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Święta Bożego Narodzenia to czas pokoju, miłości, życzliwości,  

a przede wszystkim radości w gronie najbliższych.  

Niech przyniosą one zatem wiele niezapomnianych chwil  

i wytchnienie od codziennego zabiegania, a Boże Dziecię  

szczodrze błogosławi i umacnia w czynieniu dobrych uczynków.  

Życzymy zdrowia i spełnienia życzeń wypowiedzianych  

przy wigilijnym stole, a każdy dzień Nowego Roku  

niech spełnia nadzieje i oczekiwania  

oraz pomnaża bożonarodzeniową radość, ufność i siłę.   

Przewodniczący Rady Powiatu 

Tadeusz Kiełbowicz 

Wicestarosta Przeworski 

 Janusz Owsiak 

Starosta Przeworski 

Zbigniew Kiszka 



Strona 2                                                                                                                                                             Grudzień 2016 

 Szanowni Państwo,  

 Mieszkańcy Powiatu Przeworskiego! 
 

Mamy przyjemność oddać w Pań-

stwa ręce świąteczny numer Samorządowe-

go Czasopisma Informacyjnego „Powiat 

Przeworski”, w którym w wielkim skrócie 

przekazujemy informacje o działalności Sta-

rostwa Powiatowego, jego jednostek orga-

nizacyjnych, szkół ponadgimnazjalnych oraz 

służb i instytucji działających na terenie po-

wiatu. 

Mija kolejny rok a wraz z nim poło-

wa kadencji samorządu. Warto więc doko-

nać podsumowania zadań zrealizowanych 

w ostatnim roku i przedstawić plany na ko-

lejne lata.  

Z niecierpliwością oczekiwaliśmy uruchomienia na-

borów wniosków o dofinansowanie w ramach środków Unii 

Europejskiej, przyznanych Polsce na lata 2014-2020, przygo-

towując w 2015 r. niezbędne dokumenty do ubiegania się  

o dotacje. Rok 2016 był rokiem oceny wniosków i zawierania 

z Urzędem Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego 

umów o dofinansowanie.  

 Największym zadaniem, jakie będzie realizowane  

w nowej perspektywie finansowej są scalania gruntów z Pro-

gramu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Na 12 miejscowości, 

jakie znalazły się na liście wojewódzkiej, 6 jest z naszego po-

wiatu, tj.: Siedleczka, Rączyna, Bóbrka Kańczucka, Kisielów, 

Urzejowice, Chałupki. Łączna wartość podpisanych umów na 

scalanie wynosi 35,6 mln zł. Podpisano również umowę na 

realizację zadania pn. „Podkarpacki System Informacji Prze-

strzennej (PSIP)” na kwotę 9 mln zł, który umożliwi mieszkań-

com przeglądanie, wyszukiwanie, pobieranie danych prze-

strzennych z Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartogra-

ficznego.   

W 2017 r. rozpocznie się realizacja projektu pn. 

„Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności 

publicznej w powiecie przeworskim” dofinansowanego z Re-

gionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkar-

packiego na lata 2014-2020. Obejmuje on kompleksową ter-

momodernizację budynku administracyjnego Starostwa Po-

wiatowego przy ul. Lwowskiej (dawna przychodnia rejonowa) 

i budynki Zespołu Szkół Zawodowych im. Króla Jana III Sobie-

skiego przy ul. Krasickiego w Przeworsku. Całkowita wartość 

projektu wynosi 3 406 607,34 zł. 

 W ramach PROW w 2017 r. zostaną wyremontowa-

ne drogi na terenie gm. Adamówka za łącz-

ną kwotę 1,7 mln zł, tj. „Przebudowa  drogi  

powiatowej granica powiatu – Szegdy – 

Majdan Sieniawski” i „Przebudowa  drogi 

powiatowej Kolonia Polska (granica powia-

tu) – Adamówka". 

 Rok obecny jest kolejnym udanym 

rokiem pod względem inwestycji i remon-

tów na drogach powiatowych. Do najważ-

niejszych należą: „Przebudowa drogi powia-

towej Gorliczyna - Wólka Pełkińska”  

w ramach Programu Rozwoju Obszarów 

Wiejskich (1,5 mln zł), remont dróg powia-

towych w ramach promes na usuwanie 

skutków klęsk żywiołowych (1,5 mln zł)  

i współpracy z samorządami gminnymi (1,3 mln zł) oraz inny-

mi podmiotami (0,5 mln zł), budowa chodników przy drogach 

powiatowych. Udało się pozyskać środki zewnętrzne na prze-

budowę i remont 6 obiektów mostowych za kwotę 2,7 mln zł, 

tak ważnych dla układu komunikacyjnego powiatu i jego do-

stępności terytorialnej, co przyczyni się do poprawy jakości 

życia gospodarczego i codziennego mieszkańców.  

Podsumowując, należy stwierdzić, że mijające dwa 

lata były dobrze wykorzystanym czasem. Przygotowane wnio-

ski do nowej perspektywy finansowej oraz programów krajo-

wych w 2015 r. zaowocowały realizacją inwestycji na łączną 

kwotę 7,5 mln zł w 2016 r., a podpisane umowy na realizację 

zakwalifikowanych wniosków w roku 2017 i latach następ-

nych sięgają kwoty ok. 50 mln zł. O szczegółach przeczytacie 

Państwo w tym informatorze. Za utrudnienia związane z reali-

zacją w/w inwestycji, szczególnie przebudowy mostów, prze-

praszamy.  

Serdecznie dziękujemy pracownikom Starostwa Po-

wiatowego w Przeworsku, jednostkom organizacyjnym po-

wiatu, Radzie Powiatu oraz samorządom gminnym za dotych-

czasową owocną współpracę.  

 Wam, Drodzy Mieszkańcy życzymy, aby 2017 rok był 

czasem radości, zdrowia, spełnienia marzeń oraz realizacji 

życiowych planów.    

  Z poważaniem  

 

  Starosta Przeworski 
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Inwestycje i remonty na drogach powiatowych w roku 2016  

 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich  

 22 czerwca br. w Podkarpackim Urzędzie Marszałkowskim zostały podpisane umowy na dofinansowanie zadań  

w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 na inwestycje drogowe. Powiat Przeworski otrzymał dofi-

nansowanie ze środków EFRROW do trzech zadań: "Przebudowa drogi powiatowej Gorliczyna - Wólka Pełkińska", 

"Przebudowa  drogi powiatowej Granica powiatu – Szegdy – Majdan Sieniawski", "Przebudowa drogi powiatowej Kolonia 

Polska (granica powiatu) – Adamówka" na łączną kwotę 1 746 681,00 zł, co stanowi 63,63% wartości kosztów kwalifikowa-

nych. 

 W 2016 r. zrealizowano zadanie 

pn: „Przebudowa drogi powiatowej Gorli-

czyna – Wólka Pełkińska” o całkowitej 

długości 5 345 m. (Pozostałe ww. zadania 

realizowane będą w 2017 r.). W ramach 

zadania wykonano: przebudowę jezdni do 

szer. 5,5 m, 4 zatoki autobusowe i na całej 

dł. zadania ulepszono pobocza. Wartość 

całkowita zadania wynosi: 1 531 843,25 zł, 

przy udziale PROW 973 406,00 zł, Gminy 

Przeworsk 132 148,95 zł, Gminy Tryńcza 

239 942,32 zł, Powiatu 186 045,98 zł. 

Rok 2016 to rok wyjątkowy w zakresie inwestycji i remontów na drogach powiatowych. Oprócz wielu inwestycji drogo-

wych, budowy chodników po raz pierwszy od wielu lat dzięki staraniom władz powiatu udało się zrealizować inwestycje na 

obiektach mostowych, tak ważnych dla układu komunikacyjnego powiatu i jego dostępności terytorialnej. Wykonano przebudo-

wę i remont 6 obiektów mostowych o wartości całkowitej 2 753 436,05 zł przy środkach pozyskanych z zewnątrz 1 322 763,38 

zł i udziale własnym budżetu powiatu 1 430 673,67 zł. 

Przygotowanie inwestycji wraz z koordynacją ich realizacji wykonywane jest przez pracowników Powiatowego Zarządu 

Dróg. Polega ono na: opracowaniu dokumentacji technicznej, przeprowadzeniu procedur przetargowych, przygotowaniu poro-

zumień i umów z samorządami, kontrahentami i wykonawcami, nadzorze i odbiorze inwestycji.     

Czas na remonty mostów 
 W ramach tego działania wykonano przebudowę mostów na rzece Mleczka w m. Urzejowice i m. Żurawiczki w ciągu 

drogi powiatowej Urzejowice – Krzeczowice – Siennów wraz z dojazdami. Nowe mosty otrzymały płyty żelbetowe na kon-

strukcjach stalowych dwuteownikowych w wysokości  900 mm. Nowe parametry użytkowe obu mostów to: dł. 25 m, szer. 8 m  

i nośność klasy B (40 t), parametry jezdni 2x3 m. Wykonano również nawierzchnię bitumiczną na mostach i dojazdach do mo-

stów, stożki mostów oraz umocnienia koryta rzeki poprzez wykonanie gabionów  i narzutów kamiennych. 

Wartość całkowita zadania wynosi: 2 298 635,54 zł, w tym Rezerwa Subwencji Ogólnej MIB 1 077 000,00 zł, wkład Powiatu Prze-

worskiego 1 221 635,54 zł.  

Most w  m. Żurawiczki Most w m. Urzejowice 
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Usuwanie skutków działania klęsk żywiołowych 
 Powiat Przeworski otrzymał w 2016 r. z MSWiA 5 promes na usuwanie skutków działania klęsk żywiołowych o łącznej 

wartości 970 tys. zł. W ramach tych zadań wykonano remonty nawierzchni bitumicznej w/w dróg poprzez wyrównanie istnieją-

cej nawierzchni i ułożenie warstwy ścieralnej. Pobocza przy niżej wymienionych drogach wykonał Powiatowy Zarząd Dróg  

w Przeworsku. W ramach promes na to działanie wykonano:  

Remont drogi powiatowej Pełnatycze – Rożniatów 

 o dł. 480 m.  

Wartość całkowita zadania wynosi: 157 824,92 zł, przy udziale 

Gminy Zarzecze 57 000,00 zł. /zadanie w realizacji/ 

 

Remont drogi powiatowej Zagórze  

– Hucisko Jawornickie o dł. 980 m.  

Wartość całkowita zadania wynosi: 304 017,00 zł, przy udziale  

Gminy Jawornik Polski 50 000,00 zł. /zadanie w realizacji/ 

Remont drogi powiatowej Piskorowice 

– Pigany – Sieniawa o dł. 2965 m.  

Wartość całkowita zadania wynosi: 

585 103,00 zł, przy udziale Miasta i Gmi-

ny Sieniawa 150 000,00 zł. 

Remont drogi powiatowej Urzejowice  

– Krzeczowice – Siennów o dł. 1040 m. 

Wartość całkowita zadania wynosi: 

259 366,00 zł, przy udziale Miasta i Gmi-

ny Kańczuga 50 000,00 zł.  

/zadanie w realizacji/ 

Remont drogi powiatowej Pantalowice  

– Rączyna o dł. 1580 m.  

Wartość całkowita zadania wynosi: 

227 062,00 zł, przy udziale Miasta i Gminy 

Kańczuga 50 000,00 zł. 

Współpraca z innymi podmiotami 
 

Nadleśnictwo Kańczuga 
W ramach współpracy z Nadleśnictwem Kańczuga wykonano przebudowę mostu przez rz. Łęg Jawornicki w m. Widaczów w cią-

gu drogi powiatowej Widaczów – Świebodna – Pruchnik, dzięki której nośność mostu została podniesiona z 15 t (E) do 40 t 

klasa B. Nowe parametry mostu to: dł. 8,8 m, szer. 8 m, jezdnia o szer. 5,5 m. Wykonano również umocnienie koryta rzeki po-

przez remont stożków i remont kamienny. 

Wartość całkowita zadania wynosi: 164 038,13 zł, w tym Nadleśnictwo Kańczuga 100 000,00 zł, Powiat 64 038,13 zł. /zadanie  

w realizacji/ 
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Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA  

w Warszawie 
W ramach współpracy z PGNiG SA Warszawa wykonano dwa 

zadania: 

Remont drogi powiatowej Pantalowice – Rączyna polegający 

na wyrównaniu nawierzchni bitumicznej i ułożeniu warstwy 

ścieralnej.  

Wartość całkowita zadania wynosi: 66 150,54 zł, w tym 

PGNiG SA 30 000,00 zł, Powiat 36 150,54 zł. 

Remont mostów w ciągu drogi powiatowej Siedleczka – Pan-

talowice w m. Siedleczka polegający na wykonaniu wzmoc-

nienia konstrukcji nośnej mostu do kat. C (30 t) wraz z praca-

mi związanymi z umocnieniem koryta rzeki.  

Wartość całkowita zadania wynosi: 145 762,38 zł, w tym 

PGNiG SA 145 762,38 zł. /zadanie w realizacji/ 

Droga Pantalowice - Rączyna 

Intercor 
W ramach zadania realizowanego przez PKP PLK Kraków, Sta-

rostwo Powiatowe w Przeworsku we współpracy z wykonaw-

cą tego zadania  firmą Intercor  Zawiercie, przebuduje drogę 

powiatową Przeworsk – Ujezna – Pełkinie w rejonie nowego 

wiaduktu kolejowego. Dzięki temu remontowi droga powia-

towa pod wiaduktem uzyska nowe parametry: skrajnia pozio-

ma 8 m – jezdnia 2x3 m oraz 1,5 m chodnik (dotychczas 4,5 

m) i skrajnia pionowa 4,5 m przed remontem wiaduktu 3,3 m.  

Wartość całkowita zadania wynosi: 120 006,00 zł, w tym In-

tercor 60 000,00 zł, Powiat 60 006,00 zł. /zadanie w realizacji/ Droga powiatowa Przeworsk – Ujezna – Pełkinie  

w rejonie przebudowanego wiaduktu kolejowego 

Współpraca z gminami 

Miasto i Gmina Sieniawa 
Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej ul. Jana Paw-

ła II oraz Piskorowice – Pigany – Sieniawa (I etap) o dł. 600 

m polegający na wykonaniu rowu krytego, ułożeniu krawęż-

nika, montażu studni i kratek ściekowych i wykonaniu na-

wierzchni jezdni na dł. 300 m. 

Wartość całkowita zadania wynosi: 206 185,44 zł, w tym 

MiG Sieniawa 206 185,44 zł. 

Gmina Adamówka 
Remont drogi powiatowej Majdan Sieniawski – Pawłowa.   

Realizacja zadania polega na wykonaniu wzmocnienia odcin-

ka drogi gruntowej poprzez ułożenie warstwy z tłucznia ka-

miennego. Długość wykonywanego odcinka to 390 m i szer. 

5,0 m. Wykonawca robót PZD Przeworsk. 

Wartość całkowita zadania wynosi 65 000,00 zł, w tym 

udział Gminy Adamówka 10 000,00 zł.  
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Remont drogi powiatowej Urzejowice – 

Krzeczowice – Siennów w m. Bóbrka 

Kańczucka  o dł. 200 m polegający na 

wykonaniu rowu krytego o dł. 200 m, 5 

szt. studni, 4 szt. kratek ściekowych oraz 

poszerzeniu konstrukcji  jezdni do 5,5 m 

szerokości. 

Wartość całkowita zadania wynosi: 

89 790,00 zł, w tym MiG Kańczuga 

25 000,00 zł. 

/zadanie w realizacji/ 

Budowa chodnika w m. Sietesz i Sie-

dleczka w ciągu drogi powiatowej: 

- chodnik w m. Siedleczka o dł. 85 m 

wraz z wykonaniem krytego rowu o dł. 

42 m i umocnieniem skarpy wzdłuż 

chodnika; 

- chodnik w m. Sietesz o dł. 143 m wraz 

z wykonaniem rowu o dł. 18 m i zatoczki 

autobusowej. 

Wartość całkowita zadania wynosi 

104 400,00 zł, w tym MiG Kańczuga 50 

000,00 zł. Wykonawca robót PZD Prze-

worsk. 

Przebudowa przepustu oraz budowa 

chodnika w ciągu drogi powiatowej 

Urzejowice – Krzeczowice – Siennów  

(I etap) polegająca m.in. na: przebudowie 

przepustu 2 x 800 mm na przepust stalo-

wy płaskodenny o wymiarach 180 cm 

szer. i wys. 150 cm, wykonaniu muru opo-

rowego o dł. 43 m, rowu krytego o dł. 225 

m i ułożeniu krawężnika na dł. 200 m. 

Wartość całkowita zadania wynosi: 

197 748,27 zł, w tym MiG Kańczuga 

75 000,00 zł. 

Miasto i Gmina Kańczuga 

Gmina Zarzecze 
 Na terenie gminy Zarzecze w 2016 r. w ramach budowy chodników wykonano 

następujące prace: chodniki o łącznej dł. 1912 m, kryty rów o dł. 830 m, poszerzenie 

dróg o  powierzchnię  560 m2. 

Budowa chodników przy drogach powiatowych: 

 m. Zalesie o dł. 150 m w ciągu drogi powiatowej Przeworsk – Zarzecze, 

 m. Żurawiczki o dł. 290 m w ciągu drogi powiatowej Maćkówka – Żurawiczki, 

 m. Kisielów o dł. 380 m w ciągu drogi powiatowej Kańczuga – Jarosław, 

 m. Siennów 1 o dł. 390 m w ciągu drogi powiatowej Urzejowice – Siennów, 

 m. Rożniatów o dł.  490 m w ciągu drogi powiatowej Kańczuga – Jarosław,  

 m. Siennów 2 o dł. 104 m w ciągu dróg powiatowych Urzejowice – Siennów i Rożnia-

tów – Siennów / w realizacji/, 

 m. Zarzecze o dł. 108 m w ciągu drogi powiatowej Żurawiczki – Zarzecze /w realizacji/. 

Wartość całkowita zadań wynosi: 560 150,00 zł, w tym Gmina Zarzecze 399 000,00 zł. 

Wykonawca robót PZD Przeworsk. 

Budowa chodnika w m. Zarzecze  

Budowa chodnika w m. Jawornik Polski 

Gmina Jawornik Polski 
Budowa chodnika w m. Jawornik Polski o dł. 100 m  

w ciągu drogi powiatowej Jawornik Polski – Jawornik Przedmieście. 

Wartość całkowita zadania wynosi 68 500,00 zł, w tym udział Gminy 

Jawornik Polski 25 000,00 zł. Wykonawca robót PZD Przeworsk. 

 

Miasto Przeworsk 
Budowa chodnika w m. Przeworsk ul. Czarnieckiego  

w ciągu drogi powiatowej Przeworsk – Zarzecze o dł. 231 m. 

(I etap) przygotowanie robót. 

Wartość zadania w 2016 r. wynosi: 40 000,00 zł, w tym Miasto Prze-

worsk 40 000,00 zł. 
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Remonty wykonywane przez pracowników PZD w 2016 r. 

Remonty dróg powiatowych 
Do wykonania prac przy remontach cząstkowych dróg powia-

towych zużyto: masa bitumiczna na gorąco - 71,5 t, emulsja 

asfaltowa - 29 t, grys bazaltowy - 226 t, grysy łamane - 26,5 t, 

kruszywa różne - 445 t, masa na zimno - 3 t. 

 

Remonty mostów i przepustów  
W tym roku wykonano następujące prace: 

 - remont kapitalny mostu na rz. Wisłok w m. Gniewczyna w 

ciągu drogi powiatowej Gniewczyna – Grodzisko o dł. 98 m 

polegający na wymianie konstrukcji drewnianej mostu. War-

tość wykonanych robót to: 140 000,00 zł; 

- remonty cząstkowe mostów: Przeworsk ul. Żurawia, Mana-

sterz w ciągu drogi powiatowej dojazd do stacji PKP Mana-

sterz, Łopuszka Wielka w ciągu drogi powiatowej Siedleczka – 

Pantalowice, 

 - remonty przepustów: wyremontowano i udrożniono 16 szt. 

przepustów o łącznej dł. 104 m. 

Renowacja rowów i uzupełnianie poboczy,  

koszenie poboczy, wycinka drzew i zakrzaczeń: 
Wykonano:  

 Uzupełnienie poboczy - 42 320 m 

 Renowacja rowów - 10 625 m 

 Ścinanie poboczy - 3 010 m 

 3 x koszenie poboczy, rowów - 168 000 m2 

 Czyszczenie kratek ściekowych - 98 szt. 

 Czyszczenie korytek -7 300 m 

 Wycinka zakrzaczeń - 670 m2 

 Wycinka drzew - 76 szt. 

 Prace związane z oczyszczeniem dróg i ulic powiatowych. 

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego 
W ramach tych działań zrealizowano: 

- wymianę i uzupełnienie znaków - 126 szt. 

- montaż słupków U1a - 70 szt. 

- malowanie przejść dla pieszych - 58 szt. 

- wykonanie oznakowania przejazdów PKP - poziome i piono-

we oznakowanie - 6 kompletów. 

Most na rzece Wisłok w m. Gniewczyna Przejazd kolejowy w m. Gniewczyna 

Zimowe utrzymanie dróg powiatowych  
 12 listopada 2016 r. służby PZD rozpoczęły prace związane z zimowym utrzy-

maniem dróg w sezonie 2016/2017 na drogach Powiatu Przeworskiego. Drogi powia-

towe będą utrzymywane w 5 standardzie zimowego utrzymania dróg. Standard ten 

przewiduje następujące warunki: odśnieżanie jezdni na całej szerokości, odśnieżanie 

zatok autobusowych, obiektów towarzyszących oraz części poboczy, posypywanie 

jezdni na odcinkach decydujących o ruchu tj.: spadki podłużne powyżej 4%, rejon 

skrzyżowań o nawierzchni bitumicznej, niebezpieczne łuki poziome, skrzyżowania  

z liniami kolejowymi. 

 Na drogach powiatowych objętych zimowym utrzymaniem (ZUD) mogą wy-

stąpić utrudnienia i krótkotrwałe przerwy w ruchu. W obecnym sezonie do pracy nad 

ZUD przygotowano następujący sprzęt: 2 pługopiaskarki P-1 na nośniku  - samochód 

Star 200, 1 pługopiaskarka Schmid na nośniku – samochód MAN 17, 1 pługopiaskarka 

Kupper Weisser na nośniku – samochód MAN 19, 2 pługopiaskarki P-1 na nośniku – 

samochód Ził z wynajmu, 3 koparko-ładowarki, 1 pług wirnikowy na nośniku – ciągnik 

Lamborghini. 

 Do zwalczania śliskości zimowej na drogach powiatowych w 5 standardzie 

przeznaczy się: mieszankę piaskowo – solną 1 200 t i mieszankę grys 2- 4 mm – sól – 

500 t. Materiały zostaną zmagazynowane na placu składowym w Niżatycach, Sienia-

wie i Hadlach Szklarskich.  

Tomasz Lenar  

Dyrektor PZD w Przeworsku                                                                                                    



Strona 8                                                                                                                                                             Grudzień 2016 

Nowy Geodeta Powiatowy  

 Marek Markiewicz od 1 września 2016 r. objął stanowisko Geodety Powiatowe-

go oraz Naczelnika Wydziału Geodezji i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego  

w Przeworsku. Funkcję tę przejął po zmarłym śp. Marianie Sochackim. 

 Absolwent Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie na Wydziale Geodezji Górni-

czej i Inżynierii Środowiska na kierunku: Geodezja i Kartografia. Ukończył studia podyplo-

mowe z wyceny nieruchomości na AGH w Krakowie. 

 Przez ostatnie 12 lat zajmował stanowisko Kierownika Powiatowego Ośrodka Do-

kumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.  

26 września 2016 r. Starosta Przeworski Zbigniew 

Kiszka podpisał umowę o przyznaniu pomocy finansowej 

pomiędzy Powiatem Przeworskim a Samorządem Woje-

wództwa Podkarpackiego.  

W ramach operacji „Scalanie gruntów z Programu 

Rozwoju Obszarów Wiejskich  na lata 2014–2020” na terenie 

powiatu przeworskiego będzie realizowanych 6 projektów. 

Całkowita wartość poszczególnych projektów wraz z po-

wierzchnią to: Siedleczka 7,5 mln zł (739 ha), Rączyna 10,3 

mln zł (1002 ha), Bóbrka Kańczucka 2,7 mln zł (263 ha), Kisie-

lów 3,1 mln zł (305 ha), Urzejowice 10,5 mln zł (1023 ha) oraz 

północna część miejscowości Chałupki z przysiółkiem 

„Gorliczyna-Szewnia” 1,5 mln zł (145 ha). Łączna wartość za-

dań na wszystkich 6 obiektach (3,5 tys. ha) to 35,6 mln zł,  

w tym z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju 

Obszarów Wiejskich dofinansowanie wynosi 22,6 mln zł, a po 

stronie budżetu państwa 13 mln zł. To bez wątpienia najwięk-

sza inwestycja tego typu na Podkarpaciu.  

 Starosta Przeworski kontynuuje w ten sposób scale-

nia rozpoczęte w poprzedniej perspektywie unijnej. Do tej 

pory w ramach PROW prace scaleniowe wykonywano w miej-

scowościach: Krzeczowice, Łopuszka Mała, Żuklin, Pantalowi-

ce, Pełnatycze, Rożniatów oraz w ramach scaleń okołoauto-

stradowych Chałupki. 

Bez programu PROW i wsparcia ze strony EFRROW 

powiat nie byłby w stanie wszcząć żadnego postępowania 

scaleniowego. Są to ogromne koszty tym bardziej, że w tym 

programie wykonuje się je łącznie z zagospodarowaniem po-

scaleniowym. Starostwo ponosi jedynie koszty własne związa-

ne z prowadzeniem postępowania scaleniowego. Scalanie 

gruntów ma na celu tworzenie korzystniejszych warunków 

gospodarowania w rolnictwie i leśnictwie poprzez poprawę 

struktury obszarowej gospodarstw rolnych, racjonalne 

ukształtowanie rozłogów, dostosowanie granic nieruchomo-

ści do systemu melioracji wodnych, wydzielenie bez procedu-

ry wywłaszczeniowej niezbędnych gruntów na cele infrastruk-

tury technicznej i społecznej, wytyczenie i urządzenie funkcjo-

nalnej sieci dróg dojazdowych do gruntów rolnych i leśnych 

oraz dojazdów do zabudowań gospodarczych. 

 Efekt scalenia jest widoczny po zakończeniu w cało-

ści tych prac, kiedy wszystkie działki uzyskają dostęp do dróg 

publicznych i można swobodnie dojechać do uprawianych 

gruntów nowoczesnym sprzętem. W wyniku scaleń zmniejszy 

się ilość działek, uaktualniona zostanie ewidencja gruntów,                       

a nowy stan własności ujawniony zostanie w księgach wieczy-

stych.  

36 mln zł na scalania gruntów w powiecie przeworskim 

Zebranie scaleniowe w Rączynie 
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Pod pojęciem "wyłączanie gruntów z produkcji rol-
nej" rozumie się: rozpoczęcie innego niż rolnicze lub leśne 
użytkowanie gruntów.  

Wyłączenie z produkcji w formie decyzji zezwalającej 
na takie wyłączenie, zgodnie z ustawą o ochronie gruntów 
rolnych i leśnych, dotyczy użytków rolnych wytworzonych  

z gleb pochodzenia mineralnego i organicznego zaliczonych 
do klas I, II, III, IIIa, IIIb oraz użytków rolnych klas IV, IVa, IVb, 
V i VI wytworzonych z gleb pochodzenia organicznego. Prze-
pisy ustawy dotyczą gruntów rolnych zarówno na terenach 
miejskich jak i wiejskich. Wniosek o wyłączenie działki z pro-
dukcji rolnej składa się w Wydziale Geodezji i Ochrony Środo-
wiska.  

Wyłączeniu podlega tylko ta część działki, która fak-
tycznie przeznaczona jest pod zabudowę. Osoba, która uzyska 
zezwolenie na wyłączenie gruntów z produkcji rolnej jest ob-
owiązana do uiszczenia należności (opłata jednorazowa)  
i opłat rocznych (płaconych przez 10 lat). Obowiązek wpłaty 
należności i opłat rocznych nie dotyczy wyłączenia gruntów  
z produkcji na cele budownictwa mieszkaniowego jednoro-
dzinnego, o ile całe zamierzenie inwestycyjne nie przekroczy 
powierzchni 0,05 ha. 

Do Starostwa Powiatowego w Przeworsku wpływa ok. 
200 wniosków rocznie o wydanie decyzji zezwalającej na wy-
łączenie gruntów z produkcji rolnej, w tym ok. 130 kończy się 
decyzją, pozostałe sprawy rozstrzyga się pismem. 

Wyłączanie gruntów z produkcji rolnej 

W 2016 r. dokonano oceny udatności upraw le-

śnych na terenie powiatu przeworskiego na 195 działkach  

o łącznej pow. 97,00 ha.  

Uprawy te zostały założone w trybie przepisów roz-

porządzenia w sprawie szczegółowych warunków i trybu 

przyznawania pomocy finansowej w ramach działania 

„Zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów innych 

niż rolne” objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 

na lata 2007-2013.  

W wyniku przeprowadzonych ocen udatności upraw 

leśnych w 2016 r. zostało wydanych z urzędu 80 decyzji  

w sprawie przekwalifikowania gruntów rolnych na leśne.  

Wyżej wymienione zadania zostały sfinansowane ze 

środków własnych Powiatu. 

Zalesianie gruntów rolnych 

W 2017 r. powiat przewor-

ski będzie uczestniczył w projekcie  

dotyczącym: „ZSIN–Faza II” oraz  

„K-GESUT – Krajowej Bazy Danych 

Geodezyjnej Ewidencji Sieci Uzbro-

jenia Terenu”.  

Są to projekty realizowane 

w głównej mierze w ramach dofi-

nansowania z UE w ramach Progra-

mu Operacyjnego Polska Cyfrowa na 

lata 2014-2020. Celem realizacji 

projektu jest podniesienie jakości danych EGiB - Ewidencji 

Gruntów i Budynków, zwiększenie efektowności pracy urzę-

dów w zakresie związanym z nieruchomościami oraz podnie-

sienie poziomu obsługi obywateli w zakresie pozyskiwania 

informacji o nieruchomościach.    

 W ramach projektu ZSIN  

w powiecie przeworskim zostanie 

zmodernizowana baza EGiB na 4 

obrębach ewidencyjnych: Dobcza,  

Majdan Sieniawski w gminie Ada-

mówka oraz Gniewczyna Tryniecka  

i Gniewczyna Łańcucka w gminie 

Tryńcza. Zostanie również założona 

baza GESUT na jednostkach ewiden-

cyjnych: miasto Przeworsk, miasto 

Kańczuga, miasto Sieniawa i gminy: Adamówka, Jawornik 

Polski, Sieniawa i Tryńcza. 

Całkowity koszt realizacji projektu w powiecie prze-

worskim wynosi 2 mln zł. 

ZSIN – budowa Zintegrowanego Systemu Informacji o Nieruchomościach 
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Afrykański Pomór Świń jest to nieuleczalna, a rów-

nocześnie wysoce zakaźna wirusowa choroba świń domo-

wych (wszystkich ras) oraz dzików.  

Pierwszym i niejednokrotnie jedynym objawem cho-

roby jest gorączka (41o-42oC), jednak występuje również sini-

ca skóry, wybroczyny, duszność, biegunka z domieszką krwi, 

wymioty, a także objawy nerwowe. Zarażone zwierzęta pada-

ją w ciągu kilku - kilkunastu dni. Nie istnieje żaden lek, ani 

szczepionka pozwalające wyleczyć lub zapobiec zarażeniu. 

Choroba zwalczana jest z urzędu, a za wybijane stada przysłu-

guje odszkodowanie z budżetu państwa (pod warunkiem, że 

nie ukrywa się choroby i stosuje do ustanowionych zakazów  

i nakazów).  

Celem zabezpieczenia hodowli przed zarażeniem 

wirusem ASFV zaleca się zakup mat dezynfekujących, sprzętu 

niezbędnego do wykonania dezynfekcji, dezynsekcji, deraty-

zacji oraz środków niezbędnych do wykonania ww. czynności. 

Zaleca się również zakup odzieży i obuwia ochronnego, a tak-

że zabezpieczenie budynków, w których przetrzymywane są 

świnie przed dostępem zwierząt domowych oraz ogrodzenie 

gospodarstw utrzymujących świnie w systemie otwartym. 

Istotnie ważna jest wysoka świadomość hodowców trzody 

chlewnej, aby nie kupować zwierząt, materiału biologicznego 

czy paszy z niewiadomego źródła. Hodowcy pod żadnym po-

zorem nie powinni karmić zwierząt zlewkami kuchennymi,  

a także powinni chronić swoje gospodarstwa przez dzikimi 

zwierzętami oraz nie wpuszczać do miejsc przetrzymywania 

zwierząt osób postronnych (w szczególności powracających  

z krajów, w których występuje afrykański pomór świń).  Za-

nieczyszczona słoma, stosowana jako ściółka, również może 

być ogniskiem wirusa afrykańskiego pomoru świń.  

Za ochronę stada przed wirusem ASFV  

odpowiada właściciel gospodarstwa! 

 Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego  

w Rzeszowie zachęca do obejrzenia filmu edukacyjnego  

dotyczącego ASF udostępnionego na stronie 

czk.rzeszow.uw.gov.pl w zakładce „Materiały Informacyjne”.  

Marek Markiewicz 

Geodeta Powiatowy 

Naczelnik Wydziału Geodezji i Ochrony Środowiska 

ASF - Afrykański pomór świń w Polsce 

1 marca 2016 r.  pod-

pisano umowę pomiędzy 

Województwem Podkarpac-

kim, a  Powiatem Przewor-

skim określającą szczegółowe 

zasady współpracy przy reali-

zacji projektu „Podkarpacki 

System Informacji Przestrzen-

nej (PSIP)” w ramach 2 osi 

priorytetowej „Cyfrowe Pod-

karpacie” Regionalnego Pro-

gramu Operacyjnego Woje-

wództwa Podkarpackiego na 

lata 2014-2020 r.  

 Koszt całego projektu 

dla powiatu przeworskiego 

wynosi 9 mln zł. Udział dofi-

nansowania z programu RPO WP wynosi 85%, a wkłady wła-

sny to 15%. Realizacja projektu przewidziana jest na lata 2017

-2018. 

Zadaniem PSIP jest utworzenie regionalnych oraz 

powiatowych węzłów infrastruktury informacji przestrzennej. 

Będzie to otwarty system informacyjny służący do wprowa-

dzania, gromadzenia, przetwarzania, analizowania oraz wizu-

alizacji danych przestrzennych, a jedną z jego głównych funk-

cji będzie wspomaganie procesu decyzyjnego na szczeblu: 

województwa, powiatów 

oraz miast i gmin zinte-

growanych z tym syste-

mem.  

 Możliwości prze-

glądania, wyszukiwania, 

pobierania i przekształca-

nia danych przestrzen-

nych z danych gromadzo-

nych m.in. w powiato-

wych rejestrach publicz-

nych Państwowego Zaso-

bu Geodezyjnego i Karto-

graficznego,  będzie moż-

na realizować poprzez  

e-usługi. 

 Ponadto przed-

miotem realizacji projektu będzie również aktualizacja powia-

towych baz danych: ewidencji gruntów EGiB, geodezyjnej 

ewidencji sieci uzbrojenia terenu GESUT oraz bazy danych 

obiektów topograficznych BDOT500. Elementem wspomaga-

jącym proces aktualizowania i cyfryzacji zasobów danych bę-

dzie pozyskanie ortofotomapy o wysokiej rozdzielczości. 

W ramach programu powiat przeworski otrzyma 

również sprzęt komputerowy.  

Podkarpacki System Informacji Przestrzennej 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Afryka%C5%84ski_pom%C3%B3r_%C5%9Bwi%C5%84
http://www.podkarpackie.pl/index.php/si/4178-trwaja-prace-przygotowujace-do-realizacji-projekt-podkarpacki-system-informacji-przestrzennej
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Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg 

 W ostatnim czasie dużą popularnością cie-

szą się małe czterokołowe pojazdy. Ich popular-

ność wynika stąd, że niektórymi pojazdami tego 

typu mogą jeździć już osoby od 14 roku życia 

posiadające prawo jazdy kategorii AM. 

 Na wstępie wyjaśnijmy co to takiego jest 

ten czterokołowiec. Ustawa Prawo o ruchu dro-

gowym dzieli czterokołowce na dwie kategorie 

czterokołowce lekkie (L6e) i czterokołowce (L7e). 

Z definicji czterokołowcem jest pojazd samocho-

dowy przeznaczony do przewozu osób lub ładun-

ków, z wyłączeniem samochodu osobowego, 

ciężarowego i motocykla, którego masa własna nie przekracza 

w przypadku przewozu rzeczy 550 kg a w przypadku przewo-

zu osób 400 kg. Natomiast czterokołowcem lekkim jest po-

jazd samochodowy, którego masa własna nie przekracza 350 

kg i konstrukcja ogranicza prędkość jazdy do 45 km/h.  

 Ustawodawca określił również dodatkowe warunki, jakie 

powinien spełniać czterokołowiec, jest to dopuszczalna ła-

downość oraz moc silnika. Dopuszczalna ładowność określona 

przez producenta dla pojazdów trzy i czterokołowych nie mo-

że przekraczać w przypadku pojazdu czterokołowego lekkiego 

200 kg a w przypadku pojazdu czterokołowego innego niż 

lekki do przewozu rzeczy 1000 kg i do przewozu osób 200 kg. 

W przypadku czterokołowca moc silnika nie powinna przekra-

czać 15 kW, a w przypadku czterokołowca lekkiego moc silni-

ka innego niż o zapłonie iskrowym nie powinna przekraczać 4 

kW. Tyle tytułem wstępu jeśli chodzi o definicje i warunki 

techniczne, jakie powinny spełniać „czterokołowce”.  

 Przechodząc do zawartego w tytule pytania, wbrew 

powszechnej opinii odpowiedz brzmi: nie, nie można jeździć 

„czterokołowcem” bez prawa jazdy. W ustawie o kierujących 

pojazdami ustawodawca wskazał, że osobę, która przed 

dniem wejścia w życie ustawy ukończyła 18 lat, uznaje się za 

uprawnioną do kierowania motorowerem na terytorium Rze-

czypospolitej Polskiej i wobec tej osoby nie wymaga się posia-

dania dokumentu stwierdzającego to uprawnienie. Oznacza 

to, że osoby te mogą jeździć bez uprawnień tylko i wyłącznie 

motorowerem. Z definicji motorower to pojazd dwu lub trój-

kołowy zaopatrzony w silnik spalinowy o pojemności skoko-

wej nieprzekraczającej 50 cm3 lub w silnik elektryczny o mocy 

nie większej niż 4 kW, którego konstrukcja ogranicza pręd-

kość jazdy do 45 km/h. 

 Jaki więc dokument będzie nas uprawniał do kiero-

wania czterokołowcem? Przepisy regulują to w sposób nastę-

pujący. Dokumentem stwierdzającym posiadanie uprawnie-

nia do kierowania czterokołowcem lekkim jest prawo jazdy 

kategorii AM. Należy dodać, że uprawnieni do kierowania 

czterokołowcem lekkim będą również posiadacze praw jazdy 

wyższych kategorii. W przypadku czterokołowca (innego niż 

lekki) będzie to prawo jazdy kategorii B1 i wyż-

szych. Prawo jazdy kategorii AM  może uzyskać 

osoba, która ukończyła 14 lat a prawo jazdy ka-

tegorii B1 osoba, która ukończyła 16 lat. 

 Zapyta ktoś a co z karta motorowero-

wą? Zgodnie z zasadą, że prawo nie działa 

wstecz karta motorowerowa wydana na podsta-

wie przepisów ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. 

- Prawo o ruchu drogowym, zachowuje ważność 

do czasu ukończenia przez jej posiadacza 18 

roku życia. Karta motorowerowa podlega rów-

nież wymianie, na koszt osoby uprawnionej, na 

prawo jazdy kategorii AM, o ile osoba ma ukończone 14 lat.  

 Jak widać, wbrew temu co często słyszymy, aby móc 

poruszać się czterokołowcem należy posiadać prawo jazdy 

odpowiedniej kategorii. 

Tomasz Kotliński 

Naczelnik Wydziału Komunikacji, Transportu i Dróg 
  

W Wydziale Komunikacji, Transportu i Dróg Starostwa Powiatowego  

w Przeworsku w okresie od 01.01.2016 r. do 30.11.2016 r.  

wydano: 

9321 dowodów rejestracyjnych  

745 zatrzymanych dowodów rejestracyjnych 

50 zaświadczeń potwierdzających rejestrację pojazdów 

zgłoszono zbycie 2090 pojazdów  

wyrejestrowano na wniosek lub z urzędu 1307 pojazdów 

wydano: 

1618 profili kandydata na kierowcę  

116 zaświadczeń potwierdzających posiadanie lub brak uprawnień do kiero-

wania pojazdami 

313 skierowań na badania lekarskie i psychologiczne 

6 legitymacji instruktora 

13 międzynarodowych praw jazdy 

wydano lub wymieniono 2700 praw jazdy 

wydano i wymieniono 42 zezwolenia do kierowania pojazdami uprzywilejo-

wanymi 

wykonano 694 zakazy prowadzenia pojazdów, cofnięć uprawnień i zatrzymań 

praw jazdy 

przekazano 158 akt kierowców do innych urzędów 

żądano 101 akt kierowców z innych urzędów  

wydano lub zmieniono:  

14 licencji na transport drogowy / zawód przewoźnika drogowego  

7 zaświadczeń na przewozy drogowe na potrzeby własne  

wydano:  

26 wypisów z licencji na transport drogowy / zawód przewoźnika drogowego 

29 wypisów z zaświadczeń na przewozy drogowe na potrzeby własne 

13 zezwoleń na przewozy regularne i regularne specjalne  

84 wypisy z zezwoleń na przewozy regularne i regularne specjalne 

1 uprawnienie diagnosty 

dokonano:  

1 wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzących Stację Kontroli Pojazdów 

1 wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzących Ośrodek Szkolenia Kie-

rowców 

wprowadzono 35 zmian organizacji ruchu 

przeprowadzono:  

11 kontroli Ośrodków Szkolenia Kierowców 

8 kontroli Stacji Kontroli Pojazdów 

41 kontroli przewoźników drogowych. 

Czterokołowcem bez prawa jazdy? 
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Referat Rozwoju Gospodarczego i Zamówień Publicznych   

 Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie  

w sierpniu br. zaktualizował Szczegółowy Opis Osi Prioryte-

towych Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewódz-

twa Podkarpackiego na lata 2014-2020 (RPO WP 2014-2020) 

wpisując do Załącznika nr 5 (Wykaz projektów zidentyfiko-

wanych przez IZ RPO WP 2014-2020 w ramach trybu poza-

konkursowego) projekt rewitalizacji kolejki wąskotorowej. 

Zamieszczenie projektu kolejki wąskotorowej we 

wskazanym dokumencie umożliwi Powiatowi Przeworskiemu 

wyremontowanie ok. 26 km linii kolejowej. Realizacja projek-

tu planowana jest w latach 2019-2021 w zakresie działania 

5.3 Infrastruktura kolejowa RPO WP 2014-2020. Koszt całko-

wity zadania wyniesie ok. 20 mln zł, przy dofinansowaniu ze 

środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 

(EFRR) w kwocie ok. 14 mln zł. Umieszczenie wskazanego 

projektu w w/w załączniku jest konsekwencją wcześniejszych 

działań Zarządu Powiatu skutkujących wprowadzeniem zapi-

sów dotyczących kolei wąskotorowej zarówno do Strategii 

Rozwoju Województwa – Podkarpackie 2020 jak i do Progra-

mu Strategicznego Rozwoju Transportu Województwa Pod-

karpackiego do roku 2023. Dokumentacja projektowa na linię 

kolei wąskotorowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą zosta-

ła opracowana w ramach projektu pt. "Zintegrowany Rozwój 

Przeworsko-Dynowskiego Obszaru Wsparcia” współfinanso-

wanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Fundu-

szu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego 

Pomoc Techniczna 2007-2013. 

Rewitalizacja kolejki na liście przedsięwzięciem o charakterze strategicznym w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020  

 Komisja Konserwatorska 19 kwietnia 2016 r. na 

posiedzeniu w  sprawie podziału środków finansowych na 

zadania z zakresu prac remontowo-konserwatorskich przy 

obiektach nieruchomych i prac konserwatorskich przy zabyt-

kach ruchomych w 2016 r. przyznała Powiatowi Przewor-

skiemu dotację na zadanie „Remont więźby dachowej 

i pokrycia dachu budynku stacji w Dynowie”. 

 Zakres prac dotyczy remontu budynku Stacja Dynów 

stanowiącego element infrastruktury kolejki wąskotorowej 

Przeworsk-Dynów (kompleks całościowo wpisany do rejestru 

zabytków pod numerem A463). Remont budynku objął re-

mont więźby dachowej i wymianę jej elementów 

w niezbędnym zakresie, remont pokrycia dachowego i jego 

wymianę w niezbędnym zakresie, wymianę pasów nadrynno-

wych, wymianę rynien, wymianę rur spustowych i przemuro-

wanie kominów. Wskazany zakres prac dotyczył I etapu pla-

nowanych prac w budynku i był konieczny ze względu na jego 

bardzo zły stan techniczny zagrażający bezpieczeństwu miesz-

kańców zamieszkujących budynek, jak również podróżnych. 

Całkowity koszt inwestycji wyniósł ok. 90 tys. zł z czego ok. 40 

tys. zł pochodziło z dotacji Podkarpackiego Konserwatora 

Zabytków, 5 tys. zł dołożyła Gmina Miejska Dynów, natomiast 

pozostałe środki stanowią wkład własny powiatu. Dzięki reali-

zacji projektu częściowo ulegnie poprawie stan techniczny  

i estetyczny budynku Stacji Dynów. 

Pierwsza dotacja Podkarpackiego Konserwatora Zabytków na budynek stacyjny kolejki wąskotorowej 



Strona 14                                                                                                                                                             Grudzień 2016 

 Za pośrednictwem Powiatu Prze-

worskiego (realizatora programu) dwie gmi-

ny z terenu powiatu złożyły wnioski i otrzy-

mały dofinansowanie na zakup samocho-

dów typu „mikrobus" do przewozu osób 

niepełnosprawnych w ramach „Programu 

wyrównywania różnic między regionami III”  Państwowego 

Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON). 

 Decyzją pełnomocników Zarządu PFRON z dnia 1 

września br.  zostało przyznane dofinansowanie w kwocie 70 

tys. zł  dla Miasta i Gminy Kańczuga na zakup samochodu 

9-cio miejscowego przystosowanego do 

przewozu osób niepełnosprawnych dla Śro-

dowiskowego Domu Samopomocy w Ło-

puszce Małej oraz dla  Miasta i Gminy  Sie-

niawa na zakup samochodu „mikrobus” dla 

Środowiskowego Domu Samopomocy  

w Sieniawie w kwocie 77 tys. zł. Pozostałą 

kwotę na zakup „mikrobusów” dołożą samorządy ze środków 

własnych.  

Justyna Pakosz 

Kierownik Referatu Rozwoju Gospodarczego  

i Zamówień Publicznych 

Z myślą o osobach niepełnosprawnych  

Wydział Administracyjno - Gospodarczy 
Będzie oszczędniej, cieplej, ładniej i ekologicznie 

10 listopada 2016 r. Powiat Przeworski podpisał  

z Zarządem Województwa Podkarpackiego umowę o dofi-

nansowanie projektu pn. „Głęboka modernizacja energe-

tyczna budynków użyteczności publicznej w powiecie prze-

worskim”. 

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Euro-

pejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 

w ramach osi priorytetowej III „Czysta energia” Działania 3.2 

Modernizacja energetyczna budynków RPO WP na lata 2014-

2020.  

Projekt obejmuje kompleksową termomodernizację 

budynku administracyjnego Starostwa Powiatowego przy ul. 

Lwowskiej 16 (dawna przychodnia rejonowa) i budynki Zespo-

łu Szkół Zawodowych im. Króla Jana III Sobieskiego przy ul. 

Krasickiego 9 (budynek główny z salą gimnastyczną oraz bu-

dynek warsztatów szkolnych). Całkowita wartość projektu 

wynosi 3 406 607,34 zł.  Zgodnie z umową dofinansowanie ze 

środków Funduszu wynosi 2 642 613,55 zł, pozostała część 

środków stanowiąca wkład własny Beneficjenta finansowana 

jest z budżetu Powiatu Przeworskiego. Cykl inwestycyjny 

zgodnie z harmonogramem robót zamknie się w okresie  od 

15.03.2017 r. do 30.09.2017 r. W ramach realizowanego za-

dania termomodernizacyjnego przewidziano: docieplenie 

ścian zewnętrznych i stropodachów, wymianę stolarki okien-

nej, remont schodów zewnętrznych i podestów wejściowych, 

wymianę wewnętrznej instalacji c.o., modernizację kotłowni 

grzewczych oraz montaż kolektorów słonecznych do podgrze-

wania ciepłej wody użytkowej. 

Wykonane w ramach projektu prace w znacznym 

stopniu obniżą koszty zakupu nośników energii w wyniku 

zmniejszenia zapotrzebowania budynków na energię cieplną. 

Zrealizowany projekt wpłynie w przyszłości także na ochronę 

środowiska naturalnego, w szczególności ochronę powietrza 

poprzez redukcję emisji gazów cieplarnianych i innych szko-

dliwych substancji zawartych w spalinach. Kolejnym pozytyw-

nym aspektem projektu będzie poprawa estetyki zewnętrznej 

i wewnętrznej budynków. 

     

Budynek przy ul. Lwowskiej Budynek przy ul. Krasickiego 
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Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Przeworsku  

Powiatowa Konferencja  
 19 października 2016 r. w Starostwie Powiatowym 

w Przeworsku odbyła się powiatowa konferencja zorganizo-

wana przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Prze-

worsku dla Dyrektorów, Nauczycieli i Pedagogów szkolnych 

poświęcona pracy z dziećmi autystycznymi, pt: ,,Współpraca 

nauczycieli przedszkoli, szkół oraz rodziców i specjalistów 

poradni psychologiczno-pedagogicznej w zakresie wspiera-

nia rozwoju dziecka z autyzmem’’. 

 Na konferencji wśród zaproszonych gości obecni byli 

przedstawiciele władz Powiatu Przeworskiego, Dyrektorzy 

oraz przedstawiciele placówek oświatowych.  

 Pierwszym punktem programu było wystąpienie 

specjalisty psychiatrii dzieci i młodzieży lekarza pediatry Ma-

rzeny Pelc Dymon,  która przedstawiła swój punkt widzenia 

odnośnie ,,Autyzmu wczesnodziecięcego – wczoraj, dziś i ju-

tro’’, następnie psycholog Renata Dudek z PPP w Przeworsku 

omówiła ,,Rolę Poradni w diagnozowaniu i wsparciu rodziny 

oraz dziecka autystycznego’’, natomiast pedagog PPP w Prze-

worsku Dorota Walas zaprezentowała ,,Wielospecjalistyczną 

ocenę poziomu funkcjonowania ucznia’’. W drugiej części 

konferencji odbył się blok dobrych praktyk, w którym temat: 

,,Dziecko autystyczne w szkole i w domu oczami Rodzica’’ 

zaprezentowała Ewa Pisarczyk, mama 12-letniego Kacpra. 

Kolejnym ciekawym elementem było wystąpienie psychologa 

Anny Filipczak i terapeuty Agaty Lonc z Niepublicznego Przed-

szkola Terapeutycznego ,,Promyczek’’ w Przeworsku na te-

mat: ,,Autystyczny przedszkolak – jak optymalnie wspierać 

rozwój i funkcjonowanie dziecka’’. Na zakończenie konferen-

cji Joanna Szular, terapeuta rewalidacji indywidualnej w Ze-

spole Szkół w Mirocinie, przedstawiła temat ,,Praca z dziec-

kiem autystycznym w szkole ogólnodostępnej’’. Ostatnim 

punktem programu był czas przeznaczony na zadawanie py-

tań prelegentom i wydawanie zaświadczeń.  

 Konferencja cieszyła się dużym zainteresowaniem 

zarówno wśród osób pracujących  w szkołach  w naszym  po-

wiecie,  jak i poza nim.  Jest to dowód na to jak aktualne jest 

podejmowanie tematów dotyczących coraz częściej występu-

jących nieprawidłowości w rozwoju dzieci. 

Katarzyna Bocheńska—Wojtas 

Dyrektor PPP w Przeworsku 

 Na przełomie 2016/2017 r. zostanie dokonana wymiana dotychczasowej, 

zamontowanej w latach 70-tych, windy w budynku administracyjnym Starostwa Po-

wiatowego i Urzędu Miasta  Przeworska na nową przystosowaną dla osób niepełno-

sprawnych.  

 Koszt wymiany windy wyniesie 191 634,00 zł i zostanie sfinansowany ze środ-

ków Starostwa Powiatowego (2/3) oraz Urzędu Miasta (1/3). 

 Wychodząc naprzeciw częściowego rozwiązania problemów z miejscami par-

kingowymi przy budynku administracyjnym Starostwa Powiatowego w Przeworsku 

wygospodarowano  

i utwardzono teren na 

14 miejsc parkingo-

wych (I etap). Całość 

zadania sfinansowano 

ze środków własnych 

Powiatu Przeworskiego 

a wykonawcą robót był 

Powiatowy Zarząd Dróg 

w Przeworsku. W 2017 r. planowane jest wyłożenie parkingu 

kostką brukową.  

 August Kogut  

Naczelnik Wydziału Administracyjno-Gospodarczego 

Wymiana windy  

Więcej miejsc parkingowych  
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Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Przeworsku  
O szkoleniach rodzin zastępczych 

 W 2016 r. na zadania z zakresu rehabilitacji społecz-

nej osób niepełnosprawnych wydano kwotę 1 245 123 zł.  

 Na uczestnictwo osób niepełnosprawnych w turnu-

sach rehabilitacyjnych wydatkowano kwotę 39 905 zł. Uczest-

niczyło w nich ogółem 38 osób, w tym 22 osoby niepełno-

sprawne i 16 opiekunów. Na dofinansowanie sportu, kultury, 

rekreacji i turystyki wydatkowano kwotę 40 566 zł, co pozwo-

liło na zrealizowanie 14 umów, na podstawie których 496 

osób, niepełnosprawnych i ich opiekunów, wzięło udział  

w wycieczkach i imprezach. Ta forma wsparcia cieszy się bar-

dzo dużym zainteresowaniem wśród organizacji i instytucji 

skupiających osoby niepełnosprawne. Zadanie polegające na 

dofinansowaniu sprzętu rehabilitacyjnego, zaopatrzenia  

w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze angażuje 

znaczne środki finansowe z budżetu PFRON, przeznaczonego 

dla powiatu. W 2016 r. pomoc otrzymały 343 osoby niepełno-

sprawne na łączną kwotę 267 077 zł. Zrealizowano ogółem 29 

umów, w tym 16 umów na dofinansowanie likwidacji barier 

architektonicznych, 12 umów na dofinansowanie likwidacji 

barier technicznych i 1 umowę na dofinansowanie likwidacji 

barier w komunikowaniu się, w związku z indywidualnymi 

potrzebami osób niepełnosprawnych, na ogólną kwotę 

97 775 zł. Na terenie Powiatu Przeworskiego funkcjonuje je-

den Warsztat Terapii Zajęciowej w Przeworsku, który został 

utworzony ze środków PFRON w 2000 r. i prowadzony jest 

przez Fundację Pomocy Młodzieży im. Jana Pawła II „Wzras-

tanie”. Początkowo Warsztat w całości był finansowany ze 

środków Funduszu i uczestniczyło w nim 30 osób. W kolej-

nych latach WTZ był rozszerzany o nowych uczestników, 

obecnie na Warsztaty uczęszcza 50 osób niepełnosprawnych, 

a na jego działalność przekazano w br. kwotę 799 800 zł.  

Ewa Rybczak 

Dyrektor PCPR w Przeworsku 

Zadania w obszarze rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych  

 PCPR – Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej  

w Przeworsku wspiera w codziennym funkcjonowaniu rodzi-

ny zastępcze a także stara się o zapewnienie im szkoleń. 

 Obserwując rodziny zastępcze stwierdzamy, że od-

grywają one pozytywną rolę w życiu powierzonych im dzieci, 

nie mniej jednak napotykają na trudności wychowawcze  

i niepowodzenia dydaktyczne, dlatego też ważnym jest, aby 

zapewniać im pomoc specjalistów. Mając to na uwadze PCPR 

organizowało w br. warsztaty oraz grupę wsparcia dla rodzin 

zastępczych. 

 W ramach warsztatów odbywały się cykle spotkań 

dla rodziców zastępczych wychowujących dzieci małe oraz dla 

rodziców zastępczych wychowujących nastolatków. Celem 

cyklów spotkań dla rodziców zastępczych wychowujących 

dzieci małe było doskonalenie m.in. w zakresie: świadomości 

własnych celów wychowania, poznanie i rozumienie świata 

uczuć własnych oraz dziecka, nauka umiejętności rozmawia-

nia o uczuciach, umiejętności stawiania jasnych granic i wy-

magań, zachęcanie dzieci do współpracy, poszukiwanie lep-

szych niż kara sposobów uczenia dziecka samodyscypliny, 

wspieranie samodzielności dzieci, wzmacnianie poczucia wła-

snej wartości. Natomiast rodzice zastępczy wychowujący na-

stolatków mogli doskonalić swoją wiedzę na temat potrzeb 

rozwojowych wieku dorastania, zasad, norm i granic, pono-

szenia konsekwencji zamiast tradycyjnego karania, wspólne 

rozwiazywanie konfliktów, rezygnacja z kontroli na rzecz od-

powiedzialności i samodyscypliny. W warsztatach brało udział 

27 rodzin zastępczych. Aktualnie odbywają się co dwa miesią-

ce grupy wsparcia. Udział w nich jest dobrowolny.  

Rodzaj zadania 
Kwota przyznanych 

dofinansowań w zł 

Liczba osób, 

 które otrzymały 

dofinansowanie 

Dofinansowanie turnusów rehabilitacyjnych 39 905 38 

Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych 40 566 496 

Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyzna-

wane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów 
267 077 343 

Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełno-

sprawnych 
80 915 16 

Dofinansowanie likwidacji barier technicznych w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych 15 960 12 

Dofinansowanie likwidacji barier w komunikowaniu się w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełno-

sprawnych 
900 1 

Dofinansowanie kosztów działania Warsztatów Terapii Zajęciowej 799 800 50 

Ogółem 1 245 123 956 
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Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Przeworsku  

SP ZOZ w Przeworsku to szpital z długoletnim sta-

żem i tradycjami, funkcjonujący w oparciu o 12 oddziałów 

szpitalnych, 19 poradni specjalistycznych, 5 gabinetów reha-

bilitacji zabiegowej, 2 ośrodki POZ oraz nowoczesne zaple-

cze diagnostyczne.  

Szpital zatrudnia 710 pracowników zapewniając 

opiekę medyczną dla mieszkańców powiatu przeworskiego  

i okolic. Konsekwencją publicznego profilu placówki jest dzia-

łanie w ramach różnych ograniczeń finansowych, prawnych, 

czy organizacyjnych. Do tych barier zaliczyć można m.in.:  

- zbyt niskie kontrakty na usługi medyczne zawierane corocz-

nie z NFZ, niezależnie od liczby udzielanych świadczeń zdro-

wotnych, - niewielkie możliwości finansowe podmiotu two-

rzącego placówkę, - deficyt wykwalifikowanego personelu 

medycznego w niektórych dziedzinach. Równocześnie zakład 

poddany jest presji stale rosnących potrzeb i oczekiwań pa-

cjentów, co dotyczy zarówno poszerzenia zakresu udziela-

nych świadczeń zdrowotnych, jak i poprawy jakości już istnie-

jących. 

 Wbrew trudnościom szpital stara się udzielać porad 

medycznych na wysokim poziomie, szanując przy tym Prawa 

Pacjenta i zachowując zasady bezpieczeństwa. Celem placów-

ki są także działania nakierowane na promocję zdrowia oraz 

modernizację, czy zakup nowego sprzętu i aparatury medycz-

nej przy wykorzystaniu środków unijnych. Od 2009 r. szpital 

działa w oparciu o założenia Systemu Zarządzania Jakością 

ISO 9001:2008. Może pochwalić się także posiadaną akredy-

tacją Ministerstwa Zdrowia w zakresie lecznictwa szpitalnego.  

W Plebiscycie „Eskulap 2015” SP ZOZ w Przeworsku 

otrzymał wyróżnienie w kategorii „Placówka medyczna 

2015” za „utworzenie jako pierwszy ze szpitali w regionie 

oddziału geriatrycznego oraz systematyczne dostosowywanie 

oferty udzielanych świadczeń do potrzeb lokalnej społeczno-

ści”. Sukces w tak prestiżowym konkursie tylko potwierdza 

profesjonalizm i zaangażowanie całej załogi szpitala w służbę 

cierpiącym i potrzebującym pomocy medycznej pacjentom.  

 W bieżącym roku szpital zakończył udział w Regio-

nalnym Programie Operacyjnym Województwa Podkarpac-

kiego pn. „Kompleksowa informatyzacja SP ZOZ w Przewor-

sku, jako element Podkarpackiego Systemu Informacji Me-

dycznej (PSIM)”. Elektronizacja usług medycznych ma umożli-

wić szybsze i łatwiejsze zarejestrowanie się do lekarza specja-

listy. Dzięki zapisanym w systemie danym, lekarz będzie miał 

wgląd w cały proces leczenia pacjenta. Poza tym łatwiejsze 

będzie też przechowywanie dokumentów, które będą 

umieszczone w pamięci komputera. W konsekwencji reformy, 

spadną koszty archiwizacji dokumentacji medycznej. Już teraz 

w przeworskim szpitalu praktycznie cała dokumentacja me-

dyczna prowadzona jest w formie elektronicznej, więc jak 

najbardziej placówka przygotowana jest do korzystania  

w pełni z systemu informacji medycznej, która ma być jedyną 

formą dokumentacji od 01.01.2018 r. 

 W mijającym roku wygospodarowano również środki 

na remont placów i dróg dojazdowych na terenie szpitala, 

remont instalacji teletechnicznych, jak również remont insta-

lacji i urządzeń elektrycznych i wod.-kan. 

 W ramach trwającej właśnie inwestycji remontowa-

ny i modernizowany jest Oddział Rehabilitacji Neurologicznej 

oraz Oddział Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu. Po-

dyktowane jest to wymogami sanitarno-technicznymi, gdyż 

dotychczasowa lokalizacja Oddziału Ortopedii ich nie spełnia-

ła. Konieczne stało się przeniesienie tego oddziału                       

z II piętra budynku A, na I piętro budynku C, obok Oddziału 

Rehabilitacji Neurologicznej. Teraz Ortopedia będzie zajmo-

wała część pomieszczeń po administracji i Oddziale Rehabili-

tacji. Na rzecz tej modernizacji zaadaptowano wnętrza po 

byłej kaplicy szpitalnej i świetlicy. Z tego też powodu przepro-

wadzono remont zwolnionych pomieszczeń dezynfektorni  

z przeznaczeniem na salę konferencyjną oraz dawnych gabi-

netów Poradni Gruźlicy i Chorób Płuc przystosowując je dla 

potrzeb przeniesionej części administracji.  

Ze względów bezpieczeństwa zainstalowano w szpi-

talu monitoring wizyjny. Kamery zostały umieszczone na ko-

rytarzach i przy wejściach do budynku. Obraz z kamer zamon-

towanych w placówce jest czasowo zapisywany, a dostęp do 

niego mają tylko uprawnieni pracownicy. 

Pomimo trudności finansowych zdołano wygospoda-

rować środki na zakup nowego aparatu EMG za kwotę 

57 618,00 zł. Do tej pory pacjenci musieli być transportowani 

do szpitala w Rzeszowie na badania przewodnictwa we włók-

nach czuciowych i ruchomych nerwów obwodowych oraz 

badanie bioelektryczne mięśni. Od października br. funkcjo-

nuje w strukturze organizacyjnej SP ZOZ w Przeworsku Samo-

dzielna Pracownia EMG, co umożliwia pacjentom przeprowa-

dzenie na miejscu diagnostyki w chorobach neurologicznych, 

ortopedycznych i reumatologicznych. 

Doposażono szpital w nowoczesną aparaturę me-

dyczną i sprzęt, a na liście zakupów znalazły się także m.in.: 

aparat do oddychania dla noworodków, kardiomonitory, apa-

raty i rejestratory EKG, pompa infuzyjna, aparat Ambu, przy-

stawka biopsyjna. W sumie na zakup środków trwałych wyda-

no w trzech kwartałach br. 252 744,21 zł.  

Nadchodzący rok z pewnością nie będzie łatwy dla 

przeworskiego szpitala co ma związek z planowaną na 2017 r. 

Informacja z działalności 

Eskulap  2015 
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reformą systemu ochrony zdrowia. Zmiany mają mieć przede 

wszystkim charakter kompleksowy, a rozpoczną się od refor-

my instytucjonalnej polegającej na likwidacji Narodowego 

Funduszu Zdrowia. Po reorganizacji kompetencjami Funduszu 

podzielą się Ministerstwo Zdrowia i struktury resortu. Wraz  

z likwidacją NFZ modyfikacji ulegnie także dostęp do świad-

czeń zdrowotnych. System ubezpieczenia zdrowotnego ma 

obejmować wszystkich obywateli RP stale zamieszkałych  

w Polsce oraz inne osoby, które mają prawo pobytu w na-

szym kraju. Proponowana zmiana w zakresie dostępu do 

świadczeń zdrowotnych ma pozwolić na wcześniejsze rozpo-

znanie chorób i rozpoczęcie ich leczenia, gdyż obecnie ze 

względu na brak ubezpieczenia, wiele osób nie korzysta  

z opieki medycznej na wczesnym etapie choroby. Rozwiąza-

nie NFZ oznacza również zamkniecie oddziałów wojewódzkich 

Funduszu, które po reformie zostaną przekształcone w woje-

wódzkie urzędy zdrowia, podlegające ministrowi zdrowia  

i wojewodzie. Głównym zadaniem tych urzędów będzie finan-

sowanie świadczeń zdrowotnych na poziomie województwa. 

Od stycznia 2018 r. ma zacząć funkcjonować Urząd 

Zdrowia Publicznego, który będzie konsolidował rozproszone 

teraz agendy odpowiedzialne za zdrowie publiczne.   

Zgodnie z zapowiedziami ministra K. Radziwiłła 

utworzony ma zostać Państwowy Fundusz Celowy „Zdrowie”. 

Jego dysponentem będzie minister zdrowia, a środki będą 

pozyskiwane przede wszystkim z wpływów z podatku docho-

dowego od osób fizycznych oraz dotacji z budżetu państwa, 

która docelowo powinna wynosić 6% PKB. 

Nowy system kontraktowania szpitali przewiduje 

odejście od finansowania pojedynczych hospitalizacji i proce-

dur na rzecz wynagrodzenia dla palcówki przekazywanego  

w formie ryczałtu wyliczonego na dany rok. 

W związku z połączeniem zakresów świadczeń udzie-

lanych w trybie hospitalizacji i ich odpowiedników udziela-

nych w trybie ambulatoryjnym, podmiot leczniczy będzie pro-

wadził poradnię specjalistyczną w zakresie, w którym ma od-

dział szpitalny. W założeniu szpitale zostaną podzielone na 

trzy stopnie działalności, tworząc sieć placówek o różnych 

poziomach wykonywanych zakresów świadczeń. Szpital 

pierwszego stopnia będzie posiadał 4 podstawowe oddziały, 

drugiego stopnia od 8 do 10 oddziałów, natomiast trzeci sto-

pień będą tworzyły szpitale kliniczne i dawne szpitale woje-

wódzkie specjalistyczne. 

W ramach reformy zdrowotnej rząd planuje także 

zmiany w podstawowej opiece zdrowotnej. W głównej mie-

rze proponuje się utworzenie zespołu podstawowej opieki 

zdrowotnej w skład których wejdą lekarze, pielęgniarki, pielę-

gniarki szkolne, położne, dietetycy, fizjoterapeuci i inni przed-

stawiciele zawodów medycznych. Zespół POZ podczas swojej 

pracy będzie miał za zadanie koordynować cały proces lecze-

nia pacjenta oraz współpracować z innymi podmiotami, insty-

tucjami, czy osobami, które są zaangażowane w opiekę nad 

pacjentem.  

Pozostaje mieć nadzieję, że przygotowywana noweli-

zacja obszaru systemu ochrony zdrowia zagwarantuje lepszy 

niż dotychczas poziom finansowania placówek, zapewni sta-

bilność ekonomiczną oraz poprawi dostęp pacjentów do 

świadczeń specjalistycznych w szpitalach. 

Pomimo piętrzących się problemów oraz niepewnej 

przyszłości personel szpitala stara się i nadal będzie to czynił, 

aby pacjenci mieli zapewnione kompleksowe świadczenia                        

w zakresie lecznictwa stacjonarnego, ambulatoryjnej opieki 

specjalistycznej, podstawowej opieki zdrowotnej, rehabilitacji 

leczniczej, nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, badań dia-

gnostycznych i promocji zdrowia.  

 

 Uwzględniając stan wyposażenia w flotę sanitarną  

i transportową SP ZOZ w Przeworsku oraz zamiar przystąpie-

nia do przejęcia kontraktu na ratownictwo medyczne, po-

wstała konieczność zakupu dwóch ambulansów. Dotychcza-

sowe karetki, którymi dysponował szpital były mocno wy-

eksploatowane, z dużym przebiegiem kilometrów oraz  

w złym stanie technicznym. W wyniku przetargu wybrano 

ambulanse VW Crafter.  

 Obecnie rząd pracuje nad ostatecznym kształtem 

przepisów w zakresie ratownictwa medycznego, pomimo 

tego szpital postanowił wcześniej zakupić ambulanse, tak aby 

w chwili ogłoszenia przetargu spełniać wszystkie warunki 

sprzętowe. Również pod tym kątem zostały przygotowane 

pomieszczenia garażowe, w których stacjonują nowe karetki. 

Ambulanse wyposażone są m.in. w defibrylatory, respiratory, 

pulsoksymetry, czy nosze samojezdne. Całkowity koszt zaku-

pu karetek wraz z wyposażeniem wyniósł 763 153,38 zł.  

 Pozyskanie nowych ambulansów sanitarnych zostało 

sfinansowane ze środków własnych SP ZOZ w Przeworsku. 

Karetki przeznaczone są do prowadzenia pełnej reanimacji 

pacjenta podczas transportu i monitorowania jego funkcji 

życiowych. Ich zakup znacznie poprawił jakość świadczonych 

usług oraz stan bezpieczeństwa przewożonych pacjentów. 

 

Sylwia Czwartkowska 

Kierownik Działu Metodyczno-Organizacyjnego 

i Archiwum Dokumentacji Szpitalnej 

w SP ZOZ w Przeworsku 

Zakup nowych ambulansów 

fot. Gazeta Jarosławska 
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Jubileusz 25 – lecia Samorządu Zawodowego Pielęgniarek i Położnych  
29 czerwca 2016 r. na Zamku Kazimierzowskim  

w Przemyślu odbyły się uroczyste obchody jubileuszu po-
wstania Samorządu Zawodowego Pielęgniarek i Położnych 
zorganizowane przez Podkarpacką Okręgową Radę Pielę-
gniarek i Położnych z siedzibą w Przeworsku. W obchodach 
wzięła udział 30 osobowa delegacja pielęgniarek i położnych 
z SP ZOZ w Przeworsku. 

Powstanie Izby datuje się na dzień 16 października 
1991 r. Teren, jaki wówczas Izba objęła swoją działalnością to 
byłe województwo przemyskie. Wtedy odbył się I Okręgowy 
Zjazd Delegatów, w którym uczestniczyło 123 osoby. Pierwszą 
przewodniczącą została pielęgniarka z Przeworska Zofia Ku-
kla. Funkcję tę sprawowała przez dwie kadencje. Przewodni-
czącym kolejnych trzech kadencji był Jan Kopczyk z Przemy-
śla. Obecnie Podkarpackiej Okręgowej Radzie przewodniczy 
Elżbieta Lewandowska z Przemyśla. 

Samorząd Zawodowy Pielęgniarek i Położnych jest 
najliczniejszym samorządem zawodowym w Polsce, zrzesza 
ponad 320 tys. pielęgniarek i położnych zarejestrowanych  
w Centralnym Rejestrze (POIPiP z/s w Przeworsku zrzesza 
3821 pielęgniarek i 416 położnych). Posiada własne struktury 
administracyjne, niezawisłe orzecznictwo wewnętrzne i orga-
ny kontroli. Jest niezależny w wykonywaniu zadań w stosunku 
do organów władzy rządowej i samorządowej. Sukcesem 
działalności samorządowej pielęgniarek jest umiejscowienie 
zawodu w systemie ochrony zdrowia jako zawodu samodziel-
nego. 

Podczas Gali życzenia i gratulacje na ręce Przewodni-
czącej złożyli: Prezes Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych 
Zofia Małas oraz Przewodnicząca Ogólnopolskiego Związku 
Zawodowego Pielęgniarek i Położnych Lucyna Dargiewicz, 
przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego, Samorządu Woje-
wódzkiego, przedstawiciele władz samorządowych, samorzą-
du lekarskiego, okręgowych samorządów pielęgniarskich  

z Krosna, Rzeszowa, Tarnowa i Zamościa, Państwowej Wyż-
szej Szkoły Techniczno–Ekonomicznej w Jarosławiu, ośrodków 
kształcenia oraz dyrektorzy szpitali. 

Przyznano odznaczenia „Zasłużony dla Samorządu 
Pielęgniarek i Położnych” za wybitne osiągnięcia w działalno-
ści na rzecz samorządu w skali całego kraju, w tym za współ-
pracę z samorządami pielęgniarskimi w innych krajach, dzia-
łalność publiczną na rzecz środowiska zawodowego oraz 
zdrowia społeczeństwa, jak również za osiągnięcia naukowe. 
Udekorowano 2 osoby złotym odznaczeniem, 6 srebrnym i 9 
brązowym. 

Wśród wyróżnionych znalazły się pielęgniarki  
z SP ZOZ w Przeworsku:  

Odznaczenie srebrne otrzymała Marzanna Pelc – Naczelna 
Pielęgniarka, 
Odznaczenia brązowe: 
Aleksandra Pastuszka – Pielęgniarka Oddziału Neurologii, 
Teresa Dyrkacz – Pielęgniarka Koordynująca Ambulatoryjnej 
Opieki Specjalistycznej i Higieny Szkolnej, 
Krystyna Nowak – Pielęgniarka Oddziałowa Oddziału Chirur-
gii. 

 

Bezpłatne szkolenia pielęgniarek i położnych  
SP ZOZ w Przeworsku informuje, iż w wyniku ogło-

szonego przez Powiatowy Urząd Pracy w Przeworsku naboru 
wniosków na finansowanie kosztów kształcenia ustawiczne-
go pracowników z rezerwy Krajowego Funduszu Szkolenio-
wego otrzymał środki w kwocie 61 800,00 zł.  

Dzięki otrzymanemu wsparciu było możliwe przepro-
wadzenie dwóch kursów specjalistycznych dla pielęgniarek  
i położnych. 
- „Resuscytacja krążeniowo – oddechowa”, w którym wzięło 
udział 97 osób. Całkowity koszt kursu wyniósł 43 650,00 zł  
z czego 80% tj. 34 920,00 zł zostało sfinansowane z Krajowe-
go Funduszu Szkoleniowego. Celem głównym kształcenia było 

przygotowanie pielęgniarek i położnych do samodzielnego 
rozpoznania stanu nagłego zagrożenia zdrowotnego i podję-
cia działań resuscytacyjnych u osób dorosłych oraz dzieci  
i niemowląt zgodnie z aktualnymi wytycznymi Europejskiej 
Rady Resuscytacji. 
- „Wywiad i badanie fizykalne”- z kursu skorzystało 42 osoby, 
a koszt szkolenia wyniósł 33 600,00 zł, w tym dofinansowanie 
z KFS 26 880,00 zł. Celem kształcenia było ukształtowanie 
kompetencji samodzielnego, kompleksowego badania pod-
miotowego i przedmiotowego pacjenta dorosłego oraz anali-
zy wyników badania w kierunku sformułowania wniosków 
pozwalających na planowanie i realizowanie opieki. 
 Ukończenie powyższych kursów specjalistycznych 
oprócz nowych umiejętności  i poszerzenia kompetencji po-
zwala pielęgniarkom i położnym spełnić wymagania kwalifika-
cyjne do specjalizacji w wielu dziedzinach pielęgniarstwa. 
Stanowią pierwszy krok do dalszego kształcenia podyplomo-
wego pielęgniarek i położnych. 

W przeworskim szpitalu wśród 328 zatrudnionych 
pielęgniarek i położnych, 60 legitymuje się tytułem mgr pielę-
gniarstwa/położnictwa oraz 70 tytułem specjalisty w różnych 
dziedzinach pielęgniarstwa. Kolejnych 10 studiuje na studiach 
magisterskich, 23 jest w trakcie specjalizacji a 179 uczestniczy 
w kursach kwalifikacyjnych i specjalistycznych.  
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Profilaktyka i promocja zdrowia  
 SP ZOZ w Przeworsku w bieżącym roku był organi-

zatorem lub brał czynny udział w wielu akcjach z zakresu 

profilaktyki i promocji zdrowia. Cieszyły się one ogromnym 

zainteresowaniem ze strony mieszkańców naszego powiatu 

oraz powiatów ościennych.   

 Na naszych stoiskach można było skorzystać z bez-

płatnych badań tj. poziomu cholesterolu, kwasu moczowego  

i  glukozy we krwi, pomiaru ciśnienia tętniczego, określania 

wskaźnika BMI. Prowadzono edukację zdrowotną i propago-

wano zachowania prozdrowotne szczególnie w zakresie cho-

rób układu krążenia, nowotworowych, cukrzycy i zapobiega-

nia udarom mózgu. Dokonywano zapisów na bezpłatne bada-

nia cytologiczne i mammograficzne. Byliśmy fundatorami 

nagród – bonów na bezpłatne badania m.in. laboratoryjne, 

ultrasonograficzne, EKG, mammografię, echokardiografię.  

W ramach akcji szpital e–otwarty dla pacjenta promowano 

zakładanie kont do elektronicznej rejestracji. Za organizację  

i współpracę podczas imprez nasza placówka otrzymała liczne 

podziękowania.  

 Poniżej przedstawiamy wykaz akcji z udziałem pra-

cowników SP ZOZ w Przeworsku. 

30 stycznia - Charytatywny Maraton dla Mateuszka na Hali 

Sportowej im. Tadeusza Ruta w Przeworsku. Maraton był 

prowadzony przez licencjonowanych instruktorów Zumba 

Fitness na rzecz chłopca, który urodził się z wadą genetyczną 

Trisomią 21, wrodzoną wadą serca, niedoczynnością tarczycy 

oraz pierwotnym nadciśnieniem płucnym. Impreza miała na 

celu zebranie środków na rehabilitację i specjalistyczny sprzęt 

potrzebny do usprawniania i wspomagania prawidłowego 

rozwoju dziecka. Z badań na stoisku SP ZOZ skorzystało 80 

osób.  

9 marca - VIII Powiatowe Forum Kobiet, które odbyło się  

w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Przeworsku. 

Z naszej oferty badań skorzystało ponad 100 osób. 

W dniach 7-11 marca z okazji Dnia Kobiet SP ZOZ w Przewor-

sku był organizatorem bezpłatnych badań mammograficz-

nych. 60 kobiet, które w tych dniach zgłosiły się na badanie 

otrzymały upominek – kosmetyk. 

W ramach obchodów Światowego Dnia Nerek w dniach 10-11 

marca wraz ze Stacją Dializ DIAVERUM byliśmy organizatora-

mi bezpłatnych badań poziomu kreatyniny, glukozy i ciśnienia 

tętniczego. W akcji wzięło udział ponad 200 pacjentów. 

Z okazji Międzynarodowego Dnia Ziemi i Zdrowia 22 kwietnia 

wystawialiśmy stoisko medyczne w Miejskim Ośrodku Kultury 

w Przeworsku. Podczas imprezy, oprócz badań (70 pomiarów 

glukozy we krwi) prowadziliśmy akcję edukacyjną skierowaną 

do dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym.  

5 czerwca braliśmy udział w „Pikniku Rodzinnym” z okazji 

Dnia Dziecka w Świętoniowej. Organizatorem imprezy było 

Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły w Świętoniowej i Rada Ro-

dziców. Z naszej oferty skorzystało 60 osób. 

19 czerwca SP ZOZ w Przeworsku wraz ze Starostwem Powia-

towym w Przeworsku byli organizatorami akcji pn. „Niedziela 

dla Zdrowia”, która odbyła się na terenie Szpitala Rejonowe-

go. Honorowy Patronat nad imprezą sprawował Marszałek 

Województwa Podkarpackiego. W ramach akcji promującej 

zdrowy styl życia pracownicy SP ZOZ wykonywali bezpłatne 

badania. Ponadto prowadzono porady z zakresu zdrowego 

stylu życia i propagowano zachowania prozdrowotne. Odbyły 

się pokazy terapii zajęciowej. W ramach akcji szpital  

e–otwarty dla pacjenta zakładano konta do elektronicznej 

rejestracji (40 osób). W strefie dla dzieci przeprowadzono gry, 

zabawy i konkursy z nagrodami. Ogromnym zainteresowa-

niem najmłodszych uczestników cieszyła się nasza maskotka 

Hugo, która sprawiała wiele radości. 

W świetlicy szpitalnej odbyły się trzy wykłady dla mieszkań-

ców popularyzujące zachowania zdrowotne: 

- „Co należy wiedzieć o udarach mózgu”  przeprowadzone 

przez lek. med. Kingę Kozak, 

- „Szczepienia ochronne jako jedna z metod podnoszenia od-

porności w populacji dzieci” – lek. med. Małgorzata Gołąbek, 

- „Zagrożenia związane z narkotykami” – Justyna Kałamarz  

z PSSE w Przeworsku. 

Swoje stoiska zaprezentowała również Powiatowa Stacja Sa-

nitarno–Epidemiologiczna w Przeworsku. Dzięki współpracy  

z Fundacją DKMS w dniach 19-21 czerwca przeprowadzono 

rejestrację potencjalnych dawców komórek macierzystych 
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Umów się na bezpłatne badania mammograficzne i cytologiczne 
      Zbliża się koniec roku. To idealny moment  

na noworoczne postanowienia.            
SP ZOZ w Przeworsku 

serdecznie zaprasza na bezpłatne badania  
mammograficzne i cytologiczne. 

Mammografia i cytologia  
są to krótkie i bezbolesne badania.  

ZADZWOŃ DO NAS JUŻ DZIŚ I UMÓW SIĘ 
BADANIE MAMMOGRAFICZNE                          

Rejestracja tel. 570 701 555 
BADANIE CYTOLOGICZNE 

Rejestracja tel. 16 649 15 56 

krwi lub szpiku. Zakwalifikowano 29 osób. Na zakończenie 

imprezy uczniowie Szkoły Podstawowej nr 2 w Przeworsku 

przedstawili muzyczną bajkę pt. „Czerwony kapturek”.  

21 czerwca przeprowadziliśmy Akcję poboru krwi w Krwiobu-

sie Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa. 

Zarejestrowano 38 osób, z tego 22 osoby zakwalifikowały się 

do oddania krwi. Zebrano 11 litrów krwi. Dla wszystkich chęt-

nych krwiodawców Oddział Rejonowy Polskiego Czerwonego 

Krzyża w Przeworsku przygotował dodatkowe upominki  

w formie pysznego, zdrowego soku jabłkowego. 

26 czerwca odbył się VI Festyn Ekologiczny na Gackiej Górce, 

na którym SP ZOZ w Przeworsku wystawił swoje stoisko.  

W sumie przebadano blisko 100 osób.  

7 sierpnia na terenie parku przy Muzeum w Przeworsku od-

było się „X Powiatowe Święto Chleba”, którego głównym 

organizatorem było Starostwo Powiatowe w Przeworsku przy 

współudziale Kół Gospodyń Wiejskich z terenu powiatu prze-

worskiego pod patronatem honorowym Marszałka Woje-

wództwa Podkarpackiego. W trakcie imprezy personel naszej 

jednostki wykonał 450 badań.  

Pracownicy SP ZOZ 11 września podczas XVIII Festynu Para-

fialnego zorganizowanego przez Parafię p.w. Chrystusa Kró-

la w Przeworsku prowadzili działania promujące zdrowy styl 

życia. W sumie przebadano 150 osób. Dzięki współpracy  

z Oddziałem Rejonowym PCK w Przeworsku przeprowadzono 

akcję profilaktyki próchnicy pn. „Chroń Dziecięcy Uśmiech”.  

2 października odbył się Amatorski Urologiczny Rajd Rowero-

wy „UroRajd”, którego organizatorem był Oddział Urologii SP 

ZOZ w Przeworsku, w ramach obchodów „Europejskiego Ty-

godnia Urologii”. Patronat nad rajdem objęli: Starosta Prze-

worski, Wójt Gminy Zarzecze oraz Polski Czerwony Krzyż Od-

dział Rejonowy w Przeworsku. 125 osobowa grupa rowerzy-

stów przejechała w sumie 36 km trasą z Przeworska do Zarze-

cza. Podczas przerwy przy Zespole Pałacowo–Parkowym  

w Zarzeczu uczestnicy mieli możliwość m.in. bezpłatnego 

zwiedzania Pałacu Dzieduszyckich, nauki pierwszej pomocy, 

skorzystania z porad lekarzy urologów, brali udział w konkur-

sie. Najstarszy rowerzysta w wieku 80 lat oraz najmłodszy  

4-latek otrzymali nagrody za udział w rajdzie. Nagrodami  

w konkursie medycznym były m.in. talony na bezpłatne bada-

nia krwi na oznaczenie poziomu PSA (swoisty antygen gruczo-

łu krokowego) dla 10 mężczyzn i na  lipidogram dla 10 kobiet. 

Wszyscy otrzymali ciepły posiłek m.in. zupę z dyni, która cie-

szyła się ogromnym powodzeniem. Mężczyźni otrzymywali 

pestki z dyni, które w medycynie naturalnej stosuje się w pro-

blemach z prostatą.  Każdej osobie wręczono pamiątkowy 

dyplom.  

Agnieszka Kozak 

Asystent Dyrektora ds. Promocji Zdrowia i Profilaktyki  

w SP ZOZ w Przeworsku 
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Ponad 18 mln zł w 2016 r. na aktywizację osób bezrobotnych  
w powiecie przeworskim 

 Według stanu na 

dzień 01.01.2016 r. w Powia-

towym Urzędzie Pracy  

w Przeworsku zarejestrowa-

nych było 5 675 osób, w tym 

2 930 kobiet. Do zasiłku 

uprawnione były 472 osoby 

bezrobotne (w tym 163 ko-

biety), co stanowiło 8,3 %. 

Na przestrzeni 9 miesięcy br. 

liczba zarejestrowanych osób bezrobotnych ulegała zmianie. 

Najwięcej osób bezrobotnych zarejestrowanych w tut. Urzę-

dzie było w końcu miesiąca stycznia (6 048), lutego (5 962), 

marca (5 806). W kolejnych miesiącach nastąpiła tendencja 

spadkowa i na dzień 30.09.2016 r. liczba zarejestrowanych 

osób bezrobotnych wyniosła 4 998 osób. 

Z analizy danych statystycznych prowadzonych przez 

Urząd wynika, że najwięcej nowozarejestrowanych bezrobot-

nych odnotowano w miesiącach: styczeń (856 osób), marzec 

(640 osób), sierpień (658 osób) i wrzesień (664 osoby). We-

dług stanu na dzień 30.09.2016 r. na ogólną liczbę 4 998 bez-

robotnych, 2 696 to kobiety (54 %). Do zasiłku uprawnionych 

jest 576 osób bezrobotnych, co stanowi 11,5 % wszystkich 

zarejestrowanych. 

Od początku roku z ewidencji, z powodu podjęcia 

pracy wyłączono 2 752 osoby, w tym 1179 kobiet, natomiast  

z powodu nie potwierdzenia gotowości do pracy 1 420 osób, 

w tym 541 kobiet. 

Liczbę osób bezrobotnych będących w szczególnej sytuacji 

na rynku pracy przedstawia tabela 1. 

Stopa bezrobocia, liczona jako wskaźnik procentowy 

liczby bezrobotnych do osób czynnych zawodowo (według 

GUS) na terenie działania PUP w Przeworsku wynosi na ko-

niec sierpnia 15,2 %, w kraju – 8,5 %. 

 Liczbę osób bezrobotnych zarejestrowanych w tut. 

urzędzie według miejsca zamieszkania przedstawia tabela 2. 

 Bezrobocie dotyka głównie ludzi młodych oraz  

w średnim wieku. Najwięcej osób zarejestrowanych jest  

w przedziałach wiekowych 25-34 lata (1 607 osób) i 35-44 lata 

(1 089 osób). Najmniej osób zarejestrowanych jest w prze-

dziale wiekowym 55-59 lat, stanowią oni 7,5 % zarejestrowa-

nych bezrobotnych. 

PUP w Przeworsku realizując działania w zakresie 

promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia oraz 

aktywizacji zawodowej, stosuje różnorodne instrumenty ryn-

ku pracy przewidziane ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 roku  

o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.  

 W okresie od stycznia do września br. aktywizowano 

zarejestrowane osoby bezrobotne w ramach poszczególnych 

form. Liczbę skierowanych osób w ramach poszczególnych 

form przedstawia tabela 3. 

W bieżącym roku zauważalny jest wzrost zaintereso-

wania pracodawców i bezrobotnych (w porównaniu z rokiem 

poprzednim): robotami publicznymi, refundacją doposażenia 

stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego oraz wzrost 

liczby udzielonych dotacji na podjęcie działalności gospodar-

czej. 

Powiatowy Urząd Pracy w Przeworsku  

Adam Zabłocki 

Tabela 1 Osoby będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy  

(wg stanu na 30.09.2016 r.)  

Miasto (Gmina) Ogółem Kobiety 
Z prawem do zasiłku 

ogółem kobiety 

Gmina Przeworsk 1 047 549 127 65 

Miasto Przeworsk 937 512 99 56 

Gmina Kańczuga 609 313 60 25 

Gmina Tryńcza 609 342 79 30 

Gmina Zarzecze 430 224 47 23 

Gmina Jawornik 

Polski 
300 152 44 19 

Gmina Gać 265 140 28 13 

Gmina Sieniawa 243 137 28 21 

Gmina Adamówka 224 142 19 8 

Miasto Kańczuga 202 114 33 20 

Miasto Sieniawa 132 71 12 4 

OGÓŁEM 4 998 2 696 576 284 

Tabela 2 Bezrobotni według miejsca zamieszkania  

(stan na dzień 30.09.2016 r.) 

Osoby będące  
w szczególnej sytuacji  

na rynku pracy 

Liczba bezrobotnych 

ogółem kobiety 

do 30 roku życia, 

                          w tym do 25 roku życia 

1 712 978 

894 473 

długotrwale bezrobotni 3 164 1 842 

w wieku powyżej 50 lat 984 374 

osoby posiadające co najmniej jedno 
dziecko do 6 roku życia 

1 000 775 

osoby posiadające co najmniej jedno 
dziecko niepełnosprawne do 18 roku 
życia 

23 14 

bezrobotni niepełnosprawni 159 88 
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Dużym zainteresowaniem cieszy się także nowa for-

ma pomocy realizowana od 2016 r., tj. zwrot części kosztów 

poniesionych na wynagrodzenia za skierowanych bezrobot-

nych do 30 roku życia. W ramach tej formy skierowano do 

pracy 176 osób, w tym 68 kobiet. Na realizację tego zadania 

przyznano 2 635 700 zł. 

Do dnia 30.09.2016 r. do tut. urzędu wpłynęło 2 440 

ofert pracy, z czego 1 704 były to oferty pracy subsydiowanej. 

Z ogólnej liczby ofert pracy – zakłady z sektora publicznego 

zgłosiły 772 ofert. W 2016 r. do urzędu wpłynęło 21 ofert 

pracy dla osób niepełnosprawnych, z czego 10 stanowiły ofer-

ty pracy subsydiowanej. 

W 2016 r. (na koniec października 2016 r.) PUP  

w Przeworsku dysponował środkami w łącznej kwocie  

18  012 100 zł. W tym: przyznana kwota wg tzw. algorytmu 

wyniosła: 7 332 146 zł, a kwota z Europejskiego Funduszu 

Społecznego 5 721 454 zł. Część środków tj. 2 322 800 zł zo-

stała pozyskana w wyniku aplikowania po środki z Rezerwy 

Ministra na realizację programów skierowanych na aktywiza-

cję osób bezrobotnych: 

- dla osób będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy - 

art. 49 Ustawy o promocji zatrudnienia (…) - dwie edycje, 

- robót publicznych w regionach wysokiego bezrobocia, 

- programu regionalnego dla osób zamieszkałych na terenach 

wiejskich, 

- dla osób w przedziale wiekowym 30-50 lat. 

 W Wojewódzkim Urzędzie Pracy złożony został kolej-

ny wniosek o dodatkowe środki (322 000 zł) z rezerwy Mini-

stra dla osób w szczególnej sytuacji na rynku pracy – art. 49 

Ustawy o promocji zatrudnienia (…) – III edycja. 

Środki Europejskiego Funduszu Społecznego PUP 

pozyskiwał w ramach procedury pozakonkursowej w dwóch 

programach perspektywy finansowej 2014-2020: Programu 

Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) oraz Regio-

nalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpac-

kiego (RPO WP). 

Projekt „Aktywizacja osób młodych pozostających 

bez pracy w powiecie przeworskim (II)” realizowany był z pro-

gramu PO WER – ze środków specjalnej linii budżetowej  

w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych 

(Youth Employment Initiative – YEI). Działania w ramach tej 

osi programowej skierowane były do bezrobotnych osób mło-

dych w wieku 15-29, w szczególności tych, którzy nie uczest-

niczą w kształceniu i szkoleniu, tzw. młodzieży NEET  (z ang. 

not in education, employment or training, czyli nie uczący się, 

nie pracujący i nie szkolący się). 

 Ze środków projektu zrealizowano formy wsparcia: 

staże dla 400 osób, prace interwencyjne dla 16 osób, jednora-

zowe  środki na podjęcie działalności gospodarczej dla 73 

osób, bony na zasiedlenie dla 20 osób. Każdy z uczestników 

projektu objęty został obligatoryjnie usługą pośrednictwa 

pracy i/lub poradnictwa zawodowego zgodnie z ustalonym 

indywidualnym planem działania.  

 Okres realizacji założono od 1 stycznia 2016 r. do 31 

marca 2017 r., natomiast budżet projektu w 2016 r. wynosił 

4 739 199,00 zł.  

Projekt „Aktywizacja osób powyżej 29 roku życia 

pozostających bez pracy w powiecie przeworskim 

(II)” realizowany był w ramach Regionalnego Programu Ope-

racyjnego Województwa Podkarpackiego, Osi Priorytetowej 

VII – Regionalny Rynek Pracy - promowanie trwałego i wyso-

kiej jakości zatrudnienia oraz wspierania mobilności pracow-

ników, Działanie 7.2 Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na 

rynku pracy. Podstawę wydatkowania środków stanowiła 

umowa, tzw. kontrakt terytorialny zawierany pomiędzy zarzą-

dem województwa jako Instytucją Zarządzającą RPO a mini-

strem właściwym do spraw rozwoju regionalnego. 

 Środki RPO przeznaczone na aktywizację zawodową 

osób bezrobotnych skierowane były do osób powyżej 29 roku 

życia, zarejestrowanych jako bezrobotne, w tym: długotrwale 

bezrobotne, kobiety, osoby niepełnosprawne, osoby o niskich 

kwalifikacjach oraz osoby powyżej 50 roku życia. 

 Formy wsparcia zrealizowane w bieżącym roku to: 

staże dla 60 osób, jednorazowe środki na podjęcie działalno-

ści gospodarczej dla 10 osób, wyposażenia/doposażenia sta-

nowiska pracy dla 20 osób. Dla wszystkich uczestników pro-

jektu dostępne były również usługi pośrednictwa pracy oraz 

poradnictwa zawodowego, informacji zawodowej i pomocy  

w aktywnym poszukiwaniu pracy.  

 Realizacja projektu obejmowała okres od 1 marca 

2016 r. do 31 grudnia 2016 r., natomiast budżet projektu wy-

nosił – 752 255,00 zł. 

 Efektywność zatrudnieniowa realizowanych form 

wsparcia możliwa będzie do określenia po ich zakończeniu. 

Pomimo licznych rezygnacji uczestników PUP zakłada, że zało-

żone cele projektów zostaną zrealizowane, w tym również  

wskaźnik efektywności zatrudnieniowej. 

Adam Zabłocki 

Dyrektor PUP w Przeworsku 

 

Tabela 3 Aktywizacja osób bezrobotnych  

(stan za okres 01.01 - 30.09.2016 r.)  

Instrumenty rynku pracy 
Liczba osób bezrobotnych 

ogółem kobiety 

prace interwencyjne 230 128 

staż 823 542 

w tym bon stażowy 6 2 

szkolenia 48 5 

w tym bon szkoleniowy 22 0 

roboty publiczne 169 100 

prace społecznie użyteczne 106 62 

bon na zasiedlenie 31 14 

doposażenie stanowiska pracy 48 5 

dotacje na rozpoczęcie działalności 

gosp. 
105 33 

przygotowanie zawodowe dorosłych 1 1 

zwrot części kosztów poniesionych na 
wynagrodzenie skierowanego bezro-
botnego do 30 r.ż. w ramach art. 150 f 

176 68 
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Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Przeworsku  

Dopalacze! 

Trwający od 2008 r. i narastający problem wywołany zatruciami „dopalaczami” może dotyczyć każdego z nas!  
Środek zastępczy, potocznie nazywany dopalaczem, to w dużym uproszczeniu alternatywa dla narkotyków. Prawnie 

środek jest definiowany przez art. 4 pkt 27 ustawy z 29.07.2005 r. ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z  2016, poz. 
224].    

Jakie są powody sięgania po środki psychoaktywne? 
Specjaliści w dziedzinie psychologii i terapii uzależnień często informują, że podstawowym motywem osób, sięgających 

po narkotyki po raz pierwszy, jest ciekawość, chęć spróbowania, przeżycia nieznanego doświadczenia nie bez znaczenia jest 
wpływ innych osób. Próba zaspokojenia ciekawości może kosztować życie! Jak podaje Główny Inspektor Sanitarny, Marek Po-
sobkiewicz w 2015 r. stwierdzono prawie 7,3 tys. podejrzeń zatruć środkami zastępczymi, a 24 osoby zmarły. 

Jeżeli jesteś zainteresowany tematem i profilaktyką zapraszamy do PSSE w Przeworsku lub polecamy stronę http://
www.dopalaczeinfo.pl/. 

DZIAŁANIA PROFILAKTYCZNE REALIZOWANE PRZEZ PSSE 

PRZEWORSK W ZAKRESIE ŚRODKÓW ZASTĘPCZYCH
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Mapa przedstawia liczbę podejrzeń zatruć dopalaczami z podziałem na 

województwa w przeliczeniu na 100 tyś. mieszkańców. Średnia krajowa w całym 

2014 roku wyniosła 6,29 przypadków na 100 tysięcy. 

Mapa przedstawia liczbę podejrzeń zatruć dopalaczami z podziałem na 

województwa w przeliczeniu na 100 tyś. mieszkańców. Średnia krajowa w całym 

2015 roku wyniosła 18,92 przypadków na 100 tysięcy.  

 Działania ukierunkowane na profilaktykę uzależnień 

skierowane były do uczniów, rodziców i nauczycieli placówek 

gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz uczestników wypo-

czynku zimowego i letniego. Spotkania profilaktyczne na za-

proszenie placówek wychowania i nauczania prowadzone 

były przy współpracy z Komendą Powiatową Policji w Prze-

worsku. Spadek działań profilaktycznych w roku szkolnym 

2015/2016 związany był z brakiem zgłoszeń podejrzenia za-

truć środkami zastępczymi.  

 

 W 2015 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitar-

ny w Przeworsku otrzymał 13 zgłoszeń podejrzenia zatruć 

środkami zastępczymi. Wzrost zatruć nastąpił w okresie od 

lipca do sierpnia 2015 r. i dotyczył osób w przedziale wieko-

wym 16 – 26 lat. W okresie od stycznia do 17 października 

2016 r. na terenie powiatu przeworskiego nie odnotowano 

zatruć „dopalaczami.” 

 

Justyna Kałamarz  
PSSE Przeworsk 

Źródło: http://gis.gov.pl/zdrowie/dopalacze/dane-statystyczne  

http://www.dopalaczeinfo.pl/
http://www.dopalaczeinfo.pl/
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 W 2015 r. na terenie powiatu przeworskiego zanoto-

wano 509 przypadków zachorowań i podejrzeń zachorowań 

na grypę sezonową. W pierwszym półroczu 2016 r. zgłoszono 

907 przypadków zachorowań i podejrzeń zachorowań, w tym 

12 zgłoszeń dotyczyło grypy typu A H1N1. Wirus grypy typu A 

powoduje zachorowania o nierzadko ciężkim, a nawet śmier-

telnym przebiegu, np.: H1N1 – wywołał tzw. „hiszpan-

kę” (pandemia 1918-1919 r.) i „świńską grypę” (pandemia 

2009 r.). 

 

Justyna Kałamarz - PSSE Przeworsk 

Źródło: GIS, PSSE Przeworsk 

Ocena obciążenia uczniów ciężarem tornistrów 

przeprowadzona w szkołach podstawowych powiatu przeworskiego  

 Badania ciężaru 

tornistrów przeprowadzo-

no w 2 szkołach podstawo-

wych powiatu przewor-

skiego: jednej szkole miej-

skiej i jednej wiejskiej.  

W szkole miejskiej przeba-

dano ogółem 191 torni-

strów uczniów, a w szkole 

wiejskiej ogółem 65 torni-

strów. 

 W wyniku przepro-

wadzonych badań stwier-

dzono: 

1. Największe obciążenie 

ciężarem tornistrów wystę-

puje w klasach I-III zarówno 

w szkole miejskiej, jak  

i wiejskiej. 

2. W klasach I-III waga tor-

nistrów przekraczała normę  

u 11 dzieci w szkole miej-

skiej, gdzie najcięższe plecaki ważyły od 3,3 kg do 4,8 kg,  

a w szkole wiejskiej  aż u 15 dzieci, gdzie najcięższe plecaki 

ważyły od 5 kg do 6,5 kg (norma to plecak ważący 10% wagi 

ciała dziecka w młodszych klasach, a 15% wagi ciała dziecka  

w starszych klasach). 

3. W klasach IV-VI waga tornistrów przekraczała normę u 15 

dzieci w szkole miejskiej, gdzie najcięższe plecaki ważyły od 

5,3 kg do 10,6 kg, a w szkole wiejskiej u 9 dzieci, gdzie najcięż-

sze plecaki ważyły 7 kg. 

 Z wywiadu przeprowadzonego z uczniami wynika, że 

największe obciążenie tornistrów stanowi zbyt duża ilość pod-

ręczników wymagana do każdego przedmiotu zarówno 

w klasach młodszych, jak i starszych. Ponadto uczniowie no-

szą po kilka piórników, butelki z napojami, drobny sprzęt 

sportowy np. rakietki do tenisa stołowego, podręczniki i po-

moce niepotrzebne w danym dniu, duże teczki tekturowe  

i bloki potrzebne do realizacji projektów  itp. 

 Stwierdzono, że w wielu przypadkach sama kon-

strukcja plecaków zwiększa ich wagę. Dotyczy to zwłaszcza 

najmłodszych uczniów noszących duże, sztywne i ciężkie tor-

nistry. Większość uczniów nosi plecaki niezgodnie z zasadami 

ergonomii. Zbyt długie szelki powodują przeniesienie ciężaru 

plecaka na dolne partie kręgosłupa, co wymusza niewłaściwą 

postawę ucznia i może prowadzić do trwałych wad postawy. 

Najmniejsi wzrostem i posturą uczniowie mają źle dobrane 

plecaki (zbyt duże, nie da się w nich skrócić szelek). 

 W szkole miejskiej wszyscy uczniowie mają możli-

wość pozostawiania części podręczników   i pomocy w szufla-

dach i zamykanych półkach w klasach. Natomiast w szkole 

wiejskiej tylko uczniowie klas I-III mają indywidualne szafki  

w klasach, a uczniowie klas IV-VI mogą pozostawiać część 

pomocy na półkach, w klasach. Uczniowie obu szkół poinfor-

mowali, że nie pozostawiają książek w szkole, ponieważ mu-

szą korzystać z nich w domu przy odrabianiu zadań. 

st. asystent A. Chmurowicz-Walocha 

PSSE Przeworsk 

907

509

2015

 I PÓŁROCZE 2016

ZACHOROWANIA NA GRYPĘ SEZONOWĄ NA TERENIE 

POWIATU PRZEWORSKIEGO
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Muzeum w Przeworsku Zespół Pałacowo - Parkowy 

 Na terenie Muzeum w Przeworsku w roku bieżącym 

wykonywane były następujące inwestycje i remonty: 

 Roboty izolacyjne przy ścianach fundamentowych budynku 

oficyny ze środków Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków 

w Przemyślu oraz środków Muzeum w Przeworsku (środki 

na wkład własny przekazał Powiat Przeworski) o łącznej war-

tości 39 270,48 zł, 

 Wykonanie ogrodzenia domu ogrodnika w formie sztachet 

drewnianych na stalowej konstrukcji nośnej, 

 Założenie nowego trawnika na zrekultywowanym terenie  

o pow. ok. 1 ha na terenie dawnych ogrodów przeworskich, 

 Drugi etap projektu pn. „Zakup projektora, ekranu oraz na-

głośnienia do organizacji kina letniego i imprez plenero-

wych” ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowe-

go oraz Muzeum w Przeworsku (środki na wkład własny 

przekazał Powiat Przeworski). W ramach realizacji drugiego 

etapu zakupiliśmy zestaw nagłaśniający, ramę ekranu pro-

jekcyjnego, powierzchnię projekcyjną oraz zaprezentowali-

śmy sześć polskich filmów o łącznej wartości 50 000 zł.  

 W tym roku złożyliśmy wniosek do RPO WP 2014-

2020 działanie 3.2 Modernizacja energetyczna budynków 

„Głęboka modernizacja energetyczna budynku Pałacu Lubo-

mirskich w Przeworsku oraz budowa farmy fotowoltaicznej". 

Został on pozytywnie oceniony i zakwalifikowany do dofinan-

sowania. Całość inwestycji to 810 665,52 zł z tego dofinanso-

wanie ze środków RPO WP 2014-2020 w wys. 85%, tj. 611 665 

zł oraz wkład własny Muzeum w Przeworsku (wkład własny 

zabezpieczonym przez Powiat Przeworski) w wysokości 

199 000 zł. W ramach tej inwestycji, której realizacja jest 

przewidywana do końca 2017 r. planujemy wykonać komplek-

sową izolację ścian fundamentowych, odwodnienie terenu na 

którym posadowiony jest budynek, docieplenie oraz naprawę 

dachu, przebudowę kotłowni oraz całej sieci CO, rekonstruk-

cję oraz naprawę stolarki okiennej, przebudowę oraz docie-

plenie stropu betonowego na salę mieszczańską, budowę 

farmy fotowoltaicznej na terenie dawnych ogrodów przewor-

skich o mocy 10 kW, która zapewni energię elektryczną dla 

wszystkich obiektów wchodzących w skład Zespołu Pałacowo-

Parkowego.  

Grzegorz Drabik 

Inwestycje i remonty 

Warsztaty w otwartej pracowni plastycznej 
 Stowarzyszenie Przyjaciół Muzeum i Muzeum  

w Przeworsku realizuje od 1 lutego do 20 grudnia 2016 r. 

zadanie pod nazwą „Warsztaty w Otwartej Pracowni Eduka-

cji Plastycznej” współfinansowane ze środków pozyskanych 

od Burmistrza Miasta Przeworska, w ramach zadania pu-

blicznego: „Ochrona i promocja zdrowia – z zakresu profilak-

tyki i rozwiązywania problemów alkoholowych”. 

 Uczestnikami zajęć są uczniowie ze szkół podstawo-

wych i z gimnazjum,  z terenu miasta Przeworska, a przepro-

wadza je kompetentna kadra pedagogiczna i plastyczna  przy 

udziale wolontariuszek ze Stowarzyszenia. Celem projektu 

jest efektywne zagospodarowanie dzieciom wolnego czasu  

w formie zajęć pozalekcyjnych oraz rozbudzenie w nich zain-

teresowania różnorodnymi dziedzinami sztuki m.in.: malar-

stwem, rysunkiem, różnorodnymi technikami graficznymi, 

lepieniem w glinie, filcowaniem na mokro, rękodziełem itd. 

 23 i 24 kwietnia w Zespole Pałacowo-Parkowym  

w ramach pozyskanych środków odbyły się warsztaty graficz-

ne z monotypii żelowej pod opieką merytoryczną dr Magdale-

ny Uchman i mgr Kamili Bednarskiej z Wydziału Sztuki Uni-

wersytetu Rzeszowskiego oraz plener malarski pod nadzorem 

artysty plastyka - dr hab. Marka A. Olszyńskiego, profesora 

nadzwyczajnego na Wydziale Sztuki Uniwersytetu Rzeszow-

skiego. Nie zabrakło również nauczycieli z przeworskich szkół 

podstawowych. Zajęcia cieszyły się dużym zainteresowaniem 

pomimo, iż w drugim dniu aura nie dopisała. Podczas warsz-

tatów nie było  miejsca na nudę i marnotrawienie czasu. Pro-

jekt realizowany był również przez okres wakacji. 

Halina Superson - koordynator projektu  
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XX Przegląd Twórczości Plastycznej  
Inicjatorami wystaw prezentowanych przez 20 lat  

w Galerii „Magnez” przy Muzeum w Przeworsku byli nauczy-

ciele plastyki w Szkole Podstawowej nr 1 w Przeworsku: 

Agnieszka Bernacka i Włodzimierz Gązwa. Początkowo były 

to tylko Przeglądy Twórczości Plastycznej Uczniów SP nr 1. 

Po reformie oświatowej Agnieszka Bernacka została 

zatrudniona jako nauczyciel w Gimnazjum nr 1 w Przeworsku 

i tam zaczęła  organizować przeglądy twórczości plastycznej 

młodzieży gimnazjalnej, natomiast Włodzimierz Gązwa wraz  

z nauczycielami nauczania zintegrowanego Szkoły Podstawo-

wej nr 1, podjął się kontynuacji przeglądów twórczości pla-

stycznej uczniów z „Jedynki”. W kolejnych latach autorzy przy 

współpracy z Galerią „Magnez” zaprosili do udziału w wysta-

wie osoby niepełnosprawne z ich niezwykłymi pracami, po-

wstającymi podczas działań terapeutycznych. Początkowo 

byli to uczestnicy Warsztatów Terapii Zajęciowej, zaś od 2006 

r. współpracę podjął Środowiskowy Dom Samopomocy  

w Przeworsku, aktywnie wystawiający swoje prace do ostat-

niej edycji. Dla tej grupy uczestników była to możliwość zaist-

nienia w środowisku lokalnym i zaprezentowania swojego 

bogatego dorobku artystycznego, natomiast dla nas wszyst-

kich, to wspaniała lekcja tolerancji oraz integracji społecznej. 

Aby wzbogacić formułę wystawy, pogłębić jej aspek-

ty wychowawcze oraz dydaktyczne, organizatorzy w 2007 r. 

zaprosili do wspólnej wystawy nauczycieli i uczniów pozosta-

łych przeworskich szkół podstawowych: SP nr 2 i SP nr 3. Od-

tąd  nasze spotkania odbywały się pod hasłem „Wszyscy ra-

zem”, a wystawa wpisała się w grafik imprez kulturalnych 

naszego miasta pod nazwą: Przeglądu Twórczości Plastycznej 

Uczniów Przeworskich Szkół oraz Osób Niepełnosprawnych. 

Przygotowywane w profesjonalnych wnętrzach Galerii 

„Magnez” majowe spotkania młodych artystów, stały się cy-

klicznym świętem „sztuki dziecięcej” i możliwością wymiany 

doświadczeń w środowisku szkolnym.  

Halina Superson, Włodzimierz Gązwa 

 Inicjatorem wystawy był Tomasz Syk – Dyrektor 

Muzeum w Przeworsku, który od dzieciństwa do chwili 

obecnej związany jest ze środowiskiem sportowym w Prze-

worsku.  

 Celem wystawy było chronologiczne uporządkowa-

nie i przedstawienie wydarzeń związanych z dziejami prze-

worskiego sportu. Do prac organizacyjnych nad wystawą po-

wołany został Komitet Wystawy, do którego zaproszeni zosta-

li działacze sportowi, szkoleniowcy, miłośnicy sportu, byli za-

wodnicy, którzy swą wiedzą, pasją i zaangażowaniem wspie-

rali powstającą wystawę. Kwerendą i pracami merytoryczny-

mi zajęła się kustosz Muzeum, historyk Małgorzata Wołoszyn 

– kurator wystawy „Historia przeworskiego sportu 1893-

2015″. 

 Początek dziejów sportu w Przeworsku związany jest 

z powstaniem organizacji patriotycznej pn. Polskie Towarzy-

stwo Gimnastyczne „Sokół” w 1893 r., której zasadniczym 

celem działania było propagowanie kultury fizycznej oraz 

uprawianie dyscyplin sportowych (gimnastyka, szermierka, 

jazda konna, pływanie, łyżwiarstwo i kolarstwo). Wystawa 

prowadziła przez kolejne etapy rozwoju pasji sportowej  

w Przeworsku: Koło Sportowe Akademicko-Studenckie 

„LOT” (1922), Kolejowy Klub Sportowy „Czarni” (1945), Klub 

Sportowy „Cukrownia” (1945) z kilkoma sekcjami sportowymi 

(m.in. piłki nożnej, tenisa stołowego, bokserską, motocyklo-

wą, siatkówki żeńskiej), Klub Sportowy „Orzeł” (1960), Mię-

dzyzakładowy Klub Sportowy „Orzeł” (1970) i Miejski Klub 

Sportowy „Orzeł” (1994 – istniejący do chwili obecnej). Każda 

z sekcji działających po 1945 r. została udokumentowana  

i przedstawiona na wystawie za pomocą fotografii, dokumen-

tów archiwalnych, kronik, wycinków prasowych, dyplomów, 

trofeów, sprzętu sportowego: sekcja piłki nożnej, sekcja bok-

serska, lekkoatletyczna, piłki siatkowej kobiet, motocyklowa, 

koszykówki, piłki ręcznej mężczyzn, tenisa ziemnego, tenisa 

stołowego, brydża sportowego. 

 Przy okazji organizacji wystawy, ogromny zbiór archi-

waliów przekazał do zbiorów Muzeum - Kazimierz Kruczyński 

– legendarny trener piłki siatkowej kobiet. Objęta wystawą 

tematyka zamyka się na 2015 r. i współczesnej działalności 

sportowej (m.in. Stowarzyszenie Centrum Szkolenia Sporto-

wego Dzieci i Młodzieży „Orzełek”, Przeworski Klub Karate). 

Wystawie towarzyszyła  „Gazeta wystawowa: Historia prze-

worskiego sportu 1893-2015” – stanowiąca zarazem katalog 

wystawy. Wystawa czynna była w dniach 15 lipca – 30 wrze-

śnia 2016 r. Zwiedziło ją ok. 500 osób.  

Małgorzata Wołoszyn 

122 lata sportu w Przeworsku 
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Komenda Powiatowa Policji w Przeworsku 
Zmiany kadrowe w przeworskiej komendzie 

 Komendant Wojewódzki Policji w Rzeszowie insp. 
dr Krzysztof Pobuta z dniem 1 sierpnia br. powołał I Zastęp-
cę Komendanta Powiatowego Policji w Przeworsku nadkom. 
Roberta Piątka, który od 1 czerwca br. pełnił obowiązki na 
tym stanowisku. Nadzoruje pion kryminalny.   
 Nadkomisarz Robert Piątek ma 46 lat, w Policji służy 
od 25 lat. Jest absolwentem Uniwersytetu Marii Curie-
Skłodowskiej w Lublinie. Przeszedł przez wszystkie szczeble 
policyjnej kariery. Swoją służbę rozpoczął na Komisariacie 
Policji w Kańczudze. Od 2010 r. pełnił funkcję Zastępcy Na-
czelnika Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego w Komen-
dzie Powiatowej Policji w Przeworsku. W lutym 2013 r. został 
powołany na stanowisko Komendanta Komisariatu Policji  
w Sieniawie, a następnie Komendanta Komisariatu Policji  
w Kańczudze. Nadkomisarz Robert Piątek jest żonaty. Ma 
dwóch dorosłych synów. Interesuje się sportem. Od kilkuna-
stu lat czynnie uczestniczy w biegach długodystansowych. 
 Zmiany kadrowe nastąpiły również w Komisariacie 
Policji w Sieniawie i Kańczudze. Od 1 sierpnia br. kańczuckim 

komisariatem dowodzi dotychczas pełniący obowiązki asp. 
szt. Mirosław Statek, jego zastępcą został mł. asp. Tomasz 
Koba. 1 października br. Zastępcą Komendanta Komisariatu 
Policji w Sieniawie został asp. szt. Adam Półtorak, który przez 
dwa miesiące pełnił obowiązki na tym stanowisku.  

 W 2016 r. ekspozycję wnętrz pałacowych Muzeum 
w Przeworsku wzbogacił obraz  Amelii Skrzyńskiej, który 
został poddany „kosmetycznym” zabiegom konserwator-
skim.  
 Konserwacja obrazu polegała 
na: usunięciu warstwy kurzu, odświeże-
niu warstwy werniksu i uzupełnieniu 
ubytków warstwy werniksu, miejscowym 
scaleniu kolorystycznym warstwy malar-
skiej, sklejeniu miejscowych odspojeń 
warstwy gruntów w partii ramy, uzupeł-
nieniu w partii ramy warstwy zaprawy 
oraz warstwy srebra i wypolerowaniu 
powierzchni. 

Obraz ten pochodzi z 1815 r.  
i przedstawia Amelię ze Skrzyńskich ge-
nerałową Skrzynecką w ujęciu do pasa 
na szaro–ugrowym tle, ubraną w jasno-
kremową, cienką suknię z okrągłym de-
koltem i mocno pomarszczonym ręka-
wem, spowitą czerwonym płaszczem. 

W XVIII w. od Książąt Lubomir-
skich wsie m.in. Krasne i Malawę w powiecie rzeszowskim 
kupił Antoni Skrzyński herbu Zaręba syn Józefa Skrzyńskiego 
stolnika pomorskiego. 

Antoni Skrzyński dziedzic Krasnego (pow. rzeszowski) 
ze swoją żoną Amelią hrabianką Gołuchowską w 1799 r. spło-
dził córkę także Amelię, która w 1822 r. wyszła za mąż za 
przyszłego generała Jana Zygmunta Skrzyneckiego.  

W 1831 r. Skrzynecki stanął na czele powstania listo-
padowego, które wybuchło przeciwko rosyjskim rządom  
w Królestwie Polskim. Dowodził nim od lutego do sierpnia 
1831 r. 

Skrzyneccy mieszkali w Krasnem i Krakowie. Mieli 

mieszkanie przy placu Szczepańskim 8. W Krasnem gen. miał 
stado koni, a na ich potrzeby wygon i masztarnię – budynek 
usługowy dla stadniny. Gospodarstwo prowadził profesjonal-

nie, zatrudniał nawet specjalistę od 
hodowli koni. Sama generałowa była 
osobą otwartą na ludzi wartościowych  
i lubianą przez mieszkańców Krasnego. 
 Państwo Skrzyneccy mieli dwie 
córki: Jadwigę Anielę Karolinę i Zofię. 
Obie niezamężne. Kazimierz Chłędowski 
– polski pisarz, pamiętnikarz ur. w Lu-
bartówce koło Krosna pisał, że jedna  
z panien Skrzyneckich się zacinała 
(jąkała), a druga odcinała, czyli złośliwo-
ścią odpowiadała na zaczepki – nazywa-
no je Panny Uszczypliwskie. Choć  
w karnawale bywały one i pięć razy  
w tygodniu na balach i wieczorkach 
tańcujących, które były wielkim swata-
niem panien na wydaniu nic to nie po-
mogło, pozostały one w panieństwie  
i w stanie bezżennym dokonały żywota.  

Po śmierci rodziców: Jan Skrzynecki zmarł w 1860 r., 
a Amelia zmarła w 1876 r. siostry Skrzyneckie podzieliły się 
majątkiem. Jadwiga spłaciła siostrę i zatrzymała Krasne a Zofia 
mieszkanie w Krakowie. Jadwiga nie była dobrą gospodynią. 
Jej majątkiem zarządzał adwokat Holzer z Rzeszowa, który 
doprowadził go do licytacji. Kupił go przyjaciel Holzera adwo-
kat Bielański z Rzeszowa. Jadwiga musiała wynająć domek na 
Ruskiej Wsi, gdzie  zmarła, pochowana została obok matki  
w grobie Skrzyńskich na cmentarzu w Krasnem. Natomiast 
Zofia zmarła w Krakowie. Nagrobek znajdował się na cmenta-
rzu do lat 60. XX w. po czym został doszczętnie zniszczony. 

Wojciech Kruk 

Konserwacja obrazu Amelii Skrzyńskiej 

Wręczenie aktu powołania na I Zastępcę KPP w Przeworsku 
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Święto Policji 

 Tegoroczne obchody Święta Policji odbyły się 15 

lipca. Rozpoczęła je uroczysta msza święta w kościele pw. 

Ducha Świętego w Przeworsku, którą celebrował ks. prałat 

Tadeusz Gramatyka. Dalsza część uroczystości miała miejsce 

w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Przewor-

sku.  

 Awansujący policjanci z rąk I Zastępcy Komendanta 

Wojewódzkiego Policji mł. insp. Zbigniewa Sowy oraz Komen-

danta Powiatowego Policji w Przeworsku insp. Marka Mendo-

nia odebrali nominacje. Na wyższe stopnie policyjne awanso-

wano 32 policjantów: 18 w korpusie aspirantów, 13 w korpu-

sie podoficerów i 1 w korpusie szeregowych. Po nominacjach 

nastąpiły okolicznościowe przemówienia zaproszonych gości, 

którzy gratulowali policjantom awansów na wyższe stanowi-

ska i życzyli im dalszych sukcesów zawodowych. 

 Przewodnicząca Stowarzyszenia Emerytów i Renci-

stów Policyjnych przy KPP w Przeworsku Janina Ryszawa wrę-

czyła insp. Markowi Mendoniowi odznakę z dyplomem od 

Zarządu Głównego za zasługi dla Stowarzyszenia Emerytów 

Policyjnych, odznaczyła także Adama Zabłockiego odznaką za 

wybitne zasługi dla Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów 

Policyjnych i Dyplomem Uznania Starostę Powiatu Przewor-

skiego Zbigniewa Kiszkę.  

 19 lipca podczas obchodów Święta Policji na terenie 

Oddziału Prewencji Policji w Rzeszowie odznaczenie resorto-

we - brązową odznakę dla „Zasłużonego Policjanta” odebrał 

podkom. Dariusz Szybiak - Naczelnik Wydziału Kryminalnego 

Komendy Powiatowej Policji w Przeworsku.  

Krajowa Mapa Zagrożeń już aktywna 

 20 września udostępniona 
została Krajowa Mapa Zagrożeń Bez-
pieczeństwa dla województwa pod-
karpackiego. Mapa jest narzędziem 
dającym możliwość informowania 
Policji o miejscach i zdarzeniach, które 
wpływają na poczucie bezpieczeństwa 
mieszkańców. W dniach 27 września - 
1 października 2016 r. policjanci z ko-
mendy w Przeworsku – w kilku punk-
tach Przeworska oraz w Sieniawie  
i Kańczudze – informowali mieszkań-
ców, jak korzystać z mapy. 
 Poprzez interaktywną stronę 
internetową każdy ma możliwość zgło-
szenia zagrożenia bezpieczeństwa pu-
blicznego. Dostęp do Krajowej Mapy 
Zagrożeń Bezpieczeństwa możliwy jest 
ze stron internetowych podkarpackiej 
Policji (komendy wojewódzkiej oraz 
komend miejskich i powiatowych). 
Zgłoszenie nanosi się na wyświetlonej 
mapie zagrożeń poprzez interfejs użytkownika, postępując 
zgodnie z przewidzianym algorytmem. 
 Każde naniesione na mapę zagrożenie wywołuje 
odpowiednią reakcję. Policja ma 2 dni na podjęcie zgłoszenia  
i 5 dni na weryfikację naniesionej informacji. Jeśli informacja 
potwierdzi się, policjanci nadają jej status „potwierdzone”  
i dążyć będą do usunięcia konkretnego zagrożenia. Z jednego 
komputera można zgłosić jedno zagrożenie na dobę. 

 Należy pamiętać, że zgłosze-
nia w ramach Krajowej Mapy Zagro-
żeń Bezpieczeństwa nie zastępują 
wezwania pilnej interwencji Policji.  
W tego typu przypadkach należy, jak 
dotąd, korzystać z numerów alarmo-
wych 112 lub  997.  
 Przeworscy policjanci przea-
nalizowali czternastodniowe działa-
nie Krajowej Mapy Zagrożeń. Na tere-
nie powiatu przeworskiego zgłoszo-
nych zostało 39 miejsc, w których 
miało dochodzić do łamania prawa. 
Najczęściej zgłoszenia dotyczyły prze-
kroczenia dozwolonej prędkości, któ-
rych było 18. Kolejnych 8 dotyczyło 
spożywania alkoholu w miejscach do 
tego nie przeznaczonych, natomiast 6 
dotyczyło nieprawidłowego parkowa-
nia oraz złej organizacji ruchu. Dwu-
krotnie zostały zgłoszone akty wan-
dalizmu oraz żebractwo. Pojedyn-

czych zgłoszeń dokonano z takich kategorii jak niszczenie zie-
leni, grupowanie się małoletnich oraz używanie środków odu-
rzających. W analizowanym okresie policjanci zweryfikowali 
10 zgłoszeń, z czego 3 zostały potwierdzone, 7 nie potwier-
dzono. 

mł. asp. Renata Jaremko  

Oficer Prasowy KPP w Przeworsku 
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Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Przeworsku  

Przeworskie Obchody Dnia Strażaka 

 Obchody Dnia Strażaka 2016 w KP PSP Przeworsk 

zostały podzielone w tym roku na dwie części: 

- uroczysty apel w dniu 18 maja br.,  

- mszę św. odprawioną w Kościele pw. Ducha Świętego  

w Przeworsku w dniu 15 maja br. 

 18 maja o godz. 10.00 w Komendzie Powiatowej PSP 

w Przeworsku rozpoczął się uroczysty apel z okazji Dnia Stra-

żaka. Przebieg uroczystości zgodnie z ceremoniałem pożarni-

czym, rozpoczęto złożeniem meldunku st. bryg. Andrzejowi 

Babiec Podkarpackiemu Komendantowi Wojewódzkiemu PSP, 

którego dokonał dowódca uroczystości bryg. Dariusza Homa. 

 W imieniu strażaków i pracowników cywilnych KP 

PSP w Przeworsku zaproszonych gości serdecznie przywitał 

Komendant Powiatowy PSP w Przeworsku st. bryg. Janusz 

Flak. Za szczególne osiągnięcia w służbie strażacy przewor-

skiej jednostki zostali uhonorowani przyznanymi odznaczenia-

mi resortowymi, awansami na wyższe stopnie służbowe oraz 

innymi wyróżnieniami. 

Brązowe Odznaki Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej 

nadane przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji 

otrzymali: 

 kpt. Krzysztof Wiśniowski 

 asp. sztab. Marek Kubrak 

 mł. asp. Łukasz Rogala 

 st. asp. Andrzej Kałamarz 

Akty nominacji na wyższe stopnie służbowe odebrali: 

 mł. kpt. Krzysztof Wiśniowski – kapitana, 

 mł. kpt. Piotr Szpytma - kapitana. 

 Ponadto asp. sztab. Janusz Waniowski został promo-

wany na pierwszy stopień oficerski młodszego kapitana  

w trakcie uroczystej promocji 4 maja 2016 r. w Warszawie.  

 Z okazji 20-lecia powołania Krajowego Systemu Ra-

towniczo-Gaśniczego, za całokształt współpracy w zakresie 

rozwoju ochrony przeciwpożarowej na terenie powiatu prze-

worskiego, pamiątkowe monografie pt. „Straż Pożarna wczo-

raj i dziś”, wydanej przez Komendę Wojewódzką PSP w Rze-

szowie, autorstwa st. bryg. w st. spocz. Romana Petrykow-

skiego emerytowanego Zastępcę Podkarpackiego Komendan-

ta Wojewódzkiego PSP, otrzymali przedstawiciele władz sa-

morządowych i służb współdziałających z PSP z terenu powia-

tu przeworskiego. 

 Podczas uroczystego apelu głos kolejno zabierali: 

PKW PSP st. bryg. Andrzej Babiec, Starosta Przeworski Zbi-

gniew Kiszka, Prezes Honorowy ZOP ZOSP RP dh Stanisław 

Zając, Komendant Powiatowy Policji w Przeworsku insp. Ma-

rek Mendoń, dziękując za dotychczasową służbę, trud podej-

mowanych działań ratowniczych, właściwą współpracę z sa-

morządami, instytucjami i służbami ratowniczymi, kierując 

życzenia dla wszystkich przeworskich strażaków i ich rodzin,  

a w sposób szczególny dla wyróżnionych. 

st. asp. Grzegorz Lonc 

Ćwiczenia taktyczno-bojowe jednostek KSRG i służb współdziałających w ZS Zarzecze pk. "SZKOŁA 2016" 

 W godzinach południowych 17 czerwca 2016 r.  

w Zespole Szkół w Zarzeczu na skutek niedbałego prowadze-

nia prac spawalniczych doszło do pożaru, a następnie wybu-

chu butli z acetylenem.  

 O zaistniałym zdarzeniu został powiadomiony Dyrek-

tor ZS, który wykonał telefon alarmowy do Państwowej Straży 

Pożarnej. Dyżurny Stanowiska Kierowania KP PSP w Przewor-

sku podjął działania wysyłając siły i środki Krajowego Systemu 

Ratowniczo-Gaśniczego z terenu powiatu przeworskiego, po-

wiadomił kierownictwo komendy PSP oraz służby współdzia-

łające tj. Państwowe Ratownictwo Medyczne oraz Policję.  

Z uwagi na dużą ilość poszkodowanych (kilkanaście osób) 

powiadomiono również PCZK w Przeworsku, a Starosta Prze-

worski podjął decyzję o zwołaniu wyjazdowego posiedzenia 

Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. To na szczę-

ście tylko założenia ćwiczeń taktyczno-bojowych doskonalą-

cych współdziałania podmiotów Krajowego Systemu Ratowni-

czo-Gaśniczego oraz służb współdziałających w sytuacji wy-
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 Liczba zdarzeń zrealizowanych przez podmioty Kra-
jowego Systemu Ratowniczo - Gaśniczego na terenie powia-
tu przeworskiego na dzień 8 października 2016 r. wyniosła 
522 interwencji. W rozbiciu na poszczególne rodzaje zdarzeń 
sytuacja przedstawia się następująco: 

 Blisko 26% interwencji stanowią pożary. Znaczną 
część podejmowanych działań przeprowadzanych przez stra-
żaków, to jest ponad 72% stanowią miejscowe zagrożenia - 
zdarzenie wynikające z rozwoju cywilizacyjnego i naturalnych 
praw przyrody. W naszych statystykach odnotowujemy rów-
nież alarmy fałszywe. Jest ich stosunkowo niewiele - niespeł-
na 1,5% i warto podkreślić, że wszystkie zostały podniesione 
w dobrej wierze. 

Poniższe zestawienia tabelaryczne przedstawiają 
podział poszczególnych rodzajów zdarzeń ze wglądu na ich 
wielkość: 

  

 Porównując okres od początku bieżącego roku do 8 
października 2016 r. z analogicznym okresem w latach wcze-
śniejszych, statystyka zdarzeń przedstawia się następująco: 

 Liczba interwencji Straży Pożarnej w 2016 r. zmalała 
o 13% w porównaniu z 2015 r. i pozostaje na porównywalnym 
poziomie z 2014 r. 

Można zauważyć, że liczba pożarów w porównaniu  
z 2015 r. w 2016 r.  zmalała o 40%. Na przestrzeni ostatnich 
kilku lat można powiedzieć o stabilizacji ilości pożarów w oko-
licach 120 - 140, /lata 2013, 2014, 2016/ z wyjątkami sytuacji 
związanych z wystąpieniem długotrwałych susz (lata 2012 
i 2015), powodujących ich znaczący wzrost. 

W kategorii zdarzeń „Miejscowe zagrożenia” liczba 
interwencji przedstawia się na zbliżonym poziomie jak w la-
tach 2014, 2015 i niższym w odniesieniu do lat 2012-2013.  
W tej kategorii znajdują się m.in. wypadki i kolizje w ruchu 
drogowym oraz kolejowym, usuwanie powalonych pni oraz 
konarów drzew, lokalne podtopienia oraz zalania piwnic itp. 
Możemy tutaj również zauważyć pewien trend stabilizacji  
w okolicy 400 zdarzeń. 

Nieznacznie w porównaniu z 2015 r. wzrosła liczba 
„Alarmów Fałszywych”. Jak widać na przestrzeni ostatnich lat 
wielkość ta nie przekracza 8 zdarzeń rocznie. 

Od kilkunastu już lat można zauważyć trend związany 
z ustabilizowaniem się  procentowego udziału liczby pożarów 
(ok. 30%) w stosunku do miejscowych zagrożeń. Sytuacja ta 
wynika z faktu, iż wraz z postępem cywilizacyjnym Straż Po-
żarna uczestniczy w usuwaniu wielu innych zagrożeń będą-
cych następstwem działalności człowieka. Składowych i przy-
czyn takiego stanu rzeczy jest wiele, jednakże wszystkie te 
działania - w myśl ustawy o Państwowej Straży Pożarnej -  
mają na celu ratowanie życia ludzkiego i mienia. 

bryg. Bogdan Jarosz 

MIEJSCOWE ZAGROŻENIA 

Małe 67 

Lokalne 312 

Średnie 1 

Duże 0 

Klęski żywiołowe 0 

RAZEM 380 

ALARMY FAŁSZYWE 

Złośliwe 0 

W dobrej wierze 7 

Z instalacji wykrywania 1 

Razem 8 

POŻARY 

Małe 127 

Średnie 7 

Duże 0 

Bardzo duże 0 

RAZEM 134 

Rodzaj zdarzenia 2012 2013 2014 2015 2016 

Pożary 216 132 117 223 134 

Miejscowe  
Zagrożenia 

496 613 398 377 380 

Alarmy Fałszywe 6 7 4 6 8 

SUMA 814 863 495 606 522 
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stąpienia pożaru budynku użyteczności publicznej z dużą licz-

bą osób poszkodowanych. 

 Działania służb podczas epizodu pod kryptonimem 

"SZKOŁA 2016" obserwowali m.in.: Zbigniew Kiszka Starosta 

Przeworski, st. bryg. Janusz Flak Komendant Powiatowy PSP 

w Przeworsku, Wiesław Kubicki Prezes ZOP ZOSP RP w Prze-

worsku, nadkom. Robert Piątek Zastępca Komendanta Powia-

towego Policji w Przeworsku, dh Damian Budnik Powiatowy 

Koordynator Ratownictwa Medycznego, Tomasz Baran FALCK 

Medycyna realizujący zadania PRM, pracownicy PCZK w Prze-

worsku oraz UG w Zarzeczu. 

              W trakcie epizodu przećwiczono i doskonalono m. in.: 

 realizację planu ewakuacji oraz procedur ewakuacji budyn-

ku Zespołu Szkół w Zarzeczu, 

 dysponowanie na miejsce zdarzenia sił i środków KSRG, 

 powiadomienie służb współdziałających, 

 powołanie i koordynowanie działań przez sztab akcji, 

 ewakuację osób poszkodowanych i mienia, 

 wstępną segregację rannych i udzielenie KPP (kwalifiko-

wanej pierwszej pomocy) przez ratowników KSRG, 

 działania gaśnicze w natarciu i w obronie, 

 organizowanie zaopatrzenia wodnego oraz oddymianie. 

 Ćwiczenia przygotowała i zorganizowała Komenda 

Powiatowa PSP w Przeworsku i Powiatowe Centrum Zarzą-

dzania Kryzysowego w Przeworsku. 

bryg. Dariusz Homa 

Statystyka 2016 
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„Najcenniejszym i najtrwalszym podarunkiem, jaki można dać dziecku—jest wykształcenie” 

Arystoteles 

Zespół Szkół Zawodowych  

im. Króla Jana III Sobieskiego w Przeworsku 

PRZEGLĄD SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH 

22 i 23 kwietnia 2016 r. odbył się finał XXXIX Ogól-
nopolskiej Olimpiady Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej 
organizowanej przez Akademię Górniczo-Hutniczą we 
współpracy ze szkołami technicznymi.  

W tym roku gospodarzem rozgrywek finałowych był 
Zespół Szkół Elektronicznych im. Bohaterów Westerplatte  
w Radomiu. Odbywały się one w sześciu kategoriach: elektro-
technika, elektronika, elektronika medyczna, informatyka, 
teleinformatyka oraz mechatronika. Wzięło w nich udział 112 
uczniów szkół technicznych z całego kraju. Uczeń klasy III 
Technikum kształcącego w zawodzie technik elektryk Jakub 
Maternowski zakwalifikował się w kategorii elektrotechnika. 
Zajął 11 miejsce, uzyskując tym samym tytuł finalisty. Poza 
nagrodami rzeczowymi uzyskał promesę zapewniającą przyję-
cie na AGH oraz zwolnienie z części pisemnej egzaminu po-

twierdzającego kwalifikacje w zawodzie. Ucznia przygotowy-
wali: Janusz Biały, Jolanta Mrugała i Marek Tonia.  

Uczeń z indeksem Akademii Górniczo-Hutniczej 

Jakub Maternowski i opiekun mgr inż. Janusz Biały 

 Lokalną Akademią Sieciową CISCO działającą przy 
ZSZ w Przeworsku zarządza dwóch instruktorów: Krzysztof 
Mucha oraz Wojciech Wiśniowski.  

 W roku szkolnym 2015/2016 oferta Akademii została 
wzbogacona o kolejne kursy kończące się egzaminami: teore-
tycznym oraz praktycznym. W bieżącym roku szkolnym Woj-
ciech Wiśniowski prowadził kurs dla klasy III Technikum kształ-
cącym w zawodzie technik informatyk CCNA Discovery: Wor-
king at a Small-to-Medium Business or ISP, natomiast Krzysz-
tof Mucha prowadził 13 kursów dla wszystkich klas Techni-

kum kształcącym w zawodzie technik informatyk w dwóch 
językach obcych: angielskim oraz niemieckim. W roku szkol-
nym 2016/2017 planujemy objąć certyfikacją Technikum 
kształcącym w zawodzie technik ekonomista.  

 Tylko w bieżącym roku szkolnym wydaliśmy ponad 
200 certyfikatów uczniom, którzy wyrazili chęć uczestnictwa 
w zajęciach e-learningowych prowadzonych w ramach Akade-
mii. Potwierdzeniem ukończenia wyżej wymienionych kursów 
jest otrzymanie Certyfikatu, respektowanych w firmach bran-
ży informatycznej oraz uczelniach wyższych. 

Rozbudowa oferty certyfikacyjnej w ramach Lokalnej Akademii Sieciowej Cisco 

Zespół Szkół Zawodowych szkołą innowacji 
 ZSZ w Przeworsku rozpoczął wdrożenie innowacji 

„Programowanie komputerów drogą do sukcesu” we 
wszystkich typach szkół w Technikum, Liceum Ogólnokształ-
cącym i Zasadniczej Szkole Zawodowej.  

Celem innowacji będzie nabycie przez uczniów pod-
stawowych umiejętności w zakresie stosowania języków pro-

gramowania komputerów. Nowatorstwo innowacji polega 
m.in. na wprowadzeniu do programu zajęć z przedmiotu in-
formatyka języka programowania C/C++ co ma uatrakcyjnić 
proces nauczania i sprostać wymaganiom współczesnej tech-
nologii. 

Sukces naszego ucznia w V Olimpiadzie Informatycznej Regionalnej Akademii Oracle  

 10 czerwca 2016 r. na terenie Katedry Energoelektroniki, Elektroener-
getyki i Systemów Złożonych Politechniki Rzeszowskiej odbyła się V Olimpiada 
Informatyczna Regionalnej Akademii Oracle oraz V Konferencja Oracle Acade-
mic Day.  
 W zmaganiach wzięło udział blisko 40 uczniów ze szkół gimnazjalnych  
i ponadgimnazjalnych województwa podkarpackiego, w tym trzech uczniów 
naszej szkoły z Technikum kształcącego w zawodzie technik informa-
tyk. Olimpiada składała się z dwóch etapów, pierwszego o charakterze pisem-
nym i drugiego – praktycznego. Do drugiego etapu przeszło czterech najlepszych 
uczestników. Uczeń naszej szkoły Gabriel Ślawski zakwalifikował się do finału 
zdobywając 4 miejsce. Jest to aktualnie największy sukces ucznia naszej szkoły  
w tej inicjatywie w okresie trzech lat uczestnictwa. 

Uczestnicy olimpiady informatycznej  

w ramach Akademii Oracle 

http://zsz.przeworsk.pl/?p=1796
http://zsz.przeworsk.pl/?p=1761
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Uczniowie klasy I TEB i II TBE 
wzięli udział w konkursie edukacyjnym 
pt. „Mistrzowie Statystyki”. Za realiza-
cję konkursu odpowiadała Zofia Łazar.  

W pracach nad konkursem 
wzięły udział trzy grupy: Grupa I: Karoli-
na Dyrda, Aleksandra Głąb, Grupa II: 
Sylwia Bosak, Diana Konieczny, Seba-
stian Jarosz, Grupa III: Agnieszka Gar-

dziel, Bernadeta Kotlińska. Dwie 
pierwsze grupy przeszły do finałowego 
etapu, który odbył się w siedzibie Za-
miejscowego Wydziału Wyższej Szkoły 
Prawa i Administracji w Rzeszowie. 
Rozgrywka finałowa polegała na roz-
wiązaniu przez cały zespół ucz-
niów  testu wyboru. Rywalizowało ze 
sobą 15 zespołów.  

Finał III Podkarpackiego Konkursu Edukacyjnego „Mistrzowie Statystyki” 

W Zespole Szkół Ekonomicznych w Rzeszowie odby-
ła się Gala Finałowa projektu „Przedsiębiorczość w prakty-
ce”, realizowanego w ramach programu edukacji ekono-
micznej NBP, pod patronatem honorowym Marszałka Woje-
wództwa Podkarpackiego.  

Kluczową częścią projektu 
był konkurs, który przebiegał etapa-
mi, od listopada do kwietnia 
i obejmował następujące moduły: 1. 
Możliwości finansowania działalno-
ści ze źródeł zewnętrznych. 2. Po-
równanie ofert kredytowych, obli-
czanie kosztów kredytu i wypełnia-
nie wniosków kredytowych. 3. Zało-
żenie własnej firmy – zgłoszenie do 
CEiDG i ubezpieczeń. 4. Rozliczenia z tytułu podatku docho-
dowego i VAT. W ramach każdego modułu odbywały się zaję-
cia warsztatowe, prowadzone przez specjalistów z Woje-
wódzkiego Urzędu Pracy, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 

oraz Izby Skarbowej, a następnie uczniowie wykonywali zada-
nia konkursowe. Spośród 83 zespołów z 25 podkarpackich 
szkół do ścisłego finału w Rzeszowie zakwalifikowało się 2 
zespoły z naszej szkoły. Ostateczna rozgrywka polegała na 

rozwiązaniu testu oraz zaprezen-
towaniu biznesplanu przedsię-
wzięcia rozwiązującego istotny 
problem na lokalnym rynku. II 
miejsce zajęli uczniowie z klasy II 
TBE: Katarzyna Cierpisz, Aneta 
Pieniążek i Artur Jabłoński, którzy 
przedstawili ciekawy pomysł 
na firmę Foto Dron, zajmującą się 
wideofilmowaniem „z lotu pta-
ka”, czyli za pomocą dronów. 

Opiekunem zespołu była Danuta Osikowska. V miejsce wy-
walczyły uczennice z klasy I TBE: Aleksandra Głąb, Katarzyna 
Kochan i Karolina Dyrda, pod opieką Lutosławy Kadlewicz-
Gagat z pomysłem na założenie hostelu. 

Sukces naszych ekonomistów  

Laureaci II miejsca w Konkursie „Przedsiębiorczość w praktyce” 

Osiągnięcia naszych uczniów w Międzynarodowym Konkursie IT Essentials NetRiders-2016  

14 kwietnia 2016 r. odbyła się I Runda Międzynaro-
dowego Konkursu IT Essentials NetRiders 2016.  

Wzięło w niej udział 16 uczniów z klas I, II oraz III 
technikum kształcącym w zawodzie technik informatyk. Do II 
rundy mogło się zakwalifikować maksymalnie 5 uczniów  
z każdej Akademii, którzy uzyskali 60% i więcej punktów oraz 
zmieścili się w czasie zaplanowanym na rywalizację. 26 maja 
2016 r. w naszej Akademii odbyła się II Runda, w której 5 
uczniów naszej szkoły brało udział: Mateusz Pelc, Dawid Pią-

tek z I TI, Maziarz Jakub, Krzysztof Socha i Patryk Zamorski z II 
TI. Nasi uczniowie nie znaleźli się w gronie 5 nagradzanych 
miejsc, ale na uwagę zasługuje fakt, iż biorąc wynik, jaki mo-
gła uzyskać szkoła członkowska znaleźliśmy się w gronie czte-
rech najlepszych Akademii w Polsce. Jest to kolejny sukces 
naszych uczniów w tym prestiżowym konkursie. W ubiegło-
rocznej edycji tego konkursu do II etapu zakwalifikowało się 2 
uczniów naszego technikum: Wojciech Michalik oraz Katarzy-
na Pelc. 

Wojewódzki i ogólnopolski sukces naszych uczniów 

W czerwcu 2016 r. w Rzeszowie odbyło się podsu-

mowanie XXIII Wojewódzkiego Młodzieżowego Konkursu 

Krajoznawczego „Poznajemy 

Ojcowiznę”.   

W konkursie brali 

udział uczniowie w trzech ka-

tegoriach wiekowych: szkoły 

podstawowe, gimnazjalne  

i ponadgimnazjalne z podzia-

łem na prace literackie indywi-

dualne i zbiorowe oraz multi-

medialne. 

Kolejny raz w katego-

rii prac zbiorowych, literackich 

I miejsce zajęli nasi uczniowie Urszula Sowa i Anna Kiszka z III 

LO ”b” oraz Jan Jarosz z I TES za pracę pt. „Legendy Przewor-

skie” pod opieką Joanny Śliwińskiej. Wszyscy nagrodzeni 

uczestnicy otrzymali dyplo-

my, listy gratulacyjne oraz 

nagrody książkowe.  

 W finale XXIII Ogól-

nopolskiego Młodzieżowego 

Konkursu Krajoznawczego 

„Poznajemy Ojcowiznę”, 

którego podsumowanie 

odbyło się w Kozienicach 

praca otrzymała wyróżnie-

nie, a laureaci otrzymali 

nagrody i mogli zapoznać 

się z miastem i regionem w trakcie wycieczki. 

http://zsz.przeworsk.pl/?p=1658
http://zsz.przeworsk.pl/?p=1697
http://zsz.przeworsk.pl/?p=1791
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Od 23 do 25 maja 2016 r. kadeci Liceum Służb Mun-
durowych działającego w strukturach ZSZ w Przeworsku 
doskonalili swoje umiejętności na obozie szkoleniowym  
w Radawie, objętym patronatem 21 Dywizjonu Artylerii 
Przeciwlotniczej w Jarosławiu. 

Szkolenie poprzedziła odprawa dla wychowawców 
klas przeprowadzona przez kpt. Andrzeja Szymańskiego, pod-
czas której omówiono szczegółowe warunki szkolenia oraz 
dobowy plan zajęć (służby, warty, testy wydolnościowe, zaję-
cia specjalistyczne itd.). Kpt. Andrzej Szymański w porozumie-
niu z przedstawicielem Liceum Służb Mundurowych ppor. rez. 
Piotrem Łojko ustalił następujące tematy zajęć specjalistycz-
nych prowadzonych przez żołnierzy 21 daplot: 
- „Podstawy systemu samoobrony KRAV MAGA”. Pięciogo-
dzinne zajęcia z tego zakresu przeprowadzili st. szer. Mariusz 
Czerwiński i st. szer. Rafał Kryjomski; 
- „Budowa stanowiska ogniowego pojedynczego żołnierza, 
zasady wyznaczania sektorów ogniowych i maskowania sta-
nowisk ogniowych”. Czterogodzinne zajęcia z tego zakresu 

przeprowadzili st. szer. Witold Wewióra i szer. Bożena Kara-
kuła; 
- „Taktyka – natarcie drużyną, formowanie szyku bojowego, 
prawidłowe trzymanie broni”. Czterogodzinne szkolenie  
z tematu przeprowadził plut. Marcin Żyła. 

Żołnierze z 21 Dywizjonu Artylerii Przeciwlotniczej w Jarosławiu szkolili kadetów przeworskiej mundurówki  

17 maja 2016 r. klasa 1 LO Liceum Służb Munduro-
wych uczestniczyła w zajęciach praktycznych prowadzonych 
przez oficerów i podoficerów Powiatowej Komendy Pań-
stwowej Straży Pożarnej w Przeworsku.  

W ramach zajęć kadetki i kadeci zapoznali się z wy-
posażeniem wozu bojowego używanego w akcjach ratowni-
czych podczas wypadków drogowych itp. Mogli również prze-
śledzić jak wygląda wyjazd alarmowy począwszy od otrzyma-
nia informacji przez oficera dyżurnego aż do wyjazdu załogi 
ratunkowej. Dodatkowo kadetom zaprezentowano nowocze-
sne środki ochrony dróg oddechowych. Nadzór nad klasą  
w czasie zajęć sprawował Maciej Cieślak.  

Szkolenie praktyczne w Powiatowej Komendzie Państwowej Straży Pożarnej w Przeworsku 

Sprawni jak żołnierze – 2016 

W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Stalowej Woli rozegrano XXXIX Edycję 
Zawodów Sportowo – Obronnych „Sprawni jak żołnierze”, w których uczestniczyło 9 trzyosobo-
wych drużyn ze szkół ponadgimnazjalnych z Tarnobrzega, Stalowej Woli i Przeworska – zarów-
no chłopcy, jak i dziewczęta.  

Nasze miasto, powiat i szkołę reprezentowali chłopcy w składzie: Jacek Lotycz, Kacper 
Ziara, Michał Kruk przygotowani przez Macieja Cieślaka. Zawody obejmowały następujące konku-
rencje: bieg sprawnościowy, rzut granatem, pierwszą pomoc, strzelanie i bieg na orientację.  
W klasyfikacji drużynowej chłopców na I miejscu znalazła się drużyna gospodarzy, nasz zespół 
zajął III miejsce. W klasyfikacji indywidualnej Kacper Ziara był IV. Zawodnikom gratulujemy i ży-
czymy sukcesu w przyszłym roku na jubileuszowej XL (40) edycji zawodów.  

Sukcesy biegaczy z Sobieskiego  

29 września 20016 r. w Zarzeczu odbył się Memo-

riał Franciszka Sabana. W klasyfikacji drużynowej szkoła 

zajęła II miejsce.  

10 października 2016 r. odbyła się  Licealiada w  szta-

fetowych  biegach  przełajowych. Chłopcy z naszej szkoły za-

jęli  I miejsce. Na II miejscu uplasowała się drużyna dziewcząt. 

Obie drużyny awansowały na zawody rejonowe. Odbyły się 

one 19 października 2016 r. w Przemyślu. Nasze sztafety  za-

jęły IV miejsce.  Opiekunami zawodników byli: Urszula Kruk  

i Adam Łapa. 

 18 października 2016 r. odbyły się indywidualne bie-

gi, w których kolejno I miejsce zajął Maciej Przewrocki, II Mi-

chał Kruk, III Marcin Ostrzywilk.  

http://zsz.przeworsk.pl/?p=1664
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Uroczystości jubileuszowe VIII Zjazdu Absolwentów 
i Wychowanków Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego 
im. Króla Władysława Jagiełły w Przeworsku rozpoczęły się 3 
czerwca 2016 r. W tym szczególnym dniu nastąpiło odsłonię-
cie pamiątkowych tablic poświęconych pamięci zmarłych 
wybitnych pedagogów naszej szkoły: Profesor Marii Barnat 
i Profesorowi Ryszardowi Skrzyszowskiemu.  
 Dyrektor ZSOiZ Piotr Kuc w imieniu Komitetu Organi-
zacyjnego VIII Zjazdu, Wicedyrektora Andrzeja Żaka oraz nau-
czycieli przywitał przedstawicieli Zarządu Powiatu Przewor-
skiego i zaproszonych gości. Wydarzenie zaszczycili swoją 
obecnością: Zbigniew Kiszka Starosta Przeworski, Janusz 
Owsiak Wicestarosta, Członkowie Zarządu: Krystyna Sowa, 
Jan Pieniążek i Zygmunt Zielonka oraz Sekretarz Mariusz Pie-
niążek. Świadkami tej podniosłej uroczystości byli również: 
Stefan Duliban Dyrektor LO w Przeworsku w latach 1972–
1976, Alicja  Szozda – pomysłodawczyni Zjazdu Absolwentów, 
członkowie Komitetu Organizacyjnego VIII Zjazdu, Dorota 
Krzaczkowska Przewodnicząca Rady Rodziców, Profesor Wła-
dysława Skrzyszowska z najbliższą Rodziną, a także Robert 
Jaśkowiec - absolwent szkoły i jeden z fundatorów wyposaże-
nia multimedialnego w sali matematycznej. 

Dla uhonorowania zmarłych profesorów oddano 
dwie klasopracownie: matematyczną i historyczną, które na-
zwano imionami tych wybitnych postaci. Pomysłodawcą ta-
kiej formy uczczenia Ich pamięci był Komitet Organizacyjny 
VIII Zjazdu Absolwentów i Wychowanków Gimnazjum i Li-
ceum Ogólnokształcącego im. Króla Władysława Jagiełły  
w Przeworsku, a fundatorami: Starostwo Powiatowe, Rada 
Rodziców, Wychowankowie Profesor Marii Barnat (rocznik 
maturalny 1985), Prezes Banku Spółdzielczego Józefa Kozłow-
ska, Robert Jaśkowiec - absolwent szkoły. Zaszczyt przecięcia 
wstęgi podczas odsłonięcia tablicy pamiątkowej w klasopra-
cowni matematycznej przypadł w udziale Staroście Zbignie-
wowi Kiszce oraz Robertowi Jaśkowcowi. W klasopracowni 
historycznej tego symbolicznego aktu dokonała Profesor Wła-
dysława Skrzyszowska wraz z najbliższą Rodziną. Dopełnie-
niem tych podniosłych  chwil było wręczenie nagród laurea-
tom Konkursu Matematycznego im. Profesor Marii Barnat. 
          

 Na zakończenie uroczystości zebrani goście, dyrekcja 
szkoły, nauczyciele oraz uczniowie udali się pod pomnik Króla 
Władysława Jagiełły, aby uczcić postać patrona szkoły i złożyć 
wiązankę kwiatów. 
            4 czerwca był kolejnym dniem obchodów jubileuszo-
wych, które przyniosły uczestnikom Zjazdu Absolwentów wie-
le wspaniałych, niezapomnianych przeżyć. Po Mszy Św., od-
prawionej w Bazylice Kolegiackiej p.w. Ducha Św. w Przewor-
sku, nastąpił uroczysty przemarsz honorowych gości ulicami 
miasta w asyście orkiestry dętej. Część oficjalna spotkania 
absolwentów szkoły odbyła się w sali Miejskiego Ośrodka 
Kultury w Przeworsku. Dyrektor Piotr Kuc przywitał wszyst-
kich zaproszonych gości i dokonał oficjalnego otwarcia VIII 
Zjazdu Absolwentów i Wychowanków Gimnazjum i Liceum 
Ogólnokształcącego im. Króla Władysława Jagiełły w Przewor-
sku. Następnie wygłosił przemówienie Starosta Powiatu Prze-
worskiego Zbigniew Kiszka. 

          Po części oficjalnej rozpoczął się program artystyczny  
w wykonaniu uczniów i tegorocznych maturzystów przewor-
skiej „Jagiellonki”. Występujący na scenie  młodzi artyści sło-
wami poezji przybliżyli uczestnikom zjazdu cza-
sy młodości. Dzięki nastrojowym, lirycznym wierszom oraz 
niezwykle wzruszającej aranżacji muzycznej wykonanych 
utworów, zostały  przywołane najpiękniejsze chwile z prze-
szłości, spędzone w murach naszej Alma Mater. Młodzież 
zaprezentowała swój talent wokalny, muzyczny, zachwyciła 
zebranych gości zdolnościami tanecznymi i choreograficzny-
mi. Honorowym gościem, który wystąpił i zaprezentował  
w programie fragment swojej twórczości poetyckiej, był 
Krzysztof Sochacki – absolwent liceum. 
         Po programie artystycznym Stefan Duliban zachęcił 
uczestników zjazdu do zabrania głosu i podzielenia się swoimi 
refleksjami na temat przeszłości. Następnie wszyscy uczestni-
cy zjazdu przeszli do budynku  ZSOiZ przy ulicy Szkolnej, gdzie 
w niezwykle miłej atmosferze odbyły się spotkania klasowe. 
Uczestników zjazdu powitał szkolny zespół muzyczny. 
         Dalszy ciąg uroczystości miał miejsce wieczorem podczas 
Balu Jubileuszowego. Spotkanie absolwentów stanowiło sen-
tymentalną podróż do niezapomnianych lat młodości, pierw-
szych przyjaźni i miłości. 

Nauczyciele ZSOiZ w Przeworsku  

Powróćmy jak za dawnych lat, w zaczarowany wspomnień świat… 

http://loprzeworsk.pl/index.php/pl/2-aktualnosci/857-powrocmy-jak-za-dawnych-lat-w-zaczarowany-wspomnien-swiat
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 Czy będzie w tym roku wymiana?  To pytanie nurtu-

je uczniów i nauczycieli Przeworskiej Jagiellonki na początku 

września. I tak jest niezmiennie od ośmiu lat.  

 Przez taki okres czasu szkoła wypracowała sobie opi-

nię placówki otwartej na Europę i świat, na inne kultury i na-

rodowości, która promuje naukę języków obcych poprzez 

wymianę młodzieży. Za-

dania tego podjęła się 

przed laty i niezmiennie 

prowadzi Marta Inglot, 

nauczycielka języka an-

gielskiego. 

 Jak wyglądał 

ubiegły rok szkolny? Rok 

2015/16 to rok współpra-

cy ze szkołą t’Atrium  

w Amersfoort, w Holan-

dii. Realizacja tego pro-

jektu była możliwa dzięki 

znacznemu wsparciu finansowemu Starostwa Przeworskiego, 

a także pomocy organizacyjnej Urzędu Marszałkowskiego  

w Rzeszowie. 

 Uczestniczyliśmy w ogromnym międzynarodowym 

przedsięwzięciu z udziałem dziewięciu szkół europejskich  

a tematyka projektu dotyczyła zdobywania umiejętności 

przedsiębiorczych. W lutym 2016 r., 16-osobowa grupa 

uczniów z Przeworska przebywała w Holandii by uczestniczyć 

w tygodniowym programie przygotowanym przez Gospodarzy 

spotkania. Były więc wizyty w lokalnych firmach i wywiady  

z pracownikami, konkurs na reklamę wirtualnej firmy, ale 

również wycieczki do Amsterdamu czy Utrechtu oraz zajęcia 

integracyjne w międzynarodowym gronie.  

 W kwietniu 2016 r. przyszedł z kolei czas na Tydzień 

Holenderski w Przeworsku. Przygotowaliśmy Gościom żywio-

łowe powitanie w polskim stylu, eksponując piękno naszej 

Małej Ojczyzny.  Bogaty 

program tej części wy-

miany zawierał punkty 

tematycznie związane  

z projektem, m.in. wizy-

ta w Zakładach Mię-

snych w Górnie czy 

warsztaty biznesowe na 

rzeszowskim WSIiZ-ie.  

Goście odwiedzili Mu-

zeum  Auschwitz - Bir-

kenau oraz Kopalnię 

Soli w Bochni. A nie-

wątpliwą lokalną atrakcją był mecz Polska-Holandia na stadio-

nie MOSiR w Przeworsku. 

 Projekt współpracy ze szkołą w  Holandii skończył 

się, ale pozostały przyjaźnie, pamiątki i wspomnienia, ale po-

nad wszystko wiedza o nowym kraju i jego kulturze, toleran-

cja wobec innej narodowości i rasy oraz pewność w porozu-

miewaniu się w języku angielskim. 

 A jaki kraj w tym roku szkolnym, 2016/17? Odpo-

wiedź brzmi: HISZPANIA. 

Marta Inglot 

Była Holandia. Czy będzie ciąg dalszy? 

 Klasy o profilu prawniczo-medialnym rozwijają 

swoją wiedzę i umiejętności poprzez udział w projektach  

i kampaniach edukacyjnych. 

 W minionym roku szkolnym uczestniczyli w projekcie 

edukacyjnym w ramach Programu "Przywróćmy Pamięć", 

organizowanym przez Fundację Ochrony Dziedzictwa Żydow-

skiego i Muzeum POLIN. Celem projektu było poszerzenie 

wiedzy dotyczącej historii i kultury Żydów (również z Przewor-

ska) oraz zagadnień związanych z pracami archiwalnymi.  

 W ramach realizacji tego projektu odbyły się spotka-

nia w szkole, wycieczka do Archiwum Państwowego w Prze-

myślu oraz udział w podsumowaniu Projektu "Przywróćmy 

Pamięć" w Muzeum POLIN w Warszawie. Przewodniczkami 

naszych uczniów po stolicy były absolwentki naszej szkoły: 

Nina Jakubowska i Iwona Kosmala. Szkolnym koordynatorem 

projektu oraz opiekunem młodzieży była Małgorzata Jaku-

bowska. 

 Nasi wychowankowie wzięli także udział w kampanii 

edukacyjnej "Świadomy swoich praw". Polegała ona na przy-

gotowaniu symulacji rozpraw sądowych w postępowaniu kar-

nym przez zespoły uczniów z liceów ogólnokształcących. Gru-

pa uczniów z naszej szkoły, pod opieką Krzysztofa Dyrkacza, 

zajęła II miejsce w Finale Kampanii Edukacyjnej "Świadomy 

swoich praw" edycja 2016.  

Kształtujemy świadomość historyczną i obywatelską 

Pamiątkowe zdjęcie Gości i Gospodarzy przed budynkiem szkoły w Przeworsku 

Gala finałowa kampanii edukacyjnej „Świadomy Swoich Praw” 

Gala finałowa Projektu „Przywróćmy Pamięć” 
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 Wychowankowie przeworskiej Jagiellonki mogą 

realizować swoje pasje. Dbanie o wszechstronny rozwój 

naszych uczniów stanowi priorytet szkoły. Efekty tej działal-

ności widać zarówno w wynikach egzaminu maturalnego jak 

i po osiągnięciach  w olimpiadach i konkursach przedmioto-

wych. 

 Uczniowie z sukcesami uczestniczyli w różnego ro-

dzaju konkursach i zawodach sportowych także na poziomie 

rejonowym i centralnym. Łącznie wzięli udział w 55 konkur-

sach w sferze dydaktycznej, artystycznej i sportowej. Najwięk-

sze sukcesy osiągnęli: 

 Zuzanna Michno - I miejsce w Ogólnopolskim Konkursie 

Literatury Fantasy „Źródła Marzeń - Sources of Dreams” 

2016, 

 Jarosław Szepelak - laureat etapu centralnego Ogólnopol-

skiej Olimpiady Wiedzy Historycznej, 

 Sylwia Mroszczyk - I miejsce w finale Wojewódzkim Konkur-

su Historycznego 35-lecie NSZZ Solidarność, 

 Dawid Oleksak - I miejsce w Wojewódzkim Konkursie Pa-

triotycznym „Husaria - polska duma”, 

 Partycja Bieniasz - I miejsce w XXIII Wojewódzkim Młodzie-

żowym Konkursie Krajoznawczym „Poznajemy Ojcowiznę”; 

IV miejsce w finale III Konkursu Wiedzy Historycznej oraz V 

miejsce w XLIV Wojewódzkim Konkursie Krasomówczym, 

 Paweł Kosmala - II miejsce i Damian Cichoń - III miejsce  

w Finale Rejonowego Konkursu Języka Angielskiego  

w PWSTE w Jarosławiu, 

 Aleksandra Rzeczyca - wyróżnienie w etapie diecezjalnym 

Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Biblijnej, 

 Gabriela Kubrak - I miejsce i Marcin Jagiełła - II miejsce  

w XXIII Rzeszowskich Dniach Kultury Szkolnej, 

 Natalia Dudziak - III miejsce w XLIV Wojewódzkim Konkursie 

Krasomówczym, 

 Paweł Dyrkacz - III miejsce w Wojewódzkim Konkursie Pla-

stycznym pn. „Magiczne Miasto Rzeszów”, 

 Kamila Buja - I miejsce w Półfinale Wojewódzkiej Licealiady 

w pływaniu, 

 Drużyna dziewcząt - I miejsce w Rejonowej Licealiadzie  

w tenisie stołowym, 

 Drużyna dziewcząt - III miejsce w Rejonowej Licealiadzie 

Piłce Ręcznej, 

 Dziesięcioro uczniów nagrodzonych w Konkursie „Miejsce 

Powiatu Przeworskiego w kraju i Europie na przestrzeni 

dziejów”. 

Alicja Domka,  

Monika Czech 

Z tego jesteśmy dumni 

 Szkolna Grupa Wolontariuszy  powstała ponad 10 

lat temu, jej założycielem jest pedagog szkolny, natomiast 

już od wielu lat opiekunami są: Lucyna Kontek – pedagog 

szkolny oraz Katarzyna Wiśniowska – nauczyciel zajęć rewa-

lidacyjnych. 

 Uczestnikami SzGW są uczniowie naszej szkoły, któ-

rzy chcą świadomie, dobrowolnie i nieodpłatnie  poświęcać 

swój wolny czas, by pomagać innym. Wolontariusze wraz  

z opiekunami angażują się w liczne akcje charytatywne orga-

nizowane na terenie szkoły, miasta, powiatu oraz akcje o za-

sięgu ogólnopolskim (m.in.: Finały Wielkiej Orkiestry Świą-

tecznej Pomocy, Szlachetna Paczka, Podziel się posiłkiem, 

Przedświąteczna Zbiórka Żywności, akcje pomocy dzieciom 

chorym, wspieranie Podkarpackiego Hospicjum dla Dzieci). 

Biorą również udział w szkoleniach, uzyskując certyfikaty  

i dyplomy. 

 Od wielu lat Szkolna Grupa Wolontariuszy cieszy się 

dużą popularnością wśród uczniów i jest bardzo liczna (około 

30 osób).  Szereg akcji, w które angażuje się nasz szkolny wo-

lontariat powoduje, że każdy czuje się potrzebny i może po-

móc. 

 Uczniowie ze Szkolnej Grupy Wolontariuszy pomaga-

ją osobom starszym, chorym, niepełnosprawnym. Poznają 

alternatywne formy spędzania wolnego czasu, a także mają 

szansę na rozwijanie własnych kompetencji interpersonal-

nych i społecznych takich jak: otwartość, empatia, wrażli-

wość, gotowość do niesienia pomocy. 

Katarzyna Wiśniowska,  

Lucyna Kontek 

Czynimy dobro 
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Zespół Szkół w Kańczudze 

W 2016 r. w szkole wykonano kilka niezbędnych 
remontów i modernizacji: 
- ocieplenie ścian bocznych szkoły - 28 000 zł, 
- remont schodów przed wejściem głównym - 2 999,99 zł, 
- pokrycie kostką placu przed budynkiem szkolnym - 
43 985,65 zł, 
- wyposażenie kuchni w sprzęt AGD: zmywarkę - 1 357,03 zł, 
kuchnię gazową - 872,03 zł oraz mikrofalówkę - 448,99 zł, 
- odmalowanie ścian w pracowni mechanicznej - 349,29 zł. 

Ponadto pracownie przedmiotowe stale wzbogacane 
są o sprzęt i pomoce dydaktyczne z uwzględnieniem podsta-
wy programowej oraz wymogów egzaminów maturalnych 
i zawodowych. Koszty zrealizowanych inwestycji pokrył  
w całości organ prowadzący - Starostwo Powiatowe w Prze-
worsku.  

     Prace remontowe i zakup wyposażenia pracowni przedmiotowych 

W związku z Narodowym Dniem Pamięci Żołnierzy 
Wyklętych w Zespole Szkół w Kańczudze odbyło się spotka-
nie z dr Ireną Kozimalą – autorką książki „Żołnierze wyklęci. 
Z dziejów partyzantki antykomunistycznej w powiecie prze-
worskim 1944-1956”.  

Publikacja przedstawia historię antykomunistycz-
nych oddziałów partyzanckich działających w okolicach Prze-
worska po II wojnie światowej. Omawia strukturę, metody 
walki i rolę podziemia w ówczesnej sytuacji politycznej. 

Prezentację książki autorka rozpoczęła od wyjaśnie-
nia terminu „żołnierze wyklęci”, następnie przedstawiła tra-
giczne losy wybranych żołnierzy oddziałów „Lwowskie Dzieci” 
i „Warta”, którzy mimo zakończenia wojny nie złożyli broni  
i podjęli walkę z narzuconym Polsce ustrojem. Prześladowani, 
więzieni i mordowani przez komunistyczne służby byli skazani 

na zapomnienie. Do dzisiaj nieznane są miejsca pochówku 
wielu z nich. 

Dr Irena Kozimala, badając protokoły przesłuchań, 
akta procesów sądowych, wspomnienia naocznych świadków 
i inne źródła, podjęła próbę dotarcia do obiektywnej prawdy 
o tamtych wydarzeniach i przywrócenia bohaterskim żołnie-
rzom należnego miejsca w naszej pamięci. Autorka swoją 
relację wzbogaciła o prezentację multimedialną archiwalnych 
zdjęć i dokumentów. 

W spotkaniu uczestniczyła młodzież naszej szkoły, 
nauczyciele z okolicznych gimnazjów oraz zainteresowani 
lokalną historią mieszkańcy Kańczugi. Było ono okazją do roz-
mowy z autorką oraz otrzymania pamiątkowego wpisu do 
książki. 

Monika Mazur 

Przywróceni naszej pamięci 

Szkolne Koło CARITAS już po raz kolejny zorganizo-
wało spotkanie z Siostrą Michalitką Assuntą Słysz – misjo-
narką z Kamerunu połączone z kiermaszem pamiątek. Do-
chód z kiermaszu został przekazany na rzecz pomocy dzie-
ciom z wioski w głębi afrykańskiego buszu Betare-Oya. 

Mamy nadzieję, że w ten sposób wesprzemy w pracy 

duszpasterskiej Siostry Michalitki, szczególnie w edukacji  
i opiece zdrowotnej ubogich dzieci uczęszczających do kato-
lickich szkół. Dziękujemy za przyłączenie się do akcji i pozdra-
wiamy wszystkich przyjaciół misji. 

opiekunowie i członkowie SK Caritas 
Danuta Płoskoń, Katarzyna Kulig 

Współpraca szkoły z Misją w Kamerunie 

W ramach Projektu Ministerstwa Sprawiedliwości 
"Edukacja szkolna przeciwko wykluczeniu prawnemu"  
w szkole odbyły się 4-godzinne warsztaty dla uczniów kl.  
I LO i II TL.  

Prowadziła je Grażyna Nauka -  radca prawny Okrę-
gowej Izby Radców Prawnych w Warszawie. Ich celem było 
przekazanie młodzieży wiedzy dotyczącej organizacji i zasad 
funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości, a także zapoznanie 
z prawami i obowiązkami wynikającymi z bycia świadkiem  
i/lub ofiarą. Uczniowie bardzo miło wspominają warsztaty, na 
których zdobyli praktyczną wiedzę służącą rozwiązywaniu 
problemów społecznych.

Agata Stącel 

Edukacja szkolna przeciwko wykluczeniu prawnemu 
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Grupa 30 uczniów kl. I LO o profilu biologiczno-
chemicznym oraz kl. IV TŻ, pod opieką Małgorzaty Rożek-
Ziobro i Danuty Płoskoń uczestniczyła w wycieczce do Lubli-
na, której celem było zwiedzenie Instytutu Biotechnologii 
KUL a także udział w wykładach i zajęciach warsztatowych 
pod hasłem „150 lat genetyki mendlowskiej”.  

Ku naszemu zaskoczeniu byliśmy jedyną grupą, na 
przyjazd której czekali pracownicy Instytutu. Przywitał nas 
dziekan Wydziału Biotechnologii i Nauk o Środowisku – prof. 
dr hab. Ryszard Szyszka oraz dr Agnieszka Kuźniar – absol-
wentka naszej szkoły i zarazem inicjatorka spotkania. 
 Na wstępie uczestniczyliśmy w wykładzie poświęco-
nym zasługom Grzegorza Mendla dla rozwoju genetyki, póź-
niej zostaliśmy podzieleni na grupy laboratoryjne, w których 
realizowane były warsztaty z zakresu izolacji bakteryjnego 
DNA, identyfikacji grup krwi a także kolorowych zjawisk che-
micznych z wykorzystaniem bionanomateriałów. Własnoręcz-
ne wykonywanie doświadczeń, stosowanie nowoczesnych 
technik badawczych - to była pasjonująca przygoda, której 
długo nie zapomnimy. Zapewne w niejednej głowie zrodziła 
się myśl: „Może to moja przyszłość?”. Po wieńczącym naszą 
wizytę wykładzie poświęconym genetycznym uwarunkowa-
niom chorób człowieka, obdarowani materiałami informacyj-
nymi o kierunkach studiów, z planami kontynuowania  współ-
pracy, udaliśmy się w drogę powrotną. 

Danuta Płoskoń 

Wyjazd do Instytutu Biotechnologii  Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 

Z inicjatywy Szkolnego Zespołu Promocji Zdrowia 
szkoła nawiązała współpracę z Krakowską Wyższą Szkołą 
Promocji Zdrowia, która od kilku lat prowadzi prozdrowotny 
program edukacyjny dla szkół ponadgimnazjalnych 
„Szlakiem Promocji Zdrowia”.  

W ramach współpracy gościliśmy grupę studentów 
KWSPZ, która pod opieką dr n. med. Magdaleny Macko prze-
prowadziła zajęcia warsztatowe dla uczniów. Pierwszym ich 
etapem była część wykładowa obejmująca panel dietetyczny 
a w nim m. in. prawidłowe funkcjonowanie układu pokarmo-
wego, rodzaje diet, sposób oznakowania żywności i nowa 
piramida zdrowego żywienia. W drugiej części programu od-
były się warsztaty udzielania pierwszej pomocy. W trakcie 
zajęć uczniowie mogli uczestniczyć w pokazie masażu klasycz-
nego, poddać się pomiarowi tkanki tłuszczowej, ocenie prawi-
dłowości masy ciała i ogólnej kondycji organizmu. Jesteśmy 
przekonani, że każda forma utrwalania i poszerzania wiedzy 

na temat prawidłowych zwyczajów żywieniowych, z pewno-
ścią przełoży się na świadomie podejmowane każdego dnia 
decyzje a w konsekwencji na nasze zdrowie i samopoczucie. 

Danuta Płoskoń 

Szlakiem Promocji Zdrowia 

 
Pod hasłem „Gram czysto – jestem aktywny” odby-

ła się IX edycja Happeningu, który od początku swego istnie-
nia jest wyrazem protestu wobec wszelkich form przemocy  
i wyrazem wsparcia dla ludzi uwikłanych w przemoc.  

W bieżącym roku happening miał nieco inny charak-
ter niż w latach poprzednich – przede wszystkim główna 
część imprezy odbywała się poza szkołą. Uczniowie wszyst-
kich klas zwiedzili Muzeum Polaków Ratujących Żydów pod-
czas II wojny światowej w Markowej i poznali historię rodziny 
Ulmów, która za niesienie pomocy Żydom zapłaciła najwyższą 
cenę. Obejrzeli również wystawę prezentującą wielu innych 
Polaków z Podkarpacia ratujących Żydów. Było to inspiracją 
do dyskusji na temat przemocy i dyskryminacji w szczegól-
nych, wojennych okolicznościach oraz w obecnym czasie.  

Monika Mazur 

Happening Przeciw Przemocy 
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 W roku szkolnym 2015/2016 uczniowie brali udział 

w wielu konkursach, zarówno organizowanych w szkole, jak 

i przez różne instytucje. W wielu z nich odnosili znaczące 

sukcesy lub zajmowali wysokie miejsca.  

 Do najważniejszych zaliczyć należy: XXXI Konkurs 

Matematyczny im. prof. J. Marszała, Ogólnopolska Olimpiada 

o Diamentowy Indeks AGH, Złoty Indeks Politechniki Krakow-

skiej, XVI Podkarpacki Konkurs Matematyczny im. Franciszka 

Lei, Międzynarodowy Konkurs Pangea, III Wojewódzki Kon-

kurs „Śladem Wielkich Polaków” – abp Ignacy Krasicki, Olim-

piada Wiedzy Ekologicznej, Ochrona środowiska i przyrody na 

terenie powiatu przeworskiego, Olimpiada z Teologii Katolic-

kiej, Olimpiada Historyczna „Losy żołnierza i dzieje oręża pol-

skiego w latach 1531-1683. Od Obertyna do Wiednia. Rzecz-

pospolita Obojga Narodów”, Powiatowe zawody sportowe, 

Konkurs Międzyszkolny z języka angielskiego PWSTE Jarosław, 

Ogólnopolski Konkurs Lingua Plus, Konkurs Piosenki Angloję-

zycznej „The Voice of Students” którego byliśmy organizato-

rami, a także XXIV edycja Olimpiady Promocji Zdrowego Stylu 

Życia. W etapie wojewódzkim tego ostatniego konkursu 

uczennica – Beata Pigan jako jedyna reprezentowała powiat 

przeworski i zajęła zaszczytne III miejsce. 

Sukcesy uczniów w konkursach 

XXIV Olimpiada Promocja Zdrowego Stylu Życia 

 Dbając o rozwijanie różnorodnych zainteresowań 

uczniów zorganizowaliśmy kilka spotkań z ciekawymi ludź-

mi. 

 W czasie Dnia Otwartego młodzież ZS w Sieniawie,  

a także zaproszeni gimnazjaliści mogli obejrzeć przygotowane 

przez pracowników uczelni wyższych pokazy: robotów stwo-

rzonych w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszo-

wie oraz samochodu ekologicznego (bolidu) wyprodukowane-

go na Politechnice Rzeszowskiej. 

 Ponadto mogli porozmawiać z Małgorzatą Birek – 

fotograf, która opowiedziała o swojej pasji, zaprezentowała 

prace, a dla chętnych uczennic zorganizowała profesjonalną 

sesję zdjęciową. 

 Warto również wspomnieć o ostatnim spotkaniu  

z dr. hab. profesorem Uniwersytetu Rzeszowskiego Krzyszto-

fem Bochenkiem, który przyjechał z wykładem „Mit ciemnego 

średniowiecza”. Profesor w bardzo ciekawy i przystępny spo-

sób opowiedział zainteresowanym uczniom o dość tajemni-

czej i obcej im epoce, próbując jednocześnie przekonać, że 

mylnie uważa się średniowiecze za epokę gorszą od innych 

oraz że współcześni ludzie w wielu kwestiach niewiele różnią 

się od tych żyjących w XIII lub XIV wieku. Wykład spotkał się  

z pozytywnymi reakcjami uczniów, którzy choć przez moment 

mogli poczuć się jak studenci. 

Spotkania z ciekawymi ludźmi 

 Jak co roku uczniowie szkoły aktywnie włączyli się 

do akcji „Sprzątanie świata - Polska”, która jest częścią mię-

dzynarodowego ruchu na rzecz ochrony środowiska Clean 

up the World wywodzącego się z Australii.  

 Jest to wspólna lekcja poszanowania środowiska. Jej 

cel to promowanie nieśmiecenia, edukacja odpadowa oraz 

inicjowanie działań, dzięki którym zmniejszy się nasz nega-

tywny wpływ na środowisko.  Młodzież z klas I LO i II NLO  

pod czujnym okiem koordynatorki wydarzenia  Justyny Kaciu-

by i wychowawców 29 września  2016 r. posprzątała odcinek 

drogi znajdującej się przy lesie, a prowadzącej w stronę Witol-

dówki. Akcji patronowało Nadleśnictwo Sieniawa, które za-

fundowało uczniom pieczone kiełbaski.  

 31 marca 2016 r. na Rynku w Sieniawie gościł krwio-

Działania na rzecz ochrony środowiska i innych ludzi 

Spotkanie z Krzysztofem Bochenkiem 
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bus Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa 

w Rzeszowie w związku z akcją poboru krwi, którą zainicjowa-

ła nasza szkoła we współpracy z Odziałem Rejonowym Pol-

skiego Czerwonego Krzyża w Przeworsku oraz Klubem Hono-

rowych Dawców Krwi PCK „Orzeł” przy OSP w Sieniawie. Ucz-

niowie i  nauczyciele mieli możliwość po raz kolejny podzielić 

się  z potrzebującymi cennym płynem. 

 Młodzież aktywnie włączyła się w akcję charytatyw-

ną na rzecz pochodzącej z Sieniawy chorej dziewczynki Oli 

Toczek. Akcję pod nazwą Kibic z sercem” zainicjowali piłkarze 

i sympatycy sieniawskiego klubu MKS SOKÓŁ. Był to interne-

towy challenge, polegający na zaśpiewaniu refrenu piosenki 

„Przez twe oczy zielone” z repertuaru zespołu Akcent i dekla-

racja wpłaty pieniędzy dla potrzebującej Oli. Piosenkę śpie-

wali uczniowie indywidualnie ale i wspólnie czego dowodem 

są nagrania na stronie facebook sieniawskiego Sokoła.  

W szkole miała również miejsce zbiórka pieniędzy na ten cel. 

Uczniowie i absolwenci oddają krew 

 30 września i 3 października 2016 r. w szkole odbyło 

się czytanie „Quo vadis” Henryka Sienkiewicza. Była to nasza 

odpowiedź na Narodowe Czytanie wspomnianego dzieła, 

które zostało zorganizowane 3 września 2016 r. w ponad 

2200 miejscach w całej Polsce.  

 Była to już piąta edycja Narodowego Czytania, a te-

goroczna lektura została wybrana podczas internetowego 

głosowania spośród pięciu propozycji i nawiązywała do ob-

chodzonego właśnie Roku Henryka Sienkiewicza, ustanowio-

nego przez Sejm i Senat, w związku ze 170. rocznicą urodzin  

i 100. rocznicą śmierci pisarza. Uczniowie pod opieką nauczy-

cielek języka polskiego przeczytali fragment dotyczący spotka-

nia głównych bohaterów powieści: Rzymianina Winicjusza  

i chrześcijanki Ligii. Następnie każdy mógł wylosować cytat  

z powieści, zastanowić się nad jego wymową i ewentualnie 

podzielić swoimi przemyśleniami z innymi uczniami. 

Promowanie czytelnictwa 

Czytanie „Quo vadis” 

 Na przełomie maja i czerwca uczniowie klasy II uda-

li się wraz z wychowawcą na wycieczkę w Bieszczady. Zwie-

dzali zaporę wodną w Solinie, ośrodek Caritas w Myczkow-

cach z pięknymi miniaturami cerkwi, skansen w Sanoku, 

zdobyli też jeden z najwyższych szczytów w Bieszcza-

dach, Połoninę Caryńską. 

 W dniach 30 września - 1 października 2016 r. klasa 

III LO brała udział w pielgrzymce do Częstochowy. Po drodze 

do Sanktuarium uczniowie zwiedzili Kurozwęki, gdzie uczest-

niczyli w "safari bizon", obejrzeli ruiny zamku Krzyżtopór,  

a następnie odwiedzili Sanktuarium Krzyża Świętego na Łysi-

cy. Po noclegu w Chęcinach uczniowie zwiedzili pała-

cyk Henryka Sienkiewicza w Oblęgorku. Głównym celem piel-

grzymki była modlitwa maturzystów przed Obrazem Matki 

Boskiej Częstochowskiej wspólnie z rówieśnikami  z archidie-

cezji przemyskiej. 

 Odbyliśmy wiele wyjazdów do rzeszowskich kin, 

mi.in. na filmy „Everest”, „Więzień labiryntu”, „Wołyń”. Klasy 

maturalne łączyły ten wyjazd z pobytem w Wyższej Szkole  

w Rzeszowie, gdzie pracownicy naukowi przeprowadzali spe-

cjalnie dla nich warsztaty coachingowe. 

 Zimową porą uczniowie integrowali się na kuligu  

w Radawie. 

Artykuły opracowały: 

Magdalena Ćwikła, Joanna Mazurek 

Wycieczki dydaktyczne i integrujące 

Młodzież z wychowawcą na Połoninie Caryńskiej 

Młodzież podczas kuligu w Radawie 
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Oczekiwana z niecierpliwością wycieczka do Parla-

mentu Europejskiego stała się faktem. W dniach od 28 maja 

do 1 czerwca Michał Kozak – laureat Ogólnopolskiego Kon-

kursu Wiedzy o Wincentym Witosie – zrealizował swoją na-

grodę.  

Wielkim przeżyciem była wizyta w Parlamencie i spo-

tkanie z europosłem Jarosławem Kalinowskim – fundatorem 

wycieczki. Podróż do Belgii była wspaniałą okazją do poznania 

instytucji europejskich ale również zwiedzenia pięknych za-

bytków Brukseli i Antwerpii.  

Z wizytą w Parlamencie Europejskim 

Laureat konkursu z Bogusławem Bąkiem Dyrektorem ZS w Zarzeczu 

Uczniowie pionu żywienia już od I klasy czynnie 

angażują się w obsługę gastronomiczną różnych uroczysto-

ści. Z pomocą starszych kolegów z powodzeniem udało się 

im poprowadzić organizowaną przez naszą szkołę doroczną 

międzyszkolną imprezę p.t. „Stroik Bożonarodzeniowy”.  

Hasło przewodnie brzmia-

ło: „…a od kaszy człowiek zdrów”. 

Jednym z punktów programu był 

pokaz sporządzania owsianki 

z udziałem najmłodszych uczestni-

ków konkursu. W tegorocznej edy-

cji udział wzięło 119 uczniów 

z 12 szkół podstawowych, gimna-

zjalnych i ponadgimnazjalnych.  

W grudniu uczniowie klasy 

II uczestniczyli w Konferencji z okazji 150 rocznicy powstania 

Kół Gospodyń Wiejskich w Polsce, która odbyła się w MOK 

w Przeworsku. Jak co roku przygotowali też wykwintne potra-

wy na Spotkanie Opłatkowe w Starostwie Powiatowym.  

Zdobytym doświadczeniem kulinarnym młodzież 

dzieli się z młodszymi. O tym, że można przerobić owoce na 

zwierzęta przekonali się uczniowie najmłodszych klas Zespołu 

Szkół im. Jana Pawła II w Zarzeczu. Chłopcy z klasy 1 TŻ odkry-

li przed nimi tajniki tworzenia jeża z gruszki czy łabędzia 

z arbuza. We współpracy z Publicznym Gimnazjum im. Jana 

Pawła II w Zarzeczu nasza szkoła po raz drugi zorganizowała 

Międzyszkolny Konkurs „Wiedzy o Zdrowiu”, do którego włą-

czyła się młodzież gimnazjalna z ZS im. Św. Alberta 

z Żurawiczek. Dla finalistów były nagrody rzeczowe oraz 

udział w warsztatach kulinarnych, które odbyły się w naszej 

szkole.  

Aby doskonalić swoje umiejętności, uczniowie uczą 

się od doświadczonych kolegów. W kwietniu zorganizowano 

pokaz kulinarny z udziałem naszego absolwenta Daniela Mro-

za – obecnie mistrza kuchni w hotelu w Arłamowie. Daniel 

udzielił cennych wskazówek oraz zademonstrował ciekawe 

techniki pracy. Miesiąc maj młodzież klas trzecich spędziła na 

praktykach zawodowych w różnych zakładach pracy. Część 

klas wyjechała do ośrodka w Arłamowie, gdzie nasze uczenni-

ce miały możliwość zadbania o rozkosze podniebienia repre-

zentantów Polskiej Kadry. Z pewnością teraz Orły Nawałki 

będą latać naprawdę wysoko! 

We wrześniu podjęliśmy się obsługi gastronomicznej 

25-lecia Fundacji im. Jana Pawła II „Wzrastanie”. Wydarzenie 

odbyło się w pałacu w Lipniku. Uczniowie stanęli na wysoko-

ści zadania. Ich pyszne przekąski i dania nie tylko cieszyły 

oczy, ale i podniebienie. Apetyczne szwedzkie stoły zachwyci-

ły zaproszonych gości.  

Technik żywienia  

W bieżącym roku szkoła zmieniła nazwę na Zespół 

Szkół im. Wincentego Witosa w Zarzeczu. Przygotowała pro-

jekt pt. „Nowe umiejętności – nowe możliwości”, w którym 

zaplanowaliśmy poszerzenie bazy dydaktycznej, staże dla 

uczniów oraz różnorodne kursy, dzięki którym młodzież mo-

że zyskać nowe kwalifikacje.  

Jedna szkoła –  
wiele możliwości 
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Już drugi rok w szkole funkcjonuje nowy kierunek 

kształcący w zawodzie technik logistyk o profilu wojsko-

wym. Szkoła nawiązała współpracę z Jednostką Wojskową 

Nr 3957 w Jarosławiu, która objęła patronat nad klasą.  

Młodzież z „Logistyka” jest bardzo zorganizowana  

i aktywna, co skutkuje udziałem uczniów w wielu wydarze-

niach w szkole i środowisku. Pod okiem wychowawczyni ucz-

niowie przygotowali zajęcia, odwiedzili oddział „zerowy” 

w SP nr 4 w Jarosławiu. W przygotowanej prezentacji 

pt. „Kto Ty jesteś?”, na podstawie legend przedstawili dzieje 

Polski. Celem spotkania było przekazanie wiadomości na te-

mat powstania naszego państwa, symboli narodowych 

i patriotyzmu. 

Wiele przedsięwzięć i akcji „Logistycy” podejmują we 

współpracy z uczniami LO. W styczniu wzięli udział w II turze 

warsztatów realizowanych w ramach projektu „Edukacja 

szkolna przeciwko wykroczeniu prawnemu”. Odwiedzili rów-

nież Sąd Rejonowy w Jarosławiu, poznając zawiłości prawa 

karnego, a w lutym uczestniczyli w rozprawie sądowej w Są-

dzie Rejonowym w Przeworsku.  

Będąc pod patronatem Jednostki Wojskowej, klasa I 

technik logistyk wzięła udział w obchodach uroczystości Świę-

ta 21 dywizji artylerii przeciwlotniczej im. Gen. Ludwika Zają-

ca. W ramach święta zorganizowano Dzień Otwartych Koszar. 

Młodzież zwiedziła Salę Tradycji oraz zapoznała się z elemen-

tami uzbrojenia Jednostki Wojskowej 3957. Uczniowie wzięli 

udział w pokazie wozów bojowych i uroczystej defiladzie.  

Podczas Dni Otwartych Komendy Policji w Zaczerniu 

młodzi poznawali zasady posługiwania się bronią palną. Mło-

dzież zwiedziła Oddział Prewencji Policji i Pododdział Antyter-

rorystyczny. Uczestnicząc w III Podkarpackim Młodzieżowym 

Święcie Bezpieczeństwa Wewnętrznego uczniowie mogli po-

znać sposoby wykorzystywania przez służby mundurowe róż-

nego rodzaju sprzętu, obejrzeć inscenizowaną akcję napadu 

na konwój, czy też zatrzymanie przemytnika narkotyków.  

Klasy mundurowe 

Szkoła, jak co roku, włączyła się 

w ogólnopolską akcję „Pomóż Dzieciom Prze-

trwać Zimę”. Zebraliśmy ponad 100 kg żywno-

ści długoterminowej, słodyczy i środków czy-

stości. Wszystkie produkty zostały przekazane 

do GOPS w Zarzeczu.  

Wzięliśmy udział w organizowanej  

w naszej gminie akcji „Pozwólmy Tomkowi zrealizować ma-

rzenia”, przeprowadzając zbiórkę pieniężną. Tomkowi, który 

wielu uczniom jest dobrze znany, życzymy realizacji marzeń. 

Uczniowie wzięli udział w spotkaniu informacyjnym 

na temat chorób nowotworowych krwi, zachęcającym do 

wstąpienia w szeregi dawców szpiku kostnego 

i komórek macierzystych. Efektem spotkania 

była rejestracja 5 uczestników do  DKMS – 

Dawcy Komórek Macierzystych. 

 Maturzyści wcielili się w role Świętego 

Mikołaja i Śnieżynek i odwiedzili dzieci ze Szko-

ły Podstawowej w  Pełnatyczach oraz przed-

szkolaków z Zarzecza.  

 W maju odbył się Maraton Zumby & 

Latino, podczas którego prowadzona była zbiórka na rehabili-

tację dla małej Lenki Pakosz. Nasi uczniowie wykonali ser-

duszka okolicznościowe, które za dobrowolny datek można 

było nabyć podczas całej imprezy. Mamy nadzieję, że zebrane 

pieniądze pomogą Lence czynić postępy w jej rozwoju.  

Akcje charytatywne 

 Dniem najważniejszym dla naszej placówki jest 

Święto Szkoły. Obchodzimy je corocznie końcem październi-

ka. Podczas uroczystości wręczamy nagrody zwycięzcom 

konkursu szkolnego nt. życia i działalności Patrona Szkoły. 

 8 listopada poczet sztandarowy szkoły uczestniczył 

w obchodach Zaduszek Witosowych. „Nie ma sprawy ważniej-

szej niż Polska” – usłyszeliśmy słowa W. Witosa przy jego gro-

bie w Wierzchosławicach. Nie zabrakło okazji do rozmów  

i wspomnień między innymi z absolwentem szkoły Posłem 

Mieczysławem Kasprzakiem.  

Święto szkoły – pamięć o patronie 
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 Zarząd Powiatu Przeworskiego przyznał stypendia 

dla najzdolniejszej młodzieży uczęszczającej do szkół ponad-

gimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Przeworski.  

 Warunki przyznawania stypendiów określone są  

w Uchwale Nr XXXVI/277/10 Rady Powiatu Przeworskiego  

z dnia 16 kwietnia 2010 r. w sprawie wspierania edukacji 

uzdolnionych uczniów szkół, dla których organem prowadzą-

cym jest Powiat Przeworski. Zgodnie z warunkami zawartymi 

w uchwale dyrektorzy szkół składają wnioski o stypendia dla 

uczniów, którzy za poprzedni rok szkolny uzyskali średnią 

co najmniej 4,9 i ocenę z zachowania co najmniej bardzo 

dobrą. Jeśli uczeń może pochwalić się szczególnymi osią-

gnięciami np. zdobycie tytułu laureata olimpiady, turnieju 

albo konkursu o zasięgu wojewódzkim, ogólnopolskim lub 

międzynarodowym wtedy minimalna średnia ocen to 

4,75. 

 Na rok szkolny 2016/2017 zostało przyznanych 

37 stypendiów, w tym dla uczniów z następujących szkół 

ponadgimnazjalnych: z Zespołu Szkół w Sieniawie, z Ze-

społu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. 

Króla Władysława Jagiełły w Przeworsku, z Zespołu 

Szkół Zawodowych im. Króla Jana III Sobieskiego  

w Przeworsku, z Zespołu Szkół w Kańczudze i z Ze-

społu Szkół im. Wincentego Witosa w Zarzeczu. Sty-

pendia przyznane są na okres 8 miesięcy dla 

uczniów klas maturalnych, a dla uczniów pozosta-

łych klas na okres 10 miesięcy.  

 3 listopada 2016 r. w sali konferencyjnej 

Starostwa Powiatowego w Przeworsku odbyło się 

uroczyste rozdanie Stypendiów Starosty, w którym 

uczestniczyli: Starosta Przewor-

ski Zbigniew Kiszka, Wicestaro-

sta Janusz Owsiak, Sekretarz 

Mariusz Pieniążek oraz członko-

wie Zarządu Krystyna Sowa, Jan 

Pieniążek i Zygmunt Zielonka. 

Podczas spotkania Starosta wraz 

z Wicestarostą wręczyli okolicz-

nościowe dyplomy i przekazali 

swoje gratulacje stypendystom, 

rodzicom i dyrektorom szkół. 

 

Maria  

Pieniążek 

Wydział 

Oświaty, 

Kultury, 

Promocji 

i Ochrony 

Zdrowia 

Stypendia Starosty Przeworskiego dla najzdolniejszej młodzieży 

Stypendyści z ZSOiZ w Przeworsku 

Stypendyści z ZS w Kańczudze 

Stypendyści z ZSZ w Przeworsku 

Stypendyści z ZS w Zarzeczu 

Stypendyści z ZS w Sieniawie 
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 13 października 2016 r. w Sali Balowej Zespołu Pa-

łacowo-Parkowego w Przeworsku  odbyła się uroczystość  

z okazji Dnia Edukacji Narodowej, podczas której wręczono 

Nagrody Starosty Przeworskiego.  

 Nagrody zostały przyznane 12 nauczycielom za 

szczególne osiągnięcia w pracy pedagogicznej i opiekuńczo-

wychowawczej oraz za zaangażowanie w codzienną pracę  

i wysiłek włożony w rozwój szkół i placówek. 

 Starosta Przeworski Zbigniew Kiszka złożył życzenia 

obecnym na uroczystości nauczycielom i dyrektorom szkół 

oraz wręczył okolicznościowe dyplomy i kwiaty nagrodzonym 

laureatom. Uroczystość uświetnił występ uzdolnionych wy-

chowanków Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im. Mie-

czysława Karłowicza w Przeworsku. 

 W gronie nagrodzonych nauczycieli znaleźli się:  

 z Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Przeworsku -

Elżbieta Sudoł, 

 z Zespołu Szkół w Sieniawie - Janusz Mach, 

 z Zespołu Szkół w Kańczudze - Monika Nawojska, Danuta 

Płoskoń, 

 z Zespołu Szkół  Zawodowych w Przeworsku - Janusz Biały, 

Małgorzata Skałuba, Jolanta Mrugała, Wiktor Koba, 

 z Zespołu Szkół w Zarzeczu - Joanna Bojarska, Alicja Maj-

cher, 

 z Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Prze-

worsku - Małgorzata Jakubowska, Marta Ryznar. 

Katarzyna Solak 

Wydział Oświaty, Kultury, Promocji i Ochrony Zdrowia 

Nagrody Starosty Przeworskiego z okazji Dnia Edukacji Narodowej 

  
 Celem konkursu jest promocja własnego regionu  

i Małych Ojczyzn, wyszukiwanie, tworzenie oraz prezentacja 

regionalnych i lokalnych produktów turystycznych przez 

dzieci i młodzież szkolną. Kontynuowanie i upowszechnianie 

tradycji rodzinnych, środowiskowych oraz regionalnych.  

 8 listopada 2016 r., po wysłuchaniu prezentacji przy-

gotowanych przez młodzież, Jury konkursu postanowiło, że 

nagrody otrzymają: 

(Lista wszystkich nagrodzonych w konkursie znajduje się na 

stronie www.powiatprzeworsk.pl). 

 

Finał XI WKT Dzieci i Młodzieży Szkolnej  
„Na najlepszy produkt turystyczny mojej Małej Ojczyzny – jakiej nie znacie” 

Finaliści Konkursu  

Nazwa szkoły Skład drużyny Opiekun Miejsce 

Szkoła Podstawowa Nr 2 
w Przeworsku 

Kamil Bondyra 
Wojciech Bondyra 

Elżbieta 
Kubaszek I 

Szkoła Podstawowa 
w Pantalowicach 

Róża Horojdko 
Aleksandra Kuszek 

Monika 
Ciapa I 

Gimnazjum Nr 1 
w Przeworsku 

Zofia Kobylińska 
Hubert Makowicz 

Elżbieta 
Wielobób 
Jadwiga 
Sebzda 

I 

Zespół Szkolno-
Gimnazjalny 

w Pantalowicach 

Patrycja Wójcik 
Sandra Rymarz 

Monika 
Ciapa I 

Gimnazjum 
w Urzejowicach 

Kamila Dusza 
Karolina Dryniak 

Magdalena 
Słysz II 

Zespół Szkół 
w Chałupkach 

Marlena Sikorska 
Anna Płoskon 

Magdalena 
Słysz II 

Zespół Szkół 
w Dębowie 

Karolina Lis 
Martyna Maca 

Elżbieta 
Wyczarska II 

Zespół Szkolno-
Gimnazjalny 

w Pantalowicach 

Faustyna Morzywałek 
Andżelika Czepiel 

Katarzyna 
Telega - 
Marek 

III 

Zespół Szkolno-
Gimnazjalny 

w Krzeczowicach  

Katarzyna Fujarowicz 
Bartłomiej Marek 

Monika 
Ciapa III 

Zespół Szkół  
Zawodowych 
w Przeworsku 

Daria Mastelarz 
Gabriela Uberman 

Jakub Żołyniak 

Joanna 
Śliwińska I 
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 Celem Wojewódzkiego Konkursu Krasomówczego 

Dzieci i Młodzieży Szkolnej jest rozbudzanie wśród młodych 

ludzi zamiłowania do języka ojczystego oraz kształtowanie 

umiejętności poprawnego, jasnego i logicznego formułowa-

nia myśli, a także zachęcanie do zdobywania wiedzy o Polsce 

i Polakach, poznawania własnego regionu, jego historii  

i dorobku kulturowego poprzez wystąpienia krasomówcze. 

 26 października w sali konferencyjnej Starostwa Po-

wiatowego w Przeworsku odbyły się Finały Wojewódzkich 

Konkursów Krasomówczych. W tym roku był to Jubileusz: 

32 lat Wojewódzkiego Konkursu Krasomówczego 

Dzieci Szkół Podstawowych 

17 lat Wojewódzkiego Konkursu Krasomówczego 

Młodzieży Gimnazjalnej 

i 45 lat Wojewódzkiego Konkursu Krasomówczego 

Młodzieży Ponadgimnazjalnej. 

Finały Wojewódzkich Konkursów Krasomówczych 

Imię Nazwisko Szkoła Miejsce 

Nikola Pieniążek Szkoła Podstawowa Nr 2  
w Przeworsku 

I 

Alicja Bujny Szkoła Podstawowa Nr 2 
 w Przeworsku 

II 

Remigiusz Maciewicz Zespół Szkół w Ostrowie III 

Imię Nazwisko Szkoła Miejsce 

Martyna Szepańska Gimnazjum Nr 1 w Przeworsku I 

Natalia Pelc Zespół Szkół w Hermanowicach II 

Natalia Kunach Gimnazjum Nr 1 w Nowosielcach III 

Imię Nazwisko Szkoła Miejsce 

Julia Dyląg Zespół Szkół Leśnych w Lesku I 

Wiktoria Nawój I Liceum Ogólnokształcące 
w Przemyślu 

II 

Julia Zacios Zespół Szkół Gospodarczych 
w Rzeszowie 

III 

Finaliści Konkursu  

  
 Sukcesem młodych krasomówców 

z powiatu przeworskiego zakończył się 

XXXII Ogólnopolski Konkurs Krasomówczy 

Dzieci Szkół Podstawowych w Legnicy i XVII Ogólnopolski 

Konkurs Krasomówczy Młodzieży Szkół Gimnazjalnych  

w Legnicy. 

 III miejsce zajęła Nikola Pieniążek ze Szkoły Podsta-

wowej Nr 2 w Przeworsku. Nikola otrzymała również nagrodę 

specjalną Przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego Kon-

kursu dla najmłodszego uczestnika 

konkursu krasomówczego. Uczennicę 

do konkursu przygotowała Anna Ro-

sół. 

 VII miejsce zajęła Alicja Bujny 

ze Szkoły Podstawowej Nr 2 w Prze-

worsku. Alicja otrzymała również na-

grodę im. Wandy i Henryka Urbania-

ków. Uczennicę do konkursu przygo-

towała Dorota Chmura. 

 IV miejsce zajęła Natalia Ku-

nach z Gimnazjum Nr 1 w Zespole Szkół w Nowosielcach. 

Uczennicę do konkursu przygotowała Krystyna Wywrót. 

 VII miejsce zajęła Martyna Szczepańska z Gimnazjum 

Nr 1 w Przeworsku. Martyna otrzymała również nagrodę Koła 

Przewodników Terenowych i Sudeckich oraz nagrodę Prze-

wodniczącego Jury. Uczennicę do konkursu przygotowała 

Joanna Hołowaty. 

Marian Dzimira 

Przewodniczący Wojewódzkiego  

Konkursu Krasomówczego w Przeworsku 

Członek Jury  

Ogólnopolskiego Konkursu Krasomówczego w Legnicy  

Wielki sukces krasomówców z Powiatu Przeworskiego  
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 90 lat Ruchu Schronisk Młodzieżowych w Polsce 1926-2016 

Idea schronisk młodzieżowych na 

świecie jest realizowana ponad 100 lat. Jej prekursorem  

w 1909 r. był niemiecki nauczyciel Richard Schirmann.  

 Zaowocowała ona uruchomieniem w 1912 r. pierwsze-

go na świecie schroniska w Altenie (Altena Castle). W 1919 r. 

powstaje Niemieckie Stowarzyszenie Schronisk Młodzieżowych, 

a później w 1924 r. Stowarzyszenie Szwajcarskie i jako trzecie  

z kolei  w roku 1926 - Stowarzyszenie Polskich Schronisk Mło-

dzieżowych. Do 1932 r. tworzy się jeszcze 10 stowarzyszeń 

(Holandia, Norwegia, Dania, Anglia, Francja, Szkocja, Belgia, 

Irlandia, Nowa Zelandia, Północna Irlandia). Od 20 do 22 paź-

dziernika 1932 r. zebrali się w Amsterdamie przedstawiciele 11 

krajowych stowarzyszeń schronisk młodzieżowych. Józef Błoński 

i Mieczysław Orłowicz reprezentujący Polskę złożyli podpisy pod 

protokołem "Pierwszego spotkania sekretarzy krajowych stowa-

rzyszeń schronisk młodzieżowych" powołującego Międzynaro-

dową Federację Schronisk Młodzieżowych. Statut Federacji wy-

znaczył ścisłą współpracę międzynarodową na rzecz ruchu 

schronisk młodzieżowych oraz wzajemne honorowanie legity-

macji stowarzyszeń krajowych. Dynamiczny rozwój schronisk 

młodzieżowych i zainteresowanie rządów wielu państw popiera-

niem tego ruchu spowodował, że MFSM stała się, po Światowej 

Organizacji Turystyki, drugim w świecie stowarzyszeniem tury-

stycznym zrzeszającym obecnie 76 państw świata, w których 

działa 5600 schronisk młodzieżowych przyjmujących młodych 

turystów po najniższych cenach. Idea utworzenia sieci schronisk 

w Polsce, wynikła z potrzeb programu turystyczno-krajoznaw-

czego w szkole, zrodziła się po odzyskaniu przez Polskę niepod-

ległości. Myśl ta zainicjowana została przez nauczycieli Ziemi 

Krakowskiej i przeistoczyła się w inicjatywę budowy pierwszego 

w Polsce młodzieżowego domu wycieczkowego, który otworzył 

swoje podwoje w 1931 r. "na Oleandrach", z 218 łóżkami. Wcze-

śniej, bo w 1926 r. inicjatywę władz krakowskich podjęło Mini-

sterstwo Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego popula-

ryzując akcję organizowania tzw. "punktów oparcia" dla wycie-

czek szkolnych i obozów wędrownych. Potrzeba tego ruchu  

w systemie wychowawczym i organizacyjnym doprowadziła do 

utworzenia w 1926 roku w Ministerstwie Wyznań Religijnych  

i Oświecenia Publicznego "Międzydepartamentowej Komisji do 

Spraw Turystyczno-Krajoznawczych" oraz Funduszu 

Schronisk Młodzieżowych. Komisja podjęła m.in.: bu-

dowę "Młodzieżowego Domu Wycieczkowego" na 

Oleandrach w Krakowie; budowę domów wakacyjnych 

i wycieczkowych oraz organizację schronisk młodzie-

żowych w szkołach na najważniejszych szlakach tury-

stycznych kraju. 19 maja 1926 r. powstaje Stowarzy-

szenie Polskich Schronisk Młodzieżowych. W tym cza-

sie organizowane są schroniska młodzieżowe m.in.  

w Augustowie, Nowej Słupi, Morgownikach, Kaliszu  

i Sromowcach Niżnych. Równocześnie podjęto organizację 

schronisk młodzieżowych sezonowych na okres ferii letnich  

i zimowych. Zapoczątkowana w 1926 r. akcja umożliwiła urucho-

mienie do końca 1931 r. 145 noclegowych obiektów stałych  

i sezonowych z 3488 łóżkami. W 1939 r. mieliśmy już 212 schro-

nisk młodzieżowych z ok. 6000 łóżek. II Wojna Światowa i trud-

ne lata powojenne przerwały w Polsce działalność schronisk 

młodzieżowych. Duże ożywienie wśród działaczy oświatowych 

przyniósł rok 1957, w którym został powołany w Ministerstwie 

Oświaty - Wydział Turystyki i Krajoznawstwa, a następnie  

z dniem 8 czerwca 1959 r. reaktywowano Polskie Towarzystwo 

Schronisk Młodzieżowych, które wspólnie z władzami oświato-

wymi i dzięki pomocy finansowej Głównego Komitetu Kultury 

Fizycznej i Turystyki podjęło kontynuację idei tworzenia schro-

nisk młodzieżowych. Obecnie do PTSM należały ponad 50 000 

członków Towarzystwa zrzeszonych w 27 Oddziałach PTSM  

w całej Polsce, 440 Kół PTSM, głównie w szkołach, internatach  

i innych placówkach oświatowo-wychowawczych, ale także na 

uczelniach w zakładach pracy, 252 Szkolne  Schroniska Młodzie-

żowe w tym Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Przeworsku, 5 

Schronisk Młodzieżowych PTSM 50 „Tras Typowych” dla obo-

zów wędrownych, kolonii, obozów rowerowych, wycieczek 

szkolnych, rajdów i zlotów.  Powinnością statutową PTSM jest 

tworzenie i organizowanie Szkolnych Schronisk Młodzieżowych 

oraz upowszechnianie krajoznawstwa i turystyki szkolnej na 

bazie schronisk jako najtańszej i najbardziej wartościowej wśród 

młodzieży formy wypoczynku. Pod Honorowym Patronatem 

Prezydenta RP w dniach 16 – 18 września 2016 r. w Krakowie 

odbyły się uroczyste obchody Jubileuszy 90-lecia Ruchu Schro-

nisk Młodzieżowych w Polsce oraz 85-lecia Schroniska Młodzie-

żowego PTSM „Oleandry” w Krakowie. W jubileuszu uczestni-

czyło 160 działaczy PTSM z całej Polski. Uroczystościom prze-

wodniczył Prezes Zarządu Głównego PTSM Henryk Gołębiewski 

oraz dwaj wiceprezesi Marian Dzimira i Waldemar Domarań-

czyk. Jubileusz zakończył się wspólnym zdjęciem na 

schodach Schroniska Młodzieżowego PTSM „Oleandry” 

w Krakowie na wzór zdjęcia sprzed 85 lat. 17 września 

2016 r. w Schronisku Młodzieżowym przy ulicy Olean-

dry, nastąpiło uroczyste odsłonięcie dwóch pamiątko-

wych tablic: pierwsza z nich upamiętniała 90 rocznicę 

powstania Ruchu Schronisk Młodzieżowych w Polsce  

a druga staraniami Małopolskiego Centrum Edukacji 

oraz PTSM dotyczyły historii szlaku Kompanii Pierwszej 

Kadrowej i 85 rocznicy otwarcia Schroniska Młodzieżo-

wego PTSM przy ulicy Oleandry w Krakowie. 

 26 października br. podczas finałów Wojewódzkich 

Konkursów Krasomówczych Starosta Przeworski Zbigniew Kiszka 

został odznaczony medalem z okazji 90 rocznicy powstania Ru-

chu Schronisk Młodzieżowych w Polsce. 

Marian Dzimira                                                                                      

Wiceprezes Zarządu Głównego PTSM w Warszawie                        

Przewodniczący Komisji Schronisk Młodzieżowych  

Uroczyste odsłonięcie tablic pamiątkowych 



 4 września na zbiorniku w Pełnatyczach zorganizo-

wane zostały drużynowe zawody spławikowe z okazji 65-

lecia koła JAZ Przeworsk.  

 Wystartowało 57 zawodników, którzy zjechali się  

z całego okręgu przemyskiego. Swoją obecnością zaszczycili 

nas koledzy z: SAN Jarosław, Husarz Jarosław, HUTNIK Luba-

czów, WIAR Przemyśl, SAN Przemyśl, Pruchnik, Wodnik Kań-

czuga, Kolejarz Przemyśl, Łańcut, Koło Jarosław, Brzana Krasi-

czyn. Przy tak niskim stanie wody łowiono głównie leszcze, 

płocie, jazie. Ogólnie złowiono 64 kg ryb, co daje 1,12 kg na 

zawodnika. 

65-lecie koła JAZ Przeworsk 

VIII Spinningowy Puchar Mleczki 

 Kolejna edycja, tym razem już VIII Spinningowego 

Pucharu Mleczki za nami. Zawody, których organizatorem 

było koło „JAZ” w Przeworsku odbyły się 13 listopada na 

rzece Mleczce w prawdziwie zimowej scenerii.  

 Udział wzięło 57 wytrwałych wędkarzy z Dynowa, 

Lubaczowa, Lublina, Przemyśla, Przeworska, Rzeszowa, Zamo-

ścia, Werbkowic, Nowej Sarzyny, Jarosławia, Krasnobrodu, 

Pruchnika, Łańcuta, którym ani wiatr, ani śnieg nie przeszka-

dzał w dobrej zabawie i rywalizacji. 

 Honorowym patronatem imprezę objął Starosta 

Przeworski Zbigniew Kiszka oraz Burmistrz Miasta Przeworska 

Leszek Kisiel, natomiast patronatem medialnym Wędkarski 

Świat oraz Mój Przeworsk.   

 Dziewiętnastu startujących złowiło punktowane ry-

by, złowiono łącznie 46 ryb w tym 2 jazie, 7 kleni i 37 okoni. 

Po zakończeniu rywalizacji rozpoczęła się dekoracja najlep-

szych zawodników.  

 

Wyniki: 

Najstarszy zawodnik - Henryk Płoszaj 

Najmłodszy zawodnik – Kamil Dudziński 

Najaktywniejszy – Marcin Kapusta – 12 szt. 

Największy Kleń – 37,2 – Piotr Sarnicki 

Największy Jaź – 38,3 – Mateusz Baran 

Największy Okoń – 33,3 – Tomasz Mnich 

1. Marcin Kapusta - Jaz – 1220 (12 okoni) 

2. Paweł Kobiałka - WKS Przemyśl – 1065 

3. Waldemar Szymeczko – Hutnik – 660 

4. Mateusz Baran – Gunki Sów-Pol – 640 

5. Piotr Sarnicki – Gunki Sów-Pol – 605 

6. Kamil Dudziński – Hutnik – 550 

7. Domin Robert – Gunki Sów-Pol - 440 

8. Damian Pelc -Metalowiec - 410 

9. Tomasz Mnich – Miejskie Dynów - 370 

10. Łukasz Kołcz – Jaz - 220 

Mateusz Kowal 
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Drużynowo: 

Jaz Przeworsk 5 pkt. 

Husarz Jarosław 10 pkt. 

Hutnik Lubaczów 13 pkt. 

Rada ds. młodzieży 18 pkt. 

Wodnik Kańczuga 21 pkt. 

Kolejarz Przemyśl 22 pkt.  

Wyniki zawodów: 

Indywidualnie: 

Mateusz Sołek 1 pkt. 7040 

Mateusz Hajnosz 1 pkt. 4415 

Piotr Grzyb 1 pkt. 2740 

Tomasz Białowąs 2 pkt. 3960 

Tomasz Kozyra 2 pkt. 2430 

Robert Hajnosz 2 pkt. 2250  

 

Grand Prix Koła Jaz 

Mateusz Hajnosz 4415 

Tomasz Kozyra 2430 

Robert Hajnosz 2250 

Rafał Czepiel 1750 

Nater Patryk 960 

Marian Pieniążęk 960 
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 9 lipca br. w sali konferencyjnej Starostwa Powiato-

wego w Przeworsku odbyło się spotkanie z okazji Jubileuszu 

70-lecia powołania Ludowych Zespołów Sportowych. 

 W spotkaniu udział wzięli zasłużeni działacze, byłe 

zawodniczki i zawodnicy LZS reprezentujący powiat przewor-

ski w zawodach sportowych wojewódzkich i krajowych, prze-

wodniczący Ludowych Klubów Sportowych z powiatu prze-

worskiego oraz przedstawiciele Klubów Sportowych MKS 

Przeworsk, MKS Kańczuga oraz „Dynovii” Dynów. 

 Zasłużonym działaczom wręczono odznaczenia, me-

dale 70-lecia Ludowych Zespołów Sportowych oraz pamiątko-

we dyplomy Ludowym Zespołom Sportowym obchodzącym 

jubileusz 70-lecia powołania LZS w swojej miejscowości. 

 Spotkanie zostało zorganizowane wspólnie przez 

Starostwo Powiatowe w Przeworsku i Powiatowe Zrzeszenie 

Ludowe Zespoły Sportowe.  

Jan Kapusta   

Prezes PZ LZS w Przeworsku  

Jubileusz 70-lecia powołania Ludowych Zespołów Sportowych 

XXII Międzynarodowy Mikołajkowy Turniej Piłki Ręcznej 

 Zawody odbyły się 1-4 grudnia 2016 r. na halach 

sportowych w Zarzeczu i MOSiR Przeworsku. Organizatora-

mi byli: ULKS „Koliber” Zarzecze, Zespół Szkół im. W. Witosa 

w Zarzeczu, Starostwo Powiatowe w Przeworsku, Urząd 

Gminy w Zarzeczu. 

 W turnieju wzięło udział 19 zespołów z Polski, Ukrai-

ny, Słowacji i Macedonii w trzech kategoriach wiekowych: 

dzieci, młodziczki i juniorzy.  

 Przed rozdaniem pucharów oraz nagród rozegrany 

został mecz pomiędzy absolwentkami Zespołu Szkół im. Win-

centego Witosa w Zarzeczu a Reszta Świata, w skład którego 

wchodziły byłe i obecne zawodniczki JKS Jarosław oraz za-

wodniczki ULKS „KOLIBER” Zarzecze nie będące absolwentka-

mi szkoły w Zarzeczu. Wygrała drużyna absolwentek Zespołu 

Szkół w Zarzeczu. 

Zygmunt Szumilak 

Klasyfikacja końcowa: 

 

kategoria dzieci: 

1m. ULKS „JEDYNKA” Pruchnik 

2m. „JUVENTA” Michalovce 

3m. UKS „FORTIS” Rozbórz Długi  

4m. ULKS „KOLIBER” Zarzecze 

5m. „WERES” Lubeń Wielki 

kategoria młodziczka: 

1m. KMKS Kraśnik  

2m. „JUVENTA” Michalovce  

3m. UKS „DWÓJKA” Lublin  

4m. WERES” Lubeń Wielki  

5m. „Vardar” Kicevo 

6m. SPR JKS Jarosław 

7m. „HANDBALL” Bardejow   

8m. UKS „ŻAK” Kielce  

9m. ULKS „Koliber” Zarzecze 

 

kategoria junior: 

1m. MKS „PADWA” Zamość 

2m. MKS V LO Rzeszów 

3m. ZSR Zarzecze 

4m. SPR „ORZEŁ” Przeworsk 



 17 listopada 2016 r. w sali konferencyjnej Staro-

stwa Powiatowego w Przeworsku odbyła się uroczystość  

z okazji „Światowego Dnia Seniora” zorganizowana przez 

Oddział Rejonowy w Przeworsku Polskiego Związku Emery-

tów, Rencistów i Inwalidów.  

 Po oficjalnym przywitaniu zgromadzonych osób 

przez prezesa związku Tadeusza Bącala nastąpił występ dzieci 

ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Przeworsku, który nadał spo-

tkaniu wyjątkowo uroczysty charakter. Po występie głos za-

brali zaproszeni goście. Starosta Zbigniew Kiszka złożył senio-

rom życzenia pogodnej, złotej jesieni życia, by każdego dnia 

mieli powód do uśmiechu i radości.  

Światowy Dzień Seniora 

Remont i utrzymanie Przeworskiej Kolejki Dojazdowej Przeworsk – Dynów  

 W 2016 r. Przeworska Kolej Dojazdowa Przeworsk – 

Dynów przewiozła około 12 tys. turystów  w ramach przejaz-

dów rozkładowych i pociągów na zamówienie.  

 W celu utrzymania bezpieczeństwa ruchu brygadami 

PZD wykonywano bieżący remont torowiska polegający na: 

wymianie zużytych podkładów kolejowych, uzupełnieniu na-

sypów kolejowych, konserwacji rowów przytorowych, wycin-

ce zakrzaczenia wzdłuż torowiska,  oprysku torowiska, remon-

cie mostów kolejowych. Przy wykonywaniu remontu torowi-

ska zużyto: 1450 podkładów kolejowych, 1012 kg szyniaków 

do mocowania szyn,  55 t tłucznia do uzupełnienia nawierzch-

ni, 18 szt. mostownic. Wykonano również koszenie torowiska 

i peronów stacyjnych o dł. ok. 20,0 km.  

 Oprócz regularnych przewozów rozkładowych 

wspólnie  z partnerami zrealizowano przejazd Grupy Rekon-

strukcji Historycznej „Artyleria” z Przemyśla, w historycznych 

strojach oraz pokaz armaty górskiej M-75, wraz z okoliczno-

ściowym „występem” – strzałami w czasie przejazdu kolejki,  

a także zorganizowano przejazd dla młodzieży w ramach 

Światowych Dni Młodzieży. W bieżącym roku odwiedziły nas 

grupy pasjonatów i turystów z krajów europejskich tj. Niem-

cy, Wielka Brytania, Czechy, Słowacja oraz goście z Ameryki 

Północnej. 

Ryszard Wiśniowski 

Zastępca Dyrektora PZD w Przeworsku 
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Uczestnicy Światowych Dni Młodzieży podczas przejazdu kolejką wąskotorową 



 7 sierpnia br. na terenie parku przy Muzeum w Prze-
worsku odbyło się X Powiatowe Święto Chleba, którego 
głównym organizatorem było Starostwo Powiatowe w Prze-
worsku przy współudziale Kół Gospodyń Wiejskich z terenu 
powiatu przeworskiego pod patronatem honorowym Mar-
szałka Województwa Podkarpackiego. Było ono współfinan-
sowane z Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich 2014-2020 ze środków Krajowej Sieci Obszarów 
Wiejskich. 
 Święto Chleba rozpoczęło się Mszą Św. w Bazylice pw. 
Ducha Świętego w Przeworsku uświetnioną  śpiewem Chóru 
„Soli Deo” z Siennowa, którą celebrowali: O. Gwardian Kazi-
mierz Kowalski, ks. Proboszcz Andrzej Kołodziej, ks. Proboszcz 
Jan Miazga, pod przewodnictwem ks. Dziekana Tadeusza Gra-
matyki. W wygłoszonej homilii zwrócił szczególną uwagę na 
znaczenie, jakie miał i jakie powinien mieć chleb w naszej tra-
dycji, kulturze oraz wierze. Podczas Mszy Św. poświęcone zo-
stały bochny chleba przez O. Gwardiana, które Przewodniczą-
ce KGW prezentowały podczas przemarszu ulicami miasta 
wraz z zaproszonymi gośćmi przy dźwiękach Kapeli Ludo-
wej „Gacoki”. Barwny korowód dotarł do parku przy Muzeum 
w Przeworsku, gdzie po przywitaniu gości przez konferansjera 
odbyło się oficjalne otwarcie uroczystości. 
 Na scenie zaprezentowali się: uczennice Niepublicznej 
Szkoły Muzycznej II stopnia w Przeworsku (Maria Wojnaro-
wicz, Natalia Dudziak, Oliwia Jarosz, Anna Balawender), Zespół 
Pieśni i Tańca „Sieteszanie” z Sieteszy pod kierownictwem Je-
rzego Solarza i Bożeny Siwieckiej, Szkoła Tańca Towarzyskiego 
„System Dance” z Przeworska pod kierownictwem Beaty Połu-
dniak, Chór „Soli Deo” z Siennowa, „Studzieńczanki” ze Stu-
dziana, „Piganeczki” z Gminy Sieniawa. 
 Podczas części chlebowej wykonanej przez Gminę 
Gać (KGW z Dębowa, Gaci i Wolicy, Kapelę Ludową „Gacoki” 

i Regionalny Zespół Pieśni i Tańca „Gacoki”), Panie na czele 
z Przewodniczącą Powiatowej Rady KGW Zofią Kalamarz prze-
kazały poświęcone chleby Gospodarzowi Powiatu Staroście 
Zbigniewowi Kiszce oraz zaproszonym gościom. Po pokrojeniu 
zostały rozdane mieszkańcom. 
 W tegorocznej edycji udział wzięło 36 Kół Gospodyń 
Wiejskich z terenu powiatu przeworskiego. Największą atrak-
cją jak zawsze były stoiska, na których królował chleb, wypieki 
o różnych kształtach i smakach przypominające niekiedy mło-
de lata, a także potrawy regionalne. Te wszystkie smakołyki 
można było degustować. Starosta Przeworski doceniając trud 
włożony przez Panie z KGW w przygotowanie potraw przekazał 
na ręce Przewodniczących pamiątkowe certyfikaty. 
 Uczestnicy imprezy mogli bezpłatnie zwiedzić Mu-
zeum – Pałac Lubomirskich, Muzeum Pożarnictwa oraz odwie-
dzić stoiska informacyjne przygotowane przez  Agencję Re-
strukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Przeworsku, Placów-
kę Terenową KRUS w Przeworsku i Podkarpacki Ośrodek Do-
radztwa Rolniczego – Powiatowy Zespół Doradztwa w Prze-
worsku, ZUS Inspektorat w Przeworsku, Towarzystwo Ubezpie-
czeń Wzajemnych oddział Jarosław.  W trakcie imprezy pra-
cownicy SP ZOZ w Przeworsku w ramach promocji i edukacji 
zdrowotnej oferowali bezpłatne badania. Na stoisku Oddziału 
Rejonowego PCK w Przeworsku można było zaczerpnąć infor-
macji na temat mobilnych punktów oddawania krwi, a także 
dowiedzieć się jak zostać zasłużonym honorowym dawcą krwi. 
 Gwiazdami wieczoru na scenie byli zespół MeGustar  
i zespół Video. Na zakończenie do wspólnej zabawy tanecznej 
zaprosił zespół Family Power. 

 Klaudia Krupa 
Wydział Oświaty, Kultury,  

Promocji i Ochrony Zdrowia 



Dziś do Betleja jadą królowie, złote korony mają na głowie, 

Z Jeruzalem wyjechali, gdzieś się Heroda pytali - o nowym królu… 

- jest to początek kolędy śpiewanej przez dziecięce i młodzieżowe grupy 

kolędnicze, chodzące współcześnie z gwiazdą, w wigilię Święta Trzech 

Króli – 5 stycznia w Majdanie Sieniawskim.  

 Mędrcy ze Wschodu, Magowie, Trzej Królowie, Kacper, Mel-

chior i Baltazar – tajemnicze postaci biblijne przez wieki chrześcijaństwa 

fascynowały ludzkość swoją legendą. Prowadząca ich niezwykła gwiaz-

da, cudowna podróż oraz symboliczne dary -  rozpalały wyobraźnię, 

budziły zachwyt… Zawarte w średniowiecznych przepisywanych odręcz-

nie księgach wzmianki i opowieści na temat  Mędrców, ułożone zostały 

w jedną historię.  W 2. połowie XIV w. niemiecki karmelita Jan z Hilde-

sheim  w „Historii Trzech Króli” stworzył barwną opowieść. Opisał dal-

szą wędrówkę Trzech Króli, wyświęcenie ich na arcybiskupów przez św. 

Tomasza – apostoła Indii, śmierć mędrców oraz kolejne translokacje 

relikwii. Według legendy, wszyscy Trzej Królowie zmarli w wieku ponad 

100 lat, pochowani zostali razem w jednym grobie w południowej Ara-

bii.  Stamtąd ich ciała przeniesiono do Konstantynopola, następnie do 

Mediolanu, a w końcu do Kolonii, gdzie relikwie złożono w jednym zło-

tym relikwiarzu w katedrze Najświętszej Maryi Panny, do którego przy-

bywali pielgrzymi z całej Europy, zyskując wspomożenie i doświadczając 

cudów. W XVIII w. kult Trzech Królów z Kolonii zanikł, a ich miejsce 

zajęli inni święci.  

 Święto Trzech Króli zamyka dwunastodniowy czas Godnich 

Świąt. Oficjalna nazwa święta to „Epifania”, czyli Objawienie Pańskie: 

objawienie się Boga człowiekowi, w rozumieniu potrójnego objawienia 

się Chrystusa światu – w czasie pokłonu Mędrców, w czasie chrztu  

w Jordanie i podczas wesela w Kanie Galilejskiej. W polskiej kulturze  

i tradycji chrześcijańskiej szczególnie akcentowano objawienie Chrystu-

sa Mędrcom, którzy reprezentują inne ludy, kultury i religie. Święto 

obchodzone przez chrześcijan od IV w., zaś w Polsce obchodzone od 

wieku XIV. Do 1960 r. uroczystość Trzech Króli była w Polsce świętem 

kościelnym i dniem wolnym od pracy. Zniesiona, a następnie przywró-

cona w 2010 r., jest obchodzona jako święto Objawienia Pańskiego od 6 

stycznia  2011 r. 

 Zwyczaje ludowe w dniu święta Trzech Króli praktykowane 

dawniej i współcześnie, wiązały się przede wszystkim z noworocznym 

okresem przejścia, zimowym przesileniem dnia z nocą, kiedy to różnymi 

sposobami należało zapewnić sobie powodzenie i pomyślność. Święco-

no zatem w kościele – kredę, mirrę, czyli żywicę świerkową, kadzidło tj. 

kawałki bursztynu i jagody jałowca, złote pierścionki, łańcuszki,  medali-

ki, monety, a także wodę. Mirrę i kadzidło następnie spalano na szufel-

ce, a dymem okadzano wnętrze domu i obory, zaś poświęconą wodą 

kropiono, aby zapewnić zdrowie domownikom i zwierzętom, ochronić 

przed nieszczęściem. Kredy poświęconej używa się do dzisiaj w celu 

utworzenia magicznej granicy przez opisanie drzwi wejściowych. Pisze 

się: K+M+B RP 2016 lub C+M+B AD 2016. Tradycja rozmaicie tłumaczy 

ów skrótowy zapis: „Kacper Melchior Baltazar Roku Pańskiego 2016 

chronią ten dom od złego” czy też: „Chrystus Mansionem Benedicat” - 

„Chrystus błogosławi ten dom”. Poświęconą biżuterię ze złota czy in-

nych kruszców ofiarowywano następnie dzieciom odchodzącym z do-

mu, wyjeżdżającym do pracy, szkoły, w podróż, co miało zapewnić im 

ochronę i powodzenie w przyszłym dorosłym życiu. Trzej Królowie bo-

wiem uchodzili za patronów podróży. Przyzywano ich gdy groziło nie-

bezpieczeństwo w podróży i w drodze przez życie. Poświęconym złotem 

pocierano także bolące miejsca na skórze.  

 W widowiskach kolędniczych, stanowiących rodzaj wędrow-

nego teatru czy jasełkach, odgrywanych na scenach,  wejście Trzech 

Królów, rozmowa z Królem Herodem, czy pokłon mędrców przed szop-

ką stanowiły efektowniejsze części przedstawienia. Przede wszystkim  

z powodu kostiumów, które odróżniały się barwnością, swego rodzaju 

egzotyką, a na które składały się nakrycia głowy – korony czy turbany, 

pokrycie twarzy jednego z królów sadzą czy czarną pastą do butów, 

niekiedy maski, pasy czy kolorowe naramienne kapy.  

 Figury Trzech Króli wstawiano także wieczorem 5 stycznia do 

szopek dekorujących kościół. Oprócz trzech figurek, rozrastał się orszak 

na który składały się postaci asysty - służących prowadzących rozmaite 

zwierzęta. Zwyczaj montowania wielofiguralnych, ruchomych szopek 

nadal jest praktykowany w kościołach zakonnych: kapucynów, bernar-

dynów, franciszkanów, co jest bezpośrednim nawiązaniem do gestu św. 

Franciszka, który w 1223 r. we włoskim Greccio zaaranżował stajenkę  

z żywymi zwierzętami na pamiątkę narodzenia Jezusa.  

 Zwyczaj organizowania orszaku Trzech Króli zaczęto praktyko-

wać w 1885 r. w Alcoy w Hiszpanii. Była to uliczna parada z udziałem 

uczestników przebranych w postaci Trzech Królów, podczas której ob-

rzucano dzieci cukierkami. W 2008 r. warszawska szkoła „Żagle” prowa-

dzona przez Stowarzyszenie Wspierania Edukacji i Rodziny „Sternik”, 

wystawiła jasełka w plenerze z udziałem wszystkich uczniów szkoły. Rok 

później przedsięwzięcie powtórzono, angażując w inicjatywę coraz wię-

cej osób i rozwijając scenariusz. Do wspólnego kolędowania włączyli się 

mieszkańcy Warszawy, ruszył pierwszy orszak. Przykład warszawskiego 

orszaku bardzo się spodobał i w ciągu zaledwie kilku lat przejęty oraz 

adaptowany został przez inne polskie miasta. W roku 2015 orszaki od-

były się w ponad 300 miejscowościach. „Orszak prowadzą Trzej Królo-

wie symbolizujący trzy kontynenty – Europę, Azję i Afrykę. Ich świtę 

stanowią setki dzieci ubranych w barwne stroje. Towarzyszą im zespoły, 

kapele, żywe zwierzęta, a także mieszkańcy miast w fantazyjnych koro-

nach na głowie. Kulminacyjnym momentem świętowania jest pokłon 

oddany Dzieciątku oraz wspólne kolędowanie. Orszak przypomina  

o bogatej, polskiej tradycji jasełkowej i zachęca do radosnego przeżywa-

nia Bożego Narodzenia i święta Trzech Króli.” Organizację orszaków 

wspomaga warszawska Fundacja „Orszak Trzech Króli”, powstała  

w 2010 r.  

 O starym i nowym kulcie Trzech Króli, ze szczególnym 

uwzględnieniem regionu, opowiada wystawa świąteczna przygotowana 

w Muzeum w Przeworsku, zorganizowana przy pomocy i z udziałem 

zasobów: Muzeum Etnograficznego w Rzeszowie, Muzeum Kresów  

w Lubaczowie, Muzeum – Zamku w Łańcucie, Biblioteki Jagiellońskiej  

w Krakowie, Archiwum Państwowego w Przemyślu, Stowarzyszenia 

Promocji i Rozwoju "Młody Mołodycz" oraz ze zbiorów prywatnych. 

Wystawa czynna od 11 grudnia 2016 r. do 2 lutego 2017 r.  

Katarzyna Ignas  

Muzeum w Przeworsku Zespół Pałacowo—Parkowy 

„Powiat Przeworski” 
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