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SAMORZĄDOWE CZASOPISMO INFORMACYJNE



 Szanowni Państwo!

Dobiega końca rok 2017. 

To dobry moment na dokonanie 

podsumowania i przedstawie-

nia Państwu tego, nad czym 

pracowaliśmy. Świąteczny nu-

mer Samorządowego Czasopis-

ma Informacyjnego „Powiat 

Przeworski” przedstawia infor-

macje z działalności Starostwa 

Powiatowego w Przeworsku, 

jego jednostek organizacyjnych, szpitala, szkół ponadgimnazjal-

nych, dla których jest organem prowadzącym oraz służb 

i instytucji działających na terenie powiatu.

Rok 2017 był kolejnym rokiem realizacji modernizacji dróg 

powiatowych. W ramach Programu Rozwoju Obszarów 

Wiejskich zmodernizowano 6,6 km dróg za kwotę ok. 1,3 mln zł. 

Ze środków na usuwanie skutków działania klęsk żywiołowych 

wyremontowano 5,4 km dróg za kwotę 1,7 mln zł. W sumie udało 

się zmodernizować, wykonując nowe nakładki asfaltowe 12,8 km 

dróg za kwotę ok. 3,3 mln zł. W ramach współpracy z samo-

rządami gminnymi wybudowano 1,7 km nowych chodników za 

kwotę 650 tys. zł. 

Wraz z wejściem Polski do Unii Europejskiej powstała 

możliwość dofinansowania scalania gruntów rolnych w ramach 

programów unijnych – obecnie PROW na lata 2014-2020. 

Powiat Przeworski obecnie prowadzi scalenia w sześciu 

miejscowościach o łącznej powierzchni 3 477,54 ha i wartości 

35,6 mln zł – ich realizacja potrwa do 2022 r. Jesteśmy powiatem, 

który prowadzi największą ilość scaleń, nie tylko w województwie 

podkarpackim, ale i w kraju. Dlatego też, gdy pojawiła się okazja 

na dodatkowe scalenia dla województwa podkarpackiego za 

kwotę 42 mln euro została uruchomiona procedura zbierania 

podpisów wyrażających zgodę na scalanie w kolejnych 

miejscowościach naszego powiatu, wiedząc o tym, że jest to 

inwestycja dla przyszłych pokoleń pragnących mieszkać na 

terenach wiejskich.

Zakończyła się realizacja projektu pn. „Głęboka moderni-

zacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w powie-

cie przeworskim” dofinansowanego z Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-

2020. Modernizacja energetyczna obejmowała budynek 

administracyjny Starostwa Powiatowego przy ul. Lwowskiej oraz 

budynki Zespołu Szkół Zawodowych im. Króla Jana III 

Sobieskiego przy ul. Krasickiego – budynek główny, salę 

gimnastyczną i warsztaty szkolne. Całkowita wartość projektu 

wyniosła 2 mln zł, dofinansowanie ze środków UE 1,5 mln zł, 

pozostała kwota sfinansowana została z budżetu Powiatu 

Przeworskiego.

Największym i najważniejszym dla nas zakładem 

działającym na terenie powiatu jest Szpital Rejonowy w Prze-

worsku zatrudniający obecnie 650 osób. Od wielu lat staramy się 

w miarę możliwości dofinansowywać nasz szpital, szczególnie 

zabezpieczając wkład własny dla realizowanych inwestycji. 

W latach ubiegłych wykonano termomodernizację, wybudowano 

nowoczesny Blok Operacyjny wraz z OAiIT, przeprowadzono 

kompleksową informatyzację oraz na bieżąco doposażano szpital 

w niezbędny sprzęt i aparaturę medyczną, przy ponad 5 mln 

wsparciu powiatu. W przyszłym roku, w ramach kontynuacji 

modernizacji szpitala i uzupełniania w nowoczesną aparaturę 

medyczną, realizowany będzie następny projekt o wartości ponad 

8 mln zł, gdzie powiat zabezpiecza udział własny w kwocie 

ponad 1 mln zł. Nie byłoby to możliwe gdyby nie doskonale 

przygotowane wnioski o dofinansowanie, zajmujące w ran-

kingach wysokie pozycje. Serdecznie dziękujemy dyrekcji 

szpitala, personelowi medycznemu oraz pracownikom za dbałość 

o modernizację i rozwój naszej placówki, zapewniając tym 

samym wysoki poziom świadczonych usług medycznych. 

Wszystkie te działania doprowadziły do zakwalifikowania 

szpitala, jako jednego z czterech na Podkarpaciu, do II kategorii 

sieci szpitali, zapewniając sobie tym samym stałe ryczałtowe 

finansowanie na najbliższe cztery lata.    

Nie zapominamy również o inwestowaniu w młodzież uczącą 

się w naszych szkołach realizując projekty unijne w szkolnictwie 

zawodowym, wychodząc naprzeciw potrzebom rynku pracy. 

O szczegółach tych i innych działań przeczytają Państwo w tym 

czasopiśmie. 

W 2018 r. będziemy kontynuować inwestycje samodzielnie 

oraz we współpracy z gminami, szukając środków zewnętrznych 

w nowo uruchamianych programach. 

Korzystając z okazji dziękujemy wszystkim za dotychczaso-

wą współpracę mającą na celu rozwój naszego powiatu oraz 

składamy najserdeczniejsze życzenia świąteczne.
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Przewodniczący Rady Powiatu
Tadeusz Kiełbowicz

Starosta Przeworski
Zbigniew Kiszka

Wicestarosta Przeworski
Janusz Owsiak

Święta Bożego Narodzenia 
to czas piękny i oczekiwany, pełen zadumy oraz nadziei.

Pragniemy życzyć, aby ten szczególny czas
przepełniony był radością, spokojem i rodzinnym ciepłem.

Niech magiczna moc wigilijnego wieczoru,
przyniesie pokój i wzajemną bliskość.

Nowy Rok niech obfituje w wiele sukcesów
i będzie czasem realizacji wyznaczonych sobie celów.

Codziennego uśmiechu i życzliwości na cały rok
życzą



Powiatowy Zarząd Dróg w Przeworsku
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Inwestycje i remonty na drogach powiatowych w roku 2017

 Powiat Przeworski dzięki dofinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów 

Wiejskich (EFRROW)  otrzymał dofinansowanie na dwa zadania:

Przebudowa drogi powiatowej Kolonia Polska 

(granica powiatu) - Adamówka o dł. 3,2 km

Całkowita wartość projektu      554 116,41 zł

Dofinansowanie EFRROW         326 563,00 zł

Gmina Adamówka                      144 000,00 zł

Powiat                                             83 553,41 zł 

Przebudowa drogi powiatowej Majdan Sieniawski -

Szegdy - granica powiatu o dł. 3,429 km

Całkowita wartość projektu     683 947,82 zł

Dofinansowanie EFRROW        403 505,00 zł

Gmina Adamówka                      179 348,00 zł

Powiat                                          101 094,82 zł 

Powiat - roboty dodatkowe      140 537,34 zł

Remont drogi powiatowej Majdan Sieniawski – 

Nowiny o dł. 1,63 km

Wartość całkowita zadania wynosi      399 777,06 zł

przy udziale – promesa MSWiA           310 000,00 zł

Gmina Adamówka                                    88 000,00 zł

Powiat                                                          1 777,06 zł 

Remont drogi powiatowej Sieniawa – Czerce o dł. 2,39 km

Wartość całkowita zadania wynosi         551 032,07 zł

przy udziale – promesa MSWiA               440 825,00 zł

Gmina Sieniawa                                          110 207,07 zł

Remont drogi powiatowej Kańczuga – Jarosław o dł. 1,334 km /zadanie w realizacji/

 Całkowita wartość zadania wynosi    767 903,76 zł

 przy udziale – promesa MSWiA          450 000,00 zł 

 Udział własny                                        317 903,76 zł

Polskie Górnictwo Naftowe 
i Gazownictwo SA 

w Warszawie

Remont drogi powiatowej 

Sietesz – Siedleczka o dł. 0,85 km

Wartość całkowita zadania 

398 488,54 zł.

Remont sfinansowany w całości przez 

PGNiG SA Warszawa.

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

Usuwanie skutków działania klęsk żywiołowych

Współpraca z innymi podmiotami

PRZEWORSKIPOWIAT
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Gmina Przeworsk
Budowa chodnika  wraz z wykonaniem krytego rowu przy 

drodze Rozbórz – Mirocin – Ożańsk w m. Mirocin o dł. 330 m.

 Całkowita wartość robót  132 000,00 zł przy 

współfinansowaniu Gminy Przeworsk w kwocie 82 000,00 zł.

Budowa chodnika wraz z wykonaniem krytego rowu przy 

drodze Grzęska – Świętoniowa w m. Grzęska 

o dł.162 m i 9 m zatoki autobusowej.

 Całkowita wartość zadania 108 400,00 zł przy 

współfinansowaniu Gminy Przeworsk w kwocie 66 400,00 zł.

Budowa chodnika wraz z wykonaniem krytego rowu przy 

drodze Nowosielce p/wieś w m. Nowosielce o dł. 173 m.

 Całkowita wartość robót 100 527,00 zł przy 

współfinansowaniu Gminy Przeworsk w kwocie 60 500,00 zł. 

Gmina Jawornik Polski
Budowa chodnika wraz z wykonaniem krytego rowu 

przy drodze Hadle Szklarskie – Tarnawka 

w m. Hadle Szklarskie o dł. 251 m.

 Całkowita wartość robót 96 000,00 zł przy współfinansowaniu 

Gminy Jawornik Polski w kwocie 55 000,00 zł.

Gmina Zarzecze
Remont chodnika przy drodze Kańczuga – Jarosław 

w m. Rożniatów o dł. 553 m.

 Całkowita wartość robót 82 000,00 zł przy dofinansowaniu 

Gminy Zarzecze w kwocie 41 250,00 zł.

Budowa chodnika wraz z wykonaniem krytego rowu oraz 

wykonaniem ogrodzenia przy drodze Zarzecze – Żurawiczki 

w m. Zarzecze o dł. 66 m.  

Całkowita wartość robót 40 300,00 zł przy dofinansowaniu 

Gminy Zarzecze w kwocie 30 000,00 zł.

Współpraca z gminami

Budowa chodnika wraz z wykonaniem 

krytego rowu przy drogach powiatowych 

Urzejowice – Krzeczowice – Siennów 

i Rożniatów – Siennów  w m. Siennów 

o dł.: chodnik 90 m, kryty rów 225 m.

 Całkowita wartość robót 94 500,00 zł 

przy dofinansowaniu Gminy Zarzecze 56 000,00 zł.

PRZEWORSKIPOWIAT
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Budowa chodnika  wraz z wykonaniem krytego rowu przy 

drodze  Przeworsk – Zarzecze w m. Zalesie o dł. 100 m.

 Całkowita wartość robót 55 000,00 zł przy dofinansowaniu 

Gminy Zarzecze w kwocie 36 500,00 zł.

Miasto i Gmina Kańczuga
Budowa chodnika przy drodze Siedleczka – Pantalowice 

w m. Pantalowice o dł. 107 m.

 Całkowita wartość robót 20 100,00 zł przy dofinansowaniu 

MiG Kańczuga w kwocie 10 000,00 zł.

Remonty wykonywane przez pracowników PZD w Przeworsku w 2017 r.
Remonty cząstkowe dróg powiatowych

Do wykonania prac przy remontach cząstkowych dróg 

powiatowych zużyto:

- Masa bitumiczna na gorąco      - 183,24 t

- Emulsja asfaltowa                         - 26,84 t

- Grys bazaltowy                              - 208,7 t

- Grysy łamane                                      - 11 t

- Kruszywa różne                           - 284,74 t

- Masa na zimno                                  - 5,3 t

Remonty mostów i przepustów

Remonty mostów:

- Chałupki w ciągu drogi powiatowej Gorliczyna - Wólka 

Pełkińska, - Manasterz w ciągu drogi powiatowej dojazd do stacji 

PKP Manasterz, - Świętoniowa (kładka) w ciągu drogi powia-

towej Grzęska – Świętoniowa, - Przeworsk ul. Żurawia.

Remonty przepustów:

- Nowosielce w ciągu drogi powiatowej Nowosielce przez wieś

- Siedleczka w ciągu drogi powiatowej Sietesz – Siedleczka

- Wyremontowano i udrożniono 19 szt. przepustów o łącznej dł. 

152 m. 

Renowacja rowów i uzupełnianie poboczy, koszenie poboczy, 

wycinka drzew i zakrzaczeń:

- Uzupełnienie poboczy - 28 000 m

- Renowacja rowów - 15 300 m

- Ścinanie poboczy - 450 m

- 3 x koszenie poboczy, rowów - 1 680 000 m²

- Czyszczenie kratek ściekowych - 184 szt.

- Czyszczenie korytek - 4200 m

- Wycinka zakrzaczeń - 3480 m²

- Wycinka drzew - 88 szt.

- Wykonanie peronów przystankowych - 3 szt.

- Prace związane z oczyszczeniem dróg i ulic powiatowych.

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego

 

 W ramach działań poprawy bezpieczeństwa ruchu 

drogowego zrealizowano:

- Wymianę i uzupełnienie znaków – 74 szt.,

- Ustawianie wiosennych ograniczeń nośności dróg według 

potrzeb,

- Montaż słupków prowadzących U1a – 57 szt.,

- Malowanie - odnowa przejść dla pieszych – 56 szt.,

- Malowanie oznakowania liniowego (ul. Dynowska, 

ul. Chruściela, ul. Lubomirskich, ul. Piłsudskiego, ul. Lwowska),

- Odnowienie oznakowania poziomego przejazdów PKP – 2 szt.:

- Przejazd kolejowy Chodaczów, 

- Przejazd kolejowy Gniewczyna Łańcucka,

- Wymiana uszkodzonych barier energochłonnych.
Przejazd kolejowy w m. Gniewczyna Łańcucka

Most na rzece Mleczka w m. Przeworsk, ul. Żurawia

PRZEWORSKIPOWIAT
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Zimowe utrzymanie dróg powiatowych sezon 2017/2018
 Drogi powiatowe w tym sezonie będą utrzymywane 

w 5 standardzie zimowego utrzymania dróg (drogi pozamiejskie) 

i 3 standardzie (drogi miejskie – ulice w Przeworsku, Sieniawie 

i Kańczudze). 

 5 standard ZUD przewiduje:  

- 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.

 Do pracy przygotowano następujący sprzęt: 6 pługo-

piaskarek (4 własne, 2 z wynajmu), 4 koparko – ładowarki 

(własne), 1 pług wirnikowy na ciągniku Lamborghini (własny).

 Do zwalczania śliskości zimowej na drogach powiato-

wych przygotowano 2400 t mieszanki uszorstniającej w tym: 

mieszanki piaskowo – solnej 1800 t, mieszanki grysowo – solnej 

600 t.

 Dyżury ZUD pełnione będą w bazie PZD w Niżatycach.

Zakup nowego sprzętu do utrzymania dróg

 W 2017 r. zakupiono: 

- nową koparko – ładowarkę kołową CASE 580ST za kwotę 

328 902,00 zł, która zastąpi wysłużoną 24-letnią koparkę tej 

samej firmy, 

- głowicę do kosiarki wysięgnikowej Ferri za kwotę 23 985,00 zł,

- używany samochód ciężarowy marki MAN 4x4 wywrotka 

trzystronna 245 KM za kwotę 180 810,00 zł,

- nową piaskarko – solarkę NPS 4Z firmy DANROB za kwotę 

77 367,00 zł,

- pług boczny firmy Sprinter za kwotę 29 766,00 zł.

Remont i utrzymanie Przeworskiej Kolejki Dojazdowej Przeworsk – Dynów
 W 2017 r. Przeworska Kolej Dojazdowa Przeworsk – 

Dynów przewiozła ok. 12 tys. turystów, podobnie jak w sezonach 

wcześniejszych w ramach przejazdów rozkładowych i pociągów 

na zamówienie. Sezon turystyczny został rozpoczęty 30 kwietnia 

br. a zakończony 22 października. PZD w ramach własnej 

działalności prowadził prace utrzymaniowe i drobne remonty 

celem utrzymania ruchu kolejki i zapewnienia bezpieczeństwa 

ruchu pasażerskiego.

 W celu zapewnienia bezpieczeństwa ruchu pasaże-

rskiego wykonano w 2017 r. niezbędne prace utrzymaniowe 

tj: wymiana zużytych podkładów - 800 szt., mocowanie szyn do 

podkładów  - 250 kg szyniaków, wymiana mostownic - 10 szt., 

remonty rozjazdów - 3 szt., remonty mostów -  1 szt., remonty 

przepustów - 2 szt., uzupełnienie nawierzchni kolejowej 

tłuczniem  - 22 t, odwodnienie torowiska - ok. 1 km, remont 

bieżący taboru kolejowego - lokomotyw i wagonów, 

oczyszczenie terenu PKD z zakrzaczeń i chwastów w tym oprysk 

torowiska - 46,2 km. Powyższe prace wykonywane były na 

bieżąco brygadami PZD.

 Oprócz regularnych przewozów rozkładowych wspólnie  

z partnerami zrealizowano przejazd w październiku Grupy 

Drezyn w ramach Drezyniady 2017 na linii PKD Przeworsk-

Dynów. Udział wzięło 10 drezyn z Węgier i Polski. Odbył się 

również rajd „Z kolejką za pan brat” organizowany przez PKTR 

„Leliwa”, w którym wzięło udział 50 uczestników. W bieżącym 

roku odwiedziły nas grupy pasjonatów i turystów z krajów 

europejskich tj. Niemcy, Wielka Brytania, Czechy, Słowacja, 

Węgry.

 W budynku stacji kolejowej Jawornik Polski w ramach 

współpracy z Podkarpackim Wojewódzkim Konserwatorem 

Zabytków w Przemyślu i Gminą Jawornik Polski został wykonany 

remont dachu na budynku stacji, który zapobiegnie dewastacji 

technicznej zabytkowego budynku.

Ryszard Wiśniowski

Z-ca Dyrektora PZD w Przeworsku

Drezyniada 2017

Rajd „Z kolejką za pan brat”

Remont dachu na budynku stacji w Jaworniku Polskim

Tomasz Lenar

Dyrektor PZD w Przeworsku

PRZEWORSKIPOWIAT
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Wydział Geodezji i Ochrony Środowiska
Scalanie gruntów w powiecie przeworskim

Scalanie gruntów to procedura dotycząca gruntów 

rolnych oraz leśnych, w urządzaniu przestrzeni wiejskiej 

odgrywa bardzo istotną rolę. Często działki rolne nie mają 

bezpośredniego dostępu do drogi oraz mają niejasną 

i skomplikowaną sytuację prawną. Nawet jeśli istnieje dostęp 

do drogi bardzo często jest ona nieprzejezdna lub jej szerokość 

nie jest dostosowana do nowoczesnego sprzętu rolniczego.

Scalanie jest dobrym rozwiązaniem na poprawę 

warunków gospodarowania w rolnictwie i leśnictwie. Procedura 

scaleniowa jest skomplikowana i pracochłonna, jednak po jej 

przeprowadzeniu uzyskuje się kształtne działki o dogodnym 

dojeździe, skraca odległości między siedliskiem a działkami 

uprawianymi co znacznie obniża koszty produkcji. Scalanie 

gruntów zmienia jedynie ukształtowanie granic gruntów, liczba 

właścicieli oraz prawna własność zostaje bez zmian.

W ramach operacji „Scalanie gruntów” objętych 

Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich  na lata 2014 – 2020 

Powiat Przeworsk prowadzi 6 scaleń na następujących 

obiektach: Bóbrka Kańczucka, Kisielów, Rączyna, Siedleczka, 

Urzejowice i Chałupki – Gorliczyna „Szewnia”.

W dniach 10 października oraz 9 listopada br. 

w miejscowościach Kisielów oraz Bóbrka Kańczucka odbyły się 

zebrania uczestników scaleń, na których odczytano Decyzje 

Starosty Przeworskiego zatwierdzające projekty scaleń gruntów 

w/w wsi. W ramach zagospodarowania poscaleniowego wsi 

Kisielów oraz Bóbrka Kańczucka, planuje się wykonać:

Kisielów gm. Zarzecze

· budowę lub przebudowę dróg poscaleniowych wraz 

z przepustami pod drogami i zjazdami do działek o łącznej 

dł. 12,935 km w tym drogi zielone 3,485 km,

· renowację rowów melioracyjnych o łącznej dł.7,140 km,

· rekultywację  gruntów o pow. 15,415 ha,
 Bóbrka Kańczucka gm. Kańczuga

· budowę lub przebudowę dróg poscaleniowych wraz 

z przepustami pod drogami i zjazdami do działek o łącznej 

dł. 13,150 w tym drogi zielone 2,095 km,

· renowację rowów melioracyjnych o łącznej dł. 7,775 km, 

· rekultywację  gruntów o pow. 3 ha.

Rozpoczęcie prac w tych miejscowościach planowane jest na 

początku kwietnia 2018 r. 

W miejscowościach Rączyna, Siedleczka, Urzejowice 

i Chałupki – Gorliczyna „Szewnia” nadal prowadzone są prace 

scaleniowe, których zakończenie planowane jest w 2018 i 2019 r.

Łączna wartość realizacji zadań na 6-ciu obiektach to 

kwota ok. 36 mln zł, w tym z Europejskiego Funduszu Rolnego na 

Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich dofinansowanie wynosi ok. 

23 mln zł, a po stronie budżetu Państwa ok. 13 mln zł. 

Bez programu PROW i wsparcia ze strony EFRROW 

Powiat Przeworski nie byłby w stanie wszcząć żadnego 

postępowania scaleniowego. Są to ogromne koszty, tym 

bardziej, że w tym Programie wykonuje się je łącznie 

z zagospodarowaniem poscaleniowym.

Zintegrowany System Informacji o Nieruchomościach - Faza II
Powiat Przeworski uczestniczy w projekcie  

dotyczącym: „ZSIN – budowa Zintegrowanego 

Systemu Informacji o Nieruchomościach – Faza II” oraz 

„K-GESUT – Krajowa baza danych geodezyjnej 

ewidencji sieci uzbrojenia terenu”. 

Zgodnie z prawem geodezyjnym i kartograficznym 

Powiat Przeworski ma za zadanie realizację modernizacji 

ewidencji gruntów i budynków. Projekt w głównej mierze 

finansowany jest ze środków UE. Całkowity koszt realizacji 

projektu ZSIN w powiecie przeworskim wynosi 1 999 700 mln zł.

Projekt zakłada m.in. zwiększenie efektywności pracy 

urzędów w zakresie rejestrów związanych z nieruchomościami 

oraz podniesienie poziomu obsługi obywateli 

i przedsiębiorców w zakresie działań związanych 

z pozyskiwaniem informacji o nieruchomościach. 

W ramach projektu zostanie zmodernizowana 

ewidencja gruntów i budynków w 4 obrębach ewidencyjnych: 

Dobra, Majdan Sieniawski z gminy Adamówka oraz Gniewczyna 

Tryniecka, Gniewczyna Łańcucka z gminy Tryńcza. Obecnie 

zakończyły się prace polowe dotyczące ustalenia granic działek 

i założenia ewidencji budynków.

Wyłożenie operatu opisowo - kartograficznego 

planowane jest na okres wiosenny 2018 r., o czym Starostwo 

Powiatowe będzie informować w późniejszym terminie.

Zebranie uczestników scalania w m. Urzejowice

PRZEWORSKIPOWIAT
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Nowe środki na scalania gruntów na lata 2014-2020
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa 

i Rozwoju Wsi z dnia 11 października 2017 r. na Województwo 

Podkarpackie przyznano dodatkowe środki na operację typu 

„Scalanie gruntów”, jest to kwota 42 mln euro.

Obecnie trwa zbieranie podpisów w celu złożenia 

wniosków do Marszałka Województwa Podkarpackiego celem 

pozyskania tych środków dla miejscowości powiatu 

przeworskiego. Jest to ogromna szansa na poprawienie 

warunków gospodarowania w rolnictwie i leśnictwie poprzez 

poprawę struktury obszarowej gospodarstw rolnych.

Tereny wiejskie w powiecie przeworskim charaktery-

zują się niekorzystną strukturą obszarową, pola są małe, 

podzielone i rozdrobnione wiele lat temu. System melioracji, 

niekonserwowany od lat, jest niedostosowany do dzisiejszych 

realiów uprawy gruntów. Wadliwa struktura przestrzenna 

gospodarstwa jest niekiedy przeszkodą – często poważną, 

w uzyskaniu wsparcia finansowego w postaci płatności 

bezpośrednich do gruntów rolnych czy premii na zalesienia 

gruntów. 

Scalenie gruntów jest klasycznym rozwiązaniem 

prawnym zmierzającym do kompleksowej poprawy warunków 

gospodarowania w rolnictwie i leśnictwie. W wyniku 

przeprowadzenia tej skomplikowanej i pracochłonnej 

procedury, uzyskuje się kształtne działki o dogodnym dojeździe. 

Dzięki nowo zaprojektowanemu układowi komunikacyjnemu 

wsi, który umożliwia dojazd do działek i skraca odległość między 

siedliskiem i działkami uprawowymi, obniżeniu ulegają koszty 

produkcji, zmniejszają się nakłady pracy i zużycie paliwa.

Scalenie gruntów nie zmienia ani liczby właścicieli, ani 

prawa własności lub innych uprawnień związanych z nierucho-

mością, zmienia jedynie ukształtowanie przedmiotów tych 

uprawnień, a więc granic gruntów. Każdy uczestnik scalenia 

(właściciel, samoistny posiadacz, zarządca lub użytkownik 

gruntu położonego na obszarze scalenia) otrzymuje w zamian za 

grunty posiadane przed scaleniem – inne ekwiwalentne grunty 

o równej wartości szacunkowej, a decyzja o zatwierdzeniu 

projektu scalenia gruntów stanowi tytuł prawny do ujawnienia 

nowego stanu własności w księgach wieczystych. 

Od czego zacząć?

1. Ważne jest przeprowadzenie na terenach wybranych sołectw akcji 

popularyzujących scalanie gruntów z udziałem zainteresowanych rolników, 

sołtysów wsi, przedstawicieli: starostwa powiatowego, urzędu gminy, biura 

geodezji i terenów rolnych;

2. Należy uzyskać akceptację większości osób zainteresowanych scalaniem (lub 

osób posiadających w sumie większość obszarową w danej miejscowości) oraz 

zebrać ich podpisy na wniosku o przeprowadzenie scalenia gruntów z podaniem 

powierzchni gruntów, na których prowadzą gospodarstwa rolne;

3. W następnej kolejności należy złożyć do starosty formalny wniosek o wszczęcie 

postępowania scaleniowego na proponowanym obszarze scalenia;

4. Wykonawca prac projektowych tj. wojewódzkie biuro geodezji i terenów 

rolnych opracowuje założenia do projektu scalenia gruntów, a następnie 

prowadzi prace z zakresu scalania gruntów;

5. Starosta powiatu wydaje decyzję środowiskową, ewentualnie dodatkowo 

raport oddziaływania na środowisko (na obszarach chronionego krajobrazu). 

W ramach PROW na lata 2014-2020 realizowane są 

projekty z zakresu prac scaleniowych i zagospodarowania posca-

leniowego. Udzielana pomoc służy poprawie struktury obszaro-

wej poszczególnych gospodarstw rolnych oraz gruntów leśnych. 

W wyniku zmniejszenia liczby działek ewidencyjnych uzyskuje 

się poprawę efektywności gospodarowania poprzez 

zmniejszenie kosztów transportu oraz ułatwienie mechanizacji 

upraw polowych, dzięki zapewnieniu każdej z poscaleniowych 

działek ewidencyjnych dostępu do urządzeń infrastruktury 

technicznej. 

W ramach projektu scalenia przeprowadza się prace 

w zakresie zagospodarowania poscaleniowego terenu. Prace te 

obejmują w szczególności zapewnienie niezbędnych dróg 

dojazdowych do gruntów rolnych i leśnych, stanowiących 

własność gmin oraz poprawę parametrów technicznych 

urządzeń melioracji szczegółowych.

Korzyści prac scaleniowych

1. Uczestnicy scalenia nie ponoszą kosztów, postępowanie scaleniowe 

finansowane jest w 100% ze środków publicznych;

2. Zmniejsza się ilości działek ewidencyjnych w poszczególnych gospodarstwach, 

a tym samym powiększa się średnia powierzchnia tych działek; 

3. Zmniejsza się odległość działek od siedliska i skraca czas dojazdu, co może 

skutkować obniżeniem kosztów produkcji rolnej; 

4. Zmniejsza się ilość działek o nieregularnych kształtach; 

5. Każda poscaleniowa nieruchomość ma zapewniony dostęp do drogi 

o charakterze drogi publicznej; 

6. Wytyczona zostaje i urządzona funkcjonalna sieć dróg, w tym dróg 

dojazdowych do gruntów rolnych i leśnych oraz dojazdów do zabudowań 

gospodarczych, o parametrach technicznych dostosowanych do współcześnie 

stosowanych maszyn rolniczych, co wpływa na zwiększenie efektywności 

gospodarowania, usprawnienie mechanizacji upraw polowych; 

7. Koryguje się przebieg oraz poprawia parametry techniczne urządzeń 

melioracji wodnych niezbędnych do ułatwienia zagospodarowania gruntów; 

8. Przystosowuje się grunty nowo wydzielonych działek do podjęcia na nich 

racjonalnych prac agrotechnicznych, w tym także likwiduje się zbędne miedze 

i drogi oraz przeprowadza roboty rekultywacyjne; 

9. Dostosowuje się granice działek do systemu urządzeń melioracji wodnych, 

dróg transportu rolnego oraz rzeźby terenu (przeciwdziałanie erozji wodnej oraz 

uregulowanie stosunków wodnych) jak również dostosowuje się strukturę 

użytkowania gruntów i zróżnicowania gleb w gospodarstwie do obranego 

kierunku produkcji; 

10. Wydziela się i zabezpiecza niezbędne grunty na obiekty infrastruktury 

technicznej i społecznej w ramach postępowania scaleniowego; 

11. Znosi się zbędne służebności gruntowe; 

12. Na wniosek współwłaścicieli gruntów rolnych można znieść współwłasność;

13. Wszystkie działki zostają oznaczone w terenie znakami granicznymi;

14. Każdej nieruchomości po scaleniu zakłada się księgę wieczystą;

15. Uzyskuje się zwolnienia i ulgi od podatku rolnego przez okres 3 lat po 

zakończeniu postępowania scaleniowego.

PRZEWORSKIPOWIAT
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Modernizacja Ewidencji Gruntów i Budynków w powiecie przeworskim

Wyłączenie gruntów z produkcji rolnej

„Wyłączenie gruntów rolnych z produkcji” pod tym 

pojęciem należy rozumieć rozpoczęcie innego niż rolnicze lub 

leśne użytkowanie gruntów. 

Ustawa o ochronie gruntów rolnych i leśnych nakłada 

obowiązek uzyskania decyzji administracyjnej od określonej 

kategorii gruntów. Do tych kategorii należą: użytki rolne 

wytworzone z gleb pochodzenia mineralnego i organicznego, 

zaliczonych do klas I, II, III, IIIa, IIIb; użytki rolne klas IV, IVa, IVb, 

V i VI wytworzonych z gleb pochodzenia organicznego. Przepisy 

ustawy dotyczą w/w gruntów zarówno na terenach miejskich 

i wiejskich.

W celu uzyskania decyzji o wyłączeniu gruntów 

z produkcji rolnej, należy złożyć do Wydziału Geodezji 

i Ochrony Środowiska wniosek o wyłączenie gruntów z produkcji 

rolnej. Podmiotem uprawnionym do złożenia takiego wniosku 

jest osoba fizyczna, osoba prawna jak również jednostka 

organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej. Podając 

powierzchnię działki, która podlega wyłączeniu wnioskodawca 

powinien pamiętać, że należy uwzględnić tylko tą część, która 

faktycznie przeznaczona jest pod zabudowę (dom, garaż, taras, 

podjazd czy budynek gospodarczy). 

Osoba, która uzyska zezwolenie na wyłączenie gruntów 

z produkcji jest obowiązana 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, o ile całe zamierzenie inwestycyjne nie 

przekroczy powierzchni 5 arów w przypadku budynku 

jednorodzinnego lub 2 ary na każdy lokal mieszkalny, 

w przypadku budynku wielorodzinnego.

Do Starostwa Powiatowego w Przeworsku wpływa 

ok. 200 wniosków rocznie o wydanie decyzji zezwalającej na 

wyłączenie gruntów z produkcji rolnej, w tym ok. 180 kończy się 

decyzją, pozostałe sprawy rozstrzyga się pismem.

Marek Markiewicz

Geodeta Powiatowy

Naczelnik Wydziału Geodezji i Ochrony Środowiska

Powiat przeworski w ramach pro-

jektu Podkarpacki System Informacji Prze-

strzennej (PSIP), finansowanego ze środ-

ków unijnych i budżetu państwa, realizowa-

nego przez Urząd Marszałkowski Woje-

wództwa Podkarpackiego prowadzi mo-

dernizację i aktualizację ewidencji gruntów 

i budynków w 65 miejscowościach naszego 

powiatu, obejmujących wszystkie gminy za 

kwotę ok. 9 mln zł. Do końca roku zostanie 

zrealizowane 15% prac, a do końca 2018 r. 

pozostałe.

Przedmiotem aktualizacji będą po-

wiatowe bazy danych: geodezyjnej ewidencji 

sieci uzbrojenia terenu GESUT, obiektów 

topograficznych BDOT500. Zadaniem mo-

dernizacji ewidencji gruntów i budynków jest 

dostosowanie danych ewidencyjnych do 

aktualnych wymogów prawnych poprzez ustalenie przebiegu 

granic działek, pomiar budynków oraz aktualizację użytków 

gruntowych oraz modyfikację istniejących danych ewidencyj-

nych do wymagań określonych w rozporzą-

dzeniu.

W dniach od 4 do 22 grudnia br. 

zostanie wyłożony do wglądu projekt 

operatu opisowo - kartograficznego w ra-

mach modernizacji EGiB dla obrębów:

- Adamówka, Cieplice, Krasne, Pawłowa 

w gminie Adamówka,

- Sieniawa, Czerwona Wola, Leżachów, 

Paluchy, Pigany, Rudka w gminie Sieniawa,

- Głogowiec, Gorzyce, Jagiełła, Tryńcza, 

Ubieszyn w gminie Tryńcza.

Projekt PSIP ma na celu poprawę 

konkurencyjności powiatu poprzez utwo-

rzenie cyfrowej platformy, integrującej za-

soby informacyjne o charakterze przes-

trzennym, w celu ich publikacji oraz świad-

czenia związanych z nimi e-usług. System 

ten dostępny będzie zarówno dla interesanta jak i dla pracowni-

ków administracji publicznej. Większość spraw mieszkaniec 

powiatu będzie mógł załatwić „bez wychodzenia z domu”.
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Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej 
w powiecie przeworskim

Wydział Administracyjno - Gospodarczy

Zakończono prace budowlane w ramach projektu pn.: 

„Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności 

publicznej w powiecie przeworskim”, realizowanego w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Podkarpackiego na lata 2014-2020, osi priorytetowej III Czysta 

Energia, działania 3.2 Modernizacja energetyczna budynków. 

Modernizacją zostały objęte: budynek administracyjny 

Starostwa Powiatowego w Przeworsku przy ul. Lwowskiej 16  

oraz  budynki Zespołu Szkół Zawodowych im. Króla Jana III 

Sobieskiego w Przeworsku przy ul. Krasickiego 9 - budynek 

główny wraz z salą gimnastyczną, a także budynek warsztatów 

szkolnych. 

Zły stan termiczny wyżej wymienionych obiektów 

użyteczności publicznej, powodujący znaczne straty ciepła oraz 

wyeksploatowane kotły grzewcze z niską sprawnością 

energetyczną, wymagały wprowadzenia zmian i usprawnień 

umożliwiających prawidłowe użytkowanie budynków przy 

znacznym zmniejszeniu zużycia energii.

W ramach zadania zrealizowano m.in.: docieplenia 

ścian, stropodachów, fundamentów, wymianę stolarki okiennej 

i drzwiowej, kompleksową modernizację kotłowni, polegającą 

na wymianie starych kotłów gazowych na nowe kotły 

kondensacyjne o wysokiej sprawności energetycznej oraz 

wymianę instalacji centralnego ogrzewania.  

Celem projektu było zwiększenie ilości infrastruktury 

spełniającej odpowiednie normy energetyczne, dostosowanych 

do współczesnych wymagań użytkowych. Podjęte w ramach 

inwestycji działania zmniejszą zapotrzebowanie na energię 

cieplną, tym samym przyczynią się do obniżenia kosztów zużycia 

energii cieplnej dla potrzeb centralnego ogrzewania oraz 

przygotowania ciepłej wody użytkowej dla celów socjalnych 

poprzez zamontowanie kolektorów słonecznych. Zakończony 

projekt nie tylko podwyższył standard użytkowy budynków, 

stworzył obiekty o wyższych walorach estetycznych, ale także 

w znaczący sposób zmniejszył emisję szkodliwych substancji i ich 

negatywny wpływ na środowisko naturalne.

Całkowita wartość projektu wyniosła 1 996 743,61 zł, 

w tym dofinansowanie ze środków UE wyniosło 1 485 992,50 zł, 

pozostała część środków stanowiąca wkład własny Beneficjenta 

sfinansowana została z budżetu Powiatu Przeworskiego. 

August Kogut

Naczelnik Wydziału Administracyjno - Gospodarczego

Budynek przy ul. Lwowskiej

Budynek przy ul. Krasickiego
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Referat Rozwoju Gospodarczego i Zamówień Publicznych
„Stroje przeworskie: wpływ na przyszłość przeworskiej wsi” – 

wsparcie dziedzictwa kulturowego regionu przeworskiego

Powiat Przeworski wraz partnerami: Muzeum 

w Przeworsku Zespół Pałacowo-Parkowy, Stowarzyszenie 

Przyjaciół Muzeum w Przeworsku oraz Zespół Szkół im. 

Wincentego Witosa w Zarzeczu, realizował projekt pn.: „Stroje 

przeworskie: wpływ na przyszłość przeworskiej wsi”, 

współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach 

Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014 

– 2020, Plan Operacyjny na lata 2016 – 2017.

Jednym z zadań powiatu jest podejmowanie inicjatyw 

służących wsparciu tradycji i dziedzictwa kulturowego regionu, 

ochrona i podtrzymywanie wartości stanowiących o przy-

należności kulturowej jego mieszkańców. Realizacja projektu 

„Stroje przeworskie: wpływ na przyszłość przeworskiej wsi” stała 

się doskonałą okazją do wyeksponowania regionalnej 

różnorodności i promocji walorów kulturowych obszaru powiatu 

przeworskiego. Projekt realizowany był od marca do listopada 

2017 r., w jego ramach zorganizowano na czas dwóch miesięcy 

wystawę pt.: „Ludowe stroje przeworskie – w poszukiwaniu 

znaku tożsamości”. Eksponaty zaprezentowane na wystawie, 

pochodziły ze zbiorów Muzeum w Przeworsku oraz z muzeów 

w Przemyślu, Jarosławiu i Rzeszowie. Wystawa umożliwiła 

poznanie charakterystycznych elementów kobiecego i męskiego 

ubioru codziennego oraz obrzędowego (m.in. gorsetów, 

spódnic, kożuchów, żupanów, obuwia, chust naramiennych), 

tym samym przysłużyła się poszerzeniu wiedzy na temat historii 

ludowych strojów przeworskich i ich przemian, które 

dokonywały się na przestrzeni czasu. Bogactwo i różnorodność 

przedstawionych strojów, zachwyciła lokalną społeczność, 

zachęcając do czerpania inspiracji przy przygotowywaniu 

współczesnych strojów folklorystycznych, tak by unikatowość 

ludowego stroju przeworskiego nigdy nie zanikła, a była 

przekazywana i pielęgnowana z pokolenia na pokolenie. 

Wystawie towarzyszył cykl lekcji muzealnych oraz 

warsztatów, w które zaangażowani zostali m.in. uczniowie 

Zespołu Szkół im. Wincentego Witosa w Zarzeczu. Uczestnicy 

warsztatów mieli okazję jeszcze lepiej poznać wartość lokalnej 

tradycji ujętej w wyjątkowych regionalnych strojach należących 

do ich przodków. Po zapoznaniu się z ekspozycją uczniowie 

stworzyli „Ludowe logo”, z wykorzystaniem motywu plas-

tycznego widzianego na wystawie (fragment haftu, aplikacji, 

innego elementu), które funkcjonować będzie jako logo 

promocyjne regionalnej kultury ludowej. 

Kolejnym działaniem podjętym w ramach realizacji 

operacji, było wydanie bezpłatnej publikacji w ilości 1000 szt. pt.: 

„Ludowe stroje przeworskie – przeszłość i przyszłość”. Promocja 

książki odbyła się 30 września br. w Galerii Magnez oraz Zajeździe 

Pastewnik w Przeworsku, połączona z uroczystym podsumowa-

niem całego projektu. Wydanie w/w publikacji albumowej stało 

się okazją do promowania wartości polskiej kultury oraz 

zachowania lokalnej tożsamości kulturowej, poprzez dokładne 

zaprezentowanie ludowego stroju przeworskiego, opatrzone 

bogatym materiałem zdjęciowym, szczegółowymi opisami 

poszczególnych jego elementów. Publikacja wiernie ukazała 

piękno lokalnych strojów męskich i damskich, tym samym 

pozwalając czytelnikowi dokładnie przyjrzeć się i zapoznać 

z wzornictwem i kolorystyką dawnego lokalnego ubioru.

 Wszelkie działania zmierzające do realizacji projektu 
służyły nie tylko pogłębieniu wiedzy na temat wyglądu, funkcji 
i przemian stroju przeworskiego, ale także w dużej mierze 
przyczyniły się do integracji międzypokoleniowej lokalnej 
społeczności, zaangażowanej w poszczególne etapy projektu. 
Popularyzacja lokalnych tradycji, coraz bardziej zanikających, 
powinna stać się ważnym punktem działań lokalnych 
samorządów i organizacji pozarządowych, tak by chronić 
dziedzictwo kulturowe regionu, wpływając na poczucie 
przynależności kulturowej przyszłych pokoleń.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Wystawa w Galerii „Magnez”
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W ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” 

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) Powiat 

Przeworsk już od kilku lat podejmuje inicjatywy wspierające osoby 

niepełnosprawne.

W zeszłym roku za pośrednictwem powiatu środki finansowe na zakup 

samochodów 9-cio miejscowych przystosowanych do przewozu osób 

niepełnosprawnych dla Środowiskowych Domów Samopomocy otrzymały Gmina 

Sieniawa (77 000,00 zł)  i Gmina Kańczuga (70 000,00 zł). 

W bieżącym roku za pośrednictwem Powiatu Przeworskiego, Gmina 

Przeworsk złożyła wniosek i otrzymała dofinansowanie na „Wymianę posadzek 

lastrykowych na ciągach komunikacyjnych poziom parteru „starego budynku” na 

wykładziny zgrzewalne antypoślizgowe w Zespole Szkół w Mirocinie” w ramach w/w 

programu PFRON. 

Decyzją pełnomocników Zarządu PFRON z dnia 18 lipca br. zostało przyznane 

dofinansowanie w kwocie 12 tys. zł  dla Gminy Przeworsk na wymianę posadzek 

lastrykowych na wykładziny zgrzewalne w Zespole Szkół w Mirocinie. Pozostałą kwotę 

na realizację projektu dołożyła Gmina Przeworsk ze środków własnych. Realizacja w/w 

projektu posłużyła wyrównaniu szans osób niepełnosprawnych w dostępie do 

rehabilitacji społecznej i zawodowej, poprzez likwidację barier poruszania się 

i komunikowania. Podjęte działania zmierzające do wymiany płytek wpłynęły na 

wyższy poziom bezpieczeństwa dla wszystkich uczniów w szkole, a w sposób 

szczególny stworzyły możliwość i właściwe warunki do użytkowania ciągów 

komunikacyjnych dla uczniów niepełnosprawnych oraz większe szanse ich aktywnego 

uczestnictwa w życiu szkolnym i społecznym.

Powiat wspiera osoby niepełnosprawne

Justyna Pakosz

Kierownik Referatu Rozwoju Gospodarczego 

i Zamówień Publicznych

Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich
Walne Zebranie Koła Miejsko-Gminnego w Przeworsku 

Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych
27 września 2017 r. w Restauracji „Terapia” w Prze-

worsku odbyło się uroczyste Walne Zebranie Sprawozdawczo-

Wyborcze Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej 

i Byłych Więźniów Politycznych Koło Miejsko-Gminne w Prze-

worsku.

Zebranie otworzył Prezes Koła Julian Kamycki witając 

zaproszonych gości. Z okazji 70 rocznicy historycznego 

zwycięstwa Narodów Sprzymierzonych nad hitlerowskim 

agresorem nadano Kombatanckie Krzyże Zwycięstwa jako wyraz 

szacunku za zasługi w dziele wyzwolenia kraju, a także 

upowszechniania szczytnych tradycji kombatanckich Zbignie-

wowi Kiszce Staroście Przeworskiemu oraz Leszkowi Kisielowi 

Burmistrzowi Miasta Przeworska. Złotą odznaką „Za Zasługi 

Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych 

Więźniów Politycznych” uhonorowani zostali: Danuta Krupińska 

i Lucjan Kuźniar. Uroczystość uświetnił występ artystyczno-

patriotyczny uczniów Szkoły Podstawowej Nr 2 w Przeworsku.

Następnym punktem spotkania było sprawozdanie 

Zarządu Koła oraz Komisji Rewizyjnej za okres minionej kadencji 

oraz wybór nowego Zarządu i Komisji Rewizyjnej. W skład 

Zarządu weszli: Prezes – Julian Kamycki, Wiceprezes – Tadeusz 

Gołdasz, Sekretarz – Janina Uchman, Skarbnik – Jan Pieniążek, 

Członek Zarządu – Eugeniusz Kądziołka. W skład Komisji 

Rewizyjnej weszli: Przewodnicząca – Helena Wilk, Zastępca – 

Danuta Krupińska, Członek Komisji – Paweł Mosiądz. W imieniu 

odznaczonych osób Starosta Przeworski podziękował za 

uhonorowanie odznaczeniami. W swoim wystąpieniu podkreślił 

jak ważny jest udział w kształtowaniu młodego pokolenia 

przekaz uczestników tamtych wydarzeń tzw. „żywa historia”. 

Na zakończenie spotkania dr Józef Lorenc Prezes 

Wojewódzkiego Związku Kombatantów RP i BWP w Rzeszowie 

podziękował za zaproszenie oraz za dotychczasową wzorcową 

działalność Koła, życząc nowo wybranemu Zarządowi 

wytrwałości w realizacji swoich zadań.
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Powiatowe Ćwiczenie Obronne „Przeworsk 2017”
W dniach 19 i 20 czerwca 2017 r. odbyło się Powiatowe 

Ćwiczenie Obronne pod kryptonimem „Przeworsk 2017”, 

zorganizowane zgodnie z powiatowym planem szkolenia 

obronnego na 2017 r. Jego tematem było „Zgranie powia-

towego i gminnych organów kierowania oraz ich ogniw 

wykonawczych w czasie realizacji zadań operacyjnych 

w sytuacji zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa”. 

W ćwiczeniu wzięły udział urzędy miast i gmin powiatu 

przeworskiego oraz wydzielone siły i środki: Komendy Powia-

towej Policji, Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej, 

Pogotowia Ratunkowego Falck Medycyna, Zespołu Szkół Zawo-

dowych w Przeworsku, a także WKU Jarosław.

 

Przebieg ćwiczenia odbywał się zgodnie z zaplanowa-

nym scenariuszem i składał się z trzech etapów. Pierwszy etap 

obejmował rozwinięcie i funkcjonowanie Stałego Dyżuru Sta-

rosty oraz Stałych Dyżurów Wójtów i Burmistrzów z terenu po-

wiatu. Drugi etap to rozwinięcie Powiatowego Zespołu Zarzą-

dzania Kryzysowego, w ramach którego została przeprowadzona 

Gra Decyzyjna poświęcona realizacji zadań operacyjnych, które 

uruchamiane są przez administrację samorządową w sytuacji 

zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa. Trzecim 

etapem było sprawdzenie możliwości mobilizacyjnego rozwinię-

cia jednostek wojskowych na wypadek zewnętrznego zagrożenia 

bezpieczeństwa państwa poprzez uzupełnianie rezerwistami za 

pośrednictwem akcji kurierskiej doręczania kart powołania do 

odbycia służby czynnej w okresie mobilizacji i wojny. 

Wszystkie opisane zdarzenia miały charakter ćwiczeń, 

ich celem było doskonalenie podziału zadań operacyjnych 

w jednostkach administracji samorządowej, powiatowych 

inspekcjach, służbach i strażach, jednostkach organizacyjnych 

gmin w sytuacjach kryzysowych wywołanych czynnikami 

zewnętrznymi oraz rozwijanie cech osobowościowych i zdol-

ności podejmowania trafnych rozwiązań przez osoby funkcyjne, 

podejmowania optymalnych decyzji i sposobów ich realizacji.

Waldemar Motyka

Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich

Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Przeworsku
Profilaktyczny program w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu 
od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych. KIK 68.

W ramach projektu KIK 68 zostały przeprowadzone 

badania ankietowe pt. „Zachowania zdrowotne kobiet w ciąży” 

na początku i na końcu realizacji projektu, w wyniku których 

w 2012 r. 2,2% polskich kobiet w ciąży przyjmuje środki 

uspokajające lub nasenne, 10,1% ciężarnych spożywa alkohol, 

7% ciężarnych pali papierosy, 22,5% kobiet ciężarnych jest 

codziennie narażonych na wdychanie dymu tytoniowego.

W 2017 r. badania wykazały spadek 

tych danych: 1,57 % polskich kobiet w ciąży 

przyjmuje środki uspokajające lub nasenne, 

4,84% ciężarnych spożywa alkohol, 5,86% 

ciężarnych pali papierosy, 17,98% kobiet 

ciężarnych jest codziennie narażonych na 

wdychanie dymu tytoniowego.

Realizacja kampanii „Nie pozwól odlecieć swojemu 

szczęściu!” od 2014 r. objęła działaniem profilaktycznym 301 

placówek oświatowych, służby zdrowia i placówek użytku 

publicznego. Ogółem skierowana do 11274 osób w wieku 

powyżej 16 r.ż.

Projekt KIK 68 

obejmował również 

realizację programu 

„ARS, czyli jak dbać 

o miłość? W ciągu czte-

rech lat realizacji w pro-

gramie udział wzięły 

wszystkie placówki po-

nadgimnazjalne na te-

renie powiatu przeworskiego. Łącznie w edukacji uczestniczyło 

924 uczniów i 420 rodziców uczniów szkół średnich. Program 

profilaktyczny „Ars, czyli jak dbać o miłość?” będzie 

kontynuowany w szkołach średnich naszego powiatu.

Wyniki, które udało się nam uzyskać są również 

wkładem rzetelnej współpracy z koordynatorami szkolnymi, 

realizatorami programów profilaktycznych nie tylko w/w 

zakresie. Dziękuję wszystkim, którzy wspierają działania PSSE 

w Przeworsku w zakresie profilaktyki zdrowotnej i uczestniczą 

w kreowaniu jakości zwrotnej mieszkańców naszego powiatu. 

Ryszard Trelka

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Przeworsku
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Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Przeworsku
Terapia integracji sensorycznej

W ostatnich miesiącach nasza placówka zyskała, 

dzięki przychylności Starostwa Powiatowego w Przeworsku, 

nowy gabinet, który został wyposażony w pomoce specja-

listyczne przeznaczone do prowadzenia terapii SI (integracji 

sensorycznej). Skierowana jest ona do dzieci z różnego rodzaju 

problemami ukazującymi się w funkcjonowaniu w życiu 

codziennym.

Na terapię trafiają dzieci m.in. nadmiernie lub zbyt 

mało aktywne, mające trudności z koncentracją, z czytaniem, 

pisaniem, liczeniem, dzieci z opóźnionym rozwojem mowy, 

słabym rozwojem ruchowym, zaburzeniami równowagi czy 

koordynacji, ponadto z problemami słuchowymi i wzrokowymi. 

Przy zaburzeniach integracji sensorycznej wtórnie pojawiają się 

także problemy emocjonalne bądź społeczne.

    Na czym polega terapia integracji sensorycznej?

Terapia ta polega na rozwijaniu prawidłowego odbioru 

i analizy bodźców dostarczanych z otoczenia poprzez zmysły 

zewnętrzne (wzrok, słuch, dotyk, smak, węch) oraz płynące 

z własnego ciała zmysły wewnętrzne (równowagi i czucia 

głębokiego). Jest dla dziecka bardzo atrakcyjna, gdyż ma 

charakter wesołej zabawy ruchowej. Podczas tej zabawy 

dostarczane są dziecku takie bodźce, których najbardziej 

potrzebuje jego system nerwowy. Terapia ta zwana "naukową 

zabawą" odbywa się w przyjemnej dla dziecka sali wyposażonej 

w sprzęt i pomoce do stymulacji wszystkich systemów 

zmysłowych. Terapeuta przygotowuje dla każdego dziecka 

indywidualny program dostosowany do jego potrzeb 

z zachowaniem zasady stopniowania trudności. Sprzyja to 

utrzymaniu stałego zainteresowania dziecka i ciągłemu 

poprawianiu jego samooceny dzięki osiąganym sukcesom. To zaś 

motywuje dziecko do dalszego wysiłku.

W jakim wieku terapia jest skuteczna?

Terapię integracji sensorycznej prowadzi się dla dzieci 

w wieku od 4 do 9 lat, a w szczególnych przypadkach do 12 r. ż.

Terapia SI nie jest panaceum na wszystkie dysfunkcje!

 Nie wszystkie dzieci/osoby z  dysfunkcjami muszą mieć 

zaburzenia SI. Wymagana jest rzetelna diagnoza przepro-

wadzana przez terapeutę SI mającego doświadczenie w pracy 

z dziećmi z danymi dysfunkcjami rozwojowymi. Sama wiedza o SI 

nie wystarczy. 

Diagnoza

Zajmuje zwykle od 

trzech do czterech spotkań 

(w zależności od aktywnoś-

ci i nastroju dziecka). Na 

diagnozę składają się:   

· wywiad z rodzicami,

· kwestionariusze wypeł-

niane przez rodziców/opie-

kunów dotyczące funkcjo-

nowania dziecka w życiu 

codziennym,

· próby kliniczne (obserwacja dziecka w trakcie spontanicznej 

aktywności oraz  w sytuacjach zadaniowych),

· testy południowo-kalifornijskie mające na celu określenie 

profilu dojrzałości zmysłów i ich integracji,

· podsumowanie diagnozy, tj. omówienie wyników poszcze-

gólnych testów i badań oraz przekazanie zaleceń.

Renata Dudek

Powiatowa Konferencja Szkoleniowa
29 listopada 2017 r. w Starostwie Powiatowym 

w Przeworsku odbyła się powiatowa konferencja szkoleniowa 

zorganizowana przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną 

w Przeworsku dla Dyrektorów, Nauczycieli, Pedagogów, 

Kuratorów, Dzielnicowych, Pracowników Socjalnych oraz 

Asystentów Rodzin pt: „Przemoc a zachowania ryzykowne 

u dzieci i młodzieży”. Na konferencji wśród zaproszonych gości 

obecni byli przedstawiciele władz Powiatu Przeworskiego, 

Dyrektorzy oraz Przełożeni Prelegentów z zaproszonych 

instytucji. 

Pierwszym punktem programu było wystąpienie 

specjalisty w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, 

mediatora i biegłego sądowego Agnieszki Puchalskiej, która 

omówiła „Skutki stosowania przemocy wobec dziecka”, 

następnie mł. asp. Renata Jaremko z Komendy Powiatowej 

Policji w Przeworsku przedstawiła „Współpracę policji 

z instytucjami, w tym szkołami w zakresie zapobiegania 
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Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Przeworsku
Nowy Dom Dziecka w Przeworsku 

W Przeworsku przy ul. Kasztanowej, obok budynku 

Warsztatu Terapii Zajęciowej, powstał nowy dom dziecka dla 

czternastu wychowanków. 

Na nowy dom dziecka zaadaptowano budynek, 

w którym jest 5 pokoi, każdy z łazienką. Do tego świetlica, 

jadalnia, kuchnia i kaplica. Od 1 września 2017 r. w domu 

zamieszkało  czternaścioro podopiecznych w wieku od 10 do 25 

lat. Do nowej placówki trafili przede wszystkim podopieczni 

z domu dziecka w Łopuszce Małej, oddalonej o kilkanaście 

kilometrów od Przeworska, w którym przebywało 30 dzieci.

W myśl nowych przepisów od 2020 r. w domach dziecka 

nie może przebywać 

więcej niż czternaścioro 

dzieci. Dzięki przepro-

wadzce do Przeworska 

dzieci będą miały nie 

tylko bliżej do szkół, 

w których się uczą, ale też 

lepsze warunki. Znajdą 

nie tylko dach nad głową, 

ale też bezpieczeństwo 

i miłość, jakiej często nie 

mieli w domach rodzin-

nych.

Dom dz iecka  

w Przeworsku to już 

czwarta taka placówka 

Fundacji „Wzrastanie” 

im. Św. Jana Pawła II. 

Fundacja prowadzi także 

m.in. świetlice dla dzieci, 

schronisko dla bezdom-

nych mężczyzn i warszta-

ty terapii zajęciowej. 

Terapia dla rodzin
Można z niej skorzystać w Powiatowym Centrum 

Pomocy Rodzinie w Przeworsku. Jest to forma terapii, w której 

bierze udział najczęściej cała rodzina. 

Jej celem jest rozwiązywanie problemów i konfliktów 

w rodzinie oraz odbudowa więzi między jej członkami. Terapia 

dla rodzin wskazana jest w sytuacjach, kiedy często dochodzi do 

konfliktów i kłótni, kiedy relacje między domownikami są mocno 

zaburzone, brakuje im zrozumienia, bliskości. Celem terapii  jest 

pokonanie trudności poprzez wskazanie źródeł konfliktu, 

nazwanie ich oraz wspólna praca nad ich rozwiązaniem. Z terapii 

mogą również korzystać rodziny zastępcze w ramach grup 

wsparcia. Ewa Rybczak
Dyrektor PCPR w Przeworsku

negatywnym zjawiskom wśród uczniów”.  Kolejnym ciekawym 

elementem było wystąpienie starszego asystenta Justyny 

Kałamarz z Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej 

w Przeworsku na temat ,,Diagnozy postaw i zachowań młodzieży 

w zakresie środków psychoaktywnych. Analiza porównawcza 

powiat przeworski w skali kraju”.  Dużym zainteresowaniem 

cieszyło się także wystąpienie psychologa-psychoterapeuty, 

superwizora Europejskiego Stowarzyszenia Psychoterapii 

Gestalt (EAGT) Hanny Palich zatytułowane „Zachowania 

suicydalne u dzieci i młodzieży – pomoc terapeutyczna”.

Na zakończenie konferencji pracownicy Poradni, 

psycholog Łucja Gołębiowska i psycholog Elżbieta Sudoł, 

specjalistki w zakresie terapii systemowej rodzin przybliżyły 

obecnym „Wskazania i przeciwwskazania do terapii rodzinnej”.  

Ostatnim punktem programu był czas przeznaczony na 

podziękowania i wydawanie zaświadczeń. Konferencja cieszyła 

się dużym zainteresowaniem zarówno wśród osób pracujących  

w szkołach  w naszym  powiecie,  jak i pozostałych instytucjach 

pracujących w obszarze pomagania. Jest to dowód na to, jak 

aktualne jest podejmowanie trudnych tematów dotyczących 

coraz częściej występujących niepokojących zachowań wśród 

dzieci i młodzieży.

Katarzyna Bocheńska-Wojtas

Dyrektor PPP w Przeworsku
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Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Przeworsku
Sieć szpitali już działa. Na czym polega?

 Od 1 października br. obowiązują nowe zasady 

dotyczące finansowania i organizacji opieki zdrowotnej w szpi-

talach. Zmiany w ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej 

finansowanych ze środków publicznych mają na celu uspra-

wnienie leczenia pacjentów oraz poprawę organizacji 

udzielania świadczeń medycznych przez szpital i poradnie 

specjalistyczne.

 Rozwiązania zawarte w tej ustawie zmierzają do zagwa-

rantowania odpowiedniego poziomu, a także ciągłości i stabil-

ności finansowania szpitali oraz ułatwienia zarządzania placów-

kami medycznymi. Szpitale, które spełniły kryteria kwalifika-

cyjne określone w odpowiednich przepisach, utworzyły tak 

zwaną sieć szpitali, czyli system podstawowego szpitalnego 

zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej. Zakwalifikowanie 

placówki do tej sieci jest gwarancją, że Narodowy Fundusz 

Zdrowia zawrze z nią umowę i będzie ona otrzymywała środki 

finansowe na leczenie w formie ryczałtu z budżetu państwa. Co 

szczególnie ważne, dla szpitali zrzeszonych w sieci przypadać 

będzie ok. 93% środków, z których dotychczas finansowane było 

leczenie szpitalne. Do sieci szpitali weszły placówki medyczne, 

które spełniły łącznie następujące warunki: udzielały świad-

czenia w ramach izby przyjęć albo szpitalnego oddziału 

ratunkowego na podstawie umowy z NFZ przez okres co 

najmniej 2 ostatnich lat oraz posiadały konkretne oddziały 

wymienione w ustawie. Placówki, które znalazły się w sieci, 

zostały podzielone na kilka różnych poziomów tzw. systemu 

zabezpieczenia. Pierwszy stopień to głównie szpitale powiato-

we, drugi - ponadpowiatowe, a trzeci - wojewódzkie. Kolejne 

poziomy to szpitale: pediatryczne, ogólnopolskie, onkologiczne 

i pulmonologiczne. Sieć obejmuje też ambulatoryjną opiekę 

specjalistyczną w przychodniach przyszpitalnych oraz nocną 

i świąteczną opiekę zdrowotną. 

 SP ZOZ w Przeworsku został zaliczony do II kategorii sieci 

szpitali. Warto podkreślić, że tut. placówka jest jednym z czte-

rech szpitali powiatowych na Podkarpaciu, która osiągnęła tak 

wysoki poziom zabezpieczenia zdrowotnego. Dzięki temu szpital 

uzyskał gwarancję ryczałtowego finansowania szpitalnych 

świadczeń medycznych na kolejne 4 lata. Oznacza to, że prze-

worska placówka nie będzie musiała brać udziału w postępowa-

niach konkursowych, ale będzie otrzymywała ryczałt naliczany 

na kolejne okresy rozliczeniowe przy uwzględnieniu liczby 

i struktury świadczeń udzielanych w poprzednich okresach. NFZ 

przyznał naszemu szpitalowi ryczałt na IV kwartał br. wyższy 

o 17% od przeciętnego przychodu z I półrocza 2017 r. Placówka 

otrzymała także plan finansowo - rzeczowy na okres styczeń - 

czerwiec 2018 r., a podstawą do jego wyliczenia był IV kwartał br. 

 Osiągnięty przez tut. szpital II poziom pozwala patrzeć 

pozytywnie w przyszłość zarówno w kwestii kondycji finansowej 

placówki, ale przede wszystkim w kwestii zadbania o jeszcze 

lepszą opieką medyczną dla pacjentów. Przeworska lecznica ma 

nadzieję, że nowe regulacje prawne w zakresie finansowania 

szpitali, pozwolą w większym stopniu niż dotychczas reagować 

na potrzeby zdrowotne mieszkańców. Ciągłość i stabilność 

finansowania niewątpliwie wpłynie korzystnie na skoordynowa-

nie opieki specjalistycznej nad pacjentem poprzez zapewnienie 

mu kompleksowego zakresu usług medycznych obejmującego 

również leczenie w poradniach czy rehabilitację.

Sylwia Czwartkowska

Kierownik Działu Metodyczno-Organizacyjnego

i Archiwum Dokumentacji Szpitalnej

Współpraca transgraniczna SP ZOZ w Przeworsku 
i Lwowskiego Obwodowego Szpitala we Lwowie - Vynnykach

 SP ZOZ w Przeworsku nawiązał współpracę z Lwow-

skim Obwodowym Szpitalem Weteranów Wojen i Represjono-

wanych im. Jurija Lipy we Lwowie – Vynnykach.  

 12 grudnia 2016 r. Dyrektor Józef Więcław i Naczelny 

Lekarza Szpitala we Lwowie Fedun Petro Iwanowicz podpisali list 

intencyjny deklarujący partnerstwo w dalszych działaniach i po-

zwalający na przystąpienie do Programu Współpracy Transgra-

nicznej Polska – Białoruś – Ukraina na lata 2014-2020, który 

realizuje Ministerstwo Rozwoju. Obie placówki wspólnie ubie-

gają się o 2,5 mln euro dotacji na zakup sprzętu medycznego 

głównie na doposażenie Bloków Operacyjnych, Działów Dia-

gnostyki Obrazowej i Endoskopowej. Planuje się również współ-

pracę, wymianę doświadczeń i szkolenia.

 Na pierwszym etapie konkursu należało złożyć do 31 

grudnia 2016 r. wstępne koncepcje projektów zawierające 

podstawowe informacje o planowanym przedsięwzięciu. 

Spośród 248 złożonych koncepcji do drugiego etapu konkursu 

przeszło 172 projekty, w tym projekt złożony przez nasz szpital. 

 29 czerwca 2017 r. placówka przeworska i ukraińska 

podpisały pełną dokumentację aplikacyjną dla projektu pn. 

„Nowa jakość diagnostyki obrazowej oraz leczenia operacyjne-

go, wspólna wymiana doświadczeń i szkoleń w ramach 

współpracy transgranicznej szpitala w Przeworsku i szpitala we 

Lwowie – Vynnykach”. 

 Rozstrzygnięcie konkursu planowane jest na marzec 

2018 r.
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Szpital w Przeworsku z unijnym wsparciem
 26 października 2017 r. została podpisana umowa 

o dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 dla projektu 

pn. „Poprawa jakości diagnostyki obrazowej i endoskopowej 

oraz leczenia operacyjnego i intensywnej opieki medycznej 

w SP ZOZ w Przeworsku”.

 Umowę w imieniu samorządu województwa podpisał 

Członek Zarządu Lucjan Kuźniar, zaś ze strony szpitala Dyrektor 

Józef Więcław. Obecni byli również Andrzej Homa Dyrektor Biura 

Senatora RP Mieczysława Golby oraz Zbigniew Kiszka Starosta 

Przeworski.

 Lucjan Kuźniar złożył gratulacje Dyrektorowi oraz 

pracownikom zaangażowanym w przygotowanie projektu. 

Pochwalił też projekt pod względem planowanych zakupów, 

mówiąc, że nowoczesna aparatura i urządzenia medyczne, które 

trafią do przeworskiej placówki z pewnością poprawią 

dostępność i jakość świadczonych usług. – Sprzęt, który 

placówka chce zakupić w ramach dofinansowania z RPO, będzie 

bardzo przydatny. Dzięki niemu wielu pacjentów otrzyma od 

razu pomoc na miejscu, w Przeworsku, bez konieczności 

jeżdżenia do Rzeszowa czy innych podkarpackich szpitali – 

powiedział Członek Zarządu Lucjan Kuźniar, dziękując jedno-

cześnie Staroście Przeworskiemu za dbałość o rozwój placówki.

 Starosta Zbigniew Kiszka podkreśli, iż w poprzedniej 

perspektywie finansowej szpital realizował trzy duże projekty 

w tym m.in. budowę nowego Bloku Operacyjnego i OAiIT za 

kwotę ok. 10 mln zł, a obecny projekt jest kontynuacją 

modernizacji szpitala i uzupełnieniem w nowoczesną aparaturę 

medyczną. Ponadto Józef Więcław Dyrektor SP ZOZ w Prze-

worsku złożył podziękowanie za udzielone wsparcie tak znaczną 

kwotą ze środków UE i Powiatu Przeworskiego.

 Szczegółowe informacje dotyczące projektu:

Wartość ogółem wynosi: 7 928 126,64 zł.

Dofinansowanie projektu z UE: 6 733 157,37 zł.

Wkład własny w projekcie: 1 194 969,27 zł, w tym 1 mln zł 

placówka otrzyma z budżetu powiatu przeworskiego.

 Celem projektu jest poprawa dostępności i jakości 

świadczonych usług poprzez kompleksowe i celowe doposażenie 

placówki w nowoczesny sprzęt i aparaturę medyczną: 

- Działu Diagnostyki Obrazowej (zakup 2 cyfrowych aparatów 

RTG, mammografu cyfrowego oraz USG) o wart. ponad 4 mln zł,

- Bloku Operacyjnego – zakup aparatury do zabiegów chirur-

gicznych, ortopedycznych i urologicznych o wart. blisko 2 mln zł,

- Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii (respiratory, łóżka 

do intensywnej terapii z wagą dla pacjenta, wideolaryngoskop 

do trudnej intubacji) – wartość ok. 300 tys. zł,

- Pracowni Endoskopii (videogastroskop i videokolonoskop wraz 

z niezbędnym wyposażeniem) – w kwocie ok. 700 tys. zł,

- Oddziału Udarowego (zakup stanowisk do intensywnego 

nadzoru, respiratora, aparatu USG z Dopplerem) – wartość 

zakupów ok. 500 tys. zł,

- Centralnej Sterylizatorni o wartość ok. 400 tys. zł.

 Łącznie do 30 września 2018 r. zostanie zakupionych 56 

urządzeń. 

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
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„Dzień dla Zdrowia”
 21 października 2017 r. SP ZOZ w Przeworsku był 

organizatorem akcji pod hasłem „Dzień dla Zdrowia”, która 

odbyła się na terenie Hali Sportowej Zespołu Szkół Zawodo-

wych im. Jana III Sobieskiego w Przeworsku.

 Patronat honorowy nad imprezą sprawował Starosta 

Przeworski Zbigniew Kiszka i Burmistrz Miasta Przeworska 

Leszek Kisiel.

 W ramach profilaktyki chorób i promocji zdrowego 

stylu życia prowadzona była edukacja zdrowotna, porady z za-

kresu zachowań prozdrowotnych, pokazy pierwszej pomocy 

w wykonaniu Tomasza Huca Prezesa Oddziału Rejonowego PCK 

w Przeworsku i konsultacje lekarskie specjalistów w dziedzinach: 

kardiologii - lek. Marcin Kostka, ortopedii - lek. Franciszek Jarmu-

ziewicz, chorób płuc - lek. Anna Pysz Mikluszka i neurologii - 

Anna Kozak - Sykała, okulistyki - lekarze oddziału okulistyki 

Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Ojca Pio w Przemyślu. Badano 

ostrość widzenia, ciśnienie wewnątrzgałkowe, przezierność 

ośrodków optycznych i dno oka. Przeprowadzono również 

bezpłatne badania przesiewowe, w tym: badanie poziomu 

glukozy, cholesterolu i kwasu moczowego we krwi, badanie 

tętna i ciśnienia tętniczego krwi, EKG, badanie spirometryczne 

płuc, podoskopia oraz badanie w kierunku wad postawy, 

badanie słuchu wykonali specjaliści ze Studia Słuchu Echo. 

Pomiary tlenku węgla w wydychanym powietrzu prowadzili 

pracownicy z Państwowej Powiatowej Inspekcji Sanitarnej 

w Przeworsku, Panie: Renata Węgrzyn, Justyna Kałamarz i Anna 

Hołub. W sumie wykonano 635 badań.   

 Zorganizowano liczne konkursy i quizy, w których 

nagrodami były talony na bezpłatną szczegółową diagnostykę 

dla 150 osób m. in.: USG piersi i jamy brzusznej, mammografia, 

gastroskopia i kolonoskopia, echokardiografia oraz badania 

laboratoryjne: oznaczenie poziomu PSA Total, hormonów 

tarczycy, poziomu elektrolitów, kwasu moczowego, morfologia 

z rozmazem, grupy krwi z krew kartą, szybki test do wykrywania 

przeciwciał Helicobacter pylori.

 Uczestnicy akcji mogli skorzystać również z oferty 

instytucji dbających o zdrowie i bezpieczeństwo: Polskiego 

Czerwonego Krzyża Oddział Rejonowy w Przeworsku wraz ze 

Szkolnym Klubem Honorowych Dawców Krwi PCK „Głos Seca” 

przy ZSOiZ w Przeworsku, Powiatowej Stacji Sanitarno - 

Epidemiologicznej w Przeworsku, Stowarzyszenia Przeworsk - 

Powiat Bezpieczny.

 W strefie dla dzieci przeprowadzono gry, zabawy 

i konkursy z nagrodami. Dzięki Sali Zabaw Bajlandia ogromnym 

zainteresowaniem najmłodszych uczestników była maskotka 

Hugo, która sprawiła wiele radości zarówno dzieciom jak 

i dorosłym. W tym dniu odbyły się również zawody i turnieje 

sportowe przeznaczone dla dzieci i dorosłych.

 Podczas imprezy prowadzona była akcja charytatywna 

na rzecz Michalinki Kułakowskiej, dziecka chorego na rdzeniowy 

zanik mięśni pn. „Nasze mięśnie dla mięśni Michalinki”. Dzięki 

hojności mieszkańców naszego powiatu i pracowników w/w 

instytucji zebrano kwotę 2 830,75 zł.

 O potrzebie takich akcji niech świadczy fakt, że 

stwierdzono zaćmę u ponad 30% przebadanych, 10 % badanych 

spirometrem i aż u 13% przebadanych w kierunku chorób układu 

krążenia zalecono konsultację w poradni specjalistycznej.

 Wszystkim pacjentom i uczestnikom dziękujemy za 

liczne przybycie, cierpliwość i wyrozumiałość w czasie trwania 

akcji.

Bezpłatne szkolenia
 SP ZOZ w Prze-

worsku informuje, iż 

w wyniku ogłoszo-

nego przez Powiatowy 

Urząd Pracy w Przeworsku naboru otrzymał w  2017 r. środki na 

finansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników 

z Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

 Dzięki otrzymanemu wsparciu było możliwe przepro-

wadzenie kursów kwalifikacyjnych i specjalistycznych dla 

8 kierowców, 12 fizjoterapeutów oraz 28 pielęgniarek.

 W sumie sfinansowano szkolenia na łączną kwotę 

60 240,00 zł w tym 48 192,00 zł tj. 80% kosztów pochodziło 

z Krajowego Funduszu Szkoleniowego a 12 048,00 zł, tj. 20% to 

wkład własny SP ZOZ w Przeworsku.

Agnieszka Kozak

Asystent Dyrektora ds. Promocji Zdrowia i Profilaktyki  

w SP ZOZ w Przeworsku
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Obchody Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki i Położnej 
w Okręgowej Izbie Pielęgniarek i Położnych w Przeworsku

 Obchody Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki i Po-

łożnej w Okręgowej Izbie Pielęgniarek i Położnych w Przewors-

ku stały się okazją do ukazania szczególnej roli pielęgniar-

ki/położnej w terapeutycznym zespole interdyscyplinarnym.

            12 maja 2017 r. w Miejskim Ośrodku Kultury odbyła się 

konferencja naukowo-szkoleniowa pod hasłem: „Wybrane 

problemy Interdyscyplinarnego Zespołu terapeutycznego 

w opiece nad pacjentem z udarem mózgu”. Organizatorem 

konferencji, w której wzięło udział ponad 300 uczestników, 

przedstawicieli różnych zawodów medycznych była Podkarpacka 

Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych z Przewodniczącą 

Elżbietą Lewandowską na czele oraz Oddział Neurologiczny 

i Udarowy SP ZOZ w Przeworsku, na czele z Dyrektorem Józefem 

Więcławem i Kierownikiem Oddziału dr Anną Kozak Sykałą.

 Dlaczego taki temat? Ponieważ jak podają statystyki, na 

udar mózgu zapada co roku ok. 70 tys. Polaków. To choroba, 

która odbiera sprawność, samodzielność i możliwość kontaktu 

z otoczeniem. Wymaga szybkiej reakcji osób z otoczenia chorego 

a następnie zaangażowania  członków interdyscyplinarnego 

zespołu terapeutycznego reprezentujących poszczególne dzie-

dziny medycyny tj. lekarzy, pielęgniarek, rehabilitantów, 

psychologów, logopedów, terapeutów zajęciowych a także 

zaangażowania pracowników społecznych. Na każdym etapie 

wychodzenia pacjenta z choroby ogromną rolę pełni pielęgniar-

ka. Wykonuje świadczenia diagnostyczne, lecznicze, rehabilita-

cyjne, zapobiega powikłaniom. Współpracuje z rodziną chorego, 

edukując na temat prawidłowej opieki nad chorym członkiem 

rodziny. Organizuje środowisko domowe tak, aby pacjent mógł 

normalnie funkcjonować nawet z ułomnościami, których bardzo 

często nie da się uniknąć. Współczesny model pielęgnowania 

pacjenta to opieka holistyczna tzn. całościowa, uwzględniająca 

całą sferę potrzeb człowieka, począwszy od potrzeb biologicz-

nych, społecznych aż do potrzeb duchowych. 

– Postawa pielęgniarek i położnych stanowi najlepszy przykład 

troski o drugiego człowieka, gdzie najważniejsza jest chęć 

niesienia pomocy ludziom – mówiła E. Lewandowska, składając 

jednocześnie wszystkim koleżankom i kolegom życzenia z okazji 

ich Święta.

 Tę uroczystą chwilę uświetnili koncertem uczniowie 

Niepublicznej Szkoły Muzycznej II stopnia w Przeworsku pod 

kierunkiem nauczycieli i Dyrektora Magdaleny Siwy Kujawa.

 Zaproszeni goście tj. Przedstawiciele władz Woje-

wództwa, Powiatu, Miasta, Przewodniczące Okręgowych Izb 

Pielęgniarek i Położnych oraz przedstawiciele organizacji 

związkowych, stowarzyszeń złożyli kwiaty i gratulacje dla całego 

środowiska pielęgniarskiego na ręce Przewodniczącej Elżbiety 

Lewandowskiej. 

 Honorowy Patronat nad Konferencją sprawowali: 

Wojewoda Podkarpacki, Marszałek Województwa Podkarpac-

kiego, Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych, Starosta 

Przeworski, Burmistrz Miasta Przeworska, Polskie Towarzystwo 

Neurologiczne/oddział w Rzeszowie, Polskie Towarzystwo 

Pielęgniarek Neurologicznych, Państwowa Wyższa Szkoła  

Techniczno-Ekonomiczna w Jarosławiu oraz Podkarpacki Oddział 

Narodowego Funduszu Zdrowia.

 Komitet organizacyjny konferencji poprowadziła 

Marzanna Pelc, która wystąpiła w podwójnej roli tj. Naczelnej 

Pielęgniarki SPZOZ w Przeworsku oraz Wiceprzewodniczącej 

PORPiP w Przeworsku. W skład Komitetu Organizacyjnego 

weszli: dr n. med. Anna Kozak Sykała, dr n. społ. Katarzyna 

Tomaszewska, dr n. o zdr. Bożena Majchrowicz, dr n. med. Edyta 

Guty, dr n. o zdr. Barbara Stawarz, mgr Iwona Karasowska - 

Stepaniak, mgr Małgorzata Kulas, mgr Jan Kopczyk, mgr Marta 

Darłak, mgr Irena Puszkarz, mgr Agnieszka Kozak.

 Obsługę cateringową zapewnili uczniowie szkół powia-

towych pod kierunkiem nauczycieli zawodu tj.: uczniowie 

Zespołu Szkół w Zarzeczu, Zespołu Szkół Zawodowych w Prze-

worsku i Zespołu Szkół w Kańczudze. Byli jak zawsze z nami: 

Stowarzyszenie Przeworsk-Powiat Bezpieczny z Prezesem 

Zbigniewem Mierzwą na czele oraz Polski Czerwony Krzyż 

Oddział Rejonowy  w Przeworsku.

 Szczególne podziękowania w imieniu Komitetu 

Organizacyjnego kieruję na ręce: Starosty Przeworskiego 

Zbigniewowa Kiszki i pracowników Starostwa, Burmistrza Miasta 

Przeworska Leszka Kisiela, Dyrektora Miejskiego Ośrodka 

Kultury Andrzeja Kowalskiego wraz z pracownikami MOK oraz 

dla pracowników SP ZOZ w Przeworsku i pracowników biura 

POIPiP w Przeworsku  za pomoc w organizacji tak ważnego dla 

środowiska medycznego i dla społeczeństwa przedsięwzięcia.

 Marzanna Pelc

Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego Konferencji

Marzanna Pelc Naczelna Pielęgniarka SP ZOZ w Przeworsku
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Powiatowy Urząd Pracy w Przeworsku
Aktywizacja osób bezrobotnych

Działalność Powiatowego 

Urzędu Pracy w Przeworsku w 2017 r. 

obejmowała wykonywanie zadań 

wyznaczonych ustawą o promocji 

zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, 

w tym w ramach aktywizacji osób 

bezrobotnych: do końca października br. 

na staże zostało skierowanych: 685 osób 

bezrobotnych, na prace interwencyjne: 

213 osób, do wykonywania robót 

publicznych: 200 osób, do prac 

społecznie użytecznych: 115 osób. 

Ponadto 78 osób otrzymało bezzwrotne 

dotacje na rozpoczęcie działalności 

gospodarczej, oraz 53 osoby zostały skierowane do pracy 

w ramach refundacji nowo utworzonego stanowiska pracy. 

Urząd w ramach świadczonych usług rynku pracy 

zorganizował m.in. specjalistyczne szkolenia, z których 

skorzystało 80 bezrobotnych. Ogółem z wymienionych powyżej 

form aktywizacji skorzystały do końca października br. 1 424 

osoby bezrobotne.

W 2017 r. PUP w Przeworsku dysponował – na 

organizację aktywnych form pomocy bezrobotnym – 

kwotą 17 774 048 zł; w tym: w ramach ustalanego 

algorytmu otrzymał: 5 974 070 zł, na realizację programu 

dla osób do 30 r. ż. 3 953 600 zł, ze środków 

z Europejskiego Funduszu Społecznego: 6 254 362 zł oraz 

z tzw. Rezerwy Ministra pozyskał 1 592 000 zł.

Środki z tzw. Rezerwy Ministra 

przeznaczone były na realizację 

aktywnych form pomocy dla dwóch 

grup bezrobotnych: dla osób, dla 

których ustalony został II profil pomocy 

(w rejestrze PUP w Przeworsku sta-

nowią one ok. 88% ogółu bezro-

botnych) oraz dla osób bezrobotnych, 

które mieszkają na wsi (ok. 75% ogółu 

bezrobotnych w rejestrze PUP w Prze-

worsku). Skorzystało z nich dotychczas 

167 osób. Ze środków przeznaczonych 

na aktywizację osób młodych do 30 r.ż. 

skorzystało natomiast 216 bezro-

botnych.

Na koniec października w PUP w Przeworsku 

zarejestrowanych było 4 340 osób bezrobotnych, w tym 2 423 

kobiet. Stopa bezrobocia mimo spadku jest znacząco wyższa od 

stopy bezrobocia w kraju. Na koniec września br. wyniosła 

w powiecie 13,1%, w województwie podkarpackim 8,9%, w kraju 

6,8%.

Obecnie Powiatowy Urząd Pracy w Przeworsku 

świadczy głównie usługi obejmujące rejestrację bezrobotnych, 

wypłaty świadczeń oraz usługi związane z poszukiwaniem pracy, 

pośrednictwem pracy oraz udzielaniem wszelkich informacji 

w tym zakresie. Natomiast – wraz z końcem roku kalenda-

rzowego – realizacja wszystkich programów dotyczących 

aktywnych form wsparcia osób bezrobotnych dobiegła końca. 

Informacje odnoszące się do rozpoczęcia 

nowych działań na rzecz osób bezrobotnych 

i przedsiębiorców na rok 2018 zostaną umieszczone 

na stronie urzędu: .www.przeworsk.praca.gov.pl

Adam Zabłocki

Dyrektor PUP w Przeworsku

Stopa bezrobocia rejestrowanego 2017 r.
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Muzeum w Przeworsku realizuje projekt dofinanso-

wany z Funduszy Europejskich: „Głęboka modernizacja 

energetyczna budynku Pałacu Lubomirskich w Przeworsku oraz 

budowa farmy fotowoltaicznej”.

Inwestycja obejmuje termomodernizację budynku 

Pałacu Lubomirskich w Przeworsku wraz z kompleksową 

modernizacją instalacji c.o.  W ramach projektu przewiduje się 

odwodnienie oraz docieplenie ścian fundamentowych, 

docieplenie dachu, modernizację kotłowni i instalacji c.o., 

naprawę oraz częściową rekonstrukcję okien i drzwi frontowych, 

wykonanie nowego stropu nad salą mieszczańską, a także  

budowę farmy fotowoltaicznej.

W wyniku realizacji przedsięwzięcia wzrośnie efektyw-

ność energetyczna dla tego obiektu o ok. 37,5 %. Ponadto 

wystąpi ponad 52% oszczędność w zapotrzebowaniu na energię 

elektryczną. Celem omawianego działania jest poprawa 

efektywności energetycznej zabytkowego budynku Pałacu 

Lubomirskich, a nie poprawa funkcjonowania Muzeum i jego 

zakresu działalności. Planowanym efektem termomodernizacji 

budynku jest zmniejszenie zużycia energii i emisji zanieczyszczeń 

do powietrza.

Planowany jest również montaż zestawu ogniw 

fotowoltaicznych bezpośrednio na gruncie na terenie dawnych 

ogrodów przeworskich o mocy 10 kW w odległości ok.  350 m od  

termomodernizowanego budynku Pałacu, wg. projektu firmy  

Rysy Architekci z 2015 r. 

Wartość projektu:   810 665,52 zł.

Wkład Funduszy Europejskich:  611 665,52  zł.

Wkład własny:  199 000 zł.

Inwestycja została rozpoczęta w pierwszym kwartale  

2016 r., a rzeczowe zakończenie prac przy projekcie jest 

planowane na  koniec  2017 r.

W tym roku również opracowana została dokumentacja 

techniczna: „Remont budynku Muzeum Pożarnictwa w Prze-

worsku – powozownia i dawne stajnie cugowe”. Do MKiDN 

w ramach programu „Ochrona zabytków 2018” został złożony 

wniosek o udzielenie dotacji na dofinansowanie prac 

konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy 

Muzeum Pożarnictwa. 

Grzegorz Drabik
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Muzeum w Przeworsku Zespół Pałacowo - Parkowy
Termomodernizacja Pałacu Lubomirskich 

Odwodnienie i izolacja ścian fundamentowych

Farma fotowoltaiczna na terenie dawnych ogrodów

„Historia w historyjce” – wystawa plenerowa przy drodze krajowej nr 94
Od początku sierpnia br. na ogrodzeniu Zespołu 

Pałacowo-Parkowego od strony drogi krajowej nr 94 

prezentowana jest plenerowa wystawa pt. „Historia 

w historyjce”.

To cykl rysunków artysty plastyka przeworszczanina 

Henryka Cebuli -  ilustracji do istotnych wydarzeń z dziejów 

Przeworska, przeniesionych na 11 banerów: Kultura przeworska, 

Lokacja miasta, Zabytki, Fortyfikacje miejskie, Civitas 

Prevorscensis, Cechy rzemieślnicze, Najazdy tatarskie, 

Lubomirscy, Cukrownia, Powstanie Muzeum, Muzeum 

Pożarnictwa. Teksty opracowane zostały przez pracowników 

merytorycznych Muzeum. Wystawa przybliża odbiorcy dzieje 

miasta Przeworska. Adresowana jest do lokalnej społeczności 

i gości odwiedzających Przeworsk, stanowi zatem dodatkową 

ofertę turystyczną miasta. 

Katarzyna Ignas
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Otwarta pracownia edukacji plastycznej

Plener w zabytkowym parku otaczającym Pałac Lubomirskich w Przeworsku
20 i 21 maja uczniowie z przeworskich szkół SP 1, SP 2 

i SP 3 oraz uczestnicy ze Środowiskowego Domu Samopomocy 

w Przeworsku i z Otwartej Pracowni Edukacji Plastycznej, wzięli 

udział w plenerze rysunkowo-malarskim zorganizowanym 

przez Muzeum w Przeworsku, Stowarzyszenie Muzeum w Prze-

worsku i Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej nr 1 

"Jedynka" w Przeworsku.

Dwudniowy plener podzielony został na część 

rysunkową i malarską. Przed przystąpieniem do pracy, 

w zabytkowych wnętrzach pałacu uczestnicy obejrzeli filmiki 

i wysłuchali pogadanki na temat warsztatu artysty plenerowego, 

pogłębili informację o technikach malarskich i rysunkowych. 

Dowiedzieli się co to jest sztaluga, blejtram i paleta. Przypomnieli 

sobie zasady mieszania kolorów oraz poznali różnice pomiędzy 

szkicem a studium malarskim. Pogadankę dotyczącą teorii 

w plastyce przygotował i poprowadził Włodzimierz Gązwa - 

nauczyciel plastyki. Następnie wyposażeni w akcesoria 

rysunkowe młodzi artyści wyruszyli w różne zakątki przeworskie-

go parku w poszukiwaniu malowniczych motywów. 

W pierwszym dniu pleneru uczestnicy wykonywali 

szybkie szkice miękkimi ołówkami, pastelami, węglem, sepią, 

często zmieniając miejsce i motywy. Dzięki temu poznali 

urokliwe miejsca, które malowali w drugim dniu spotkania. 

W niedzielę rozstawili sztalugi i farbami akrylowymi starali się 

wykonać studium malarskie wybranego fragmentu parku. Część 

młodych artystów pracowała przy sztalugach plenerowych, inni 

rysowali pastelami siedząc na karimatach, a cennych wskazówek 

udzielali im nauczyciele plastyki: Agnieszka Bernacka, Marian 

Pieniążek oraz Włodzimierz Gązwa. Każdy dzień pracy kończył się 

korektą prac oraz wymianą wrażeń i doświadczeń z działań 

plenerowych. Wraz z uczniami z każdej szkoły przybyli na plener 

opiekunowie – nauczyciele wolontariusze, którzy poświęcili  

wolny czas dla swoich podopiecznych. 

W plenerze ogółem udział wzięło 49 uczniów 

i kilkunastu opiekunów - nauczycieli wspomaganych przez 

rodziców, którzy pracowali przez dwa dni zamiennie. Na 

zakończenie Dyrektor Muzeum zorganizował dla uczestników 

ognisko integracyjne przy „Domku Ogrodnika” połączone 

z pieczeniem kiełbasy, zaś rodzice pod przewodnictwem Joanny 

Barszczak ufundowali dzieciom słodkości.

Sponsorami pleneru byli: Muzeum w Przeworsku, 

Stowarzyszenie Przyjaciół Muzeum w Przeworsku, Stowarzysze-

nie Przyjaciół Szkoły Podstawowej nr 1 „Jedynka” w Przeworsku, 

Starosta Powiatu Przeworskiego, Burmistrz Miasta Przeworska,  

dyrektorzy Szkół Podstawowych nr 2 i nr 3 w Przeworsku.

Ostatnim elementem w/w działań była, zorganizowana 

w czerwcu, wystawa w Galerii „Magnez”, pokazująca prace 

uczestników oraz dokumentację fotograficzną z całego pleneru.

Halina Superson

Muzeum w Przeworsku i Stowarzyszenie Przyjaciół 

Muzeum w Przeworsku organizuje dla dzieci ze szkół 

podstawowych i młodzieży gimnazjalnej z Przeworska 

darmowe zajęcia plastyczne w „Otwartej Pracowni Edukacji 

Plastycznej” działającej przy Muzeum w Przeworsku, ul. Park 2. 

Warsztaty prowadzone są od 1 lutego do 20 grudnia 

2017 r., przez kompetentną kadrę pedagogiczną i plastyczną,  

przy udziale wolontariuszy ze Stowarzyszenia Przyjaciół Muzeum 

w Przeworsku. Program zajęć ma na celu przygotowanie 

uczestników poprzez działania plastyczne do kontaktu ze sztuką. 

Dzieci poznały wiele technik tradycyjnych oraz współczesnych 

w dziedzinie malarstwa sztalugowego, rysunku, z obszaru grafiki 

warsztatowej i technik graficznych – unikatowych; uczestniczyły 

czynnie w plenerze rysunkowo-malarskim w parku w miesiącu 

maju. Poznały podstawowe pojęcia z zakresu szeroko 

pojmowanego ,,obrazu'' – również obrazu, który rodzi się 

w naszej wyobraźni, gdy słuchamy np. wybranych fragmentów 

książki ”Nawiedzony dom”. Poznały podstawowe formy 

rzeźbiarskie jak: płaskorzeźba, relief, rzeźba pełna, instalacja. 

Pracowały w glinie ceramicznej, masie porcelanowej i masie 

solnej. Poznały podstawy i zasady poprawnej kompozycji, 

myślenia wyobrażeniowego oraz twórczego rozwiązywania 

problemów.

Pod okiem uznanego w kraju i za granicą satyryka 

Henryka Cebuli zapoznały się z terminem - rysunek satyryczny. 

Samodzielnie wykonały karykatury swoich koleżanek i kolegów, 

a także karykaturę prowadzącego zajęcia. W rewanżu autor 

wykonał i podarował każdemu uczestnikowi zajęć karykaturę 

swojego autorstwa.
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Trzy publikacje regionalne
Rok 2017 zaobfitował w trzy 

publikacje przygotowane przez pracowników 

merytorycznych Muzeum w Przeworsku. 

Materiał, stanowiący owoc wieloletnich 

badań naukowych historycznych i etno-

graficznych, opublikowany został w  trzech 

wydawnictwach książkowych i stanowi 

doskonałą formę popularyzacji i promocji 

bogatych i różnorodnych zbiorów Muzeum 

w Przeworsku. 

Publikacje ukazały się dzięki wsparciu 

finansowemu: „Muzeum Pożarnictwa w Prze-

worsku” – Stowarzyszenia Przyjaciół Muzeum 

w Przeworsku, „Ludowe stroje przeworskie – przeszłość 

i przyszłość” – Powiatu Przeworskiego i „Historia Ordynacji 

Przeworskiej Książąt Lubomirskich” – Ministerstwa Kultury 

i Dziedzictwa Narodowego, Powiatu Przeworskiego oraz 

mieszkańcom Przeworska, którzy podczas zbiórki publicznej 

wsparli publikację.

Wojciech Kruk „Muzeum Pożarnictwa w Przeworsku”

W pierwszej poł. 2017 r. przy pomocy Stowarzyszenia 

Przyjaciół Muzeum w Przeworsku oraz dzięki wsparciu 

finansowemu sponsorów ukazał się folder o zbiorach Muzeum 

Pożarnictwa w Przeworsku. Opisana w nim została historia 

powstania i działalności muzeum oraz zbiorów znajdujących się 

na ekspozycji muzealnej, a także w muzealnym archiwum. 

Muzealia, dokumenty i fotografie zaprezentowane w folderze 

obrazują historię ochrony przeciwpożarowej i straży pożarnych 

z terenu powiatu przeworskiego i ziemi przemyskiej, od 

początków ich istnienia tj. ok. poł. XIX w. do czasów 

współczesnych. Tekst folderu został wzbogacony o wybrany 

materiał fotograficzny eksponatów oraz archiwalnych fotografii. 

Folder jest do nabycia w Muzeum w Przeworsku.

Katarzyna Ignas „Ludowe stroje przeworskie – 

przeszłość i przyszłość”

Wydawnictwo poświęcone ludowym odświętnym 

strojom noszonym we wsiach w okolicach Przeworska, ma 

charakter monograficzny, tj. w jednej publikacji zostały zebrane 

fotografie obiektów – ludowych strojów przeworskich, 

fotografie archiwalne oraz współczesne osób ubranych w stroje 

odświętne, noszących stroje, co stanowi pierwsze tego rodzaju 

opracowanie na rynku wydawniczym. Album stanowi katalog 

wystawy pt. „Ludowe stroje przeworskie – w poszukiwaniu 

znaku tożsamości” prezentowanej w okresie 1.08 – 30.09 

w galerii wystaw czasowych Muzeum w Przeworsku, w ramach 

operacji przygotowanej przez Powiat Przeworski. Celem całej 

operacji – realizowanego zadania było przywrócenie 

przeworskich strojów ludowych w ich wymiarze estetycznym do 

społecznej i lokalnej świadomości, spopularyzowanie ich na 

nowo i rozpowszechnienie unikatowego materialnego 

dziedzictwa kulturowego, związanego wyjątkowo z tradycją 

regionu przeworskiego. Dzięki publikacji książkowej i interne-

towej zadania, promowane są  wzory i motywy plastyczne, 

występujące na strojach noszonych w okolicach Przeworska. 

Album dostępny jest w wersji pdf na stronie internetowej 

Muzeum w Przeworsku. 

Małgorzata Wołoszyn „Historia Ordynacji Przeworskiej 

Książąt Lubomirskich”

Publikacja poświęcona jest działalności Ordynacji, 

opisuje jej powstanie, rozwój, funkcjonowanie oraz schyłek 

w 1944 r. Lubomirscy to ród, który przyczynił się do przekazania 

potomnym wielu bezcennych dóbr kultury i pamiątek 

narodowych. Lubomirscy z Przeworska, to także twórcy i orga-

nizatorzy Ordynacji Przeworskiej Książąt Lubomirskich, to 

dochody jakie przynosił majątek przeworski - Ordynacja 

Przeworska sprawiły, że lwowskie Ossolineum mogło działać, 

rozwijać się i funkcjonować. Powstanie Ordynacji poprzedzone 

było wieloletnimi staraniami kolejnych właścicieli dóbr 

przeworskich – Henryka Lubomirskiego oraz jego syna Jerzego, 

uwieńczone zostały sukcesem dopiero w 1869 r. 

Największy rozkwit Ordynacji przypadł na rządy księcia 

Andrzeja Lubomirskiego, już przed I wojną światową Ordynacja 

była uważana za jeden z najlepiej zagospodarowanych majątków 

w Galicji a w 1922 r. obejmowała obszar 5,5 tys. ha i mieściła się 

w grupie największych majątków ziemskich w Polsce. 

Gospodarczo Ordynacja nastawiona była na uprawę zbóż, 

buraka cukrowego, ziemniaków i hodowlę koni roboczych, koni 

półkrwi arabskiej i angielskiej, krów mlecznych i trzody chlewnej. 

Ponadto przy Ordynacji funkcjonowało wiele zakładów.

Kres istnienia Ordynacji przyniósł wybuch II wojny 

światowej oraz reforma rolna w 1944 r., po której majątek 

ordynacki rozparcelowano, a przeważająca część zbiorów 

Ossolineum pozostała poza granicami naszego kraju.

Muzeum w Przeworsku katalogiem wystawy i wystawą 

„Historia Ordynacji Przeworskiej Książąt Lubomirskich” wpisało 

się w obchody jubileuszu 200-lecia ufundowania Zakładu 

Narodowego im. Ossolińskich we Lwowie, organizowane przez 

Ossolineum we Wrocławiu. Obie instytucje - Muzeum 

w Przeworsku i wrocławski Zakład Narodowy, połączone 

wzajemnym rodowodem, kontynuują ideę swych fundatorów, 

a ich działania służą popularyzacji wspólnej historii.

Promocja katalogu wystawy odbyła się 1 grudnia 2017 r. 

w przeworskim Muzeum, od tego dnia czynna była również 

wystawa, dostępna do końca stycznia 2018 r. Publikacja jest 

dostępna – do bezpłatnej dystrybucji oraz w formacie pdf na 

stronie internetowej Muzeum.
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Jerzy Turnau – artysta malarz, ziemianin i literat z Mikulic
Na przełomie lipca i sierpnia w jadalni i sali balowej 

Pałacu Lubomirskich – w Muzeum w Przeworsku dostępna była 

do zwiedzania wystawa monograficzna malarstwa Jerzego 

Turnaua, ziemianina, rolnika, a także artysty malarza i literata, 

właściciela Mikulic. 

Była to druga odsłona wystawy pt. „Jerzy Turnau (1869-

1925). Ars e[t] terra” Sztuka z ziemi [Sztuka i ziemia], wymyślonej 

i zorganizowanej przez dr Krzysztofa Przylickiego i Annę Szlązak 

z Muzeum KUL Jana Pawła II w Lublinie. 

Drogą owocnych kontaktów z potomkami rodziny 

Turnauów – Jerzego i Heleny z Hochbergerów, powstała pierwsza 

monograficzna wystawa malarska Jerzego Turnaua: „Doskonały 

rolnik i administrator. Ma on duże zasługi w podniesieniu 

rolnictwa w Polsce. Dzieła jego na tematy rolnicze są jeszcze dziś 

aktualne” – pisał urodzony w 1893 r. w Siennowie Ludomir 

Kościesza Wolski. Z inicjatywy Jerzego Turnaua we Lwowie 

w 1919 r. założone zostały Wyższe Kursy Ziemiańskie skierowane 

do ziemian, właścicieli majątków. Oprócz studiów teoretycz-

nych, słuchaczy obowiązywały praktyki w najlepiej prowadzo-

nych majątkach ziemskich. Takim majątkiem były Mikulice 

k. Kańczugi. 

Zaprezentowanych zostało ponad 40 prac malarskich, 

szkiców – portretów oraz scen z życia wsi, jak również archiwalne 

fotografie, powieści Jerzego Turnaua z lat 1901-1923, opatrzone 

jego ilustracjami (m.in. „Łodzie bez steru”, „Mona Lisa. 

Pamiętnik człowieka żonatego”, „Nowa szkoła”) oraz 5-tomowy 

podręcznik „Uprawa roli i roślin”. Dzieła pochodzą w większości 

z kolekcji prywatnych oraz ze zbiorów Muzeum KUL, Muzeum 

Okręgowego w Rzeszowie, Klasztoru OO. Bernardynów w Prze-

worsku i ze zbiorów Muzeum w Przeworsku.

Obraz „Grupa jeźdźców na koniach w zimie” namalo-

wany został przez Jerzego Turnaua 11 IX 1924 r., zakupiony przez 

Muzeum w 1997 r. w Niżatycach. Z okazji wystawy „Jerzy Turnau 

(1869 – 1925). Ars e[t] terra” poddany został konserwacji. Jak 

ustalił dr K. Przylicki, obraz ten nawiązuje do „Kmicicowej 

kompanii” Juliusza Kossaka – ilustracji do Sienkiewiczowskiej 

„Trylogii”.  Obecnie obraz znajduje się na stałej ekspozycji wnętrz 

pałacowych – w Gabinecie Pana.

Wystawie towarzyszyło spotkanie promocyjne z udzia-

łem członków Rodziny Turnauów (w tym prawnuka Grzegorza), 

Rektora KUL ks. prof. Antoniego Dębińskiego, twórców wystawy 

oraz zaproszonych gości. W listopadzie br. ukazał się katalog 

wystawy autorstwa Krzysztofa Przylickiego i Anny Szlązak, 

w którym znalazły się także zdjęcia z wernisażu wystawy w Prze-

worsku. 

Specjalnym sponsorem wystawy był Powiat Przeworski.

Katarzyna Ignas

Archiwalia dotyczące Lubomirskich pozyskane do zbiorów Muzeum w Przeworsku 
ze Lwowa i z wrocławskiego Ossolineum 

W dniach 9 i 10 lutego 2017 r. dyrektor Muzeum 

w Przeworsku Tomasz Syk wraz z kustoszem Małgorzatą 

Wołoszyn mieli przyjemność odwiedzić Lwów. Celem wyjazdu 

była kwerenda naukowa w Centralnym Państwowym 

Archiwum Historycznym Ukrainy we Lwowie, gdzie znajdują się 

materiały archiwalne, związane z najstarszą historią 

Przeworska i historią rodziny Lubomirskich.

Rezultatem kwerendy jest zgoda na kopiowanie 

dokumentów dotyczących rodziny Lubomirskich, które 

wzbogacą komentarz historyczny do albumu poświęconego 

Ordynacji Przeworskiej Książąt Lubomirskich. Wizyta we Lwowie 

nie byłaby tak owocna, gdyby nie wsparcie dyrektora Zakładu 

Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu dra Adolfa 

Juzwenko oraz ogromna pomoc dwóch wyjątkowych kobiet: 

Wiktorii Malickiej pełnomocnika Zakładu Narodowego im. 

Ossolińskich we Lwowie, która była naszym przewodnikiem 

i dobrym duchem podczas kwerendy oraz Ievhenii Lisowskiej 

wicedyrektor lwowskiego Archiwum, bez życzliwości której, 

nasze poszukiwania trwałyby o wiele dłużej. Pomoc okazała nam 

również Myroslava Diadiuk z Biblioteki im. Wasyla Stefanyka, 

gdzie znajduje się zbiór dokumentów po Lubomirskich, tzw. 

Archiwum Lubomirskich.

Bezpieczny transport do Lwowa zapewnił nam nasz 

organizator: Starostwo Powiatowe.

Muzeum w Przeworsku dzięki nawiązanej współpracy 

z Zakładem Narodowym im. Ossolińskich we Wrocławiu oraz 

uprzejmości dyrektora Ossolineum dr Adolfa Juzwenki pozyskało 

do swoich zbiorów w formie skanów 30602 strony dokumentów, 

które w większości dotyczą pałacu i rodziny Lubomirskich z Prze-

worska (Oryginały rękopisów znajdują się w Lwowskiej 

Bibliotece Naukowej im. W. Stefanyka Ukrainy). Wśród 

pozyskanych dokumentów znajdują się m.in. inwentarze mebli, 

obrazów, pamiątek historycznych, roślin, korespondencja, 

dzienniki z podróży, a także bogata korespondencja Henryka 

Lubomirskiego i Teresy Lubomirskiej z Czartoryskich z lat 1806-

1850, korespondencja Teresy Lubomirskiej do Jerzego Lubomirs-

kiego, etc. Pozyskane dokumenty posłużą do wzbogacenia 

wiedzy o pałacu w Przeworsku i rodzinie Lubomirskich, 

a w przyszłości - do wydania publikacji.

Serdecznie dziękujemy dyrektorowi Zakładu Narodo-

wego im. Ossolińskich za przekazanie kopii dokumentów do 

zbiorów Muzeum w Przeworsku oraz zapraszamy wszystkich do 

odwiedzenia Ossolineum we Wrocławiu - www.ossolineum.pl.  

Małgorzata Wołoszyn, Wojciech Kruk

PRZEWORSKIPOWIAT



Strona 26                                                                                                                                                                                               Grudzień 2017

Komenda Powiatowa Policji w Przeworsku
Policjantka z Przeworska wyróżniona w konkursie „Policjant, który mi pomógł”

Podczas centralnych obchodów Święta Policji 

w Warszawie, które odbyły się 23 lipca br. Komendant Główny 

Policji nadinsp. dr Jarosław Szymczyk spotkał się z laureatami 

X edycji konkursu „Policjant, który mi pomógł”. W gronie 

tegorocznych laureatów znalazła się policjantka z Podkarpacia - 

mł. asp. Renata Jaremko z KPP w Przeworsku.

Biuro Prewencji KGP od 2008 r. uczestniczy 

w organizacji konkursu „Policjant, który mi pomógł”. Jego 

inicjatorem jest Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy 

w Rodzinie „Niebieska Linia”. Istotą tego przedsięwzięcia jest 

wyróżnienie funkcjonariuszy Policji, którzy angażują się w pomoc 

osobom dotkniętym przemocą domową. Kandydatów mogą 

zgłaszać osoby indywidualne, organizacje i instytucje poza-

policyjne.

Do tegorocznej edycji zgłoszono 66 policjantów, na 

których wpłynęło 118 zgłoszeń. Wśród pięciorga laureatów 

znalazła się mł. asp. Renata Jaremko, asystent jednoosobowego 

stanowiska do spraw prasowo-informacyjnych (do 30.09.2016 r. 

dzielnicowa). 

Komendant Główny Policji spotkał się z laureatami 

konkursu oraz szefami ich jednostek. Ponieważ jest to 

jubileuszowa edycja w spotkaniu udział wzięli również laureaci 

nagrodzeni w ostatnich dziesięciu latach.

- Wszyscy jak tu stoicie macie prawo, żeby z dumą nosić 

policyjny mundur. Wy jesteście prawdziwą policją, dzięki wam 

Polacy mówią, że czują się w Polsce bezpieczni i oceniają policję 

jak profesjonalną instytucję – mówił szef polskiej Policji. - 

Jesteście wzorem do naśladowania i tak trzymajcie. Chylę przed 

wami czoła i bardzo serdecznie wam dziękuję.

Tegorocznym laureatom gratulowała też Renata Durda, 

kierowniczka Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy 

w Rodzinie „Niebieska Linia” oraz ks. bp Józef Guzdek, biskup 

polowy Wojska Polskiego, krajowy duszpasterz Policji, który 

mówił: - Jesteście aniołami dobroci. Stanowicie żywy pomnik 

dobroci, pomnik szlachetnych serc, wrażliwych na potrzebę 

drugiego człowieka. Dziękuję Wam i gratuluję.

Mł. asp. Renata Jaremko do 

Policji wstąpiła 9 lat temu. Służbę 

rozpoczęła w komisariacie, w ogniwie 

patrolowo - interwencyjnym, potem 

pracowała w zespole ruchu drogowego. 

W 2012 r. została dzielnicową w KPP 

w Przeworsku.

Jak sama mówi: „Bycie dzielnico-

wym to duże wyzwanie i bardzo trudna 

praca, szczególnie gdy chce się ją wykonywać dobrze 

i z zaangażowaniem. Dzięki tej pracy poznałam problemy 

dzisiejszej rodziny. Co szczególnie zapadło mi w pamięć? 

Uśmiech dzieci z rodzin, w których była przemoc. Bo gdy na 

buziach dzieci pojawiał się uśmiech, a znikał strach i przerażenie, 

widać było efekty naszych działań w ramach procedury 

Niebieskiej Karty. Kiedy w tych rodzinach zaczynało dziać się 

lepiej, wtedy wiedziałam, że moja praca nie poszła na marne 

i było to motywacją do dalszych działań”.

Źródło: Policja Podkarpacka

Od lewej: st. asp. Adrian Klich, Komendant Marek Mendoń, 
mł. asp. Renata Jaremko, Zastępca Komendanta podinsp. Robert Piątek 

Policyjny pies w przeworskiej komendzie
Już niebawem szeregi prze-

worskiej policji zasili półroczny owczarek 

niemiecki. Od października br. Łuks wraz ze 

swoim przewodnikiem służbowym post. 

Sławomirem Łątką szkoli się w Zakładzie 

Kynologii Policyjnej w Sułkowicach. Pies 

patrolowo – tropiący został zakupiony 

przez Starostwo Powiatowe w Przeworsku.

Łuks to pies policyjny, który jest 

szkolony do działań służbowych bez 

kagańca. Będzie pomocny również 

w zabezpieczaniu imprez sportowych i ma-

sowych. Pod okiem instruktorów szkoli się 

w pokonywaniu przeszkód, tropieniu 

śladów, pościgach, a także uczy się obrony 

swojego przewodnika. Półroczny kurs Łuksa 

ma również na celu zdobycie wza-

jemnego zaufania. Podczas szkolenia 

przewodnik i jego czworonogi przyjaciel 

uczą się współpracy, aby stworzyć zgrany 

duet. Zdobyte na szkoleniu umiejętności 

wykorzystane będą podczas służby 

patrolowej na rzecz poprawy bezpie-

czeństwa. 

W marcu 2018 r. Łuksa wspólnie 

z przewodnikiem będzie można spotkać 

podczas patrolowania ulic miasta, 

a także podczas imprez. Po powrocie ze 

szkolenia będzie on także angażowany 

do działań związanych ze zdarzeniami 

kryminalnymi.

PRZEWORSKIPOWIAT



Grudzień 2017                                                                                                                                                                                             Strona 27

Przeworskie Święto Policji
Tegoroczne obchody Święta Policji odbyły się 19 lipca 

2017 r. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego 

w Przeworsku. 

Awansujący policjanci z rąk I Zastępcy Komendanta 

Wojewódzkiego Policji  insp. Zbigniewa Sowy oraz Komendanta 

Powiatowego Policji w Przeworsku insp. Marka Mendonia 

odebrali nominacje. Na wyższe stopnie policyjne awansowano 

45 policjantów: 2 w korpusie oficerów młodszych, 24 w korpusie 

aspirantów, 14 w korpusie podoficerów i 5 w korpusie 

szeregowych.

Okolicznościowe dyplomy za zajęcie II i III miejsca 

w etapie powiatowym plebiscytu „Dzielnicowy bliżej nas” 

zostały wręczone dzielnicowym - st. sierż. Łukaszowi 

Ubermanowi oraz mł. asp. Markowi Jucha. Za zajęcie II miejsca 

w finale wojewódzkim podczas odchodów Święta Policji w Nisku, 

wyróżnienie odebrał st. asp. Adrian Klich, dzielnicowy 

z Komisariatu Policji w Kańczudze.

Po nominacjach nastąpiły okolicznościowe prze-

mówienia zaproszonych gości, którzy gratulowali policjantom 

awansów na wyższe stanowiska i życzyli im dalszych sukcesów 

zawodowych.

27 lipca br., podczas wojewódzkich obchodów Święta 

Policji w Nisku, akt mianowania na stopień podinspektora policji 

został wręczony nadkom. Robertowi Piątek – I Zastępcy 

Komendanta Powiatowego Policji w Przeworsku. Tego dnia 

dwóch przeworskich policjantów odebrało także odznaczenie 

resortowe: brązową odznakę dla „Zasłużonego Policjanta” 

odebrał asp. szt. Wojciech Potoczny dyżurny Zespołu Dyżurnych 

Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego KPP w Przeworsku oraz 

srebrną odznakę za „Długoletnią Służbę” otrzymał asp. szt. 

Marian Polak – Zastępca Naczelnika Wydziału Prewencji i Ruchu 

Drogowego KPP w Przeworsku.

23 lipca podczas centralnych obchodów Święta Policji 

w Centrum Szkolenia Policji w Legionowie z rąk Ministra SWiA 

Mariusza Błaszczaka oraz Komendanta Głównego Policji 

nadinsp. dr Jarosława Szymczyka statuetkę zwycięzcy oraz 

wyróżnienie odebrała laureatka konkursu  „Policjant, który mi 

pomógł” mł. asp. Renata Jaremko. W uroczystościach 

uczestniczył szef przeworskiej policji insp. Marek Mendoń. 

Tego dnia w kościele pw. Ducha Świętego w Przeworsku 

została odprawiona msza św. w intencji policjantów i ich rodzin, 

którą celebrował ks. Prałat Tadeusz Gramatyka.

Uczcili pamięć o poległych policjantach
Kwiecień to miesiąc pamięci o Zbrodni Katyńskiej. 

14 listopada 2007 r. Sejm Rzeczpospolitej Polskiej przez 

aklamację ustanowił 13 kwietnia Dniem Pamięci Ofiar Zbrodni 

Katyńskiej. Minęło 77 lat, gdy wydano rozkaz wymordowania 

ponad 20 tys. polskich jeńców wojennych i więźniów 

przetrzymywanych w sowieckich obozach i więzieniach. 

Wśród poległych było ponad 6 tys. funkcjonariuszy 

Policji Państwowej. Co najmniej 17 zamordowanych związanych 

było z powiatem przeworskim: urodzili się tu, mieszkali lub 

pełnili służbę. 2 kwietnia br. w kościele pw. Michała Archanioła 

(patrona Policji) w Kańczudze odbyła się uroczysta msza św. w ich 

intencji.

Obecnie znamy 17 nazwisk: Starszy posterunkowy Piotr 

Hołdys, Posterunkowy Franciszek Perec, Starszy posterunkowy 

Franciszek Jakubiec, Przodownik Franciszek Michał Kubrak, 

Przodownik Józef Duchań, Starszy posterunkowy Władysław 

Dziuba, Przodownik Franciszek Górski, Przodownik Jan Kierepka, 

Starszy posterunkowy Józef Kluz, Przodownik Antonii Kocór, 

Posterunkowy Jan Kornak, Posterunkowy Władysław 

Młynarczyk, Przodownik Andrzej Piątek, Posterunkowy 

Stanisław Potasiński, Posterunkowy Michał Szajner, Straszy 

posterunkowy Michał Telega, Przodownik Franciszek Witkowski. 

Pośmiertnie wszyscy zostali awansowani na wyższe stopnie 

służbowe – aspirantów Policji Państwowej.

Dla uczczenia pamięci wymordowanych podczas 

zbrodni katyńskiej funkcjonariuszy Policji Państwowej została 

odprawiona uroczysta msza św. w kościele pw. Michała 

Archanioła w Kańczudze. Homilię wygłosił arcybiskup ks. Józef 

Michalik. 

2 kwietnia minęła 12 rocznica śmierci Wielkiego Polaka 

Świętego Jana Pawła II, pierwszego od ponad 450 lat biskupa 

Rzymu, który nie pochodził z Włoch. Podczas uroczystości 

wprowadzono relikwie św. Jana Pawła II do kościoła p.w. św. 

Michała Archanioła w Kańczudze. Fundatorem relikwiarza było 

środowisko policyjne powiatu przeworskiego.

mł. asp. Renata Jaremko

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

Powiatowe Obchody Dnia Strażaka 2017 

Powiatowe Obchody Dnia Strażaka 2017 organizo-

wane przez Komendę Powiatową PSP w Przeworsku zostały 

podzielone tak jak rok wcześniej na dwie części:

1) uroczysty apel w dniu 12 maja br. 

2) mszę św. odprawioną w Klasztorze OO Bernardynów 

w Przeworsku w dniu 14 maja br. w intencji strażaków, 

pracowników cywilnych, emerytów i rencistów pożarnictwa, 

zmarłych strażaków powiatu przeworskiego oraz ich rodzin 

z udziałem pocztów sztandarowych i strażaków z terenu 

powiatu przeworskiego. Piękną oprawę muzyczną zapewniła 

zaprzyjaźniona Orkiestra Dęta OSP w Gaci działająca przy GOK 

Gać pod batutą Stanisława Zająca.

12 maja o godz. 10.00 w Komendzie Powiatowej PSP 

w Przeworsku rozpoczął się uroczysty apel z okazji Dnia Strażaka. 

Przebieg uroczystości zgodnie z ceremoniałem pożarniczym, 

rozpoczęto złożeniem meldunku bryg. Danielowi Dryniak 

Zastępcy Podkarpackiego Komendanta Wojewódzkiego PSP, 

którego dokonał dowódca apelu kpt. Piotr Szpytma. 

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 przeworskiej 

jednostki zostali uhonorowani przyznanymi odznaczeniami 

państwowymi resortowymi, awansami na wyższe stopnie 

służbowe oraz innymi wyróżnieniami. 

Akty nominacji na wyższe stopnie służbowe otrzymali:

· mł. kpt. Michał Kusy - kapitana,

· st. asp. Mirosław Lasek - aspiranta sztabowego,

· asp. Leszek Szczepański - starszego aspiranta, 

· mł. asp. Łukasz Rogala - aspiranta.

Ponadto st. asp. Andrzej Kałamarz otrzymał dyplom 

Komendanta Głównego PSP na uroczystości Wojewódzkich 

Obchodów Dnia Strażaka 18 maja br. 

st. asp. Grzegorz Lonc

Drużynowe złoto Tomasza Jurkiewicza 
z Reprezentacją Podkarpacia podczas XXXIV Mistrzostw Polski

Sekc. Tomasz Jurkiewicz z KP PSP w Przeworsku 

wywalczył z Reprezentacją PSP Podkarpacia złoty medal 

podczas XXXIV Mistrzostw Polski Strażaków PSP w Tenisie 

Stołowym, rozegranych w dniach 15-17 marca 2017 r. 

w Augustowie.

To dziesiąty w historii, a ósmy z rzędu 

drużynowy tytuł Mistrza Polski dla drużyny Pod-

karpacia, w której Jurkiewicz występuje od 2010 r. 

W turnieju indywidualnym strażak z Przeworska 

zajął V miejsce, przegrywając jedynie z Jarosławem 

Tomickim (śląskie), który zdobył złoto i kolegą 

z drużyny Krzysztofem Marcinowskim (podkar-

packie) zdobywcą brązowego medalu.

Skład Drużyny:

- Krzysztof Marcinowski (KM PSP Rzeszów) - 

zawodnik,

- Sebastian Lubaś (KM PSP Rzeszów) - zawodnik,

- Tomasz Jurkiewicz (KP PSP Przeworsk ) - zawodnik.

Sztab szkoleniowy: 

- Stanisław Magda (KM PSP Rzeszów) - Szkoleniowiec 

Reprezentacji, 

- Dariusz Homa (KP PSP Przeworsk ) - Kierownik Reprezentacji.

bryg. Dariusz Homa
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Statystyka zdarzeń 2017 r.
Liczba zdarzeń, w których brały udział podmioty 

Krajowego Sytemu Ratowniczo - Gaśniczego na terenie 

powiatu przeworskiego na dzień 25 października 2017 r. to 643. 

W rozbiciu na poszczególne rodzaje zdarzeń sytuacja 

przedstawia się następująco:

Z powyższego diagramu możemy zauważyć, że pożary 

stanowią prawie 24% interwencji straży pożarnej. Jako podmiot 

ratowniczy najczęściej, bo prawie 72,5% uczestniczymy 

w zdarzeniach rodzaju „Miejscowe zagrożenia” - dzieje się to za 

sprawą rozwoju technologicznego, rozbudowy infrastruktury 

drogowej i naturalnych praw przyrody. W naszych statystykach 

odnotowujemy również alarmy fałszywe. Jest ich stosunkowo 

niewiele - niespełna 3,5%, ale wszystkie zostały podniesione 

„w dobrej wierze”. Od kilku już lat zauważamy zmianę 

występowania ilości „Pożarów” na rzecz „Miejscowych 

Zagrożeń”. Składowych, przyczyn tego stanu rzeczy jest wiele, 

jednakże wszystkie te działania - w myśl ustawy o Państwowej 

Straży Pożarnej - mają na celu ratowanie życia ludzkiego i mienia. 

 Poniższe zestawienia diagramowe przedstawiają 

podział poszczególnych rodzajów zdarzeń ze wglądu na ich 

wielkość:

Porównując czas od początku roku do 25 października 

2017 r. z takim samym okresem w latach wcześniejszych, 

statystyka zdarzeń przedstawiona została w tabeli.

Można zauważyć, że liczba interwencji Straży Pożarnej 

w roku 2017 w porównaniu z rokiem 2016 wzrosła o 19%.

W kategorii „Pożary” jest to znacząca różnica, aż 20 

zdarzeń, czyli blisko 15% wzrost. Przyczyną tak dużej liczby 

pożarów jest zmniejszona ilość występowania deszczu w porze 

letniej, która trwała ok. 3 miesiące. Ta sytuacja pogodowa 

wpłynęła bezpośrednio na wilgotność ściółki w lasach, traw, 

nieużytków rolnych co przy nieostrożności osób postronnych, 

a czasami bezmyślności, stwarza bezpośrednie zagrożenie 

pożarem. 

W rodzaju zdarzeń „Miejscowe zagrożenia” liczba 

interwencji również wzrosła - z 396 w roku 2016 do 466 w 2017 – 

blisko 18%. Przyczynami powodującymi zwiększenie tego 

rodzaju zagrożeń są występujące ulewne deszcze, wichury 

(w miesiącach lipcu i październiku, które zrywały dachy 

z budynków), wypadki i kolizje w ruchu drogowym oraz 

kolejowym.

Znacząco wzrosła liczba „Alarmów Fałszywych”, lecz 

mimo tego faktu zdecydowana ich większość została 

podniesiona „w dobrej wierze”.

kpt. Piotr Szpytma

Rodzaj zdarzenia 2013 2014 2015 2016 2017

Pożary 141 122 231 134 154

Miejscowe Zagrożenia 628 418 394 396 466

Alarmy Fałszywe 7 4 7 8 23

SUMA 776 544 632 538 643

Pożary

Alarmy fałszywe

Miejscowe zagrożenia
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10 kwietnia 2017 r. w Zespole Szkół Technicznych 

w Kolbuszowej odbyła się XL (40) Jubileuszowa Edycja 

Zawodów Sportowo-Obronnych „Sprawni jak żołnierze”, 

w których uczestniczyły trzyosobowe drużyny ze szkół 

ponadgimnazjalnych z Tarnobrzega, Stalowej Woli, Jarosławia, 

Kolbuszowej i Przeworska.

Nasze miasto, powiat i szkołę reprezentowali chłopcy: 

Jacek Lotycz, Kacper Ziara i Michał Kruk przygotowani przez 

Macieja Cieślaka. Opiekę sprawował Piotr Łojko. Zawody 

obejmowały następujące konkurencje: bieg sprawnościowy, 

rzut granatem, pierwszą pomoc, strzelanie i bieg na orientację. 

W klasyfikacji drużynowej na pierwszym miejscu znalazła się 

drużyna gospodarzy, nasz zespół zajął II miejsce. 
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PRZEGLĄD SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH
„Najcenniejszym i najtrwalszym podarunkiem, jaki można dać dziecku - jest wykształcenie”
                                                                                                                                                  Arystoteles

Zespół Szkół Zawodowych 
im. Króla Jana III Sobieskiego w Przeworsku

Anna Ochab finalistą XXI Olimpiady Wiedzy o Żywieniu i Żywności

Zagraniczne praktyki – hiszpańska Malaga. Zdobywamy zagraniczne rynki pracy
Uczniowie ZSZ w Przeworsku odbyli 4-tygodniowe 

praktyki zawodowe w Maladze, w okresie od 27 lutego do 24 

marca 2017 r., dzięki realizacji projektu „Mobilność uczniów 

szansą na lepszy start zawodowy na rynku pracy” („Staże 

zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz 

mobilność kadry kształcenia zawodowego” w ramach 

Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój).

27 marca 2017 r. wrócili do codziennych obowiązków 

szkolnych. Po powrocie złożyli raporty uczestnika, wypełnili 

ankiety po zakończonym stażu i w dalszym ciągu przekazują 

swoje wrażenia, obserwacje zarówno z pracy, jak i z udziału 

w wycieczkach  kulturowych.

16 uczniów, w zawodach: technik ekonomista z kl. III 

i technik żywienia i usług gastronomicznych z kl. II, przez cztery 

tygodnie pracowało w różnych firmach, w których wykazywali 

duże zaangażowanie w powierzane obowiązki i starali się 

zastosować zdobytą wiedzę w praktyce.

Pobyt w Maladze pozwolił uczniom  poznać bogactwo 

i różnorodność kultury hiszpańskiej oraz doskonalić kompe-

tencje międzykulturowe. Oceniają oni swój udział w praktykach 

zagranicznych jako ważne doświadczenie zawodowe i kultu-

rowe. Opiekunem uczestników praktyk był Damian Słonina, 

a projekt opracowała Zofia Łazar.

W dniach 23-25 marca 2017 r. w Zespole 

Szkół nr 6 im. Mikołaja Reja w Szczecinie odbył się 

Finał Centralnej XXI Olimpiady Wiedzy o Żywieniu 

i Żywności. Organizatorem jest Uniwersytet 

Przyrodniczy w Poznaniu.

Uczestniczyło w niej 65 osób z całego kraju 

(40 uczniów liceum i 25 uczniów technikum). Byli to 

najlepsi uczestnicy eliminacji najpierw szkolnych, 

a potem okręgowych. Wśród nich była Anna Ochab 

uczennica kl. IV technikum kształcącym w zawodzie 

technik żywienia i usług gastronomicznych ZSZ 

w Przeworsku.

Poziom eliminacji centralnych był bardzo 

wysoki. Temat tegorocznej XXI olimpiady brzmiał 

„Produkty zbożowe a technologia i rola w żywieniu 

człowieka” problematyka niezwykle ważna 

i aktualna w doborze codziennej diety człowieka.

Anna Ochab uzyskała tytuł finalisty, co 

zapewnia możliwość zwolnienia z postępowania 

kwalifikacyjnego na ponad 100 kierunków na 33 

uczelniach wyższych. 

Uczennicę przygotowała Zofia Łazar.

 Finalista Wojewódzkiego Konkursu Krasomówczego Młodzieży Szkolnej
24 października 2017 r. odbył się finał XXV 

Wojewódzkiego Konkursu Krasomówczego, w którym brał 

udział uczeń kl. I technikum kształcącym w zawodzie 

informatyk Tomasz Cholewiński.

Zmagania konkursowe polegały na dziesięciominuto-

wej prezentacji przygotowanego tekstu. Tomek zmagał się 

z tragiczną historią swojej rodziny pradziadków Ewy i Leopolda 

Karpów. W przejmujący, spontaniczny sposób, pięknym głosem 

zachwycił i wzruszył nie tylko jury, ale także zgromadzonych 

uczestników konkursu. W efekcie końcowym Tomek zajął 

II miejsce, co dało mu awans do finału ogólnopolskiego. 

Opiekunem ucznia była Małgorzata Skałuba.

PRZEWORSKIPOWIAT
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VI Olimpiada Informatyczna Oracle
9 czerwca 2017 r. odbyła się VI Olimpiada 

Informatyczna Oracle na Politechnice Rzeszowskiej, w której 

udział wzięli trzej uczniowie z naszej szkoły pod opieką 

Krzysztofa Muchy - Krzysztof Socha, Przemysław Jasnosz i Karol 

Zamorski z III TEI.

Po pierwszym etapie olimpiady (części teoretycznej), 

w której uczeń Krzysztof Socha zajął III miejsce uczniowie 

wysłuchali prezentacji studentów Politechniki Rzeszowskiej. 

Ostatecznie nasz finalista zajął V miejsce.

Stypendyści Prezesa Rady Ministrów u Pani Premier
Uczniowie ZSZ w Przeworsku Jakub Maziarz z IV TEI 

i Jacek Kuźma z II LO - stypendyści Prezesa Rady Ministrów 

wzięli udział w uroczystym wręczeniu stypendium przez 

Premier Beatę Szydło w Warszawie.

16 października 2017 r. pięcioro podkarpackich 

stypendystów, w tym Jakub i Jacek, odebrało z rąk Pani Premier 

i Pani Minister Edukacji Anny Zalewskiej stypendium, gratulacje 

i życzenia. Uroczystość miała miejsce w gmachu Ministerstwa 

Edukacji.

Zespół Szkół Zawodowych im. Króla Jana III Sobieskiego w Przeworsku stawia na fachowców

Z życia klasy mundurowej 
16 października 2017 r. kl. I LO odbyła planowe zajęcia 

z zakresu szkolenia ratowniczego i pożarniczego w Powiatowej 

Komendzie Państwowej Straży Pożarnej w Przeworsku. 

31 października 2017 r. uczestniczyliśmy w akcji 

„Żołnierska pamięć”, w czasie której upamiętniliśmy 

pochowanych na przeworskim Starym Cmentarzu powstańców 

listopadowych, powstańców styczniowych, żołnierzy Legionów 

Polskich i Błękitnej Armii J. Hallera, żołnierzy Wojny Obronnej 

1939, żołnierzy AK i BCh, żołnierzy Polskich Sił Zbrojnych na 

Zachodzie oraz Sybiraków. 

PRZEWORSKIPOWIAT

Zespół Szkół Zawodowych w Przeworsku podpisał 

umowę o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze 

środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkar-

packiego na lata 2014-2020, Działanie/Poddziałanie 9.4 

Poprawa jakości kształcenia zawodowego, „Stawiamy na 

fachowców”.

Całkowita wartość projektu wynosi: 1 836 497,10 zł. 

Łączna wysokość dofinansowania wynosi 1 652 847,39 zł 

i obejmuje środki pochodzące ze środków europejskich w kwocie 

1 561 022,53 zł i dotacji celowej w kwocie 91 824,86 zł.

Wkład własny w wysokości 183 649,71 zł wnosi 

Starostwo Powiatowe w Przeworsku. Termin rozpoczęcia 

realizacji projektu to 1 kwietnia 2018 r.

Działania przewidywane w projekcie:

- zakup sprzętu, oprogramowania i wyposażenia na potrzeby: 

4 pracowni komputerowych, pracowni budowlanej, pracowni 

elektrycznej, pracowni spawania, pracowni obrabiarek sterowa-

nych numerycznie, pracowni ekonomicznej na łączną kwotę 

ok. 600 000 zł,

- staże i praktyki uczniów u pracodawców - 300 uczniów,

- szkolenia dla uczniów: obróbka skrawaniem CNC, spawanie 

metodą MAG i TIG, prawo jazdy kategorii C, wózki widłowe 

i żuraw HDS, instalacja i montażu ogniw fotowoltaicznych 

i kolektorów słonecznych, kursy: kelner, barman, operator 

koparko-ładowarki, animacja komputerowa 3D z wizualizacją, 

obsługa kas fiskalnych i programu Płatnik,

- szkolenia dla nauczycieli: administrowanie systemem operacyj-

nym LINUX, obróbka skrawaniem CNC, spawanie metodą MAG 

i TIG, menedżer gastronomii, kosztorysowanie, nowoczesne 

systemy bezpośredniego wtrysku paliwa, diagnostyka samocho-

dowa,

- doradztwo zawodowe dla wszystkich uczniów biorących udział 

w projekcie.

Termin zakończenia realizacji projektu to 30 września 

2019 r.
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Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych
im. Króla Władysława Jagiełły w Przeworsku

Czas na Technologie IK i eksperyment
Liceum Ogólnokształcące w ZSOiZ w Przeworsku 

w partnerstwie z Podkarpackim Centrum Edukacji Nauczycieli,  

od sierpnia br. realizuje projekt pod nazwą „Czas na 

technologie informacyjno-komunikacyjne i eksperyment”, 

dofinansowany z funduszy europejskich.

Jego celem jest podniesienie kompetencji kluczowych, 

w tym cyfrowych i w zakresie przedmiotów przyrodniczych 

uczniów i nauczycieli liceum. W ramach projektu wsparciem 

zostało objętych 320 uczniów dla, których przeznaczono łącznie 

1340 godz. zajęć pozalekcyjnych opartych o Technologię IK oraz 

eksperyment. I chociaż projekt kończy się w czerwcu 2018 r. to 

pomoce dydaktyczne przeznaczone na jego realizację służyć 

będą przez kolejne lata uczniom naszej szkoły. 

Z europejskich funduszy o łącznej wartości ok. 300 tys. 

zł szkoła pozyskała urządzenia mobilne (laptopy) do dwóch 

pracowni informatycznych, kompleksowe wyposażenie 

pracowni biologicznej, chemicznej, fizycznej i geograficznej, 

m.in. dygestoria i mikroskopy, sprzęt laboratoryjny do 

przeprowadzania badań i eksperymentów, teleskop, zestawy 

z fizyki i geografii do prezentacji i wyjaśniania zjawisk oraz 

procesów, a także wiele innych pomocy umożliwiających 

w atrakcyjny sposób prowadzenie zajęć, ukierunkowanych na  

kształtowanie umiejętności, a nie tylko wiedzy. 

Piotr Kuc 

Dyrektor ZSOiZ w Przeworsku

 Jak przyjazna dla środowiska jest moja szkoła?
„How sustainable is my school?” czyli „Jak przyjazna 

dla środowiska jest moja szkoła?” – projekt pod takim hasłem 

realizowany jest od września 2017 r. przez uczniów ZSOiZ 

w Przeworsku. Projekt realizowany będzie w latach 2017-2020 

przy wsparciu finansowym Unii Europejskiej w ramach 

programu Erasmus+ „Partnerstwa Strategiczne KA2 – Edukacja 

Szkolna”. 

W projekcie przewiduje się wymianę uczniów 

i nauczycieli naszej szkoły z czteroma szkołami partnerskimi: 

Ermont (17 km od centrum Paryża) we Francji, Focsani 

w Rumunii, Langerwehe w Niemczech oraz Pesaro we Włoszech. 

W tym roku szkolnym w listopadzie odbyło się międzynarodowe 

spotkanie koordynatorów projektu we Francji, a w kwietniu 

planowane jest pierwsze spotkanie partnerskie młodzieży wraz 

z nauczycielami w Rumunii.

Wspólnym celem jest podjęcie działań prowadzących 

do zapobiegania w naszych szkołach powstawaniu odpadów, 

zwiększania efektywności w gospodarowaniu bioodpadami oraz 

ograniczania strat energii. Dzięki projektowi uczniowie będą  

mieli okazję do rozwijania umiejętności językowych oraz 

poszerzenia kompetencji międzykulturowych.

Opiekunami projektu w szkole są nauczyciele języka 

angielskiego: Aleksander Szklarek, Katarzyna Materna oraz 

biologii Ewa Żak.

 Modernizacja sali gimnastycznej
Inauguracja roku szkolnego 2017/2018 w ZSOiZ 

w Przeworsku odbyła się w kompleksowo odnowionej sali 

gimnastycznej. Jej remont nie byłby możliwy bez funduszy, 

które przeznaczył na ten cel Zarząd Powiatu Przeworskiego.

Po niezbędnych demontażach wyeksploatowanych 

elementów i instalacji przystąpiono do wymiany: okien, 

instalacji c.o., oświetlenia w systemie LED, malowania 

powierzchni ścian i sufitu oraz montażu certyfikowanej podłogi 

sportowej duńskiej firmy JUNCKERS. To światowej klasy 

producent systemów podłóg sportowych oraz podłóg 

obiektowych z litego drewna. Ta posadzka sportowa to 

wyjątkowe podłoże. Wykonywana jest pod kątem intensywnego 

i zróżnicowanego ruchu korzystających z niej uczniów. Ma 

zapewnić im bezpieczeństwo, ograniczyć ryzyko kontuzji, 

a jednocześnie dać dynamikę wykonywanym ruchom. 

Modernizacja przebiegała dwuetapowo. W grudniu 2016 r. 

wykonano wymianę stolarki okiennej, pozostałe prace 

remontowe przeprowadzono w okresie letnim.

Wykonane usługi znacząco poprawiły warunki 

uprawiania sportu przez uczniów naszej szkoły oraz wygląd sali 

gimnastycznej. Na powyższe zadania Zarząd  Powiatu  

przeznaczył kwotę 190 912 zł.

PRZEWORSKIPOWIAT
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 Szkolna Grupa Wolontariuszy
Szkolna Grupa Wolontariuszy działa w ZSOiZ już 10 lat. 

Zrzesza chętnych uczniów, którzy angażują się do świadomej, 

dobrowolnej i nieodpłatnej pomocy innym.

Za nami wiele działań, m.in. włączyliśmy się w ogólno-

polską akcję Szlachetna Paczka, zbieraliśmy pieniądze dla 

poszkodowanych mieszkańców Nepalu, organizowaliśmy akcję 

„Komórkomania”, polegajacą na rejestracji potencjalnych 

dawców szpiku, kwestowaliśmy na kolejnych finałach WOŚP, 

wspomagaliśmy Podkarpackie Hospicjum dla Dzieci, osoby 

chore i potrzebujące.

W tym roku szkolnym udało nam się zorganizować 

następujące akcje: 16 października, w Europejskim Dniu 

Przywracania Czynności Serca, biliśmy rekord w jednoczesnej 

resuscytacji krążeniowo-oddechowej w ramach Programu 

Edukacyjnego „Ratujemy i uczymy ratować”. Akcję organizowała 

Fundacja WOŚP. Po raz kolejny rekord został pobity! We 

wrześniu, zbieraliśmy produkty spożywcze w sklepie Inter-

marche  w ramach akcji Banku Żywności - „Podziel się dobrym 

posiłkiem”. Z produktów tych przygotowaliśmy paczki dla 

potrzebujących osób. Również we wrześniu pomagaliśmy chorej 

Wioli z naszego powiatu, prowadząc zbiórkę pieniędzy na 

terenie szkoły. Do akcji tej włączyli się także rodzice naszych 

uczniów.

Przed nami jeszcze wiele do zrobienia – czekają nas 

kiermasze świąteczne organizowane na cele charytatywne, 

udział w kolejnym Finale WOŚP,  zbiórka słodyczy w ramach akcji 

„Podziel się cukierkiem”, udział w obchodach Dni Godności Osób 

z Niepełnosprawnością Intelektualną oraz akcje, dzięki którym 

udowadniamy, że najmniejszy akt dobroci jest wart więcej niż 

najwspanialsze intencje. Wolontariat uwrażliwia na krzywdę 

drugiego człowieka, dostarcza propozycji alternatywnych form 

spędzania wolnego czasu, rozwija kompetencje  interpersonalne 

i społeczne. Stale powiększające się grono wolontariuszy jest 

dowodem na to, że młodzi ludzie nie są obojętni na los osób 

potrzebujących.

Opiekunowie SzGW: 

Lucyna Kontek, Katarzyna Wiśniowska

 Wymiana z Hiszpanią czyli „Przełamujemy stereotypy”
W roku szkolnym 2016/17 uczniowie z Liceum 

Ogólnokształcącego uczestniczyli w kolejnej wymianie 

młodzieży, tym razem ze szkołą Institut Puig Castellar 

w Barcelonie.

Motto przewodnie projektu „Don't live up to your 

stereotypes” wskazuje na przełamywanie stereotypów i barier 

kulturowych we wzajemnym porozumieniu. A służyć temu miały 

ankiety przeprowadzone w obu szkołach partnerskich oraz 

debaty, dyskusje i warsztaty kulturowe, w których uczestniczyli 

uczniowie obu szkół podczas wzajemnych wizyt. Całością zadań 

kierowała Marta Inglot we współpracy z Esther 

Marco ze szkoły w Barcelonie.

Wizyta 18-osobowej grupy uczniów 

z Przeworska w Barcelonie była bardzo 

entuzjastycznie podsumowana przez obie 

strony. Nasi uczniowie gościli w hiszpańskich 

rodzinach, uczestniczyli w ich codziennym 

życiu, poznali inne zwyczaje, potrawy, ćwiczyli 

język angielski w sytuacjach naturalnych. 

Uczestniczyli również w wycieczkach zorga-

nizowanych przez szkolę partnerską, m.in. do 

słynnej budowli Sagrada Familia, Ogrodów 

Gaudiego czy do Muzeum Salvadora Dali.

Podobnież wizyta Hiszpanów w Prze-

worsku odbiła się głośnym echem. Po 

radosnym powitaniu przez całą społeczność 

szkolną, wciągnęliśmy naszych Gości w wir 

polskiej codzienności, życzliwości, a nade wszystko gościnności. 

Z pewnością zapamiętali tradycyjne polskie potrawy - pierogi, 

bigos czy schabowy z kapustą, smaki, których u siebie nie znają. 

Pokazaliśmy piękno naszego regionu, Łańcut, Rzeszów oraz 

zabraliśmy na wycieczkę do Krakowa i Kopalni Soli w Bochni. Te 

miejsca zawsze urzekają odwiedzających. I tak też było tym 

razem.

Projekt wymiany zakończył się, pozostały niezapomnia-

ne wrażenia, sentymentalne wspomnienia i przyjaciele, 

z którymi nadal możemy utrzymywać kontakt. 

Goście i Gospodarze przed budynkiem szkoły w Przeworsku

PRZEWORSKIPOWIAT



Strona 34                                                                                                                                                                                               Grudzień 2017

Zespół Szkół w Kańczudze
Skarby kultury odkrywane na nowo

ZS w Kańczudze realizuje projekt „Skarby kultury 

odkrywane na nowo” w ramach X edycji programu Działaj 

Lokalnie, który od 2000 r. wspiera i aktywizuje lokalne 

społeczności na terenach wiejskich i w małych miastach, 

współfinansując realizację projektów obywatelskich służących 

pobudzaniu aspiracji rozwojowych i poprawie jakości życia.

Projekt opracowany przez grupę nieformalną Kańczuga 

- nasze miasto działającą w obrębie ZS jest realizowany 

w terminie: 1 wrzesień - 31 grudzień 2017 r. Kwota 

dofinansowania wynosi 5 tys. zł.

Głównym celem projektu jest zintegrowanie mieszkań-

ców Kańczugi i okolicy w ramach promowania wspólnego dobra, 

jakim jest dorobek kulturowy miastai gminy.

Przedstawiciele grupy, która opracowała projekt: 

Monika Mazur i Marzena Szlachta wraz z Dyrektor Dorotą 

Konieczną uczestniczyli w uroczystym podpisaniu umowy 

dotacyjnej w dniu 18 lipca 2017 r. w Muzeum Ziemi Leżajskiej.

26 września zrealizowaliśmy jedno z ważniejszych 

działań. Podzielona na dwa zespoły 31-osobowa grupa 

młodzieży uczestniczyła w warsztatach fotograficznych w PWSTE 

w Jarosławiu prowadzonych przez dr. inż. Jana Ciska. Na 

zajęciach uczniowie poznali nie tylko historię fotografii i techniki 

wykonywania zdjęć, ale też mieli okazję praktycznego 

wykorzystania zdobytej wiedzy. 

Uczestnikami warsztatów byli uczniowie ZS oraz 

gimnazjów w Kańczudze, Siedleczce, Pantalowicach i Łopuszce 

Wielkiej. Efekty ich pracy i zaangażowania poznaliśmy podczas 

konkursu fotograficznego "Kańczuga - w starym i nowym 

obiektywie". Konkurs przeprowadzony został w kategoriach: 

gimnazjum i szkoła ponadgimnazjalna (ZS w Kańczudze).

Laureatami konkursu w kategorii gimnazjum zostali:

I miejsce – Natalia Drabik, gimnazjum w Siedleczce,

II miejsce – Sandra Futoma, gimnazjum w Łopuszce Wielkiej,

III miejsce – Monika Kubicka, gimnazjum w Siedleczce.

Wyróżnienia otrzymali:

Katarzyna Kuźma – gimnazjum w Kańczudze, Monika Nawojska – 

gimnazjum w Kańczudze, Mirella Filip – gimnazjum w Panta-

lowicach.

W kategorii szkoła ponadgimnazjalna zwyciężyli:

I miejsce – Izabela Wołoszyn, klasa IV TL,

II miejsce – Anna Wołoszyn, klasa IV TŻ,

III miejsce – Grzegorz Kopeć, klasa III TM.

Wyróżnienia otrzymali: Justyna Chmiel - klasa III TM, Dawid 

Dżała - klasa III TM.

Prace uczestników konkursu zestawione z archiwalnymi 

zdjęciami miasta opublikowane zostaną w albumie poświę-

conym Kańczudze, a także zaprezentowane miejscowej 

społeczności podczas wystawy pokonkursowej.

Dobry zawód inwestycją na przyszłość I miejsce w konkursie Magiczne miasto Rzeszów 
Patrycja Chmielecka z kl. 

III Technikum Mechanicznego 

wzięła udział w konkursie plastycz-

nym na plakat pod hasłem „Ma-

giczne miasto Rzeszów” i zajęła 

I miejsce w kategorii szkół ponad-

gimnazjalnych. 

Jej praca zyskała duże 

uznanie i zgodnie z regulaminem 

może uczestniczyć w promocyjnych 

działaniach miasta Rzeszowa. 

Uroczyste ogłoszenie wyników 

konkursu miało miejsce w siedzibie Schroniska Młodzieżowego 

PTSM ALKO w Rzeszowie w dniu 30 września 2017 r. Konkurs 

odbywał się pod patronatem honorowym Prezydenta Miasta 

Rzeszowa, a jego organizatorzy to: Międzyszkolny Oddział PTTK 

w Przeworsku oraz PTSM ALKO w Rzeszowie. Wyróżnione 

plakaty można było obejrzeć na wystawie przygotowanej przez 

organizatorów.

Od października 2017 r. do października 2019 r. ZS 

w Kańczudze realizuje projekt „Dobry zawód inwestycją na 

przyszłość”. Jego beneficjentami są uczniowie klas I, II, III oraz 

IV Technikum Logistycznego, Technikum Żywienia i Usług 

Gastronomicznych oraz Technikum Mechanicznego.

 Głównym celem projektu jest poprawa jakości 

i atrakcyjności kształcenia zawodowego w ZS w Kańczudze 

dostosowanego do potrzeb rynku pracy dla 115 uczniów 

Technikum oraz 11 nauczycieli przedmiotów zawodowych, jak 

również doposażenie szkoły w sprzęt. Kompetencje uczniów 

będą poszerzane poprzez kursy zawodowe, staże i doradztwo 

edukacyjno-zawodowe, natomiast nauczycieli – poprzez kursy, 

szkolenia i staże u lokalnych przedsiębiorców. Ponadto 

doposażenie pracowni zawodowych wzmocni potencjał szkoły, 

a kontakty nawiązane z przedsiębiorcami będą skutkować 

realnym zwiększeniem możliwości zatrudnienia naszych 

absolwentów, zwłaszcza na lokalnym rynku pracy. 

Całkowita wartość projektu, dofinansowanego w ra-

mach RPO WP, wynosi 715 105,38 zł. 

PRZEWORSKIPOWIAT
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 III miejsce w Międzyszkolnym Konkursie Kulinarnym 

10 marca 2017 r. w Zespole Szkół Spożywczych, 

Chemicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu odbył się IX 

Międzyszkolny Konkurs Kulinarny pod hasłem ,,Jabłko królem 

potraw – w kulinarnej tradycji ziemi jarosławskiej”.

Naszą szkołę reprezentowały dwie uczennice klasy III 

Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych Małgorzata 

Homik oraz Anna Wołoszyn pod opieką Małgorzaty Rożek-

Ziobro. Konkurs był zorganizowany pod honorowym patronatem 

Zakładów Tłuszczowych „Bielmar”, których produkty musiały 

być użyte do przyrządzenia konkursowych potraw. Uczestnicy 

mieli 1,5 godziny na sporządzenie dania głównego oraz deseru. 

Po zakończonej rywalizacji uczniowie udali się na wykład 

dotyczący walorów zdrowotnych produktów firmy „Bielmar”, ich 

przeznaczenia oraz stosowanych procesów produkcyjnych. Gdy 

wykład dobiegał końca zostały przedstawione wyniki konkursu. 

Po trudnej rywalizacji z bardzo dobrymi przeciwnikami  nasze 

uczennice zajęły III miejsce. Nagrody ufundowane zostały przez 

firmę patronacką. 

 Warsztaty w ramach projektu 
„Przedsiębiorczość w praktyce” 

W związku z realizacją projektu „Przedsiębiorczość 

w praktyce” uczniowie  uczestniczyli w cyklu warsztatów:

„Możliwości finansowania działalności ze źródeł zewnętrznych”,  

„Jak założyć firmę – zgłoszenia do CEIDG i ubezpieczenia”, „Jak 

rozliczyć się z podatku dochodowego i VAT”. 

 Szkolnymi koordynatorami projektu są: Ewa Jodłowska-

Zając i Donata Kozłowska.

 Maturzyści odwiedzili Uniwersytet Rzeszowski
W ramach współpracy z Uniwersytetem Rzeszowskim 

maturzyści z naszej szkoły uczestniczyli 30 października 2017 r. 

w cyklu wykładów z zakresu szeroko rozumianej humanistyki.

Wykłady przygotowały Instytut Filologii Polskiej oraz 

Instytut Historii UR. Uczniowie wysłuchali wykładu dr Grzegorza 

Trościńskiego na temat: ,,Bogurodzica” i ,,Lament świętokrzyski” 

– dwie średniowieczne kreacje Maryi oraz wykładu dr Renaty 

Trawki: „Kobieta w małżeństwie i w rodzinie”. Oba wykłady 

okazały się bardzo interesujące i znacząco poszerzały wiedzę 

zarówno z języka polskiego jak i z historii, co wydaje się niezwykle 

ważne w kontekście przygotowań do ustnych i pisemnych 

egzaminów maturalnych.

Wyjazd na uczelnię był również dobrą okazją do 

bliższego poznania samego Uniwersytetu, w którym na pewno 

spora część maturzystów podejmie naukę w przyszłym roku 

akademickim. Wycieczka do Rzeszowa odbyła się pod opieką 

L. Szymańskiej, M. Szlachty, B. Botwiny. Warto też dodać, że część 

kosztów przejazdu autokarem pokryła Rada Rodziców.

 Warsztaty logistyczne na WSIiZ w Rzeszowie 
Grupa młodzieży z kl. 1 TL i 3 TL uczestniczyła 

w warsztatach oraz wykładzie na wydziale Logistyki WSIiZ 

w Rzeszowie. 

Uczniowie zapoznali się z grą z zakresu transportu. 

Rywalizowali między sobą o I miejsce w rankingu. Była to gra 

niezmiernie wciągająca, a jednocześnie pokazująca na co 

możemy być narażeni, kiedy będziemy w rzeczywistości 

prowadzić własne firmy transportowe. Potem uczestniczyli 

w wykładzie na temat rodzajów i gałęzi transportu. Opiekunami 

byli: Adam Puć i Donata Kozłowska.

Uczniowie klasy II LO uczestniczyli w wycieczce 

przedmiotowej na Wydział Chemiczny Politechniki 

Rzeszowskiej. 

Uczniowie pod bacznym okiem studentów z Koła 

Naukowego Studentów Chemii „ESPRIT” mieli możliwość 

„dotknąć chemii”, wykonując samodzielnie proste doświad-

czenia w laboratoriach wydziału. Organizatorem wycieczki była 

Emilia Majkowska, a opiekę nad uczniami sprawowała Monika 

Nawojska. 

 Bliżej chemii

PRZEWORSKIPOWIAT



Strona 36                                                                                                                                                                                              Grudzień 2017

Zespół Szkół w Sieniawie

Osiągnięcia uczniów

Co roku w Zespole Szkół w Sieniawie podejmowane są różnorodne inicjatywy mające na celu podnoszenie jakości 

nauczania, a także rozwijanie zainteresowań uczniów oraz kształtowanie ich obywatelskiej postawy.

Uczniowie ZS w Sieniawie co roku biorą udział 

w różnorodnych konkursach przedmiotowych: matematycz-

nych, historycznych, recytatorskich, fizycznych, językowych, 

w których zajmują wysokie miejsca lub otrzymują wyróżnienia. 

Wśród wielu sukcesów na uwagę zasługują osiągnięcia 

Beaty Pigan, uczennicy kl. 3 Liceum Ogólnokształcącego, która 

jako jedyna prezentowała powiat przeworski w czasie 

okręgowego etapu XXV edycji Olimpiady Promocji Zdrowego 

Stylu Życia organizowanej przez Polski Czerwony Krzyż. Konkurs 

odbył się 24 marca 2017 r., a uczennica po długich i wyczer-

pujących zmaganiach zajęła zaszczytne IV miejsce.

Beata Pigan, zgodnie z wymogami konkursu, 

przygotowała akcję społeczną związaną z profilaktyką czerniaka, 

która skierowana była przede wszystkim do uczniów naszej 

szkoły oraz pozostałych szkół lokalnych i miała na celu 

upowszechnienie wiedzy z zakresu profilaktyki tej choroby. 

W ramach tej akcji uczniowie naszej szkoły przygotowali plakaty 

edukacyjne, ulotki oraz prezentacje, z których wykorzystaniem 

Beata Pigan przeprowadziła bardzo ciekawe zajęcia na ten temat 

w V kl. Szkoły Podstawowej w Sieniawie.

Warto również wspomnieć o sukcesie sportowym 

dziewcząt, które zajęły I miejsce, pokonując wszystkie drużyny 

z powiatu przeworskiego, w Powiatowej Licealiadzie w halowej 

piłce nożnej, która odbyła się 1 marca 2017 r. Ich zwycięstwo było 

tym większe, że dziewczęta nie straciły ani jednej bramki w całym 

turnieju. 

Dzięki rozwijaniu swoich zainteresowań oraz pracowi-

tości nasi uczniowie nie tylko przygotowują się do kontynuowa-

nia edukacji na studiach wyższych, ale także uzyskują wymierne 

korzyści finansowe w postaci stypendiów, m.in. Stypendium 

Starosty Przeworskiego czy Stypendium Prezesa Rady Ministrów. 

Zauważyć należy, że młodzież ZS w Sieniawie co roku stanowi 

jedną z liczniejszych grup otrzymujących stypendium Starosty.

Dzień otwarty
25 kwietnia 2017 r. w ZS w Sieniawie odbył się Dzień 

Otwarty. Odwiedzili nas licznie uczniowie z okolicznych 

gimnazjów, m.in. z Gniewczyny, Gorzyc, Adamówki, Sieniawy, 

Piskorowic i Wiązownicy.

Dzień Otwarty składał się ze spotkania ogólnego 

i warsztatów w klasach. W czasie spotkania ogólnego przybyli 

mogli wysłuchać informacji na temat oferty edukacyjnej, 

a następnie obejrzeć występ kabaretowy w wykonaniu uczniów.

W drugiej części gimnazjaliści mogli wziąć udział 

w warsztatach prowadzonych przez nauczycieli naszej szkoły, 

a także zaproszonych gości – pracowników instytucji i uczelni, 

z którymi współpracuje ZS w Sieniawie. Były to:

- zajęcia z kosmetologii prowadzone przez Elżbietę Sadlik 

z PWSTE w Jarosławiu oraz jej studentki,

- warsztaty z doradcami zawodowymi – Teresą Fedyk-Kidą 

z Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej 

z Rzeszowa i dr. inż. Piotrem Maziarzem z Akademickiego Biura 

Karier PWSTE w Jarosławiu,

- pokaz robotów przygotowany przez pracownika naukowego 

Wyższej Szkoły Informatycznej w Rzeszowie, dr. inż. Janusza 

Kolbusza,

- pokazy chemiczne przygotowane przez nauczycielkę chemii 

Martę Wajdę oraz jej uczniów,

- lekcje języka angielskiego w nowoczesnej pracowni językowej 

prowadzone przez Katarzynę Barabasz,

- pokazy doświadczeń fizycznych zaprezentowane przez uczniów 

naszej szkoły i przygotowane przez nauczycielkę fizyki Monikę 

Nawojską,

- quiz komputerowy z języka polskiego i historii przygotowany 

przez nauczyciela historii Janusza Macha i nauczycielkę języka 

polskiego Joannę Mazurek, w którym można było zdobyć 

nagrody książkowe.

Zajęcia cieszyły się ogromnym zainteresowaniem 

gimnazjalistów, konieczne było powtórzenie ich w trzech, 

a nawet niekiedy w czterech turach. Równie chętnie odwiedza-

nym miejscem był barek, w którym na naszych gości czekał 

poczęstunek przygotowany przez uczniów ZS oraz ich rodziców. 

Sukces Beaty Pigan

Pokazy fizyczne
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Promowanie czytelnictwa
Jednym z zadań szkoły jest promowanie czytelnictwa. 

Uczniowie już od 2013 r. uczestniczą w spotkaniach 

Dyskusyjnego Klubu Książki, organizowanych we współpracy 

z Biblioteką Miasta i Gminy Sieniawa.

Spotkania odbywają się w siedzibie biblioteki raz 

w miesiącu i poświęcone są nowościom wydawniczym. 

Rozmowy o książkach odbywają się w kameralnej atmosferze 

sprzyjającej swobodnej wymianie zdań i nabywaniu umiejętnoś-

ci mówienia o literaturze. Kolejną korzyścią dla uczniów jest 

możliwość uczestniczenia w spotkaniach z autorami poznanych 

dzieł. Uczniowie mogli porozmawiać z pisarzem i historykiem 

Sławomirem Koprem, autorem książek o życiu obyczajowym 

i politycznym w czasach dwudziestolecia międzywojennego 

i PRL-u, a także z autorką powieści kryminalnych Olgą Rudnicką.

Kolejną inicjatywą służącą promocji czytelnictwa jest 

akcja Głośnego Czytania, będącą odpowiedzią na coroczne 

Narodowe Czytanie. W ubiegłym roku nasi uczniowie mierzyli się 

ze stylem Henryka Sienkiewicza, zaś w tym roku czytali „Wesele” 

Stanisława Wyspiańskiego. 

„The Voice of Students”
Nauczyciele ZS w Sieniawie co roku przygotowują 

uczniów do konkursów organizowanych przez różnorodne 

instytucje, ale też sami realizują autorskie pomysły. Jedną 

z takich inicjatyw jest Międzyszkolny Konkurs Piosenki 

Anglojęzycznej ,,The Voice of Students”.

16 marca 2017 r. w sali widowiskowej Centrum Kultury 

Sportu i Rekreacji ,,Sokół” odbyła się już V jego edycja. 

W konkursie wokalnym wystąpiły uczennice z Zespołu Szkół 

w Chałupkach, Gimnazjum w Adamówce, Zespołu Szkół 

w Świętoniowej, Gimnazjum w Gorliczynie oraz Zespołu Szkół 

w Sieniawie. Nagrodę główną zdobyła Marlena Działo 

wykonując utwór Beyonce ,,Crazy in love”.

Akcje społeczne
Nauczyciele ZS w Sieniawie podejmują wiele 

inicjatyw, których celem jest kształtowanie u młodzieży postaw 

prozdrowotnych, ekologicznych czy postawy tolerancji 

i solidarności z osobami pokrzywdzonymi i chorymi.

3 kwietnia 2017 r. w związku z Dniem Świadomości 

Autyzmu uczniowie i nauczyciele ubrali się na niebiesko, by 

wyrazić swoją solidarność z osobami dotkniętymi przez to 

zaburzenie. 

We współpracy z Moniką Sternik, wychowawczynią 

w klasie specjalnej w Szkole Podstawowej w Sieniawie, 

zorganizowano wykład i wystawę dotyczącą autyzmu.

19 października w ZS w Sieniawie odbyło się spotkanie 

z dr. hab. profesorem Uniwersytetu Rzeszowskiego Krzyszto-

fem Bochenkiem, który wygłosił wykład pt. „Mit ciemnego 

średniowiecza”.

Pan Profesor opowiedział uczniom o tajemniczej i obcej 

im epoce, próbując 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 w. 

28 października szkołę odwiedzili: Tomasz Szczęśniak, 

praktyk biznesu oraz dr Krzysztof Pisarek – fotograf i grafik, 

pracownik naukowy Wydziału Sztuki Uniwersytetu Rzeszowskie-

go. Tomasz Szczęśniak opowiadał o przedsięwzięciach bizneso-

wych, zarówno krajowych (w tym swoim), jak i zagranicznych. 

Natomiast dr Krzysztof Pisarek wygłosił wykład na temat 

związków między fotografią a malarstwem. 

W lutym 2017 r. młodzież ZS spotkała się z dr Ireną 

Kozimalą, autorką wielu publikacji historycznych, która 

przedstawiła młodzieży swoją książkę o Żołnierzach Wyklętych 

działających w powiecie przeworskim po II wojnie światowej. 

Joanna Mazurek

Katarzyna Barabasz

Spotkania z ciekawymi ludźmi

Spotkanie z Olgą Rudnicką
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Zespół Szkół im. Wincentego Witosa w Zarzeczu

„Zwykłe miejsca potrafią nieść za sobą niezwykłe wspomnienia”

Pod takim hasłem dnia 30 września w Zespole Szkół 

im. Wincentego Witosa w Zarzeczu ponad pół tysiąca 

uczestników świętowało jubileusz 70-lecia Szkoły.

Uroczystość rozpoczęła się o godz. 11.00 Mszą święta 

w kościele parafialnym pw. Św. Michała Archanioła w Zarzeczu, 

którą celebrowali księża absolwenci. Eucharystię oraz przemarsz 

uświetniła Gminna Strażacka Orkiestra Dęta z Zarzecza. 

Uroczystości jubileuszowe zgromadziły absolwentów, 

emerytowanych pracowników, nauczycieli na czele z byłymi 

dyrektorami i przyjaciół szkoły. Swą obecnością zaszczycili nas 

m.in.: Anna Schmidt-Rodziewicz – Posłanka na Sejm RP, 

Mieczysław Kasprzak – Poseł na Sejm RP, absolwent ZSR 

w Zarzeczu, Tadeusz Kiełbowicz – Przewodniczący Rady Powiatu, 

Zbigniew Kiszka – Starosta Przeworski, Janusz Owsiak – 

Wicestarosta, Jan Pieniążek – Członek Zarządu, Mariusz 

Pieniążek – Sekretarz Powiatu Przeworskiego i Przewodniczący 

Rady Gminy Zarzecze, Tomasz Bury – Radny Sejmiku 

Województwa Podkarpackiego oraz Dyrektorzy okolicznych 

szkół. Na uroczystość przybyła również, wraz córką, Izabela 

Dzieduszycka.

W sali gimnastycznej wszystkich uczestników przywitał 

Dyrektor Szkoły Bogusław Bąk oraz Przewodniczący Komitetu 

Organizacyjnego Jan Tkaczyk. Następnie głos zabrali zaproszeni 

goście, absolwenci którzy wyrazili wdzięczność za organizację 

spotkania. W dalszej części, wraz z grupą artystyczną, 

przenieśliśmy się w czasy Wincentego Witosa. Uczniowie 

przybliżyli życie i działalność naszego Patrona, jego 

nieprzemijające myśli i słowa. Całość ubogaciły ludowe pieśni, 

które ujęły całą publiczność. Po części oficjalnej i obiedzie 

wszyscy oglądali wystawy fotograficzne, kroniki oraz przeglądali 

specjalnie na tą okazję wydaną publikację. Uczestnicy święta – 

szczególnie  pierwsi  absolwenci  –  mogl i  zwiedzić  

odrestaurowany Pałac. Pod rozłożystym platanem wspominali 

swoją młodość oraz początki rozwoju szkoły. Młodsze roczniki 

z ciekawością zwiedzały budynek szkoły. Szukając swojej 

klasopracowni biologii trafili do świeżo powstałej sali 

gastronomicznej, w której uczniowie serwowali kawę i ciasto. 

W kawiarenkach i na korytarzach panowała gorąca atmosfera. 

Rozmowom i spotkaniom – często po wielu latach – nie było 

końca. 

Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy uczestniczyli 

w obchodach Jubileuszu 70-lecia Szkoły. Dziękujemy Wam za 

przybycie, obecność i stworzenie cudownej atmosfery 

spotkania. Serdeczne podziękowania składamy również na ręce 

sponsorów za pomoc i współpracę w organizacji wydarzeń 

jubileuszowych.

ZS w Zarzeczu to placówka, wychodząca naprzeciw potrzebom uczniów oraz ich rodziców, którzy chcą szkoły nowoczesnej, 

a jednocześnie silnie zakorzenionej w naszej tradycji. Rok 2017 był bogaty w różnorakie wydarzenia, akcje i projekty, ale jego 

znaczną część pochłonęły przygotowania do świętowania 70 rocznicy powstania Szkoły.
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Projekty realizowane w szkole
Praktyki Zawodowe Szansą Na Rozwój 

Polskiego Rynku Pracy 
finansowanego z Funduszy Europejskich

Dzięki fundacji Innopolis uczniowie ZS im. W. Witosa 

w Zarzeczu mieli możliwość wzięcia udziału w projekcie 

Erasmus+ i skorzystać z 3-tygodniowego wyjazdu do Portugalii.

23 kwietnia 28 uczniów Technikum żywienia i usług 

gastronomicznych wraz z opiekunami wyruszyło po naukę i nowe 

doświadczenia. Tam w miasteczku Apulia rozpoczęli praktyki, 

odbywając staże w różnych lokalach gastronomicznych. 

Zdobywali nowe umiejętności, pracując na egzotycznych 

surowcach. Popołudniami wyruszali na plażę, aby odpocząć po 

pracowitym dniu.  Podczas trwania wyjazdu w czasie wolnym 

zwiedzili mnóstwo pięknych miejsc takich jak: Porto, Lizbonę, 

Guimaraes, Bragę, Fatimę oraz Santiago de Compostella. 

Efektem 3-tygodniowego stażu było zdobycie 

dodatkowych kwalifikacji, przydatnych w zawodzie, 

potwierdzonych certyfikatem Intercultural Association Mobility 

Friendsale, również rozwój umiejętności pracy w zespole 

międzynarodowym, umiejętności komunikacyjnych oraz 

odkrywanie miejsc ważnych dla historii i kultury Portugalii.

Projekt "Nowe umiejętności - nowe możliwości" 
Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 
współfinansowanego ze środków Europejskiego 

Funduszu Społecznego

 Projekt "Nowe umiejętności – nowe możliwości" 

wszedł w kolejną fazę realizacji, a wraz z nim ponownie 

wystartowały kursy dla naszej młodzieży: barmański, kelnerski, 

carvingu, baristy oraz obsługi kas fiskalnych. W dalszej 

kolejności realizowany będzie kurs obsługi wózków widłowych 

i obsługi oprogramowania logistycznego. 

 Łącznie z oferty doskonalenia zawodowego skorzystało 

już 67 uczestników. Kolejne edycje kursów będą odbywały się 

regularnie do 2019 r. Ponadto podczas tegorocznych wakacji 40 

uczniów odbyło miesięczny staż zawodowy w zakładach 

gastronomicznych i produkcyjnych naszego regionu. Za podjęty 

obowiązek młodzież otrzymała stypendium stażowe w wyso-

kości 997 zł oraz zwrot kosztów dojazdu. Wszystkim praco-

dawcom serdecznie dziękujemy!

 W roku szkolnym 2017/2018 dzięki realizacji zadań 

projektu młodzież ma możliwość uczyć się zawodu w dwóch 

nowych klasopracowniach – logistycznej i obsługi konsumenta. 

Wartość zakupionych sprzętów oraz remontu w tych 

klasopracowniach to łączna kwota 142 135,50 zł.

 Całkowita wartość projektu wynosi 759 145,35 zł, 

w tym dofinansowanie 683 230,80 zł oraz wkład własny 

w kwocie 75 914,55 zł. 

Konkursy, olimpiady i inne osiągnięcia

Finał Krajowej OWiUR
2-3 czerwca 2017 r. w XLI edycji Olimpiady Wiedzy i Umiejętności 

Rolniczych w bloku produkcji zwierzęcej naszą szkołę reprezentował Wojciech 

Niemiec. Z sukcesem wystartował w eliminacjach okręgowych, obejmujących 

województwa podkarpackie i lubelskie, zajmując I miejsce.

W pierwszy weekend czerwca reprezentował okręg południowo-wschodniej 

Polski w finale krajowym, który odbywał się pod patronatem Uniwersytetu 

Przyrodniczego w Lublinie. Wprawdzie tym razem nie udało się zdobyć miejsca na 

podium, jednak osiągnął bardzo dobry wynik plasując się w gronie finalistów 

olimpiady.

Uczestnicy stażu zawodowegoKurs carvingu
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XIII Powiatowy Konkurs Języka Niemieckiego
6 kwietnia 2017 r. w Przeworsku w ZSOiZ odbył się XIII Powiatowy Konkurs Języka Niemieckiego. 

Do rywalizacji stanęło 20 uczniów z czterech szkół powiatu przeworskiego. Naszą szkołę reprezentowały 4 uczennice. 

Wyróżnienie otrzymała Justyna Podolak (kl. 3 LO). 

 17 marca 2017 r. kolejny raz uczniowie naszej szkoły 

obchodzili dzień Św. Patryka. Z tej okazji każdy miał na sobie 

coś zielonego, gdyż ubranie w tym kolorze zwalniało uczniów 

w tym dniu z pytania i niezapowiedzianych kartkówek.

Został również rozstrzygnięty konkurs pn. „Zdrowe 

i zielone”, w którym wzięli udział gimnazjaliści z Zespołu Szkół im. 

Jana Pawła w Zarzeczu. Każdy uczestnik miał za zadanie napisać 

przepis na zdrowy i zielony deser i samodzielnie go wykonać. 

W kategorii Gimnazjum: I miejsce zdobyła Wiktoria Płocica. 

Zaraz za nią była sałatka owocowa w wykonaniu Kacpra 

Surmiaka, a III miejsce należało do Tomasza Stecury. W kategorii 

Technikum zwycięzcą okazała się Katarzyna Pajda z przepysznym 

koktajlem szpinakowym. W obchody tego święta najaktywniej 

włączyła się kl. II TŻiUG, piekąc ciasta oraz przygotowując 

smakowite desery i zdrowe koktajle. Wszystkie przepisy zostały 

przetłumaczone przez uczniów na j. angielski.

Dzień Świętego Patryka – konkurs „Zdrowe i zielone”

 Zgodnie z wieloletnią tradycją w październiku w naszej 

szkole odbyły się Biegi Przełajowe o Memoriał Franciszka 

Sabana. Wzięły w nich udział szkoły z terenu powiatu 

przeworskiego oraz jarosławskiego.

 Celem zawodów było upamiętnienie działacza 

sportowego Franciszka Sabana oraz popularyzacja biegów 

przełajowych wśród dzieci i młodzieży. Zawody rozegrano na 

terenie Zespołu Pałacowo-Parkowego w Zarzeczu. Organiza-

torem był ZS im. W. Witosa w Zarzeczu oraz ULKS Koliber 

Zarzecze. Dla najlepszych zawodników pamiątkowe nagrody 

i medale ufundowała Rada Rodziców ZS im. W. Witosa. 

XXXIV Biegi Przełajowe o Memoriał Franciszka Sabana

Międzyszkolny Konkurs Wiedzy o Zdrowiu
Już po raz III 7 kwietnia odbył się Międzyszkolny 

Konkurs „Wiedzy o Zdrowiu”. Jego organizatorem był ZS im. 

W. Witosa w Zarzeczu i ZS – Publiczne Gimnazjum im. Jana 

Pawła II w Zarzeczu. Do konkursu włączyła się także młodzież 

gimnazjalna z ZS im. Św. Brata Alberta z Żurawiczek.

Tematyka obejmowała zagadnienia związane ze 

zdrowym odżywianiem i higienicznym trybem życia. 

Zwycięzcami w dwóch kategoriach zostali:

w kategorii gimnazjum:

I miejsce: Anna Mazur (ZS Zarzecze) i Aleksandra Rygiel (ZS Żura-

wiczki), II miejsce: Hanna Mikuła (ZS Zarzecze), III miejsce: Oliwia 

Wencel (ZS Zarzecze),

w kategorii szkoła średnia: 

I miejsce: Klaudia Lasek (IV TŻ), II miejsce: Elżbieta Niemiec 

(IV TŻ), III miejsce: Marlena Skawina (I TL).

 17 maja dla finalistów konkursu, uczniowie z kl. II 

Technik żywienia i usług gastronomicznych wraz z wychowawcą 

zorganizowali warsztaty kulinarne, w trakcie których młodsi 

koledzy i koleżanki mogli zapoznać się z walorami odżywczymi 

i smakowymi płatków owsianych oraz różnorodnymi możliwoś-

ciami ich wykorzystania. Warsztaty kulinarne przeprowadzono 

również dla gimnazjalistów w Tryńczy oraz Gorzycach, gdzie 

uczniowie kl. III Technikum Żywienia również przekonywali do 

pożywnych śniadań na bazie owoców.
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Stypendia Starosty Przeworskiego dla najzdolniejszej młodzieży
 Zarząd Powiatu Przeworskiego przyznał stypendia dla 

najzdolniejszej młodzieży uczęszczającej do szkół ponadgimna-

zjalnych 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 prowadzącym 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 osiągnięciami np. zdobycie tytułu 

laureata olimpiady, turnieju albo konkursu o zasięgu 

wojewódzkim, ogólnopolskim lub międzynarodowym wtedy 

minimalna średnia ocen to 4,75.

 Na rok szkolny 2017/2018 zostały przyznane 34 

stypendia, w tym dla uczniów z następujących szkół 

ponadgimnazjalnych: z Zespołu Szkół w Sieniawie, z Zespołu 

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 Zespołu Szkół im. Wincentego Witosa w Zarzeczu. Stypendia 

przyznane są na okres 8 miesięcy dla uczniów klas maturalnych, 

a dla uczniów pozostałych klas na okres 10 miesięcy.

 26 października 2017 r. w sali konferencyjnej Starostwa 

Powiatowego w Przeworsku odbyło się uroczyste rozdanie 

Stypendiów Starosty, w którym uczestniczyli: Wicestarosta 

Powiatu Przeworskiego Janusz Owsiak, Sekretarz Mariusz 

Pieniążek, Członkowie Zarządu Jan Pieniążek i Janusz Wajhajmer 

oraz Przewodniczący Rady Powiatu Przeworskiego Tadeusz 

Kiełbowicz. Podczas spotkania Wicestarosta wraz z Członkiem 

Zarządu wręczyli okolicznościowe dyplomy i przekazali swoje 

gratulacje stypendystom, rodzicom i dyrektorom szkół.

Maria Pieniążek

Wydział Oświaty, Kultury, Promocji i Ochrony Zdrowia

Stypendyści z ZSZ w Przeworsku

Stypendyści z ZS w ZarzeczuStypendyści z ZS w Sieniawie

Stypendyści z ZS w Kańczudze Stypendyści z ZSOiZ w Przeworsku
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Nagrody Starosty Przeworskiego z okazji Dnia Edukacji Narodowej
 16 października 2017 r. w sali konferencyjnej 

Starostwa Powiatowego w Przeworsku odbyła się uroczystość 

z okazji Dnia Edukacji Narodowej, podczas której wręczono 

Nagrody Starosty Przeworskiego. Przyznano je 13 nauczycie-

lom za szczególne osiągnięcia w pracy pedagogicznej i opiekuń-

czo-wychowawczej oraz za zaangażowanie w codzienną pracę 

i wysiłek włożony w rozwój szkół i placówek.

 Starosta Przeworski Zbigniew Kiszka, Wicestarosta 

Janusz Owsiak wraz z Członkami Zarządu Janem Pieniążkiem, 

Zygmuntem Zielonką i Sekretarzem Mariuszem Pieniążkiem 

złożyli życzenia obecnym na uroczystości nauczycielom 

i dyrektorom szkół oraz wręczyli okolicznościowe dyplomy 

i kwiaty nagrodzonym laureatom.

 Uroczystość uświetnił występ uzdolnionych wychowan-

ków Niepublicznej  Szkoły Muzycznej II stopnia w Przeworsku.

 W gronie nagrodzonych nauczycieli znaleźli się: 

- z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Przeworsku - 

Krzysztof Flejszar,

- z Zespołu Szkół w Sieniawie - Joanna Mazurek,

- z Zespołu Szkół w Kańczudze - Adam Puć,

- z Zespołu Szkół Zawodowych w Przeworsku - Urszula Słyś, 

Bogusława Chmura, Piotr Łojko, Krzysztof Mucha,

- z Zespołu Szkół w Zarzeczu - Barbara Juroszek-Sowa, Ewa 

Bieniasz, Bogusław Bąk,

- z Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Przewors-

ku - Małgorzata Zając, Honorata Dyrkacz, Katarzyna Wiśniowska.

Katarzyna Solak

Wydział Oświaty, Kultury, Promocji i Ochrony Zdrowia

XVI edycja konkursu "Mistrz Matematyki Powiatu Przeworskiego 2017"
 7 czerwca br. w Starostwie Powiatowym w Przeworsku 

wręczono nagrody laureatom konkursu matematycznego dla 

uczniów szkół podstawowych i gimnazjów powiatu prze-

worskiego.

 W spotkaniu uczestniczyli Wicestarosta Przeworski 

Janusz Owsiak, Członek Zarządu Powiatu Jan Pieniążek, 

Sekretarz Powiatu Mariusz Pieniążek, Przewodnicząca komisji 

konkursowej dla szkół podstawowych Marzena Jaśkowiec, 

Przewodnicząca komisji konkursowej dla szkół gimnazjalnych 

Małgorzata Mach oraz uczniowie wraz z opiekunami. Nagrody 

wręczono 9 uczniom szkół podstawowych i 7 gimnazjalistom 

z naszego powiatu, zaś podziękowania wszystkim członkom 

komisji i nauczycielom, którzy przygotowywali laureatów 

konkursu.

 Mistrzem Matematyki Powiatu Przeworskiego 2017 

wyłonionym wśród uczniów szkół podstawowych został Jakub 

Kmiecik ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Przeworsku (opiekun: 

Krzysztof Sokół), a wśród uczniów szkół gimnazjalnych Paweł 

Jaśkowiec z Gimnazjum nr 1 w Przeworsku (opiekun: Małgorzata 

Posiak).

Marek Nowak

Wydział Oświaty, Kultury, Promocji i Ochrony Zdrowia
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Laureaci szkół podstawowych Laureaci szkół gimnazjalnych



 Turystyka i krajoznawstwo na terenie Powiatu 

Przeworskiego stwarzają takie warunki, w których młodzież 

sama, w praktycznym działaniu zdobywa życiowe doświadcze-

nia, nawyki i wzory postępowania. 

 Krajoznawstwo jest również wielostronnym i komple-

ksowym poznawaniem kraju, jego przeszłości, współczesności, 

ze szczególnym uwzględnieniem własnego regionu. Krajo-

znawstwo i turystyka wzajemnie uzupełniają się, niosą w sobie 

cenne wartości kulturotwórcze i zdrowotne. Dzięki treściom 

krajoznawczym we współorganizowanych przez Powiat 

Przeworski konkursach takich jak: XXIV Wojewódzki Młodzie-

żowy Konkurs Krajoznawczy „Poznajemy Ojcowiznę”, XLVI 

Wojewódzki Konkurs Krasomówczy Dzieci i Młodzieży Szkolnej 

oraz XII Wojewódzki Konkurs Turystyczny Dzieci i Młodzieży 

Szkolnej „Na najlepszy produkt turystyczny mojej Małej Ojczyzny 

– jakiej nie znacie”, które wzmacniają i rozwijają wśród młodzieży 

takie cechy jak: ciekawość, żądza wiedzy, fantazję, radość 

z przygody i zabawy, otwartość, chęć eksperymentowania, 

humor i energię. Odgrywają one ogromną rolę wychowawczą, 

ponieważ kształtują pozytywne cechy charakteru, wpływają na 

postawy, poglądy, przekonania oraz uznawane wartości, zasady 

współżycia i współdziałania dzieci i młodzieży. Są doskonałymi 

formami wypoczynku, wyrabiają nawyk racjonalnego i poży-

tecznego spędzania wolnego czasu, dostarczają wielu wrażeń, 

radości, satysfakcji, regenerują siły do pracy w szkole, podnoszą 

sprawność fizyczną, uczą wytrwałości, współzawodnictwa, 

integrują grupę oraz promują zdrową rywalizację poprzez kon-

kursy krajoznawczo – turystyczne organizowane w Powiecie 

Przeworskim. 
 Laureaci z Powiatu Przeworskiego XXIV Wojewódzkie-

go Młodzieżowego Konkursu Krajoznawczego „Poznajemy 

Ojcowiznę”:
Szkoły Podstawowe:
1.  Autor pracy: Igor Zięba – I miejsce, Tytuł pracy: „ Z rodzinnej 

kroniki …”, Szkoła: Szkoła Podstawowa nr 2 im. Hugona Kołłątaja 

w Przeworsk, Opiekun: Danuta Krupińska
2. Oliwia Partyka, Zofia Rutkowska, Antonina Rutkowska – 

I miejsce, „Serce porośnięte mchem”, Szkoła Podstawowa im. 

Św. Jana Kantego w Manasterzu, Opiekunowie: Jolanta Zięzio, 

Irena Łuczyk
3. Emilia Piejko – II miejsce, „Spacer po Przeworsku”, Zespół Szkół 

w Mirocinie, Opiekun: Magdalena Knap
Szkoły gimnazjalne:
1. Julia Olbrycht – I miejsce, „Wspomnienia z czasów Zagłady”, 

Gimnazjum im. Bronisława Markiewicza w Zespole Szkół w Gaci, 

Opiekun: Bożena Lasek
2. Karolina Świzdor, Katarzyna Łojko, Katarzyna Borcz,Paulina 

Balawender – I miejsce, „Przeworskie Powązki”, Gimnazjum nr 1 

w Przeworsku, Opiekun: Sabina Cieślak
3. Aleksandra Czerniecka – II miejsce, „Pielgrzymko-wym 

szlakiem”, Zespół Szkół w Mirocinie, Opiekun: Magdalena Knap
4. Gabriela Puszkarz, Izabela Baran, Katarzyna Solarz – II miejsce, 

„Poświęcona Ojczyźnie – Życie Władysławy Wołowiec”, Zespół 

Szkół w Gaci, Opiekun: Bożena Lasek
5. Katarzyna Petynia, Andżelika Batycka, Dominik Uchyra – 

II miejsce, „Szkoła dobrych serc”, Gimnazjum im. Św. Jana Kante-

go w Manasterzu, Opiekunowie: Irena Łuczyk, Maria Zgłobicka
6. Karolina Lis – III miejsce, „Władysław Henclik – żołnierz, 

osadnik, zesłaniec”, Gimnazjum w Zespole Szkół w Dębowie, 

Opiekun: Janusz Słyś
7. Magdalena Golonka, Dominika Kołcz, Barbara Struś - 

III miejsce, „Alma Mater na Gackiej Górce – rzecz o Wiejskim 

Uniwersytecie Ludowym i jego twórcy”, Zespół Szkół im. Św. 

Antoniego z Padwy w Urzejowicach, Opiekun: Magdalena Słysz
Szkoły Ponadgimnazjalne:
1. Jakub Wojciechowski – I miejsce, „Dzieje chóru męskiego 

„Echo” przy Bazylice Ducha Świętego w Przeworsku”, ZSZ 

w Przeworsku, Opiekun: Joanna Śliwińska 
2. Jakub Łobaz, Adrian Kojder, Szymon Sacała – II miejsce, „Szkoła 

moją Małą Ojczyzną”, ZSZ w Przeworsku, Opiekun: Joanna 

Śliwińska.
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Igor Zięba - I miejsce, SP nr 2 w Przeworsku

Powiat Przeworski, w którym mieszkają turystyczne marzenia dzieci i młodzieży szkolnej

Finaliści Konkursu Krasomówczego
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Lp. Nazwa szkoły Skład drużyny Opiekun Miejsce 

1. 
Szkoła Podstawowa  
w Nowosielcach 

Wiktoria Homa 
Agnieszka Kowal 

Anna Sochacka I 

2. 
Szkoła Podstawowa  
w Żurawiczkach 

Katarzyna Jarosz 
Julia Wąsacz 

Joanna Kubicka I 

3. 
Szkoła Podstawowa  
w Mirocinie 

Aleksandra Piątek 
Martyna Bieniasz 

Magdalena Knap I 

4. 
Szkoła Podstawowa  
Nr 3 w Przeworsku 

Agnieszka Niemiec 
Izabela Kowal 

Jerzy Sławiński II 

5. 
Szkoła Podstawowa  
Nr 1 w Przeworsku 

Natalia Szpytma 
Mikołaj Bukowiński 

Elżbieta Wielobób II 

6. 
Szkoła Podstawowa  
Nr 2 w Przeworsku 

Kamil Bondyra 
Piotr Uliszak 

Elżbieta Kubaszek II 

 

Lp. Nazwa szkoły Skład drużyny Opiekun Miejsce 

1. 
Zespól Szkół Zawodowych  
w Przeworsku 

Gabriela Pawlak 
Daria Lonc 

Joanna Śliwińska II 

 

Lp. Nazwa szkoły Skład drużyny Opiekun Miejsce 

1. 
Szkoła Podstawowa  
Nr 3 w Przeworsku 

Aleksandra Dziamara  
Jakub Kot 

Ewa Lenar – 
Sławińska 

I 

2. 
Szkoła Podstawowa  
w Urzejowicach 

Natalia Wąsacz 
Nikola Kasprzyk 

Magdalena Słysz II 

3. 
Szkoła Podstawowa  
w Chałupkach 

Marlena Sikorska 
Katarzyna Barwa 

Magdalena Słysz II 

4. 
Szkoła Podstawowa  
w Przeworsku 

Zofia Sochacka 
Dominik Bajda 

Renata Szlachta 
Jadwiga Sebzda 

III 

 

 Laureatka XXIV Ogólnopolskiego Młodzieżowego 

Konkursu Krajoznawczego „Poznajemy Ojcowiznę” w Witnicy: 

w kategorii prac indywidualnych uczniów szkół gimnazjalnych 

I nagrodę otrzymała Julia Olbrycht z Gimnazjum im. Bronisława 

Markiewicza w Zespole Szkół w Gaci za pracę „Wspomnienia 

z czasów zagłady” pod opieką Bożeny Lasek. 
 Laureaci z Powiatu Przeworskiego XLVI Wojewódzkiego 

Konkursu Krasomówczego Dzieci i Młodzieży Szkolnej:
Szkoły Podstawowe:
1. Nikola Pieniążek - I miejsce, Szkoła 

Podstawowa Nr 2 w Przeworsku, Opiekun: 

Joanna Hołowaty 
Szkoły Gimnazjalne:
1. Stanisław Sławiński – IV miejsce, Zespół 

Szkół w Mirocinie, Opiekun: Joanna Mróz
2. Natalia Kunach – V miejsce, Gimnazjum 

w Nowosielcach,  Opiekun: Krystyna 

Wywrót
Szkoły Ponadgimnazjalne:
1. Tomasz Cholewiński – II miejsce, ZSZ w 

Przeworsku, Opiekun: Małgorzata Skałuba 
2. Martyna Szczepańska – III miejsce, 

ZSOiZ w Przeworsku, Opiekun: Joanna Komenda
3. Patrycja Mołoń – V miejsce, ZSOiZ w Przeworsku, Opiekun: 

Alicja Domka.

 Laureatką XXXXIII Ogólnopolskiego Konkursu Kraso-

mówczego Dzieci Szkół Podstawowych w Legnicy została Nikola 

Pieniążek ze Szkoły Podstawowej Nr 2 w Przeworsku, która 

zdobyła III miejsce pod opieką Joanny Hołowaty. 
 Laureaci z Powiatu Przeworskiego XII Wojewódzkiego 

Konkursu Turystycznego Dzieci i Młodzieży Szkolnej „Na najlep-

szy produkt turystyczny mojej Małej Ojczyzny – jakiej nie 

znacie”:
Szkoły Podstawowe:

Szkoły Gimnazjalne:

Szkoły Ponadginazjalne:

Nikola Pieniążek

XXV Jubileuszowy Ogólnopolski Młodzieżowy
Konkurs Krajoznawczy „Poznajemy Ojcowiznę” 

 Pod patronatem Starosty Przeworskiego Zbigniewa 

Kiszki w dniach 25 - 27 maja 2018 r. w Przeworsku odbędzie się 

XXV Jubileuszowy Ogólnopolski Młodzieżowy Konkurs 

Krajoznawczy „Poznajemy Ojcowiznę”.
Konkurs ten jest największym i najważniejszym 

przedsięwzięciem krajoznawczo – turystycznym w środowisku 

dzieci i młodzieży szkolnej w Polsce. Rokrocznie w konkursie 

uczestniczy ponad 6 tys. dzieci i młodzieży z całej Polski. Poprzez 

eliminacje szkolne, miejskie, gminne, powiatowe i wojewódzkie 

zostaną wyłonieni laureaci konkursu ogólnopolskiego ok. 150 

osób /laureaci i opiekunowie/, którzy w Przeworsku w sali 

konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Przeworsku odbiorą 

nagrody, dyplomy, puchary oraz listy gratulacyjne.
 Zlot Laureatów XXV Jubileuszowego Ogólnopolskiego 

Młodzieżowego Konkursu Krajoznawczego „Poznajemy 

Ojcowiznę” ma służyć przede wszystkim promocji Powiatu 

Przeworskiego i konkursu. Laureaci zapoznają się z piękną 

historią Powiatu Przeworskiego i Województwa Podkarpackie-

go. Będzie to niepowtarzalne wydarzenie, które długo 

pozostanie w pamięci młodych krajoznawców i ich opiekunów.
 Organizatorem wydarzenia jest Międzyszkolny Oddział 

PTTK przy Zespole Szkół Zawodowych w Przeworsku i Starostwo 

Powiatowe w Przeworsku.

Marian Dzimira

Przewodniczący Konkursów 

Prezes Międzyszkolnego Oddziału PTTK w Przeworsku

Promocja XXV Jubileuszowego Ogólnopolskiego 
Młodzieżowego Konkursu Krajoznawczego „Poznajemy Ojcowiznę”

PRZEWORSKIPOWIAT
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IX Spinningowy Puchar Mleczki
 5 listopada odbyła się kolejna już IX edycja Spinningo-

wego Pucharu Mleczki, równolegle w oddzielnej klasyfikacji 

odbyły się Spinningowe Mistrzostwa Koła PZW „JAZ” w Prze-

worsku. Organizatorem zawodów było koło PZW „JAZ” w Prze-

worsku. Udział wzięło 61 wędkarzy z Dynowa, Lubaczowa, 

Lublina, Przemyśla, Przeworska, Rzeszowa, Zamościa, Werbko-

wic, Jarosławia, Pruchnika, Łańcuta, Tarnowa.

 Uczestnicy zebrali się pod wiatą na Zakolu. Przybyłych 

gości przywitał Prezes Koła Mateusz Kowal. Rywalizacja rozpo-

częła się o godz. 8:00 i trwała 5 godz. 29 startujących złowiło 

punktowane ryby. Łącznie złowiono 73 ryby zaliczane do 

punktacji. Po zakończeniu rywalizacji rozpoczęła się dekoracja 

najlepszych zawodników. Prezes Okręgu PZW Przemyśl Jan 

Bieniasz wręczał zwycięzcom puchary ufundowane przez 

Starostę Przeworskiego Zbigniewa Kiszkę.

 Honorowym patronatem imprezę objął Starosta Prze-

worski Zbigniew Kiszka oraz Burmistrz Miasta Przeworska Leszek 

Kisiel. 

 Wyniki:
Najaktywniejszy – Paweł Kobiałka – 10 szt.

Największy Kleń – 39 cm – Mateusz Gołdasz
Największy Jaź – 34 cm – Piotr Kolasa

Największy Okoń – 29,2  – Andrzej Mikłasz
Największy Szczupak – 61,5 cm – Tomasz Krupiński

Juniorzy:
1. Mateusz Gołdasz  - 640

Seniorzy:
1. Artur Saweczko – Raczek Zamość – 1385

2. Tomasz Zakościelny – Jaz Przeworsk – 1360
3. Tomasz Krupiński – Wodnik Kańczuga  - 1350

4. Paweł Kobiałka – WKS Przemyśl – 1350
5. Kazimierz Zielonka – Miejskie Jarosław – 800

6. Jacek Gerula – Gunki Dynów – 790
7. Duda Dariusz – Raczek Zamość – 670

8. Mateusz Gołdasz – Jaz Przeworsk – 640
9. Piotr Żuk – Jaz Przeworsk – 530

10. Tomasz Wąsacz – Jaz Przeworsk – 480
Mistrzostwa Koła „Jaz”

1. Tomasz Zakościelny – 1385
2. Mateusz Gołdasz – 640

3. Piotr Żuk – 530
4. Tomasz Wąsacz – 480
5. Ernest Mazurek – 430

6. Michał Benbenek - 340

Zawody o Puchar Starosty Przeworskiego i Wójta Gminy Zarzecze
 1 października na Starorzeczu w Pełnatyczach odbyły 

się jak co roku spławikowe zawody wędkarskie o Puchar Wójta 

Gminy Zarzecze Wiesława Kubickiego w klasyfikacji indywidu-

alnej oraz drużynowej. Ponadto strażnicy SSR Powiatu 

Przeworskiego rozgrywali zawody drużynowe i indywidualne 

o Puchar Starosty Przeworskiego Zbigniewa Kiszki.

 W zawodach udział wzięło 30 zawodników z: Wodnik 

Kańczuga, Husarz Jarosław, WKS Podkarpacki Rzeszów, Koło 

Łańcut, Jarosław Miasto, Jaz Przeworsk. Zawody rozegrane 

zostały w 3 sektorach i trwały 4 godziny. Łącznie złowiono 61,480 

kg ryb, co daje 2,09 kg na zawodnika, w sektorze A – 24,62 kg, B – 

18,09 kg, C – 18,77 kg. Największą rybę zawodów złowił Jarosław 

Sroka – leszcz 1260 kg. Puchary wręczali Starosta Przeworski 

Zbigniew Kiszka, Zastępca Wójta Gminy Zarzecze Jan Telega, 

Prezes Okręgu PZW Przemyśl Jan Bieniasz.

Wyniki

Indywidualnie:

1. Jarosław Sroka – 1 pkt. (5800)

2. Tomasz Sztych – 1 pkt. (5645)

3. Patryk Nater – 1 pkt. (3830)

Drużynowo:

1. WKS Podkarpacki Rzeszów – 8 pkt.

2. Krzeczowice – 9 pkt. (10235)

3. Jaz Przeworsk – 9 pkt. (10115)

Strażnicy Indywidualnie:

1. Mateusz Kowal – 1700

2. Rafał Czepiel – 1535

3. Piotr Kowal – 1300

Strażnicy Drużynowo:

1. Przeworsk I

2. Przeworsk II

3. Kańczuga

Mateusz Kowal

Prezes Koła PZW „Jaz” w Przeworsku

PRZEWORSKIPOWIAT
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Nieodpłatna pomoc prawna w 2018 r.
Na terenie Powiatu Przeworskiego tak jak w roku ubiegłym 

realizowane będą zadania z zakresu ustawy

o nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej. 

W 2018 r. punkty nieodpłatnej pomocy prawnej będą 
zlokalizowane w siedzibach:

1) Punkt w  Sieniawie, z siedzibą: 

a) w  Zespole Szkół w Sieniawie, ul. Rynek 4:

-  w środy w godzinach od 13:00 do 17:00 (Adwokat)

-  w piątki w godzinach od 13:00 do 17:00 (Adwokat)

b) w Urzędzie Gminy Tryńcza, Tryńcza 127:

- we wtorki w godzinach od 9:00 do 13:00 (Radca prawny)

- w czwartki w godzinach od 13:00 do 17:00 (Adwokat)

c) w Urzędzie Gminy Adamówka, Adamówka 97:

- w poniedziałki w godzinach od 9:00 do 13:00  (Radca prawny)

2) Punkt w Kańczudze, z siedzibą:

a) w Zespole Szkół w Kańczudze, ul. M. Konopnickiej 6:

- w poniedziałki w godzinach od 13:00 do 17:00 (Adwokat)

- we wtorki w godzinach od 13:00 do 17:00 (Adwokat)

b) w Urzędzie Gminy Jawornik Polski, Jawornik Polski 30:

- w środy w godzinach od 9:00 do 13:00 (Radca prawny)

c) w Urzędzie Gminy Zarzecze, Zarzecze 175:

- w czwartki w godzinach od 9:00 do 13:00 (Radca prawny)

d) w Urzędzie Gminy Gać, Gać 275:

- w piątki w godzinach od 9:00 do 13:00 (Radca prawny).

3) Punkt w Przeworsku, z siedzibą:

w lokalu powiatowym  w Przeworsku,  ul. Lwowska 16:

- w poniedziałki, środy i piątki w godzinach od 13:00 do 17:00 
(prawnicy Fundacji Rozwoju i Wsparcia - „Pasieka”)

- we wtorki i czwartki w godzinach od 9:00 do 13:00  

(prawnicy Fundacji Rozwoju i Wsparcia - „Pasieka”).

Szczegółowe informacje na stronach Powiatu Przeworskiego 

i Ministerstwa Sprawiedliwości: 
http://powiatprzeworsk.pl                       

http://darmowapomocprawna.ms.gov.pl

XXIII Międzynarodowy Mikołajkowy Turniej Piłki Ręcznej w Zarzeczu
 W dniach 1-3 grudnia 2017 r. 13 zespołów w kate-

goriach: Junior Młodszy i Młodziczka uczestniczyło w rozgrywa-

nym na obiektach GOSIR w Zarzeczu i MOSiR w Przeworsku 

„Turnieju Mikołajkowym Piłki Ręcznej”. Drużyny z Polski, 

Słowacji i Ukrainy gościły jak co roku w Internacie przy 

ZS im. Wincentego Witosa w Zarzeczu.

 Organizatorzy Turnieju to: Starosta Powiatu Przewors-

kiego, Wójt Gminy Zarzecze, Zespół Szkół im. Wincentego Witosa 

w Zarzeczu i ULKS „Koliber” Zarzecze.

 Otwarcia turnieju dokonał Wójt Gminy Zarzecze Wies-

ław Kubicki w obecności Prezesa Podkarpackiego Zrzeszenia LZS 

Józefa Krzywonosa, Przewodniczącego Rady Powiatu Przewors-

kiego Tadeusza Kiełbowicza, Dyrektora Zespołu Szkół im. 

W. Witosa w Zarzeczu Bogusława Bąka oraz Dyrektora Zespołu 

Szkół im. Jana Pawła II w Zarzeczu Krzysztofa Majkowskiego. 

 W wyniku trzech dni rywalizacji zwycięzcami turnieju 

zostali: SPR Handball Rzeszów w kategorii Junior Młodszy oraz 

Juventa Michalovce w kategorii Młodziczka.

Zygmunt Szumilak

Prezes ULKS „Koliber” Zarzecze

Wyniki turnieju:

Juniorzy młodsi: 

Mecz o III miejsce Zespół Szkół im. W. Witosa w Zarzeczu – 

SPR Orzeł Przeworsk 9:20

Mecz o I miejsce SPR Handball Rzeszów – ZS CKR Potoczek 32:13

Młodziczka:

Mecz o III miejsce MSK Vranov – UKS Handball Posada Górna 10:0

Mecz o I miejsce Juventa Michalovce – Hanball Club Bardejov 14:12

Wybrano też najlepszych zawodników turnieju i bramkarzy. 

W kategorii Junior Młodszy:

- najlepszy bramkarz: Mateusz Kotrybała - ZS CKR Potoczek 

- król strzelców: Łukasz Warchoł - SPR „Orzeł” Przeworsk

- najlepszy zawodnik: Kamil Ryba – SPR Handball Rzeszów

W kategorii Młodziczek:

- najlepsza bramkarka: Tamara Herstekova - Hanball Club Bardejov

- król strzelców: Wiktoria Złomańczuk - UKS „Dwójka” Lublin

- najlepsza zawodniczka: Barbara Polievkova - Juventa Michalovce
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I miejsce Młodziczka - Juventa Michalovce



XI Powiatowe Święto Chleba
 6 sierpnia br. na terenie parku przy Muzeum 

w Przeworsku odbyło się XI Powiatowe Święto Chleba, którego 

organizatorem było Starostwo Powiatowe w Przeworsku przy 

współudziale Kół Gospodyń Wiejskich z terenu powiatu.

 Rozpoczęło się Mszą Św. w Bazylice pw. Ducha Świętego 

w Przeworsku uświetnioną śpiewem Chóru „Soli Deo”

z Siennowa. Poświęcone bochny chleba Przewodniczące KGW 

prezentowały podczas przemarszu ulicami miasta wraz 

z zaproszonymi gośćmi przy dźwiękach Kapeli z Jagiełły. Barwny 

korowód dotarł do parku, gdzie Starosta Przeworski Zbigniew 

Kiszka strzałem z armaty, w otoczeniu Grupy Historycznej jako 

Oddziału Chorągwi Mazowieckiej Hetmana Karola Chotkiewicza 

z Zarzecza, dokonał oficjalnego rozpoczęcia uroczystości.

 Podczas części chlebowej przygotowanej przez Gminę 

Przeworsk – Koło Gospodyń Wiejskich ze Studziana i Zespół 

Śpiewaczy „Studzieńczanki”, na czele z Przewodniczącą Powia-

towej Rady KGW Zofią Kalamarz, zostały przekazane poświęcone 

chleby zaproszonym gościom. W swoim wystąpieniu Starosta 

Przeworski, pozdrawiając mieszkańców powiatu i żniwiarzy, 

wspomniał o corocznej organizacji Powiatowego Święta Chleba 

na „przednówku”, który przypominać ma młodemu pokoleniu 

o szacunku do chleba uznawanego w naszej tradycji jako symbol 

wiary, dobrobytu i wspólnoty. Bochny chleba Panie z KGW wraz 

ze Starostą pokroiły i podzieliły między uczestników święta.

 Na scenie zaprezentowali się: Zespół Śpiewaczy 

„Studzieńczanki”, Zespół Piosenki Biesiadnej „Jagiellanie” z Ja-

giełły oraz Kapela Sołtysowa z Szówska. Najmłodszych uczestni-

ków do wspólnej zabawy zaprosił, znany z serialu animowanego 

„Pingwiny z Madagaskaru” Pingwin Rico, organizując m.in. 

pociąg, taniec połamaniec, zabawy z chustą klanzą, kaczuszki, 

pokaz wielkich baniek mydlanych. Nie zabrakło także konku-

rencji z nagrodami dla dzieci i dorosłych, m.in. dojenia ekologicz-

nej krowy Meli.

 W tegorocznej edycji udział wzięło 33 KGW. Dużą 

popularnością cieszyły się stoiska, na których królował chleb 

i inne pieczywo, a także regionalne potrawy. Te wszystkie 

smakołyki podawane przez Panie w pięknych strojach ludowych 

można było degustować. Starosta Przeworski doceniając trud 

włożony przez Panie w przygotowanie potraw przekazał na ręce 

Przewodniczących pamiątkowe certyfikaty z podziękowaniami.

 Uczestnicy imprezy mogli bezpłatnie zwiedzić Muzeum 

– Pałac Lubomirskich, Muzeum Pożarnictwa oraz odwiedzić 

stoiska przygotowane przez:  Agencję Restrukturyzacji i Mode-

rnizacji Rolnictwa w Przeworsku, Placówkę Terenową KRUS 

w Przeworsku, Podkarpacki Ośrodek Doradztwa Rolniczego – Po-

wiatowy Zespół Doradztwa w Przeworsku, ZUS Inspektorat 

w Przeworsku, Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych oddział 

Jarosław, Oddział Rejonowy PCK w Przeworsku, Koło Pszczelarzy 

w Przeworsku, które w bieżącym roku świętowało 60-lecie 

swojego istnienia. W trakcie imprezy pracownicy SP ZOZ 

w Przeworsku w ramach profilaktyki i promocji zdrowia ofero-

wali bezpłatne badania. 

 Gwiazdą wieczoru była formacja disco-polo Gesek, zna-

na z takich przebojów jak: „Na koncercie w dyskotece”, „Dziew-

czyna w bikini”, „Nago, Nago…” czy „Robimy pompę”. Na zakoń-

czenie do wspólnej zabawy tanecznej zaprosił zespół System 

Live. Ewelina Darzycka
Wydział Oświaty, Kultury, Promocji i Ochrony Zdrowia
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Z kolędą przez wieś -
o zwyczajach kolędniczych w okolicach Przeworska

„Na szczęście, na zdrowie,

Na ten Nowy Rok,

Żeby się rodziła kapusta i groch,

Żyto jak koryto,

Pszenica jak rękawica,

Łowiesek jak plebański piesek,

I proso, żebyście nie chodzili boso!” 

(Życzenia turków noworocznych z Urzejowic)

„Na szczęście, na zdrowie,

na ten Nowy Rok,

żeby się wam darzyła

kapustka i groch,

ziemniaki jak chodoki,

pszenica jak las,

jęczmień po pas,

i żytko, i wszystko,

i proso, żebyście nie chodzili boso!

W każdym kątku po dzieciątku, a na piecu troje!” 

(Życzenia drobów noworocznych z Sieteszy). 

 

 W cyklu obrzędowości bożo-

narodzeniowej na plan pierwszy 

wysuwa się kolędowanie. Słowo 

kolęda wywodzi się od rzyms-

kich kalend styczniowych, 

czyli pierwszych dni stycznia 

w kalendarzu juliańskim, 

w czasie których obchodzo-

no święta ku czci odradzają-

cego się Słońca, witano Nowy 

Rok.

 Chodzenie po kolędzie we 

wsiach regionu przeworskiego rozpoczy-

nano najwcześniej w dzień Wigilii wczesnym 

rankiem (chłopcy chodzący „na wigilijne szczęście” w Dybkowie). 

Wielki czas kolędowania rozpoczynał się od drugiego dnia 

Godnich Świąt – na Szczepana „chodzeniem po szczodrakach”. 

Kolędowano na św. Jana, w przeddzień Nowego Roku, w Nowy 

Rok, aż do wigilii święta Trzech Króli (chodzenie z gwiazdą 

w Majdanie Sieniawskim). Ponieważ względem kolędników 

należało wykazać się hojnością i odpowiednio ich obdarzyć za 

składane życzenia, te wieczory i dni nazywano szczodrymi. 

Oryginalne formy kolędowania związane są z ostatnim dniem 

grudnia i dniem Nowego Roku – charakterystyczne dla 

poszczególnych wsi regionu przeworskiego: „kolędnice” w Maj-

danie Sieniawskim, noworoczne „turki ”w Urzejowicach,„droby” 

w Sieteszy, „służaje ”w Manasterzu.

 Żywe tradycje kolędnicze stanowią cechę specyficzną 

dla regionu przeworskiego – wsi w okolicach Przeworska, 

Kańczugi, Sieniawy, Jawornika Polskiego. Świadczą o tym 

zarówno teksty pozyskiwane w trakcie terenowych badań 

etnomuzykologicznych, jak i obecny repertuar współczesnych 

folklorystycznych zespołów śpiewaczych (np. „Dolanie” z Gniew-

czyny Trynieckiej, „Krzeczowiczanki” z Krzeczowic, „Grzęszcza-

nie” z Grzęski, „Białoboczanki” z Białobok, „Jawor” z Jawornika 

Polskiego, „Studzieńczanki” ze Studziana, „Majdaniacy” z Maj-

danu Sieniawskiego). Są wśród nich różne gatunki kolęd 

świeckich i kościelnych: kantyczki – pastorałki, „kolędy domo-

we”, dla dziewcząt, dla gospodarza, kolędy towarzyszące 

przedstawieniom z Rajem, z Herodami, z Szopką. Teren obfituje 

również w kolędy o cechach ruskich – „szczebiotki, szczebietojki” 

występujące we wsiach z istniejąca przed II wojną mniejszością 

grekokatolicką, tj. w Krzeczowicach, Majdanie Sieniawskim, zaś 

w Grzęsce zachowała się pamięć o kolędzie z burczybasem 

zwanym „masiurą”.

 Uważa się, że kolędy świeckie, śpiewane dla panien, 

kawalerów, gospodarzy stanowią relikt okresu przedchrześci-

jańskiego i wiążą się ze starymi słowiańskimi obrzędami 

noworocznymi, mającymi zapewnić dostatek plonów. Pierwot-

nie treścią kolęd świeckich były życzenia pomyślności składane 

osobie, do której dana kolęda była adresowana. 

Wyróżnia się 5 faz kolędowania: 1 – inwo-

kacja słowna lub śpiewana pod 

oknem – prośba o pozwolenie 

kolędowania; 2 – odśpiewanie 

kolędy religijnej lub kolędy dla 

gospodarza; 3 – następna 

faza kolędowania – przedsta-

wienie (Raj, Herody, Szopka); 

4 – kolędy świeckie – dla 

dziewcząt, dla kawalerów – 

zakończone wspólnym tańcem; 

5 – zakończenie – życzenia śpiewane 

lub mówione, przymawianie się o dary 

oraz podziękowanie za datek.

 Kolędnicy ubrani są w odwrócone sierścią na wierzch 

kosmate kożuchy, przepasani powrósłami ze słomy, zamasko-

wani, garbaci, Diabeł dzwoniący dzwonkiem, „droby” i „turki” 

strzelający z batów, dźwięki te mają odstraszać złe moce. 

Elementy przebrań kolędników – sierść, słoma kojarzą się 

z mnogością, licznością, dostatkiem; kolędnicy tak ubrani 

uosabiają obfitość. Odwiedzając domy po kolędzie mają 

sprowadzić na nie dostatek, w myśl schematu magii 

naśladowczej (podobne czyni podobne) – przedmioty związane 

z płodnością przez obecność w domu sprowadzają na ten dom 

płodność. Garb to właściwość postaci związanych z podziemnym 

światem zmarłych – przez nadanie takiej cechy Żydowi, Dziadowi 

kreuje się ich na opiekunów ziemi. Poza tym Żyd to nosiciel 

szczęścia i bogactwa – spotkanie go w okresie świątecznym 

wróżyło powodzenie na cały rok.

Katarzyna Ignas


