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Przed nami święta Bożego Narodzenia i kolejna Wigilia. Dopiero witaliśmy Nowy Rok, później cieszyliśmy się odradza- 
jącą wiosną – jeszcze szybciej nadeszły wakacje i czas beztroski. Znów uciekł nam rok życia. Rok nowych doświadczeń, róż-
nych zdarzeń. Za chwilę usiądziemy do wigilijnego stołu, przełamiemy się opłatkiem, złożymy życzenia i zanucimy kolędę.  
Będziemy rozważać tajemnicę przyjścia na świat Bożego Dziecięcia w ubogiej stajence.

Świąteczny czas zawsze skłania do refleksji. To czas magiczny, czas zjednoczenia i przebaczenia. Zawsze ze wzruszeniem 
wspominam święta w rodzinnym domu, tę radosną krzątaninę w kuchni, ukochaną mamę nucącą kolędy podczas przygoto- 
wywania wigilijnych potraw; cudowny zapach i smak tych wyjątkowych dań. Jeszcze milej mi, jako dziecku, pachniała  
ubierana w wigilijny wieczór choinka. Pamiętam jak dziś, kiedy wraz z rodzeństwem pełni emocji wypatrywaliśmy pierw-
szej gwiazdki. Nic nie da się porównać z nastrojem wigilijnego wieczoru, to prawdziwie magiczny czas! Już za chwilę będziemy  
przeżywać go wszyscy razem, w gronie bliskich i przyjaciół.

Z taką osobistą refleksją oddaję w Państwa ręce trzeci numer Gminnego Informatora Samorządowego „Sieniawa” i jak 
zwykle wierzę, że będzie miłą lekturą na świąteczny czas. Piszemy w nim tradycyjnie o pracy urzędu i rady miejskiej, jednostek  
podległych, zrealizowanych i będących w trakcie realizacji inwestycjach, sprawach gospodarczych, wydarzeniach kulturalnych, 
szkolnych czy sportowych oraz innych ważnych tematach.

Czas Bożego Narodzenia jest 
właściwą chwilą na podsumo-
wanie mijającego roku oraz two-
rzenia nowych planów i posta-
nowień popartych przekona-
niem, że możemy więcej. Jaki 
był ten rok dla nas, co nowego 
wniósł, czy udało nam się zreali-
zować powzięte plany? Dla sie-
niawskiego samorządu był to czas 
realizacji kolejnych, jakże waż-
nych zadań, którym przyświe-
cał cel najważniejszy – poprawa 
warunków życia mieszkańców. 
Tak, Drodzy Mieszkańcy, to 
Wasze dobro zawsze stawiamy  
na pierwszym miejscu i zawsze 
będę to podkreślał.

Cieszę się ogromnie, że udało nam się doprowadzić jesienią do przebudowy bardzo ważnych dwóch odcinków dróg wojewódz-
kich na terenie naszej gminy – odcinka drogi nr 835 w kierunku Lublina i nr 867 w kier. Oleszyc. Choć w zakresie dróg gmin- 
nych możemy podejmować samodzielnie decyzje, to w przypadku pozostałych, musimy liczyć na dobrą wolę ich zarządców.  
Dzięki naszym staraniom udało się to, czego bardzo oczekiwali mieszkańcy nie tylko Sieniawy. W tym miejscu chciałbym serdecz-
nie podziękować pani wicemarszałek Województwa Podkarpackiego Annie Huk, która miała ogromny udział w podjęciu decy- 
zji o skierowaniu środków na przebudowę tych odcinków dróg. Również dzięki staraniom radnego powiatowego Jerzego Mazura 
zrealizowane zostały zadania na drogach powiatowych w Dobrej oraz w Dybkowie. Radny, jedyny z terenu Miasta i Gminy Sie-
niawa, który troszczy się i zabiega o gminne sprawy w powiecie, wnioskował o przeniesienie połowy z kwoty 500 tys. zł zaplano-
wanej pierwotnie dla sąsiedniej gminy i wydatkowania jej na inwestycje w gm. Sieniawa. Propozycja uzyskała akceptację większo-
ści Rady Powiatu Przeworskiego. Jeśli chodzi o drogi gminne to także nie zwalniamy tempa. Mimo że wciąż czynimy inwestycje  
w tym zakresie, oczekiwania mieszkańców są nadal bardzo duże i realnie staramy się je spełniać w miarę możliwości budżetowych. 

Z wielką satysfakcją obserwuję, jak w Leżachowie rośnie w oczach kolejna remizo-świetlica. Myślę, że będzie spełnieniem marzeń 
przede wszystkim strażaków. Blisko dwumilionowa inwestycja będzie służyć zarówno im, jak i całej społeczności wsi. Z kolei dla 
zapewnienia bezpieczeństwa zaopatrzenia w wodę wszystkich mieszkańców, a także dla poprawy jej jakości, ku końcowi zmierza 
nasza tegoroczna największa inwestycja, jaką jest przebudowa SUW w Sieniawie i SUW w Dobrej za kwotę prawie 7 mln zł. Stacje 
te zostaną gruntownie zmodernizowane i wyposażone w nowoczesne urządzenia. Sporo mniejszych zadań udało się zrealizować 

Szanowni Mieszkańcy Miasta i Gminy Sieniawa!
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w ramach Funduszu Sołeckiego. Każde z nich sprawia, że w gminie żyje się lepiej, 
bezpieczniej czy atrakcyjniej. Dodam, że wszystkie realizowanie w gminie zada- 
nia inwestycyjne nadzoruje powołany przeze mnie w sierpniu br. mój zastępca – 
Sebastian Padiasek. Kilka miesięcy naszej współpracy pokazało, że dokonałem  
znakomitego wyboru. Jestem rad, że mamy spójną wizję rozwoju naszej gminy  
i mówimy jednym głosem. Fakt, że gmina się rozwija, potwierdzają bardzo dobre 
wyniki w różnego rodzaju rankingach. To znaczący powód do dumy. Naszym 
małym sukcesem z ostatnich tygodni jest to, że samorząd Miasta i Gminy Sie- 
niawa uzyskał wysoką lokatę w XV edycji Rankingu Aktywności Gmin Podkar-
pacia. Zajęliśmy 12. miejsce w kategorii gmin miejsko-wiejskich i zostaliśmy naj- 
wyżej sklasyfikowani w powiecie przeworskim. Co więcej, Sieniawa już kolejny raz 
znalazła się w Złotej Dziesiątce gmin w kat. Kreator Kapitału Społecznego, a dobry 
kapitał społeczny to jeden z głównych czynników rozwoju społeczno-gospodar- 
czego. Stawiamy na ludzi, inwestujemy w kulturę, oświatę i sport. Inicjatywy spo-
łeczne są w każdym środowisku bardzo doceniane.

Oprócz wielu powodów do radości, gmina ma też powody do zmartwień.  
Z uwagi na szalejące ceny energii elektrycznej nasz samorząd, podobnie jak wiele 
innych w Polsce został zmuszony oszczędzać ją, by zmniejszać rachunki. Pro- 
ponowano nam podwyżkę 900%! Wówczas kompleksowo za energię elektryczną 
zapłacilibyśmy 3,4 mln zł, co stanowiłoby wzrost o kwotę aż 2,3 mln zł w stosunku 
do 2022 roku! Musieliśmy się zastanowić, czy w ogóle jesteśmy w stanie funkcjo-
nować w takiej drożyźnie. Dzięki postawie samorządowców z całego kraju, którzy  
w ramach protestu „Tylko ciemność” postulowali o wprowadzenie rozwiązań chro-
niących samorządy przed drastycznymi podwyżkami cen energii, podwyżka ta 
ostatecznie zmniejszyła się o 600%. Wymagało to od naszego samorządu dopeł-
nienia szeregu formalności, aby mógł zostać objęty ochroną. Wciąż jednak musimy 
oszczędzać. Pierwszym ku temu krokiem były wprowadzone w październiku 
ograniczenia w kwestii oświetlenia ulicznego. Energia elektryczna drożeje co roku 
znacznie więcej niż poziom inflacji i staje się poważnym problemem w kosztach funkcjonowania gmin. Wyższe rachunki za prąd  
samorząd opłacić musi, choć budżet nie uległ zmianie, nie jest z gumy. Rząd zrzuca na nas odpowiedzialność za kryzys  
energetyczny, i to my zostaliśmy postawieni do nierównej walki. Mamy coraz więcej zadań, ale nie idą za tym pieniądze. Z po- 
wodu właśnie wysokich cen energii zdecydowaliśmy się w tym roku również mocno ograniczyć oświetlenie świąteczne. Nie zre- 
zygnowaliśmy oczywiście zupełnie, bowiem chcieliśmy mimo wszystko zaznaczyć szczególny charakter i nasze przywiązanie  
do świąt. Oświetlenie bożonarodzeniowe pojawiło się tylko na sieniawskim rynku. Mamy jak co roku przepiękną szopkę,  
oświetlony został też ratusz. Jest skromniej. Wielka szkoda, bo wielu ludzi przyjeżdżało do nas z odległych miejscowo- 
ści specjalnie po to, by podziwiać nasze iluminacje. Cóż, to są te widoczne efekty „dobrej zmiany”. Mimo problemów, z jakimi 
samorząd mierzy się każdego dnia, nie ustaje w działaniach mających na celu zapewnienie korzystnych warunków rozwoju  
gminy. Ścieżki ku temu wytycza opracowana w tym roku Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Sieniawa na lata 2022 – 2030.

Drodzy Mieszkańcy!
Lada dzień będziemy przeżywali tajemnicę przyjścia na świat Syna Bożego. Jako gospodarz naszej małej ojczyzny  

pragnę życzyć Wam i Waszym gościom, aby były pięknym, niezapomnianym czasem spędzonym w ciepłej, rodzinnej atmosfe-
rze, bez pośpiechu, trosk i zmartwień. Niech będą czasem pojednania, wyciszenia i zadumy, ale też zasłużonego wypoczynku.  
Cieszmy się każdą spędzoną wspólnie chwilą. Niech każdy pod świąteczną choinką znajdzie to, co najcenniejsze dla niego  
samego – miłość, życzliwość, dobro i spokój. Adam Mickiewicz powiedział: „Bóg narodził się w betlejemskim żłobie, ale biada  
jeżeli nie narodzi się w Tobie”. Życzę Państwu, by Boże Dziecię narodziło się w Waszych sercach i zesłało wiele łask. Życzę  
również, by nadchodzący 2023 rok przyniósł zdrowie i pomyślność, pogodę ducha, osobiste i zawodowe sukcesy oraz spełnienie  
najskrytszych marzeń.

       Burmistrz Miasta i Gminy Sieniawa
         Adam Woś
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Uroczyste powołanie odby-
ło się w obecności prze-
wodniczącej Rady Miej-
skiej w Sieniawie Danuty 

Król, sekretarza MiG Sieniawa Barbary 
Matyi, kierowników referatów Urzędu 
Miasta i Gminy w Sieniawie oraz dyrek-
torów jednostek organizacyjnych Mia-
sta i Gminy Sieniawa. Słowa gratula-
cji nowemu zastępcy złożył burmistrz 
Adam Woś.
– To bardzo odpowiedzialna i wymaga-
jąca ogromnej pracy funkcja w służbie 
samorządu, ale i wielka duma. Życzę, by 
Pańskie relacje ze współpracownikami 
oparte były na zaufaniu, szacunku i otwar-
tości, życzę trafnych decyzji, skuteczno-
ści i aby podejmowane działania przynio-
sły osiągnięcia służące rozwojowi miasta 
i gminy oraz dobru wszystkich jego miesz-
kańców. Jestem przekonany, że powierzoną 
funkcję będzie pan pełnił z należytą sumien-
nością oraz dbał o sprawne funkcjonowa-

nie naszej gminy – powiedział burmistrz.
Do życzeń dołączyła przewodnicząca 
Rady Miejskiej Danuta Król. Gratulacje 
złożyli także wszyscy kierownicy i dyrek-

torzy jednostek organizacyjnych.
Młody zastępca burmistrza nadzo-

ruje m.in. realizowane w gminie inwe-

stycje. Już pierwsze tygodnie i miesiące 
sprawowania funkcji zastępcy pozwoliły 
przekonać się o słuszności dokonanego 
wyboru. Burmistrz Adam Woś chętnie 

i pozytywnie wypowiadał się jesienią 
w mediach o swoim zastępcy.
– Młody, energiczny, zaangażowany, dał 
się poznać jako pozytywny człowiek z pa-

sją i mnóstwem pomysłów już dużo wcze-
śniej – podkreślał Adam Woś. – To był 
bardzo dobry wybór, mieszkańcy są zado-

woleni i otwarcie wyrażają o nim pozy-
tywne opinie. Współpracujemy już około 
cztery miesiące, stawiamy sobie cele i konse-
kwentnie je realizujemy. Takiej współpracy 
życzę każdemu. 

Sebastian Padiasek ma 35 lat, wy-
kształcenie wyższe, posiada doświadcze-
nie w pracy samorządowej. W sieniaw-
skim magistracie pracował w Referacie 
Edukacji i Sportu, wcześniej związany 
był z Centrum Kultury, Sportu i Rekre-
acji „Sokół”. To wieloletni zawodnik „So-
koła” Sieniawa i działacz społeczny. Jest 
żonaty, ma dwoje dzieci.

Zastępcy burmistrza gratulujemy ob-
jęcia jakże zaszczytnego, ale również 
odpowiedzialnego stanowiska, życząc 
samych sukcesów oraz konsekwencji 
w realizacji zamierzonych działań na 
nowej ścieżce zawodowej.
 

Wioletta Żak

Zarządzeniem nr 0050/58/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Sieniawa z dnia  
3 sierpnia 2022 r. pan Sebastian Padiasek został powołany na stanowisko 

Zastępcy Burmistrza Miasta i Gminy Sieniawa. Przejął obowiązki po panu Januszu 
Świcie, który po wielu latach pracy, 28 lipca 2022 r. przeszedł na emeryturę.

Nowy zastępca burmistrza
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Autorzy rankingu podkreślają, że zamyka się on 
w roku 2021, roku względnej stabilności, przed 
wejściem w życie negatywnych dla samorządo-
wych finansów zmian podatkowych, przed in-

flacją. – Niewykluczone, że ta stabilność w najbliższym czasie 
zostanie zachwiana. Po pierwsze, w minionych latach wprowa-
dzane były zmiany prawne (zwłaszcza w zakresie podatku do-
chodowego od osób fizycznych), które miały niekorzystny wpływ 
na dochody samorządów. Po drugie, kolejne zmiany w podat-
kach wprowadzane są w roku bieżącym. Trudno precyzyjnie 
oszacować ich skutki dla poszczególnych samorządów, ale nie 
będą to zmiany obojętne dla kondycji lokalnych budżetów. Po 
trzecie, rozpędzająca się inflacja, z którą będziemy musieli żyć 
jeszcze długo, oznacza drastyczny wzrost kosztów ponoszo-
nych przez samorządy. Po czwarte, zagrożeniem jest przeciąga-
jąca się niepewność dotycząca dostępu do funduszy unijnych. Do 
tego wszystkiego dochodzą napięcia finansowe związane z wojną 
na Ukrainie i kosztami ponoszonymi na pomoc dla uchodźców – 
pisali autorzy rankingu, prof. Paweł Swianiewicz i Julita Łu-
komska.

Jak wyliczono poziom zamożności?

Samorządy ujęte w rankingu podzielone są na kilka kate-
gorii, czyli: województwa, powiaty, miasta powiatowe, inne 
miasta oraz gminy. To oddaje specyfikę ich możliwości. 
Twórcy rankingu biorą bowiem pod uwagę dochody wła-

sne, które wpływają w ciągu roku do budżetów. Skła-
dają się na nie m.in. wpływy z podatków, opłat, ze sprze-
daży lub dzierżaw majątku, ale również udziały we wpły-
wach z podatku dochodowego od osób fizycznych z podatku 

dochodowego od osób prawnych. Nie brano pod uwagę 
dotacji celowych. Tak zsumowane dochody zostały podzie-
lone przez liczbę ludności każdej jednostki samorządowej.

W tym zestawieniu Miasto i Gmina Sieniawa znalazła się na 
114 miejscu, z wynikiem 4351,55 zł na jednego mieszkańca. To 
skok od ubiegłego roku aż o 291 miejsc. Wynik daje nam dru-
gie miejsce w województwie podkarpackim. Nieco wyżej w tej 
kategorii, bo na 101 miejscu, znalazł się Głogów Małopolski.

Wioletta Żak

W najnowszym numerze czasopisma „Wspólnota” opublikowano coroczny ranking 
zamożności samorządów, tym razem za lata 2019–2021. W swojej kategorii – tj. 

MIASTA INNE, Miasto i Gmina Sieniawa zajęła 114. miejsce. To skok z ub. roku  
aż o 291 miejsc i daje drugi wynik w woj. podkarpackim.

Dobra lokata  
w rankingu zamożności 

Wyniki zostały opubli-
kowane 30 listopada 
2022 roku. – Celem tej 
inicjatywy jest prezen-

tacja aktywności samorządów, organiza-
cji i mieszkańców podkarpackich gmin 
oraz promowanie pomysłów i działań 
wzmacniających potencjał gospodarczy 

i społeczny Podkarpacia – mówił dr 
Krzysztof Kaszuba, prezes Polskiego 
Towarzystwa Ekonomicznego w Rze-
szowie.

Miasto i Gmina Sieniawa uzyskała wysoką lokatę w XV edycji Rankingu 
Aktywności Gmin Podkarpacia zorganizowanego przez Małopolskie 

Towarzystwo Ekonomiczne, Małopolski Instytut Gospodarczy w Rzeszowie  
oraz Gazetę Codzienną Nowiny. 

Gmina w złotej dziesiątce
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Podczas panelu konferen-
cyjnego poruszono tematy 
związane z klastrami energii, 
a wykłady dotyczyły ener-

getyki i OZE. Do najistotniejszych wąt-
ków można zaliczyć takie zagadnienia 
jak: spółdzielnie energetyczne, wsparcie 
z KPO, funkcjonowanie biogazowni czy 
dotowanie społeczności energetycznych. 
Poruszono wiele ważnych kwestii, które 
mają pomóc samorządom poradzić so-
bie z niestabilnym rynkiem energii.

Z kolei na uroczystej gali podsu-
mowano działalność Klastrów Energii 
w 2022 roku. Wręczono wyróżnienia 
dla osób, gmin i klastrów szczególnie za-
angażowanych w rozwój i popularyzację 
OZE oraz budowanie bezpieczeństwa 
energetycznego samorządów. Burmistrz 
Miasta i Gminy Sieniawa Adam Woś 
odebrał wyróżnienie dla Przeworskiego 
Klastra Energii, który jak dotąd posiada 
największą liczbę instalacji.

Przypomnijmy, że porozumienie cy-
wilnoprawne o ustanowieniu Przewor-
skiego Klastra Energii podpisało 29 

września 2021 r. pięć samorządów z te-
renu powiatu przeworskiego: Miasto 
i Gmina Sieniawa, Gmina Miejska Prze-

worsk, Gmina Przeworsk, Gmina Zarze-
cze i Gmina Gać.
Do celów działalności klastra należy 
zaliczyć: ograniczenie niskiej emisji na 
terenie JST, w tym poprzez inwestycje 
w OZE; zwiększenie bezpieczeństwa 

energetycznego poprzez dywersyfika-
cję źródeł energii; rozwój OZE ze szcze-
gólnym naciskiem na rozwój rozproszo-

nej energetyki prosumenckiej; edukacja 
ekologiczna w zakresie OZE czy wspiera-
nie innowacyjnych technologii w zakre-
sie efektywnego zarządzania energią.

Wioletta Żak

W dniach 16-17 listopada 2022 r. burmistrz Miasta i Gminy Sieniawa uczestniczył 
w uroczystej Gali Klastrów Energii w Warszawie. Gala połączona była  
z dwudniową konferencją „Zielona energia jako kluczowe rozwiązanie  

dla uzyskania niezależności energetycznej”.

Wyróżnienie dla klastra

Sieniawa zajęła 12. miejsce w kate-
gorii gmin miejsko-wiejskich i została 
najwyżej sklasyfikowana w powiecie 
przeworskim w swojej kategorii. Oso-
bno oceniane były gminy wiejskie i miej-
skie. Nasza gmina znalazła się również 
w Złotej Dziesiątce gmin w kat. KRE-
ATOR KAPITAŁU SPOŁECZNEGO. 
To bardzo duże wyróżnienie! Dobry 
kapitał społeczny to jeden z głównych 
czynników rozwoju społeczno-gospo-
darczego regionów. Nakłady na oświa-
tę, kulturę i sport, aktywna działalność 
samorządu, przedsiębiorców i miesz-
kańców są najlepszym sposobem kre-
owania przyjaznych postaw. To właśnie 

inicjatywy społeczne, ludzie i ich po-
mysły decydują o tym, jak się żyje 

w danym środowisku. Widocznym efek-
tem jakości kapitału społecznego są róż-
norodne przedsięwzięcia służące roz-
wojowi kultury, edukacji i sportu, któ-

rych w naszej gminie nie brakuje. 
Kreatorzy kapitału społecznego to także 
ludzie, stowarzyszenia i samorządy pa-
miętający o historii swojej społeczno-
ści lokalnej, potrafiący godnie uczcić 
pamięć naszych przodków.

Ranking Złotej Setki Gmin Podkar-
pacia prezentowany jest od 2008 roku. 
To wyjątkowa historia licznych przed-
sięwzięć z zakresu gospodarki, kultury, 
turystyki, sportu czy też wydarzeń inte-
grujących społeczności lokalne, których 
efektem jest wzrost kapitału społeczne-
go Podkarpacia.

Wioletta Żak
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Budżet jako plan finansowy 
obejmuje dochody, wydatki 
oraz przychody i rozchody. 
Zanim powiemy o kwotach 

na 2023 rok, trzeba krótko wspomnieć 
o sytuacji finansowej, jaka jest obec-
nie w naszym kraju, a która nie omi-
nęła naszej społeczności. Obecny czas 
jest bardzo trudny dla wielu samorzą-
dów. Budżety są niskie i nie ma tenden-
cji wzrostowych. Przez zmiany m.in. 
w podatku dochodowym, ulgę dla mło-
dych czy zmniejszenie stawki podatku 
dochodowego została wyeliminowana 
część dochodów. Przy wysokiej inflacji, 
która również, a może przede wszyst-
kim, uderza w samorządy, rosną wszyst-
kie rodzaje rachunków bieżących. Naj-
większy problem stanowi koszt energii 
i gazu, do których gmina musiała dokła-
dać pieniądze już w tym roku. W naszej 
gminie, w porównaniu do lat ubiegłych, 
lista inwestycji mogłaby być bardzo 
długa, ale niestety, budżet jest okrojo-

ny. Prognozowane dochody budżetowe 
określono na kwotę w wysokości 46 828 
968,13 zł. Dochody bieżące mają wy-

nieść 34 997 463,13 zł, a dochody 
majątkowe 11 831 505 zł. W rezulta-
cie dochody bieżące stanową 74,73% 

dochodów ogółem, a dochody mająt-
kowe 25,27% dochodów ogółem. Jeżeli 
chodzi o wydatki gminy to kwota, jaką 
je określono, wynosi na ten moment 48 

411 763,11 zł, wydatki bieżące w wy-
sokości 35 183 827,31 zł i majątkowe 
13 227 935,90 zł. W rezultacie wydatki 

bieżące stanową 72,68% wydatków ogó-
łem, a wydatki majątkowe 27,32% wy-
datków ogółem. 

Najważniejsze inwestycje w przyszło-
rocznym budżecie to: „Rozbudowa sieci 
wodociągowej w m. Wylewa” - na dz. 
Nr 797/2, 798, 845-846, 857/1-4 – 78 
903,32 zł; „Rozbudowa sieci wodocią-
gowej w m. Wylewa”- na dz. Nr 1058/17-
27, 980, 983, 984/1, 986-988, 991-
992, 994, 996-998 – 198 000 zł; „Prze-
budowa i rozbudowa SUW w Sienia-
wie, SUW w Dobrej” – 6 007 359,90 zł; 
„Przebudowa i rozbudowa SUW w Sie-
niawie, SUW w Dobrej”- roboty dodat-
kowe – 352 000 zł, „Dostawa pojazdu 
przystosowanego do przewozu niepeł-
nosprawnych uczestników Środowisko-
wego Domu Samopomocy w Sienia-
wie” – 250 000 zł, „Budowa kanaliza-
cji sanitarnej w m. Wylewa” - na dz. Nr 
797/2, 798, 845, 846, 857/1-4 – 63 000 
zł, „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. 
Czerce” - etap II  PROW – 3 360 000 zł, 
„Remizo-świetlica w m. Leżachów” – 1 
940 000 zł, „Plac zabaw z urządzeniami 
do ćwiczeń w m. Czerce - doposażenie” 

Podstawowym instrumentem zarządzania finansami gminy  
jest budżet. Pozwala gminie zaplanować, jak i rozdysponować dostępne  

środki finansowe. 

Budżet na trudne czasy
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Zgodnie z przepisami stawki podatków zostały 
podniesione o wskaźnik inflacji za I półrocze 
danego roku. To oznacza, że w 2023 r. stawki 
maksymalne podatków będą wyższe o ok. 12% 

od obowiązujących w 2022 r. W 2022 roku maksymalne 
stawki na podatek od nieruchomości wzrosły średnio o 4% 
w porównaniu z rokiem poprzednim.
Obserwując podejmowane uchwały w całym kraju widać już 
powoli, że większość gmin ustala podwyżki na najwyższym 
możliwym poziomie. Gdy gmina jest bogata i ma inne wpły-
wy do budżetu, stosuje niższe niż dopuszczalne stawki albo 
w ogóle z takich podatków i opłat zwalnia swoich mieszkań-
ców i działające na ich terenie firmy. Jednak obecna sytuacja, 
w jakiej znalazł się niemalże każdy samorząd, nie jest dla na-
szej gminy lepsza. W tym roku, jak nigdy dotąd, radni stanęli 
przed bardzo trudną decyzją w sprawie stawek podatków.

Poniżej prezentujemy górne stawki podatku od nierucho-
mości na 2023 r., w nawiasie, dla porównania, podajemy gór-
ne stawki podatku w roku 2021 i 2022, a na końcu – stawkę 
na 2023 r. w Mieście i Gminie Sieniawa:
Od budynków:
- od 1 m² powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych 
lub ich części - 1,00 zł (w 2021 r. - 0,85 zł, w 2022 r. - 0,89 zł) 

– 0,95 zł;
- od 1 m²  powierzchni użytkowej budynków lub ich części 
związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz 
od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowa-
dzenie działalności gospodarczej - 28,78 zł (w 2021 r. – 24,84 

zł, w 2022 r. – 25,74 zł) – 25,50 zł;
- od 1 m² powierzchni użytkowej budynków lub ich części 
zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakre-
sie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - 13,47 zł 
(w 2021 r. – 11,62 zł, w 2022 r. – 12,04 zł) – 13,47 zł;
- od 1 m²  powierzchni użytkowej budynków lub ich części 
związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozu-
mieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez pod-
mioty udzielające tych świadczeń - 5,87 zł (w 2021 r. – 5,06 zł, 

Obwieszczenie Ministerstwa Finansów w sprawie górnych granic stawek 
kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2023 zostało opublikowane  

w Monitorze Polskim pod koniec lipca 2022 roku. 

Trudna, ale odpowiedzialna decyzja 
radnych w sprawie podatków

– FS – 11 000 zł; „Plac zabaw dla dzieci 
w m. Czerwona Wola” – FS – 39 470,
72 zł; „Plac zabaw dla dzieci w m. 
Wylewa”- FS – 54 201,96 zł, „Urządze-
nia do siłowni zewnętrznej w m. Dyb-
ków” – FS – 19 000 zł; „Boisko wielo-
funkcyjne w m. Dobra” – 150 000 zł; 
„Boisko wielofunkcyjne w m. Dybków” 
– 150 000 zł; „Boisko wielofunkcyjne w 
m. Pigany” – 150 000 zł; „Przebudowa 
Miejskiego Stadionu Sportowego w Sie-
niawie” - projekt budowlany – 50 000 zł. 
Fundusz Sołecki na 2023 rok jest prze-
widziany w wysokości 374 409,60 zł, 
ale więcej o nim przeczytacie Państwo 
w odrębnym artykule.

Reasumując: w ostatecznym rozra-
chunku różnica między dochodami a wy-

datkami stanowi deficyt budżetu w kwo-
cie 1 582 794,98 zł. Na jego pokrycie 
mają zostać przeznaczone przychody 
z kredytów i pożyczek w kwocie 1 mln 
176 tys. zł i nadwyżki budżetowej z lat 
ubiegłych w kwocie 406 794,98 zł. Roz-
chody budżetu w 2023 r. to kwota 1 mln 
824 tys. zł – raty kredytów i pożyczek 
zgodnie z harmonogramem spłat. 

Wykonanie budżetu gminy w całym 
roku budżetowym podlega kontroli Ra-
dy Miejskiej. Za I półrocze – Burmistrz 
Miasta i Gminy Sieniawa jest obowią-
zany przedstawić Radzie oraz Regio-
nalnej Izbie Obrachunkowej informa-
cję o przebiegu wykonania budżetu 
gminy (najpóźniej do dnia 31 sierpnia) 
następnie roczne sprawozdanie z wyko-

nania budżetu gminy w terminie do 31 
marca następnego roku, które zostaje 
przesłane do RIO oraz do Urzędu Sta-
tystycznego. Do 30 czerwca po roku 
sprawozdawczym, Rada rozpatruje spra-
wozdanie z wykonania budżetu gminy 
oraz podejmuje uchwałę w kwestii 
udzielenia absolutorium burmistrzowi. 
Wszystkie informacje w tym zakresie 
można uzyskać odwiedzając stronę in-
ternetową Miasta i Gminy Sieniawa 
www.sieniawa.pl oraz https://bip.sienia-
wa.pl/, gdzie na bieżąco informujemy 
naszych mieszkańców o przebiegu uch-
walonego i zmienianego w trakcie roku 
budżetu.

Anna Nykiel
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Miasto i Gmina Sieniawa otrzymała dofinansowanie w wysokości 83 tys. zł  
w ramach projektu grantowego PFRON pn. „Dostępny samorząd – granty”.  

Dzięki temu poprawi się dostępność usług publicznych.

Grant na lepszą dostępność

Projekt finansowany jest ze 
środków Programu Opera-
cyjnego Wiedza Edukacja 
Rozwój (POWER) 2014-

2020, Działanie 2.18 Wysokiej jako-
ści usługi administracyjne. Otrzymana 
kwota dotacji stanowi 100% wartości 
projektu finansowanego przez PFRON. 
Celem zadania jest poprawa dostęp-
ności do usług publicznych świadczo-
nych przez samorząd. 

Realizacja przedsięwzięcia granto-
wego przyczyni się do podniesienia 
poziomu w zakresie spełniania wymo-
gów dostępności określonych w obo-

wiązujących przepisach, w szczególno-
ści dostępności architektonicznej i infor-
macyjno-komunikacyjnej, przy wsparciu 
doświadczonych w tym zakresie specja-
listów od dostępności. Przedsięwzięcie 
grantowe wpłynie na poprawę dostęp-
ności do usług dla osób o różnorodnych 
potrzebach i rodzajach niepełnospraw-
ności.
– W tym projekcie głównie skupiamy się 
na pomocy dla osób z problemami słuchu, 
wzroku, z ograniczeniami w poruszaniu 
się i z problemami poznawczymi. Cho-
dzi o lepsze dostosowanie architektonicz-
ne i informacyjno-komunikacyjne Urzędu 

– wyjaśnia Eryk Ceglak, uczestnik pro-
jektu „Akcelerator Dostępności JST Ma-
kroregionu Wschodniego”.

W ramach otrzymanego grantu pla-
nuje się sfinansowanie między innymi 
zakupu usługi tłumacza języka migo-
wego online, dwóch stanowiskowych 
pętli indukcyjnych, zestawu kompute-
rowego z monitorami i kamerami, przy-
stosowanych do usługi tłumacza języka 
migowego, piktogramów, tabliczek przy-
drzwiowych z wypukłym oznaczeniem 
nr pokoju i opisem w alfabecie Braille’a. 
W urzędzie zamontowany zostanie plan 
tyflograficzny zawierający schemat roz-

w 2022 r. – 5,25 zł) – 5,87 zł;
- od 1 m² powierzchni użytkowej budynków pozostałych lub 
ich części, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej 
działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku 
publicznego - 9,71 zł (w 2021 r. – 8,37 zł, w 2022 r. – 8,68 zł)  
– 8,50 zł;
Od budowli:
- od ich wartości - 2% (w 2021 r. - 2%, w 2022 r. - 2%) – 2%;
Od gruntów:
- od 1 m²  powierzchni gruntów związanych z prowadzeniem 
działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifi-
kowania w ewidencji gruntów i budynków - 1,16 zł (w 2021 r.
 – 0,99 zł, w 2022 r. - 1,03 zł) – 1,10 zł;
- pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami 
powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych 
od 1 ha powierzchni - 5,79 zł (w 2021 r. – 4,99 zł, w 2022 r. – 
5,17 zł) – 5,79 zł;
- innych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statuto-
wej działalności pożytku publicznego przez organizacje po-
żytku publicznego - 0,61 zł (w 2021 r. - 0,52 zł, w 2022 r. - 0,52 
zł) – 0,60 zł.
Niezmieniane od 2016 roku stawki podatku od środków 
transportowych także nieznacznie wzrosną w 2023 r. Jed-
nak ten rodzaj podatku należnego nie jest wysoki w stosun-
ku do innych podatków i tym samym nie są to również zna-
czące wpływy do naszego budżetu.
W zakresie podatku rolnego, niestety, wraz z wyższą ceną 
zboża rosną wskaźniki, na podstawie których gminy wyliczają 

podatek rolny czy cenę za dzierżawy gruntów. Główny Urząd 
Statystyczny podał, że średnia cena skupu żyta, która będzie 
brana pod uwagę przy wyliczaniu podatku rolnego,  wyniosła 
74,05 zł za 1 kwintal. To znacznie więcej niż rok temu, gdyż 
w 2021 r. średnia cena skupu żyta wyniosła 61,48 zł za 
1 kwintal. Rolnicy zapłacą zatem więcej aż o 20%.
W związku z powyższym podstawowa stawka podatku rolne-
go w 2023 r. wyniesie 185,12 zł za 1 ha przeliczeniowy. 
To więcej niż za 2022 r., w którym stawka wynosi 153,70 zł za 
1 ha. W 2021 r. było to 146,37 zł za 1 ha. Z kolei podatek za po-
zostałe grunty rolne, które podlegają podatkowi rolnemu, to 
równowartość 5 kwintali żyta. Czyli w 2023 roku będzie to 
370,25 zł/ha.

W naszej gminie konieczna podwyżka wynika z bieżą-
cej ogólnopolskiej sytuacji związanej z rosnącymi cenami 
prądu, gazu, a także cenami np. materiałów budowlanych 
i różnorodnych usług. Gmina nie ma na nie wpływu, a w każ-
dym roku musi zagwarantować m.in. utrzymanie dróg, ochot-
niczych straży pożarnych, placówek oświatowych i pomocy 
społecznej czy zapewnić jakże ważne oświetlenie uliczne. 
Do tej pory wszystkie wydatki pokrywaliśmy głównie z po-
datków. W naszej gminie najważniejsza jest gospodarność 
w wydatkowaniu środków finansowych i stabilność budżetu 
przy równoczesnej realizacji wielu ważnych inwestycji. 
Teraz, jak nigdy wcześniej, liczymy na naszych mieszkańców, 
by ratować uszczuplony budżet.

Anna Nykiel
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łożenia poszczególnych pomieszczeń 
w budynku. 

W ramach dostępności architekto-
nicznej zostanie wykonane m.in. kon-

trastowe oznaczenie stopni na scho-
dach, zakup i instalacja pochwytów 
w łazienkach oraz rampa progowa. 

Uwzględniono również wymianę drzwi 
zewnętrznych, dzięki czemu zostanie 
zlikwidowana bariera architektoniczna 
– próg oraz zastosowane rozwiązanie 

oznaczenia o zmiennej fakturze w pod-
łożu przy wejściu do budynku. W ramach 
niniejszego projektu samorząd wnio-

skował również o zakup schodołazu 
gąsienicowego z rampami i wózka inwa-
lidzkiego, które służyłyby poprawie do-
stępności dla osób z ograniczeniami 
w poruszaniu się. Wydatek ostatecznie 
nie został uznany za koszt kwalifikowa-
ny i wykluczony z budżetu przedsię-
wzięcia grantowego.

Poprawa dostępności dla osób z pro-
blemami w poruszaniu się, wzrokowymi, 
słuchowymi i poznawczymi, która zosta-
nie uzyskana dzięki realizacji projektu, 
przyczyni się w dłuższej perspekty-
wie do poprawy warunków życia i funk-
cjonowania mieszkańców ze szczegól-
nymi potrzebami, którzy są narażeni na 
marginalizację lub dyskryminację m.in. 
ze względu na niepełnosprawność lub 
obniżony poziom sprawności z powodu 
wieku czy choroby.
 

Barbara Matyja

Drogi to chyba jeden z najważniejszych tematów pojawiających się  
w naszych planach inwestycyjnych. Przez ostatnie lata systematycznie 

poprawiamy ich stan, jednak oczekiwania mieszkańców w tym zakresie  
są nadal bardzo duże. 

Nie zwalniamy tempa  
na drogach

W ostatnich dniach wrze-
śnia zakończył się re-
mont dróg w Sienia-
wie na ul. Zielonej, 

w Czerwonej Woli i Czercach. Wyre-
montowano łącznie prawie 500 m na-
wierzchni za kwotę 337 365,81 zł. Mo-
dernizacja poprawiła parametry użyt-
kowe i techniczne dróg, podniosła po-
ziom i jakość życia mieszkańców oraz 
osób korzystających z nich. Na pewno 
wpłynie na poprawę bezpieczeństwa 
i usprawni ruch drogowy. W ostatnich 
dniach września samorząd ogłosił prze-
targ na przebudowę kolejnych dróg 
gminnych w miejscowościach Sienia-

wa (boczna ulicy Jana Pawła II), Wylewa 
– trzy odcinki i Czerwona Wola – cztery 
odcinki, o dł. ok. 2,5 km. Koszt części 
1 to 176 116,94 zł, cz. 2 – 195 822,29 zł 
i cz. 3 – 1 352 295,70 zł. To łącznie 1 724 
234,98 zł. Prace zostaną zrealizowane 
do końca 2022 roku.

Jakkolwiek w zakresie dróg gmin-
nych możemy podejmować samodziel-
nie decyzje, tak w przypadku pozosta-
łych, wojewódzkich czy powiatowych, 
musimy liczyć na dobrą wolę ich za-
rządców. Dzięki wielu naszym zabie-
gom udało się to, na co bardzo oczeki-
wali mieszkańcy nie tylko Sieniawy. 
Zniszczona nawierzchnia dróg woje-

wódzkich biegnących przez nasze cen-
trum, tj. nr 835 Lublin – Sieniawa – Prze-
worsk – Grabownica Starzeńska i nr 
867 Sieniawa – Oleszyce – Lubaczów 
– Werchrata – Hrebenne, mocno dawała 
się we znaki zarówno wszystkim ich 
użytkownikom, jak i właścicielom przy-
ległych posesji. Fatalny stan tych dróg 
chyba najbardziej dotknął mieszkańców 
ul. Piłsudskiego, gdzie dochodziło na-
wet do naruszeń konstrukcyjnych bu-
dynków. Sytuacja była na tyle napięta, 
że pojawiło się zagrożenie blokady tej 
ważnej drogi wojewódzkiej. Dzięki wie-
lu naszym zabiegom, pismom i rozmo-
wom z władzami województwa, udało 
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się zrealizować zadanie. Z inicjatywą 
o odnowę wspomnianych odcinków 
występował burmistrz Miasta i Gminy 
Sieniawa Adam Woś i prowadził inten-
sywne rozmowy. 
Ogromny udział w podjęciu decyzji 
o skierowaniu środków na przebudowę 
tych odcinków dróg miała pani wicemar-
szałek Województwa Podkarpackiego 
Anna Huk. Serdecznie dziękujemy pani 
wicemarszałek za wszystkie dotychcza-
sowe rozmowy, dostrzeżenie naszych 
potrzeb i zaangażowanie. Cieszymy się, 
że możemy w dalszym ciągu liczyć na 
wsparcie przy realizacji kolejnych za-
dań. Całkowity koszt remontu dw 867, 
tj. odcinka Sieniawa –  Dobra o dł. ponad 
3 km to 1 266 396,32 zł. Zadanie reali-
zowała firma Strabag Sp. z o.o. Nato-
miast wartość remontu dw 835 o łącz-
nej długości ponad 2 km, tj. od ronda 
w Sieniawie w kierunku Wylewy, za sta-
cję paliw – do miejsca zakończenia po-
przedniej modernizacji oraz na odcinku 
Wylewa – Rudka (przez las) to 1 147 
112,19 zł. Wykonawcą było Przedsię-
biorstwo Drogowo-Mostowe S.A. z Dę-
bicy. Modernizacja tych odcinków nie 
obyła się bez naszego udziału finanso-
wego. Dzięki przychylności Rady Miej-
skiej udzieliliśmy pomocy finansowej 
w formie dotacji celowej w kwocie 800 

000 zł Samorządowi Województwa Pod-
karpackiego na sfinansowanie zadań.

Na terenie gminy przebudowany 

został także odcinek drogi wojewódz-
kiej nr 870 relacji Sieniawa – Jarosław 

o dł. niespełna 2,5 km – od zakładu Far-
mutil w Leżachowie aż do granicy gmi-
ny w Manasterzu (kolejne remonty pro-

wadzone były dalej w kierunku Szów-
ska). Na ten cel zarząd województwa 

przeznaczył 6,5 mln zł. Środki przekaza-
ła firma, która budowała na terenie 
gminy Laszki farmę wiatrową i korzy-
stała z przejazdów tą drogą. 
Poprzez odpowiedzialną decyzję grupy 
radnych stanowiących większość w Ra-
dzie Powiatu Przeworskiego dokona-
no przesunięć środków w budżecie po-
wiatu, dzięki którym zrealizowano za-
dania na drogach powiatowych w Do-
brej (droga przez wieś) oraz w Dyb-
kowie na drodze Sieniawa – Czerce 
(na wysokości wybudowanego wcze-
śniej chodnika). Udział naszego budże-
tu w tym zadaniu to 250 000 zł.

Jerzy Mazur
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W grudniu zakończą się prace związane z przebudową SUW w Sieniawie  
i SUW w Dobrej. Zadanie poprawi bezpieczeństwo zaopatrzenia w wodę,  

a także jej jakość.

Przebudowa i rozbudowa 
SUW na finiszu

Jak ważna jest woda dobrej ja-
kości w naszym życiu, każdy z nas 
zdaje sobie doskonale sprawę. 
Nikt nie wyobraża sobie sytuacji, 

       kiedy miałoby jej zabraknąć. Rza-
dziej jednak zastanawiamy się, jak wiele 
należy ponieść nakładów, podjąć działań, 
spełnić wymogów, aby mogła ona płynąć 
z naszych kranów. Jest to tym bardziej 
ważne, iż w ostatnich latach często sły-
szymy o tym, że w wielu regionach świa-
ta woda staje się dobrem luksusowym. 

Aby zapewnić bezpieczeństwo na-
szym mieszkańcom, podjęliśmy strategi-

czne decyzje w tym zakresie. Kosztem ogromnego udziału finanso-
wego realizujemy zadanie przebudowy i rozbudowy Stacji Uzdatnia-
nia Wody w Sieniawie i Dobrej. Stacje te zostaną gruntownie zmo-
dernizowane i wyposażone w nowoczesne urządzenia, co pozwoli nam 
osiągnąć najwyższe standardy w dostarczaniu wody w naszej gminie.  

Inwestycja, której wykonawcą jest Firma Remontowo-Budowlana 
„PIOTROWSKI” z Piwody, współfinansowana z Rządowego Fundu-
szu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, opiewa na kwo-
tę 6 270 905,15 zł. Kwota dofinansowania to blisko 3,7 mln zł.

Jerzy Mazur
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Budynek Środowiskowego Domu Samopomocy 
w Sieniawie od roku 2015 przeszedł generalny 
remont niemal wszystkich pomieszczeń. Wyre-
montowane zostały pracownie, pomieszczenia 

biurowe, kuchnia z jadalnią, klatka schodowa, szatnia, łazien-
ki, toalety oraz sala rehabilitacji ruchowej. Ponadto placówka 
została wyposażona w nowe sprzęty, urządzenia oraz meble.
Ostatni zaplanowany etap prac został zakończony w listo-

W Środowiskowym Domu Samopomocy w Sieniawie w ostatnim okresie  
odbywały się intensywne prace remontowe.

Remonty w ŚDS

22 września 2022 r. w Urzędzie Miasta 
i Gminy w Sieniawie odbyło się pod-
pisanie umowy na realizację zada-
nia pn. „Budowa remizo-świetlicy 

OSP w Leżachowie”. Wykonawcą prac jest Przedsię-
biorstwo Wielobranżowe „ZAWPOL” Sp. z o.o. Koszt 
inwestycji to 1 938 077,86 zł, z czego 1 350 000,00 zł 
stanowi dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski 
Ład: Program Inwestycji Strategicznych.
– Można śmiało powiedzieć, że spełnia się marzenie wszy-
stkich mieszkańców. Budowa nowoczesnej remizo-świetlicy 
jest zadaniem bardzo oczekiwanym przez miejscową spo-
łeczność, szczególnie strażaków z miejscowej OSP. Obiekt 
posłuży nie tylko ochotnikom, ale i będzie miejscem spo-
tkań kulturalnych, integracyjnych czy innych wydarzeń 
okolicznościowych – podkreśla zastępca burmistrza Mia-
sta i Gminy Sieniawa Sebastian Padiasek.

Remizo-świetlica wybudowana zosta-
nie na działce nr ewid. 454/2, obok ko-
ścioła i Orlika. Będzie budynkiem par-
terowym. Powierzchnia użytkowa obiek-
tu to 342,14 m², a pow. zabudowy to 
388,95 m². Kubatura budynku to 1927,83 
m³. Budynek będzie posiadał dwa boksy 
garażowe dla samochodów ratowniczo-
gaśniczych, znajdzie się w nim ogólno-
dostępna świetlica, sanitariaty, aneks ku-
chenny, kotłownia i łącznik z wiatą ta-
neczną. Planowany termin zakończenia 
prac to koniec lipca 2023 roku.

Wioletta Żak

Remizo-świetlica w Leżachowie rośnie w oczach. Na budowie praca wre.

Spełnia się marzenie  
o remizo-świetlicy
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padzie 2022 r. i miał na celu oddzielenie klatki schodowej 
od pomieszczeń użytkowych, tj. wyznaczenie strefy bezpie-
czeństwa dla podopiecznych placówki na wypadek ewaku-
acji. W ramach tych prac wymieniono 7 szt. drzwi  wewnętrz-
nych, wyłaz strychowy oraz hydrant wewnętrzny – na speł-
niające wymogi ppoż. Zaznaczyć należy, że istniejąca klatka 
schodowa wyposażona jest w urządzenia zapobiegające za-
dymianiu lub służące do usuwania dymu (klapa oddymiająca), 
jednakże była otwarta i nie posiadała drzwi zamykanych o kla-
sie odporności ogniowej co najmniej EI30. W związku z po-
wyższym istniała konieczność wykonania powyższego zada-
nia. Koszt prac remontowych to kwota 48 200 zł, przy czym 
otrzymano dofinansowanie z Podkarpackiego Urzędu Woje-

wódzkiego na wykonanie zadania z zakresu administracji 
rządowej realizowanego przez gminę, obejmującego rozwój 
infrastruktury środowiskowych domów samopomocy dla 
osób z zaburzeniami psychicznymi w kwocie 45 000 zł. 
Pozostała kwota, 3 200 zł została pokryta ze środków na bie-
żącą działalność ŚDS. 

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom podopiecznych i chę-
ci do aktywności, która jest tak niezbędna dla poprawy zdro-
wia psychicznego i ogólnej kondycji uczestników, istniejąca 
w placówce sala do zajęć ruchowych i relaksacyjnych została 
również w ostatnim czasie wyremontowana i wyposażona 
w nowy sprzęt m.in. wannę do hydromasażu wirowego koń-
czyn dolnych, stepper skrętny, rower treningowy magnety-
czny poziomy, rower treningowy magnetyczny pionowy i bież-

nię.  Ponadto do zajęć wykorzystywany jest stół do tenisa, 
stół „piłkarzyki”, materace gimnastyczne, drabinki, piłki noż-
ne, siatkowe i badminton oraz wanna do hydromasażu koń-
czyn górnych. W pracowni realizowane są zajęcia indywidu-
alne i grupowe z zakresu zarówno rehabilitacji, jak i ogólnego 

usprawniania ruchowego, sportu, rekreacji ruchowej i szeroko 
pojętej turystyki, zajęcia relaksacyjne mające na celu rozluź-
nienie i niwelowanie napięć wewnętrznych, a przede wszyst-
kim  zajęcia gimnastyczne. Gimnastyka jest to ten rodzaj 
wysiłku fizycznego, który może wykonywać każdy z nas. Jest 
ona odzwierciedleniem wzorów i funkcji ruchowych ciała 
człowieka. Wpływają one na poprawę naszego samopo-
czucia i ogólną kondycję fizyczną. Bardzo ważnym elemen-
tem wyposażenia pracowni są wirówki do hydromasażu 
kończyn dolnych i górnych. Wirówki te wykorzystują tera-
peutyczne działanie strumienia wody, którego siłę można 
swobodnie regulować. Efektem napowietrzenia wody przez 
pompę jest wirowy masaż mający działanie rozluźniające 
i przeciwbólowe. 

Podopieczni naszej placówki bardzo chętnie korzystają 
z zajęć w pracowni ruchowej, gdyż naszym zajęciom towa-
rzyszy uśmiech i radość, a tam, gdzie jest radość wszystko 
wydaje się i jest prostsze. Każda aktywność, której towarzy-
szy śmiech i zadowolenie bardziej zbliża nas do wyznaczo-
nych celów.

Barbara Kamionka
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O ile rada gminy decyduje 
o wyodrębnieniu fun-
duszu sołeckiego, o tyle 
o przeznaczeniu tych 

środków rozstrzygają sołectwa. Podej-
mując uchwałę w tej sprawie, warto 
pamiętać, że ustawa wymaga, aby sołe-
cka inicjatywa mieściła się w katalogu 

zadań własnych gminy, służyła popra-
wie warunków życia mieszkańców i była 
zgodna ze strategią rozwoju gminy.

W ubiegłym  roku kwota na Fundusz 
Sołecki wyniosła 324,6 tys. zł. Środki te 
w największym stopniu zostały prze-
znaczone na remont dróg gminnych, 
budowę przepustów i odmulanie rowów. 

W sołectwie Czerce zainwestowano rów-
nież w tablice informacyjne oraz urzą-
dzenia do ćwiczeń na siłowni zewnętrz-
nej. W miejscowości Dybków za otrzy-
mane środki zakupiono i zainstalowano 
monitoring przy obiekcie remizo-świe-
tlicy, natomiast większą część funduszu 
przeznaczono na zakup lamp ulicznych. 

Fundusz Sołecki to wyodrębnione w budżecie gminy środki finansowe 
przeznaczone dla sołectw na realizację przedsięwzięć służących  poprawie 

warunków życia mieszkańców. Wysokość środków dla danego sołectwa 
przyznawana jest na podstawie liczby mieszkańców oraz dochodów gminy. 

Fundusz sołecki – tu decyzje 
podejmują mieszkańcy 

Podpisanie umowy  
na zakup samochodu

26 października 2022 r. burmistrz Miasta i Gminy Sieniawa Adam Woś  
wraz ze skarbnikiem Anną Nykiel podpisali w Starostwie Powiatowym  

w Przeworsku umowę na realizację „Programu wyrównywania różnic między 
regionami III” w obszarze D.

W ramach podpisanej 
umowy PFRON prze-
znaczył dla naszego 
samorządu środki fi-

nansowe w wysokości do 120 tys. zł na 
realizację projektu „Bezpieczny trans-
port – zakup pojazdu przystosowanego 
do przewozu niepełnosprawnych uczest-
ników Środowiskowego Domu Samo-
pomocy w Sieniawie”. Pozostałą kwotę, 
która pozwoli zrealizować projekt, zabez-
pieczy samorząd Miasta i Gminy Sie-
niawa. Wg aktualnej wyceny będzie to 
ok. 125 tys. zł. Łączny koszt – blisko 250 
tys. zł.

Środki finansowe z PFRON-u na 
zakup samochodu 9-miejscowego przy-
stosowanego do przewozu osób nie-
pełnosprawnych przekazane zostaną za 
pośrednictwem Powiatu Przeworskiego, 

który reprezentowali starosta Bogusław 
Urban i wicestarosta Jacek Kierepka 
przy kontrasygnacie Piotra Kaweńskie-

go – zastępcy skarbnika Powiatu .

Wioletta Żak
fot. Powiat Przeworski
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Historyczny zbiornik  
w zagospodarowaniu

Przy stadionie miejskim zrealizowano pierwszy etap zagospodarowania 
historycznego zbiornika wodnego pamiętającego czasy książąt  

Czartoryskich. 

Powstał co prawda niewielki, 
ale bardzo efektowny zbior-
nik wodny z wysepką po-
środku. Położony w otocze-

niu przyległego parku, nadaje temu 
miejscu specyficzny charakter sprzyja-
jący rekreacji i wypoczynkowi na łonie 
natury. Teren wokół zostanie zagospo-
darowany poprzez zainstalowanie obiek-
tów małej architektury, które nadadzą 
mu walory użyteczne oraz atrakcyjny 
wygląd. Z pewnością stanie się miejscem 
z przyjemnością odwiedzanym przez 
naszych mieszkańców.

Jerzy Mazur

Sołectwo Wylewa oprócz utwardze-
nia dróg dojazdowych, zainwestowało 
w wykonanie projektu oraz zakup ogro-

dzenia na plac zabaw dla dzieci, który 
ma powstać już w 2023 r. 
Podział środków z funduszu sołeckiego 
na rok 2023 przedstawia się następu-

jąco: sołectwo Czerce 35,4 tys. zł (niwe-
lacja terenu przy placu zabaw oraz za-
kup ławek, koszy i stojaków na rowery, 

zakup urządzeń do ćwiczeń na siłowni 
zewnętrznej, utwardzenie dróg i odmu-
lanie rowów), sołectwo Czerwona Wola 
39,5 tys. zł (budowa placu zabaw), so-

łectwo Dobra 37,4 tys. zł (wykonanie 
nowej wiaty przystankowej, utwardze-
nie dróg i zakup przepustów), sołec-
two Dybków 56,2 tys. zł (dofinansowa-
nie dla OSP – zakup figury św. Floriana 
oraz sztandaru, zakup urządzeń do ćwi-
czeń na siłowni zewnętrznej, odmula-
nie rowu, remont dróg), sołectwo Leża-
chów 38,4 tys. zł (remont dróg), sołec-
two Paluchy 19,5 tys. zł (naprawa dróg 
polnych), sołectwo Pigany 43,7 tys. zł 
(naprawa dróg), sołectwo Rudka 49,9 
tys. zł (remont dróg, odmulanie rowów 
i przepustów), sołectwo Wylewa 54,2 
tys. zł (budowa placu zabaw). 

Fundusz Sołecki, który działa w na-
szej gminie od 2016 r. przyczynia się 
zarówno do poprawy jakości życia 
mieszkańców, jak również do wzrostu 
aktywności społecznej i inicjatyw oby-
watelskich w naszych sołectwach.

Ewa Benedyk
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Dodatek węglowy wpro-
wadzony został ustawą 
z dnia 5 sierpnia 2022 r. 
(Dz. U. z 2022 r. poz. 1692) 

i przysługiwał osobie w gospodarstwie 
domowym, w przypadku gdy głów-
nym źródłem ogrzewania gospodarstwa 
domowego był kocioł na paliwo stałe, 
kominek, koza, ogrzewacz powietrza, 
trzon kuchenny, piecokuchnia, kuch-
nia węglowa lub piec kaflowy na paliwo 
stałe, zasilane paliwami stałymi wpisane 
lub zgłoszone do centralnej ewidencji 
emisyjności budynków, o której mowa 
w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listo-
pada 2008 r. o wsparciu termomoderni-
zacji i remontów oraz o centralnej ewi-
dencji  emisyjności budynków (Dz. U. 
z 2022 r. poz. 438) do dnia 11 sierpnia 
2022 r., albo po tym dniu – w przypadku 
głównych źródeł ogrzewania wpisanych 
lub zgłoszonych po raz pierwszy do cen-
tralnej ewidencji emisyjności budyn-
ków, o których mowa w art. 27g ust. 1 tej 
ustawy.
Dodatek węglowy dla gospodarstwa do-
mowego wynosił 3000 złotych. Wnioski 
o wypłatę dodatku można było składać 
w terminie do 30 listopada 2022 r. Za-
danie realizował Miejsko-Gminny Ośro-
dek Pomocy Społecznej w Sieniawie.
W terminie od 17 sierpnia 2022 r. do 30 
listopada 2022 r. wpłynęły 1143 wnio-
ski, z czego 907 zostało rozpatrzonych 
pozytywnie na łączną kwotę 2 721 000 zł. 

Dodatek dla gospodarstw domowych

Dodatek dla gospodarstw domo-
wych przysługiwał osobie w gospo-
darstwie domowym, w przypadku gdy 
głównym źródłem ciepła gospodarstwa 
domowego był: kocioł na paliwo stałe, 
kominek, koza, ogrzewacz powietrza, 

trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec 
kaflowy na paliwo stałe, zasilane peletem 
drzewnym, drewnem kawałkowym lub 
innym rodzajem biomasy, albo kocioł 
gazowy zasilany skroplonym gazem LPG 
lub kocioł olejowy zgłoszony lub wpi-

sany do centralnej ewidencji emisyjno-
ści budynków, o której mowa w art. 27a 
ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. 
o wspieraniu termomodernizacji i re-
montów oraz o centralnej ewidencji 
emisyjności budynków (Dz. U. z 2022 
r. poz. 438, 1561, 1576 i 1967), do dnia 
11 sierpnia 2022 r., albo po tym dniu – 
w przypadku głównych źródeł ogrzewa-
nia zgłoszonych lub wpisanych po raz 
pierwszy do centralnej ewidencji emisyj-
ności budynków, o których mowa w art. 
27g ust. 1 tej ustawy.
Dodatek dla gospodarstwa domowego 
wynosił: 3000 złotych – w przypadku 
gdy głównym źródłem ciepła był kocioł 
na paliwo stałe zasilany peletem drzew-
nym lub innym rodzajem biomasy, 
z wyłączeniem drewna kawałkowego; 
1000 złotych – w przypadku gdy głów-
nym źródłem ciepła był kocioł na paliwo 

stałe, kominek, koza, ogrzewacz powie-
trza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo 
piec kaflowy, zasilane drewnem kawał-
kowym; 500 złotych – w przypadku 
gdy głównym źródłem ciepła był kocioł 
gazowy zasilany skroplonym gazem 

LPG; 2000 złotych – w przypadku gdy 
głównym źródłem ciepła był kocioł ole-
jowy.

W terminie od 26 września 2022 r. do 
30 listopada 2022 r. wpłynęło 348 wnio-
sków. Zostały rozpatrzone na kwotę 376 
500 zł. 

Dodatek osłonowy

Od 5 stycznia 2022 r. do 31 paździer-
nika 2022 r. Miejsko-Gminny Ośro-
dek Pomocy Społecznej w Sieniawie 
przyjmował wnioski o ustalenie prawa 
do dodatku osłonowego. W ww. okre-
sie wpłynęły 953 wnioski, z czego 929 
zostało rozpatrzonych pozytywnie. Wy-
płacono dodatki na łączną kwotę 687 
638,02 zł.

Alicja Sroka

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sieniawie realizował  
obsługę wniosków o dodatek węglowy, dodatek dla gospodarstw domowych  

i osłonowy.

Dodatki dla mieszkańców

17grudzień 2022 SieNiawa



W związku z wejściem 
w życie ustawy z dnia 
27 października 2022 
r. o zakupie preferen-

cyjnym paliwa stałego przez gospodar-
stwa domowe, Miasto i Gmina Sieniawa 
przystąpiła do zakupu tego paliwa. Cho-
ciaż preferencyjna sprzedaż węgla nie 
jest obowiązkowa i budziła wiele wąt-
pliwości organizacji samorządowych, to 
Burmistrz Miasta i Gminy Sieniawa zde-
cydował się na ten krok w celu zapew-
nienia mieszkańcom węgla niezbędnego 
do ogrzania ich domów, oferowanego 
w przystępnej cenie.
Do preferencyjnego zakupu węgla po 
cenie niższej niż rynkowa, tj. maksymal-
nie 2000 złotych brutto za tonę (z wy-
łączeniem kosztów transportu) upraw-
nione są gospodarstwa, którym przysłu-
guje dodatek węglowy. Nie jest to jednak 
jedyny warunek zakupu węgla po cenie 
preferencyjnej. Przede wszystkim ogra-
niczona jest ilość węgla dostępnego dla 
jednego gospodarstwa domowego. Pier-
wotnie ilość ta została określona w dro-
dze rozporządzenia ministra właściwego 
do spraw aktywów państwowych i wy-
nosiła: 1,5 tony do 31 grudnia 2022 r. 
i 1,5 tony od 1 stycznia 2023 r. Osoby 
zainteresowane zakupem węgla są zo-
bowiązane złożyć odpowiedni wnio-
sek, który podlega weryfikacji przez 
upoważnionych pracowników Urzędu 
Miasta i Gminy w Sieniawie. Weryfika-
cja polega w szczególności na ustaleniu, 
czy został wypłacony dodatek węglowy 
na rzecz gospodarstwa domowego lub 
czy pozytywnie rozpatrzono wniosek 
o jego wypłatę. Do wniosku o zakup 
węgla należy dołączyć oświadczenie po-
twierdzające, że wnioskodawca, ani ża-
den członek jego gospodarstwa domo-

wego nie nabyli węgla na sezon grzew-
czy 2022 - 2023 po cenie niższej niż 
2000 zł brutto za tonę. Informacje przed-
stawione we wniosku składa się pod 
rygorem odpowiedzialności karnej za 
składanie fałszywych oświadczeń.
Burmistrz Miasta i Gminy Sieniawa 
w dniu 21 listopada 2022 r. podpisał 

umowę z Polską Grupą Górniczą S.A. 
dotyczącą sprzedaży węgla. Tym samym 
do mieszkańców trafia polski węgiel 
z kopalni Piast Ziemowit, a nie importo-
wany. Węgiel posiada niezbędne certyfi-
katy, a za jego jakość odpowiadają pod-
mioty wprowadzające do obrotu paliwa 
stałe, wskazane przez ministra aktywów 
państwowych.
Przypominamy, że zanim podpisano 
umowę, samorząd zobowiązany był do 
zbadania potrzeb na zakup węgla. Dzię-
ki tym wyliczeniom możliwe było osza-
cowanie wielkości zamówienia i na tej 
podstawie wysłano informację związaną 
z zapotrzebowaniem na surowiec. Mia-
sto i Gmina Sieniawa zamówiła łącznie 
459 ton surowca, w tym węgiel opałowy 

o sortymencie: kostka - 216 ton, orzech - 
189 ton, ekogroszek - 54 tony.
W celu sprawnego przeprowadzenia pro-
cesu dystrybucji węgla wśród mieszkań-
ców, Miasto i Gmina Sieniawa nawią-
zała współpracę z podmiotem zewnętrz-
nym, który specjalizuje się w sprzedaży 
węgla i pośredniczy w jego dostawie. 

W dniu 1 grudnia 2022 r. pomiędzy Mia-
stem i Gminą Sieniawa a Gminną Spół-
dzielnią „Samopomoc Chłopska” w Sie-
niawie została zawarta umowa o świad-
czenie usług w zakresie sprzedaży węgla 
na potrzeby zakupów preferencyjnych 
przez osoby fizyczne w gospodarstwach 
domowych. Dzięki temu węgiel magazy-
nowany jest na składzie GS „SCH” przy 
ulicy Mikołaja Kopernika w Sieniawie.
Cena za 1 tonę węgla niezależnie od 
sortymentu dla naszych mieszkańców 
wynosi 1850 zł brutto, przy czym w ce-
nę tę nie wlicza się kosztów transportu 
węgla do gospodarstwa domowego. 
Transport surowca ze składu do gospo-
darstwa mieszkaniec może zorganizo-
wać we własnym zakresie lub skorzystać 

To dobra informacja dla mieszkańców Miasta i Gminy Sieniawa, którzy złożyli 
wnioski o zakup węgla od samorządu. 6 grudnia 2022 r. rozpoczęła się sprzedaż 

węgla realizowana w ramach umowy Miasta i Gminy Sieniawa z Polską Grupą 
Górniczą S.A.

Ruszyła sprzedaż węgla
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Urząd Miasta i Gminy w Sieniawie wspomaga 
mieszkańców w kosztach usunięcia eternito-
wych pokryć dachowych z ich nieruchomo-
ści. Samorząd Miasta i Gminy Sieniawa podpi-

sał 12 maja 2022 r. umowę dotacji w ramach programu prio-
rytetowego „Ogólnopolski program finansowania usuwa-
nia wyrobów zawierających azbest” z udziałem środków 
udostępnionych przez Narodowy Fundusz Ochrony Śro-
dowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzki Fundusz 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie. 
Dotacja opiewa na kwotę 5 035,80 zł brutto, co stanowi 85% 
kosztów kwalifikowanych na demontaż, zbieranie, transport 
i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest. Koszt 
całkowity zadania to 7 381,04 z zł, w tym koszty kwalifikowa-

ne 7 058,82 zł. Projekt umożliwił demontaż, zbieranie, trans-
port i unieszkodliwienie 14,388 Mg odpadów zawierających 
azbest. Objął około 6 wnioskujących i został zrealizowany 
do 30 września 2022 r.

Zgodnie z „Programem Oczyszczania Kraju z Azbestu na 
lata 2009 – 2032” eternitowe pokrycia dachowe powinny zo-
stać zlikwidowane do końca 2032 r. Warto wiedzieć, że azbest 
staje się zagrożeniem dla zdrowia, gdy dojdzie do jego koro-
zji 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.

Piotr Czopik

Usuwamy azbest

Celem projektu był zakup sprzętu komputero-
wego dla dzieci uczących się w szkołach pod-
stawowych i po-
nadpodstawo -

wych, zamieszkałych na te-
renie gminy, których krewni 
w linii prostej tj.  rodzice, dziad-
kowie, pradziadkowie/opie-
kun prawny pracowali w Pań-
stwowych Przedsiębiorstwach 
Gospodarki Rolnej (PPGR).
Gmina otrzymała dofinanso-
wanie w wysokości 370 000 zł 
na zakup 148 laptopów dla 

uczniów.
Projekt realizowany był w ramach Programu Operacyj-

nego Polska Cyfrowa na lata 
2014 - 2020 Oś Priorytetowa 
V Rozwój Cyfrowy JST oraz 
wzmocnienie cyfrowej odpor-
ności na zagrożenia REACT
-EU Działanie 5.1 Rozwój cy-
frowy JST oraz wzmocnienie 
cyfrowej odporności na za-
grożenia.

Renata Jarosz

Miasto i Gmina Sieniawa wzięła udział w konkursie grantowym Cyfrowa Gmina – 
Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – „Granty PPGR”. 

Laptopy dla uczniów

Eternit był popularnym materiałem budowlanym wykorzystywanym  
w latach 60. i 70. ubiegłego wieku. Z czasem okazało się, że zawarty  

w nim azbest jest niezwykle szkodliwy dla zdrowia i środowiska  
naturalnego.

z dostawy oferowanej przez skład w kwo-
cie 50 zł brutto za kurs.
Jednocześnie informujemy, że wobec 
zmiany przepisów dotyczących prefe-
rencyjnej sprzedaży węgla, uelastycznio-
ny został 3-tonowy limit sprzedaży su-
rowca gospodarstwom domowym, po-

dzielony pierwotnie na dwie równe 
1,5-tonowe transze w tym i przyszłym 
roku. Obecnie mieszkańcy, którzy w tym 
roku nie kupili węgla lub kupili go mniej, 
będą mogli wykorzystać cały limit w roku 
przyszłym.
O procedurze dokonania zakupu, miesz-

kańców na bieżąco informują pracow-
nicy Urzędu Miasta i Gminy w Sieniawie, 
zgodnie z kolejnością składanych wnio-
sków. Jak dotąd sprzedaż przebiega bez-
problemowo.

Barbara Matyja
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Na realizację ww. progra-
mów Miejsko-Gminny 
Ośrodek Pomocy Społe-
cznej w Sieniawie otrzy-

mał środki w łącznej wysokości 80 786 zł, 
co stanowiło 100% całkowitej wartości 
planowanych działań. Wskazać należy, 
że uczestnicy programów nie pono-
szą odpłatności za świadczone usługi.

„Asystent osobisty osoby niepełno-
sprawnej”

Program finansowany jest ze środków 
Funduszu Solidarnościowego. Głów-
nym celem programu jest wprowadze-
nie usługi asystenta jako formy ogólno-
dostępnego wsparcia w wykonywaniu 
codziennych czynności oraz funkcjono-
waniu w życiu społecznym, której adre-
satami są:
1) dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem 
o niepełnosprawności łącznie ze wska-
zaniami: konieczności stałej lub długo-
trwałej opieki lub pomocy innej osoby 
w związku ze znacznie ograniczoną moż-
liwością samodzielnej egzystencji oraz 
konieczności stałego współudziału na co 
dzień opiekuna dziecka w procesie jego 
leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz:
2) osoby niepełnosprawne posiadające 
orzeczenie o niepełnosprawności:
a) o stopniu znacznym, lub 
b) o stopniu umiarkowanym, albo 
c) traktowane na równi do wymienio-
nych w lit. a i b. 
Na terenie Miasta i Gminy Sieniawa 
wsparciem asystenta w wykonywaniu 
codziennych czynności oraz funkcjo-
nowaniu w życiu społecznym objęte 
zostały osoby posiadające orzeczenie 
o znacznym stopniu niepełnosprawno-

ści, które zgłosiły chęć udziału w pro-
gramie. Wysokość dofinansowania to 
38 000 zł.

„Opieka wytchnieniowa”

Program również finansowany jest ze 
środków Funduszu Solidarnościowego. 
Jego głównym celem jest wsparcie człon-
ków rodzin lub opiekunów sprawujących 
bezpośrednią opiekę nad:
1) dziećmi z orzeczeniem o niepełno-
sprawności, 
2) osobami posiadającymi:
a) orzeczenie o znacznym stopniu nie-
pełnosprawności (zgodnie z ustawą z 
dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilita-
cji zawodowej i społecznej oraz zatrud-
nianiu osób niepełnosprawnych (Dz. 
U. z 2021 r. poz. 573) albo; 
b) orzeczenie traktowane na równi z orze-
czeniem o znacz-
nym stopniu nie-
pełnosprawności 
(zgodnie z art. 
5 i art. 62 ww. 
ustawy z dnia 27 
sierpnia 1997 r. 
o rehabilitacji za-
wodowej i społecznej oraz zatrudnianiu 
osób niepełnosprawnych) 
‒ poprzez możliwość uzyskania doraź-
nej, czasowej pomocy w formie usługi 
opieki wytchnieniowej.
Wysokość dofinansowania to 19 200 zł.

„Korpus Wsparcia Seniorów”

Program finansowany jest ze środków 
Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. 
Ma na celu poprawę bezpieczeństwa 
oraz możliwości samodzielnego funkcjo-

nowania w miejscu zamieszkania osób 
starszych przez dostęp do tzw. ,,opieki 
na odległość”. Na terenie Miasta i Gmi-
ny Sieniawa realizowany jest Moduł II 
programu, który ma na celu poprawę 
bezpieczeństwa oraz możliwości samo-
dzielnego funkcjonowania w miejscu 
zamieszkania osób starszych przez do-
stęp do tzw. ,,opieki na odległość”. Reali-
zacja programu ma także na celu wspar-
cie w miejscu zamieszkania seniorów 
w wieku 65 lat i więcej, którzy mają 
problemy związane z samodzielnym 
funkcjonowaniem ze względu na stan 
zdrowia, prowadzących samodzielne 
gospodarstwa domowe lub mieszkają-
cych z osobami bliskimi, które nie są 
w stanie zapewnić im wystarczającej 
opieki w codziennym funkcjonowaniu 
w zakresie odpowiadającym ich potrze-
bom. W ramach programu 31 senio-

rom został zapewniony dostęp do tzw. 
opasek bezpieczeństwa, połączonych 
z usługą całodobowej teleopieki.  
Wysokość dofinansowania to 23 586 zł. 

W związku z ogłoszeniem przez Mini-
stra Rodziny i Polityki Społecznej naboru 
wniosków w ramach programów „Asy-
stent osobisty osoby niepełnosprawnej” 
oraz „Opieka wytchnieniowa”, Miasto 
i Gmina Sieniawa zawnioskowała o środki 
finansowe na realizację kolejnych edycji.

Aneta Ożga

Z dniem 31 grudnia 2022 r. dobiega końca realizacja programów Ministerstwa 
Rodziny i Polityki Społecznej pn. „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” 

– edycja 2022, „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022 oraz „Korpus Wsparcia 
Seniorów” na rok 2022. 

Realizujemy programy
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Jeśli jesteś osobą doświadczającą 
przemocy, potrzebujesz wsparcia, 
porady lub po prostu rozmowy 
skorzystaj z pomocy: 

            • prawnej: 
- w Urzędzie Miasta i Gminy w Sieniawie, 
ul. Rynek 1; 37-530 Sieniawa, pomoc 
prawna udzielana jest we wtorki w godz. 
9.00 – 13.00; tel. 16 648 70 09, e-mail: 
npp@powiatprzeworsk.pl; 
- w siedzibie Zespołu Szkół w Sienia-
wie nieodpłatną pomoc prawną świad-
czą prawnicy Fundacji Centrum Porad-
nictwa Prawnego „Prawnikon” w piątki 
w godz. 13.00 – 17.00, tel. 733 660 566, 
e-mail: prawnikon.projekty@gmail.com.
• psychoterapeutycznej, dyżur w pierw-
szy i ostatni czwartek miesiąca w godz. 
9.00 – 13.00 w CKSiR „Sokół” w Sienia-
wie – I piętro, ul. Kościuszki 4; 37-530 
Sieniawa. Pomoc ta kierowana jest m.in. 

do osób nie mogących poradzić sobie 
z problemami, doświadczających sytu-
acji trudnych, kryzysowych, przemocy, 

zaburzeń depresyjnych i innych. Pomoc 
jest bezpłatna.
• psychologicznej w Poradni Psycholo-
giczno-Pedagogicznej w Przeworsku, ul. 
Lwowska 16, 37-200 Przeworsk. Sekre-
tariat poradni czynny jest od ponie-
działku do piątku w godz. 7.00 – 15.00. 

Pracownicy pedagogiczni pracują od 
poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 
20.00; adres e-mail: sekretariat@porad-
niap-p.powiatprzeworsk.pl, tel./fax: 16 64-
88250.

Ponadto osoby oczekujące pomocy 
mogą kontaktować się z:
• pracownikami Miejsko–Gminnego Oś-
rodka Pomocy Społecznej w Sienia-
wie, ul. Rynek 1, 37-530 Sieniawa, tel. 16 
622 73 01 wew. 42, adres e-mail: mgops@
sieniawa.pl
• dzielnicowymi:
- st. sierż. Konrad Pieniążek, tel. 572 
908 650; adres e-mail: dzielnicowy.sie-
niawa2@rz.policja.gov.pl, Komisariat Po-
licji w Sieniawie, ul. M. Reja 1; 37-530 
Sieniawa, tel. 47 82 43 530, fax: 47 82 43 
375.

Barbara Czwakiel

Przez 19 pierwszych dni listopada na wszystkich kontynentach i we wszystkich 
krajach świata trwała kampania „19 dni przeciwko przemocy i krzywdzeniu 

dzieci i młodzieży”. 

19 dni przeciw przemocy

Wydarzenie zostało po-
święcone aktualnym 
zagrożeniom wynika-
jącym z uzależnień 

wśród dzieci i młodzieży oraz relacjom 
rówieśniczym w grupie po okresie izola-
cji. Prelegentami spotkania byli: Przemy-
sław Chruściel – trener warsztatów psy-
chologicznych, profilaktycznych i eduka-
cyjnych, prowadzący warsztaty dla mło-
dzieży, rodziców i nauczycieli w szkołach 
na terenie Podkarpacia, a także st. asp. 
Mariusz Czyrny – policjant Komendy 
Powiatowej Policji w Przeworsku, zaj-
mujący się profilaktyką społeczną i pro-
blemami nieletnich. Zaproszeni specja-

liści przedstawili nie tylko współcze-
sne zagrożenia, z jakimi mogą zetknąć 
się nieletni, ale również próbowali wska-
zać, na co warto zwrócić uwagę w domu 
i w szkole i jak zareagować, gdy przyjdzie 
zmierzyć się z problemem. Prelekcje bar-
dzo potrzebne, dostarczające odpowied-
niej wiedzy i uświadamiające. W spotka-
niu uczestniczyli rodzice, dyrektorzy i na-
uczyciele ze szkół z terenu Miasta i Gmi-
ny Sieniawa. Organizatorem wydarzenia 
byli: Burmistrz Miasta i Gminy Sienia-
wa oraz Dyrektor Miejsko-Gminnego Oś-
rodka Pomocy Społecznej w Sieniawie.

Wioletta Żak

„Nie bądź więźniem uzależnień” – to tytuł spotkania, które odbyło się  
7 grudnia 2022 r. w Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji „Sokół” w Sieniawie.

O profilaktyce uzależnień

21grudzień 2022 SieNiawa



Do projektu przystąpiło 
pięć województw, w tym 
województwo podkar-
packie. Spotkanie odbyło 

się przy współpracy Komendy Woje-
wódzkiej Policji w Rzeszowie; Komendy 
Powiatowej Policji w Przeworsku oraz 
Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Sieniawie. W spotkaniu 
uczestniczyli funkcjonariusze KWP w 
Rzeszowie; KPP w Przeworsku oraz 
funkcjonariusze Komisariatu Policji w 
Sieniawie. Urząd Miasta i Gminy w Sie-
niawie reprezentowała sekretarz Mia-
sta i Gminy Sieniawa Barbara Matyja, 
natomiast Miejsko-Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej w Sieniawie dyrek-
tor Małgorzata Gnida wraz z pracowni-
kami. W spotkaniu wzięli udział seniorzy 
z terenu Miasta i Gminy Sieniawa. Senio-
rzy mieli możliwość poznania metod 
działania oszustów, którzy podszywają 
się pod członków rodziny, policjantów, 
prokuratorów, funkcjonariuszy CBŚ, 
przedstawicieli banków lub urzędników. 
Omówiono oszustwa na sms-a, Blik-a 
czy amerykańskiego żołnierza. Seniorzy 

mogli się dowiedzieć jak poszczególne 
oszustwa wyglądają, skąd oszuści biorą 
numer telefonu oraz jak należy się zacho-
wać, gdy dzwoni oszust. Wielokrotnie 
podkreślono, że gdy dzwoni nieznana 
osoba, a tematem rozmowy stają się pie-
niądze, należy być bardzo czujnym: nie 
przekazywać ich osobom których nie 
znamy; nie zostawiać ich w wyznaczo-
nym przez te osoby miejscu; nie przele-
wać swoich pieniędzy na inne konto; nie 
wypłacać pieniędzy z banku; nie poda-
wać swoich danych, haseł, PIN-ów, żad-

nych informacji o oszczędnościach trzy-
manych w domu pieniądzach czy in-
nych dobrach. Tylko oszust namawia do 
takich działań! Nie daj mu szansy – roz-
łącz się, to jedyny sposób, by nie dać 
się zmanipulować oszustowi.

Seniorom w ramach projektu prze-
kazano gadżety (kubek, smycz oraz 
brelok) z numerami telefonu oraz has-
łami, aby byli bardziej bezpieczni. 
Dodatkowo wszyscy otrzymali zestaw 
ulotek informacyjnych oraz opaski od-
blaskowe. Uczestnikom spotkania za-

pewniono poczęstunek. 
W imieniu Miejsko-Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Sieniawie skła-
damy serdeczne podziękowania przed-
stawicielom Komendy Wojewódzkiej 
Policji w Rzeszowie oraz Komendy 
Powiatowej Policji w Przeworsku za 
udział w spotkaniu oraz przekazane 
informacje, które na pewno przyczynią 
się do poprawy bezpieczeństwa senio-
rów z naszej gminy.
 

Małgorzata Gnida

6 lipca 2022 r. w sali widowiskowej Centrum Kultury Sportu i Rekreacji ,,Sokół” 
w Sieniawie odbyło się spotkanie w ramach projektu „Fałszywy telefon – 

zagrożone oszczędności”. Projekt współfinasowany jest przez Unię Europejską 
ze środków Programu Krajowego Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

Fałszywy telefon 
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Dni Sieniawy 2022
Dni Sieniawy 2022 przeszły do historii. W dniach 16 – 17 lipca na sieniawskim 
stadionie na wszystkich spragnionych wrażeń czekała moc różnorodnych 

atrakcji. W bogatym programie każdy mógł znaleźć dla siebie coś ciekawego. 
Zainteresowanie wydarzeniem było duże, a niewątpliwym magnesem 

przyciągającym widownię byli zaproszeni artyści wielkiego formatu.

W sobotę już od godzin 
popołudniowych mie-
niący się kolorami lu-
napark przeżywał ob-

lężenie. Strefa rekreacyjna tętniła ży-
ciem do późnego wieczora. Na dzieci 
czekały atrakcje przygotowane przez 

animatorów – malowanie twarzy, festi-
wal kolorów czy zabawy ze szczudla-
rzem. Był też widowiskowy pokaz wol-

tyżerki konnej – najbardziej artystycznej 
dyscypliny jeździeckiej. Było co podzi-
wiać! Gwiazdą wieczoru był Kubańczyk 
– jeden z najpopularniejszych raperów 
młodego pokolenia. Ten koncert zapa-
miętamy na bardzo długo. Kuba dosłow-
nie porwał do zabawy cały stadion i to 

było prawdziwe szaleństwo. „Ostatni raz 
zatańczysz ze mną” słyszała chyba cała 
Sieniawa. Nawet deszcz, który sprawił 

psikusa, nikomu nie był straszny. Część 
koncertową zamknął występ zespołu 
disco polo Jeszcze Jeden. Dla mających 
niedosyt zabawy i tańców dyskotekę 
poprowadził Dj Pepo.

W niedzielę apetyty urosły jeszcze 
bardziej. Strefa drewnianych gier wielko-

formatowych – fantastyczna, edukacyj-
na i integracyjna zabawa, cieszyła się og-
romnym zainteresowaniem dzieci i do-
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rosłych. Wystawa starych i nowych 
motocykli była prawdziwą gratką dla 
miłośników dwóch kółek. Na chętnych 
czekały stoiska wystawiennicze i bogata 
strefa gastronomiczna. Gdzie nie popa-
trzeć – wszędzie atrakcje. Część kon-
certową otworzył występ duetu Face 2 
Face – niezwykle wszechstronnych i kre-
atywnych muzyków, który tworzą akor-
deoniści Paweł Janas i Bartosz Kołsut. 
Ogromne talenty z charyzmą sceniczną. 
Folkowy Krywań z kolei przyciągnął 
muzyką stylizowaną folklorem. Wśród 
gości, którzy zaszczycili swoją obecno-
ścią na Dniach Sieniawy, byli parlamen-
tarzyści – Mieczysław Kasprzak (PSL) 
i Marek Rząsa (PO), ciepło przywitani 
przez mieszkańców i chętni do rozmów 
na każdy temat. Bardzo dziękujemy za 
tę obecność!

Przed głównym koncertem burmistrz 
Miasta i Gminy Sieniawa Adam Woś wrę-
czył w towarzystwie parlamentarzystów 
i samorządowców Sokoły Roku – przy-
znawane przez siebie nagrody osobom 
wspierającym rozwój i kreującym pozy-
tywny wizerunek miasta i gminy. W tym 
roku otrzymali je: firma Texom Sp. z o.o. 
i prezes Krystian Woś, sołtys wsi Czerce 
Jerzy Dziki i sportowiec – zawodnik 
MKS Sokół 1960 Sieniawa Paweł Ozię-
bło. Gratulujemy!

Gwiazdą wieczoru był świętujący 
10-lecie pracy artystycznej zespół Lem-
ON z wokalistą o wyjątkowym głosie – 

Igorem Herbutem, który tego wieczoru 
nawiązał fantastyczny kontakt z publicz-

nością. Wspaniale było razem zaśpiewać 
„Napraw”, „Wkręceni”, „Scarlett” i wiele 
innych utworów. Koncert energetyczny, 

magiczny i niezapomniany. Dyskoteka 
na zakończenie zwieńczyła program 

tegorocznych obchodów Dni Sieniawy.

Wioletta Żak
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Podziękowanie Burmistrza Miasta i Gminy Sieniawa
Zorganizowanie tak dużego wydarzenia jak Dni Sieniawy nie byłoby możliwe, gdyby nie pomoc oraz zaangażowanie wielu ludzi 
i instytucji. Szczególnie pragnę bardzo serdecznie podziękować dyrektorowi Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji „Sokół” w Sieniawie 
Piotrowi Majchrowi oraz pracownikom tejże instytucji, jak również pracownikom Urzędu Miasta i Gminy w Sieniawie, jednostek 
podległych oraz współorganizatorowi naszego wydarzenia – firmie Rukola Pizza&Coctail Bar za ogromny wkład pracy w organi-
zację tak wielkiego przedsięwzięcia i pełen profesjonalizm. Dziękuję w imieniu własnym i społeczeństwa Miasta i Gminy Sieniawa 
sponsorom za udzielone wsparcie finansowe i rzeczowe podczas organizacji Dni Sieniawy, dzięki któremu udało się zrealizować 
po dwóch latach przerwy najważniejsze kulturalne przedsięwzięcie w mieście. 

W sposób szczególny dziękuję policjantom z Komendy Powiatowej Policji w Przeworsku – Komisariatu Policji w Sieniawie, 
strażakom z jednostek OSP z terenu Miasta i Gminy Sieniawa, pracownikom ochrony i służbom medycznym, którzy przez dwa 
dni czuwali nad bezpieczeństwem wszystkich uczestników naszego święta. Dzięki Wam, czuliśmy się naprawdę bezpiecznie.

Wyrażam wdzięczność wobec zespołów i wykonawców, którzy włożyli wiele pracy i wysiłku, aby zaprezentować uczestnikom 
święta naszego miasta atrakcyjny repertuar. Dziękuję przede wszystkim Państwu za tak liczne przybycie i wspólną zabawę na 
stadionie miejskim w Sieniawie. To dla Was było to święto! Wielką mam w sercu radość, że frekwencja była tak duża i miło było 
wysłuchać pozytywnych opinii o naszym wydarzeniu. Wierzę, że kolejne imprezy przebiegną w równie miłej i radosnej atmosferze 
i cieszyć się będą również Państwa obecnością. Dziękuję przy okazji wszystkim, którzy swoim zaangażowaniem, bezinteresowną 
pomocą i dobrym słowem stale nas wspierają. Pozostaje sobie życzyć, by przy organizowaniu kolejnej imprezy nigdy nie zabrakło 
ludzi tak oddanych, pełnych poświęcenia i chętnych do współpracy.

Na koniec podziękowania kieruję do patronów medialnych, dzięki którym o naszym wydarzeniu można było usłyszeć i prze-
czytać w szerokich kręgach. Byli nimi: TVP Rzeszów, Gazeta Jarosławska, Życie Podkarpackie, Nowiny i Nowiny24 oraz Super 
Nowości i Super Nowości24.

                   Burmistrz Miasta i Gminy Sieniawa
           Adam Woś

Texom Sp. z o.o., prezes zarządu Krystian Woś – sponsor 
strategiczny
Zakład Rolniczo-Przemysłowy „Farmutil HS”,  Śmiłowo
Gran Tech Sp. z o.o., Wylewa
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalne i Mieszkaniowej 
Sp. z o.o. w Jarosławiu
Nadleśnictwo Sieniawa
Rukola Pizza&Coctail Bar, Sieniawa
Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska” w Sieniawie, 
Sklep Lewiatan
NEWKOM EKO Sp. z o.o., Leżachów
Bank Spółdzielczy w Rzeszowie/ Oddział w Sieniawie
Zytex, Teofila i Janusz Zytek, Sieniawa
Zakład Usług Remontowo Budowlanych, Józef Kurko
Firma Handlowo - Usługowo - Produkcyjna SOCHA, Dariusz 
Socha
Firma Handlowo - Usługowa, Sklep MEGA FASON, Kazi-
mierz Żorniak, Wylewa
Ubezpieczenia, Diana i Krzysztof Świt, Sieniawa
EWMAR, Ewa i Mariusz Świąder, Sieniawa
Stacja Kontroli i Obsługi Pojazdów CAR TEST SKP, Paweł 
Chmura, Wylewa
Bar Pod Kasztanem, Mariusz Gładysz, Sieniawa

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Master, Marek Porczak, 
Jarosław
Przedsiębiorstwo Projektowo - Budowlane Budamex, Damian 
Sereda, Przeworsk
Hydrotech, Piotr Sereda, Przeworsk
AGD - RTV WESS, Wiesław Kubrak, Sieniawa
DK Inwest, Dariusz Kudłak, Pigany
ECOMPLEX Producent rolet zewnętrznych oraz moskitier, 
Bartosz Stysiał, Czerce
Sanitex Sp. z o.o., Rafał Wojtas, Tryńcza
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe „Przyja-
zny Duch II”, Elżbieta Kasper, Sieniawa
Kancelaria Notarialna, Marcin Jakub Raba, Przeworsk
Agro-Mal Jan Pokrywka i Wspólnicy, Sieniawa
Gabinet kosmetyczny AVANTI , Justyna Radawiec-Gazda, Sie-
niawa
Synchronik, Tomasz Krupa, Rzeszów
SportRecovery.pl
Firma Remontowo - Budowlana „PIOTROWSKI” Paweł Pio-
trowski, Piwoda
Usługi gastronomiczne, Daniel Czyż, Sieniawa

SPONSORZY I DARCZYŃCY DNI SIENIAWY 2022
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Dziękowaliśmy za plony

Dożynki są tradycją od 
wielu pokoleń, symbo-
lem szacunku dla ciężkiej 
pracy rolników i wyrazem 

wdzięczności za ich zmagania. To czas 
radości i podziękowań Bogu za plony, 
a ludziom za trud codziennej pracy, za 
każdą kroplę potu zraszającą rolę, a także 
czas modlitw o urodzaj w przyszłych 
latach.

Gospodarze gminnych dożynek sta-
rannie przygotowali się do tego wyda-
rzenia. Cała wieś została udekorowana 
imponującymi, humorystycznymi kon-
strukcjami ze słomy, które zapraszały 
do radosnego świętowania. Uroczysto-
ści rozpoczęły się mszą świętą polową 
na placu przy remizo-świetlicy w inten-
cji rolników i w podzięce za zebrane 
plony, koncelebrowaną pod przewodnic-
twem proboszcza parafii Dobra-Czerce 
ks. Piotra Przeszłowskiego, z udziałem 
proboszcza parafii Sieniawa ks. Jana 
Grzywacza, wikariusza parafii Sieniawa 
ks. Tomasza Kubasa i parafii Manasterz 
ks. Krzysztofa Majdera.

Po nabożeństwie odbyła się część 
obrzędowa uroczystości. Starostami te-

gorocznych dożynek byli Dorota Szpa-
la i Henryk Witnik, którzy zgodnie z tra-
dycją przekazali chleb burmistrzowi 
Miasta i Gminy Sieniawa Adamowi 
Wosiowi, by ten podzielił go wśród 
uczestników uroczystości. Był zatem 
obrzęd dzielenia chlebem, prezentacja 
misternie uwitych przez wieńczarzy 
z poszczególnych sołectw kolorowych 
wieńców z tegorocznych zbóż, ziół 
i kwiatów, a także wystąpienia zapro-
szonych gości. W przemówieniach 

W niedzielne, słoneczne popołudnie 28 sierpnia 2022 r. w Dybkowie odbyły  
się Miejsko-Gminne Dożynki. Były okazją do podziękowania Bogu za zebrane 

plony, a rolnikom i sadownikom za trud ich całorocznej pracy.
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dziękowano za trud codziennej pracy, 
za zebrane plony i dar powszedniego 
chleba wskazując, jak wiele zawdzię-
czamy pracy rolników, sadowników, 
ogrodników i pszczelarzy. Święto plo-
nów było również okazją do prezen-
tacji dorobku kół gospodyń. Pro-
gram artystyczny przygotowały panie 
z KGW z Dybkowa, Wylewy, Czerc 
oraz Zespół Śpiewaczy Piganeczki. Na 
scenie wystąpiły również zespoły Swin-
ger i Nokaut. Część artystyczna zosta-
ła przyjęta z dużym zainteresowaniem 
i aplauzem. Ostatnim akcentem doży-
nek była zabawa taneczna z zespołem
Activ i pokaz laserowy.
Dla dzieci przygotowane zostały zaba-
wy z animatorami, dmuchańce, wszy-
scy mogli skorzystać z bogatej gastro-
nomii. Stoiska wystawiennicze zapre-
zentowali: Nadleśnictwo Sieniawa, PT 
KRUS w Przeworsku i Podkarpacki 
Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Bo-
guchwale - Powiatowy Zespół Doradz-
twa Rolniczego w Przeworsku.
Cieszymy się szczególnie, że po raz 
kolejny gminne dożynki mogliśmy świę-

tować w gronie przyjaciół z partnerskich 
gmin na Słowacji - Pečovskej Novej Vsi 
i Červenej Vody.

Organizatorami wydarzenia byli: Bur-
mistrz Miasta i Gminy Sieniawa, Cen-
trum Kultury, Sportu i Rekreacji „So-
kół” w Sieniawie oraz sołectwo Dybków.

Wioletta Żak
 Fot. Marta Kozłowicz

Podziękowanie 
Burmistrz Miasta i Gminy Sieniawa składa serdeczne podziękowania wszystkim, którzy przyczynili się do organizacji tego-
rocznych dożynek. Szczególne podziękowania kierujemy do wszystkich sponsorów i darczyńców, dzięki którym plany i pomysły 
udało się zmaterializować i wprowadzić w czyn. To sprawiło, że miejsko-gminne dożynki miały wspaniałą oprawę, niepowtarzal-
ny klimat i charakter, sprawiły radość wszystkim gościom oraz przyniosły satysfakcję gminnej społeczności.
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Texom, Sp. z o.o., Rzeszów
Warter Fuels S.A., Warszawa
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunal-
nej i Mieszkaniowej w Jarosławiu
NEWKOM EKO Sp. z o.o., Leżachów
Zakład Usług Remontowo-Budowla-
nych, Józef Kurko
Nadleśnictwo Sieniawa
Zakład Rolniczo-Przemysłowy Farmu-
til H.S.

Gminna Spółdzielnia „Samopomoc 
Chłopska”, Sieniawa
EWMAR, Ewa i Mariusz Świąder, Sie-
niawa
Promont, Paweł Ożga, Wylewa
Zytex, Teofila i Janusz Zytek, Sieniawa
Euro Okna-Plus Sp. z o.o. Dorota Otrę-
ba-Kmieć, Sieniawa

SPONSORZY I DARCZYŃCY:

Festiwal radości

Fantastyczny program Andzi 
i jej przyjaciół nie pozwo-
lił nikomu na nudę. Kolo-
rowa, radosna Andzia i jej 

kompan Dziczek już przed południem 
zabawiali dzieci z Ukrainy w ośrodku 
w Dobrej. Dzieci bawiły się także na 
dmuchańcu, strzelały z łuku, puszczały 
wielkie bańki mydlane i malowały swo-
je buzie. Była radosna muzyka i pyszne 
smakołyki. Radość z takiej niespodzianki 
była ogromna.

Po południu natomiast nasi goście 

zawitali do Sieniawy na stadion i zo-
stali powitani przez liczne grono dzieci, 
ich rodziców i opiekunów. Tu bliżej 
poznaliśmy piękne królestwo królowej 
Andzi i jej wiernego Dziczka, smażyli-
śmy jajecznicę z 53 smoczych jaj, do-
tarliśmy pociągiem do tunelu, które-
go przejście było kluczem do miano-
wania na księżniczkę i księcia, sadzili-
śmy kwiaty w królewskich ogrodach, 
ba! nawet w końcu znaleźliśmy i ujarz-
miliśmy smoka, a nie było to łatwe zada-
nie. Ile przy tym było śmiechu i rado-

ści wiedzą Ci, którzy bawili się z nami. 
Dzieci miały do dyspozycji także liczne 
atrakcje i pyszne smakołyki.

Dodatkową atrakcją dla uczestników 
festiwalu były zajęcia profilaktyczno-ani-
macyjne z trenerami. Dzieci i młodzież 
zapoznali się ze skutkami zażywania sub-
stancji psychoaktywnych. W celu lep-
szego zrozumienia i zobrazowania poru-
szanych tematów uczestnicy warszta-
tów mieli możliwość założenia narkogo-
gli i alkogogli. Zaprezentowana została 
gablota z atrapami dopalaczy dla doro-

W Sieniawie i Dobrej 8 września 2022 r. odbył się Dobroczynny Festiwal  
Radości, zorganizowany przez Fundację ESPA, Dobro Czynić  

Misję Charytatywną, grupę Klaun Andzia i Przyjaciele,  
Miasto i Gminę Sieniawa oraz Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji  

„Sokół” w Sieniawie.
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słych, były ulotki z tematyki profilak-
tycznej, balony, bransoletki odblaskowe 
i inne gadżety do wygrania w konkursach.
Obecność naszych gości była podzięko-
waniem za piękną pomoc niesioną przez 
samorząd Miasta i Gminy Sieniawa oraz 
mieszkańców uchodźcom z Ukrainy po 
wybuchu wojny. Andzia i jej ekipa jest 
bardzo związana z Fundacją ESPA, która 
kierowała do nas rodziny wielodzietne 
i rodziny zastępcze – by tu mogli zna-
leźć schronienie w pierwszych dniach 
po przekroczeniu granicy. Dziękujemy 
naszym gościom za docenienie naszych 
działań, wspaniałą współpracę i piękną 
formę podziękowania z ich strony.
Dziękujemy dzieciom i ich rodzicom za 
przybycie, ciepłe przywitanie naszych 
gości i wspólną zabawę. Dziękujemy 
też strażakom z OSP KSRG Sieniawa 
za obecność i promocję ich formacji, 
a także Rukola Pizza&Cocktail Bar za 
wsparcie. Samorząd Miasta i Gminy Sie-
niawa reprezentowali podczas wydarze-
nia zastępca burmistrza Miasta i Gminy 
Sieniawa Sebastian Padiasek, sekre-
tarz MiG Barbara Matyja oraz przewod-
nicząca Rady Miejskiej Danuta Król.

Wioletta Żak

W hołdzie Niepodległej

Miejsko-gminne obcho-
dy 104. rocznicy odzy-
skania przez Polskę 
niepodległości odbyły 

się 11 listopada 2022 r. Rozpoczęły się 
mszą św. w kościele parafialnym w Sie-
niawie z udziałem samorządowców, stra-
żaków, pocztów sztandarowych, harce-
rzy, społeczności szkół, przedstawicieli 
organizacji pozarządowych i licznie zgro-
madzonych mieszkańców miasta i gmi-

ny. W intencji ojczyzny i za wszystkich 
Polaków modlili się ks. Jan Grzywacz, 
ks. Jacek Bram i ks. Dawid Dubiel.

Po nabożeństwie miało miejsce uro-
czyste podniesienie flagi na maszt usta-
wiony przy rondzie, obok kościoła i cen-
trum kultury oraz odśpiewanie hymnu 
państwowego. Maszt z flagą Rzeczypo-
spolitej Polskiej został sfinansowany 
w ramach projektu „Pod biało-czerwoną” 
pod honorowym patronatem Prezesa 

Rady Ministrów Mateusza Morawiec-
kiego. Udział gminy w projekcie jest uho-
norowaniem Poległych za wolność i nie-
podległość naszej Ojczyzny, ale i zachętą 
do patriotycznych postaw i dumy z bycia 
Polakami.

W dalszej części obchodów delega-
cja samorządowców – burmistrz Mia-
sta i Gminy Sieniawa Adam Woś, prze-
wodnicząca Rady Miejskiej w Sieniawie 
Danuta Król, zastępca burmistrza Seba-

Narodowe Święto Niepodległości to dla Polaków jedno z najważniejszych  
świąt państwowych. Po 123 latach zaborów – niewoli naznaczonej  

walką, cierpieniem i wysiłkiem wielu pokoleń Polek i Polaków – nasz kraj 
odzyskał suwerenność. Oddanie hołdu Bohaterom walk niepodległościowych 

jest naszym patriotycznym obowiązkiem.

29grudzień 2022 SieNiawa



stian Padiasek, sekretarz Barbara Maty-
ja oraz ks. Jan Grzywacz – złożyła kwiaty 
pod pomnikiem Jana Pawła II i Tablicą 
Legionistów. Ostatnim, ale jakże pięk-
nym i podniosłym akcentem obcho-
dów, była okolicznościowa akademia 
w CKSiR „Sokół” w wykonaniu uczniów 
Szkoły Podstawowej w Sieniawie przy-
gotowana pod opieką nauczycieli: Iwony 
Kołtowskiej, Beaty Buniowskiej i Toma-
sza Dąbrowskiego. Młodzi ludzie z nie-
bywałym kunsztem przypomnieli ten 
trudny i smutny okres w historii Pol-
ski – zabory i ostateczną utratę państwo-
wości, nieustanne zrywy, zmierzające 
do odzyskania wolności i suwerenno-
ści, czas zawiedzionych nadziei i rozcza-
rowań oraz walki o wolność. Nie zabra-
kło okolicznościowych wierszy i patrio-
tycznych pieśni w wyjątkowych interpre-
tacjach, które poruszyły serca tak licznie 
zgromadzonych słuchaczy.

Po występie głos zabrał burmistrz 
Adam Woś, który serdecznie podzię-
kował młodym artystom za wspaniały, 
skłaniający do refleksji występ i pogratu-
lował pasji i talentu, jak też życzył im dal-
szych sukcesów w pracy scenicznej oraz 
mnóstwa pomysłów na kolejne spekta-
kle.
Muzyczną oprawę uroczystości spra-
wowała Orkiestra Dęta OSP Kańczuga.

Piękna, listopadowa uroczystość była 
okazją do wręczenia uczennicom Szko-
ły Podstawowej w Sieniawie – Emilii 
Mączce i Patrycji Ciurko nagród Bur-

mistrza Miasta i Gminy Sieniawa za 
wybitne osiągnięcia w akrobatyce spor-
towej, gimnastyce artystycznej i cheer-
ledingu sportowym oraz złożenia wy-
razów wdzięczności za promowanie 
sportu i godne reprezentowanie Mia-

sta i Gminy Sieniawa w kraju i na arenie 
międzynarodowej. Sukcesom dziewcząt 
poświęcamy miejsce w odrębnym arty-
kule.

Wioletta Żak
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II Bieg Niepodległości

W zorganizowanym 10 li-
stopada 2022 r. biegu 
udział wzięło 80 ucz-
niów z pięciu szkół: 

SP w Sieniawie, SP w Rudce, SP w Wy-
lewie, SP w Czerwonej Woli i Szkoły 
Podstawowej nr 1 im. św. Królowej 
Jadwigi w Jarosławiu. Wyniki biegu pre-
zentowały się następująco – kl. IV–VI, 

dziewczynki: I m-ce Lena Iskra (SP Sie-
niawa), II m-ce Ewa Janowska (SP Sie-
niawa) i III m-ce Hanna Budzyń (SP Sie-
niawa); chłopcy I m-ce Igor Pytel (SP 
Sieniawa), II m-ce Antoni Michalski 
(SP Sieniawa) i III m-ce Maciej Sikora 
(SP Czerwona Wola). Klasy VII – VIII, 
dziewczynki: I m-ce Emilia Mach (SP 
Sieniawa), II m-ce Katarzyna Poprawa 

(SP Czerwona Wola) i III m-ce Roksana 
Radawiec (SP Rudka); chłopcy I m-ce 
Adrian Pyrczak (SP Sieniawa), II m-ce 
Oskar Wieliczko (SP Czerwona Wola) 
i III m-ce Mateusz Puchta (SP Wylewa).
Zdobywcy pierwszych trzech miejsc 
w danej kategorii otrzymali nagrody, 
medale i puchary, a pozostali pamiąt-
kowe upominki. Wręczyli je organiza-

II Bieg Niepodległości w Mieście i Gminie Sieniawa już przeszedł do historii. 
Urokliwa sceneria leśnictwa Witoldówka w Dobrej, wyjątkowa atmosfera  
i niezwykła radość młodych Polaków z możliwości uczczenia w tak piękny 

sposób 104. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.

„Pod biało-czerwoną”

Maszt z flagą Rzeczypo-
spolitej Polskiej został 
sfinansowany w ra-
mach projektu „Pod 

biało-czerwoną” pod honorowym pa-
tronatem Prezesa Rady Ministrów Ma-
teusza Morawieckiego. Organizatorem 
akcji była Kancelaria Prezesa Rady Mi-
nistrów.

Projekt zakładał sfinansowanie przez 
Rząd RP zakupu masztów i flag w każ-
dej z gmin w Polsce, której mieszkańcy 
dołączą do inicjatywy. Warunkiem do 
jego przystąpienia było zebranie odpo-
wiedniej ilości głosów mieszkańców po-
szczególnej jednostki samorządu tery-
torialnego, które oddawane były dro-
gą elektroniczną. Mieszkańcy Miasta 
i Gminy Sieniawa wypełniając krótkie 
ankiety oddali czterokrotnie więcej niż 
wymagana liczba głosów – wystarczyło 
minimum 100. Tym sposobem samo-
rząd zajął pierwsze miejsce w powiecie 
przeworskim i czwarte w województwie 
podkarpackim.

Celem przyświecającym organizato-
rom akcji było między innymi godne 
upamiętnienie zwycięstwa wojsk Rze-
czypospolitej nad armią bolszewicką 

w Bitwie Warszawskiej 1920 roku. Jest 
to także promocja nowoczesnego patrio-
tyzmu oraz dumy z Polskości. Projekt 
sprzyja podtrzymywaniu tradycji naro-
dowej, popularyzowaniu historii, pie-

lęgnowaniu świadomości narodowej, 
a także wspieraniu działań na rzecz wy-
chowania patriotycznego i promocji 
obronności. Umieszczenie flagi na masz-

cie w wyjątkowym miejscu to dowód 
na to, jak ważne są symbole narodowe 
w życiu Polaków.

Wioletta Żak

Obok ronda w Sieniawie, nieopodal pomnika św. Floriana stanął maszt, a na nim 
dumnie powiewa flaga Rzeczypospolitej Polskiej. Uroczyste jej podniesienie 
odbyło się 11 listopada 2022 r. podczas Narodowego Święta Niepodległości.
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torzy, partnerzy wydarzenia oraz przed-
stawiciele samorządu: zastępca burmi-
strza Miasta i Gminy Sieniawa Sebastian 
Padiasek, sekretarz MiG Barbara Matyja, 
przewodnicząca Rady Miejskiej w Sie-
niawie Danuta Król oraz kierownik Re-
feratu Edukacji i Sportu Wacław Kon-
dyra. Budki lęgowe dla ptaków ufun-
dowało zdobywcom miejsc na podium 
Nadleśnictwo Sieniawa, Lasy Państwo-
we. Wręczyła je pani Marta Sęk.

Po zjedzeniu pysznego bigosu i ape-
tycznych ziemniaków z serkiem i ma-
słem czosnkowym uczestnicy spotkania 
pisali test wiedzy o lesie. Kiedy jury po-
prawiało prace, wszyscy śpiewali pio-
senki patriotyczne pod czujnym okiem 
Moniki Kwaśniewskiej. Wybrzmiały ta-
kie utwory: „Przybyli ułani” czy „Pie-
chota”. Następnie ogłoszono wyniki 
konkursu – 15 uczestników z najwyż-
szymi wynikami otrzymało wspaniałe 
karmniki ufundowane przez Nadleśnic-
two Sieniawa. Na zakończenie wszy-
scy otrzymali upominki ufundowane 
przez Nadleśnictwo, Burmistrza Miasta 
i Gminy Sieniawa oraz organizatorów. 

Zorganizowane wydarzenie było oka-
zją do przybliżenia młodym ludziom 
historii naszego kraju i uczczenia w akty-
wny sposób 104. rocznicy odzyskania 
przez Polskę niepodległości, ale i okazją 
do integracji podczas współzawodnic-
twa sportowego. Oprócz kształtowania 
ducha patriotyzmu, ważne były również 
inne aspekty, takie jak profilaktyka zdro-
wotna. 

Patronat honorowy nad wydarzeniem 
objął Burmistrz Miasta i Gminy Sie-
niawa Adam Woś oraz Przewodnicząca 
Rady Miejskiej w Sieniawie Danuta 
Król. Organizatorem wydarzenia była 
Szkoła Podstawowa w Rudce, a koordy-

natorem nauczycielka Sylwia Janczalik. 
Brawa dla Rudki i dyrektor Moniki Kwa-
śniewskiej za kolejną piękną inicjatywę 
w naszej gminie. Wiwat Niepodległa!

Wioletta Żak
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Światełko pamięci

Z Miasta i Gminy Sieniawa 
na finał akcji „Światełko 
pamięci dla Łyczakowa” do 
siedziby TVP3 Rzeszów za-

wieziono w dniu 20 października 2022 
r. aż 380 zniczy. W dniu 1 listopada zni-
cze zapłonęły na Cmentarzu Łyczakow-
skim, Obrońców Lwowa (Orląt), Janow-
skim oraz innych na Kresach Wschod-
nich. To symbol pamięci Polaków o spo-
czywających tam Rodakach. Dziękujemy 
wszystkim, którzy włączyli się w organi-
zację, a także przekazali znicze. To pięk-
ny gest pamięci! Dziękujemy strażakom 
z Sieniawy - komendantowi miejsko-
gminnemu ZOSP RP dh Erykowi Cegla-
kowi i dh Kacprowi Ciurko za odbiór 
i transport zniczy. Akcję wspierali: OSP 
KSRG Sieniawa, 4. DH „Sokoły” Sie-
niawa, Urząd Miasta i Gminy w Sienia-
wie, Centrum Kultury, Sportu i Rekre-
acji „Sokół”, szkoły podstawowe w Czer-
wonej Woli, Rudce, Sieniawie i Wylewie, 
Miejskie Przedszkole w Sieniawie, Koło 
Gospodyń Wiejskich w Rudce i wielu, 
wielu mieszkańców Miasta i Gminy Sie-
niawa. Organizatorem przedsięwzięcia 
na terenie gminy była Ochotnicza Straż 
Pożarna „Orzeł” w Sieniawie.

Wioletta Żak

20 października 2022 r. w siedzibie TVP Rzeszów odbył się finał akcji „Światełko 
pamięci dla Łyczakowa”. Małą cegiełkę dołożyli mieszkańcy Sieniawszczyzny. 

Bądź z nami online 
Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji „Sokół” w Sieniawie zrealizowało  

projekt „Bądź z nami online”. Projekt dofinansowany był w ramach programu 
Konwersja Cyfrowa Domów Kultury.  

W ramach grantu udało 
nam się zakupić sprzęt 
do nagrywania obrazu 
i dźwięku oraz sprzęt 

do prowadzenia transmisji online, który 
umożliwi prowadzenie działań eduka-

cyjnych i wydarzeń artystycznych on-
line, nowoczesny ekran projekcyjny, 
a także system do transmisji danych 
audio przez wi-fi, który ułatwi osobom 
niedosłyszącym odbiór kultury.

W trakcie realizacji projektu pracow-

nicy jednostki brali udział w szkoleniach 
stacjonarnych i konsultacjach online, 
organizowanych przez realizatora pro-
jektu Narodowe Centrum Kultury, pod-
czas których poznali wiele ciekawych 
aplikacji, poszerzali wiedzę na temat 

33grudzień 2022 SieNiawa



mediów społecznościowych, rozwijali 
kompetencje cyfrowe i umiejętności pro-
jektowania oferty kulturalnej, uczyli się, 
jak tworzyć zespół w okresie zmiany 
technologicznej i jak budować markę 
instytucji. Ponadto brali udział w szko-
leniach z obsługi zakupionego sprzętu, 
programów z zakresu cyfrowej obróbki 
grafiki i transmisji online przeprowa-
dzone przez firmę Toton Show oraz 
szkoleniu z zakresu obsługi systemu 
do transmisji dźwięku, które przepro-
wadziła firma ESS Audio. 

Zakupiony sprzęt wykorzystujemy 
w naszej pracy. W maju udało się zre-
alizować pierwszą transmisję online – 
gminne obchody święta Konstytucji 3 
maja można było oglądać online: (https:
//www.youtube.com/watch?v=CF75M-
MbP5Wc). W lipcu na naszej stronie 
FB można było obejrzeć film – wspo-
mnienie Dni Sieniawy sprzed lat, zre-

alizowany również dzięki sprzętowi 
z projektu. W ramach projektu nawią-
zaliśmy współpracę ze Szkołą Podsta-

wową im. T. Kościuszki w Sieniawie. 
Chętni uczniowie tej szkoły uczestni-
czyli w zajęciach nauki języka migowe-

go prowadzonych przez nauczycielkę 
Barbarę Frączek. Owocem tej współ-
pracy był opublikowany w przeddzień 

Gminnego Dnia Języków Obcych tele-
dysk do utworu „We are the word”, w któ-
rego refrenie dzieci „migają”. 

Przypomnijmy, że na realizację pro-
jektu „Bądź z nami online” Centrum 
Kultury, Sportu i Rekreacji „Sokół” w Sie-
niawie otrzymało grant w wysokości 
96 500 zł. Projekt Konwersja Cyfro-
wa Domów Kultury jest współfinanso-
wany ze środków Unii Europejskiej 
w ramach Programu Operacyjnego Pol-
ska Cyfrowa na lata 2014 - 2020, Oś Prio-
rytetowa nr 3 „Cyfrowe kompetencje
społeczeństwa”, Działanie nr 3.2 „In-
nowacyjne rozwiązania na rzecz akty-
wizacji cyfrowej”.

 Piotr Majcher 

Centrum kultury  
tętni życiem

WIŁY WIANKI

23 czerwca 2022 r. w Rudce odbyły się warsztaty wicia 
wianków, które zorganizowało centrum kultury przy współ-
pracy z dyrektor miejscowej szkoły Moniką Kwaśniewską. 
Podczas spotkania dziewczęta nauczyły się wicia wianków 
i nie tylko. Warsztaty prowadziła Bronisława Bajor, która 

opowiedziała nam o zwyczajach nocy świętojańskiej, o zna-
czeniu kwiatów i ziół, które wykorzystywano do zrobienia 
wianków, o tradycji puszczania wianków na wodę czy też 
o poszukiwaniach kwiatu paproci. Jak się okazało, dziewczę-
ta świetnie sobie poradziły z wiciem wianków. Wyglądały 
w nich przepięknie. Oczywiście nie zabrakło tradycyjnego 
puszczania wianków na wodę i pieczonej na ognisku kiełba-
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ski. Dziękujemy pani Bronisławie Bajor za poświęcony nam 
czas i ciekawe opowieści.

WAKACJE Z CENTRUM KULTURY

Wakacje to wspaniały czas, zwłaszcza dla dzieci. To czas 
odpoczynku, beztroskiej zabawy, zawierania nowych znajo-
mości, ale też czas poznawania nowego i rozwijania swoich 
zainteresowań. Dlatego po raz kolejny zaprosiliśmy najmłod-
szych do udziału w „Wakacyjnych Czwartkach” i nie tylko. 

„Wakacyjne czwartki”

Nasze czwartkowe spotkania rozpoczęliśmy od malo-
wania kamyczków. Dzieci malowały wymyślone przez sie-
bie wzory, następnie wybrane kamyczki opatrzyliśmy kodem 
pocztowym Sieniawy i #kamyczki, tym samym dołączając 

do popularnej na Facebooku zabawy. Część z tych kamycz-
ków została rozniesiona po naszym miasteczku, a część dzieci 
zabrały ze sobą i zostawiły w miejscowościach, w których 
spędzały wakacje. Tym samym kamyczki z Sieniawy powędro-
wały w Polskę.

Kim jest dietetyk? Ile łyżeczek cukru mieści się w kubeczku 
popularnego deseru? Czy z warzyw można zdobić deser? Na 
te i inne pytania dzieci uzyskały odpowiedź w trakcie naszego 
kolejnego spotkania, które poprowadziła dietetyk Wioletta 

Cwynar. Pani dietetyk przybliżyła dzieciom zasady zdrowego 
żywienia i zrównoważonej diety. Podczas wakacyjnych czwart-
ków nie mogło zabraknąć tak lubianych przez najmłodszych 
zajęć kulinarnych. Tym razem pracownicy stołówki zapropo-
nowali dzieciom przygotowanie sałatek. Dzieci z chęcią przy-
stąpiły do wykonania zadania i zrobiły cztery smaczne sałatki: 
grecką, jarzynową, z kurczakiem i owocową. 

Ostatnim punktem naszych spotkań były zajęcia arty-
styczne. Tym razem do pracy wykorzystaliśmy farby witra-
żowe. Po odrysowaniu na folii wybranego wzoru, dzieci uzu-
pełniły obrazek specjalnymi farbami. Powstałe w ten spo-
sób obrazki można oderwać od folii i przykleić np. na słoiku, 
szybie czy lusterku.

Plener malarski 

W pewien sierpniowy słoneczny dzień udało nam się 
zorganizować również plener malarski. Do współpracy za-
prosiliśmy nauczyciela z SP w Sieniawie Bogusława Bartu-
sia. Uczestnicy spotkali się z prowadzącym w sieniawskim 
parku. Dzieci i młodzież z uwagą wysłuchali wskazówek 

i uwag prowadzącego, a następnie przystąpiły do pracy. Ich 
zadaniem było ukazanie okoliczności przyrody techniką 
akwareli. Warsztaty upłynęły w bardzo przyjemnej atmosferze. 
Jesteśmy pod ogromnym wrażeniem zaangażowania i talentu 
naszych dzieci. Mamy nadzieję, że uda nam się powtórzyć 
to artystyczne wydarzenie. Efekty pracy uczestników wakacyj-
nego pleneru malarskiego można było podziwiać na wystawie 
w holu centrum kultury. 

„Kulturka na wyjeździe” 

W tym roku nie ograniczyliśmy naszych działań z dzieć-
mi tylko do zajęć w Sieniawie. Postanowiliśmy zaangażować 
do współpracy i wspólnej zabawy dzieci z Dobrej i z Rud-
ki. Pierwszą propozycją dla dzieci były zajęcia artystyczne 
z wykorzystaniem techniki string art. Wystarczyły odpo-
wiednio przygotowane deseczki, szablony, młotki, gwoź-
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dziki i nitki oraz szczypta chęci, odrobina cierpliwości 
i trochę talentu. W taki sposób powstały piękne obrazki 
nitką malowane.
Wiemy, że dzieci lubią zajęcia kulinarne i tym razem zapro-
ponowaliśmy im przygotowanie czegoś na słodko. W Dobrej 
razem z uczestnikami naszych zajęć upiekliśmy muffinki. 
Kiedy nasze babeczki się piekły, my nie próżnowaliśmy – 
ten czas wykorzystaliśmy do zrobienia kolorowych pudełe-
czek. Było aktywnie i smacznie, bo muffinki wyszły wyborne. 
Warto dodać, że w zajęciach w Dobrej udział wzięły nie 
tylko dzieci z tej miejscowości, ale również dzieci z Ukrainy, 
które w tym czasie mieszkały w „pomarańczowym domu”. 
Natomiast w Rudce wspólnie z dziećmi zrobiliśmy deser 
w słoiczkach – sernik na zimno z owocami. Najpierw przy-

gotowaliśmy spód do sernika z ciasteczek. Kiedy słoiczki 
chłodziły się w lodówce, zrobiliśmy serową masę, którą na-
stępnie wyłożyliśmy na ciasteczkowy spód i ozdobiliśmy 
owocami. Serniczek – palce lizać. Dziękujemy wszystkim dzie-
ciom za udział w zajęciach.

PÓŁKOLONIE LETNIE

Upragnione, wyczekiwane, beztroskie – to oczywiście 
wakacje, czas, w którym dzieci odpoczywają od szkolnej rze-
czywistości. Pierwszy tydzień wakacji był szczególnie inten-
sywny dla grupy dzieci biorących udział w półkolonii letniej 
w Sieniawie, którą zorganizowała „Akademia Jaskółki” przy 
współpracy z CKSiR „Sokół”. Program pięciodniowej pół-
kolonii był bardzo atrakcyjny i intensywny. Nie zabrakło 
warsztatów artystycznych – m.in. tworzenia koszulek. Jak 
wiadomo „w zdrowym ciele , zdrowy duch”, dlatego też zor-
ganizowano zajęcia z karate i zajęcia rekreacyjne na basenie 
w Sieniawie. Obowiązkowym punktem półkolonii były wy-
cieczki. Grupa z Sieniawy odwiedziła Pijalnię Czekolady 
w Rzeszowie, skansen w Markowej, kino i salę zabaw w Jaro-
sławiu. Ponadto dzieci miały okazję spotkać się z ciekawymi 
ludźmi. Muzycy z Mobilnej Filharmonii pokazali, że muzy-
ka klasyczna może wybrzmieć w rytmie cza-czy czy samby, 

podróżnik i ratownik górski Robert Szmuc podzielił się wra-
żeniami z wypraw górskich, a ratownicy medyczni z COM 
w Jarosławiu Magdalena Joniec i Patryk Haloszka opowie-

dzieli o swojej pracy i przeprowadzili kurs pierwszej pomocy. 
Na zakończenie półkolonii nie zabrakło zabaw sportowych 
i dmuchanych zjeżdżalni. Nad bezpieczeństwem dzieci czu-
wała profesjonalna kadra opiekunów z „Akademii Jaskółki”.

JESIENNE ZAJĘCIA

Pomimo natłoku nauki i innych dodatkowych zajęć, chętne 
dzieci wzięły udział w zorganizowanym w centrum kultury 

dniu gier planszowych oraz jesiennych zajęciach artysty-
cznych. Gry planszowe to nie tylko sposób na relaks i cie-
kawą rozgrywkę, ale też zajęcia, które wspierają rozwój naszej 
wyobraźni i wiedzy, a przede wszystkim świetna okazja do 
wspólnego spędzenia czasu. Było nas może niewiele, ale był 
to dobrze spędzony czas. Natomiast podczas jesiennych 
warsztatów dzieci stworzyły piękne jesienne obrazy z szy-
szek. Wcześniej pocięte szyszki uczestnicy warsztatów poma-
lowali na wybrane kolory. Następnie używając kleju na gorąco 
przykleili szyszki do specjalnie przygotowanych deseczek 
i tak powstały kolorowe obrazy nie tylko w barwach jesieni. 

Marta Kozłowicz
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Wyróżnione za wybitne 
osiągnięcia sportowe

Uczennice Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Sieniawie – Emilia 
Mączka i Patrycja Ciurko, zostały laureatkami Nagrody Burmistrza Miasta 

i Gminy Sieniawa za wybitne osiągnięcia w akrobatyce sportowej, gimnastyce 
artystycznej i cheerledingu sportowym.

Uroczyste wręczenie na-
gród odbyło się podczas 
akademii z okazji Naro-
dowego Święta Niepod-

ległości, w obecności rodziców, nauczy-
cieli, kolegów oraz mieszkańców mia-
sta i gminy. Dziewczynki otrzymały 
podziękowania za promowanie sportu 
i godne reprezentowanie Miasta i Gmi-
ny Sieniawa w kraju i na arenie między-
narodowej.
– Osiągane sukcesy to wielki wkład pracy 
naszych dziewcząt, ale także ich rodzi-
ców i trenerów – mówił burmistrz Adam 
Woś. – To także zasługa samorządu, 
który dba o zaplecze sportowe. Cieszę się, 
w Mieście i Gminie Sieniawa są odpo-
wiednie warunki do tego, by rozpo-
cząć i kontynuować przygodę ze spor-
tem. Docenianie sukcesów młodych spor-
towców jest bardzo ważne, bo pokazuje 
postawy, jakie należy promować i popu-
laryzować. Pasja do sportu i wytrwałość 
to kombinacja cech pomagająca odnieść 
sukces. Jestem pełen podziwu dla zaan-
gażowania dziewcząt, ich uporu, pracy 
i wysiłku podczas treningów. Mam także 
pewność, że obie będą wzorem do naśla-
dowania dla wielu młodych mieszkańców 
naszej gminy.
Burmistrz życzył dziewczynkom, by ich 
osiągnięcia przyniosły jeszcze więcej sa-
tysfakcji, zmotywowały do dalszego sa-
morozwoju i zapewniły wspaniałą przy-
szłość. Życzył również kolejnych sukce-
sów w dalszej karierze sportowej.

Uczennice z dużymi sukcesami repre-
zentują naszą gminę na arenie krajowej 
i międzynarodowej. Występują w róż-
nych kategoriach wiekowych trenując na 

co dzień w Akademii Gimnastyki i Spor-
tu w Leżajsku – klubie „Lilia Leżajsk” 
pod okiem trenerki Kamili Kisielewicz. 
W sierpniu br. 52 dziewczynki z Leżajska 
i okolic wzięły udział w Mistrzostwach 
Świata „World Championship of Majo-
rette-Sport & Merry Majorette Interna-

tional Cup”. Cała impreza odbywała się 
przez cztery dni w opolskiej Stegu Are-
nie. Możliwość zaprezentowania się na 
tej światowej scenie dziewczynki uzy-
skały przez osiągniecie tytułu Mistrza 
i Wicemistrza Polski w kategorii Cheer 
Dance na odbywających się w czerwcu 
Mistrzostwach Polski Sportów Mażo-
retkowych w Tarnobrzegu. W WCM ry-
walizowało łącznie 935 zawodników z 75 
klubów. 

Patrycja Ciurko swoją przygodę z gim-
nastką rozpoczęła w UKS Sokół Sienia-
wa w październiku 2020, jednak z racji 
braku możliwości trenowania na miej-
scu podczas pandemii, zaczęła uczęsz-

czać do Akademii Gimnastyki i Sportu 
w Leżajsku. Po kilku miesiącach ćwiczeń 
razem z najmłodszą grupą dziewczynek 
po raz pierwszy wzięła udział w Mistrzo-
stwach Polski w Cheerleadingu sporto-
wym w Kielcach, gdzie zdobyły I m-ce 
w kat. Cheer Freestyle Pom drużyny 

dzieci. Inne jej sukcesy zespołowe to I 
m-ce na Mistrzostwach Polski w Cheer-
leadingu sportowym - Kielce 2021 w kat. 
Cheer Freestyle Pom drużyny dzieci; II 
m-ce na Mistrzostwach Polski sportów 
mażoretkowych - Tarnobrzeg 2022 w kat. 
Cheer Dance Cadet Team; II m-ce 
w kat. Cheer Pom Cadet w Mistrzo-
stwach Świata „World Championship 
of Majorette-Sport & Merry Majorette 
International Cup” 2022 w Opolu; II 
m-ce na Mistrzostwach Polski w Che-
erleadingu sportowym - Józefów 2022 
w kat. Cheer Freestyle Pom drużyny 
dzieci do 9 lat. Indywidualnie zdobyła 
II m-ce na Mistrzostwach Polski spor-
tów mażoretkowych – Tarnobrzeg 2022 
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w kat. Cheer Dance Pom solo dzieci; I 
m-ce na Międzynarodowym Konkur-
sie Tańca „Taneczne talenty 2022” w kat. 
Cheer Mini Kids Solo i I m-ce na zawo-
dach akrobatycznych Festiwal Sportów 
Akrobatycznych w kat. trójki akroba-
tyczne 7-12 lat - Rzeszów 2022.

Emilia Mączka należy do najstarszej 
grupy junior. Trenuje gimnastykę i akro-
batykę od ponad 5 lat w Akademii Gim-
nastyki i Sportu „Lilia Leżajsk”. Przez 
ten czas startowała w wielu zawodach 
sportowych na szczeblu krajowym, osią-
gając znaczne sukcesy. Jest to wynik kil-

ku lat ciężkiej pracy na treningach, wielu 
godzin spędzonych na sali gimnastycz-
nej, a także samodyscypliny i konieczno-
ści rezygnacji z wielu dziecięcych przy-
jemności. Pasja do gimnastyki, predys-
pozycje fizyczne i konsekwencja w dąże-
niu do celu, przy dużym zaangażowa-
niu trenerów i całego zespołu, pozwoliły 
spełnić sportowe marzenie. Osiągnięcia 
Emilii to: I m-ce w tańcu akrobatycznym, 
w kat. wiekowej adult, formie duet wraz 
z Kamilą Kisielewicz podczas V Między-
narodowego Konkursu Tańca „Taneczne 
Talenty 2022” w dniach 14 - 15 maja 
2022 r. w Skołyszynie; II m-ce zespo-

łowo w kategorii Cheer Dance Junior 
w Mistrzostwach Polski Mażoretek IAM 
w Tarnobrzegu w dniach 18 – 19 czerwca 
2022 r.; oraz wspomniane już wcześniej 
I miejsce zespołowo, w styl Cheer Pom 
Junior Team podczas Mistrzostw Świata 
„World Championship of Majorette-
Sport & Merry Majorette International 
Cup” organizowanych przez Międzyna-
rodową Federację Sportów Mażoretko-
wych w dniach 25 – 28 sierpnia 2022 r. 
w Opolu.

Wioletta Żak

Mikołajki jak z bajki!

Święty Mikołaj do Sieniawy 
nie przybył sam. Panny Miko-
łajki, Elfy i słodkie bałwanki 
z przyjemnością usadowiły się 

na saniach i wczesnym wieczorem razem 
z Siwobrodym zajechały na sieniawski 
rynek. Widok tak wielu małych gości 
wcale ich nie zaskoczył. Szepnęliśmy 
już wcześniej słówko, że w naszej gmi-

nie mamy same grzeczne dzieci. Ba! 
Najgrzeczniejsze, i że tej wizyty bar-
dzo oczekiwały. Widok Mikołaja – choć 
wygląd i ubiór ma co roku ten sam – 
wywołał niezwykłą ekscytację u dzieci. 
Wszystkie się tuliły, śpiewały mu pio-
senki, recytowały wierszyki i przekazy-
wały własnoręcznie napisane do niego 
listy. Cóż mógł zrobić w tej sytuacji, jak 

nie obdarować ich słodyczami. Radość 
nie do opisania! Podczas trzygodzinnej 
imprezy mikołajkowej na najmłodszych 
czekało wiele atrakcji: dmuchane zjeż-
dżalnie, zabawy z animatorami – malo-
wanie buziek, dekorowanie pierniczków, 
słodki poczęstunek i wiele, wiele innych 
atrakcji. Bardzo jesteśmy radzi, że nasze 
stoisko profilaktyczne cieszyło się tak 

Mikołajkowo i kolorowo! 5 grudnia 2022 r. halę sportową w Sieniawie  
wypełnił radosny gwar i morze dziecięcych uśmiechów. Wszystko  

za sprawą pewnego pana w czerwonym kubraku i z siwą brodą, który zwykle  
o tej porze roku robi dużo pozytywnego zamieszania. 
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dużym zainteresowaniem – kamizelki 
odblaskowe dla najmłodszych i brelo-
ki-odblaski rozeszły się jak świeże 
bułeczki. Cieszymy się również mocno, 

że nasi mieszkańcy pomogli chorej na 
SMA Poli Matuszek, kupując kartki 
świąteczne z siankiem. Dzięki Państwa 
hojności udało się zebrać 973 zł, a mieli-

śmy zaledwie 50 kartek! Sieniawskie 
serca zawsze biły bardzo mocno.

Spotkanie zorganizował Burmistrz 
Miasta i Gminy Sieniawa oraz Dyrek-
tor Centrum Kultury, Sportu i Rekrea-
cji „Sokół” w Sieniawie. Dziękujemy 
dzieciom i rodzicom za tak liczną obec-
ność oraz za każde ciepłe słowo, które 
usłyszeliśmy tego poniedziałkowego po-
południa. Wiemy od Państwa, że im-
preza spotkała się ze znakomitym od-
biorem, a dzieci wróciły do domu 
uśmiechnięte i szczęśliwe. Nam też 
się bardzo podobało, zatem wypada 
chyba powiedzieć – do zobaczenia za 
rok! 

Wioletta Żak

Z życia szkół
Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II 

w Czerwonej Woli 

1 września 2022 r. w murach Szkoły Podstawowej w Czer-
wonej Woli znów rozległ się dźwięk dzwonka i gwar dzieci. 
Po dwóch miesiącach wakacji powróciły, by uroczyście roz-
począć rok szkolny 2022/2023. W tym dniu odbyło się paso-
wanie na uczniów ośmiorga dzieci. Siedmiolatki w obecno-
ści starszych kolegów, nauczycieli i rodziców złożyły ślubowa-
nie i zostały pasowane przez dyrektora szkoły Marzenę Serafin 
na uczniów klasy I. 

Bardzo ważną była także uroczystość z okazji Dnia Edu-
kacji Narodowej w dniu 13 października 2022 r. Samorząd 
Miasta i Gminy Sieniawa reprezentowali na niej zastępca bur-

mistrza Sebastian Padiasek i kierownik Referatu Edukacji 
i Sportu Wacław Kondyra. Burmistrz złożył podziękowania 
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i życzenia wszystkim, którzy wkładają wiele trudu w kształ-
cenie i wychowanie młodego pokolenia. 

Życie szkoły to szereg różnych wydarzeń i ciekawych ini-
cjatyw. 5 października 2022 r. uczniowie przyłączyli się do 
akcji „Sprzątamy dla Polski”, podczas której zbierali śmieci 
na terenach leśnych w pobliżu szkoły. 17 października 2022 r. 

w dniu Święta Szkoły, wybrali się natomiast na wycieczkę śla-
dami Patrona – tym razem do Zamościa, z kolei 4 listopada 
2022 r. uczestniczyli w spotkaniu autorskim z panią Marią 
Kiełt – polonistką i poetką, założycielką Artystycznej Grupy 

Internetowej „Oczarowani Słowem Obrazem Melodią”. 
Piękną inicjatywą Rady Rodziców było zorganizowanie 

30 października 2022 r. w Czerwonej Woli i Manasterzu 
kiermaszu ciast dla Poli Matuszek chorej na SMA. W przed-
sięwzięcie zaangażowali się również ksiądz proboszcz Krzy-
sztof Majder, zastępca burmistrza Miasta i Gminy Sieniawa 
Sebastian Padiasek, CKSiR „Sokół” w Sieniawie i Catering 
Sieniawa Daniel Czyż; Ciasta na kiermasz przygotowali: 
KGW w Czerwonej Woli i w Manasterzu; nauczyciele z SP 
w Czerwonej Woli, mieszkańcy obu wiosek i wielu innych 
okolicznych miejscowości. Udało się zebrać 13 557 zł, w tym 
200 zł za wylicytowany tort. Pieniądze zostały przekazane 
przez Radę Rodziców mamie Poli, pani Kamili Matuszek 
w kwocie 13 557 zł. Wcześniej uczniowie zaangażowali się 
w zbiórkę puszek aluminiowych dla Poli. 

Szkoła Podstawowa im. T. Kościuszki 
w Sieniawie

13 października 2022 r. w sieniawskim „Sokole” odbyła 
się wyjątkowa uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodo-
wej. Za trud nauczycielskiej pracy i szczególną misję, jaką 
mają do wypełnienia pracownicy oświaty, podziękował 

burmistrz Miasta i Gminy Sieniawa Adam Woś, który na 
uroczystość przybył wraz z zastępcą Sebastianem Padiaskiem, 
sekretarz MiG Barbarą Matyja i kierownikiem Referatu Edu-
kacji i Sportu Wacławem Kondyrą. 

Z kolei 26 listopada 2022 r. w CKSiR „Sokół” odbyła się 
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uroczystość pasowania na ucznia. Pierwszaki głośno przyrze-
kały być dobrymi i pilnymi uczniami. W uroczystości udział 
wzięli rodzice, dziadkowie, rodzeństwo, a także władze samo-
rządowe – burmistrz Miasta i Gminy Sieniawa Adam Woś 

wraz z zastępcą Sebastianem Padiaskiem. 
Szkoła ucząc postaw proekologicznych zorganizowała kon-

kurs pod hasłem „Eko-szkoła, Eko-uczniowie”. Składał się 

z trzech etapów i polegał na zbiórce surowców wtórnych przez 
uczniów danej szkoły, przygotowaniu plakatu o tematyce 

ekologicznej zawierającego napisy anglojęzyczne oraz roz-
wiązywaniu zadań matematycznych o tematyce ekologicz-
nej. Uczniowie z Sieniawy i Rudki wykazali się w nim ogrom-

nym zaangażowaniem, a najlepsi zdobyli nagrody. Ciekawie był 
także obchodzony 19 października 2022 r. w CKSiR „Sokół” 
Dzień Języków Obcych. W programie znalazły się krótkie 
scenki oraz piosenki m.in. po angielsku, niemiecku, portu-
galsku, chińsku, a nawet w języku migowym. W obchodach 
uczestniczyli uczniowie szkół podstawowych z Czerwonej 
Woli, Rudki, Wylewy i Sieniawy oraz uczniowie ZS w Sie-
niawie.

Wiele radości sprawiły uczniom szkolne wycieczki edu-
kacyjne i integracyjne, np. na zieloną szkołę do Rymanowa 
Zdroju, do teatru w Rzeszowie czy siedziby Nadleśnictwa 
Sieniawa. Wielkość serca i ogromną chęć do pomagania 
uczniowie sieniawskiej szkoły pokazali już nie raz, dlatego 

z przyjemnością włączyli się w dedykowaną dla chorej na 
SMA Poli Matuszek akcję pn. „Grosz do grosza dla Poli”. 
Z pomocą nauczycieli i rodziców udało im się uzbierać 
2535,53 zł! Uczniowie przyłączyli się także do prowadzonej 
na szeroką skalę zbiórki puszek aluminiowych. 

Warto podkreślić, że szkoła od czerwca 2022 r. posiada wła-
sne logo. Wybrane zostało w ogłoszonym przez placówkę kon-
kursie. Zwyciężyła uczennica klasy VII b Lena Pisarczyk. Logo 
przedstawia czapkę kościuszkowską, książkę symbolizującą 
szkołę podstawową oraz herb Sieniawy.

Szkoła Podstawowa im. I. Krasickiego 
w Rudce

Trzy miesiące roku szkolnego 2022/2023 były czasem 
bardzo aktywnym, pełnym różnorodnych przedsięwzięć 
i aktywności. 5 września po raz kolejno miało miejsce wspólne 
czytanie. W ramach jedenastej już edycji „Narodowego Czy-
tania”, w Roku Romantyzmu Polskiego zaprezentowano 
dwie ballady z wydanego 200 lat temu tomiku „Ballady 
i romanse” Adama Mickiewicza.

Odbyło się spotkanie z nowym dzielnicowym st. sierż. 
Konradem Pieniążkiem, który przez dwie godziny rozmawiał 
z uczniami na temat szeroko pojętego bezpieczeństwa: droga 
do szkoły, zasady poruszania się w ruchu drogowym, bez-
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pieczeństwo i etykieta w sieci czy konsekwencje nieprzestrze-
gania przepisów. 

Bardzo wiele działo się w oddziale przedszkolnym w Rud-

ce. Najmłodsi bardzo aktywnie zaangażowali się w obchody 
jesiennego Święta Jabłka. Przedszkolaczki z Rudki obcho-
dziły także Dzień Chleba oraz Międzynarodowy Dzień Po-

staci z Bajek. Do braci uczniowskiej 30 września dostojnie 
przyjęto pierwszoklasistów, a ich święto połączono z Dniem 
Patrona Szkoły. Bardzo uroczyście obchodzono Dzień Edu-

kacji Narodowej z udziałem licznie zaproszonych gości na 
czele z burmistrzem Miasta i Gminy Sieniawa Adamem 
Wosiem.

W minionym okresie w placówce odbyło się wiele konkur-
sów: „Mistrz Tabliczki Mnożenia” w ramach XII Światowego 
Dnia Tabliczki Mnożenia, „Mistrz Głośnego Czytania” z oka-
zji Ogólnopolskiego  Dnia Głośnego Czytania, ,,List do boha-
tera literackiego” oraz ,,Twoja twarz jest mi znajoma”(II edycję 
projektu polonistycznego z okazji obchodzonego 9 paździer-
nika Światowego Dnia Poczty i Dnia Znaczka, które rozpoczy-
nały Międzynarodowy Tydzień Pisania Listów).

Podsumowano realizację działań w ramach projektu Na-
rodowy Program Rozwoju Czytelnictwa: Noc Bibliotek, pla-
katy do losowo wybranej książki oraz makiety prezentujące 
zaczarowaną zagrodę z książki A. i Cz. Centkiewiczów, kon-
kurs pt. „Książka moim przyjacielem”. Wszyscy laureaci 
otrzymali medale, certyfikaty, nagrody książkowe i rzeczowe, 
puchary, a uczestnicy drobne upominki. 

Październik to Europejski Miesiąc Cyberbezpieczeństwa. 

Oficjalne motto: „Zastanów się, zanim klikniesz”. Na lekcjach 
informatyki w klasach IV - VIII przeprowadzano pogadanki 
tematyczne, oglądano filmiki edukacyjne pt. „Owce w sieci”, 
uczniowie wykonali plakaty nawiązujące do cyberprzemocy 
i cyberbezpieczeństwa.

Uczniowie z Rudki bardzo pięknie zaprezentowali się pod-
czas Dnia Języków Obcych w Sieniawie oraz zajęli pierwsze 
miejsce w Gminnym Konkursie Ekologicznym „Eko-szkoła, 
Eko-uczniowie”. Miło nam również poinformować, że aż 12 
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uczniów ze szkoły w Rudce wzięło udział w konkursie pla-
stycznym „Przydrożne kapliczki i krzyże w gminie Sieniawa”. 
Wśród sześciorga wyróżnionych troje to reprezentanci rud-
czańskiej podstawówki.

Starsi uczniowie wybrali się na spektakl pt. „Balladyna” 
w wykonaniu aktorów Teatru ,,Cracovia”, a kilka dni później 
do placówki zawitał klaun Walduś, który bawił i uczył pod 
hasłem „Grzeczność i kultura osobista to sprawa oczywista”. 

Pomagać każdy może, jeśli tylko chce. Uczniowie po raz 
kolejny udowodnili, że mają wielkie serduszka. Gromadząc 
grosik do grosika zaledwie w tydzień zebrali 303 zł. Kwota 
została przekazana na konto małej Poli, zmagającej się z SMA. 
W szkole zebrano także 19 kg puszek (w przeliczeniu 0,5 kg 
na ucznia) oraz ponad 12 kg nakrętek. Społeczność szkoły 
w Rudce włączyła się również do akcji zbierania biało-czer-
wonych zniczy „Światełko pamięci dla Łyczakowa”. Kilka-
dziesiąt zniczy zostało przekazanych strażakom na czele 
z komendantem dh Erykiem Ceglakiem.

Szkoła Podstawowa im. prof. K. Sucheckiego 
w Wylewie

W zaledwie trzy miesiące od rozpoczęcia roku szkolnego 
w placówce podjęto szereg ciekawych działań – zorganizo-
wano atrakcyjne spotkania, wydarzenia i wycieczki. 17 paź-
dziernika 2022 r. w szkole odbył się uroczysty apel z okazji 
Dnia Edukacji Narodowej i pasowanie na ucznia klasy pierw-

szej. Samorząd Miasta i Gminy Sieniawa reprezentowali 
na uroczystości burmistrz Adam Woś, zastępca burmistrza 
Sebastian Padiasek i przewodnicząca Rady Miejskiej w Sie-
niawie Danuta Król. Burmistrz złożył pracownikom oświaty 
najlepsze życzenia sukcesów oraz satysfakcji z wykonywanej 
pracy i podziękowania za trud wkładany w kształcenie i wy-
chowywanie dzieci. 

20 października 2022 r. społeczność szkolna upamięt-
niła postać jednego z najwybitniejszych Polaków - papieża 
Jana Pawła II. Uczniowie obejrzeli wzruszającą prezentację, 
przybliżającą wybitną postać Karola Wojtyły, nie zabrakło 

także słodkiego akcentu, czyli słynnych papieskich kremówek.
Życie szkoły to także ciekawe wycieczki, np. do zagrody 

edukacyjnej „W Międzyczasie” w Cieplicach, gdzie najmłodsi 

spotkali się z naturą, a także w dniu 18 października 2022 r. 
do Nadleśnictwa Sieniawa. Uczniowie zostali oprowadzeni 
przez panią Martę Sęk po arboretum, gdzie słuchając o skar-

bach jesieni zbierali materiały do prac plastycznych, wzięli 
udział w zajęciach w Leśnej Sali Twórczości, mieli okazję 
spacerować po leśnej ścieżce sensorycznej oraz stworzyć 

piękne drzewa z darów natury. 
Ciekawych gości przyjmowali także u siebie – m.in. 6 paź-

dziernika 2022 r. placówkę odwiedzili strażacy z OSP w Sie-
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niawie – komendant miejsko-gminny ZOSP RP w Sieniawie 
dh Eryk Ceglak wraz z dh Jakubem Ceglakiem oraz dh Kac-

prem Ciurko. Wizyta strażaków była wspaniałą okazją do prze-
prowadzenia zajęć z zakresu pierwszej pomocy, przybliżenia 
pracy ochotników oraz obejrzenia wozu strażackiego. Gościem, 
który wzruszał, uczył i bawił z kolei klaun Walduś, który przy-
był do szkoły 2 listopada 2022 r. Magicznie również obcho-
dzono w szkole przypadający na 5 listopada Międzynarodowy 
Dzień Postaci z Bajek. 

Uczniowie wspólnie uczcili 104. rocznicę odzyskania przez 
Polskę niepodległości. Uczestnicząc corocznie w obchodach 
Narodowego Święta Niepodległości dają wyraz pamięci i sza-
cunku dla wszystkich, dzięki którym żyjemy dziś w wolnej 
Polsce.

Zespół Redakcyjny

„Idą sobie przedszkolaki...”
21 października 2022 r. dziarskim krokiem grupa 23 maluchów wkroczyła  

na scenę w CKSiR „Sokół”, aby w obecności rodziców przyjąć pasowanie  
na przedszkolaka. Uroczystość zaszczyciły swoją obecnością władze  

samorządowe z burmistrzem Adamem Wosiem. 

Dla całej społeczności 
przedszkolnej to wydarze-
nie stało się początkiem 
wielkiej przygody, jaką 

jest pobyt w naszym przedszkolu. Pierw-
sze sceniczne doświadczenia, trema, nie-
pewność zamieniły się w radość i pew-
ność siebie. Od tej pory maluchy coraz 
odważniej uczestniczą w życiu przed-
szkola. A dzieje się wiele. Wiadomo już, 
że podróże sprawiają nam olbrzymią 
przyjemność i są nieodłącznym elemen-
tem procesu wychowawczo-edukacyj-
nego w naszej placówce. Ich cele są ściśle 
powiązane nie tylko z potrzebą pozna-
wania świata, ale doświadczania nowych 
emocji poprzez obcowanie m.in. z przy-
rodą, teatrem, tradycją.

Spełnieniem tych wartości były wy-
cieczki. 14 października 2022 r. starsza-
ki udały się do teatru „Maska” w Rze-
szowie na spektakl „Czterej muzykanci 
z Bremy”. Była to okazja do poszerzenia 
wiedzy na temat sztuki żywego słowa. 
Maluszki z kolei miały okazję doświad-
czyć pierwszych doznań teatralnych 
w przedszkolu, gdy gościliśmy teatrzyk 
„Zielony melonik” ze sztuką w obrazowy 

sposób mówiącą o odpowiedzialności.
Sposobem na relaks w otoczeniu jesien-
nej przyrody był wyjazd do Leśnictwa 
Witoldówka, gdzie pod opieką doświad-
czonego leśnika, pani Marty Sęk, po raz 

kolejny przedszkolaki poznawały nazwy 
drzew, uczyły się o ochronie przyro-
dy, odkrywały tajniki leśnych ostępów. 
Podsumowaniem pobytu były warsztaty 
przyrodnicze i poczęstunek.

Muzeum bombki choinkowej w No-

wej Dębie to kolejny punkt naszej wę-
drówki po ciekawych miejscach Pod-
karpacia. To właśnie tam, 31 paździer-
nika 2022 r., przedszkolaki mogły obej-
rzeć proces powstawania ozdób choin-

kowych, poznać nasze rodzime trady-
cje bożonarodzeniowe oraz porównać je 
z tymi na całym świecie.
Wychowanie patriotyczne to również 
ważny element naszych oddziaływań. 
W tym roku obchodzona bardzo uro-
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czyście 104. rocznica odzyskania przez 
Polskę niepodległości oraz  odśpiewanie 
Mazurka Dąbrowskiego w ramach akcji 

„Szkoła do hymnu” przyjęły formę krót-
kiego filmu, który został udostępniony 
szerokiej grupie odbiorców.

Podejmowane w przedszkolu przed-

sięwzięcia są wspierane przez rodziców. 
Ich zaangażowanie i pomoc sprawiają, że 
wszystkie te działania kończą się sukce-

sem i stanowią ważny aspekt życia przed-
szkola. Dziękujemy rodzicom za wspar-
cie akcji charytatywnych: „Światełko 
pamięci dla Łyczakowa”, „Zostań Świę-

tym Mikołajem”, „Świąteczny kiermasz 
dla Poli” oraz czynne włączanie się w pro-
gram „Czytający Rodzice”, który jest czę-

ścią realizowanej w przedszkolu inicja-
tywy dotyczącej rozwoju czytelnictwa.

Bernadeta Ciurko 

Biblioteczne wieści
Kto czyta, ten wiedzę ma

Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom jest ważnym 
elementem kampanii „Cała Polska czyta dzieciom”, od wielu 
lat mobilizując tysiące liderów kampanii, a także szkół, przed-

szkoli i bibliotek całym kraju do organizowania imprez 
i wydarzeń czytelniczych mających na celu popularyzację 
idei codziennego czytania dzieciom, które rozbudza pasje 
czytelnicze wśród młodego pokolenia. 
Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Sieniawa od kilku lat 
bierze aktywny udział w tym wydarzeniu. Regularnie czyta-
my w przedszkolach, odwiedzają nas także grupy w placówce. 

Z tej okazji w dniu 6 i 9 czerwca 2022 r. odwiedziły nas dwie 
grupy przedszkolaków z Miejskiego Przedszkola w Sieniawie.
Przedszkolaki z młodszej grupy wysłuchały bajki o Rzepce 
i zwiedziły bibliotekę. Spotkanie ze starszakami miało nieco-
dzienną oprawę. Nasi goście przywitali nas piosenką o biblio-
tece i czytaniu. Następnie tradycyjnie już zostali wprowadzeni 
w tajniki funkcjonowania biblioteki oraz zwiedzili wszystkie 
jej zakamarki. Usłyszeli historię, jak powstaje książka. Na 
zakończenie wizyty wysłuchali i obejrzeli bajkę.

Książka na lato!

W dniu 20 czerwca 2022 r. uczniowie klasy II ze Szkoły 
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Podstawowej w Sieniawie uczestniczyli w lekcji bibliotecz-
nej poświęconej literaturze dziecięcej. Motywem przewodnim 
lekcji była bajka pod tytułem „Powrót do domu”. Do jej pre-
zentacji wykorzystano teatrzyk Kamishibai. Zwieńczeniem 
spotkania było wykonanie wspólnej pracy plastycznej za 
pomocą farb i stretchu. Ilustracja nawiązywała do historii głów-
nych bohaterów – Bruna i Omara. 

Wakacyjne konkursy

„Najaktywniejszy Czytelnik Lata 2022” to konkurs, które-
go celem było promowanie i wspieranie aktywności czytel-
niczej, rozbudzanie zainteresowań czytelniczych, rozwijanie 
pasji czytania, przyjemne zagospodarowanie czasu wolnego 
oraz pozytywne nastawienie do książki. Głównym kryterium 
konkursu była aktywność czytelnicza, czyli ilość wypoży-
czonych książek. Konkurs trwał od 1 lipca do 31 sierpnia 
2022 roku. Uroczyste podsumowanie i wręczenie nagród laure-
atom odbyło się 3 września. Nagrody – książki w kategoriach: 
czytelnik dorosły i dziecięcy ufundowała BPMiG Sieniawa.
Drugi konkurs to „SLEEVEFACE - odnajdź siebie w książce”. 
Konkurs poległ na wykonaniu zdjęcia przedstawiającego 
osoby fotografowane z zasłoniętą przez okładkę książki częścią 
ciała. W efekcie powstaje złudzenie prezentujące kreatywne 
połączenie fotografowanej osoby z ilustracją na okładce. Nale-
żało tak zapozować do zdjęć, aby poza stała się „elementem” 
okładki, który „wychodzi” poza papier. Konkurs trwał od 1 
do 31 sierpnia 2022 r. Z prac, które wpłynęły na konkurs, jury 
wyłoniło laureatów miejsc I – III oraz przyznało jedno wyróż-
nienie. Nagrody rzeczowe wręczono podczas uroczystego pod-
sumowania 9 września. Wszystkie prace konkursowe zostały 
wyeksponowane na wystawie pokonkursowej w bibliotece. 
Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom konkursów 
za udział i zapraszamy do kolejnych edycji.

…i wakacyjne spotkania

W naszych wakacyjnych planach nie mogło zabraknąć 
zajęć dla przedszkolaków. Z naszej oferty skorzystały dzieci 

z Niepublicznego Przedszkola Sióstr Służebniczek w Sienia-
wie. Zajęcia literacko-plastyczne dla młodszej grupy pod 
hasłem „W moim ogródeczku’’ obejmowały wysłuchanie 
tekstu literackiego wzbogaconego o ilustracje, zgadywanki 
o warzywach i wykonanie ilustracji, które posłużyły do stwo-
rzenia warzywnej grządki. Nie zabrakło również pamiątko-
wych fotografii.
Tematem zajęć literacko-edukacyjnych dla grupy starsza-

ków była edukacyjna bajka o krótkowzrocznej żyrafie. Każdy 
z uczestników zajęć wykonał zadanie plastyczne; polegało 
ono na pokolorowaniu tajemniczego fragmentu ilustracji, 
następnie wszystkie fragmenty dopasowano tak, że powstał 
wielki plakat z bohaterką zajęć - żyrafą. 

Narodowe Czytanie

W tym roku przeżywaliśmy jedenastą edycję niezwy-
kłego święta polskiej literatury. Lekturą tegorocznej edycji 
Narodowego Czytania były „Ballady i romanse” Adama Mic-
kiewicza. Z tej okazji 16 września 2022 r. w bibliotece zorga-
nizowano konkurs recytatorski dla młodzieży szkół podstawo-
wych z terenu gminy Sieniawa. Jego celem było m.in. uhono-
rowanie dzieła Adama Mickiewicza w 200. rocznicę opubli-
kowania, wpisanie się w obchody wynikające z przyjęcia przez 
Sejm RP uchwały w sprawie ustanowienia roku 2022 Rokiem 
Romantyzmu, rozwijanie wrażliwości na piękno literatury, 
popularyzacja twórczości Adama Mickiewicza, popularyza-
cja konkursu recytatorskiego, jako jednej z form rozwijania 
zainteresowań i uzdolnień dzieci oraz młodzieży. 
Laureatom konkursu gratulujemy umiejętności recytator-
skich, a paniom przygotowującym młodzież do konkursu 
dziękujemy za zaangażowanie i współpracę przy jego przepro-
wadzeniu.

Wzbogacamy księgozbiór

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Sieniawa w 2022 
roku jest beneficjentem wieloletniego Narodowego Programu 
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Rozwoju Czytelnictwa Priorytet 1. Zakup nowości wydaw-
niczych do bibliotek publicznych, który szczególny nacisk 
kładzie na zwiększenie oferty bibliotecznej o stały napływ 
nowości wydawniczych.
W ramach dotacji celowej biblioteka otrzymała kwotę 14 074 
zł, która wydatkowana została na zakup książek. Warunkiem 
otrzymania dotacji był udział wkładu własnego. Zadeklaro-
wana kwota przez bibliotekę wynosiła 15 000 zł. Łączna kwota 
wydana na zakup nowości w roku 2022 wyniosła ok. 30 000 zł, 

co pozwoliło na zakup ponad 1200 książek. 
Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 został uchwa-
lony na lata 2021 - 2025 przez Radę Ministrów w celu po-
prawy stanu czytelnictwa w Polsce poprzez wzmacnianie 
roli bibliotek publicznych, jako lokalnych ośrodków życia 
społecznego, stanowiących centrum dostępu do kultury 
i wiedzy. Realizowany jest przez Ministerstwo Kultury i Dzie-
dzictwa Narodowego przy zaangażowaniu Biblioteki Na-
rodowej. 

Mała książka, wielki człowiek

W październiku ruszyła V edycja projektu „Mała książka 
– wielki człowiek”. Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Sie-

niawa po raz czwarty bierze aktywny udział w akcji. Projekt 
skierowany jest do dzieci w wieku przedszkolnym 3 – 6 lat. 

Ma zachęcić rodziców do odwiedzania bibliotek i codzien-
nego czytania z dzieckiem. Projekt „Mała książka – wielki czło-
wiek” jest realizowany przez Instytut Książki w ramach ogól-
nopolskiej kampanii promującej czytelnictwo we współpracy 

z bibliotekami publicznymi. Każde dziecko w wieku przed-
szkolnym, które odwiedzi Bibliotekę Publiczną Miasta i Gmi-
ny Sieniawa, otrzyma w prezencie wyprawkę czytelniczą: 
książkę „Pierwsze czytanki dla…” oraz Kartę Małego Czy-
telnika. Za każdą wizytę w bibliotece, zakończoną wypoży-
czeniem minimum jednej książki z księgozbioru dziecięcego, 
Mały Czytelnik otrzyma naklejkę, a po zebraniu dziesięciu 
zostanie uhonorowany imiennym dyplomem potwierdzają-
cym jego czytelnicze zainteresowania. W wyprawce znajdą 
coś dla siebie także rodzice – przygotowana dla nich broszura 
informacyjna przypomni o korzyściach wynikających z czyta-
nia dzieciom oraz podpowie, skąd czerpać nowe inspiracje czy-
telnicze. W bieżącej edycji są również wyprawki w języku ukra-
ińskim. 

„Blask prawdy” - Dzień Papieski

W ramach obchodów XXII Dnia Papieskiego w Bibliotece 
Publicznej Miasta i Gminy Sieniawa odbył się konkurs wie-
dzy o Janie Pawle II oraz zajęcia plastyczne dla podopiecznych 
Środowiskowego Domu Samopomocy w Sieniawie. W ten 
sposób uczczono 44. rocznicę wyboru Karola Wojtyły 
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na papieża. W konkursowe szranki stanęło sześć osób. Uczest-
nicy konkursu odpowiadali na wylosowane pytania. Wszyscy 
wykazali się znakomitym przygotowaniem. Laureaci miejsc 
I – IV otrzymali nagrody rzeczowe i pamiątkowe dyplomy. 
Wszyscy goście wykonali prace plastyczne przedstawia-
jące osobę Ojca Świętego. Spotkanie zakończyło się odda-
niem hołdu i zapaleniem symbolicznego znicza pod pomni-
kiem Jana Pawła II. Prace plastyczne wykonane przez uczest-
ników  wyeksponowane zostały na wystawie pokonkursowej.

Spotkanie autorskie

Z okazji obchodzonego 5 listopada Międzynarodowego 
Dnia Postaci z Bajek biblioteka zorganizowała spotkanie 
autorskie z panem Wiesławem Drabikiem, autorem ponad 
dwustu książek dla najmłodszych. Święto było okazją do uświa-
domienia sobie, jak wielu cennych lekcji od pokoleń dostar-
czają bajki. Na spotkanie zostały zaproszone dzieci klas I – IV 
z terenu gminy Sieniawa. Podczas spotkania dzieci wysłuchały 
jak powstaje książka – od pomysłu do jej wydruku. Zabawne 
fragmenty bajek czytane przez autora wzbudziły wiele entu-
zjazmu i radości wśród uczestników, a odgadywane i dopo-

wiadane przez nie głośno rymy dopełniały całości historii. 
Nie zabrakło też zabawy w zgadywanki, każda poprawna 
odpowiedź nagradzana była naklejką. Uczennica, której uda-

ło się zebrać największą ilość naklejek, otrzymała w prezen-
cie od autora książkę opatrzoną autografem i okolicznościową 
pieczęcią. Uroczystego klimatu dopełniła bajkowa aranżacja 
sali oraz wystawa bajek zacnego gościa.

Elżbieta Jagusztyn

„Lasy Sieniawa 2022”
Działanie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w sytuacji 

wystąpienia pożaru po upadku statku powietrznego w kompleksie leśnym  
pk. „LASY SIENIAWA 2022” – to tytuł ćwiczeń przeprowadzonych 21 października 

2022 r. w kompleksie leśnym Nadleśnictwa Sieniawa.

Koncentracja sił i środków
miała miejsce na parkingu 
przy kościele w Majdanie 
Sieniawskim, z kolei ćwi-

czenia praktyczne odbyły się na tere-
nie Leśnictwa Majdan. Na miejscu 
obecny był burmistrz Miasta i Gminy 
Sieniawa Adam Woś wraz z sekretarz 

MiG Barbarą Matyją. Ćwiczenia miały 
na celu sprawdzenie i dokonanie oceny 
systemu gotowości zarządzania kryzy-
sowego Powiatu Przeworskiego w sytu-
acji ww. zagrożenia.

Zakres ćwiczeń dotyczył lokaliza-
cji miejsca pożaru po upadku statku 
powietrznego przy użyciu specjalistycz-
nych technik, przeprowadzenia akcji ra-
towniczo-gaśniczej i transportu poszko-
dowanych w bardzo trudnych warun-
kach terenowych. Ćwiczenia pozwoliły 
sprawdzić współdziałanie wielu służb. 
W działaniach udział wzięła m.in. jed-
nostka Ochotniczej Straży Pożarnej 
KSRG „Orzeł” w Sieniawie.

Wioletta Żak
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Podpisanie umowy
Członkowie OSP św. Floriana w Dobrej – prezes Władysław Ciurko  

i skarbnik Piotr Czyrny podpisali 30 września 2022 r. w Urzędzie 
Marszałkowskim w Rzeszowie umowę na realizację zadania  

„Budowa placu zabaw w Dobrej”.

OSP złożyła wniosek 
w ogłoszonym przez Sto-
warzyszenie „Kraina Sa-
nu” LGD naborze na 

operację w ramach poddziałania 19.2 
„Wsparcie na wdrażanie operacji w ra-
mach strategii rozwoju lokalnego kie-
rowanego przez społeczność” objętego 
Programem Rozwoju Obszarów Wiej-
skich na lata 2014 – 2020. Inwesty-
cja opiewa na 99 529,62 zł i jest objęta 
w całości dofinansowaniem.

Plac zabaw powstanie na działce nr 
ewid. 155/2 użyczonej przez gminę. 
Będzie składał się z trzech zestawów 
zabawowych. Uzupełnieniem całości bę-
dzie montaż ławki, kosza na śmieci 
i tablicy informacyjnej. Strefa aktywne-
go wypoczynku będzie alternatywą 
spędzania wolnego czasu na świeżym 
powietrzu. Zadanie posłuży zaspoko-
jeniu potrzeb społeczności lokalnej 

poprzez aktywizację dzieci i młodzieży.
Przypomnijmy, że już wcześniej, w 2021 

roku dzięki środkom pozyskanym z fun-
duszy unijnych w ramach PROW na lata 
2014 – 2020 przez Stowarzyszenie „Kra-
ina Sanu” LGD, gdzie beneficjetem było 

Stowarzyszenie MKS „Sokół” Sieniawa, 
udało się wybudować plac zabaw z si-

łownią przy CKSiR „Sokół” i gminnej 
bibliotece o wartości 300 000 zł.

Wioletta Żak

Na strażackim jubileuszu
Delegacja z Miasta i Gminy Sieniawa uczestniczyła 17 września 2022 r.  

w obchodach 120-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Pečovskej Novej Vsi – 
partnerskiej gminie na Słowacji.

Samorząd reprezentowała se-
kretarz Miasta i Gminy Sie-
niawa, jednocześnie wicepre-
zes Zarządu Oddziału Miej-

sko-Gminnego ZOSP RP w Sieniawie 
dh Barbara Matyja, natomiast Ochot-
niczą Straż Pożarną - Komendant Miej-
sko-Gminny ZOSP RP w Sieniawie dh 

Eryk Ceglak wraz ze strażakami.
W imieniu całego samorządu i strażac-
kiej braci przekazane zostały wszystkim 
Druhom i Druhnom serdeczne gratu-
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lacje i życzenia wraz z podziękowaniem 
za ofiarność i trud ponoszony w wypeł-

nianiu swoich codziennych obowiązków.
– Niech ten dzisiejszy dzień będzie dla Pań-

stwa szczególnie uroczystym i radosnym, 
niech przyniesie spełnienie planów i pra-

gnień oraz doda sił potrzebnych w dalszym 
pełnieniu zaszczytnej służby dla dobra spo-

łeczeństwa. Zawsze szczęśliwych powrotów 
ze wszystkich akcji ratowniczych, a także 
zdrowia i wszelkiej pomyślności. Życzę, by 
dzisiejsze święto było inspiracją do dalszych 
działań w dziele służby drugiemu człowie-
kowi w myśl strażackiego zawołania „Bogu 
na chwałę, ludziom na pożytek” – mówiła 
dh Barbara Matyja.
Na ręce przewodniczącego DHZ Jurija 
Kochana, a także starosty Pečovskej 
Novej Vsi Jaroslava Dujavy przekazane 
zostały upominki z okazji tego wyjątko-
wego jubileuszu. Delegacja z Sieniawy 
otrzymała natomiast podziękowania za 
wieloletnią, owocną współpracę pomię-
dzy samorządami i zaszczycenie obecno-
ścią podczas obchodów.

Wioletta Żak

Mają nowy wóz!
W drugiej dekadzie grudnia dotarł do Sieniawy wyczekiwany przez strażaków  

z OSP „Orzeł” specjalny samochód pożarniczy.

To fabrycznie nowy, lekki 
samochód na podwoziu 
marki Ford Ranger z na-
pędem 4x4, zespoloną ka-

biną pięcioosobową. Wyposażony został 
w wyciągarkę elektryczną, radiostację 
i specjalistyczne oświetlenie. Nowy wóz 
ma za zadanie poprawić skuteczność 
prowadzenia działań. Będzie służyć m.in. 
do prowadzenia działań poszukiwaw-
czych, ratownictwa drogowego, trans-
portu sprzętu w trakcie prowadzenia 
działań powodziowych, transportu ludzi 
z zagrożonego terenu oraz wyjazdów 
druhów na szkolenia. Jest to samochód 
lżejszy, który pozwoli dojechać w trudny 
teren podczas prowadzenia akcji poszu-
kiwawczych, powodziowych, jak rów-
nież do wypadków drogowych. Poprawi 
również czas dojazdu na miejsce działań.  
– Nie ma nic ważniejszego niż bezpie-
czeństwo mieszkańców – podkreśla bur-
mistrz Adam Woś. – To, jak ważne jest 
dobre wyposażenie lokalnych jednostek 

OSP, przekonujemy się za każdym raz-
em, gdy zawyje strażacka syrena. Cieszę 

się i jestem spokojny, że mają czym po-
jechać, mają sprzęt, odzież specjalistycz-
ną. Tak pomagamy sobie i ułatwiamy pra-
cę naszym strażakom, którzy darzeni są 
ogromnym zaufaniem społecznym. 

Wartość samochodu to 238 tys. zł. 

Zakup został sfinansowany ze środków 
budżetu samorządu Miasta i Gminy Sie-

niawa. Druhowie złożyli na ręce burmi-
strza serdeczne podziękowania za zakup 
wozu. Oficjalne przekazanie odbędzie 
się w innym terminie.

Eryk Ceglak
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Doposażenie dla OSP 
W ramach programu finansowania służb ratowniczych na zakup sprzętu i wy- 

posażenia jednostek, OSP Sieniawa pozyskała dotację z WFOŚiGW w Rzeszowie. 

W ramach zadania zaku-
piono 7 ubrań spe-
cjalnych, które trafiły 
na wyposażenie tejże 

jednostki. Koszt zakupu to 25 970 zł, 
gdzie dofinansowanie z WFOŚiGW 
stanowiło kwotę 12 786 zł. Pozostała 

kwota, tj. 13 184 zł, została pokryta ze 
środków samorządu Miasta i Gminy 
Sieniawa. Również w ramach dotacji na 
utrzymanie Krajowego Systemu Ratow-
niczo–Gaśniczego OSP Sieniawa tra-
fiło umundurowanie specjalne w ilości 
2 kompletów. Łączna kwota zakupu 

umundurowania specjalnego to 7 420 zł, 
w tym kwota dofinansowania Komen-
dy Głównej PSP wyniosła 4 446 zł. 
Pozostała kwota została pokryta ze środ-
ków OSP. 

W ramach doposażenia Młodzieżo-
wych Drużyn Pożarniczych pozyskano 
dotację z Komendy Głównej PSP wy-
sokości 2 995 zł na zakup hełmów MDP 
w ilości 10 sztuk oraz ubrań koszaro-
wych MDP w ilości 10 sztuk. 

Dzięki dotacji z Komendy Głów-
nej PSP, do jednostki OSP Pigany tra-
fił kolejny sprzęt przeciwpożarowy 
i umundurowanie bojowe. Jednostka 
pozyskała m.in. agregat prądotwórczy, 
ubranie specjalne 3 szt. oraz latarki 3 
szt. Sprzęt zakupiono za kwotę 11 669 
zł, co stanowiło 100% dofinansowania.

Eryk Ceglak

Tour de Pologne! 
To były niezapomniane emocje! Sieniawa na trasie 79. edycji największego  

i najbardziej prestiżowego wyścigu kolarskiego w Polsce – Tour de Pologne! 
Peleton przejechał przez naszą gminę 1 sierpnia 2022 r. około godz. 14.00.

Nasze miasto znalazło się 
na trasie III Etapu z Kra-
śnika do Przemyśla. Ogro-
mnie jesteśmy dumni, że 

mogliśmy kibicować zawodowcom świa-
towej klasy podczas jednej z najwięk-
szych kolarskich imprez w tej części Eu-
ropy. Przejazd objął miejscowości: Palu-
chy, Pigany, Sieniawa ul. Jana Pawła II, 
Bema, Kopernika, Rynek, Kościuszki, Le-
żachów droga wojewódzka 870 i Czerwo-
na Wola. Wydarzenie cieszyło się dużym 
zainteresowaniem wśród mieszkańców, 
którzy bardzo licznie przybyli kibicować.

Wioletta Żak
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Partnerstwo zawiązane
Na stadionie Resovii 30 czerwca 2022 r. doszło do sfinalizowania umowy 

partnerskiej pomiędzy CWKS Resovia Rzeszów S.A. oraz Sokołem Sieniawa. 

W podpisaniu stosow-
nych dokumentów 
uczestniczyli Adrian 
Rudawski - prezes 

CWKS Resovia Rzeszów S.A., Maciej 
Bajorek - dyrektor Szkoły Mistrzo-
stwa Sportowego SMS Resovia oraz 
dyrektor sportowy ds. grup młodzie-
żowych Dariusz Jęczkowski. Sokół Sie-
niawa reprezentowali: Burmistrz Mia-
sta i Gminy Sieniawa, a jednocześnie 
Prezes Honorowy klubu Adam Woś 
oraz Sebastian Padiasek - sekretarz So-
koła, obecnie zastępca burmistrza.
– Za sprawą podpisania trójstronnego 
dokumentu otwieramy nowe perspektywy 

rozwoju sportowego. Dzięki umowie bę-
dziemy mogli wzajemnie transferować 
zawodników na preferencyjnych warun-
kach finansowych, zarówno tych z dru-
żyny seniorów, jak i z grup młodzieżo-
wych. Usprawni nam to także przepływ 
wymiany doświadczeń pomiędzy kluba-
mi. Sokół będzie mógł wysyłać do nas tre-
nerów na staże i warsztaty szkoleniowe. 
Współpraca będzie się odbywać nie tylko 
pod kątem sportowym, ale również mar-
ketingowym. Łączy nas wspólny sponsor, 
który wspomaga nas na co dzień. Mowa 
o firmie Texom, która jest sponsorem ty-
tularnym Sokoła, natomiast u nas jest 
w gronie strategicznych sponsorów Reso-

vii – przyznał Adrian Rudawski prezes 
CWKS Resovia Rzeszów S.A.
– To dla mnie spełnienie marzeń –  podkre-
ślał burmistrz Adam Woś. – Nie ukrywam, 
że już od dawna planowaliśmy taką formę 
fuzji. Pojawiła się wtedy taka wstępna 
akceptacja, jednak teraz, gdy w grę wchodzi 
firma Texom, która zarazem wspiera tytu-
larnie i nasz klub, to wszystko nabiera peł-
niejszego wymiaru. Marzenie stało się dziś 
faktem i jest to wielka chwila zarówno dla 
nas, jak i myślę, dla Resovii. Najistotniejsze, 
że jesteśmy blisko siebie. Łączność autostra-
dowa daje nam znakomite połączenie i to 
zapewne będzie wygodne. Gramy w trzeciej 
lidze z powodzeniem od kilku lat. Do Reso-

Pływamy dla Niepodległej
Z okazji 104. rocznicy odzyskania Niepodległości Uczniowski Klub Sportowy 

„Sokół” Sieniawa zorganizował na basenie w Sieniawie zawody pływackie. Wzięły 
w nich udział dzieci, które uczęszczają na zajęcia nauki pływania w klubie.

Zawody odbyły się 9 i 12 li-
stopada 2022 r. i polegały 
na przepłynięciu jak naj-
dłuższego dystansu w okre-

ślonym czasie. Dla grup z roczników 
2007 - 2013 był to czas 45 minut, nato-
miast najmłodsi pływacy pływali w cza-
sie 30 minut. Rywalizacja była bardzo 

zacięta, każdy z zawodników walczył 
do ostatnich sekund o jak najlepszy 
rezultat. Ostatecznie w kategorii dziew-
cząt najlepsze okazały się Emilia Mączka 
pokonując dystans 2210 m oraz Julia 
Barabasz 1855 m. W kategorii chłopców 
najlepsi byli Mateusz Skowron z wyni-
kiem 2227 m i Gabriel Wasiuta, który 
przepłynął 1870 m. Wszyscy uczestnicy 
zostali nagrodzeni medalami, a zwy-
cięzcy otrzymali pamiątkowe statuetki. 
Po podliczeniu wyników uzyskanych 
przez wszystkich zawodników pokona-
liśmy wspólnie dystans 105 km! Nad 
przebiegiem zawodów czuwał ratownik 
oraz instruktorzy: Leszek Buniowski, 
Marcin Szeliga i Jacek Michalski.

Jacek Michalski
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Sponsor na kolejny rok
Texom Sp. z o.o. przez kolejny rok będzie sponsorem tytularnym  

Sokoła Sieniawa.

Do przedłużenia umowy doszło 28 września 
2022 r. w oddziale firmy Texom w Rzeszo-
wie. Klub reprezentowali: Burmistrz Miasta 
i Gminy Sieniawa, a jednocześnie Prezes Ho-

norowy - Adam Woś, zastępca burmistrza - Sebastian Padia-
sek, a także prezes Zarządu - Wincenty Suszyło, który w imie-
niu klubu parafował nową umowę.

Prezes Wincenty Suszyło podczas podpisania umowy na 
ręce pana Krystiana Wosia - prezesa Zarządu firmy Texom 
złożył serdeczne podziękowania za dotychczasowe wsparcie 
i wręczył okazjonalną paterę. Prezes jednocześnie zaznaczył, 
że bez tej pomocy występy Sokoła na poziomie III ligi byłyby 
niemożliwe. Texom jest sponsorem tytularnym klubu od 2019 
roku, a świadczenia wynikające z nowej umowy zostały zwięk-
szone w stosunku do roku poprzedniego.
– Serdecznie dziękujemy panu Krystianowi Wosiowi za to nie-
ocenione wsparcie, które pozwala stabilnie funkcjonować klubowi 
w tych niepewnych czasach – podsumował Wincenty Suszyło. 

Przypomnijmy, że pan Krystian Woś, prezes firmy Texom 
Sp. z o.o. został w bieżącym roku laureatem nagrody Sokoły 
Roku, którą odebrał podczas Dni Sieniawy. 

Sokoły Roku to nagrody uznaniowe przyznawane od 2013 
roku przez Burmistrza Miasta i Gminy Sieniawa Adama Wosia 
osobom wspierającym rozwój i kreującym pozytywny wizeru-
nek miasta i gminy. 

Sebastian Padiasek

vii przychodzą zawodnicy z różnych stron 
szukając swojej szansy. Wiadomo, że nie 
dla wszystkich znajdzie się miejsce w pierw-
szej drużynie. Zaplecze trzeciej ligi będzie 
więc dla nich kapitalnym rozwiązaniem.
Reprezentujący Sokoła Sebastian Padia-
sek także zwracał uwagę na istotę sforma-
lizowania współpracy.
– Od pewnego czasu wymiana zawodni-
kami już się odbywała. Teraz doszło do 
nawiązania oficjalnej współpracy – dodaje 
S. Padiasek. – Wierzymy, że nasz klub 
zyska na tym sportowo. Będziemy mieli 
okazję sięgać po tę szczególnie uzdolnioną 
młodzież z Resovii i wdrażać do gry w III 
lidze. Wierzymy w owocną współpracę spo-
glądając także pod kątem pierwszej dru-
żyny Resovii. Mowa oczywiście o wyko-
rzystaniu doświadczenia graczy, którzy nie 
załapią się do kadry. Natomiast w drugą 
stronę, wyróżniający się zawodnik od nas 
będzie miał szansę pojawienia się w SMS 
Resovia, bądź walki o pierwszy skład.

Z tego samego założenia wychodzi 
Dariusz Jęczkowski, dyrektor sportowy 
ds. grup młodzieżowych SMS Resovia.
– Pojawia się szansa na ogrywanie za-
wodników - absolwentów SMS Resovia na 
poziomie trzecioligowym, jeśli w danym 
sezonie nie znajdą miejsca w szerokiej 
kadrze pierwszego. Jest to jedna z opcji pilo-

towania rozwoju absolwentów SMS Reso-
via, pokazanie im ścieżki rozwoju. Prężnie 
rozwijająca się szkółka w Sieniawie także 
stwarza możliwość, aby dalszą drogę pił-
karską można było kontynuować w SMS 
Resovia.

Sebastian Padiasek
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Sokół zakończył rundę jesienną
Przygotowania do nowego sezonu pod wodzą trenera Dariusza Majchra  

Sokół rozpoczął 11 lipca 2022 r. rozgrywając 5 meczów sparingowych:  
Karpaty Krosno 6:1, Korona II Kielce 1:1, Sokół Kolbuszowa Dolna 2:5,  

KS Wiązownica 0:2, Izolator Boguchwała 2:2. 

W drużynie nastąpiły 
również zmiany ka-
drowe. Sokoła opu-
ścili: Dominik Pisa-

rek – Górnik Polkowice, Kacper Dre-
lich – KS Wiązownica, Adrian Wój-
cik – Wisłok Wiśniowa, Bartosz Gra-
sza – Stal Stalowa Wola, Sebastian Usarz 
– koniec wypożyczenia z Resovii Rze-
szów. Ich miejsce klub zastąpił następu-
jącymi zawodnikami: Karol Twardowski, 
Karol Cholewa, Kacper Kojder – Reso-
via Rzeszów, Mikołaj Jeż – Jutrzenka 
Giebułtów, Jan Mac – KS Wiązownica, 
Oskar Mazgoła – UKS SMS Łódź, Rafał 
Rudolf – Stal Mielec. 

Po sparingowym meczu z KS Wią-
zownica niespodziewanie z pracy zrezy-
gnował trener Dariusz Majcher. Działa-
cze klubu mieli ekstremalnie mało czasu, 
aby znaleźć następcę, gdyż do pierw-
szego meczu ligowego pozostały dwa 
tygodnie. Ostatecznie zdecydowano się 
powierzyć drużynę dobrze znanemu 
w regionie trenerowi Arkadiuszowi Ba-
ranowi. Jeszcze bardziej znany jest w Pol-
sce jako były zawodnik, gdyż występo-
wał w takich zespołach jak JKS Jarosław, 

Stal Rzeszów, Cracovia Kraków czy Ter-
malica Brut-Bet Nieciecza.
Rundę jesienną Sokół zaczął rewela-
cyjnie! Inauguracyjna wygrana z Unią 
Tarnów 0:2, następnie wygrana u sie-
bie z Chełmianką 2:1 i Sokół po dwóch 
meczach był z kompletem punktów. 
Kolejne spotkanie to ciężka przeprawa 
z oligarchami tej ligi, czyli Wieczystą 
Kraków. Sokół nie grał źle, ale musiał 
uznać wyższość krakowian stosunkiem 
4:1. Następne domowe spotkanie to pe-
chowy podział punktów z Wisłoką Dę-
bica, gdzie nasza drużyna prowadząc 
1:0 bramkę straciła w 90 minucie me-
czu. Biało-niebiescy wygrali jeszcze trzy 
mecze: z Koroną II Kielce 1:2, Czarnymi 
Połaniec 0:1 i KSZO Ostrowiec Świę-
tokrzyski 2:0. W pozostałych meczach, 
mimo niezłej gry, nasi zawodnicy po błę-
dach indywidualnych pozbawiali się zdo-
byczy punktowej. Wielokrotnie strzela-
jąc gola, szybko traciliśmy prowadzenie, 
tak jak choćby w meczu z Łagowem czy 
ze Stalą Stalowa Wola, gdzie oba spotka-
nia mimo prowadzenia przegraliśmy 3:2. 
Zdarzyły się również wysokie porażki; 
z Avią Świdnik 0:4 czy Lublinianką 

Lublin 2:7. Rundę jesienną zakończy-
liśmy remisem 1:1 z KS Wiązownica, 
a ostatecznie w tabeli Sokół na półmetku 
rozgrywek zajmuje 13 pozycję, co jest dla 
klubu miejscem niesatysfakcjonującym, 
biorąc pod uwagę potencjał drużyny. 

Trenera Arkadiusza Barana na pewno 
czeka dużo pracy w okresie zimowym, 
aby przygotować odpowiednio zespół do 
rundy wiosennej. Również możemy się 
spodziewać zmian personalnych w skła-
dzie, aby zespół grał uważniej w obro-
nie i skuteczniej w ataku. Drużyna w zi-
mie będzie trenować w sieniawskiej 
hali sportowej, na stadionie miejskim 
a także na pełnowymiarowych boiskach 
ze sztuczną nawierzchnią w Słocinie 
oraz Nowej Wsi. 
Plan Sparingów zima 2023:
21.01 - JKS Jarosław
28.01 - Stal Stalowa Wola
04.02 - Izolator Boguchwała
11.02 - KS Wiązownica
18.02 - Stal Łańcut
25.02 - Stal II Rzeszów
03.03 - Sokół Kolbuszowa Dolna

Sebastian Padiasek
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Tour de Pologne w Sieniawie,
1 sierpnia 2022 r.
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Sieniawskie Mikołajki  
5 grudnia 2022 r.


