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 Szanowni Państwo!

Dobiega końca kolejna kadencja samorządu 

powiatowego, a dla mnie osobiście trzecia kadencja 

pełnienia zaszczytnej funkcji Starosty Powiatu 

Przeworskiego.

Przez ostatnie 12 lat starałem się, aby współpraca 

w Radzie Powiatu była wzorcowa, co pozwoliło na 

podejmowanie działań mających na celu równo-

mierny rozwój naszego powiatu, a tym samym 

służących jego mieszkańcom.

 W wyniku tej zgodnej współpracy w porozu-

mieniu z samorządami gminnymi, udało nam się zmo-

dernizować prawie 300 km dróg powiatowych, 

pozyskując na ten cel dziesiątki milionów złotych 

środków zewnętrznych, a także wybudować kilka-

dziesiąt kilometrów chodników zapewniających 

bezpieczeństwo pieszych. Zabiegaliśmy i zabiegamy 

nadal u Marszałka Województwa o modernizację 

drogi wojewódzkiej 835 od Przeworska w kierunku 

Kańczugi do granicy powiatu. Jej przebudowa jest na 

etapie projektowym.

Jako Starosta podjąłem się realizacji zadania 

rządowego, jakim jest scalanie gruntów i mam tę 

satysfakcję, że nasz powiat należy do wiodących 

w kraju w realizacji odnowy wsi, w wyniku którego 

poprawiły się warunki do produkcji rolnej oraz 

podnoszony jest standard życia mieszkańców, na który 

udało się pozyskać dziesiątki milionów złotych bez 

udziału własnego.

Jednym z priorytetów dla mnie był i jest rozwój 

Szpitala Rejonowego w Przeworsku celem zapewnie-

nia wysokiej jakości świadczonych usług medycznych 

dla mieszkańców.

W ciągu tych 12 lat zapewnialiśmy środki na wkład 

własny do inwestycji w naszym szpitalu tj. budowę 

nowego bloku operacyjnego z Oddziałem Intensywnej 

Opieki Medycznej, termomodernizację oraz informa-

tyzację szpitala, zakup nowych karetek, a w bieżącym 

roku zakup nowoczesnej aparatury medycznej za 

kwotę ponad 8 mln złotych.

Stawiając na wykształcenie młodzieży staraliśmy 

się modernizować bazę dydaktyczną i sportową w na-

szych szkołach średnich w celu podniesienia poziomu 

kształcenia i dostosowania kierunków do potrzeb 

rynku pracy. 

Bardzo ważną rolę w naszym środowisku 

odgrywają różne organizacje i stowarzyszenia, 

których działalność staraliśmy się wspierać ze 

szczególnym uwzględnieniem seniorów i osób 

niepełnosprawnych oraz Kół Gospodyń Wiejskich. 

Wszystkie te i inne działania były możliwe dzięki 

zgodnej współpracy w samorządzie powiatowym oraz 

profesjonalnej wiedzy, jaką posiadają pracownicy 

Starostwa, jednostek organizacyjnych oraz szpitala. 

Za całokształt pracy samorządowej zostałem 

w tym roku wyróżniony przez Związek Powiatów 

Polskich Honorową Statuetką Samorządowca 

20-lecia, którą to nagrodę dedykuję swoim współ-

pracownikom i wszystkim mieszkańcom naszego 

powiatu.

Dziękując za dotychczasową współpracę oddaję 

w Państwa ręce Samorządowe Czasopismo „Powiat 

Przeworski”, w którym informujemy o działaniach 

podejmowanych w ostatniej kadencji. 

  Z wyrazami szacunku 
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Inwestycje i remonty na drogach powiatowych w roku 2018

Remont drogi powiatowej Nr P1 574 R Sieniawa - Gorzyce 

w km 0+850 – 1+800 w m. Leżachów o dł. 0,950 km

 Wartość całkowita zadania wynosi     269 090,95 zł

 przy udziale – promesa MSWiA            215 272,00 zł

 Gmina Sieniawa                 26 909,00 zł

 Powiat      26 909,95 zł 

Remont drogi powiatowej Nr P1 555 R Dobra - Cewków 

w km 3+945 – 4+816 o dł. 0,871 km

 Wartość całkowita zadania wynosi     284 550,60 zł 

 przy udziale – promesa MSWiA           200 000,00 zł

 Gmina Sieniawa                    14 373,60 zł

 Gmina Adamówka                  27 901,70 zł

 Powiat                                      42 275,30 zł

Usuwanie skutków działania klęsk żywiołowych

Remont drogi powiatowej Nr P1 881 R Nowosielce p./ wieś 

w km 0+800 – 0+870, w km 1+600 – 1+850, 

w km 2+240 – 2+350 o dł. 0,330 km

 Wartość całkowita zadania wynosi    243 558,52 zł

 przy udziale – promesa MSWiA           100 000,00 zł 

 Gmina Przeworsk          71 779,00 zł

 Powiat        71779,52 zł

/ zadanie w realizacji/

Remont chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr P1 623 R 

Siedleczka – Pantalowice o dł. 0,743 km

 Całkowita wartość zadania wynosi      230 314,11 zł

 przy udziale – promesa MSWiA             170 000,00 zł 

 Powiat           60 314,11 zł

/ zadanie w realizacji /
Remont drogi powiatowej Dobra - Cewków

Współpraca z gminami
Drogi

Gmina Jawornik Polski
Remont drogi Nr P1 420 R Jawornik Polski – Dylągówka 

o dł. 937 m.

 Całkowita wartość robót 248 139,73 zł przy 

współfinansowaniu Gminy Jawornik Polski 

w kwocie 125 000,00 zł i Powiatu Przeworskiego 123 139,73 zł.

/zadanie w realizacji/

Remont drogi Nr P1 627 R Jawornik Polski – 

Jawornik Przedmieście o dł. 150 m. 

Całkowita wartość robót 77 122,85 zł przy współfinansowaniu 

Gminy Jawornik Polski w kwocie 20 975,00 zł 

i Powiatu Przeworskiego 56 147,85 zł.

/zadanie w realizacji/

Gmina Tryńcza
Remont drogi Nr P1 574 R Sieniawa - Gorzyce o dł. 1812 m.

 Całkowita wartość robót  435 976,27 zł przy 

współfinansowaniu Gminy Tryńcza w kwocie  203 000,00 zł  

i Powiatu Przeworskiego 185 976,27 zł.

Remont drogi Sieniawa - Gorzyce

Miasto Przeworsk
Remont drogi Nr P1 592 R ul. Misiągiewicza w Przeworsku 

o dł. 1258 m.

 Całkowita wartość robót 397 528,66 zł przy 

współfinansowaniu Miasta Przeworska w kwocie 178 344,00 zł 

i Powiatu Przeworskiego  219 184,66 zł.

Remont drogi ul. Misiągiewicza w Przeworsku



Strona 4                                                                                                                                                                                            Październik 2018PRZEWORSKIPOWIAT

Miasto i Gmina Sieniawa
Remont drogi Nr P1 579 R Manasterz – Czerwona Wola 

o dł. 2437 m.

 Całkowita wartość robót 484 006,43 zł przy 

współfinansowaniu Gminy Sieniawa w kwocie 250 000,00 zł 

i Powiatu Przeworskiego 234 006,43 zł.

Gmina Adamówka
Remont drogi Nr P1 552 R Majdan - Nowiny o dł. 406 m.

 Całkowita wartość robót 112 727,54 zł przy 

współfinansowaniu Gminy Adamówka w kwocie 56 363,00 zł 

i Powiatu Przeworskiego 56 364,54 zł. 

Remont drogi Manasterz - Czerwona Wola Remont drogi Majdan - Nowiny

Chodniki
Wykonawstwo zewnętrzne

Gmina Zarzecze
Budowa chodnika przy drodze  Rożniatów - Siennów 

w m. Siennów o dł. 90 m.

Całkowita wartość robót  67 315,69 zł przy dofinansowaniu 

Gminy Zarzecze w kwocie 32 000,00 zł  

i Powiatu Przeworskiego 35 315,69 zł.

Budowa chodnika przy drodze  Kisielów – Cieszacin Mały 

w m. Kisielów o dł.213 m.

Całkowita wartość robót 155 151,34 zł przy dofinansowaniu 

Gminy Zarzecze w kwocie 66 000,00 zł 

i Powiatu Przeworskiego 89 151,34 zł.

Budowa chodnika przy drodze Maćkówka – Żurawiczki 

w m. Żurawiczki o dł. 274,80 m.

Całkowita wartość robót  209 997,06 zł przy dofinansowaniu 

Gminy Zarzecze w kwocie  102 000,00 zł  

i Powiatu Przeworskiego 107 997,06 zł.

Gmina Gać
Budowa chodnika przy drodze Białoboki - Ostrów - Mikulice 

w m. Ostrów o dł. 420 m.

Całkowita wartość robót 526 176,25 zł przy dofinansowaniu 

Gminy Gać w kwocie 263 090,00 zł 

i Powiatu Przeworskiego 263 086,25 zł.

/zadanie w realizacji/

Budowa chodnika przy drodze Maćkówka – Żurawiczki  

Budowa chodnika przy drodze Rożniatów - Siennów

Budowa chodnika przy drodze Kisielów – Cieszacin Mały Budowa chodnika przy drodze Białoboki - Ostrów - Mikulice
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Gmina Przeworsk
Budowa chodnika przy drodze  Nr P1 605 R Urzejowice – 

Krzeczowice – Siennów w m. Urzejowice o dł. 193 m.

Całkowita wartość robót 135 323,41 zł przy dofinansowaniu 

Gminy Przeworsk w kwocie 67 662,00 zł  

i Powiatu Przeworskiego 67 661,41 zł.

Budowa chodnika przy drodze  Nowosielce p/ wieś w m. 

Nowosielce o dł. 403 m.

Całkowita wartość robót  305 861,87 zł przy dofinansowaniu 

Gminy Przeworsk w kwocie 152 930,00 zł 

i Powiatu Przeworskiego 152 931,87 zł.

Budowa chodnika przy drodze Urzejowice – Krzeczowice – Siennów Budowa chodnika przy drodze Nowosielce p/ wieś

 Miasto i Gmina Kańczuga
Budowa chodnika przy drodze  Nr P1 632 R Pantalowice - 

Rączyna w m. Rączyna o dł. 250 m. 

Całkowita wartość robót 250 901,92 zł przy dofinansowaniu 

MiG Kańczuga w kwocie 120 000,00 zł 

i Powiatu Przeworskiego 130 901,92 zł.

Budowa chodnika przy drodze Nr P1 622 R  Siedleczka - 

Pantalowice  w m. Pantalowice o dł. 170 m. 

Całkowita wartość robót 162 226,55 zł przy dofinansowaniu 

MiG Kańczuga w kwocie 80 000,00 zł 

i Powiatu Przeworskiego 82 226,55 zł.

/zadanie w realizacji/
Budowa chodnika przy drodze Pantalowice - Rączyna

Wykonawstwo własne PZD

Miasto Przeworsk
Remont chodnika przy drodze ul. Niepodległości 

w Przeworsku o dł. 180 m. 

Całkowita wartość robót  58 281,42 zł. 

/zadanie w realizacji/

Gmina Przeworsk
Budowa chodnika przy drodze Grzęska - Świętoniowa  

w m. Grzęska o dł. 200 m.

Całkowita wartość robót 164 555,00 zł przy dofinansowaniu 

Gminy Przeworsk w kwocie 76 834,00 zł.

/zadanie w realizacji/

Budowa chodnika przy drodze Rozbórz – Mirocin – Ożańsk  

w m. Mirocin o dł. 195 m.

Całkowita wartość robót 129 522,00 zł przy dofinansowaniu 

Gminy Przeworsk w kwocie 70 431,00 zł.

/zadanie w realizacji/

Gmina Sieniawa
Budowa chodnika przy drodze Sieniawa - Leżajsk

w m. Wylewa o dł. 600 m II Etap.

Całkowita wartość robót 76 500,00 zł przy dofinansowaniu 

Gminy Sieniawa w kwocie 50 000,00 zł.

Budowa chodnika przy drodze Sieniawa - Leżajsk  
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Gmina Jawornik Polski
Budowa chodnika przy drodze  Jawornik Polski – Jawornik 

Przedmieście  w  m. Jawornik Polski o dł. 150 m.

Całkowita wartość robót 80 362,10 zł przy dofinansowaniu 

Gminy Jawornik Polski w kwocie 46 388,00 zł.

/zadanie w realizacji/

Budowa chodnika przy drodze Hadle Szklarskie - Tarnawka  

w m. Hadle Szklarskie o dł. 155 m.

Całkowita wartość robót  86 400,00 zł przy dofinansowaniu 

Gminy Jawornik Polski w kwocie 49 759,00 zł.

/zadanie w realizacji/

Gmina Zarzecze
Budowa chodnika przy drodze  Rożniatów - Siennów 

w m. Siennów o dł. 250 m. 

Całkowita wartość robót 67 315,69 zł przy dofinansowaniu 

Gminy Zarzecze w kwocie 32 000,00 zł. Budowa chodnika przy drodze Rożniatów - Siennów

Remonty wykonywane przez pracowników Powiatowego Zarządu Dróg w Przeworsku w 2018 r.

 Do wykonania prac przy remontach cząstkowych dróg 

powiatowych zużyto: masa bitumiczna na gorąco - 26,26 t, 

emulsja asfaltowa - 20,64 t, grys bazaltowy - 179,0 t, grysy 

łamane - 4 t, kruszywa różne - 267,78 t, masa na zimno - 2,6 t.

 Remonty mostów i przepustów
 Remonty mostów:

- Chałupki w ciągu drogi powiatowej P1 580 R Gorliczyna - Wólka 

Pełkińska – remont konstrukcji drewnianej,

- Żurawiec w ciągu drogi powiatowej P 1 575 R Gorzyce Żurawiec 

- Gorzyce Podłużne – remont pokładu,

- Gniewczyna Łańcucka w ciągu drogi powiatowej P1 259 R 

Gniewczyna Łańcucka – Grodzisko – remont bariery,

- Pantalowice w ciągu drogi powiatowej P1 623 R  Siedleczka – 

Pantalowice – remont bariery.

 Remonty przepustów:

- Jagiełła w ciągu drogi powiatowej nr P1 578 R Droga przez wieś 

Jagiełła,

- Maćkówka w ciągu drogi powiatowej nr P1 594 R Przeworsk – 

Zarzecze,

- Biele w ciągu drogi powiatowej nr P1 553 R Kolonia Polska 

(granica powiatu) – Adamówka,

- Dobcza w ciągu drogi powiatowej nr P1 554 R Krasne – Dobcza,

- Wyremontowano i udrożniono 12 szt. przepustów o łącznej dł. 

96 m. 

 Renowacja rowów i uzupełnianie poboczy, koszenie 

poboczy, wycinka drzew i zakrzaczeń:

- Uzupełnienie poboczy – 5 900 m

- Renowacja rowów   – 6 400 m

- Ścinanie poboczy – 1 650 m

-3 x koszenie poboczy, rowów – 1 680 000 m.²                                                              

  Koszenie  poboczy:

- Czyszczenie kratek ściekowych – 122 szt.

- Czyszczenie korytek  – 700 m

- Wycinka zakrzaczeń – 2100 m²

- Wycinka drzew  – 14 szt.

- Prace związane z oczyszczeniem dróg i ulic powiatowych.

Remonty cząstkowe dróg powiatowych

Remont mostu w Chałupkach

Koszenie poboczy
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Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego
 W ramach działań poprawy bezpieczeństwa ruchu 

drogowego zrealizowano:

- wymianę i uzupełnienie znaków – 116 szt.,

- ustawianie wiosennych ograniczeń nośności dróg według 

potrzeb,

- montaż słupków prowadzących U1a – 66 szt.,

- wymiana uszkodzonych barier energochłonnych,

- malowanie - odnowa przejść dla pieszych – 57 szt.,

- odnowienie oznakowania poziomego przejazdów PKP – 2 szt.,

- przejazd kolejowy Chodaczów, 

- przejazd kolejowy Gniewczyna Łańcucka.

Tomasz Lenar

Dyrektor PZD w Przeworsku

Odnowienie oznakowania poziomego przejazdu PKP w Gniewczynie Ł.

 W 2018 r. Przeworska Kolej Dojazdowa Przeworsk – 

Dynów przewiozła około 11 tys. turystów do miesiąca września 

w ramach przejazdów rozkładowych i pociągów na zamówienie. 

Sezon turystyczny został rozpoczęty 6 maja br. a planowane 

zakończenie 30 września br. Powiatowy Zarząd Dróg w ramach 

własnej działalności prowadził prace utrzymaniowe i drobne 

remonty celem utrzymania ruchu kolejki i zapewnienia 

bezpieczeństwa ruchu pasażerskiego.

 W celu zabezpieczenia bezpieczeństwa ruchu 

pasażerskiego wykonano w 2018 r. niezbędne prace 

utrzymaniowe tj.:

–  wymiana zużytych podkładów – 1000 szt.

– mocowanie szyn do podkładów  – 670 kg szyniaków/ 2930 szt.

– wymiana mostownic – 15 szt.

– remonty rozjazdów – 4 szt.

– remonty mostów –  1 szt.

– remonty przepustów – 3 szt.

– uzupełnienie nawierzchni kolejowej tłuczniem  – 16t 

– odwodnienie torowiska – ok. 4,0 km

– remont bieżący taboru kolejowego – lokomotyw i wagonów – 

12szt.

– oczyszczenie terenu PKD z zakrzaczeń i chwastów w tym oprysk 

torowiska – 92,4 km.

 Powyższe prace wykonywane były na bieżąco  

brygadami  Powiatowego Zarządu Dróg.

 W 2018 roku zmniejszona była ilość przewozów na 

zamówienie natomiast zwiększył się ruch turystyczny w ramach 

przewozów rozkładowych tj. sobota, niedziela. 

 Powiatowy Zarząd Dróg w Przeworsku został 

wyróżniony przez Marszałka Województwa Podkarpackiego 

Władysława Ortyla statuetką za szczególną aktywność w rozwoju 

turystyki i jej promocji. 

Ryszard Wiśniowski

Z-ca Dyrektora PZD w Przeworsku

Remont i utrzymanie Przeworskiej Kolejki Dojazdowej Przeworsk – Dynów w 2018 r.

Wymiana zużytych podkładów 

Malowanie przejścia dla pieszych ul. Misiągiewicza w Przeworsku
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Inwestycje i remonty na drogach powiatowych w latach 2015 – 2018

 Dobiega końca V kadencja Rady Powiatu Przewors-

kiego,  a 21 października w wyborach do samorządu wybrani 

zostaną Radni Rady Powiatu Przeworskiego na VI kadencję. 

Okres wyborów to czas na podsumowanie dokonań na drogach 

powiatowych i na Przeworskiej Kolejce Dojazdowej Przeworsk – 

Dynów będącej w naszym zarządzie. 

 W latach 2014 - 2018 Powiatowy Zarząd Dróg w Prze-

worsku wyremontował 50 km dróg (nakładki bitumiczne) i wybu-

dował 9,6 km chodników w ramach programów: Program 

Rozwoju Obszarów Wiejskich, Rezerwa Subwencji Ogólnej 

Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa, Wieloletni 

Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych  II Etap  

Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój, Likwidacja skutków 

działania klęsk żywiołowych itd.; Współpracy z Samorządami 

Gminnymi, PGNiG, Nadleśnictwami, PKP, budowniczymi 

autostrady A4 itd. 

 Podział na programy, sposoby finansowania oraz 

długości odcinków obrazuje tabela:

 

Lp Nazwa zadania 
Długość w 
km/ szt. 

Wartość ogółem 

Dofinansowanie Dofinansowanie 

Powiat Gminy 

Inne 

UE 
MSWiA, MAiC 

MiB 
podmioty 

1 
Program Rozwoju Obszarów 

Wiejskich 
11,974 2 769 907,48 zł 1 703 474,00 zł   511 531,55 zł  695439,27 zł   

2 
Rezerwa Subwencji Ogólnej 
Ministerstwa Infrastruktury i 

Budownictwa  
2 2 298 635,54 zł     1 077 000,00 zł  1 221 635,54 zł      

3 

Wieloletni Narodowy Program 
Przebudowy Dróg Lokalnych  II 

Etap II Bezpieczeństwo – 
Dostępność – Rozwój 

4,8 2 839 751,15 zł 

  

1 431 376,15 zł    1 408 375,00 zł    

4 
Likwidacja skutków działania  klęsk 

żywiołowych 
19,935 4 964 626,80 zł    3 481 723,00 zł   727 332,62 zł  855 571,18 zł  95 000,00 zł  

5 

Prace remontowe finansowane ze 
środków na odbudowę dróg 

dojazdowych do placu budowy 
autostrady A4 

3,083 1 540 573,81 zł    1 206 173,81    344 400,00  

7 

Współpraca z gminami 
8,388 2 314 225,53 zł     1 171 522,09 zł   1 142 703,44 zł    

a.    Nawierzchnia dróg 

b.        Chodniki 

Wykonawstwo 
własne 

7,19 2 309 233,62 zł      1 078 835,77 zł  1 383 494,58 zł    

Wykonawstwo 
zewnętrzne 

2,412 2 105 289,02 zł      1 030 907,60 zł  1 074 381,42 zł    

8 Współpraca z innymi podmiotami 1,23 584 645,08 zł       96 156,54 zł    488 488,54 zł  

9 

Budowa mostów             

Remont mostów 

Wykonawstwo 
własne 

 140 000,00 zł     140 000,00 zł      

Wykonawstwo 
zewnętrzne 

 309 800,51 zł      64 038,13 zł    245 762,38 zł  

10 Ogółem:              

drogi  49,41 15 013 729,85 zł 

1 703 474,00 zł  4 913 099,15 zł  7 248 133,65 zł   6 559 964,89 zł  1 173 650,92 zł  
chodniki 9,60 4 414 522,64 zł 

mosty 
budowa 2 2 298 635,54 zł 

remont 7 449 800,51 zł 
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Most na rzece Mleczka w m. Urzejowice Droga Kańczuga - Jarosław w m. Kisielów Droga Gorliczyna - Wólka Pełkińska

 Ponadto w latach 2015 - 2018 baza sprzętowa 

Powiatowego Zarządu Dróg w Przeworsku poszerzyła się 

o zakupiony w tych latach sprzęt samochodowy i halę garażowo 

– warsztatową: samochód Renault Master, samochód Mercedes 

Sprinter, samochód Citroen Berlingo, koparka CASE 580 ST, 

samochód ciężarowy MAN 18 wraz z piaskarko – solarką 

i pługiem bocznym, samochód IVECO Daily, kosiarka bijakowa 

FERRI, głowica do kosiarki FERRI, zakup sprzętu drogowego 

i warsztatowego. Wartość w/w zakupów to kwota  920 000,00 zł.

 Zakup powyższego sprzętu samochodowego przyczynił 

się do usprawnienia pracy przy utrzymaniu dróg powiatowych.

 Na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego 

w ostatniej kadencji wydatkowano kwotę 234 000,00 zł na 

następujące prace: montaż barier ochronnych, montaż 

oznakowania poziomego i pionowego, wykonanie oznakowania 

przejazdów kolejowo – drogowych, malowanie przejść dla 

pieszych.

 Ponadto na pracę związaną z aktualizacją ewidencji 

dróg i wykonaniem przeglądów mostów wydano 162 000,00 zł.

 Podsumowując zadania wyszczególnione w tabelce 

w latach 2014-2018 wykonano zadania o łącznej wartości 

22,2 mln zł. W imieniu zarządcy dróg powiatowych chciałbym 

podziękować wszystkim osobom, które mają swój udział 

w przygotowaniu powyższych inwestycji i remontów a przede 

wszystkim Radzie Powiatu, Zarządowi Powiatu, Staroście 

Zbigniewowi  Kiszce, Radom Gmin, Burmistrzom i Wójtom 

z terenu Powiatu Przeworskiego, firmom współpracującym 

z Powiatem i Powiatowym Zarządem Dróg. Bez ich zaanga-

żowania, bliskiej współpracy nie byłoby tych sukcesów, które 

doprowadziły do poprawy warunków bezpieczeństwa ruchu 

drogowego zarówno dla kierowców jak i pieszych.

Serdecznie dziękujemy

Tomasz Lenar

Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Przeworsku

 wraz z pracownikami

Koparko - ładowarka CASE Samochód MAN 18 Hala garażowo - warsztatowa

Remont i utrzymanie Przeworskiej Kolejki Dojazdowej  Przeworsk – Dynów 2015 - 2018
Oprócz regularnych przewozów rozkładowych wspólnie  

z partnerami  w 2015 roku braliśmy udział  m.in. w widowisku 

"Pogórzańskie wesele" w Dynowie oraz ćwiczeniach służb 

mundurowych "Zgranie powiatowego i gminnych organów 

kierowania w sytuacji kryzysowej oraz sytuacji zewnętrznego 

zagrożenia państwa "Tunel 2015".

W 2016 roku zrealizowano Przejazd Grupy Rekonstruk-

cji Historycznej „Artyleria” z Przemyśla, w historycznych strojach 

oraz pokaz armaty górskiej M-75, wraz z okolicznościowym 

„występem” – strzałami w czasie przejazdu kolejki, a także 

zorganizowano przejazd dla młodzieży w ramach Światowych 

Dni Młodzieży. W 2016 roku odwiedziły nas grupy pasjonatów 

i turystów z krajów europejskich tj. Niemcy, Wielka Brytania, 

Czechy, Słowacja oraz goście z Ameryki Północnej.

Ćwiczena służb mundurowych
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W ramach współpracy z Podkarpackim Wojewódzkim 

Konserwatorem Zabytków w Przemyślu został wykonany remont 

dachu na stacji Dynów.

W 2017 roku zrealizowano przejazd w miesiącu 

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 koło PKTR „Leliwa”, w którym wzięło udział 50 uczestników. 

W poprzednim 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. Wykonany remont zapobiegnie 

dewastacji technicznej zabytkowego budynku.

Ryszard Wiśniowski

Z-ca Dyrektora PZD w Przeworsku

Światowe Dni Młodzieży

Remont dachu na stacji Dynów

Grupa Rekonstrukcji Historycznej „Artyleria”

Drezyniada 2017
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Wydział Geodezji i Ochrony Środowiska
Nowe scalenia w powiecie przeworskim

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa 

i Rozwoju Wsi z dnia 11 października 2017 r. przyznano 

dodatkowe środki finansowe na scalenia gruntów, jest to ok. 42 

mln euro na Województwo Podkarpackie.

31 sierpnia 2018 r. powiat przeworski złożył 6 wniosków 

do Marszałka Województwa Podkarpackiego celem pozyskania 

tych środków dla 7 miejscowości: Hadle Kańczuckie, Mikulice 

i Wolica, Siennów, Łapajówka, Maćkówka, Żurawiczki oraz 

w późniejszym terminie planuje złożyć kolejne wnioski dla trzech 

wsi: Łopuszka Wielka, Zagórze, Majdan Sieniawski. Suma po-

wierzchni wszystkich realizowanych i planowanych do scaleń 

gruntów wynosi prawie 11 tys. ha na kwotę 127,2 mln zł i jest to 

największa planowana inwestycja dot. prac scaleniowych 

spośród wszystkich powiatów w województwie podkarpackim 

oraz w kraju. Zadanie planowane jest na lata 2019-2022.
Więcej informacji znajduje się na stronie:

 www.powiatprzeworsk.pl/scalenia.

Scalenie gruntów w powiecie przeworskim na przestrzeni ostatnich lat
Powiat przeworski wiedzie prym nie tylko 

w województwie podkarpackim, ale także znajduje się 

w czołówce kraju pod wzglądem liczby przeprowadzonych lub 

prowadzonych scaleń oraz ogólnej ich powierzchni. 

Procedura scalenia gruntów obejmuje grunty rolne 

oraz leśne, w urządzaniu przestrzeni wiejskiej odgrywa bardzo 

istotną rolę. Często działki rolne nie mają bezpośredniego 

dostępu do drogi oraz mają niejasną i skomplikowana sytuację 

prawną. Nawet jeśli istnieje dostęp do drogi bardzo często jest 

ona nieprzejezdna lub jej szerokość nie jest dostosowana do 

nowoczesnego sprzętu rolniczego. Struktura obszarowa 

większości gospodarstw rolnych w powiecie przeworskim 

cechuje się dużym rozdrobieniem działek oraz nieregularnym 

kształtem granic. Dzięki tym pracom uczestnikom scalenia  

wydziela się nowe działki o lepszym ukształtowaniu, dogodnym 

dojeździe, skraca się odległości między siedliskiem a działkami 

uprawnymi co znacznie obniża koszty produkcji. Każda działka 

powinna posiadać dostęp do drogi co wpływa na jej atrakcyjność 

oraz zwiększa wartość nieruchomości.

Uczestnikiem scalenia jest właściciel lub posiadacz 

samoistny gruntu położonego na obszarze objętym scaleniem. 

Otrzymuje on za grunty posiadane przed scaleniem inne 

ekwiwalentne grunty o równej wartości szacunkowej. Decyzja 

zatwierdzająca projekt scalenia gruntów stanowi tytuł prawny 

do ujawnienia nowego stanu własności w księgach wieczystych. 

Aby w miejscowości odbyło się scalenie gruntów m.in. 

potrzebna jest zgoda większości osób zainteresowanych 

scalaniem albo osób posiadających większość obszarową 

w danej miejscowości czego potwierdzeniem jest złożenie 

wniosków scaleniowych wraz z podpisami. Uczestnicy scalenia 

nie ponoszą kosztów. Postępowanie scaleniowe finansowane 

jest w 100% ze środków publicznych.

Jednym z pierwszych scaleń w powiecie przeworskim, 

jakie zostało przeprowadzone w ramach SPO na latach 2004-

2006 objęło miejscowość Krzeczowice o powierzchni 779 ha 

i wyniosło ok 8 mln. zł. Następnie w ramach programu PROW 

w latach 2007-2013 scalenie zostało przeprowadzone w 5 miej-

scowościach: Żuklin, Łopuszka Mała, Pantalowice, Pełnatycze, 

Rożniatów. Łączna pow. w/w miejscowości wynosiła prawie 

3 tys. ha na kwotę ok. 21 mln. zł. W latach 2013-2014 zostało 

przeprowadzone scalenie wokółautostradowe w Chałupkach, 

gdzie powierzchnia wynosiła 192 ha. Koszt scalenia w kwocie 

1,3 mln zł pokryła Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autos-

trad. W kolejnym programie w ramach operacji typu „Scalanie 

gruntów  w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na 

lata 2014-2020 Powiat Przeworsk prowadzi 6 scaleń w miejsco-

wościach: Bóbrka Kańczucka, Kisielów, Rączyna, Siedleczka, 

Urzejowice i Chałupki – Gorliczyna „Szewnia”. Aktualnie trwają 

prace zagospodarowania poscaleniowego w miejscowości 

Kisielów oraz Bóbrka Kańczucka. 

W ramach zagospodarowania poscaleniowego w/w wsi 

planuje się wykonać:

I. Kisielów gm. Zarzecze:

- budowę lub przebudowę dróg poscaleniowych wraz 

z przepustami pod drogami i zjazdami do działek o łącznej 

długości ok. 13 km w tym drogi zielone ok. 3,5 km;

- renowację rowów melioracyjnych o łącznej długości ok. 7 km ;

- rekultywację  gruntów o pow. 15,5 ha.

II. Bóbrka Kańczucka gm. Kańczuga:

- budowę lub przebudowę dróg poscaleniowych wraz 

z przepustami pod drogami i zjazdami do działek o łącznej 

długości ok. 13 km w tym drogi zielone ok. 2 km;

- renowację rowów melioracyjnych o łącznej długości ok. 8 km; 

- rekultywację  gruntów o pow. 3 ha.

W miejscowościach Rączyna, Siedleczka, Urzejowice 

i Chałupki – Gorliczyna „Szewnia” nadal trwają prace scaleniowe, 

których termin zakończenia planowany jest na przyszły rok. 

Łączna suma powierzchni objętej scaleniem to 3,5 tys. 

ha za kwotę ok. 36 mln. zł.
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Podkarpacki System Informacji Przestrzennej (PSIP)
O PROJEKCIE:

„Podkarpacki System Informacji Przestrzennej” (PSIP) 

tworzy otwarty system informatyczny, który służy do 

wprowadzania, gromadzenia, analizowania oraz wizualizacji 

danych przestrzennych. Główną funkcją programu jest 

wspomaganie procesu decyzyjnego na szczeblu: woje-

wództwa, powiatów oraz miast i gmin zintegrowanych z tym 

systemem. Termin zakończenia projektu planowany jest na 

koniec 2019 r.

CEL PROJEKTU:

Głównym celem w/w projektu  jest poprawa 

konkurencyjności województwa oraz utworzenie otwartej, 

cyfrowej platformy integrującej zasoby informacyjne o cha-

rakterze przestrzennym, w celu świadczeń związanych 

z e-usługami. Dzięki nim interesant jak i pracownicy administracji 

publicznej będą mogli szybciej zarządzać, przetwarzać i pozyskać 

dane.

ZAKRES RZECZOWY:

W zakres projektu wchodzi m.in.:

- Opracowanie mapy topograficznej w skali: 1:10 000;

- Wykonanie ortofotomapy dla województwa podkarpackiego;

- Modernizacja i aktualizacja baz danych Ewidencji gruntów oraz 

mapy zasadniczej;

- Cyfryzacja materiałów źródłowych zasobu geodezyj-

nego i kartograficznego w powiatach;

- Dostawa i instalacja sprzętu i oprogramowania;

- Budowa portalu regionalnego w tym opracowanie 

i publikacja e-usług;

- Wdrożenie systemów informacji przestrzennej oraz 

e-usług.

PARTNERZY PROJEKTU:

Projekt jest realizowany w partnerstwie. Lide-

rem Projektu jest Województwo Podkarpackie a partne-

rami 22 powiaty naszego regionu.

BENEFICJENCI PROJEKTU:

Beneficjentem ostatecznym projektu są:

- mieszkańcy regionu;

- przedsiębiorcy (podmioty gospodarcze zainteresowane 

informacją przestrzenną i planami zagospodarowania 

przestrzennego);

- osoby i podmioty związane zawodowo z informacją 

przestrzenną (geodeci, architekci, rzeczoznawcy itp.);

- uczelnie oraz organizacje pozarządowe.

 ZAKŁADANE EFEKTY PROJEKTU:

- wzrost poziomu zadowolenia obywateli z usług 

świadczonych przez administrację samorządową;

- wzrost rozwoju, zakresu i jakości świadczenia e-usług, 

obejmujących informację przestrzenną;

- wzrost konkurencyjności lokalnej oraz wojewódzkiej 

gospodarki oraz turystyki;

- wzrost efektywności działań wspierających rozwój 

społeczeństwa informacyjnego i działań administracji 

samorządowej;

- integracja informacji przestrzennej z procedurami oraz 

danymi opisowymi;

- umożliwienie prowadzenia w formie elektronicznej ewidencji 

rejestrów oraz map;

- obniżenie kosztów świadczenia usług publicznych;

- zmniejszenie pracochłonności i czasochłonności obsługi 

interesantów;

- zapewnienie dostępu do danych zawartych w rejestrach 

publicznych, ewidencjach oraz bazach danych prowadzonych 

w starostwach;

- podniesienie poziomu wykorzystania nowoczesnych techno-

logii informacyjno-komunikacyjnych.

WARTOŚĆ PROJEKTU:

Wartość ogólna dla województwa podkarpackiego:

Wartość ogółem: ok. 178,8 mln zł

Wkład UE 85%: ok. 151,1 mln zł

Dla powiatu przeworskiego:

Wartość ogółem: ok. 9,2 mln zł

Wkład UE 85%: ok. 7,8 mln zł

Wkład własny powiatu: ok. 235 tys. zł

Pozostałe koszty sfinansowane będą z rezerwy budżetu państwa. 

Marek Markiewicz
Geodeta Powiatowy

Naczelnik Wydziału Geodezji i Ochrony Środowiska
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Referat Rozwoju Gospodarczego i Zamówień Publicznych
Powiat wspiera osoby niepełnosprawne

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. 

Za pośrednictwem powiatu przekazano z PFRON-u 

środki finansowe na zakup samochodów 9-cio miejscowych 

przystosowanych do przewozu osób niepełnosprawnych dla 

Środowiskowych Domów Samopomocy w  Gminie Sieniawa (77  

tys. zł) oraz Gminie Kańczuga (70 tys. zł). Ponadto PFRON 

przyznał dofinansowanie w kwocie 12 tys. zł dla Gminy 

Przeworsk na wymianę posadzek lastrykowych na wykładziny 

zgrzewalne w Zespole Szkół w Mirocinie oraz kwotę ok. 48 tys. zł 

dla Szkoły Podstawowej w Jaworniku Polskim. Powiatowy Urząd 

Pracy w Przeworsku również sukcesywnie korzysta ze 

wskazanych środków realizując zadania z zakresu aktywizacji 

zawodowej osób niepełnosprawnych, na co w 2018 roku 

otrzymał kwotę 80 tys. zł.

Przeworsko - Dynowski Obszar Wsparcia

Powiat Przeworski wspólnie z 12 jednostkami 

samorządu terytorialnego: Gminą Miejską Przeworsk, 

Miastem i Gminą Kańczuga, Miastem i Gminą Sieniawa, Gminą 

Przeworsk, Gminą Tryńcza, Gminą Gać, Gminą Zarzecze, Gminą 

Adamówka, Gminą Jawornik Polski, Miastem Dynów, Gminą 

Dynów oraz Gminą Hyżne realizował projekt pt. ”Zintegrowany 

Rozwój Przeworsko-Dynowskiego Obszaru Wsparcia”. 

Projekt był współfinansowany ze środków Unii 

Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 

w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-

2013. 

Wartość projektu wyniosła 1 388 947,72 zł przy 

dofinansowaniu ze środków Unii Europejskiej w wysokości 

1 250 052,95 zł.  W ramach projektu opracowano Analizę 

potencjału gospodarczego, turystycznego i społecznego,  

Strategię oraz Program Rozwoju Gospodarczego Przeworsko-

Dynowskiego Obszaru Wsparcia, także dokumentację projek-

tową dla zintegrowanych inwestycji realizowanych w ramach 

współdziałania jednostek samorządu terytorialnego szczebla 

gminnego i powiatowego, w tym m.in. na linię kolei wąsko-

torowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Projekt realizowany 

w latach 2014-2015.

Wsparcie Podkarpackiego Konserwatora Zabytków na budynki stacyjne kolejki wąskotorowej

Powiat Przeworski w 2016 roku otrzymał dotację od 

Podkarpackiego Konserwatora Zabytków na zadanie „Remont 

więźby dachowej i pokrycia dachu budynku stacji w Dynowie”. 

 Całkowity koszt inwestycji wyniósł ok. 100 tys. zł, 

z czego ok. 40 tys. zł pochodziło z dotacji Podkarpackiego 

Konserwatora zabytków, 5 tys. zł dołożyła Gmina Miejska Dynów, 

natomiast pozostałe środki stanowiły wkład własny powiatu. 

Również w 2017 roku Konserwator przyznał dofinansowanie na  

„Remont dachu na budynku stacji kolei przewozowej Przeworsk-

Dynów w miejscowości Jawornik Polski - Przedmieście”. 

Całkowity koszt zadania wyniósł ok. 52 tys., z czego ok. 32 tys. 

dofinansował Konserwator, pozostała kwota w wysokości ok. 

20 tys. zł pochodziła ze środków własnych powiatu i Gminy 

Jawornik Polski.

Rewitalizacja kolejki na liście przedsięwzięć o charakterze strategicznym w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

Umieszczenie projektu na w/w liście umożliwi 

Powiatowi Przeworskiemu  wyremontowanie ok. 26 km linii 

kolejowej. 

Realizacja projektu planowana jest w latach 2019-2021  

w zakresie działania 5.3 Infrastruktura kolejowa RPO WP 2014-

2020. Koszt całkowity zadania wyniesie ok. 20 mln zł, przy 

dofinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego (EFRR) w kwocie ok. 14 mln zł. Projekt realizowany 

będzie przy wsparciu finansowym samorządów gminnych przez 

których terytorium przebiega linia kolei wąskotorowej.
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Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w powiecie przeworskim

W 2017 roku zakończono rzeczo-

wą realizację przedsięwzięcia pn. „Głębo-

ka modernizacja energetyczna  budynków 

użyteczności publicznej w powiecie 

przeworskim”. Projekt realizowany był 

w ramach Regionalnego Programu Opera-

cyjnego Województwa Podkarpackiego na 

lata 2014-2020, osi  priorytetowej III 

Czysta Energia, działania 3.2 Moderni-

zacja energetyczna budynków.

Przedmiotem projektu objęto 

budynki: budynek administracyjny Sta-

rostwa 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 z salą 

gimnastyczną, a także budynek warsztatów szkolnych.

W ramach prac wykonane zostało:

- docieplenie ścian, stropów, fundamen-

tów, stropodachów lub dachów obiektów,

- modernizacja lub wymiana stolarki 

okiennej i drzwiowej, 

- izolacja cieplna, kompleksowa moderni-

zacja instalacji ogrzewania lub przygotowa-

nia ciepłej wody użytkowej (montaż baterii 

słonecznych) wraz z wymianą źródła ciepła 

(kotły gazowe),

- modernizacja lub wymiana oświetlenia 

(zamontowanego w budynkach na stałe).

Całkowita wartość projektu wy-

niosła 1 996 743,61 zł  przy dofinansowaniu 

ze środków Europejskiego Funduszu Roz-

woju Regionalnego w wysokości 1 477 762,61 zł i wkładzie 

własnym Powiatu 518 981,00 zł.

Promocja kultury i dziedzictwa ludowego

Powiat Przeworski podejmuje inicjaty-

wy służące wsparciu tradycji i dziedzictwa kultu-

rowego regionu, ochronie i podtrzymywaniu 

wartości stanowiących o przynależności kultu-

rowej jego mieszkańców. 

W ramach tego działania Powiat w bie-

żącym roku, realizował projekt pt. „Śladami 

dawnych smaków powiatu przeworskiego – 

tradycja kulinarna w zgodzie z darami ziemi”, 

wraz z Paniami zrzeszonymi w lokalnych Kołach 

Gospodyń Wiejskich, Stowarzyszeniu Aktywnych 

Kobiet Gminy Zarzecze i Stowarzyszeniu Kobiet 

Gminy Gać z terenu powiatu przeworskiego. 

Partnerami przedsięwzięcia był również: Zespół 

Szkół Zawodowych w Przeworsku, Zespół Szkół w Zarzeczu oraz 

Zespół Szkół w Kańczudze. Przedsięwzięcie współfinansowane 

jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Planu Działania 

Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Plan 

Operacyjny na lata 2018-2019. Celem projektu było zachowanie 

i wypromowanie dziedzictwa kulinarnego wsi powiatu prze-

worskiego poprzez wyeksponowanie różnorodności lokalnych 

tradycji kulinarnych i obrzędów z nimi związanych. Pierwszym 

etapem projektu były przeprowadzone w kwietniu br. warsztaty 

kulinarne w trzech wyżej wskazanych szkołach pn.: „Tradycja 

kulinarna w zgodzie z darami ziemi”. Warsztaty skierowane były 

do młodzieży szkolnej (18-20 lat) uczącej się w klasach o kie-

runkach technik żywienia i usług gastronomicznych oraz do 

członkiń Kół Gospodyń Wiejskich. Głównym założeniem projektu 

było wydanie publikacji „Śladami dawnych smaków powiatu 

przeworskiego”, odnoszącej się do tradycji kulinarnej powiatu, 

bogatej w tradycyjne przepisy, potrawy i smaki 

kojarzone z babcinymi specjałami, które w obec-

nych czasach są pomijane i zapominane, a które 

są wyrazem dorobku pokoleń i cechą wyróżniają-

cą nasz region spośród innych.

Rafał Anklewicz

Kierownik Referatu Rozwoju 

Gospodarczego i Zamówień Publicznych

Powiat Przeworski w 2018 r. wydał album „Powiat 

Przeworski w obiektywie”, prezentujący na fotografiach opatrzo-

nych opisami jego piękno. To nieja-

ko podróż po urokliwych miejscach 

wszystkich gmin tworzących tery-

torialnie powiat. Najpiękniejszych 

zakątkach, godnych upamiętnie-

nia, a przede wszystkim zobacze-

nia. 

Wydawca: Starostwo Powiatowe w Prze-

worsku, RAFADA S.C., fotografie: Tomasz 

Turoń.

Wydział Oświaty, Kultury, 

Promocji i Ochrony Zdrowia

Budynek przy ul. Lwowskiej

Budynek przy ul. Krasickiego

„Powiat Przeworski w obiektywie”
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Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg
Problemy z CEPiK 2.0

13 listopada 2017 r. Ministerstwo Cyfryzacji urucho-

miło nową wersję Systemu Informatycznego Centralnej 

Ewidencji Pojazdów i Kierowców (CEPiK 2.0), przeznaczonego 

do obsługi procesu rejestracji pojazdów. 

W założeniu nowy system miał zastąpić dotychczas 

funkcjonujący CEPiK 1.0 a co za tym idzie w znacznym stopniu 

podnieść jakość realizacji zadań związanych z dopuszczaniem 

pojazdów do ruchu. Miał też podnieść jakość obsługi 

interesantów. Jak się jednak okazuje, cel ten nie został do końca 

zrealizowany a system od początku jego wdrożenia działał 

wadliwie. Pomimo zapewnień Ministerstwa Cyfryzacji, iż 

podejmowane są wszelkie działania, które pozwolą udrożnić 

pracę w Wydziałach Komunikacji to system wciąż generuje liczne 

błędy przez co ogranicza sprawność działania urzędu, 

w konsekwencji obniżając jakość i znacząco wydłużając czas 

obsługi petentów.

Problem kolejek w Wydziałach Komunikacji dotyczy 

całego kraju, jest to spowodowane nie tylko niedoskonałością 

systemu teleinformatycznego ale również ilością dokumentacji, 

którą urzędnik musi sprawdzić i zweryfikować z systemem 

teleinformatycznym w procesie rejestracji pojazdu bądź przy 

wymianie dowodu. W niektórych przypadkach zachodzi 

konieczność powtórnego wprowadzenia danych pojazdu do 

systemu (dotyczy to szczególnie „starych” dowodów rejestra-

cyjnych).

Rozumiejąc powagę problemu, Starosta Przeworski 

zwrócił się do Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych 

w Warszawie o dodatkowy sprzęt komputerowy. W tym miejscu 

należy wyjaśnić, że Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych 

jest wyłącznym dostawcą sprzętu komputerowego niezbędnego 

do obsługi systemu Pojazd. Pierwotnie Zarząd PWPW S.A. 

odmówił przydzielenia dodatkowego stanowiska jednak po 

długich staraniach udało się taki sprzęt pozyskać. Obecnie 

prowadzone są prace nad wydzieleniem pomieszczenia i urucho-

mieniem dwóch dodatkowych stanowisk do obsługi spraw 

związanych z rejestracją pojazdów. 

Tomasz Kotliński

Naczelnik Wydziału Komunikacji, Transportu i Dróg

Na przestrzeni ostatnich czterech lat w Wydziale 

Komunikacji, Transportu i Dróg Starostwa Powiatowego 

w Przeworsku:

wydano:

46168 dowodów rejestracyjnych 

4150 zatrzymanych dowodów rejestracyjnych

235 zaświadczeń potwierdzających rejestrację pojazdów

zgłoszono zbycie 11347 pojazdów 

wyrejestrowano na wniosek lub z urzędu 7206 pojazdów

czasowo wycofano z ruchu 926 pojazdów

wydano:

8363 profile kandydata na kierowcę 

742 zaświadczenia potwierdzające posiadanie lub brak 

uprawnień do kierowania pojazdami

1640 skierowań na badania lekarskie i psychologiczne

24 legitymacje instruktora

123 międzynarodowe prawa jazdy

wydano lub wymieniono 14559 praw jazdy

wydano i wymieniono 184 zezwolenia do kierowania pojazdami 

uprzywilejowanymi

wykonano 3704 zakazy prowadzenia pojazdów, cofnięć 

uprawnień i zatrzymań praw jazdy

zwrócono i przywrócono 2055 praw jazdy i uprawnień do 

kierowania pojazdami 

przekazano 813 akt kierowców do innych urzędów

żądano 518 akt kierowców z innych urzędów

 wydano lub zmieniono: 

52 licencje na transport drogowy / zawód przewoźnika 

drogowego 

50 zaświadczeń na przewozy drogowe na potrzeby własne 

9 licencji na pośrednictwo przy przewozie rzeczy

158 wypisów z licencji na transport drogowy / zawód 

przewoźnika drogowego

85 wypisów z zaświadczeń na przewozy drogowe na potrzeby 

własne

18 zezwoleń na przewozy regularne i regularne specjalne 

90 wypisów z zezwoleń na przewozy regularne i regularne 

specjalne

9 uprawnień diagnosty

dokonano: 

2 wpisy do rejestru przedsiębiorców prowadzących Stację 

Kontroli Pojazdów

4 wpisy do rejestru przedsiębiorców prowadzących Ośrodek 

Szkolenia Kierowców

wprowadzono 224 zmiany organizacji ruchu

przeprowadzono: 

46 kontroli Ośrodków Szkolenia Kierowców

8 kontroli Stacji Kontroli Pojazdów

152 kontrole przewoźników drogowych.
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Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Przeworsku
Działalność szpitala w latach 2014 - 2018

 Ostatnie lata były czasem trudnych wyzwań dla 

przeworskiego szpitala, jednak dzięki ciężkiej pracy i deter-

minacji Zarządu i Rady Powiatu, Rady Społecznej działającej 

przy SP ZOZ w Przeworsku, a także Dyrekcji placówki oraz 

pracowników ten okres można uznać za udany. Zrealizowano 

wiele przedsięwzięć, które wpłynęły na poprawę warunków 

lokalowych i komfort pobytu pacjentów, podniesienie 

standardów opieki zdrowotnej oraz dostępność placówki dla 

mieszkańców powiatu.

 SP ZOZ w Przeworsku to wielospecjalistyczny szpital 
2

o łącznej powierzchni zabudowy 11 099 m , powierzchni 
2 3

użytkowej wynoszącej 11 815 m  i kubaturze 58 162 m . Całość 

obiektów jest monitorowana i objęta siecią informatyczną. 

Pomieszczenia szpitalne mają odpowiedni standard i wyposa-

żone zostały w nowoczesny sprzęt medyczny. 

 Nadrzędnym celem jednostki jest zapewnienie 

świadczeń zdrowotnych na najwyższym poziomie. Szeroki profil 

działalności oraz fachowy personel pozwalają na objęcie 

pacjentów kompleksową opieką w niemalże całym procesie 

leczenia. Przeworski szpital to nie tylko oddziały łóżkowe, ale 

również poradnie specjalistyczne i pracownie diagnostyczne. 

 W ciągu roku hospitalizowanych jest średnio 14 000 

pacjentów, udzielanych jest ponad 100 000 porad lekarskich 

i wykonywanych jest blisko 350 000 badań.

 Chcąc stale utrzymywać swoją wiarygodność w kontak-

tach z pacjentami, personelem, płatnikiem, dostawcami, orga-

nem założycielskim i społecznością lokalną, szpital od wielu lat 

może poszczycić się szeregiem wyróżnień m.in. Certyfikatem 

„Szpital bez bólu”, który  przyznawany jest wspólnie przez 

Polskie Towarzystwo Badania Bólu oraz Polskie Towarzystwo 

Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Polskie Towarzystwo 

Ginekologiczne, Towarzystwo Chirurgów Polskich i Polskie 

Towarzystwo Ortopedyczne i Traumatologiczne, Certyfikatem 

Akredytacyjnym nadawanym przez Centrum Monitorowania                                                    

Jakości w Ochronie Zdrowia, czy Certyfikatem Systemu 

Zarządzania Jakością PN-EN ISO 9001:2015-10 przyznawanym 

przez niezależną jednostkę certyfikującą. Także Dział Diagnostyki 

Laboratoryjnej ma na swoim koncie wiele certyfikatów. 

Laboratorium systematycznie uczestniczy w zewnętrznych 

sprawdzianach jakości organizowanych przez Centralny Ośrodek 

Badań Jakości w Diagnostyce Laboratoryjnej w Łodzi. Wysoką 

jakość wyników uzyskuje corocznie Pracownia 

Mikrobiologiczna, czego dowodem są Świadectwa 

Wiarygodności Badań Mikrobiologicznych 

POLMICRO. Kierowany przez dr n.med. Annę 

Kozak-Sykałę Oddział Neurologiczny i Udarowy 

otrzymał Certyfikat „Gold Status” Europejskiego 

Towarzystwa Udarowego. Certyfikat ten jest 

nadawany przez tą organizację  w ramach projektu 

„Angels”, którego celem jest promowanie naj-

lepszych standardów leczenia pacjentów z udarami 

mózgu oraz wdrażanie nowoczesnych procedur 

postępowania w celu ujednolicenia procesu diagnostyki i lecze-

nia udarów mózgu w Europie. 

 Od 2004 roku SP ZOZ w Przeworsku bierze udział 

w ogólnopolskim Rankingu Szpitali organizowanym przez gazetę 

Rzeczpospolita i Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie 

Zdrowia. Placówka wielokrotnie zajmowała miejsce w „złotej 

setce” wśród najlepszych szpitali w kraju oraz bardzo wysokie 

lokaty w województwie podkarpackim. 

 Za sukces należy uznać powstanie na terenie SP ZOZ 

w Przeworsku Stacji Dializ, której uroczyste otwarcie nastąpiło 

27.10.2014 r., natomiast 3.11.2014 r. wykonano pierwsze zabiegi 

hemodializy. Ośrodek zbudowany przez prywatnego inwestora, 

firmę Diaverum Polska, dzięki kontraktowi z NFZ oferuje 

bezpłatne leczenie pacjentom z miasta i powiatu przeworskiego. 

Stacja Dializ dysponuje 17 nowoczesnymi stanowiskami do 

hemodializy, w tym dwoma w osobnej sali dla chorych 

wirusologicznie dodatnich. Przy Stacji znajduje się także 

Poradnia Nefrologiczna, w której porad udziela dwóch lekarzy 

specjalistów trzy razy w tygodniu. Obecnie wykonywanych jest 

średnio 770 dializ miesięcznie u ok. 60 pacjentów. Jest to 

ogromne ułatwienie dla pacjentów cierpiących na schorzenia 

nerek, gdyż dzięki przeworskiej Stacji Dializ nie muszą dojeżdżać 

na zabiegi do Rzeszowa, czy Jarosławia. Dodać należy, że NZOZ 

Diaverum ściśle współpracuje z oddziałami szpitalnymi tut. 

placówki.

 Pomimo trudności finansowych w ostatnich latach 

udało się przeprowadzić modernizację części oddziałów, 

poradni, czy pracowni diagnostycznych dostosowując je do 

wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia 

i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej, określonych w rozpo-

rządzeniu ministra zdrowia.

 W latach 2016-2018 remont przeszedł Oddział 

Rehabilitacji Neurologicznej oraz Oddział Orto-

pedii i Traumatologii Narządu Ruchu. Wcześniej-

sza lokalizacja Oddziału Ortopedii nie spełniała 

warunków sanitarno-technicznych i konieczne 

było przeniesienie tego oddziału z II piętra 

budynku A na I piętro budynku C obok Oddziału 

Rehabilitacji Neurologicznej. Modernizacja tych 

dwóch oddziałów zwiększyła nie tylko komfort 

pacjentów, ale i warunki pracy personelu. 

PRZEWORSKIPOWIAT

NZOZ Diaverum
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 W tym roku całkowitą metamorfozę przeszedł Oddział 

Urologiczny, którego remont był elementem programu dostoso-

wawczego polegającego na poprawie infrastruktury szpitalnej 

pobytowo-diagnostycznej oraz technicznej. Został on przenie-

siony w miejsce zajmowane wcześniej przez Oddział Ortopedii. 

Na zmodernizowanym oddziale powstały nowe sale chorych: 

trzy - dwuosobowe, trzy - czteroosobowe oraz dwie izolatki 

z węzłem sanitarnym, sala pooperacyjna z monitoringiem i dwa 

gabinety zabiegowe. Zmiany remontowe na Oddziale Urologicz-

nym polegały także na wykonaniu robót budowlanych związa-

nych z wymianą instalacji elektrycznej, teletechnicznej, wodno-

kanalizacyjnej. Wymieniona została również częściowo stolarka 

drzwiowa. W najbliższym czasie planowany jest remont Oddziału 

Chirurgii Ogólnej, który poszerzy bazę lokalową o część pomiesz-

czeń zajmowanych dotychczas przez Oddział Urologiczny.

 Niezależnie od trudności finansowych szpital wygospo-

darował środki pieniężne na modernizację Pracowni Bakterio-

logii, która została ukończona w czerwcu br. 

 W trosce o właściwe mycie, dezynfekcję i sterylizację 

sprzętu medycznego, a w szczególności narzędzi służących do 

wykonywania zabiegów operacyjnych rozpoczęła się 

przebudowa Centralnej Sterylizatorni. Obiekt wzbogaci się 

o najnowszej generacji urządzenia do mycia, dezynfekcji oraz 

sterylizacji narzędzi chirurgicznych i sprzętu medycznego 

z wykorzystaniem ultradźwięków, pary i plazmy. Urządzenia 

zakupione przez przeworski szpital będą spełniać rygorystyczne 

normy, jeśli chodzi o niszczenie chorobotwórczych drobno-

ustrojów i zapobieganie występowaniu zakażeń szpitalnych.

 Ponad dwa lata temu na terenie szpitala i wokół 

obiektów został wprowadzony monitoring wizyjny z zapisem 

obrazów. Monitoring zainstalowano w celu zwiększenia 

bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz dla poprawy 

ochrony mienia i osób przebywających w budynkach placówki.

 W latach 2015-2018 doposażono zakład w nowoczesną 

aparaturę medyczną i sprzęt, które zakupiono ze środków 

własnych lub przy współfinansowaniu przez Starostwo 

Powiatowe w Przeworsku. Na bogatej liście zakupów znalazły się 

m.in. sterylizator plazmowy, pompy infuzyjne, insuflator, 

rejestratory i aparaty EKG, fotel okulistyczny, aparat EMG, 

kardiomonitor, aparat KTG, aparat do wspomagania oddychania 

u noworodków, łóżka elektryczne, dezynfektor do basenów. 

W 2016 roku SP ZOZ w Przeworsku zakupił dwa nowe ambulanse 

z własnych funduszy przeznaczając na nie 763 153,38 zł. Karetki 

VW Crafter to nowoczesne ambulanse ratunkowe, służące jako 

ruchoma jednostka intensywnej terapii. Posiadają kompleksowe 

wyposażenie medyczne, w tym specjalistyczne nosze oraz 

zaawansowany defibrylator. Dzięki dotacji ze Starostwa 

Powiatowego w wysokości 310 000,00 zł, możliwe stało się 

pozyskanie echokardiografu za kwotę 325 500,00 zł. 

 Od wielu lat Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy 

wspiera szpital w Przeworsku. Specjalistyczny sprzęt trafił na 

Oddział Neonatologiczny, Oddział Pediatryczny oraz Oddział 

Geriatryczny. Dzięki hojności Fundacji poszerzono bazę 

aparatury diagnostycznej m.in. o: łóżka szpitalne z elektryczną 

regulacją, łóżeczka dziecinne, szafki przyłóżkowe, aparaty EKG 

i kardiomonitory, urządzenie do przesiewowego badania słuchu 

u noworodków, inkubatory, pompy infuzyjne, ultrasonograf, 

aparaty do lokalizacji żył, pionizator do nauki chodzenia, 

podnośnik elektryczny, materace przeciwodleżynowe, czy rotor 

do terapii kończyn dolnych i górnych.

 Na prośbę Dyrekcji szpitala oraz Kierownika Oddziału 

Neonatologicznego lek. Bogusławy Bielówki, Wielka Orkiestra 

Świątecznej Pomocy przekazała z tegorocznej zbiórki pieniędzy 

dla tego oddziału stanowisko do resuscytacji noworodków, USG, 

kardiomonitor i pulsoksymetr. Nowa aparatura niewątpliwie 

pozwoli na jeszcze lepszą opiekę nad małymi pacjentami, 

a personelowi medycznemu znacznie ułatwi pracę.

 Od 1 października 2017 roku zmieniło się finansowanie 

szpitali przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Placówki, które 

spełniły odpowiednie kryteria weszły do tzw. sieci szpitali i mają 

zagwarantowane z budżetu państwa środki pieniężne na 

leczenie w formie ryczałtu. Po roku od wejścia w życie tych 

nowych zasad widać, że utworzenie sieci szpitali nie wpłynęło 

znacznie na poprawę sytuacji finansowej większości podmiotów 

leczniczych. Wiele placówek, w tym i przeworski szpital, nie mają 

wystarczającego zabezpieczenia finansowego na pokrycie 

i realizację wszystkich niezbędnych inwestycji, czy żądań 

płacowych dla poszczególnych grup zawodowych. Niemniej 

jednak SP ZOZ w Przeworsku znalazł się wśród 9 szpitali na 

Podkarpaciu, które uzyskały II stopień finansowania świadczeń 

medycznych.

 Niezależnie od niełatwej sytuacji ekonomicznej 

i nawarstwiających się problemów, zarówno Dyrekcja, jak 

i pracownicy szpitala każdego dnia starają się, aby pacjenci mieli 

stworzone bezpieczne i komfortowe warunki leczenia, a wykwa-

lifikowany personel otacza ich fachową i troskliwą opieką.

Sylwia Czwartkowska

Kierownik Działu Metodyczno-Organizacyjnego

i Archiwum Dokumentacji Szpitalnej

Karetka VW Crafter 

Oddział Urologiczny po remoncie
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„Poprawa jakości diagnostyki obrazowej i endoskopowej oraz leczenia operacyjnego 
i intensywnej opieki medycznej w SP ZOZ w Przeworsku”

PRZEWORSKIPOWIAT

 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 

w Przeworsku jest w trakcie realizacji w/w projektu współ-

finansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego w Ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na 

lata 2014 – 2020.

Całkowita wartość projektu: 7 858 798,34 zł

Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego: 6 654 691,06 zł

Kwota dofinansowania z budżetu Powiatu Przeworskiego: 

1 014 268,00 zł

Środki własne SP ZOZ w Przeworsku: 189 839,28 zł.

 Głównym celem projektu jest poprawa dostępności 

i jakości świadczonych usług poprzez kompleksowe i celowe 

doposażenie placówki w nowoczesny sprzęt i aparaturę 

medyczną. Łącznie zostanie zakupionych 56 urządzeń (zakoń-

czenie realizacji projektu 31.10.2018 r.)

I. Dział Diagnostyki Obrazowej

Uzasadnienie konieczności zakupu:

 Diagnostyka za pomocą obrazowania radiologicznego 

jest podstawową formą diagnozowania w dzisiejszych czasach. 

Wykorzystywana jest w każdym etapie leczenia chorego – od 

rozpoznania samej choroby, poprzez postępy w czasie leczenia, 

aż po wykrywanie powikłań.

 Posiadana aparatura radiologiczna była wyeksploato-

wana i przestarzała (aparat RTG z pozycji 1 zastąpił sprzęt 

z 1994 r., aparat RTG z 2005 r. został zastąpiony systemem z poz. 

2, aparat mammograficzny z 1999 r. (nowy z poz. 3), USG z 2006 r. 

zostanie zastąpione nowym aparatem z poz. 9. Pozostałe sprzęty 

są niezbędne w procesie diagnostyki radiologicznej cyfrowej. 

Serwer radiologiczny jest niezbędny do dystrybucji i archiwizacji 

badań, gromadzi i udostępnia obrazy. Automatyczny duplikator 

do nagrywania płyt w sposób automatyczny nagrywa na płyty 

CD/DVD cyfrowe obrazy z badań RTG. Został stworzony z myślą 

o wyeliminowaniu „błędu ludzkiego” przy wydawaniu badań, 

a także zmniejszeniu kosztów dystrybucji i archiwizacji obrazów 

medycznych. Lekarska stacja diagnostyczna przeznaczona jest 

do diagnozy i opisów badań w zakładach diagnostyki obrazowej. 

Zestawy komputerowe, urządzenia wielofunkcyjne, drukarka 

kodów kreskowych są elementami niezbędnymi do funkcjono-

wania infrastruktury Działu Diagnostyki Obrazowej – szczegól-

nie w procesie rejestracji badań, wyników oraz opisów badań. 

 Radiografia cyfrowa (DR) jest metodą alternatywną dla 

tradycyjnych (analogowych) zdjęć rentgenowskich umożliwia-

jącą uzyskanie zapisu zdjęcia w formie cyfrowej. Systemy 

radiografii cyfrowej dzieli się na bezpośrednie i pośrednie. 

W systemach bezpośrednich rejestratorem promieniowania jest 

cyfrowy detektor typu CCD lub CMOS. Obraz rentgenowski 

pojawia się na ekranie komputera niemal natychmiast po 

ekspozycji na promieniowanie rentgenowskie. W systemach 

pośrednich rejestratorem obrazu jest płyta pamięciowa pokryta 

fosforem magazynującym (PSP - Photostimulable Storage 

Phosphor) służąca do zapisu obrazu utajonego, który odczyty-

wany jest dopiero w specjalnym skanerze. 

 Od 2005 r. SP ZOZ w Przeworsku posiadał system 

pośredni, a dzięki zakupom mogliśmy przejść na cyfrowy bez-

pośredni system. Mammografia od 1999 r. była analogowa, 

a teraz posiadamy w pełni cyfrową najnowocześniejszą na 

Podkarpaciu. Metoda ta nie wymaga dawek promieniowania, 

jakie występują w radiografii konwencjonalnej oraz  zmniejszony 

jest czas ekspozycji do 0,02s (zmniejszenie 10-50x).

 Dzięki cyfrowemu systemowi aparatury RTG i mammo-

grafii znacznie poprawi się ergonomia pracy techników rtg oraz 

lekarzy radiologów. W przypadku cyfryzacji badań mammo-

Dział Diagnostyki Obrazowej – Systemy RTG 
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graficznych dodatkowo będziemy mieli wkład w ochronę 

środowiska z uwagi na brak potrzeby używania odczynników 

chemicznych (utrwalacza i wywoływacza).

 W pracy techników rtg nie będzie potrzeby "zaczyty-

wania" obrazu z kaset cyfrowych po każdej ekspozycji. 

Zastosowanie detektorów cyfrowych zapewni powtarzalność 

jakości obrazów w dłuższym okresie czasu ("starzenie się" kaset 

CR używanych dotychczas).

 Skróci się znacznie czas wykonywania świadczenia, 

a w konsekwencji czas oczekiwania pacjenta na badanie również 

się zmniejszy. W przypadku badań mammograficznych przesie-

wowych skrócenie czasu wykonywania świadczenia będzie miało 

wpływ na ilość kobiet, które możemy objąć programem 

profilaktyki raka piersi czyli wzrośnie aktywność pracowni 

mammograficznej w ramach profilaktyki i promocji zdrowia 

w powiecie przeworskim (i poza powiatem).

 Wprowadzenie systemu w pełni cyfrowego wpłynie 

również na krótszy czas narażenia pacjenta na promieniowanie 

jonizujące a to w praktyce oznaczać będzie zmniejszenie dawki 

napromieniowania zgodnie z zaleceniami w ramach ochrony 

radiologicznej pacjenta.

 Nowoczesny cyfrowy aparat RTG pozwoli na poszerze-

nie zakresu świadczonych usług poprzez zaspokojenie 

zapotrzebowania na badanie RTG całego kręgosłupa (jedna 

ekspozycja) i/lub wykonywanie zdjęć tzw. "sylwetkowych" 

kończyn dolnych.

II. Blok Operacyjny

 Uzasadnienie konieczności zakupu:

 Na Bloku Operacyjnym przewidziano zakup sprzętu, 

który częściowo zastąpił przestarzałe wyposażenie oraz sprzęty, 

dzięki którym będą wykonywane nowoczesne procedury 

lecznicze.

Poz. 1 System RTG ramię C umożliwiają wykonywanie cyfrowych 

zdjęć RTG bezpośrednio podczas zabiegów i operacji – zastąpi 

urządzenie wyeksploatowane z 2005 r. 

Poz. 2 Systemy napędów traumatologicznych (m.in. wiertarka, 

piła oscylacyjna) wykorzystywane podczas zabiegów chirurgii 

urazowej – zastąpią  wyeksploatowane z 2006 r.

Poz. 3 Aparat elektrochirurgiczny to urządzenie medyczne 

stosowane w chirurgii do cięcia za pomocą prądu elektrycznego 

o wysokiej częstotliwości -  zastąpi urządzenie z 2004 r.

Poz. 4 Urządzenie z diatermią monoloparną i bipolarną oraz 

z systemem zamykania naczyń do 7 mm – stanowi nowoczesną 

aparaturę, której SP ZOZ nie posiadał. Zastosowanie urządzenia 

powoduje m.in. skrócenie czasu trwania operacji, gojenia rany 

pooperacyjnej i zmniejszenie bólu pooperacyjnego.

Poz. 5 Narzędzia laparoskopowe są wykorzystywane w diagnos-

tyce zmian patologicznych oraz przeprowadzaniu zabiegów 

w obrębie jamy brzusznej. Zaletami operacji laparoskopowych 

są: mniejszy uraz operacyjny, mniejsze pooperacyjne dolegliwoś-

ci bólowe, szybszy powrót perystaltyki i powrót do żywienia 

doustnego oraz krótszy czas hospitalizacji. Zakup w ramach 

projektu będzie dodatkowym urządzeniem, obecnie posiadamy 

z 1998  i 2006 r.

Poz. 6 Zestaw do artroskopii – służy m.in. do wziernikowania 

wnętrza stawów. Możemy wykonywać zabiegi diagnostyczne 

i operacyjne. Będzie nowoczesnym dodatkowym urządzeniem 

wykorzystywanym przez Ortopedię. Obecnie wykonywane są 

zabiegi artroskopii stawu kolanowego, zakup pozwoli na 

wykonywanie zabiegów również w obrębie stawu biodrowego 

i barku.

Poz. 7  Stół operacyjny ortopedyczny – zastąpi wyeksploatowany 

stół z 2005 r.

Poz. 8 Dermaton akumulatorowy z siatkownicą - to urządzenie 

służące do pobierania płatów skórnych stosowanych do  

przeszczepów. To rodzaj noża chirurgicznego do równomiernego 

pobierania cienkiej warstwy zdrowej skóry w celu jej 

przeszczepienia w miejsce, gdzie wystąpiło zniszczenie  lub  

utrata tkanki. Pozwoli na wykonywanie procedur, które 

dotychczas nie były wykonywane w SP ZOZ w Przeworsku. 

Poz. 9 Laser holmowy urologiczny wraz z zestawem do zabiegów 

mini PCNL - jest urządzeniem przeznaczonym do zabiegów 

urologicznych m.in. możliwe jest kruszenie kamieni niezależnie 

od ich twardości i składu chemicznego oraz wykorzystywany 

będzie do leczenia i operowania guzów pęcherza moczowego 

i nerki. Dzięki zakupowi będą wykonywane nowoczesne 

procedury medyczne mające pozytywny wpływ na skrócenie 

czasu hospitalizacji pacjenta i szybszy powrót do zdrowia. 

Poz. 10 Urologiczny tor wizyjny wraz z ureterorenoskopami 

giętkimi i sztywnymi - ureterorenoskopia jest zabiegiem 

endoskopowym polegającym na wziernikowaniu moczowodu 

i miedniczki nerkowej za pomocą sztywnego lub giętkiego 

endoskopu (w skrócie URS). Ureterorenoskopia może mieć 

charakter diagnostyczny lub zabiegowy. Metoda wykorzystywa-

na jest przy zwężeniach moczowodu, podejrzeniach i leczeniu 

kamicy nerkowej, czy w celu zdiagnozowania guza w moczo-



Październik 2018                                                                                                                                                                                         Strona 21PRZEWORSKIPOWIAT

wodzie lub miedniczce nerkowej. Zaletą jest to, że przyrząd ten 

wprowadzany jest do wnętrza poprzez drogi moczowe (przez 

cewkę moczową do pęcherza, a następnie do moczowodu 

i nerki) bez konieczności nacinania powłok skórnych -  będzie 

stanowiło nowe wyposażenie Bloku Operacyjnego.

III. Centralna Sterylizatornia

 Uzasadnienie konieczności zakupu:

Poz. 1 Sterylizator parowy z wbudowaną wytwornicą pary - 

Aparaty parowe, które obecnie posiadamy są z lat 1979-1980, co 

skutkuje: ogólnym zużyciem technicznym, brakiem części 

zamiennych, bardzo częstymi naprawami, dużym zużyciem wody 

bieżącej (ok. 400 litrów wody na jeden cykl sterylizacyjny), 

dużymi kosztami przesyłu pary wodnej i utrzymania sieci 

przesyłowej, zawodnioną i niezbyt czystą parą wodną, słabym 

suszeniem materiałów sterylnych, brakiem możliwości 

wykonywania niektórych testów. Zakup nowoczesnego 

sterylizatora parowego z wytwornicą pary umożliwi: skrócenie 

całego procesu sterylizacji,  automatyczną pracę – temperatura, 

czas sterylizacji, czas suszenia w zależności do sterylizowanego 

materiału (do 18 programów).

Poz. 2 i 3 Myjnia dezynfektor oraz myjnia ultradźwiękowa - Na 

stanowisku pracy obecnie posiadamy jedną myjnię, która nie 

wystarcza na potrzeby naszego szpitala, przez co większość 

narzędzi myta jest metodą ręczną i sprzyja narażaniu personelu 

na zagrożenie zakłuciem. Dodatkowa myjnia dezynfektor i myj-

nia ultradźwiękowa: zmniejszy zagrożenie zakażenia personelu 

związane z ręcznym myciem nie sterylnych narzędzi, zmniejszy 

emisje szkodliwych ścieków, generowanych w procesie mycia 

ręcznego, skróci czas dezynfekcji, mycia i suszenia narzędzi.

Poz. 4 Stacja uzdatniania wody – jest niezbędnym urządzeniem 

do pracy powyższych nowoczesnych aparatów.

IV. Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii

 Uzasadnienie konieczności zakupu:

Zakup sprzętu na wyposażenie OAiIT znacząco wpłynie na 

poprawę opieki nad ciężko chorymi pacjentami.

Poz. 1 Respiratory 2 szt. – zastąpią aparaty z 1998 i 2005 r. 

Nowoczesne opcje wentylacji pacjenta umożliwiają skrócenie 

czasu respiratoterapii poprzez szybsze „odłączanie” pacjenta od 

wspomagania oddechu. Przyczynia się to do skrócenia czasu 

pobytu pacjenta na OAiIT i szybszej rekonwalescencji po 

opuszczeniu szpitala.

Poz. 2 Łóżka do intensywnej terapii z wagą 2 szt. -  ułatwią 

codzienną pielęgnację i zmniejszą ilość powikłań u pacjenta 

(poprzez nowoczesne materace przeciwodleżynowe). Zamonto-

wana waga jest niezbędna w procesie leczenia pacjenta oraz 

w przypadku zastosowania dializoterapii. 

Poz. 3 Videolaryngoskop do trudnej intubacji – będzie to nowe 

urządzenie, którego obecnie nie posiadamy na wyposażeniu. 

Urządzenie umożliwia sprawne i dostatecznie szybkie wykona-

nie intubacji chorego, bez narażenia go na niedotlenienie 

ośrodkowego układu nerwowego oraz kosztowne i długotermi-

nowe leczenie tego typu powikłań.

Poz. 4 Stacje dokujące wraz z 6 pompami infuzyjnymi -  2 zestawy 

– będą stanowiły uzupełnienie wyposażenia OAiIT – umożliwiają 

jednoczesną podaż wielu leków i utrzymanie stałego poziomu 

terapeutycznego co wpływa na skrócenie czasu hospitalizacji 

pacjenta.

V. Samodzielna Pracownia Endoskopii

 Uzasadnienie konieczności zakupu:

 Obecnie pracownia posiada gastroskop i kolonoskop 

z lat 2005-2007. Zakup drugiej pary aparatów znacząco rozszerzy 

dostęp chorych szpitalnych i ambulatoryjnych do badania co 

w konsekwencji skróci czas oczekiwania na badanie. Nowoczes-

ne aparaty będą wyposażone w system obrazowania – NBI 

(w wąskim paśmie światła) co pozwala na wykrycie nowotworów 

we wczesnym stadium, praktycznie w płaskiej błonie śluzowej. 

Doposażenie Pracowni stworzy możliwość ubiegania się o do-

datkowe środki z MZ na finansowanie badań przesiewowych 

w kierunku raka jelita grubego. 

Poz. 3 Tor wizyjny jest niezbędny do pracy gastro – i kolonoskopu. 

Poz. 4 Myjnia endoskopowa podwójna – służy do mycia 

i dezynfekcji endoskopów. Jest niezbędnym wyposażeniem przy 

zakupie w/w urządzeń.
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VI. Oddział Udarowy

 Uzasadnienie konieczności zakupu:

Poz. 1 Kardiomonitory 4 szt. wraz z systemem centralnego 

monitorowania -  zastąpią sprzęt z 2004-2006 r. i będą stanowiły 

nowoczesne wyposażenie stanowiska intensywnego nadzoru na 

sali udarowej. Obecnie nie posiadamy centralnego systemu 

monitorowania pacjentów. System zapewni monitorowanie 

parametrów życiowych pacjenta oraz pozwoli na zdalny podgląd 

kardiomonitorów, co zdecydowanie ułatwia nadzór nad całym 

systemem.

Poz. 2 System długotrwałego monitorowania EKG do 7 dni wraz 

z rejestratorami 3 i 12 kanałowymi z podglądem zapisu EKG – 

stanowią dodatkowe wyposażenie oddziału. Obecnie 

posiadamy na wyposażeniu 1 zestaw, który nie dokonuje 

wszystkich pomiarów tak jak planowany unowocześniony sprzęt 

oraz jest niewystarczający dla zapewnienia odpowiedniej 

diagnostyki. 

Poz. 3 System długotrwałego monitorowania ciśnienia tętni-

czego – 2 szt. stanowią dodatkowe wyposażenie oddziału. 

Obecnie posiadamy na wyposażeniu 1 zestaw.

Poz. 4 Łóżka - ułatwią codzienną pielęgnację i zmniejszą ilość 

powikłań u pacjenta (poprzez nowoczesne materace przeciw-

odleżynowe). Zastąpią posiadany wyeksploatowany sprzęt 

z 2005 r.

Poz. 5 Respirator – będzie stanowił nowe wyposażenie oddziału. 

Nowoczesne opcje wentylacji pacjenta umożliwiają skrócenie 

czasu respiratoterapii poprzez szybsze „odłączanie” pacjenta od 

wspomagania oddechu. Zakup aparatu umożliwi hospitalizację 

pacjenta na oddziale udarowym bez konieczności przenoszenia 

pacjenta na OAiIT. 

Poz. 6 USG z Dopplerem – zakup zastąpi wyeksploatowany 

aparat USG z 2005 r. USG z funkcją Dopplera to badanie służące 

do wczesnego wykrywania drobnych schorzeń tętnic i żył, które 

mogą prowadzić m.in. do udaru mózgu.

 Projekt „Poprawa jakości diagnostyki obrazowej i endo-

skopowej oraz leczenia operacyjnego i intensywnej opieki 

medycznej w SP ZOZ w Przeworsku” jest uzupełnieniem 

inwestycji realizowanych przez SPZOZ w Przeworsku w latach 

wcześniejszych, szczególnie projektu z poprzedniej perspektywy 

finansowej 2007-2013, dzięki któremu nasza placówka posiada 

jako jedna z nielicznych w województwie podkarpackim 

nowoczesny Blok Operacyjny i OAiIT (koszt inwestycji wyniósł ok. 

10 mln zł).

Oddział Udarowy SP ZOZ w Przeworsku

Doposażenie Oddziału Kardiologii w echokardiograf z głowicą przezprzełykową

 Dzięki wsparciu finansowemu Powiatu Przeworskiego  

w sierpniu 2018 r. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki 

Zdrowotnej w Przeworsku zakupił aparat echokardiograficzny 

przeznaczony dla Oddziału Kardiologii.

 Całkowity koszt urządzenia wyniósł 323 500,00 zł w tym 

kwota 310 000,00 zł pochodziła z budżetu Powiatu Prze-

worskiego.

 Zakupiony aparat echokardiograficzny jest wysokiej 

klasy urządzeniem przeznaczonym do obrazowania serca i ukła-

du sercowo – naczyniowego. Dodatkowo posiada głowicę do 

wykonywania echokardiografii przezprzełykowej pozwalającą 

dokładniej ocenić schorzenia serca, których nie można ocenić 

w tradycyjnym badaniu echokardiograficznym.
dr n. med. Leszek Kamiński - Ordynator Oddziału Kardiologii,

mgr Aldona Kiszka - Pielęgniarka Oddziałowa
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Nowy Mammograf – nowe możliwości w SP ZOZ w Przeworsku
Koniec ery analogowej mammografii w Samodzielnym 

Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Przeworsku. Od 

miesiąca w przeworskim szpitalu funkcjonuje nowy aparat 

mammograficzny, który zastąpił stary, mocno wysłużony, 

ponad osiemnastoletni sprzęt.

Nowy mammograf za ponad 1,2 mln zł udało się zakupić 

dzięki dofinansowaniu w wysokości 85% z UE w ramach projektu 

„Poprawa jakości diagnostyki obrazowej i endoskopowej oraz 

leczenia operacyjnego i intensywnej opieki medycznej w SP ZOZ 

w Przeworsku” zaś pozostałe 15% (180 tys. zł) zostało 

sfinansowane przez Powiat Przeworski. 

Nowy cyfrowy aparat HOLOGIC SELENIA DIMENSIONS – 

jest najnowocześniejszym aparatem w Polsce i najnowszym na 

Podkarpaciu. MAMMOGRAFIA CYFROWA to: wyjątkowa 

DOKŁADNOŚĆ badania (możliwość dostrzeżenia nawet 

niewielkich zmian w piersi), REDUKCJA dawki promieniowania, 

doskonała JAKOŚĆ obrazów i możliwość ich analizy przez lekarzy. 

Jest badaniem, które za pomocą promieni rentgenowskich 

pozwala wykryć raka piersi w jego wczesnym stadium rozwoju. 

Jest to niezwykle ważne, ponieważ rak piersi jest najczęściej 

występującym nowotworem złośliwym u kobiet. 

Rak piersi jest chorobą postępującą. Guzki o niewielkich 

rozmiarach częściej oznaczają wczesną fazę choroby, w której 

jest lepsze rokowanie. Jest wtedy większa szansa na pełne 

wyleczenie oraz większy odsetek operacji oszczędzających pierś.

NFZ podaje, że w grupie kobiet w wieku 50-69 lat, które robiły 

mammografię co rok lub co dwa lata, nawet o 30 proc. 

zmniejszyła się umieralność z powodu tego nowotworu. Kobiety 

w tym przedziale wiekowym mogą za darmo i bez skierowania 

zbadać się profilaktycznie w ramach programu, który SP ZOZ 

w Przeworsku realizuje od ponad 18 lat. Pierwsze badanie 

powinno być wykonane począwszy od 35 – go roku życia – ze 

skierowaniem od lekarza.

Na badania można zarejestrować się osobiście w Praco-

wni Mammograficznej SP ZOZ w Przeworsku lub telefonicznie 

pod numerem 570 701 555.

Agnieszka Kozak

Asystent Dyrektora ds. Promocji Zdrowia i Profilaktyki  

w SP ZOZ w Przeworsku

Pracownia Mammograficzna, lek. Bogusława Kapusta – 
Kierownik Działu Diagnostyki Obrazowej (po prawej), 

technik radiolog – Grażyna Tytuła

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Przeworsku
Program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”

8 grudnia 2017 r. Poradnia Psychologiczno-Pedago-

giczna w Przeworsku została wytypowana przez Starostwo 

Powiatowe w Przeworsku do realizacji zadań z zakresu 

administracji rządowej, wynikających z programu komplekso-

wego wsparcia dla rodzin ,,Za życiem”. Na rok 2018 Mini-

sterstwo Edukacji Narodowej zaplanowało sfinansowanie 

wsparcia w liczbie 520 godzin dla specjalistów. Program będzie 

trwał do 31 grudnia 2021 r.

W ramach realizacji programu do zadań Poradni należy 

wsparcie rodziców i dzieci od momentu wykrycia niepełno-

sprawności lub zagrożenia niepełnosprawnością do podjęcia 

nauki w szkole, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci do 3 roku 

życia. Poradnia zapewnia rodzicom konsultacje terapeutów, 

psychologa, pedagoga, logopedy, terapeuty integracji senso-

rycznej, rehabilitanta, aby wskazać właściwe dla dziecka i jego 

rodziny formy kompleksowej, specjalistycznej pomocy, w szcze-

gólności rehabilitacyjnej i te-

rapeutycznej. Zadania reali-

zowane w ramach wczes-

nego wspomagania rozwoju 

dzieci polegają na stymulo-

waniu sfery poznawczej, 

emocjonalnej i społecznej, 

których celem jest kształto-

wanie i rozwijanie umiejęt-

ności życiowych, porozumie-

wanie się oraz radzenie 

sobie z emocjami. Wszystkie 

formy pomocy dziecku i jego 

rodzinie udzielane są w na-

szej placówce bezpłatnie. 
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Konferencje szkoleniowe
Na przestrzeni ostatnich lat szkolnych w Starostwie 

Powiatowym miały miejsce trzy konferencje szkoleniowe 

zorganizowane przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną 

w Przeworsku. Na konferencji wśród zaproszonych gości obecni 

byli przedstawiciele władz Powiatu Przeworskiego, Dyrektorzy 

oraz Przełożeni Prelegentów z zaproszonych instytucji.

Pierwsza z konferencji odbyła się 26 lutego 2015 r. 

i nosiła nazwę ,,Uczeń z trudnościami w nauce”. Wzięło w niej 

udział 152 Dyrektorów, Nauczycieli i Pedagogów szkolnych z te-

renu powiatu. Obecnym na konferencji została przybliżona 

charakterystyka psychologiczna ucznia z obniżonymi możliwoś-

ciami poznawczymi. Wśród przedstawionych tematów poruszo-

ne zostały ponadto kwestie opiniowania i orzecznictwa jako 

form pomocy bezpośredniej dla ucznia, pomocy psychologiczno-

pedagogicznej w szkole, pracy w klasie integracyjnej oraz 

możliwości dostosowania podstawy programowej kształcenia 

ogólnego do uczniów z niepełnosprawnością intelektualną 

w stopniu lekkim. 

19 października 2016 r. odbyła się kolejna konferencja 

dla Dyrektorów, Nauczycieli i Pedagogów szkolnych pt. „Współ-

praca nauczycieli przedszkoli, szkół oraz rodziców i specjalistów 

poradni psychologiczno-pedagogicznej w zakresie wspierania 

rozwoju dziecka z autyzmem”. Wzięło w niej udział 85 osób. 

Głównym celem konferencji było poszerzenie wiedzy o autyz-

mie, doskonalenie kompetencji nauczycieli, pedagogów i innych 

specjalistów w obszarze pracy z uczniami z zaburzeniami 

rozwojowymi oraz ich rodzicami. Problem autyzmu został 

przedstawiony wieloaspektowo – od strony teoretycznej i prak-

tycznej – głównie przez specjalistów, pracujących na co dzień 

z osobami z autyzmem.

Ostatnia z konferencji miała miejsce 29 listopada 2017 r. 

Została zorganizowana dla Dyrektorów, Nauczycieli, Pedagogów, 

Kuratorów, Dzielnicowych, Pracowników Socjalnych oraz Asys-

tentów Rodzin pt.: „Przemoc a zachowania ryzykowne u dzieci 

i młodzieży”. Wzięło w niej udział 110 osób. Pierwszym punktem 

programu było wystąpienie specjalisty w zakresie przeciwdziała-

nia przemocy w rodzinie, mediatora i biegłego sądowego  

Agnieszki Puchalskiej, która omówiła ,,Skutki stosowania prze-

mocy wobec dziecka”, następnie mł. asp. Renata Jaremko z Ko-

mendy Powiatowej Policji w Przeworsku przedstawiła ,,Współ-

pracę policji z instytucjami, w tym szkołami w zakresie zapobie-

gania negatywnym zjawiskom wśród uczniów”. Kolejnym 

ciekawym elementem było wystąpienie starszego asystenta 

Justyny Kałamarz z Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicz-

nej w Przeworsku na temat ,,Diagnozy postaw i zachowań mło-

dzieży w zakresie środków psychoaktywnych. Analiza porów-

nawcza powiat przeworski w skali kraju”. Dużym zainteresowa-

niem cieszyło się także wystąpienie psychologa-psychotera-

peuty, superwizora Europejskiego Stowarzyszenia Psychoterapii 

Gestalt (EAGT) Hanny Palich zatytułowane ,,Zachowania suicy-

dalne u dzieci i młodzieży – pomoc terapeutyczna”. Na zakończe-

nie konferencji pracownicy Poradni, psycholog Łucja Gołębiows-

ka i psycholog Elżbieta Sudoł, specjalistki w zakresie terapii 

systemowej rodzin przybliżyły obecnym „Wskazania i przeciw-

wskazania do terapii rodzinnej”.  

Atrakcyjność poruszanych na konferencjach tematów 

została potwierdzona przez frekwencję biorących udział w kon-

ferencjach oraz prowadzone w kuluarach dyskusje.

PRZEWORSKIPOWIAT

Orzecznictwo

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Przeworsku 

jest placówką świadczącą bezpłatne usługi dla dzieci, 

młodzieży, rodzin oraz instytucji oświatowych z terenu powiatu 

przeworskiego. Oferujemy naszą współpracę i pomoc 

wszystkim zainteresowanym osobom oraz instytucjom.

Działalność diagnostyczna, w tym prowadzona 

działalność orzecznicza, to jedna z głównych form pracy  naszej 

placówki. Jest wynikiem niezwykle dużego zapotrzebowania na 

tego rodzaju usługi ze strony zarówno rodziców, jak i placówek 

oświatowych naszego powiatu, co potwierdza tabela.

Zestawienie zbiorcze wydanych orzeczeń przez 

Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Przeworsku w latach 

2014-2018 przedstawia tabela.

Katarzyna Bocheńska-Wojtas
Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Przeworsku
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Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Przeworsku
Pomoc dla niepełnosprawnych w latach 2014-2017 

Jednym z ważniejszych zadań realizowanych przez 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Przeworsku jest 

pomoc osobom niepełnosprawnym z zakresu integracji, 

aktywizacji społecznej i przeciwdziałania wykluczeniu społecz-

nemu osób niepełnosprawnych.

PCPR w ramach środków finansowych pochodzących 

z PFRON udziela:

1) pomocy w organizacji i dofinansowywaniu imprez integracyj-

nych dla osób niepełnosprawnych, zamieszkujących na terenie 

powiatu,

2) dofinansowania zaopatrzenia 

w sprzęt rehabilitacyjny, przedmio-

ty ortopedyczne i środki pomocni-

cze,

3) dofinansowania turnusów reha-

bilitacyjnych,

4) dofinansowania likwidacji barier 

architektonicznych, w komuniko-

waniu się i technicznych,

5) dofinansowania usług tłumacza 

języka migowego,

6) dofinansowania do prowadzenia 

warsztatów terapii zajęciowej,

7) dofinansowania  sportu, kultury, rekreacji i turystyki,

8) poradnictwa w zakresie różnych form świadczeń na rzecz osób 

niepełnosprawnych,

9) realizuje programy celowe Państwowego Funduszu Rehabili-

tacji Osób Niepełnosprawnych.

Tabela przedstawia wydatkowane w  latach 2014-2017 

środki finansowe na pomoc osobom niepełnosprawnym.  

Program „Aktywny samorząd”
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Przeworsku 

od 2012 roku realizuje Program „Aktywny samorząd”.

Program realizowany jest zgodnie z obowiązującymi 

procedurami programu i przyjmowanymi corocznie przez Zarząd 

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 

kierunkami działań oraz warunkami brzegowymi obowiązujący-

mi realizatorów programu. Program przeznaczony jest dla osób 

niepełnosprawnych. Formy wsparcia dotyczą likwidacji barier 

ograniczających społeczne i zawodowe funkcjonowanie osób 

niepełnosprawnych.

Przez okres 4 lat formy wsparcia dotyczyły:

- pomocy w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów 

oraz oprogramowania – 8 wniosków  na kwotę 56.928,10 zł;

- pomocy w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie 

elektrycznym – 2 wnioski na kwotę 14.400,00 zł;

- pomocy w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego 

wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym – 1 wniosek na 

kwotę 1.800,00 zł;

- pomocy w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez 

zapewnienie opieki dla osoby zależnej - 5 wniosków na kwotę 

6.220,20 zł;

- pomocy w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego 

samochodu  – 1 wniosek na kwotę 627,30 zł;

- pomocy w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B – 1 wniosek na 

kwotę 1.177,50 zł;

- pomocy w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano 

nowoczesne rozwiązania techniczne - 2 wnioski na kwotę 

32.600,00 zł;

- pomocy w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym – 

42 wnioski na kwotę 74.690,00 zł.

Łazienka po likwidacji barierŁazienka przed likwidacją barier
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Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Przeworsku
Profilaktyka środków zastępczych w latach 2015 - 2018

Kontrolowanie czynników ryzyka w walce z chorobami 

jest jednym z uzasadnionych elementów profilaktyki zdrowot-

nej a więc działań, które zgodnie z przepisami należą do zadań 

Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Przeworsku. 

Wśród wielu zagadnień profilaktycznych związanych 

z sytuacją epidemiologiczną powiatu przeworskiego, współpra-

cujemy z innymi instytucjami na naszym terenie celem 

połączenia sił i informacji w trosce o bezpieczeństwo zdrowotne 

mieszkańców powiatu. Wiele tych działań przedstawia doku-

mentacja wizualna.

W roku 2015 formy wsparcia dotyczyły:

- pomocy w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez 

zapewnienie opieki dla osoby zależnej - zrealizowano 3 wnioski 

na kwotę 2.652,25 zł;

 - pomocy w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B – zrealizowano 

2 wnioski na kwotę 2.287,50 zł;

 - pomocy w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano 

nowoczesne rozwiązania techniczne - zrealizowano 4 wnioski na 

kwotę 52.800,00 zł;

 - pomocy w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym – 

zrealizowano 33 wnioski na kwotę 100.985,52 zł.

 W roku 2016 formy wsparcia dotyczyły:

- pomocy w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego 

samochodu - zrealizowano 2 wnioski na kwotę 8.000 zł;

- pomocy w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów 

oraz oprzyrządowania - złożono 7 wniosków na kwotę 

90.942,30 zł;

- pomocy w dofinansowaniu szkoleń w zakresie obsługi 

nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i opro-

gramowania - złożono 3 wnioski na kwotę 5.999,98 zł;

- pomocy w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego 

wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym – złożono 1 wnio-

sek na kwotę 2.000 zł;

- pomocy w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapew-

nienie opieki dla osoby zależnej - złożono 1 wniosek na kwotę 

1.672,65 zł;

- pomocy w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano 

nowoczesne rozwiązania techniczne złożono 3 wnioski na kwotę 

32.600,00 zł;

- pomocy w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej 

protezy kończyny - złożono 1 wniosek na kwotę 4.140 zł;

- pomocy w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym - 

zrealizowano 54 wnioski na kwotę 66.698,10 zł.

  W roku 2017 formy wsparcia dotyczyły:

- dofinansowania szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach 

programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania – złożono 

1 wniosek; 

- dofinansowania zakupu sprzętu elektronicznego wraz 

oprogramowaniem – zrealizowano 6 wniosków na kwotę 

23.384,86 zł;

- pomocy w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapew-

nienie opieki dla osoby zależnej – zrealizowano 2 wnioski na 

kwotę 2.747,00 zł; 

- pomocy w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B - zrealizowano 

2 wnioski na kwotę 2.302,50 zł;

- dofinansowania zakupu oprzyrządowania do posiadanego 

samochodu – zrealizowano 1 wniosek na kwotę 5.000,00 zł;

- pomocy w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano 

nowoczesne rozwiązania techniczne – zrealizowano 2 wnioski na 

kwotę 32.600,00 zł;

- pomocy w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej pro-

tezy kończyny – zrealizowano 1 wniosek na kwotę 3.780,00 zł;

- pomocy w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym – 

zrealizowano  11 wniosków na łączną kwotę 87.730,00 zł.

Ewa Rybczak

Dyrektor PCPR w Przeworsku

Zespół Szkół w Nowosielcach - 
spotkanie z rodzicami

Spotkania z uczniami - 
Gimnazjum w Sieniawie Zespół Szkół Zawodowych w Przeworsku

Gimnazjum w Kańczudze Zespół Szkół w Żurawiczkach
Zespół Szkolno – Gimnazjalny w Łopuszce 

Wielkiej (spotkanie z rodzicami)Gimnazjum w Kańczudze Zespół Szkół w Żurawiczkach
Zespół Szkolno – Gimnazjalny w Łopuszce 

Wielkiej (spotkanie z rodzicami)
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„Festyn ekologiczny” 2015 r. „Niedziela dla Zdrowia” 2015 r.
Konferencja  pt.„Bezpieczeństwo żywności i energia odnawialna, 

jako generator egzystencji” – 2015 r.

Konferencja pt. „Substancje psychoaktywne 
w kręgach młodzieży – trendy i zagrożenia” - 2015 r. „Piknik rodzinny” w Gorliczynie

„Dni zdrowia” 2017 r. 
(ćwiczenia z alko- i narko- goglami)

Działania profilaktyczne PSSE
Działania programowe prowadzone są w oparciu 

o określone ramy nie tylko czasowe, ale przede wszystkim 

mające na celu zapobieganie chorobom, czy minimalizowanie 

czynników ryzyka przyczyniających się do ich powstawania. 

W tym zakresie najczęściej współpracujemy z placów-

kami nauczania i wychowania. Ogromne zaangażowanie i wkład 

pedagogów, nauczycieli i pielęgniarek szkolnych jest bardzo 

ważnym elementem współpracy wpływającym na sukcesywny 

wzrost realizacji programów profilaktycznych w odniesieniu do 

dzieci, młodzieży jak również opiekunów. 

Wspomniana wcześniej współpraca z innymi jednostka-

mi na terenie powiatu w zakresie jakości zdrowotnej mieszkań-

ców w głównej mierze jest realizowana na zasadzie akcji i kam-

panii. Podejmowanie takiej formy jest związane z sytuacją 

epidemiologiczną w danym okresie oraz dostosowaniem działań 

zgodnie z kompetencjami danej jednostki dla osiągnięcia 

określonego celu profilaktycznego. Nasze działania profilaktycz-

ne obrazuje wykres. Znaczy wzrost akcji i kampanii w 2015 r. 

nastąpił właśnie z powodu sytuacji epidemiologicznej w tym 

przypadku dotyczącej „dopalaczy”. Potrzeba organizacji profi-

laktyki zdrowotnej oraz osób i instytucji, które zgłaszały potrzebę 

wsparcia w tym zakresie były powodem intensyfikacji działań. 

Wszystkim, którzy razem z nami współpracują w zakre-

sie promocji profilaktyki i wspierają w zapobieganiu i zwalczaniu 

negatywnych zjawisk zdrowotnych serdecznie dziękujemy. 

Ryszard Trelka

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Przeworsku

Dzień Zdrowia - „Pokonaj cukrzycę” - 2016 r.
Konferencja „Depresja – 

porozmawiajmy o niej” – 2017 r. „Międzynarodowy Dzień Ziemi i Zdrowia” - 2018 r.
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Powiatowy Urząd Pracy w Przeworsku
Sytuacja na lokalnym rynku pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Przeworsku to jednostka 

organizacyjna powiatu wchodzącą w skład powiatowej 

administracji zespolonej. Zwierzchnictwo nad działalnością 

tutejszego Urzędu sprawuje Starosta Powiatu Przeworskiego. 

Realizując zadania Urząd przestrzega zasad określonych przez 

organy zatrudnienia.

Stopa bezrobocia liczona jest jako wskaźnik procentowy 

liczby bezrobotnych do osób czynnych zawodowo (według GUS) 

na terenie działania PUP w Przeworsku.

Na przestrzeni lat 2015-2018 zauważalna jest tendencja 

spadkowa poziomu bezrobocia średnio o 1,5 punktu procento-

wego. Najniższy poziom bezrobocia wyrażony stopą bezrobocia 

w kraju a także województwa i powiatu zanotowano 2018 r., 

natomiast najwyższy w 2015 r.

Najwięcej zarejestrowanych osób bezrobotnych jest 

w przedziale do 34 roku życia. Poziom ten utrzymuje się ciągle na 

wysokim poziomie ok. 50%. Przeważającą grupą wśród osób 

będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy są osoby długo-

trwale bezrobotne. 

Długotrwałe bezrobocie – czas pozostawania bez pracy 

ponad 12 miesięcy – zmniejsza szansę na znalezienie pracy. 

W latach 2015-2017 najwięcej osób bezrobotnych według czasu 

pozostawania bez pracy znajdowało się w przedziale od 1 do 

3 miesięcy. Na koniec sierpnia br. 637 osób bezrobotnych 

pozostaje bez pracy już od 6 do 12 miesięcy. Sytuacja ta pogłębia 

się i w porównaniu z rokiem ubiegłym nastąpił wzrost liczby osób 

pozostających bez pracy pow. 12 miesięcy. Brak pracy powoduje 

u osoby bezrobotnej często poczucie bezradności i brak 

motywacji do podjęcia działań zmierzających do poprawy swojej 

sytuacji.

Powiatowy Urząd Pracy w Przeworsku w latach 2015-

2018 realizował swoje zadania  na rzecz aktywizacji osób 

bezrobotnych w oparciu o środki finansowe przydzielone wg. 

tzw. algorytmu oraz dzięki staraniom o pozyskanie dodatkowych 

funduszy:

Środki te pozwoliły sfinansować aktywizację osób 

bezrobotnych w ramach następujących form:

Największym zainteresowaniem zarówno ze strony 

osób bezrobotnych jak i pracodawców cieszyły się formy 

aktywizacji takie jak staż i prace interwencyjne. Pomimo 

spadkowej tendencji zarejestrowanych osób bezrobotnych 

zainteresowanie tymi formami pozostało na wysokim poziomie. 

W 2016 r. ustawodawca przewidział nową formę aktywizacji 

osób, jaką jest refundacja kosztów zatrudnienia osoby do 

Stopa bezrobocia 2015-2018 r.

Struktura osób bezrobotnych według wieku
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30 roku życia (art. 150f). Forma ta wzbudziła ogromne 

zainteresowanie ze strony pracodawców, którzy złożyli łącznie 

402 wnioski. Skierowanie do pracy otrzymało 527 osób. 

Zainteresowanie tą formą spowodowało zauważalny spadek 

liczby kierowanych osób na staż. 

Wzrostem zainteresowania z roku na rok cieszy się 

także bon na zasiedlenie. Bon przyznawany jest na wniosek 

osoby bezrobotnej w związku z podjęciem przez nią poza 

miejscem dotychczasowego zamieszkania zatrudnienia, innej 

pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej po spełnieniu 

ustawowych warunków. Kwota przyznawanego bonu na 

przestrzeni lat wzrastała począwszy od 7 000 zł w 2015 r. do 

kwoty 8 400 w 2018 r.

W ramach środków pozostających w dyspozycji tut. 

Urzędu, osoby bezrobotne mogą ubiegać się o przyznanie 

jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej. 

Kwota przyznawanych środków także ulegała corocznemu 

wzrostowi i w bieżącym roku wynosi 24 000 zł. 

Osoby bezrobotne mogą także skorzystać w tut. 

Urzędzie z pomocy w rozpoznaniu trudności w poszukiwaniu 

pracy, wyborze odpowiedniego kierunku szkolenia, określeniu 

zainteresowań i umiejętności, zaplanowaniu działań w celu 

podjęcia odpowiedniego zatrudnienia, rozwiązania problemu 

zawodowego dotyczącego m. in. wyboru lub zmiany zawodu, 

kierunku kształcenia lub szkolenia, uzupełnienia lub zmiany 

kwalifikacji zawodowych, wyboru formy pomocy określonej 

w ustawie (…) Wszelkich porad w tym zakresie udzielają 

pracownicy Powiatowego Urzędu Pracy w Przeworsku.

Pracodawcy chętnie zwracają się o wsparcie oferowane 

przez Urząd przy zatrudnianiu osób bezrobotnych, powodem są 

przede wszystkim względy ekonomiczne, ale równie istotna dla 

pracodawców jest możliwość znalezienia odpowiednich dla 

swojej branży pracowników. W odpowiedzi na otrzymaną ofertę 

pracy tut. Urząd prowadzi rekrutację spośród zarejestrowanych 

osób bezrobotnych wybierając tych, którzy spełniają wymagania 

zawarte w ofercie pracy, a następnie kieruje ich do pracodawcy 

na rozmowę kwalifikacyjną. Jeżeli urząd nie dysponuje 

kandydatami spełniającymi wymagania określone w ofercie 

udostępnia informacje o braku możliwości realizacji oferty 

innym powiatowym urzędom pracy. Ponadto zgłoszone oferty 

pracy udostępnione są osobom zainteresowanym poprzez 

umieszczenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie tut. Urzędu oraz na 

stronie internetowej. Najwięcej ofert pracy zgłosili pracodawcy 

w 2016 r., w 70% były to oferty miejsc pracy subsydiowanej.

Środki z PFRON na aktywizację osób niepełnosprawnych

Powiatowy Urząd Pracy w Przeworsku pozyskał także 

środki z PFRON na aktywizację osób niepełnosprawnych tj. 

2015 r. - 165 000 zł, 2016 r. – 127 722 zł, 2017 r. - 200 000 zł  

i w 2018 r. – 160 000 zł.

Wykorzystanie środków w latach 2015-2018 w ramach PFRON

Adam Zabłocki

Dyrektor PUP w Przeworsku
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Muzeum w Przeworsku Zespół Pałacowo - Parkowy
Termomodernizacja Pałacu Lubomirskich w Przeworsku 

w ramach RPO WP 2014-2020 działanie 3.2 Modernizacja energetyczna budynków

Izolacja fundamentów przy budynku Oficyny i remont dachu 

W ramach tej inwestycji w 2016 r. wykonano izolację 

ścian fundamentowych przy zabytkowym budynku Oficyny 

pałacowej. 

Na parterze tego obiektu znajduje się galeria prowa-

dzona przez Muzeum w Przeworsku, na terenie której organizo-

wane są wystawy czasowe oraz pracownia plastyczna gdzie 

odbywają się warsztaty dla młodzieży szkolnej. Ponadto 

w budynku Oficyny są cztery mieszkania lokatorskie. Pracami 

budowlanymi zostały objęte zabytkowe ceglane ściany 

fundamentowe budynku. Po wykonaniu wykopów ściany 

fundamentowe zostały oczyszczone z ziemi, zabezpieczone 

emulsją atlas uni-grunt, nałożono tynki uzupełniające, położono 

izolację pionową z masy lepikowej, folii kubełkowej oraz 

styroduru. W miejscu posadowienia fundamentów wykonano 

drenaż. Po zakończeniu prac przy fundamentach wokół budynku 

zamontowano nową płytę odbojową. Wartość całej inwestycji to 

40 000 zł, gdzie 20 000 zł stanowiła dotacja od PWKZ 

w Przemyślu, natomiast 20 000 zł to wkład własny Muzeum 

zapewniony przez Powiat Przeworski.

W 2015 r. pracami remontowymi został objęty cały dach 

na budynku Oficyny pałacowej. W ramach tych prac została 
2wykonana wymiana pokrycia dachowego o powierzchni 425 m . 

W miejsce starej przeciekającej blachy położono nową tytano-

wo-cynkową, która została zamontowana w technologii z przeło-

mu XIX i XX  w. na tzw. felc. Dokonano wymiany rynien oraz rur 

spustowych, przemurowania trzech kominów, naprawy oraz 

impregnacji więźby dachowej oraz położenia folii polietyleno-

wej. Prace zostały sfinansowane przez PWKZ w Przemyślu 

w kwocie 75 442,51 zł i Powiat Przeworski w kwocie 75 442,51 zł.

Grzegorz Drabik

Inwestycja objęła termomodernizację budynku 

Pałacu Lubomirskich w Przeworsku wraz z kompleksową 

modernizacją instalacji centralnego ogrzewania.

W ramach projektu wykonano odwodnienie oraz 

docieplenie ścian fundamentowych, docieplenie dachu, 

modernizację kotłowni i instalacji c.o., naprawę oraz częściową 

rekonstrukcję okien i drzwi frontowych, wykonano nowy strop 

nad salą mieszczańską. W ramach tego przedsięwzięcia 

wykonano 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. W wyniku realizacji 

tego przedsięwzięcia wzrośnie efektywność energetyczna dla 

tego obiektu o ok. 37,5 % ponadto wystąpi ponad 52% 

oszczędność w zapotrzebowaniu na energię elektryczną. Należy 

jednocześnie podkreślić, że celem omawianego działania jest 

poprawa efektywności energetycznej zabytkowego budynku 

Pałacu Lubomirskich, a nie poprawa funkcjonowania Muzeum 

i jego zakresu działalności. Planowanym efektem termomo-

dernizacji budynku jest zmniejszenie zużycia energii i emisji 

zanieczyszczeń do powietrza.

Prace termomodernizacyjne zostały przeprowadzone 

wg. projektu firmy Rysy Architekci z 2015 r. 

Wartość projektu:     779 547,23 zł

Wkład Funduszy Europejskich:   480 141,87 zł

Wkład własny:     174 730,92 zł

Inwestycja została rozpoczęta w pierwszym kwartale  

2017 r., a rzeczowe zakończenie prac nastąpiło w lutym 2018 r.

Naprawa oraz częściowa rekonstrukcja okien

Wymiana pokrycia dachowego

Izolacja ścian fundamentowych
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„Ludowe stroje przeworskie. W poszukiwaniu znaku tożsamości”

Topiec, błąd i lizibożek – wystawa z ludowych wierzeń demonologicznych regionu przeworskiego

Wystawa realizowana w ramach zadania: Topiec, błąd 

i lizibożek – wystawa ludowych wierzeń demonologicznych 

regionu przeworskiego, dofinansowanego ze środków Ministra 

Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w ramach programu: 

Kultura ludowa i tradycyjna.

To kolejna wystawa etnograficzna pokazywana w Ga-

lerii „Magnez” Muzeum w Przeworsku, ukazująca kulturę ludo-

wą regionu przeworskiego. Przedstawiamy na wystawie świat 

nadzmysłowy. Odwołujemy się do czasów sprzed epoki 

medialnej, kiedy bodźcem rozbudzającym wyobraźnię było żywe 

słowo. Wytworami wyobraźni były istoty demoniczne; ich 

ludowe wyobrażenia stanowią zasadniczy temat 

wystawy. 

Wystawa powstała w oparciu o klasyczne 

wywołane źródła etnograficzne. Zrąb jej stanowi 

scenografia przygotowana w oparciu o przekazy 

źródłowe dotyczące wierzeń w demony. Są to 

prace malarskie Marii Szumierz z Łopuszki Wielkiej 

i prace graficzne Sylwii Zawiślak z Olimpowa, 

a także wybrane prace plastyczne dzieci, przygoto-

wane w różnych technikach – ilustracje do 

opowieści wierzeniowych, zebranych w trakcie 

badań etnograficznych do tematu wierzeń 

demonologicznych. Na wystawie znalazły się także fotografie 

dokumentujące miejsca występujące w opowieściach wierze-

niowych z terenu Przeworskiego, jak np. krzyżowe wody Mleczki 

i Wisłoka gdzie pojawiały się topielce, cmentarz choleryczny, 

gdzie latały czarownice czy krzyż na skraju lasu, postawiony na 

pamiątkę uwolnienia się z mocy błędu. 

Wystawa prezentuje zatem poszczególne istoty demo-

niczne i półdemoniczne, znane z nazwy i zachowań w regionie 

przeworskim: dzidko, niechrzczeniec, płamytnik, topiec, 

światełko, błąd, bożek, chowaniec, mamuna, boginka, gniotek – 

macek, upiór, czarownica - ukazując ich wygląd, miejsca wystę-

powania, działanie, sposoby ochrony. Zwieńcze-

nie wystawy stanowią wizerunki chrześcijańskich 

Świętych – Małgorzaty, Jerzego i Michała Archa-

nioła, których legenda przedstawia w walce 

z szatanem, a którzy współcześnie wzywani są 

przeciwko złemu duchowi. 

Celem realizowanego zadania ministe-

rialnego było przedstawienie i przybliżenie 

odbiorcy postaci demonicznych z rodzimego 

folkloru, stojących w opozycji do postaci fantas-

tycznych z gier komputerowych czy z kultury 

amerykańskiej, popularyzowanych np. podczas 

W miesiącach sierpień – wrzesień 

2017 r., w Galerii „Magnez” czynna była 

wystawa czasowa: „Ludowe stroje prze-

worskie. W poszukiwaniu znaku tożsamoś-

ci”. Zorganizowana została ze zbiorów: 

Muzeum w Przeworsku, Muzeum Etnogra-

ficznego im. F. Kotuli w Rzeszowie, Muzeum 

Narodowego Ziemi Przemyskiej w Prze-

myślu, Muzeum – Zamku w Łańcucie, Archi-

wum Państwowego w Przemyślu oraz ze 

zbiorów prywatnych.

Wystawa zrealizowana została jako 

działanie w operacji pn. „Stroje przeworskie: 

wpływ na przyszłość przeworskiej wsi” 

w ramach Planu Działania Krajowej Sieci 

Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Plan 

operacyjny na lata 2016-2017.

Strój przeworski wyłonił się ze stroju 

Rzeszowiaków w  XIX w. Noszony przede wszystkim przez 

zamożnych kmieci, mieszkańców okolic Przeworska, bogacących 

się przez  uprawę żyznych ziem. Do jego typowych, unikatowych 

cech  należały m.in. adamaszkowe gorsety, pasy metalowe, 

staniki i katany wyszywane czarnymi koralami – w stroju 

kobiecym, zaś w stroju męskim kamizele duszlaki, płaszcze 

burnusy, kożuchy zdobione irchą i kolorową włóczką oraz czarny 

filcowy kapelusz z wąskim rondem, który zachował się tylko 

w materiałach ikonograficznych. Przy opracowaniu strojów 

przeworskich sięgnęliśmy do spuścizny dwóch badaczek 

z Muzeum Etnograficznego w Rzeszowie – Teresy Szeteli-

Zauchowej oraz Anny Targońskiej, których 

badania terenowe, wywiady z użytkownika-

mi strojów oraz z krawcami, prowadzone 

w końcu lat 60. XX w. stanowiły zasadniczy 

materiał źródłowy do naszego opracowania. 

Projekt jaki współrealizowało Mu-

zeum w Przeworsku jako partner KSOW, 

skierowany był przede wszystkim do miesz-

kańców wsi regionu przeworskiego.  Wysta-

wa i towarzyszący jej album pt. „Ludowe 

stroje przeworskie: przeszłość i przyszłość” 

miała przywrócić stroje w ich wymiarze 

estetycznym  do społecznej świadomości, na 

nowo je spopularyzować, rozpowszechnić 

materialne dziedzictwo kulturowe związane 

wyjątkowo z tradycją regionu przeworskie-

go. Efektem dalekosiężnym działań w ra-

mach zadania będzie wypromowanie  wzo-

rów i motywów plastycznych, występujących na strojach 

noszonych w okolicach Przeworska. Są to: hafty roślinne 

koralikowe, hafty roślinne nićmi pokrywające przody gorsetów, 

staników, mankiety katan, jak również hafty geometryczne 

krzyżykowe i liczone, pokrywające kobiece rańtuchy, zapaski 

i koszule, szlaki koronek szydełkowych z zapasek. Naszym 

marzeniem było, by na hasło „coś ludowego, jakiś wzorek”, 

odpowiedzią i pierwszym skojarzeniem stały się dekory 

i motywy plastyczne ze strojów przeworskich, które dostępne są 

w publikacji oraz w formie plików JPG na stronie internetowej 

Muzeum i Powiatu Przeworskiego.



Strona 32                                                                                                                                                                                          Październik 2018PRZEWORSKIPOWIAT

Przywileje dla miasta Przeworska XV-XVIII w.
Jubileusz 625 rocznicy nadania 

praw miejskich dla Przeworska jest dosko-

nałą okazją, do zaprezentowania szerszemu 

gronu odbiorców, żywo zainteresowanych 

historią Przeworska niezwykle cennych za-

bytków na wystawie czasowej pt. „Przywi-

leje dla miasta Przeworska XV-XVIII w.” 

Zabytki te, to przywileje królów 

Polski wystawione dla Przeworska i jego 

mieszkańców; przywileje właścicieli Prze-

worska: Tarnowskich, Ostrogskich i Lubo-

mirskich dla Żydów; dla organizacji cecho-

wych działających w mieście oraz przywileje 

wystawiane przez urzędy miejskie: wójtow-

sko-ławnicze i burmistrzowsko-radzieckie. Ta 

unikatowa kolekcja liczy 22 oryginalne 

dokumenty (dziewiętnaście przywilejów, dwa 

edykty i jeden uniwersał) oraz jedną XVIII-wieczną kopię 

przywileju z XV w. i obejmuje lata od 1473 r. do 1763 r. Niniejsze 

przywileje znajdują się w zbiorach Muzeum w Przeworsku 

i stanowią jedne z najcenniejszych eksponatów w zbiorach 

placówki.

Prezentowaną kolekcję można podzielić na trzy grupy: 

pierwsza to przywileje miejskie, druga grupa to przywileje 

cechowe i trzecia grupa to przywileje dotyczące osadnictwa 

żydowskiego w Przeworsku. Do pierwszej grupy zaliczyć możemy 

przywileje królewskie dotyczące zwolnienia mieszkańców z ceł 

i opłat targowych, przywileje na targi i jarmarki oraz przywileje 

właścicieli miasta określające organizację 

miasta po lokacji i powinności mieszczan 

przeworskich względem miasta i jego 

właścicieli, zwolnień podatkowych m.in. po 

pożarach miasta i dotyczące obywatelstwa 

przeworskiego.

Przywileje zaprezentowane na 

wystawie dokumentują losy społeczności 

miejskiej, są obrazem życia rzemieślników 

przeworskich, w którym odbijały się ich 

sprawy codzienne i niecodzienne, ukazują 

status prawny Żydów, pokazują jaką rolę 

spełniało miasto w życiu gospodarczym 

regionu. Treść niniejszych dokumentów 

stanowi cenny materiał do poznania wielu 

dziedzin życia gospodarczego, społecznego 

i religijnego miasta od czasów średnio-

wiecznych do 2 połowy XVIII w. Odwiedzający wystawę odnajdą 

w tych pergaminowych zabytkach nie tylko własnoręczne 

podpisy dziedziców miasta, ale także autografy polskich 

monarchów. Każdy przywilej jest niepowtarzalny i unikatowy 

i jest świadectwem dbałości królów Polski, dziedziców miasta 

i władz miejskich o rozwój Przeworska i dobrobyt dla jego 

mieszkańców.

Wystawę będzie można oglądać w Muzeum w Prze-

worsku Zespole Pałacowo Parkowym od końca września do 

31 grudnia 2018 r. i będzie jej towarzyszył katalog. 

Małgorzata Wołoszyn

imprezy Halloween. Środkiem do realizacji tego przyszłościowe-

go celu były lekcje plastyki z udziałem klas siódmych Szkoły 

Podstawowej nr 1 w Przeworsku i Szkoły Podstawowej nr 2 

w Przeworsku, współprowadzone przez etnografa Muzeum 

w Przeworsku Katarzynę Ignas oraz nauczycieli plastyki  

Włodzimierza Gązwę i Mariana Pieniążka. Kolejne prace 

wykonane zostały przez uczniów szkół podstawowych z Prze-

worska, Tryńczy i Rzeszowa, z klas II-VII, w trakcie zajęć plas-

tycznych podczas półkolonii organizowanej przez Miejski 

Ośrodek Kultury im. Oskara Kolberga w Przeworsku. W ten 

sposób powstało 111 prac plastycznych – ilustracji wykonanych 

ulubioną techniką, do opowieści wierzeniowych. 

Wystawie towarzyszyć będą bezpłatne lekcje muzealne 

adresowane do dzieci i młodzieży: „Dusze, duchy i demony - czy 

trzeba się bać?” „Opowieści o płamytniku, co rozpędza chmury, 

o niechrzczeńcu - latawcu co lata z wiatrem, o topcu co topił 

parobków i o błędzie, co się czepia w lesie”, „O tym jak mamuna 

odmieniła dziecko i jak gospodarz inkluza chował”, „Spotkanie 

z czarownicą”; „Dobre dusze przodków a złe demoniczne moce – 

jak je czczono, a jak się chroniono?” „Katalog demonów prze-

worskich”; „ Czy demon może zostać awatarem?” "Demon i apo-

tropeion - co mają ze sobą wspólnego?". Wydarzeniem wień-

czącym realizację zadania będzie sesja popularnonaukowa 

zaplanowana na 23 listopada 2018 r. Komentarz wystawy ukaże 

się w formie publikacji naukowej.

 Katarzyna Ignas

Plenery rysunkowo - malarskie

W roku 2017 i 2018, w sezonie wiosennym miały 

miejsce dwudniowe plenery rysunkowo-malarskie odbywają-

ce się na terenie Zespołu Pałacowo-Parkowego w Przeworsku. 

W plastycznych zajęciach plenerowych uczestniczyły 

dzieci z przeworskich szkół podstawowych nr 1, nr 2 i nr 3 oraz 

dorośli ze Środowiskowego Domu Samopomocy w Przeworsku. 

Prace powstałe podczas plenerów zaprezentowane zostały 

następnie na wystawach poplenerowych w Galerii „Magnez”. 
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Komenda Powiatowa Policji w Przeworsku
Podinsp. Robert Sobolewski Komendantem Powiatowym Policji w Przeworsku

10 września br. w Komendzie Powiatowej Policji 

w Przeworsku odbyła się uroczysta zbiórka z okazji przekazania 

obowiązków służbowych na stanowisku Komendanta Powia-

towego Policji w Przeworsku.

Komendant Wojewódzki Policji w Rzeszowie insp. 

Henryk Moskwa wręczył podinsp. Robertowi Sobolewskiemu 

rozkaz o powołaniu na stanowisko Komendanta Powiatowego 

Policji w Przeworsku i odebrał meldunek o objęciu stanowiska. 

Podczas uroczystości insp. Marek Mendoń pożegnał się ze 

sztandarem przeworskiej komendy oraz zameldował komendan-

towi wojewódzkiemu o zdaniu obowiązków.

Ceremonia rozpoczęła się od meldunku złożonego 

Komendantowi Wojewódzkiemu Policji w Rzeszowie insp. 

Henrykowi Moskwie oraz wprowadzenia sztandaru. Po powita-

niu gości przez nadkom. Bogusława Pisarczyka Komendanta 

Komisariatu Policji w Sieniawie, nastąpiło odczytanie rozkazów 

o odwołaniu ze stanowiska Komendanta Powiatowego Policji 

w Przeworsku insp. Marka Mendonia oraz powołaniu na to 

stanowisko podinsp. Roberta Sobolewskiego. Następnie 

odchodzący komendant pożegnał się ze sztandarem jednostki, 

a obejmujący stanowisko przywitał się. Obaj złożyli meldunki 

komendantowi wojewódzkiemu insp. Henrykowi Moskwie. 

Insp. Henryk Moskwa w trakcie uroczystości podzięko-

wał insp. Markowi Mendoniowi za dobrze pełnioną służbę i jej 

widoczne efekty w funkcjonowaniu jednostki oraz poprawie 

bezpieczeństwa w powiecie. Komendant życzył dalszych 

sukcesów w służbie w sąsiedniej jednostce - Komendzie 

Powiatowej Policji w Łańcucie. Komendant wojewódzki pogra-

tulował objęcia stanowiska podinsp. Robertowi Sobolewskiemu 

i życzył mu wielu sukcesów. W swoim przemówieniu komendant 

zauważył, jak ważna jest współpraca z samorządami, skutecz-

ność działania oraz okazywany szacunek dla innych. Komendant 

wojewódzki wręczył podinsp. Robertowi Sobolewskiemu 

pamiątkowe wieczne pióro. Komendant Powiatowy Policji 

w Przeworsku podziękował za okazane zaufanie, odebrał 

gratulacje i zapewnienia o współpracy od przedstawicieli 

samorządu, wymiaru sprawiedliwości, a także policjantów 

i pracowników.

Komendantowi podinsp. Robertowi Sobolewskiemu 

życzymy dalszych sukcesów, powodzenia, a przede wszystkim 

miłej atmosfery pracy.

Podinsp. Robert Sobolewski ma 47 lat, jest żonaty. 

W policji służy od 27 lat. Swoją ka-

rierę rozpoczął w Komendzie Powia-

towej Policji w Jarosławiu, gdzie 

służył 5 lat. Następnie służbę pełnił 

w Komendzie Powiatowej Policji 

w Lubaczowie. Od samego początku 

związany jest z pionem kryminalnym. 

Ostatnio zajmował stanowisko Ko-

mendanta Komisariatu Policji w Ole-

szycach. Od 1 czerwca br. pełnił obo-

wiązki Komendanta Powiatowego 

Policji w Przeworsku.

I Zastępca Komendanta Powiatowego w Przeworsku na podium Ultramaratonu Podkarpackiego
12 maja br. odbył się V Ultramaraton Podkarpacki na 

dystansach 30, 50, 70 i 115 km. W zmaganiach wzięło udział 

łącznie 477 uczestników. W grupie biegaczy na dystansie 

115 km znalazł się I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji 

w Przeworsku podinsp. Robert Piątek, który w kategorii „służb 

mundurowych” stanął na podium zajmując drugie miejsce.

12 maja o godz. 2 z rzeszowskiego rynku wystartowali 

biegacze, którzy zmierzyli się z najdłuższą trasą biegu na 

dystansie 115 km. Na tym biegu wzięło udział 53 uczestników, 

wśród których znalazł się podinsp. Robert Piątek. Trasa 

ultramaratonu wiodła przez miejscowości: Tyczyn, Grzybek, 

Zgłobień, Trzciana, Głogów, Nowa Wieś, a kończyła się w 

Rzeszowie na Rynku. Specyfika terenu – rozpoczęcie na płaskim 

podłożu, następnie pofałdowanym z krótkimi i dynami-cznymi 

podbiegami - była wielkim wyzwaniem dla startujących biegaczy. 

Zacięta walka trwała przez kilkanaście godzin. 

Dla Komendanta sport to jego wielka pasja. Biega od 

kilkunastu lat w maratonach, w półmaratonach, a także na 

krótszych dystansach. Od kilku lat startuje w ultramaratonach na 

dystansie 50 i 70 km. Na tak długim dystansie biegł po raz 

pierwszy. Trasę 115 km w Ultramaratonie Podkarpackim 

przebiegł w czasie 14:46:29.



Strona 34                                                                                                                                                                                          Październik 2018PRZEWORSKIPOWIAT

Obchody Święta Policji 
13 lipca br. odbyły się uroczystości Święta Policji. 

Rozpoczęły się uroczystą mszą świętą w intencji policjantów 

oraz pracowników cywilnych policji, którą w kościele pw. 

Ducha Świętego w Przeworsku odprawił ks. Prałat Tadeusz 

Gramatyka. Dalsza część uroczystości odbyła się 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 p.o. podinsp. Roberta 

Sobolewskiego odebrali nominacje. Na wyższe stopnie policyjne 

awansowano 44 policjantów: 2 w korpusie oficerów młodszych, 

16 w korpusie aspirantów, 21 w korpusie podoficerów i 5 w kor-

pusie szeregowych.

I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Rze-

szowie insp. Zbigniew Sowa wręczył zwycięzcy etapu powiato-

wego plebiscytu „Dzielnicowy bliżej nas” mł. asp. Jackowi Stopie 

okolicznościowy dyplom.

Po nominacjach nastąpiły przemówienia zaproszonych 

gości, którzy gratulowali policjantom awansów na wyższe stop-

nie i życzyli im dalszych sukcesów zawodowych. Starosta Prze-

worski podczas swojego wystąpienia przekazał Komendantowi 

Powiatowemu Policji w Przeworsku podinsp. Robertowi 

Sobolewskiemu strój reklamowy – „Słoń Policjant” nawiązujący 

do jednego z symboli miasta – słynnych przeworskich słoni.

Podczas wojewódzkich obchodów Święta Policji, które 

odbyły się w Przemyślu srebrny medal za „Długoletnią Służbę” 

odebrał I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Prze-

worsku podinsp. Robert Piątek. Podczas obchodów Święta Policji 

na terenie Oddziałów Prewencji w Rzeszowie dwóch przewors-

kich policjantów odebrało odznaczenia resortowe: brązową 

odznakę dla „Zasłużonego Policjanta” - kom. Mariusz Uberman 

ekspert Zespołu ds. Wykroczeń Wydziału Prewencji i Ruchu 

Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Przeworsku oraz asp. 

szt. Marek Zygmunt - Naczelnik Wydziału Prewencji i Ruchu 

Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Przeworsku.

Powiatowy Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym
26 czerwca 2018 r. w hali sportowej im. Tadeusza Ruta 

w Przeworsku policjanci Komendy Powiatowej Policji w Prze-

worsku, wspólnie z przedstawicielami Wojewódzkiego Ośrod-

ka Ruchu Drogowego w Rzeszowie, Miejskiego Ośrodka Sportu 

i Rekreacji w Przeworsku, Urzędu Miasta Przeworska oraz 

ratownictwa medycznego SP ZOZ w Przeworsku, przeprowa-

dzili Powiatowy Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym, 

dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych. Bezkonku-

rencyjni okazali się uczniowie ze Szkoły Podstawowej i Gimnaz-

jum w Gniewczynie Łańcuckiej, zajmując I miejsce.

Celem turnieju jest podnoszenie poziomu bezpieczeń-

stwa na drogach, kształtowanie partnerskich zachowań wobec 

innych uczestników ruchu, popularyzowanie podstawowych 

zasad i umiejętności udzielania pierwszej pomocy. Uczestnicy 

eliminacji musieli rozwiązać test, zmierzyć się z zadaniem z za-

kresu udzielania pierwszej pomocy oraz pokonać rowerem tor 

przeszkód. 

Ogólnopolski Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogo-

wym od wielu lat cieszy się dużym zainteresowaniem wśród 

dzieci i młodzieży. Najlepsi mogą być nie tylko dumni ze swoich 

umiejętności, lecz również oczekiwać na atrakcyjne nagrody 

przygotowane przez organizatorów imprezy. W tym roku do 

konkursu zgłosiło się 7 drużyn ze szkół podstawowych 

i 6 ze szkół gimnazjalnych. W turnieju powiatowym udział wzięło 

łącznie 46 uczniów, którzy wykazali się najlepszymi osiągnię-

ciami podczas eliminacji na poziomie gminnym.

W kategorii szkół podstawowych drużyny zajęły: 

I miejsce SP w Gniewczynie Łańcuckiej, II miejsce SP w Dębowie, 

III miejsce SP w Grzęsce.

W kategorii szkół gimnazjalnych drużyny zajęły: 

I miejsce Gim. w Gniewczynie Łańcuckiej, II miejsce Gim. w Gaci, 

III miejsce Gim. w Grzęsce.

Komisja konkursowa wyłoniła również uczniów, którzy 

okazali się najlepsi w poszczególnych kategoriach. Tor przeszkód 

bezbłędnie przejechał: Łukasz Chłopiński – SP w Dobrej. W kon-

kurencji - jazda rowerem w miasteczku ruchu drogowego w spo-

sób szczególny wyróżnili się: Magdalena Lis – SP w Gniewczynie 

Łańcuckiej, Michał Korzystka – SP w Gniewczynie Łańcuckiej, 

Michał Czyrny – SP w Gniewczynie Łańcuckiej. Test wiedzy z prze-

pisów ruchu drogowego najlepiej i bezbłędnie zdał: Michał 

Czyrny – SP w Gniewczynie Łańcuckiej.

Zwycięskie drużyny otrzymały puchary, dyplomy oraz 

nagrody rzeczowe.

asp. Renata Jaremko

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

Uroczyste obchody Dnia Strażaka

21 maja br. w Komendzie Powiatowej Państwowej 

Straży Pożarnej w Przeworsku odbyły się uroczyste Powiatowe 

Obchody Dnia Strażaka połączone z oficjalnym przejęciem 

obowiązków Komendanta Powiatowego Państwowej Straży 

Pożarnej w Przeworsku przez kpt. Marcina Lachnika.

Uroczystość rozpoczęła się złożeniem meldunku 

Zastępcy Podkarpackiego Komendanta Wojewódzkiego PSP 

bryg. Danielowi Dryniakowi przez dowódcę uroczystości kpt. 

Piotra Szpytmę. Następnie przybyłych gości powitał 

Komendant Powiatowy PSP w Przeworsku kpt. 

Marcin Lachnik. Podczas uroczystości oficjalnie 

przywitał się ze sztandarem Komendy i zameldował 

bryg. Danielowi Dryniakowi przejęcie obowiązków 

Komendanta Powiatowego. Po przemówieniach 

zaproszonych gości Komendant Powiatowy złożył 

życzenia strażakom oraz podziękował za 20 lat służby 

żonie oraz rodzicom.  

Podkarpacki Komendant Wojewódzki 

Państwowej Straży Pożarnej powołał na stanowisko 

Zastępcy Komendanta Powiatowego PSP w Prze-

worsku mł. bryg. Tomasza Dzień. 

Dzień Strażaka to okazja do wręczenia 

awansów na wyższe stopnie służbowe. W tym roku 

awansowano na stopień kapitana: mł. kpt. Pawła 

Przeszłowskiego, mł. kpt. Tomasza Słysza. Listem 

gratulacyjnym Komendanta Głównego PSP został 

uhonorowany asp. sztab. Bartłomiej Kowalik.

st. asp. Grzegorz Lonc

Statystyka zdarzeń 2018 r.
Liczba zdarzeń, w których brały udział podmioty 

Krajowego Sytemu Ratowniczo – Gaśniczego na terenie powia-

tu przeworskiego na dzień 4 września 2018 r. to 491. 

W rozbiciu na poszczególne rodzaje zdarzeń sytuacja przedsta-

wia się następująco:

Z diagramu możemy zauważyć, że 

pożary stanowią prawie 22% interwencji 

straży pożarnej. Jako podmiot ratowniczy 

najczęściej, bo prawie 77% Straż uczest-

niczy w zdarzeniach rodzaju „Miejscowe 

zagrożenia” – dzieje się to za sprawą 

rozwoju technologicznego, rozbudowy 

infrastruktury drogowej i naturalnych praw 

przyrody. W naszych statystykach odnoto-

wujemy również alarmy fałszywe. Jest ich stosunkowo niewiele - 

niespełna 1%, 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.

Zestawienia diagramowe przedstawiają podział 

poszczególnych rodzajów zdarzeń ze wglądu na ich wielkość:

Porównu-

jąc czas od początku 

roku do 4 września 

2018 r. z takim sa-

mym okresem w la-

tach wcześniejszych, 

statystyka zdarzeń przedstawia się następująco:

Miejscowe zagrożenia

kpt. Piotr Szpytma

Pożary

Alarmy fałszywe
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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

„Mobilność uczniów szansą na lepszy start zawodowy na rynku pracy”

W roku szkolnym 2016/2017 oraz 2017/2018 Zespół 

Szkół Zawodowych realizował projekt pn: „Mobilność uczniów 

szansą na lepszy start zawodowy na rynku pracy” ,,Staże 

zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz 

mobilność kadry kształcenia zawodowego” ze środków POWER 

na zasadach Programu Erasmus+ sektor Kształcenie i szkolenia 

zawodowe.

W przedmiotowym projekcie uczestniczyło 32 uczniów 

- 16 uczniów kształcących się w zawodzie technik ekonomista 

oraz 16 kształcących się w zawodzie technik żywienia i usług 

gastronomicznych. Uczniowie odbyli 4-tygodniowe praktyki 

zawodowe w Maladze w Hiszpanii. Celem strategicznym 

projektu było zwiększenie mobilności zagranicznej uczniów, 

podniesienie kompetencji zawodowych, personalnych, między-

kulturowych i językowych. Ponadto uczestnicy mieli możliwość 

nabycia nowej wiedzy teoretycznej, doświadczenia i podniesie-

nia własnych umiejętności praktycznych, szkoła zaś w ich 

osobach zyskała profesjonalnych i odpowiednio ukierunkowa-

nych zawodowo uczniów.

Zwieńczeniem przedmiotowego przedsięwzięcia było 

uroczyste wręczenie 15 czerwca 2018 r. w ZSZ dokumentów 

Europass – Mobilność dla wszystkich uczestników projektu. 

Prezentacje multimedialne przygotowane przez uczestników 

projektu przybliżyły tematykę realizowaną w ramach projektu 

jak również  miejsca, które odwiedzili. Następnie z rąk Dyrektora 

ZSZ Stanisława Mrugały 

oraz koordynatora pro-

jektu Ilony Sznajder-Jab-

łońskiej uczestnicy ode-

brali paszporty europej-

skie tzw. Europassy. Do-

kument ten jest potwier-

dzeniem realizacji euro-

pejskiej ścieżki kształce-

nia, zawiera informacje 

na temat umiejętności 

i kompetencji nabytych 

w innym kraju europejs-

kim; wydawany jest w ję-

zyku polskim i angiels-

kim.

 „Sprawni jak żołnierze 2018” - historyczny sukces
16 kwietnia 2018 r. w Zespole Szkół im ks. Stanisława 

Staszica w Tarnobrzegu odbyła się 41 edycja rejonowych 

zawodów sportowo - obronnych „Sprawni jak żołnierze”, 

w których uczestniczyły trzyosobowe drużyny z 6 szkół ponad-

gimnazjalnych z Tarnobrzega, Stalowej Woli, Jarosławia i Prze-

worska.

Nasze miasto, powiat i szkołę, reprezentowali chłopcy: 

instr. Klasy Mundurowej 3 LO Jacek Lotycz, drużynowy ZS „Strze-

lec” Patryk Zając z 2 LO oraz Michał Kruk z klasy 3 TBE przygoto-

wani przez Macieja Cieślaka. Zawody obejmowały następujące 

konkurencje: bieg sprawnościowy, rzut granatem, pierwszą 

pomoc, strzelanie i bieg na orientację. Zarówno w klasyfikacji 

zespołowej jak i indywidualnej reprezentacja naszej szkoły 

odniosła historyczny sukces zajmując miejsca na najwyższym 

stopniu podium oraz uzyskując awans do zawodów wojewódz-

kich. Miejsce pierwsze zajął Jacek Lotycz, piąte Patryk Zając, 

a szóste Michał Kruk.

21 maja 2018 r. w Zespole Szkół w Czudcu odbyła się 

41 edycja wojewódzkich zawodów sportowo - obronnych 

„Sprawni jak żołnierze”. Reprezentacja chłopców zdobyła 

czwarte miejsce. W klasyfikacji indywidualnej trzecie miejsce 

zajął Jacek Lotycz. 
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„Stawiamy na fachowców”
Od 1 kwietnia br. w Zespole Szkół Zawodowych im. 

Króla Jana III Sobieskiego w Przeworsku realizowany jest 

projekt pn. „Stawiamy na fachowców” współfinansowany jest 

ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkar-

packiego na lata 2014 - 2020 w ramach działania 9.4 Poprawa 

jakości kształcenia zawodowego.

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

Łączna wysokość dofinansowania projektu wynosi 1 652 847,39 

zł, natomiast wkład własny Powiatu Przeworskiego 

183 649,71 zł. Działania przewidywane w projekcie obejmują: 

zakup sprzętu, oprogramowania i specjalistycznego wyposaże-

nia pracowni kształcenia zawodowego, staże i praktyki uczniów 

u pracodawców, specjalistyczne kursy i szkolenia dla uczniów, 

specjalistyczne kursy i szkolenia dla nauczycieli, zajęcia z doradz-

twa zawodowego dla  uczniów.

Dotychczas w ramach działań projektowych udało się 

zakupić pracownię spawania wraz z instalacją filtrowentylacji 

oraz frezarkę sterowaną numerycznie CNC. W ramach realizacji 

kursów i szkoleń wyłonieni w procesie rekrutacji uczniowie 

zakończyli kursy spawania metodami TIG oraz MAG, szkolenie 

w zakresie obsługi obrabiarek sterowanych numerycznie CNC, 

kurs obsługi wózków widłowych i żurawi HDS, kurs montażu 

kolektorów słonecznych i paneli fotowoltaicznych oraz kurs 

prawa jazdy kategorii C. Wszystkie te formy dają uczniom 

konkretne kwalifikacje zawodowe pozwalające na łatwiejszy 

start na rynku pracy. W kolejnym etapie realizowane będą także 

szkolenia i kursy w branżach ekonomicznej, elektrycznej, gastro-

nomicznej i informatycznej.

Ponadto 218 uczniów wzięło udział w zajęciach z do-

radztwa zawodowego. Zajęcia te nakierowane były na zdiag-

nozowanie predyspozycji zawodowych uczniów oraz na uka-

zanie możliwych ścieżek rozwoju zawodowego. Ponadto 

uczestnicy nabywali praktycznych umiejętności w zakresie apli-

kowania o pracę, tworzenia CV oraz symulowanej rozmowy 

o pracę. 

Obok kursów i szkoleń w tegorocznej edycji projektu 

150 uczniów ZSZ w Przeworsku wzięło wdział w płatnych 

wakacyjnych stażach i praktykach u pracodawców. Zajęcia te 

pozwalają uczniom zapoznać się z naturalnymi warunkami pracy, 

jakie napotkają w przyszłej pracy zawodowej.

Również nauczyciele objęci pomocą uczestniczyli 

w działaniach projektowych. Obecnie 4 nauczycieli uczestniczy 

w kursie spawania techniką MAG. Działania projektowe przewi-

dują dokształcanie i nabywanie nowych kompetencji dla 

20 nauczycieli kształcenia zawodowego. 

Termin zakończenia realizacji projektu to 30.09.2019 r.

PRZEWORSKIPOWIAT

 V Obóz Szkoleniowy Klas Mundurowych i Strzelców
W dniach 28-30 czerwca br. na terenie Ośrodka 

Wypoczynkowego „Leśna Polana” w Radawie odbył się kolejny 

obóz szkoleniowy kadetów i strzelców ZSZ w Przeworsku.

Były to trzy dni intensywnych ćwiczeń z zakresu: 

podstaw samoobrony, taktyki przyjmowania pozycji strzelec-

kich, sposobów czołgania się i poruszania w terenie 

w natarciu drużyną i plutonem oraz zajęć inżynieryjnych. 

Szkolenie prowadzili instruktorzy 21 Dywizjonu Artylerii 

Przeciwlotniczej z Jarosławia. Uczestnicy zapoznali się również 

z podstawowymi zasadami Air Soft Gun. W chwilach relaksu 

doskonalili umiejętności strzeleckie na polu do gry w Paintball, 

zażywali kąpieli w zalewie oraz przechodzili trasy parku linowego 

a wieczorem odpoczywali przy ognisku.
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Z życia technikum informatycznego
Miniony rok szkolny 2017/2018 był dla uczniów klas 

informatycznych w Zespole Szkół Zawodowych im. Króla Jana 

III Sobieskiego w Przeworsku niezwykle pracowity.

W ramach współpracy z Politechniką Rzeszowską 

18 uczniów brało udział w zajęciach pozaszkolnych w obszarze 

dwóch inicjatyw: Kariera Inżyniera – 15 uczniów oraz Akademia 

Oracle – 3 uczniów. W finale VII Olimpiady Informatycznej Oracle 

2018 nasi uczniowie okazali się najlepsi zajmując odpowiednio 

2, 3 i 4 miejsce nie dając się zaskoczyć pytaniami otwartymi 

w części teoretycznej, trudną częścią praktyczną uzyskując bar-

dzo wysokie wyniki końcowe w odniesieniu do swoich konku-

rentów.

Od kilku lat prężnie działa Lokalna Akademia Sieciowa 

Cisco, w ramach której uczniowie naszej szkoły oraz szkół 

partnerskich mogą uzyskiwać bezpłatnie prestiżowe między-

narodowe certyfikaty m.in.: z sieci komputerowych i programo-

wania (C, C++, Python). Akademię prowadzi dwóch wykwalifi-

kowanych instruktorów: Krzysztof Mucha, Wojciech Wiśniowski, 

którzy posiadają liczne wyróżnienia m.in.: Expert Level 

Instructor Excellence. Na uwagę zasługuje również fakt, iż 

znaleźliśmy się w gronie najlepszych akademii w Polsce. 

Nawiązaliśmy również współpracę z firmą Cisco Kraków 

– drugą co do wielkości w Europie. Owocami tej współpracy było 

zorganizowanie wycieczki edukacyjnej dla 26 uczniów klas 

informatycznych do tej prestiżowej placówki a 6 uczniów 

uczestniczyło w warsztatach szkoleniowych poprzedzonych 

konkursem prac ocenianych przez ekspertów pracujących 

w firmie.

Nasi uczniowie brali również udział w XLI Ogólno-

polskiej Olimpiadzie Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej 

w kategorii Informatyka organizowanej przez AGH w Krakowie.

Szkoła otrzymała certyfikat „Dobrze Zaprojektowana 

Szkoła 2018” za promowanie pracy metodą projektu oraz 

wspieranie młodzieży w podejmowaniu ambitnych wyzwań 

edukacyjnych. Pod opieką nauczycieli przedmiotów informa-

tycznych grupa kilkunastu uczniów przygotowała dwa projekty 

informatyczne, które brały udział w konkursie organizowanym 

przez wydawnictwo Nowa Era.

Uczniowie klas informatycznych dostali stypendia dla 

młodzieży utalentowanej w kierunku przedmiotów zawodowych 

i ogólnokształcących powiązanych z zawodem. Stypendium 

finansowane ze środków unijnych Województwa Podkarpackie-

go w kwocie 4 000 zł dostało 19 uczniów klas informatycznych, 

8 uczniów dostało stypendium Starosty Przeworskiego, również 

uczeń klasy informatycznej uzyskał stypendium Prezesa Rady 

Ministrów.

Nawiązaliśmy współpracę z okolicznymi gimnazjami 

(Przeworsk, Gorliczyna, Dębów, Studzian) oraz wszystkimi szko-

łami podstawowymi w Przeworsku. W ramach współpracy w na-

szej szkole prowadzone są nieodpłatnie zajęcia z programowania 

dla entuzjastów pasjonujących się nauką algorytmiki, mate-

matyki, elektroniki oraz zagadnień pokrewnych. Cieszymy się 

również z faktu, iż bardzo duża liczba młodzieży uczestnicząca 

w tych zajęciach wybiera w dalszym etapie kształcenia naszą 

szkołę. Zajęcia prowadzą nie tylko nauczyciele przedmiotów 

zawodowych informatycznych, ale rów-

nież uczniowie wyróżniający się podczas 

zajęć lekcyjnych.

Zapraszamy absolwentów gim-

nazjów i ósmoklasistów do naszej szkoły 

a w szczególności do naszego „informa-

tyka”, który niewątpliwie jest jedną z naj-

chętniej wybieranych szkół i życzymy 

takich pięknych sukcesów, jakimi mogą 

pochwalić się nasi uczniowie.

Krzysztof Mucha  

Finaliści VII. Olimpiady Informatycznej 
Regionalnej Akademii Oracle 2018

XLI Ogólnopolska Olimpiada 
Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej

Wyróżnieni uczniowie klas informatycznych 
na warsztatach szkoleniowych w firmie Cisco Kraków 
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Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych
im. Króla Władysława Jagiełły w Przeworsku

Prace inwestycyjne 
Na przestrzeni ostatnich lat przeworska Jagiellonka 

zyskała na atrakcyjności dzięki przeprowadzonym pracom mo-

dernizacyjnym. Wprowadzono wiele nowoczesnych rozwią-

zań, które zapewniają komfort nauki i zwiększają poziom 

bezpieczeństwa. Część środków finansowych została na ten cel 

przekazana z budżetu powiatu przeworskiego.

Od września 2014 r. do sierpnia 2018 r. w ramach 

usprawnień umożliwiających prawidłowe użytkowanie budyn-

ków przy znacznym zmniejszeniu zużycia energii wykonano 

następujące prace inwestycyjne:

• termomodernizację, która objęła nową część budynku szkol-

nego wraz z łącznikiem,

• docieplenie ścian i stropów,

•  wymianę wyeksploatowanych kotłów grzewczych na 

nowoczesne kotły gazowe, 

• wymianę drewnianej stolarki okiennej na plastikową,

• remont sali gimnastycznej: 

- wykonanie i montaż certyfikowanej podłogi sportowej, która  

jest wyjątkowym podłożem. Wykonywana pod kątem intensyw-

nego i zróżnicowanego ruchu korzystających z niej uczniów 

zapewnia im bezpieczeństwo, ogranicza ryzyko kontuzji, a jedno-

cześnie daje dynamikę wykonywanym ruchom,

- wymianę instalacji,

- malowanie sali gimnastycznej,

- wymianę oświetlenia w systemie LED,

- wymianę okien. 

•  wyremontowano sale lekcyjne - pracownie:

Pracownia biologiczna

Pracownia chemiczna

Budynek szkoły po termomodernizacji (fot. Karol Obłoza)
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 Dbanie o wszechstronny rozwój naszych uczniów 

stanowi priorytet szkoły. Efekty tej działalności widać zarówno 

w działalności dydaktyczno - wychowawczej jak i społecznej.

• Uczniowie z sukcesami uczestniczą w różnego rodzaju 

olimpiadach, konkursach i zawodach sportowych zarówno na 

poziomie rejonowym jak i centralnym. 

• Realizujemy projekty współpracy oraz wymiany młodzieży ze 

szkołami europejskimi:

• Czynimy dobro poprzez szereg akcji, w które angażuje się liczna 

grupa szkolnych wolontariuszy wraz z opiekunami.

• Kształtujemy świadomość historyczną i obywatelską 

uczestnicząc w projektach i kampaniach edukacyjnych.

• Jesteśmy w trakcie realizacji projektu pn.: "Czas na Technologie 

informacyjno - komunikacyjne i eksperyment" w ramach Regio-

nalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpac-

kiego na lata 2014 - 2020. 

 O podjętych przez nas działaniach informujemy na 

stronie szkoły:

www.loprzeworsk.pl oraz na profilu:

 https://www.facebook.com/ZSOiZ.Przeworsk.

 Wszystkie projekty współpracy i wy-

miany młodzieży oraz projekty eduka-

cyjne realizowane były przy dużym 

wsparciu finansowym Starostwa Powia-

towego w Przeworsku.

Monika Czech i Alicja Domka

Fot. Joanna Kozak 

Z życia "Jagiellonki"

PRZEWORSKIPOWIAT

biologiczną, chemiczną, języka polskiego, języków obcych, infor-

matyczną, katechetyczną, geograficzną, historyczną, gabinety 

wicedyrektora szkoły, pedagoga szkolnego, pracowników admi-

nistracyjnych.  

 Ponadto pracownie przedmiotowe zostały wzboga-

cone o nowoczesny sprzęt i pomoce dydaktyczne.

 Wszystkie przeprowadzone prace inwestycyjne pod-

wyższyły standard użytkowy budynków oraz wpłynęły na este-

tykę szkoły.
Pracownia geograficzna

http://www.loprzeworsk.pl
http://www.loprzeworsk.pl
https://www.facebook.com/ZSOiZ.Przeworsk
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Zespół Szkół w Kańczudze
Realizacja projektów unijnych w latach 2014 - 2018

„Aktywna Edukacja Twoją Przyszłością”

W roku 2013 w szkole realizowany był projekt 

„Aktywna Edukacja Twoją Przyszłością”, w którym uczestniczyli 

uczniowie Liceum Ogólnokształcącego. W ramach projektu 

zakupiono pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji 

poszczególnych zadań: tablicę interaktywną, laptop oraz 

projektor krótkoogniskowy, a także pomoce dydaktyczne na 

dodatkowe zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze z matematyki.

 Głównym celem projektu było zwiększenie szans i wy-

równanie dysproporcji edukacyjnych w zakresie kompetencji 

kluczowych i doradztwa edukacyjno - zawodowego.

Cele projektu zostały osiągnięte poprzez realizację 

następujących  zadań: kurs języka angielskiego, kurs ECDL Core, 

dodatkowe zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze z matematyki, 

zajęcia z doradztwa edukacyjno - zawodowego, konkurs 

prezentujący efekty pracy uczniów z zajęć językowych i ICT.

Beneficjenci kursu języka angielskiego otrzymali 

certyfikaty umiejętności językowych, natomiast beneficjenci 

kursu ECDL Core – Europejskie Certyfikaty Umiejętności Kom-

puterowych.

Kwota dofinansowania wyniosła  153 402,50 zł.

„Podkarpacie stawia na zawodowców”

W latach 2012 - 2015 Zespół Szkół w Kańczudze przy 

współpracy ze Starostwem Powiatowym w Przeworsku i Wo-

jewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie realizował projekt 

„Podkarpacie stawia na zawodowców” w ramach Działania 9.2 

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, obejmującego 

wsparciem szkoły zawodowe. Głównym celem była promocja 

szkolnictwa zawodowego wśród młodzieży szkolnej.

W ramach realizacji tego projektu zorganizowano kursy 

zawodowe:

- organizowanie przyjęć okolicznościowych – catering, w którym 

łącznie uczestniczyło 15 uczniów z klas technikum żywienia 

i usług gastronomicznych oraz technikum hotelarstwa,

- kurs carvingu, w którym uczestniczyło 13 uczniów klas 

technikum żywienia i usług gastronomicznych oraz technikum 

hotelarstwa; kurs został przeprowadzony przez Pawła 

Sztenderskiego – Mistrza Polski w Carvingu, Złotego Medalisty 

Pucharu Polski w Carvingu oraz przez Grzegorza Gniecha – 

II Wicemistrza Polski w Carvingu,

- kurs barmański dla 15 uczniów klas technikum żywienia i usług 

gastronomicznych oraz technikum hotelarstwa.

Ponadto zorganizowano staże dla uczniów technikum 

w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych, technik 

hotelarstwa i technik mechanik. Mogli oni zapoznać się ze 

środowiskiem swojego zawodu, zdobyli pierwsze doświadczenia 

i otrzymali wynagrodzenie za pracę w formie stypendium 

stażowego. Staże odbywały się w firmach i zakładach branży 

gastronomiczno - hotelarskiej oraz mechanicznej, z którymi 

szkoła od wielu lat współpracuje. Uczniowie również zostali 

objęci doradztwem edukacyjno - zawodowym. Szkolne 

pracownie zostały doposażone w nowoczesny sprzęt i pomoce 

dydaktyczne m.in. tokarkę CNC, tablice interaktywne, laptopy, 

komputery, sprzęt biurowy oraz podręczniki.
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„Aktywna Edukacja Twoją Przyszłością”

Od października 2017 r. do października 2019 r. Zespół 

Szkół w Kańczudze realizuje projekt pn. „Dobry zawód 

inwestycją na przyszłość”. Jego beneficjentami są uczniowie 

Technikum Logistycznego, Żywienia i Usług Gastronomicznych 

oraz Mechanicznego mieszczącego się w naszej szkole oraz 

nauczyciele przedmiotów zawodowych.

W ramach realizacji projektu w roku szkolnym 

2017/2018 przeprowadzono następujące działania:

- 4 nauczycieli przedmiotów zawodowych uczestniczyło w kur-

sach,

- 7 nauczycieli przedmiotów zawodowych uczestniczyło w stażu,

- 45 uczniów TM, TL, TŻ uczestniczyło w stażu zawodowym 

u pracodawców,

- 37 uczniów TM, TL, TŻ uczestniczyło w kursach: Operator 

obrabiarek sterowanych numerycznie CNC, Obsługa wózków 

widłowych, Obsługa suwnic, Kelnerskim, Sprzedawca z kasą 

fiskalną, Event Manager,

- 36 uczniów TM, TL, TŻ uczestniczyło w doradztwie edukacyjno - 

zawodowym,

- doposażono w pomoce dydaktyczne pracownię mechaniczną. 

 Głównym celem projektu jest poprawa jakości i atrak-

cyjności kształcenia zawodowego w Zespole Szkół w Kańczudze 

dostosowanego do potrzeb rynku pracy u 115 uczniów Tech-

nikum oraz 11 nauczycieli przedmiotów zawodowych, jak 

również doposażenie szkoły w sprzęt do 31 października 2019 r.  

Kompetencje uczniów są poszerzane poprzez realizację kursów 

zawodowych, staży i doradztwa edukacyjno - zawodowego, 

natomiast nauczycieli poprzez realizację kursów, szkoleń i staży 

u lokalnych przedsiębiorców. Kontakty nawiązane z przedsię-

biorcami skutkują realnym zwiększeniem możliwości zatrudnie-

nia naszych absolwentów zwłaszcza na lokalnym rynku pracy. 

Całkowita kwota projektu:   715 105,38 zł

Dofinansowanie projektu z UE:   607 839,57 zł

Dofinansowanie JST (SP w Przeworsku):  71 655,42 zł

Projekt  „Dobry zawód inwestycją na przyszłość” współfinansowany ze 

środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz 

budżetu Państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

„Staże zawodowe szansą na lepszą przyszłość”
Projekt praktyk „Staże zawodowe szansą na lepszą 

przyszłość” realizowany jest w ramach Programu Erasmus+ 

sektor: Kształcenie i szkolenia zawodowe.

Staże, które zaplanowano w dn. 15 - 30 października 

2018 r. w regionie Riwiery Olimpijskiej w Grecji, umożliwią 

uczniom kształtowanie otwartości i wrażliwości międzykulturo-

wej, pozwolą rozwijać posiadane umiejętności językowe oraz 

zdolność adaptowania się do warunków życia i pracy w różnych 

krajach europejskich. Projekt skierowany jest do uczniów klas II – 

IV kształcących się w zawodzie: technik logistyk, technik żywie-

nia i usług gastronomicznych oraz technik mechanik.

Główne cele projektu:

- zdobycie praktycznego doświadczenia podczas praktyk w za-

granicznych przedsiębiorstwach;

- zapoznanie się ze sposobem działania zagranicznych przedsię-

biorstw oraz rynku pracy;

- rozwój kompetencji zawodowych zgodnych z profilem kształ-

cenia;

- zwiększenie zakresu słownictwa branżowego;

- umiejętność praktycznego wykorzystania języka angielskiego;

- rozwój umiejętności pracy w międzynarodowym zespole;

- wzrost mobilności uczestników na rynku pracy zarówno pols-

kim jak i europejskim;

- zwiększenie otwartości na inne kultury, kształtowanie postawy 

tolerancji.

Koordynatorem projektu w szkole jest dr Bernadeta 

Botwina.

 W latach 2014 - 2018 w szkole wykonano kilka 

niezbędnych remontów i modernizacji:

- ocieplenie ścian bocznych budynku - 28 369 zł,

- remont schodów przed wejściem głównym - 2 999,99 zł,

- remont dachu budynku gospodarczego - 8 500,53 zł,

- pokrycie kostką placu przed szkołą - 43 985,65 zł,

- odnowienie parkietu w sali gimnastycznej - 12 000 zł.

Ponadto pracownie 

przedmiotowe systematycz-

nie wyposażane były w sprzęt 

i pomoce dydaktyczne z uwz-

ględnieniem podstawy pro-

gramowej oraz wymogów 

egzaminów maturalnych i za-

wodowych. Koszty zrealizo-

wanych inwestycji pokrył 

w całości organ prowadzący - 

Powiat Przeworski.

W latach 2014 - 2018 w Zespole Szkół w Kańczudze 

wdrożono szereg projektów dofinansowanych ze środków UE, 

a także inne programy o zasięgu lokalnym. Każdy z nich wymagał 

finansowego wkładu własnego, który zapewniło Starostwo Po-

wiatowe w Przeworsku.

Prace remontowe i zakup wyposażenia pracowni przedmiotowych
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Zespół Szkół w Sieniawie

Współpraca z instytucjami i uczelniami

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.

Zespół Szkół w Sieniawie od lat współpracuje z wielo-

ma instytucjami i uczelniami, dzięki czemu proces dydaktyczny 

może być urozmaicany różnorodnymi wyjazdami i spotkaniami 

z ciekawymi ludźmi. 

Wśród nich warto wymienić Telewizję Polsat czy Wyższą 

Szkołą Informatyki i Zarządzania. Wspomniana uczelnia objęła 

patronatem klasy językowo - humanistyczną i politechniczną. 

W ramach współpracy uczniowie biorą udział w organizowanych 

(zarówno na terenie uczelni, jak i w naszej szkole) warsztatach 

i wykładach, m.in. z języka angielskiego, informatyki czy dzienni-

karstwa. 

Promowanie czytelnictwa
Uczniowie Zespołu Szkół w Sieniawie już od 2013 roku 

uczestniczą w spotkaniach Dyskusyjnego Klubu Książki organi-

zowanych we współpracy z Biblioteką Miasta i Gminy Sieniawa. 

Spotkania odbywają się w siedzibie biblioteki raz w mie-

siącu i poświęcone są nowościom wydawniczym. Rozmowy 

o książkach odbywają się w kameralnej atmosferze sprzyjającej 

swobodnej wymianie zdań. Kolejną korzyścią dla uczniów jest 

możliwość uczestniczenia w spotkaniach z autorami poznanych 

dzieł. W ubiegłym roku szkolnym uczniowie mogli porozmawiać 

z pisarką młodzieżową i blogerką Marią Krasowską.

Kolejną inicjatywą służącą promocji czytelnictwa jest 

akcja Głośnego Czytania, będącą odpowiedzią na coroczne 

Narodowe Czytanie. W ubiegłym roku nasi uczniowie czytali 

„Wesele” Stanisława Wyspiańskiego.

Koordynatorkami wyżej wymienionych działań były 

nauczycielki Beata Kosior i Joanna Mazurek.

Akcje prozdrowotne, ekologiczne i społeczne
Nauczyciele Zespołu Szkół w Sieniawie podejmują 

wiele inicjatyw, których celem jest kształtowanie u młodzieży 

postaw prozdrowotnych, ekologicznych czy postawy tolerancji 

i solidarności z osobami pokrzywdzonymi przez los i chorymi.

Jak co roku uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w akcji 

„Sprzątanie świata”. 29  września 2017 r. sprzątali okolice drogi

w miejscowości Dobra. Dzięki pomocy Nadleśnictwa Sieniawa 

akcja przebiegła pomyślnie. Po zakończeniu wszyscy uczestni-

czyli w ognisku.

Zespół Szkół w Sieniawie włączył się również do zorgani-

zowanej przez Gimnazjum w Sieniawie akcji 

„Gimnazjalista też wolontariusz”. W jej ramach 

15 marca 2018 r. w naszej szkole odbyło się spot-

kanie z Anną Mazur-Gałką z Polskiego Towarzyst-

wa do Walki z Mukowiscydozą. Przygotowała ona 

prezentację na temat tej choroby i potrzeb Towa-

rzystwa. Wykładowi towarzyszył zorganizowany 

przez gimnazjalistów kiermasz ciast i ozdób 

wielkanocnych, z którego dochód został przezna-

czony na konto fundacji.

Ponadto przez kilka miesięcy w naszej szkole prowadzo-

na była zbiórka przyborów szkolnych na rzecz działalności 

Zespołu Misyjnego „Wschód”, organizującego rekolekcje m.in. 

na Litwie, Białorusi i Ukrainie. Przybory te są wykorzystywane 

podczas zajęć oraz przekazywane potrzebującym dzieciom i mło-

dzieży ze wspomnianych krajów. Koordynatorkami akcji były 

nauczycielki Joanna Mazurek i Marta Wajda. Akcja odbyła się we 

współpracy z członkinią Zespołu Misyjnego Dorotą Pokrywką, 

która od kilku lat wyjeżdża na Litwę, by tam prowadzić zajęcia 

w ramach rekolekcji.

Spotkanie z Marią Krasowską

Akcja „Sprzątanie świata”
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Projekt „Euroweek”
W związku z zaproszeniem naszej szkoły do projektu 

,,Euroweek - Szkoła Liderów” w dniach 18 - 22 listopada 2017 r. 

młodzież pod opieką Katarzyny Barabasz wzięła udział 

w 5-dniowym obozie językowym w Międzygórzu na Dolnym 

Śląsku.

Dzięki zajęciom z wolontariuszami z Meksyku, Algierii, 

Indii, Malediwów, Filipin, Tajlandii, Etiopii, Ugandy, Urugwaju

 i wielu innych państw, uczniowie doskonalili swoje umiejętności 

językowe. W bogatym programie oprócz ciekawych warsztatów, 

prezentacji czy debat znalazło się również miejsce na dyskotekę, 

naukę tańców z różnych regionów świata czy wycieczkę po 

Bystrzycy Kłodzkiej i Kłodzku. 

Udział w obozie językowym był początkiem całorocznej 

współpracy naszej szkoły z wolontariuszami projektu. Kolejnym 

jej etapem był projekt Euroweek School Visit, w ramach którego 

w dniach 22 - 26 stycznia 2018 r. w Zespole Szkół w Sieniawie 

gościli Hiwi Negash z Etiopii oraz Varma Varaprasad z Indii. 

Prowadzone przez nich warsztaty spotkały się z entuzjastycznym 

przyjęciem. Cała społeczność szkolna mogła doskonalić swoje 

umiejętności językowe również w czasie swobodnych rozmów 

z trenerami czy słuchając m.in. ciekawych wykładów w języku 

angielskim o nieznanych nam właściwie Etiopii i Indiach. Wolon-

tariuszy gościły rodziny naszych uczniów z pierwszej klasy: Pańs-

two Szykułowie oraz Zygmuntowie. 

Za przygotowanie Euroweek School 

Visit odpowiedzialna była Katarzyna Barabasz, 

która również zorganizowała następny wyjazd na 

obóz językowy w Międzygórzu. Nasi uczniowie 

razem z młodszymi kolegami z Gimnazjum w Sie-

niawie (i ich opiekunką Małgorzatą Świąder) 

wzięli w nim udział pod koniec czerwca. Jak 

widać, zawarte dzięki projektowi znajomości, 

poznanie fascynujących osób z różnych stron 

świata, stały się dla wielu uczniów nieocenionym 

impulsem do dalszego doskonalenia znajomości 

języka angielskiego.

Osiągnięcia uczniów
Uczniowie Zespołu Szkół w Sieniawie co roku biorą 

udział w różnorodnych konkursach przedmiotowych: mate-

matycznych, historycznych, recytatorskich, fizycznych, języko-

wych, w których zajmują wysokie miejsca lub otrzymują wyróż-

nienia. 

Wśród wielu sukcesów na uwagę zasługują następu-

jące:

- III miejsce Natalii Siutyły (uczennicy kl. II LO) w etapie rejono-

wym XXVI edycji Olimpiady Promocji Zdrowego Stylu Życia orga-

nizowanej przez Polski Czerwony Krzyż,

- udział Mateusza Żemojdzina (ucznia kl. II LO) w III etapie XVII 

edycji Konkursu Wiedzy Technicznej pod hasłem „Sapere aude” - 

odważ się być mądrym. Mateusz otrzymał dyplom finalisty tego 

konkursu,

- udział uczniów kl. I LO Anety Buszty i Macieja Zygmunta w Ogól-

nopolskim Konkursie Fizycznym „EUREKA”. Maciej otrzymał dy-

plom za bardzo dobry wynik w tym konkursie, natomiast Aneta 

zdobyła wyróżnienie,

- I miejsce drużyny z naszej szkoły w powiatowej licealiadzie Piłki 

Nożnej Dziewcząt. Drużyna w składzie: Milena Kornaga, Sylwia 

Buniowska, Patrycja Łuszczek, Katarzyna Brzyska, Paulina Mac 

oraz rezerwowe: Aleksandra Świąder, Agata Sieradzka była nie 

do pokonania, wygrała wszystkie mecze, a tym samym zdobyła 

najwyższą lokatę.

Dzięki rozwijaniu swoich zainteresowań oraz pracowi-

tości nasi uczniowie nie tylko przygotowują się do kontynuo-

wania edukacji na studiach wyższych, ale także uzyskują wymier-

ne korzyści finansowe w postaci stypendiów, m.in. Stypendium 

Starosty Przeworskiego, Stypendium Fundacji Pomocy Edukacyj-

nej dla Młodzieży im. Heleny i Tadeusza Zielińskich czy Stypen-

dium Prezesa Rady Ministrów. Zauważyć należy, że młodzież 

Zespołu Szkół w Sieniawie co roku stanowi jedną z liczniejszych 

grup otrzymujących stypendium Starosty.

Joanna Mazurek

Katarzyna Barabasz

Uczestnicy projektu Euroweek - szkoła liderów 
z trenerką Hiwi Negash z Etiopii
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Zespół Szkół im. Wincentego Witosa w Zarzeczu
Projekty realizowane w szkole

„Młodzi Ambasadorzy 
Szkolnych Przedsiębiorstw Społecznych"

19 grudnia 2014 r. w naszej szkole odbyło się uroczyste 

zakończenie projektu „Młodzieżowi ambasadorzy szkolnych 

przedsiębiorstw społecznych na terenach wiejskich i miejs-

ko–wiejskich”. Program projektu składał się z czterech modu-

łów szkoleniowo-warsztatowych realizowanych w Zakopanem. 

Uczestnicy zapoznali się m. in. z aspektami prawnymi 

ekonomii społecznej, wzięli udział w teście definiującym ich 

predyspozycje oraz rolę pełnioną w grupie, poznali formy 

prawne i profile działania przedsiębiorstwa społecznego, a także 

zasady konstruowania partnerstwa lokalnego i rolę, jaką pełnią 

przy tym organizacje liderskie. Projekt finansowany był z Fundu-

szu Inicjatyw Obywatelskich (FIO) Ministerstwa Pracy i Polityki 

Społecznej a realizatorem jest Związek Młodzieży Wiejskiej. 

Naszą szkołę w projekcie reprezentowali uczniowie Technikum 

kształcącego w zawodzie technik rolnik i technik żywienia i usług 

gastronomicznych. Efektem szkoleń jest Uczniowska Spółdziel-

nia „Kuchcik”.

„Podkarpacie stawia na zawodowców”
 W latach 2012-2015 Zespół Szkół uczestniczył w reali-

zacji projektu „Podkarpacie stawia na zawodowców”. Przyzna-

na kwota to: 359 552,84 zł. Z uzyskanego wsparcia skorzystało 

129 uczniów.

 Z pozyskanych środków zakupiono pomoce naukowe 

dla uczniów technikum kształcącego w zawodzie technik rolnik 

(opryskiwacz polowy, sortownik do warzyw, opielacz – obsypnik 

polowy, kwasomierz) oraz dla uczniów technikum żywienia 

i usług gastronomicznych (trzon kuchenny, patelnie, rozdra-

bniarkę do jarzyn, bemary, termosy, mikser). Biblioteka szkolna 

została doposażona w podręczniki do kształcenia zawodowego 

dla technikum żywienia i usług gastronomicznych. W ciągu tych 

kilku lat odbywały się również płatne staże wakacyjne, w których 

uczniowie nabywali umiejętności praktyczne w swoim przyszłym 

zawodzie. Staże miały miejsce w przedsiębiorstwach z dziedziny 

gastronomii, informatyki i rolnictwa. Łącznie w latach 2012-2014 

ze staży wakacyjnych skorzystało 60 uczniów.

 Na potrzeby zawodowych egzaminów zewnętrznych 

zakupiono klasopracownię multimedialną tj. 15 laptopów z sys-

temem operacyjnym Windows 8 oraz oprogramowanie dla nau-

czyciela Net Support School do zarządzania pulpitem ucznia. 

(Łączna kwota: 42 619,50 zł). Utworzono i wyposażono gabinet 

doradcy zawodowego w stanowisko komputerowe dla nauczy-

ciela oraz ucznia z wyposażeniem dodatkowym tj. skaner, dru-

karka, projektor, materiały multimedialne. 

 Zorganizowano kursy dla młodzieży: kurs kelnerski, 

barmański, balistyczny, kurs organizator przyjęć okolicznościo-

wych catering, kurs z obsługi kasy fiskalnej, kurs prawa jazdy, kurs 

operatorów kombajnów zbożowych. Zorganizowano także staże 

dla uczniów technikum w zawodzie technik żywienia i usług 

gastronomicznych, technik informatyk i technik rolnik. Podczas 

wakacji skorzystało z nich 60 uczniów naszej szkoły. 

„Nowe umiejętności - nowe możliwości” Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 

na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego

 Zasadniczym celem projektu jest poprawa jakości 

i efektywności kształcenia zawodowego uczniów kształcących 

się w zawodach technik żywienia i usług gastronomicznych oraz 

technik logistyk. 

 W projekcie biorą udział obecni uczniowie ale również 

nowi z kolejnych naborów ponieważ projekt trwa do września 

2019 roku. W ramach projektu realizowane są zawodowe kursy 

kwalifikacyjne oraz wizyty studyjne do renomowanych zakładów 

gastronomicznych. Ponadto uczniowie mogą skorzystać z płat-

nych staży wakacyjnych w przedsiębiorstwach w regionie, które 

dają możliwość zdobycia doświadczenia zawodowego oraz 

podreperowania uczniowskiego budżetu. Dzięki realizacji 

projektu nauczyciele mają możliwość odbycia studiów podyplo-

mowych i kursów kwalifikacyjnych. 

 Unowocześnieniu ulegnie również baza dydaktyczna – 

szczególnie w wyposażenie komputerowe i multimedialne. 

Utworzona w ramach projektu nowoczesna pracownia kompu-

terowa logistyki oraz pracownia obsługi klienta pozwoli uczniom 

na naukę w środowisku zbliżonym do rzeczywistych warunków 

pracy. 
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„Ludowe stroje przeworskie – 
w poszukiwaniu znaku tożsamości”

 W 2017 r. 35 uczniów naszej szkoły wzięło udział w projekcie „Ludowe Stroje Przeworskie. 

W poszukiwaniu znaku tożsamości”. 

 W ramach realizacji tego projektu uczniowie uczestniczyli w zwiedzaniu wystawy etnogra-

ficznej w Galerii Magnez mieszczącej się w Pałacu Lubomirskich w Przeworsku, przygotowali logo, 

uczestniczyli w warsztatach plastycznych. Udział w projekcie był okazją do kształtowania postaw 

otwartości na kulturę i tradycję regionu. Zajęcia odbyły się w ramach realizacji projektu pod nazwą 

„Stroje przeworskie: wpływ na przyszłość przeworskiej wsi” współfinansowanego ze środków Unii 

Europejskiej w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020, Plan 

Operacyjny na lata 2016 – 2017, którego Beneficjentem jest Powiat Przeworski.

Projekt „Praktyki Zawodowe 

Szansą Na Rozwój Polskiego Rynku Pracy” 

finansowany z Funduszy Europejskich

 Dzięki fundacji Innopolis uczniowie ZS im. W. Witosa 

w Zarzeczu mieli możliwość wzięcia udziału w projekcie Eras-

mus+ i skorzystania z 3-tygodniowego wyjazdu do Portugalii. 

 23 kwietnia 2017 r. 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. 

Podczas trwania wyjazdu w czasie wolnym zwiedzili mnóstwo 

pięknych miejsc takich jak: Porto, Lizbonę, Guimaraes, Bragę, 

Fatimę oraz Santiago de Compostella. 

 Efektem stażu było zdobycie dodatkowych kwalifikacji, 

przydatnych w zawodzie, potwierdzonych certyfikatem Inter-

cultural Association Mobility Friendsale, również rozwój umie-

jętności pracy w zespole międzynarodowym, umiejętności ko-

munikacyjnych oraz odkrywanie miejsc ważnych dla historii i kul-

tury Portugalii. 

 Obecnie trwa nabór do udziału w kolejnej edycji pro-

jektu. W październiku 2018 r. uczniowie technikum żywienia 

i usług gastronomicznych oraz technikum logistycznego wyjadą 

na praktyki do Grecji.

 W ramach projektu odbyły się kursy: barmański, kelner-

ski, carvingu, baristy oraz obsługi kas fiskalnych. Realizowany był 

kurs obsługi wózków widłowych i obsługi oprogramowania logis-

tycznego. Kolejne edycje kursów będą odbywały się do 2019 r. 

 Podczas wakacji uczniowie odbywają miesięczny staż 

zawodowy w zakładach gastronomicznych i produkcyjnych na-

szego regionu. Za podjęty obowiązek otrzymują stypendium 

stażowe w wysokości 997 zł oraz zwrot kosztów dojazdu. 

 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 klasopra-

cowniach 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. 

 W ramach realizacji projektu „Nowe umiejętności – 

nowe możliwości”  9 maja 2018 r. odwiedził naszą szkołę mistrz 

sztuki kulinarnej Karol Okrasa. Pokaz zgromadził społeczność 

szkolną oraz gości: gimnazjalistów z Przeworska, Tryńczy, 

Zarzecza i Żurawiczek. W wydarzeniu wzięło udział około 250 

osób. Nasz Gość mówił o zawodzie kucharza, tradycjach, 

podkreślał konieczność poszanowania stroju kucharza – kitla, 

nawiązywał do tradycji polskiej kuchni. Podzielił się także zasadą 

obowiązującą w jego kuchni: „Tylko wtedy możesz podać komuś 

danie, jeśli jest ono smaczne dla ciebie samego”. 

 Nasz projekt to ogromna szansa dla szkoły, szczególnie 

dla uczniów. Mamy nadzieję, że dzięki takim przedsięwzięciom 

nasi absolwenci będą dobrze wykwalifikowanymi pracownikami, 

którzy znajdą swoje miejsce na rynku pracy.
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XXV Jubileuszowy Ogólnopolski Młodzieżowy 
Konkurs Krajoznawczy „Poznajemy Ojcowiznę”

 W dniach 25 – 27 maja 2018 r. na terenie powiatu 

przeworskiego odbył się Zlot laureatów XXV Jubileuszowego 

Ogólnopolskiego Młodzieżowego Konkursu Krajoznawczego 

„Poznajemy Ojcowiznę”. Konkurs ten jest największym i naj-

ważniejszym przedsięwzięciem krajoznawczo - turystycznym 

w środowisku dzieci i młodzieży szkolnej w Polsce. Rokrocznie 

w konkursie uczestniczy ponad 6 000 dzieci i młodzieży z całej 

Polski.

 XXV Jubileuszowy Ogólnopolski Młodzieżowy Konkurs 

Krajoznawczy „Poznajemy Ojcowiznę” odbył się pod patronatem 

honorowym: Ministra Edukacji Narodowej Anny Zalewskiej, 

Starosty Powiatu Przeworskiego Zbigniewa Kiszki, Wójta Gminy 

Zarzecze Wiesława Kubickiego. Organizatorami Konkursu byli: 

Międzyszkolny Oddział PTTK w Przeworsku, Starostwo Powia-

towe w Przeworsku, Gmina Zarzecze.

 Poprzez eliminacje szkolne, miejskie, gminne, powia-

towe i wojewódzkie zostali wytypowani na etap centralny 

zdobywcy pierwszych miejsc w następujących typach szkół: 

szkoły podstawowe, gimnazja oraz szkoły ponadgimnazjalne 

w kategorii prac indywidualnych i zbiorowych oraz prac 

multimedialnych. Prace, które zostały nagrodzone powstawały 

w ramach projektów uczniowskich, przygotowanych w czasie 

zajęć z edukacji regionalnej, historii, geografii, przyrody, języka 

polskiego. Najczęściej w pracach laureaci opisywali:

- swoją miejscowość, jej położenie, krajobraz i stan środowiska,

- dzieje rodziny, tradycje i zwyczaje,

- historię swojej Ojcowizny, obiekty zabytkowe, miejsca pamięci,

- ludzi zasłużonych dla regionu i kraju,

- najciekawsze ścieżki krajoznawczo-turystyczne,

- szkołę, historię i tradycje SKKT PTTK w swojej szkole,

- swoją Małą Ojcowiznę – jej miejsce w Polsce i Europie,

- losy bliskich i rodaków poza granicami kraju,

- aktualne wydarzenia, rocznice i jubileusze.

 Jury konkursu podczas tegorocznego etapu centralnego 

oceniło 102 prace, w tym: 43 prace ze szkół podstawowych, 

z czego 12 to prace multimedialne; 33 prace ze szkół 

gimnazjalnych, z czego 12 to prace multimedialne; 26 prac ze 

szkół ponadgimnazjalnych, z czego 10 to prace multimedialne. 

Obrady jury konkursowego odbywały się w Centralnej Bibliotece 

PTTK im. Kazimierza Kulwiecia w Warszawie. Po zapoznaniu się 

z nadesłanymi pracami jury postanowiło nagrodzić 32 prace 

konkursowe, w których 

wzięło udział 54 osoby 

oraz 35 opiekunów. Dla 

laureatów przygotowano 

bogaty program krajo-

znawczy oraz wiele nies-

podzianek związanych 

z jubileuszem konkursu.

 L a u r e a c i  d o  

Przeworska przyjeżdżali 

od wczesnych godzin 

rannych 25 maja 2018 r. 

Zorganizowano transport uczestników w asyście uczniów klas 

mundurowych Zespołu Szkół Zawodowych im. Króla Jana III 

Sobieskiego w Przeworsku ze stacji PKP do ZSZ. Goście mogli 

zwiedzić jedną z najnowocześniejszych szkół w Polsce o szerokim 

profilu nauczania z najnowocześniejszymi klasopracowniami. 

Następnie laureaci byli przewożeni do Zarzecza, do Internatu 

Zespołu Szkół im. Wincentego Witosa w Zarzeczu. Po 

zakwaterowaniu uczestnicy udali się pod opieką przewodników 

na wycieczkę krajoznawczą do Przeworska. Zwiedzili Zespół 

Pałacowo - Parkowy w Przeworsku, Muzeum Pożarnictwa, 

Bazylikę kolegiacką pw. Ducha Świętego – Sanktuarium Grobu 

Bożego, Klasztor OO. Bernardynów oraz miasto Przeworsk wraz 

z kwiatowymi słoniami. Niewątpliwie czasu było bardzo mało, 

aby dokładnie zapoznać się z piękną historią Powiatu 

Przeworskiego i Przeworska, toteż organizator liczy na powrót do 

Przeworska laureatów w gronie znajomych, rodziców oraz 

wycieczek szkolnych. 

 Laureaci spotkali się na świetlicy Internatu, aby pod 

opieką organizatorów zaprezentować swoje Małe Ojczyzny, 

przekazać materiały promocyjne, pamiątki, gadżety oraz 

produkty turystyczne przywiezione przez młodzież z całej Polski. 

Laureaci przywieźli również różnego rodzaju wypieki i potrawy 

kulinarne, częstując obecnych na świetlicy. Przy dźwiękach 

muzyki i zabawach integracyjnych prowadzonych przez Sławka 

Jakubca jednego z najlepszych wodzirejów zabaw integracyjnych 

w Polsce, młodzież bawiła się do późnych godzin wieczornych. 

Równocześnie w Pałacu Dzieduszyckich w Zarzeczu odbyło się 

spotkanie władz Gminy Zarzecze z Opiekunami. Wójt Gminy 

Zarzecze Wiesław Kubicki przywitał opiekunów i przedstawił 
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historię Zespołu Pałacowo - Parkowego w Zarzeczu oraz 

opowiedział o planach na przyszłość związanych z rozwojem 

Gminy, z najciekawszymi zabytkami Powiatu Przeworskiego 

zapoznał zebranych Starosta Przeworski Zbigniew Kiszka. 

Opiekunowie otrzymali listy gratulacyjne od Wójta Gminy 

Zarzecze oraz prezenty. W imieniu uczestników spotkania 

władzom Gminy Zarzecze podziękował Przewodniczący Jury 

Konkursu Andrzej Gordon. Uroczystość rozpoczęła się i zakoń-

czyła recitalem zespołu muzycznego Breshka Sguad oraz 

bankietem wydanym na cześć gości. Następnie opiekunowie 

udali się do Internatu, gdzie odbyło się rozstrzygnięcie i ogło-

szenie wyników konkursu promującego Małe Ojczyzny, wszyscy 

uczestnicy zdobyli I, II i III miejsca za piękne prezentacje. Dyplo-

my w imieniu Podkarpackiego Kuratora Oświaty Małgorzaty 

Rauch i nagrody od Wójta Gminy Zarzecze wręczył Przewodni-

czący Konkursu Marian Dzimira. Przy dźwiękach muzyki Prze-

wodniczący Konkursu wniósł na salę tort dla wszystkich laure-

atów, opiekunów i zaproszonych gości.

 Drugiego dnia zlotu uczestnicy przybyli na stację PKP – 

Przeworsk Wąski, aby udać się w romantyczną podróż 

Przeworską Kolejką Wąskotorową „Pogórzanin” do Dynowa. 

Budowa kolejki rozpoczęła się w 1900 roku. Pierwotnym celem 

kolei było dostarczanie buraków do cukrowni, przewóz płodów 

rolnych, drewna, żwiru i kamienia. Kolej przetrwała kilka 

kataklizmów, między innymi powódź w 1987 roku. Wtedy to 

woda zabrała 20-tonowe przęsło mostu. Po miesiącu ruch na 

kolei wrócił. W 1991 roku kolej została wpisana do rejestru 

zabytków ówczesnego województwa przemyskiego. Linia 

przebiega przez malownicze tereny doliny rzeki Mleczki 

i Sanu oraz Pogórze Dynowskie. Dużą atrakcją jest przejazd przez 

liczący 602 metry tunel, który znajduje się 30 metrów pod 

ziemią. Wąskotorówka ma ponad 100 lat, więc warto poświęcić 

chwilę i zapoznać się z jej historią i systemem kolejowym. 

Przejażdżka odbywa się na trasie Przeworsk – Dynów – Prze-

worsk. Postój na stacji Dynów trwa trzy godziny. Podczas przer-

wy nie ma czasu na nudę. Można zorganizować ognisko, piec 

kiełbaski, kąpać się w Sanie bądź też wędkować. Przy stacji 

Bachórz znajduje się zajazd „Pod Semaforem”. Na linii Dynów – 

Bachórz kursuje bezpłatny pociąg. Istnieje możliwość wynajęcia 

pociągu specjalnego. W wybranym gronie można zwiedzić stację 

w Przeworsku, tabor w Dynowie, no i rzecz jasna przejechać się 

popularnymi „letniakami” (odkrytymi wagonami). 

 Po powrocie z wyprawy kolejką wąskotorową  

uczestnicy zwiedzili romantyczny Pałac Dzieduszyckich w Zarze-

czu, który wzniesiony został w latach 1817–1819 z inicjatywy 

Magdaleny z Dzieduszyckich i jej męża – Ignacego Morskiego 

przez Christiana Piotra Aignera i Fryderyka Baumana. Jest to 

klasycystyczna budowla dotknięta wpływami romantyzmu, 

o nietypowym kształcie i dekoracji, z okrągłą rotundą wspartą na 

doryckich kolumnach. Otoczona ogrodem krajobrazowym ze 

stawem z wyspą, z licznymi drzewami obcych gatunków i dużą 

ilością kwitnących krzewów oraz rabatami kwiatowymi 

projektowanymi przez Morską. Po 1817 r. wokół rezydencji 

wzniesiono zabudowę folwarczną i budynki administracyjne, 

a nawet zagrody włościańskie zaprojektowane przez Morską na 

wzór holenderski oraz założono kwatery ogrodów użytkowych. 

Zarzecze miało być une ferme modèle – wzorową siedzibą 

i gospodarstwem wiejskim niosącym światło nowych idei. 

Obiekt był siedzibą rodową ordynacji Dzieduszyckich i pozos-

tawał ich własnością do 1944 r. Następnie majątek przeszedł 

w ręce Skarbu Państwa, a jego budynki przeznaczono na szkołę 

rolniczą. Pałac odzyskał historyczny wygląd i dawną świetność 

dzięki długim pracom konserwatorskim. Pałac wraz z rozległym 

parkiem stanowi jedną z ciekawszych rezydencji arystokratycz-

nych w regionie. 

 Uroczysta gala wręczenia nagród XXV Jubileuszowego 

Ogólnopolskiego Młodzieżowego Konkursu Krajoznawczego 

„Poznajemy Ojcowiznę” odbyła się w sali konferencyjnej 

Starostwa Powiatowego w Przeworsku. Laureatów, opiekunów 

i gości zaproszonych witał Przewodniczący Konkursu Marian 

Dzimira w asyście „Przeworskich Turków” ze Szkoły Podstawowej 

Nr 3 w Przeworsku pod opieką Jerzego Sławińskiego. 

Uroczystość została wzbogacona paradą „Przeworskich Turków” 

i asystą podczas wręczania nagród. Uroczystą galę wręczenia 

nagród poprowadził Przewodniczący Konkursu Marian Dzimira, 

który w swoim wystąpieniu nawiązał do 25-letniej historii 

konkursu oraz laureatów Grand Prix sprzed 24 lat /Marta 

Wożniak, Wacław Tonia i Marek Tonia/ absolwentów Zespołu 

Szkół Zawodowych w Przeworsku, będących na sali wśród gości 

zaproszonych oraz ich dzieci /Piotr Tonia i Filip Tonia/, którzy 

odbiorą I nagrodę XXV Jubileuszowego Ogólnopolskiego 

Młodzieżowego Konkursu Krajoznawczego „Poznajemy Ojco-

wiznę”. Patriotycznym przesłaniem konkursu „Poznajemy Ojco-

wiznę” było wzmocnienie krajoznawstwa i turystyki szkolnej jako 
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ważnego źródła utwierdzania polskiej tożsamości narodowej 

w ramach obchodów 100-lecia odzyskania przez Polskę Niep-

odległości. Następnie głos zabrał Przewodniczący Jury Konkursu 

Andrzej Gordon przybliżając zebranym wartości kulturowe, 

przyrodnicze i historyczne przekazywane poprzez prace 

konkursowe dla przyszłych pokoleń. Wręczenie nagród 

poprzedzone było rozkrojeniem jubileuszowego tortu i odby-

wało się zgodnie z Protokołem Jury Konkursu. Zgodnie z punk-

tem V.3 regulaminu konkursu, jury po raz kolejny przyznało 

Nagrody im. Heleny Cieślak – Członka Honorowego PTTK, 

pomysłodawczyni konkursu. Nagrody otrzymali opiekunowie 

szczególnie zasłużeni w przygotowywaniu dotychczasowych 

uczestników i laureatów konkursu: Mariola Gębska, Halina 

Sarzyńska. Przewodniczący Jury Konkursu Andrzej Gordon 

w imieniu Komisji Krajoznawczej Zarządu Głównego PTTK wrę-

czył Zbigniewowi Kiszce Staroście Powiatu Przeworskiego, 

Marianowi Kurzynie Członkowi Rady Programowej ds. Młodzieży 

Szkolnej ZG PTTK oraz Marianowi Dzimirze głównemu organiza-

torowi tegorocznej edycji konkursu, nauczycielowi Kraju Ojczys-

tego Honorową Odznakę Krajoznawczą Miejsca Kultu Św. Jana 

Pawła II w dowód uznania za szczególne zasługi w propagowaniu 

idei krajoznawstwa w środowisku dzieci i młodzieży szkolnej. 

Następnie głos zabrał Wójt Gminy Zarzecze Wiesław Kubicki 

dziękując za zaproszenie do Komitetu Organizacyjnego Konkursu 

i za możliwość promocji Gminy Zarzecze wręczając pamiątkowe 

albumy Przewodniczącemu Jury Konkursu Andrzejowi Gordo-

nowi, Przewodniczącej Rady Programowej ds. Młodzieży 

Szkolnej ZG PTTK Lucynie  Mańkowskiej oraz Przewodniczącemu 

Konkursu Marianowi Dzimirze. Starosta Powiatu Przeworskiego 

Zbigniew Kiszka pogratulował laureatom osiągniętych sukcesów 

w konkursie i podziękował za promocję Powiatu Przeworskiego 

poprzez konkurs „Poznajemy Ojcowiznę”, w szczególny sposób 

Starosta Przeworski podziękował Przewodniczącemu Konkursu 

Marianowi Dzimirze za organizację i promocję Powiatu Prze-

worskiego wręczając pamiątkowy grawerton. Na zakończenie 

części oficjalnej głos zabrał Marian Kurzyna oraz Lucyna Mań-

kowska, dziękując organizatorom za wspaniałą organizację 

i oprawę konkursu wręczając kwiaty Andrzejowi Gordonowi, 

Zbigniewowi Kiszce, Wiesławowi Kubickiemu oraz Marianowi 

Dzimirze. Uroczystość zakończyła się koncertem zespołu Breshka 

Sguad i poczęstunkiem przygotowanym przez uczniów Zespołu 

Szkół Zawodowych im. Króla Jana III Sobieskiego w Przeworsku. 

Laureaci zostali nagrodzeni pucharami, wydawnictwem albumo-

wym, „Kanonem Krajoznawczym Województwa Podkarpackie-

go”, „Przewodnikiem po Powiecie Przeworskim”, „Przewodni-

kiem po Przeworsku i okolicach” oraz różnymi gadżetami okolicz-

nościowymi.  

 Trzeciego dnia zlotu laureaci i goście uczestniczyli we 

Mszy Św. w Kościele Parafialnym pw. Św. Michała Archanioła 

w Zarzeczu. Następnie udali się do Muzeum Polaków ratujących 

Żydów podczas II wojny światowej im. Rodziny Ulmów w Mar-

kowej. Józef i Wiktoria Ulmowie byli mieszkańcami czteroipół-

tysięcznej wsi Markowa w przedwojennym województwie 

lwowskim, a dzisiejszym województwie podkarpackim. Podczas 

okupacji niemieckiej pod koniec 1942 r., mimo biedy i zagrożenia 

życia Ulmowie dali schronienie ośmiorgu Żydom: Saulowi Gold-

manowi i jego czterem synom o nieznanych imionach (w Łań-

cucie nazywano ich Szallami), a ponadto dwóm córkom oraz 

wnuczce Chaima Goldmana z Markowej – Lei (Layce) Didner 

z córką o nieznanym imieniu i Geni (Gołdzie) Grünfeld. Józef 

i ukrywający się u niego mężczyźni zajmowali się garbowaniem 

skór. O fakcie ukrywania Żydów przez rodzinę Ulmów doniósł 

Niemcom prawdopodobnie Włodzimierz Leś – granatowy 

policjant z Łańcuta. Rankiem 24 III 1944 r. przed ich dom przybyło 

pięciu niemieckich żandarmów oraz kilku granatowych policjan-

tów. Dowodził nimi por. Eilert Dieken. Najpierw zamordowano 

Żydów, potem Józefa i Wiktorię (będącą w siódmym miesiącu 

ciąży). Następnie Dieken podjął decyzję o zabiciu dzieci. Około 

dwudziestu ukrywanych w Markowej Żydów przeżyło. W 1995 r. 

Wiktoria i Józef Ulmowie zostali uhonorowani pośmiertnie tytu-

łem Sprawiedliwy wśród Narodów Świata. W 2010 r. prezydent 

RP Lech Kaczyński odznaczył ich Krzyżem Komandorskim Orderu 

Odrodzenia Polski. W 2003 r. w diecezji przemyskiej rozpoczął się 

proces beatyfikacyjny rodziny Ulmów, który obecnie toczy się 

w Watykanie. 

 Następnie laureaci zostali przywiezieni do Schroniska 

Młodzieżowego PTSM „ALKO” w Rzeszowie, udali się z prze-

wodnikiem zwiedzać Podziemną Trasę Turystyczną „Rzeszows-

kie piwnice” oraz na spacer po Rynku. Po zrealizowaniu całego 

programu pobytu w Rzeszowie i krótkim odpoczynku w schro-

nisku laureaci XXV Jubileuszowego Ogólnopolskiego Młodzieżo-

wego Konkursu Krajoznawczego „Poznajemy Ojcowiznę”, mimo 

ogromnego zmęczenia, dziękowali organizatorom oraz władzom 

Starostwa Powiatowego w Przeworsku i Gminy Zarzecze za 

niezapomniane wrażenia, bogaty program, smaczne jedzenie.

Marian Dzimira

Przewodniczący Konkursu



Powiatowe Święto Chleba w latach 2015 -2018

 5 sierpnia 2018 r. na terenie parku przy Muzeum 

w Przeworsku odbyło się XII Powiatowe Święto Chleba, którego 

głównym organizatorem było Starostwo Powiatowe w Prze-

worsku przy współudziale Kół Gospodyń Wiejskich z terenu 

powiatu przeworskiego.

 Rozpoczęło się Mszą Św. w Bazylice pw. Ducha Świętego 

w Przeworsku pod przewodnictwem ks. Dziekana Tadeusza 

Gramatyki. Podczas Mszy Św. poświęcone zostały bochny 

chleba, które Przewodniczące KGW prezentowały podczas 

przemarszu ulicami miasta wraz z zaproszonymi gośćmi przy 

dźwiękach Kapeli „Znad Sanu”. Barwny korowód dotarł do parku 

przy Muzeum w Przeworsku, gdzie odbywała się dalsza część 

uroczystości.

 W parku rozpoczęto częścią chlebową przygotowaną 

przez KGW z Pigan. Tradycyjnie na scenie zostały wręczone 

bochny chleba przez Przewodniczącą Powiatowej Rady KGW 

Zofię Kalamarz gospodarzowi Powiatu Staroście Przeworskiemu 

Zbigniewowi Kiszce, ks. Dziekanowi Tadeuszowi Gramatyce oraz 

przedstawicielowi Związku Powiatów Polskich – Staroście 

Dąbrowskiemu Tadeuszowi Kwiatkowskiemu z sąsiedniego woj. 

małopolskiego. W swoim wystąpieniu Starosta Przeworski, 

pozdrawiając mieszkańców powiatu i żniwiarzy, wspomniał 

o corocznej organizacji Powiatowego Święta Chleba na „przed-

nówku”, który przypominać ma młodemu pokoleniu o szacunku 

do chleba uznawanego w naszej tradycji jako symbol wiary, 

dobrobytu i wspólnoty. Starosta Dąbrowski w imieniu Prze-

wodniczącego ZPP Ludwika Węgrzyna wręczył Staroście 

Przeworskiemu Zbigniewowi Kiszce Honorową Statuetkę 

Związku Powiatów Polskich z tytułem Samorządowca 20 – lecia. 

Poświęcone bochny chleba Panie z KGW wraz ze Starostą 

pokroiły i podzieliły między uczestników uroczystości.

 Na scenie zaprezentowali się: Kapela Biesiadna „Znad 

Sanu”, Zespół Śpiewaczy „Studzieńczanki” ze  Studziana, Zespół 

Piosenki Biesiadnej „Jagiellanie” z Jagiełły oraz Zespół 

„Piganeczki” z Pigan. Na wieczór zaplanowano koncerty. Jako 

pierwsza zaprezentowała się Kapela Ludowa „Dynowianie”, 

następnie wystąpił zespół „Stacja P”. Gwiazdą wieczoru była 

formacja disco-polo „Top One”. Na zakończenie do wspólnej 

zabawy tanecznej zaprosił zespół System Live.

 W tegorocznej edycji udział wzięło 41 Kół Gospodyń 

Wiejskich. Dużą popularnością cieszyły się stoiska Kół Gospodyń 

Wiejskich, na których królował chleb i inne pieczywo, a także 

regionalne potrawy. Te wszystkie smakołyki podawane przez 

Panie w przepięknych strojach ludowych można było degus-

tować. 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 informacyjne przygotowane przez:  ARiMR, PT KRUS  

PODR – PZDR, ZUS, KPP. W trakcie imprezy pracownicy SP ZOZ 

w Przeworsku w ramach profilaktyki i promocji zdrowia ofero-

wali bezpłatne badania. Stoisko przygotowało także Koło Pszcze-

larzy w Przeworsku.
Klaudia Krupa

Wydział Oświaty, Kultury, Promocji i Ochrony Zdrowia
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Wybory do Rady Powiatu Przeworskiego

Gm. Sieniawa

Gm. Adamówka

Gm. Tryńcza

M. Przeworsk
Gm. Przeworsk

Gm. Zarzecze

Gm. Gać

Gm. Kańczuga

Gm. Jawornik Polski

 W wyborach do rad powiatów podziału mandatów pomiędzy listy kandydatów dokonuje się proporcjonalnie 

do łącznej liczby ważnie oddanych głosów na kandydatów danej listy. 

 W podziale mandatów uczestniczą listy kandydatów tych komitetów wyborczych, na których listy w skali 

powiatu oddano co najmniej 5% ważnie oddanych głosów. 

 W wyborach do rad powiatów wyborca głosuje tylko na określoną listę kandydatów stawiając znak „X” 

w kratce przy nazwisku wybranego kandydata wyłącznie na tej liście. 

 Za nieważny uznaje się głos jeżeli na karcie do głosowania postawiony znak „X” na więcej niż jednej liście 

kandydatów. Znak „X” to co najmniej dwie linie przecinające się wewnątrz kratki. 

 Rada Powiatu Przeworskiego składająca się z 19 radnych wybiera Starostę oraz na jego wniosek Wicestarostę 

i pozostałych członków zarządu zwykłą większością głosów.

 Rada powiatu jest organem stanowiącym i kontrolnym powiatu. Radni wybierani są w wyborach bezpośrednich. 

Kadencja rady trwa 5 lat, licząc od dnia wyborów. Radni do Rady Powiatu Przeworskiego wybierani są w 4 okręgach 

wyborczych, których numer okręgu, granice i liczbę radnych wybieranych w okręgu przedstawiono poniżej:


