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DWUGŁOS POWIATOWY
Kończąca się wkrótce
IV kadencja Rady Powiatu
w Strzyżowie to okres intensywnej pracy na rzecz powiatu i jego mieszkańców oraz
podejmowania
nierzadko
trudnych decyzji dotyczących
wydatkowania środków ﬁnansowych. Dotychczas radni obradowali na 43 sesjach,
podczas których podjęto 342
uchwały, przy blisko 100% frekwencji. W czasie
mijającej kadencji wiele uwagi poświęciliśmy problemom służby zdrowia, w tym kondycji ﬁnansowej
naszego szpitala. Zajmowaliśmy się także sprawami
oświaty, pomocy społecznej, infrastruktury drogowej
i mostowej i wieloma innymi. Przez okres 4 lat budżet
powiatu sięgał rocznie kwoty nawet 80 mln zł. Czas
tej kadencji to skierowanie całego wysiłku radnych,
Zarządu i pracowników na rzecz zdobycia środków
zewnętrznych. Efektem tych starań było pozyskanie ponad 50 mln zł doﬁnansowania z Unii Europejskiej, co spowodowało, że powiat strzyżowski znalazł
się w czołówce powiatów w kraju, a na pierwszym
miejscu w województwie podkarpackim w rankingu wykorzystania środków unijnych. Rada Powiatu w ostatnim czasie podjęła też ważne tematy dla
mieszkańców powiatu strzyżowskiego na najbliższe
lata. Na sesji z udziałem m. in. Marszałka Województwa Podkarpackiego oraz Dyrektora Regionalnego
Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Rzeszowie przedstawiliśmy naszą koncepcję podziału na etapy budowy drogi expresowej S-19
Rzeszów – Barwinek z naciskiem na przyśpieszenie
budowy odcinka: Kielanówka – Babica Kolonia oraz
pilną konieczność przebudowy drogi wojewódzkiej
nr 988 wraz z budową obwodnic Strzyżowa, Czudca
i Wiśniowej. Myślę że nasza Rada wypełniła solidną
pracą powierzony nam przez wyborców w 2010 r.
mandat. Dlatego w ostatnim roku naszej kadencji
dziękuję wszystkim Państwu radnym za współpracę,
członkom Zarządu, dyrektorom i pracownikom jednostek organizacyjnych za rzetelną i konstruktywną
realizację zadań nałożonych na nasz samorząd, które,
jak sądzę, przyczyniły się do poprawy jakości życia
i zwiększenia zadowolenia mieszkańców. Było dla
mnie zaszczytem kierować pracami Rady Powiatu
w Strzyżowie w ostatnich czterech latach.
Marek Jurzysta
Przewodniczący Rady Powiatu w Strzyżowie
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W roku 2014 zamykamy
pewien okres. To nie tylko
ostatni rok IV kadencji Rady
i Zarządu Powiatu w Strzyżowie, ale również zakończenie
największego jak do tej pory programu wykorzystania
środków pomocowych z Unii
Europejskiej, jakim była dla
Polski i naszego regionu unijna perspektywa ﬁnansowa
w latach 2007 – 2013. Celem samorządu powiatowego
w Strzyżowie było nie tylko aplikowanie o środki zewnętrzne, ale również takie przygotowanie projektów,
żeby te środki mogły być dobrze spożytkowane. To
dlatego wiele z pozyskanych pieniędzy angażowaliśmy
w poprawę stanu naszych dróg i mostów, w przekonaniu, że komunikacja stanowi nie tylko o spójności
terenu, ale również warunkuje każde myślenie o jego
gospodarczym rozwoju. Mimo że najwięcej środków
z budżetu powiatu przeznaczamy co roku na infrastrukturę drogową, to jednak symptomatyczne jest to, że
nasz największy wartościowo jak do tej pory projekt
dotyczył nie dróg, a sfery edukacji zawodowej. Dzięki
powstaniu Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej i Nowoczesnych Technologii dawny teren cegielni
w Dobrzechowie zyskuje nowe oblicze, a zainwestowane w nowoczesne pomieszczenia, maszyny i technologie blisko 15 mln zł może być dobrym początkiem
tak przez nas wszystkich oczekiwanego dynamicznego
wzrostu gospodarczego w naszym powiecie. Dzisiaj,
po realizacji wielu projektów – nieraz w niełatwych
okolicznościach - można powiedzieć, że nasz samorząd
jest w zupełnie innym miejscu niż jeszcze kilkanaście
lat temu. Udało się w odpowiedni sposób wyposażyć
praktycznie wszystkie nasze jednostki i zapewnić wykonywanie zadań na – jak sądzę - dobrym poziomie.
Problemem jest nadal niestety wysokie zadłużenie SP
ZOZ w Strzyżowie oraz zbyt małe dochody, abyśmy
mogli pozytywnie odpowiedzieć na wszystkie oczekiwania płacowe pracowników. Musimy dobrze przygotować się do nowych zasad wykorzystania środków
unijnych w latach 2014 – 2020, gdyż jak wszyscy mówią, będą to ostatnie takie środki dla Polski. Dlatego też
w najbliższych miesiącach i latach musimy ze wszystkich sił powalczyć o inwestycje zewnętrzne na obszarze powiatu strzyżowskiego – o modernizację dróg
wojewódzkich i budowę jak największych fragmentów
drogi ekspresowej S – 19, dzięki której możliwy będzie
dynamiczny rozwój naszego powiatu, ale również o inwestorów tworzących nowe miejsca pracy.
Robert Godek
Starosta Strzyżowski
Kwiecień 2014
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MIJA 15 LAT DZIAŁALNOŚCI SAMORZĄDU POWIATOWEGO W STRZYŻOWIE
1 stycznia 1999 r. po raz trzeci w historii rozpoczął funkcjonowanie powiat strzyżowski jako samodzielna jednostka administracyjna obejmująca obszar 5 gmin: Czudca, Frysztaka, Niebylca, Strzyżowa i Wiśniowej. Powiat objął prawie
502 km² obszaru, na którym mieszka 62 tys. mieszkańców. Od tego czasu w imieniu wspólnoty mieszkańców powiatu strzyżowskiego sprawami samorządu powiatowego zarządzały IV kadencje Rady i Zarządu Powiatu. Było w tej najnowszej historii wiele
spraw niełatwych, którymi przyszło się zajmować Zarządowi i Radzie Powiatu w kolejnych kadencjach: od poprawy stanu dróg
lokalnych poprzez inwestycje w jednostkach powiatowych, przygotowanie się do korzystania ze środków unijnych, dostosowanie do wprowadzanych standardów jednostek pomocy społecznej, rozwój szkolnictwa zawodowego czy zmierzenie się z trudną
sytuacją w ochronie zdrowia i z kłopotami budżetowymi. Rada Powiatu w Strzyżowie w I kadencji liczyła 30 radnych. W 2002
roku liczba radnych – wskutek obowiązujących przepisów – zmniejszyła się do 19 i tylu radnych zasiada w radzie obecnie.
Z kolei Zarząd Powiatu od początku liczy 5 osób, które reprezentują wszystkie gminy naszego powiatu. Niewątpliwym osiągnięciem samorządu powiatowego w Strzyżowie w minionym piętnastoleciu jest radykalna poprawa stanu dróg powiatowych, które
z jednych z najgorszych w regionie przed 15 laty, obecnie awansowały do zapewnie jednych z najlepszych. Rolą Rady i Zarządu
Powiatu jest odpowiadać na potrzeby mieszkańców, stąd tak wiele innych przedsięwzięć, w tym inwestycyjnych realizowanych
praktycznie we wszystkich dziedzinach powierzonych w zarządzanie samorządowi powiatowemu w Strzyżowie.

RADA POWIATU W STRZYŻOWIE IV KADENCJI 2010-2014

ZARZĄD POWIATU W STRZYŻOWIE IV KADENCJI 2010-2014
Kwiecień 2014
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W TROSCE O MŁODE POKOLENIE
Przyjęte priorytety w Założeniach do Strategii Rozwoju Kształcenia Zawodowego
w Powiecie Strzyżowskim na lata 2007-2013 stały się podstawą konstrukcji planu
reaktywowania kształcenia zawodowego oraz podnoszenia jakości kształcenia ogólnego
z wykorzystaniem nowoczesnej bazy dydaktycznej. W wyniku konsekwentnego działania
Zarządu i Rady Powiatu – zwłaszcza w ostatnich dwóch kadencjach osiągnęliśmy widoczny
i znaczący postęp w likwidowaniu zapóźnień w funkcjonowaniu szkolnictwa zawodowego.
W efekcie posiadamy optymalny model sieci szkół ponadgimnazjalnych uzupełniony
o nowoczesną bazę do prowadzenia kształcenia praktycznego młodzieży. I tak: Czudec
dysponuje nowoczesnym i atrakcyjnym obiektem, w którym umiejętności praktyczne
nabywają uczniowie w zawodach gastronomicznych i hotelarskich. Od 1 września 2014 r. zafunkcjonuje oferta dla
uczniów z niepełnosprawnościami ruchowymi. W Dobrzechowie do dyspozycji młodzieży oddany zostanie z dniem
1 września 2014 r. obiekt Centrum Kształcenia Praktycznego wyposażony w najnowsze technologie w zakresie obróbki
metali, elektroniki, mechaniki pojazdowej i budownictwa. Tym samym osiągniemy nową jakość w dostosowaniu
szkolnictwa zawodowego w powiecie strzyżowskim do potrzeb innowacyjnego przemysłu, a stworzona nowoczesna
infrastruktura dydaktyczna pozwoli jeszcze lepiej przygotowywać młodych ludzi do przyszłej pracy. Z zakupionych
w ramach projektu maszyn i urządzeń o wysokich parametrach pracy będą mogli także korzystać studenci oraz osoby
dorosłe w ramach kwaliﬁkacyjnych kursów zawodowych podczas różnego rodzaju zajęć dydaktycznych. Z efektów
ww. inwestycji skorzystają uczniowie szkół ponadgimnazjalnych, społeczność regionu, a także przedsiębiorcy
zainteresowani kształceniem kadry w zakresie nowoczesnych technologii. Zamierzeniem Zarządu Powiatu jest
współpraca w działalności Centrum m.in. ze stowarzyszeniem „Dolina Lotnicza” zrzeszającym zakłady przemysłu
lotniczego z naszego regionu. W Ośrodku Szkolno – Wychowawczym we Frysztaku rozbudowywana baza umożliwi
kształcenie i rehabilitację dzieci i młodzieży niepełnosprawnej a także poszerzy ofertę kształcenia zawodowego m.in.
o zawód stolarza. Inwestycja w rozwój młodego człowieka jest zawsze traﬁona, a dobrze zorganizowana i przygotowana
baza oraz bogata i różnorodna oferta edukacyjna przynoszą widoczne efekty. Dlatego też z myślą o dostępności
i powszechności kształcenia stworzyliśmy system stypendialny zarówno w dziedzinie nauki jak i sportu. W chwili
obecnej korzysta z niego ponad 200 uczniów. Zajęcia edukacyjnej i praktycznej nauki zawodu zostały obudowane
wymianą zagraniczną, co poszerza horyzonty młodzieży na sprawy wyboru zawodu oraz realizowanie swoich pasji
życiowych. Uwzględniając obecny stan infrastruktury komunikacyjnej na terenie powiatu strzyżowskiego podjęliśmy
decyzję o stworzeniu wewnętrznej komunikacji, która umożliwi dowożenie młodzieży z miejscowości znacznie
oddalonych od lokalizacji szkół. Ponadto, aby uatrakcyjnić teren powiatu strzyżowskiego i zapobiec migracji młodych
osób do większych aglomeracji, planujemy budowę hali widowiskowo - sportowej w Dobrzechowie.

APEL DO MIESZKAŃCÓW POWIATU STRZYŻOWSKIEGO
Zwracam się z gorącą prośbą do rodziców uczniów ostatnich klas gimnazjalnych z terenu powiatu
strzyżowskiego o rozważenie oferty kształcenia ponadgimnazjalnego w szkołach naszego powiatu.

Drodzy Mieszkańcy!
Z wielką troską i wysiłkiem ﬁnansowym Zarząd i Rada Powiatu IV kadencji dokonała gruntownej modernizacji
i rozbudowy bazy dydaktycznej dla potrzeb kształcenia ogólnego i zawodowego uczniów. Z myślą o wszechstronnym
i bezpiecznym ich rozwoju zostały wybudowane Centra Kształcenia Praktycznego w Czudcu i w Strzyżowie, po
to, by młody człowiek miał pełną i ogólnie dostępną ofertę dalszego kształcenia. Inwestycja w rozwój młodych
ludzi jest nieodzowna dla potrzeb rozwojowych poszczególnych miejscowości naszego powiatu. Przy wydatnej
pomocy ﬁnansowej Kolegiaty Strzyżowskiej funkcjonuje system stypendialny dla uczniów, a od 1 września 2014 r.
zamierzamy zorganizować dowożenie uczniów do szkół. Kierując się zatem dobrem naszej Małej Ojczyzny oraz
dokonując racjonalnego wyboru, proszę o pomoc dla Waszych dzieci w podejmowaniu tych ważnych dla nich
decyzji. Zapewniamy, ze nasze szkoły oparte na zdrowych zasadach moralnych wychowują w duchu wartości
chrześcijańskich, z poszanowaniem tradycji i godności rodziny oraz szacunkiem dla pracy.
Łączę wyrazy szacunku
Jan Stodolak
Wicestarosta Strzyżowski
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Budżet samorządu powiatowego
w Strzyżowie w latach 2010 - 2014
W latach 2010-2014 łączna kwota zadysponowanych oraz pozostających w dyspozycji
(rok 2014) środków naszego samorządu wyniosła 380,77 mln zł, z czego na wydatki

inwestycyjne Zarząd i Rada Powiatu przeznaczyła 131,97 mln zł, co stanowi 34,7 %
wydatków ogółem. Wysokość jednorocznych wydatków budżetowych ogółem
w tym okresie to kwoty od 56,9 mln zł w roku 2012 do 85,5 mln zł w roku 2010.
Zrealizowane i pozostające w realizacji (2014 r.) wydatki inwestycyjne w przedstawianym okresie dotyczyły głównie przygotowanych przez nasz samorząd projektów współﬁnansowanych z Unii Europejskiej oraz projektów z doﬁnansowaniem
krajowym i należały do najwyższych w regionie. I tak w roku 2010 na inwestycje
przeznaczyliśmy - 41,8 mln zł, w 2011 r. – 29,5 mln zł, w 2013 r. – 30,4 mln zł,
w 2014 r. – wg planu na koniec marca 18,0 mln zł. Udział środków zewnętrznych w naszym budżecie do wydatków
inwestycyjnych w latach 2010 – 2014 wynosi 88,72 mln, z czego z Unii Europejskiej 41,29 mln zł a z programów
krajowych 47,43 mln zł. W wydatkach inwestycyjnych najwyższą kwotę stanowią wydatki na infrastrukturę drogową 81,84 mln zł, oświatę 22,85 mln zł i pomoc społeczną 9,08 mln zł. Ze środków unijnych ﬁnansowaliśmy też
przedsięwzięcia i projekty nieinwestycyjne, skierowane m.in. do osób bezrobotnych, młodzieży czy niepełnosprawnych w wysokości około 21 mln zł, przy czym wkład własny budżetu Powiatu Strzyżowskiego do tych projektów
stanowił 1,02 mln zł. Z naszego budżetu w 2013 r. udzielona została też pożyczka długoterminowa dla SP ZOZ
w Strzyżowie w wysokości 1,6 mln zł, ze względu na trudną sytuację ﬁnansową tej jednostki.

Ogółem samorząd powiatowy w Strzyżowie od 1999 r. pozyskał z Unii Europejskiej do tej pory środki w wysokości 60,52 mln zł. Należy jednak pamiętać, że z realizacją projektów inwestycyjnych doﬁnansowanych ze źródeł
zewnętrznych wiąże się niemal zawsze konieczność zapewnienia wymaganego wkładu własnego. W sytuacji, w której – w przeciwieństwie do bogatszych regionów – niestety nie dysponujemy wystarczającymi dochodami własnymi, środki na ten cel pochodzą z zaciągniętych kredytów. Utrzymanie na dobrym poziomie nadwyżki operacyjnej
naszego samorządu – średnia wartość z okresu 2010 – 2013 to ok. 5,3 mln zł – pozwoliło na osiągnięcie zdolności
kredytowej w stopniu pozwalającym na realizację wszystkich zaplanowanych przedsięwzięć inwestycyjnych. Jednakże spłata większości zaciagniętych kredytów dopiero przed nami.
Urszula Liszka-Bawoł
Skarbnik Powiatu Strzyżowskiego
Kwiecień 2014
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GIMNAZJALISTO - WYBIERZ SZKOŁY W NASZYM POWIECIE
Tu zdobędziesz kwaliﬁkacje i zbudujesz dobry start w dorosłe życie… Czekamy na Ciebie!
Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Strzyżowie
Dla tegorocznych gimnazjalistów strzyżowskie liceum przygotowało bogatą ofertę edukacyjną, która
w przyszłości umożliwi podjęcie studiów wyższych
na wszystkich, w tym najlepszych uczelniach w Polsce
i Europie. Absolwenci gimnazjów mogą wybrać klasę
pierwszą LO o proﬁlu: politechnicznym, promedycznym, humanistyczno-lingwistycznym, humanistyczno-prawnym, biznesowym oraz usportowioną. Więcej
informacji na stronie: www.lo-strzyzow.pl.
W naszym liceum jest coś, co sprawia, że zajmuje
ono stałe miejsce w pamięci – mówią uczniowie LO
w Strzyżowie. Jest wyjątkowe i niepowtarzalne. Panuje
tutaj przyjazna atmosfera, nauczyciele oraz uczniowie
są otwarci i szanują się wzajemnie. Przyjemnie także
uczy się nam w ładnym, odremontowanym budynku i dobrze wyposażonych klasopracowniach. Nikt się tutaj nie nudzi a każdy
znajdzie dla siebie działalność, która go zainteresuje i w której się spełni. Ogromnym atutem naszej szkoły jest wychowanie
poprzez scenę, działalność charytatywna i liczne zajęcia sportowe. Jako uczniowie potwierdzamy swoją wiedzę i umiejętności
w konkursach i olimpiadach przedmiotowych, co później procentuje w wynikach matur. Absolwenci szkoły spełniają swoje
marzenia: dostają się na prestiżowe uczelnie i wymarzone kierunki.
Uczniowie klasy I LO im. A. Mickiewicza w Strzyżowie Magdalena, Agnieszka, Tomasz i Łukasz

Zespół Szkół Technicznych w Strzyżowie
zaprasza absolwentów gimnazjów do kształcenia
zawodowego na poziomie technikum i zasadniczej
szkoły zawodowej, a także osoby dorosłe do liceum dla
dorosłych i szkoły policealnej. W technikum kształcenie odbywa się na kierunkach: technik usług fryzjerskich (nowość!), technik ekonomista, technik handlowiec, technik agrobiznesu, technik informatyk, technik
mechanik i technik pojazdów samochodowych. Zasadnicza szkoła zawodowa kształci m.in. w zawodach:
sprzedawca, kucharz, fryzjer, mechanik pojazdów samochodowych, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, ślusarz i operator obrabiarek
skrawających. Więcej informacji na stronie: www.zs-strzyzow.itl.pl.
Tym, co wyróżnia naszą szkołę - Zespół Szkół Technicznych w Strzyżowie jest nowoczesność: technologie informatyczne,
nowoczesny sprzęt oraz pomoce dydaktyczne to codzienność w naszych zajęciach = mówią uczniowie Zespołu Szkół Technicznych w Strzyżowie. Mamy dostęp do WiFi, sale lekcyjne wyposażone są w projektory, tablice interaktywne i sprzęt biurowy. Uczestniczymy w różnych projektach, które pomagają w przygotowaniu się do przyszłego zawodu. Projekt „Podkarpacie
stawia na zawodowców” opiera się na prowadzeniu ﬁrm symulacyjnych przez uczniów oraz odbywaniu kursów zawodowych,
a także na udziale w stażach, za które uczniowie otrzymują wynagrodzenie. Projekt „Aktywizacja zawodowa uczniów ZST
w Strzyżowie – szansą na sukces” jest uważany za najciekawszą możliwość zdobywania nowej wiedzy. Uczniowie uczestniczący w tym projekcie mają możliwość odbycia zagranicznych praktyk oraz otrzymania certyﬁkatu Europass Mobilność. Od roku
szkolnego 2014/2015 zyskamy możliwość kształcenia na najnowocześniejszych urządzeniach stosowanych we współczesnym
przemyśle w Centrum Kształcenia Praktycznego w Dobrzechowie w nowoczesnych laboratoriach i pracowniach: technik wytwarzania na obrabiarkach numerycznych, metrologii, konwencjonalnych obrabiarek skrawających, ręcznej obróbki metali,
prac i materiałów wykończeniowych w budownictwie, silników spalinowych i konstrukcji pojazdów samochodowych, diagnostyki samochodowej, mechatroniki, CAD/CAM. W Zespole Szkół Technicznych dobrze i profesjonalnie przygotowujemy się do
przyszłej kariery zawodowej.
Uczennice kl. II Zespołu Szkół Technicznych w Strzyżowie Ewa i Patrycja
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Zespół Szkół w Czudcu
Czudecka szkoła z blisko 70 – letnią tradycją zaprasza młodzież
do liceum ogólnokształcącego, gdzie będzie mogła zdobywać wiedzę
w zakresie rozszerzonym z języka angielskiego, języka niemieckiego, historii, wiedzy o społeczeństwie, biologii, chemii, matematyki,
informatyki oraz ﬁzyki. Z kolei w czteroletnim technikum uczniowie
mogą uzyskać wykształcenie i tytuł technika w następujących zawodach: technik architektury krajobrazu, technik budownictwa, technik
hotelarz, technik żywienia i usług gastronomicznych oraz technik kelner. W trzyletniej szkole zawodowej proponuje się absolwentom gimnazjów naukę w zawodach: kucharz, cukiernik, fryzjer, sprzedawca, murarz-tynkarz, cieśla, monter zabudowy
i robót wykończeniowych w budownictwie. Więcej informacji na stronie: www.zs-czudec.itl.pl.
Tutaj nie czujemy anonimowi – mówią Artur i Krzysztof - uczniowie I klasy technikum budowlanego. Szkole udało się
połączyć miłą atmosferę z dobrym przygotowaniem do przyszłego zawodu. Wzorem starszych kolegów chcemy zdobyć kwaliﬁkacje operatora narzędzi udarowych albo wózków widłowych. W trakcie nauki planujemy też zdobyć prawa jazdy, gdyż szkoła
organizuje te kursy za darmo dla uczniów klas zawodowych. W czudeckim liceum jest dużo nauki, ale za to możemy liczyć na
naszych wychowawców – dodają uczennice LO. Dziwimy się, że nasi rówieśnicy wybierają odlegle szkoły, gdy tymczasem
na miejscu mogą mieć praktycznie to samo. Chlubą Zespołu Szkół w Czudcu jest nowe Centrum Kształcenia Praktycznego, w którym uczą się przyszli adepci zawodów gastronomicznych i hotelarskich, a które również oferuje tanie, pożywne,
domowe posiłki dla mieszkańców Czudca i wszystkich chętnych. To naturalna konsekwencja rozwoju edukacji zawodowej
w Czudcu – mówią Ala i Damian. Od lat mamy możliwość odbywania praktyk w trakcie nauki w Niemczech, gdzie poznajemy
światowe standardy w naszych przyszłych zawodach, co pozwala nam konkurować z najlepszymi w kraju. Na przykład w konkursach „Kreatywny Kucharz” i „Czarna Skrzynka” miałam możliwość rywalizowania z najlepszymi i zdobywania nowych
doświadczeń kulinarnych. Słyszałam, że szkoła złożyła projekt na staże zawodowe we Włoszech – pomysł jest super, może
zdążę skorzystać – cieszy się Ala.
OFERTA KSZTAŁCENIA SPECJALNEGO DLA DZIECI I MLODZIEŻY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ
Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy we Frysztaku jest placówką zajmującą się edukacją i terapią dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną oraz
z niepełnosprawnościami sprzężonymi. W strukturze Ośrodka funkcjonują: Przedszkole
Specjalne z oddziałem dla dzieci z autyzmem, Szkoła Podstawowa Nr 2 Specjalna z oddziałami dla dzieci z autyzmem, Gimnazjum Nr 2 Specjalne, Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna kształcąca w zawodach: kucharz, cukiernik, stolarz i ślusarz oraz Szkoła
Specjalna Przysposabiająca do Pracy, a także internat dla uczniów. Więcej informacji na
stronie: www.sosw-frysztak.strzyzowski.pl.
Mam na imię Patrycja, chodzę do klasy II gimnazjum – mówi Patrycja. Ta szkoła jest bardzo fajna. Gdy kończy się nauka,
mamy zajęcia sportowe, kulinarne i terapeutyczne – dodaje Weronika. Lubię moje koleżanki i szkołę. Biorę udział w wielu
konkursach, festiwalach muzycznych i zawodach w pływaniu. Są tu dobre obiady, śniadania i kolacje – podkreśla z kolei
Natalia. SOSW we Frysztaku sukcesywnie rozwija ofertę kształcenia a także rehabilitację swoich podopiecznych. W czerwcu
planowane jest zakończenie budowy nowego budynku, dzięki czemu zaplecze dydaktyczne, rehabilitacyjne i socjalne SOSW
we Frysztaku należeć będzie do najlepszych w województwie.
Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Strzyżowie przeznaczony jest
dla uczniów niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu umiarkowanym, znacznym
i głębokim. Ośrodek tworzą: oddział przedszkola specjalnego, szkoła podstawowa,
gimnazjum, szkoła przysposabiająca do pracy, oddział rewalidacyjno - wychowawczy oraz internat. Od kilku lat w trosce o pełniejszy rozwój dziecka zagrożonego
niepełnosprawnością i niepełnosprawnego organizowane są zajęcia z wczesnego
wspomagania rozwoju dziecka.
W naszej szkole jest kolorowo i wesoło. Czujemy się w niej bezpiecznie i chętnie do niej chodzimy. Najbardziej nie lubimy
wakacji i ferii, bo wtedy szkoła jest zamknięta. Nasi opiekunowie zawsze nam pomagają, troszczą się o nas, są z nami w trudnych sytuacjach. W szkole uczymy się umiejętności, które przydadzą nam się w domu np. gotowania, pieczenia, prasowania,
sprzątania itp. Oprócz lekcji mamy tutaj rehabilitację, basen, jeździmy na halę, kręgle, konie, uczymy się tańczyć, śpiewać,
malować, haftować, odgrywać role w teatrzykach. Bardzo ważne jest dla nas to, że nasi rodzice często odwiedzają naszą
szkołę. Nasza szkoła jest niezwykła - to taka „duża rodzina”, do której chętnie się wraca. Są tu przyjaciele, na których zawsze
można liczyć.
Uczniowie SOSW w Strzyżowie: Marysia, Darek, Mateusz, Piotr, Kamil, Katarzyna, Justyna, Sylwia i Kuba
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URZĘDY PRZYJAZNE DLA MIESZKAŃCÓW
Niezmiennie celem Starostwa Powiatowego w Strzyżowie jest
jak najlepsza obsługa mieszkańców naszego powiatu i wszystkich
interesantów. Chcemy zresztą, by taką zasadą kierowały się wszystkie urzędy administracji powiatowej. W ostatnich latach udało się
doprowadzić do znacznej poprawy w jednym z naszych najważniejszych zadań administracyjnych, jakim jest rejestracja pojazdów
i wydawanie uprawnień dla kierowców. Budynek Starostwa zyskał
też lepszą funkcjonalność i nowy wygląd, dzięki przeprowadzonej
termomodernizacji. Dla lepszej, sprawniejszej, bezpieczniejszej
i szybszej obsługi wdrażamy kolejne rozwiązania informatyczne,

a jakość naszej pracy staramy się ciągle
podnosić, stosując m.in. okresowe ocenianie naszej działalności przez zewnętrznych
ekspertów w ramach systemu zarządzania
jakością ISO 9001. Z zadowoleniem przyjmujemy jednak przede wszystkim dobre
opinie od mieszkańców dotyczące naszej
pracy wynikające m.in. z ankiet oceniających sposób obsługi i załatwienia sprawy
w poszczególnych wydziałach Starostwa.
Jacek Boho
Sekretarz Powiatu

Powiatowy Urząd Pracy w Strzyżowie podejmuje działania mające na celu aktywizację lokalnego rynku pracy. W bieżącym roku
na walkę z bezrobociem wydamy ponad 9 mln zł z Europejskiego
Funduszu Społecznego i Funduszu Pracy. Chcemy pomóc w znalezieniu zatrudnienia m.in. bezrobotnym z grup będących w szczególnej
sytuacji na rynku pracy. Nasz Urząd pozyskał także dodatkowe środki
z rezerwy Ministra Pracy i Polityki Społecznej na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej
dla bezrobotnych do 25 roku życia w kwocie 113 tys. 700 zł. Środki
te zostały przeznaczone na tworzenie miejsc pracy dla młodych bezrobotnych w ramach refundacji pracodawcy wyposażenia stanowiska
pracy oraz na organizację szkoleń indywidualnych dla bezrobotnych,
dla których furtką do podjęcia zatrudnienia jest uzyskanie określonych kwaliﬁkacji lub uprawnień.
Robert Ziemba
Dyrektor Powiatowego Urzędu
Pracy w Strzyżowie

Robert Ziemba od 1 stycznia 2014 r. pełni funkcję Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Strzyżowie. Wygrał
konkurs na to stanowisko. Jest absolwentem Wyższej Szkoły Administracji i Zarządzania w Przemyślu, która ukończył 2007 r. Studia podyplomowe na kierunku Doradztwo Zawodowe i Pośrednictwo Pracy ukończył na Uniwersytecie Warszawskim. Od 2010 r. pracuje w Powiatowym Urzędzie Pracy w Strzyżowie. Za cel stawia sobie poprawę parametrów rynku pracy w powiecie strzyżowskim oraz sprawną i życzliwa obsługę bezrobotnych. Urodził się
1 sierpnia 1979 r. w Kalembinie. Obecnie mieszka w Strzyżowie. Jest żonaty, ma jedno dziecko.
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BEZ DOBREJ KOMUNIKACJI NIE MA ROZWOJU GOSPODRACZEGO
Samorząd powiatowy w Strzyżowie poprzez swoje organy, tj. Radę i Zarząd Powiatu skierował apel o podjęcie przez
samorząd województwa podkarpackiego oraz Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich pilnych działań, mających na celu
kompleksową modernizację drogi wojewódzkiej nr 988 oraz innych dróg wojewódzkich na obszarze powiatu strzyżowskiego. Obecny stan dróg i perspektywy rozwoju sieci drogowej o najważniejszym znaczeniu dla funkcjonowania społecznego
i gospodarczego powiatu strzyżowskiego, ze szczególnym uwzględnieniem drogi wojewódzkiej 988 były tematami podejmowanymi podczas kilku posiedzeń Zarządu i sesji Rady Powiatu, m.in. z udziałem zaproszonych gości, w tym Marszałka Województwa Podkarpackiego Władysława Ortyla. Przedstawiciele samorządów, wskazując na gospodarcze i komunikacyjne
znaczenie dróg krajowych i wojewódzkich na obszarze powiatu postulowali jak najszybszą przebudowę drogi wojewódzkiej
nr 988 Babica -Warzyce na odcinku Babica – Twierdza oraz zbudowanie odcinka drogi ekspresowej S19 od węzła Kielanówka (Rzeszów Południe) do Babicy. Pan Marszałek z przychylnością przyjął te prośby, a jak sam stwierdził najbardziej ważne
w dążeniu do realizacji tych inwestycji będzie ukazane przez Pana Starostę Roberta Godka powiązanie tych inwestycji z programami regionalnymi i krajowymi w nowej perspektywie ﬁnansowej 2014 – 2020.
Respektując wnioski samorządu powiatowego
w Strzyżowie i samorządowców z terenu powiatu,
a przede wszystkim potrzeby mieszkańców z południowo – zachodniej części regionu, chcemy ująć zadanie
modernizacji drogi wojewódzkiej nr 988 na odcinku Babica – Twierdza w programach ﬁnansowanych
z Unii Europejskiej w latach 2014-2020. Inwestycja
musi przyczynić się do rozwoju gospodarczego tego terenu, a obejmowałaby też wykonanie obwodnic Czudca
i Strzyżowa. W ten sposób, wraz z wykonaną modernizacją linii kolejowej Rzeszów – Jasło rozwiązałaby
wiele problemów komunikacyjnych w tej części naszego
województwa, w tym powiatu strzyżowskiego.
Władysław Ortyl
Marszałek Województwa Podkarpackiego

LIKWIDACJA OSUWISK NA DROGACH POWIATOWYCH
Osuwiska w ciągu dróg powiatowych to jedne z najtrudniejszych technicznie zadań, które samorząd powiatowy podjął
w ostatnich latach. Obszar powiatu strzyżowskiego ze względu na strukturę geologiczną występującą na tym terenie jest szczególnie narażony na występowanie masowych ruchów ziemi. Ich skutki odczuwalne były w powiecie strzyżowskim w 2000,
2005, a szczególnie w 2010 r., kiedy w ich wyniku uszkodzonych zostało ok. 500 obiektów budowlanych we wszystkich
gminach powiatu. Osuwiska wystąpiły też na drogach powiatowych. Ich odpowiednie zabezpieczenie i likwidacja skutków to
skomplikowany technicznie proces, który obejmuje badania geologiczne w celu rozpoznania warunków podłoża, następnie na
ich podstawie zaprojektowanie odpowiednich dla miejscowych uwarunkowań rozwiązań konstruktorskich i technologicznych
oraz później szczególnie staranne wykonawstwo. Są to prace niezwykle drogie – a ich efekty nie są zbyt widoczne, gdyż większość robót wykonywanych jest w ziemi, do głębokości nawet 20 metrów. Likwidację osuwisk na drogach porównać można
do budowy mostów – ich koszt sięga od 1 do nawet 10 mln zł dla pojedynczego zadania.
W 2013 roku na drogach powiatowych zrealizowaliśmy trzy zadania związane
z likwidacją skutków i zabezpieczeniem osuwisk. Dotyczyło to dróg: nr 1320R Cieszyna - Stępina - Huta Gogołowska, nr 1915R Pstrągowa - Nowa Wieś, nr 1938R
Glinik Charzewski – Połomia. Zakres robót, który miał na celu odbudowę i zabezpieczenie uszkodzonych odcinków dróg obejmował: odwodnienie powierzchniowe
i odwodnienie wgłębne, wykonanie najważniejszego elementu zabezpieczenia korpusu drogowego poprzez pale CFA, wypełnione betonem i elementami stalowymi.
Ponadto została odbudowana nawierzchnia asfaltowa i wykonane roboty wykończeniowe. Ze względu na budowę geologiczną występującą na tym terenie i rodzaj
zalegających gruntów, charakteryzujących się dużą nasiąkliwością i podatnością na
osuwanie wykonanie zabezpieczeń było konieczne, aby nie dopuścić do utraty przejezdności na tych odcinkach.
Krzysztof Piękoś
Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Strzyżowie
Kwiecień 2014
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Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej
i Nowoczesnych Technologii w Dobrzechowie 13 696 628,10 zł

Budowa Centrum Kształcenia Praktycznego
w Czudcu 1 401 998,14 zł

Zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej
powiatu strzyżowskiego poprzez zagospodarowanie zespołu parkowo - dworskiego
i folwarcznego w Wiśniowej na potrzeby
kulturowe i turystyczne 4 584 208, 90

Likwidacja skutków osuwisk w powiecie
strzyżowskim wraz z zabezpieczeniem infrastruktury przed dalszym osuwaniem się
ziemi na drogach Glinik Charzewski- Połomia, Pstrągowa – Nowa Wieś, Cieszyna Huta
Gogolowska 3 888 400 zł

Budowa pawilonu dydaktyczno – rewalidacyjnego w SOSW we Frysztaku dla kształcenia młodzieży w zawodach kucharz, cukiernik, stolarz, blacharz, ślusarz, murarz,
betoniarz, zbrojarz, posadzkarz, malarz
3 983 893,03 zł

Przebudowa drogi powiatowej nr 1936 R
Niebylec – Gwoźnica wraz z przebudową
mostów 5 561 673,37 zł

… 137,45 MLN ZŁ NA INWESTYCJE I REMONTY W LATATCH 2010 – 2014 :-)
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TRÓJGŁOS O STRZYŻOWSKIEJ SŁUŻBIE ZDROWIA
Najważniejszym celem naszych działań jest poprawa sytuacji ekonomicznej SP ZOZ. Mimo
to jednak nie zapominamy o rozwoju strzyżowskiego szpitala i innych powiatowych jednostek
ochrony zdrowia. Czekamy na ostateczne rozstrzygnięcie konkursu z programu Ministerstwa
Zdrowia ﬁnansowanego z Norweskiego Mechanizmu Finansowego, w którym złożyliśmy projekt obejmujący działania inwestycyjne, zakup nowoczesnej aparatury medycznej i działania
proﬁlaktyczne dla mieszkańców na kwotę ok. 10 mln zł. Nasz projekt pozytywnie przeszedł
pierwszy etap oceny, tzw. ocenę formalną. Staramy się o ujęcie planów inwestycyjnych dotyczących szpitala w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na
lata 2014-20. Porozumieliśmy się w tej sprawie z samorządami sąsiednich powiatów, w konsekwencji projekt ten obejmuje rozbudowę trzech szpitali: w Strzyżowie, Ropczycach i Kolbuszowej. Działania objęte wnioskami obejmują m.in. rozbudowę obiektów, utworzenie nowych
oddziałów szpitalnych, pozyskanie nowego sprzętu diagnostycznego. Planujemy powstanie pracowni tomograﬁi komputerowej i nowoczesnej pracowni endoskopowej, spełniającej wszystkie wymagania współczesnej diagnostyki. Jeżeli się to uda,
będą to także istotne warunki poprawy wyniku ﬁnansowego SP ZOZ. Przede wszystkim jednak będzie to służyło poprawie
dostępności i jakości usług medycznych dla naszych mieszkańców.
Zdzisław Sarna
Etatowy Członek Zarządu Powiatu w Strzyżowie
Sytuacja ﬁnansowa Zespołu Opieki Zdrowotnej w Strzyżowie niestety nadal jest bardzo trudna, choć jak sądzę największe kłopoty mamy już za sobą. Przez kolejne lata Zespół niestety
zamyka każdy rok stratą, trzeba jednak pamiętać, że w ostatnich latach strata ta jest poniżej poziomu amortyzacji i z roku na rok jest niższa. Wszyscy oczywiście oczekujemy na osiągnięcie
wyniku dodatniego. Obciążeniem są ciągle zobowiązania zaciągnięte w latach poprzednich, które
generują znaczne koszty ﬁnansowe. Mamy także plany rozwojowe zmierzające do poprawy dostępności i jakości świadczeń zdrowotnych. Planujemy między innymi powiększenie Oddziału
Anestezjologii i Intensywnej Terapii. Mamy także gotowy projekt rozbudowy głównego budynku
szpitala i powiększenia Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego. Bardzo ważnym przedsięwzięciem będzie również podjęta z inicjatywy Zarządu Powiatu budowa nowego pawilonu dla Zakładu Rehabilitacji przy budynku
Przychodni Powiatowej przy ulicy Parkowej. Zrealizowanie tej inwestycji poprawi warunki udzielania świadczeń rehabilitacyjnych tak potrzebnych w ostatnich latach. Jesteśmy na terenie powiatu jedynym ośrodkiem
zajmującym się rehabilitacją dzieci od okresu niemowlęcego aż do wieku
dorosłego. Posiadamy także oddział dzienny dla dorosłych, poradnię rehabilitacyjną oraz liczne gabinety rehabilitacji zabiegowej. Realizujemy
pełny zakres zabiegów, łącznie z hydroterapią, masażem i krioterapią,
zapewniając pacjentom kompleksowe świadczenia. Od roku 2013 trwa
wdrażanie pełnej informatyzacji SP ZOZ w ramach projektu Podkarpacki
Informatyzacja szpitala i całego SP ZOZ w Strzyżowie System Informacji Medycznej. Informatyzacja ułatwi zarządzanie Zakładem, pracę personelu, a przede wszystkim obsługę pacjentów, którzy będą
pozwoli m.in. na przesyłanie wszystkich badań
mogli rejestrować się internetowo i w ten sam sposób uzyskać informacje
diagnostycznych pomiędzy oddziałami
medyczne.
Bolesław Kazalski
Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Strzyżowie
Ze względu na rosnące potrzeby naszych pacjentów SP ZOZ w Strzyżowie stara się stale wprowadzać nowe metody leczenia. Nasi specjaliści w zakresie ortopedii wykonują coraz
szerszą paletę zabiegów, w tym artroskopię kolana, łącznie z zabiegami rekonstrukcji więzadeł
krzyżowych, artroskopię barku i in. Są to zabiegi wykonywane przez nieliczne jednostki medyczne na Podkarpaciu. Nasi chirurdzy wprowadzają nowe procedury endoskopowe w zakresie
dwunastnicy i dróg żółciowych, umożliwiające m.in. usunięcie tzw. kamieni z dróg żółciowych
bez otwierania jamy brzusznej. Bardzo dobre efekty uzyskujemy także podczas leczenia słabo
gojących się ran za pomocą systemu podciśnieniowego. Na oddziale ginekologii wykonujemy
szeroki zakres zabiegów poprawiających statykę narządów miednicy. Stosujemy także zwalczanie bólu przy porodzie z zastosowaniem podtlenku azotu, co chwalą sobie pacjentki. To tylko niektóre z naszych działań, planujemy bowiem dalsze poszerzanie i udoskonalanie procedur
zabiegowych, które służyć będą rozwojowi strzyżowskiego środowiska medycznego
lek. med. Robert Bugaj
p.o. Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa
SP ZOZ w Strzyżowie
Kwiecień 2014
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KURIER POWIATU STRZYŻOWSKIEGO

ZDARZYŁO SIĘ W NASZYM POWIECIE …

01.09.2013 r. – rozpoczęcie 101 roku szkolnego w Liceum
Ogólnokształcącym im. Adama Mickiewicza w Strzyżowie
na nowym dziedzińcu szkolnym

15.08.2013 r. - Dożynki Gminy Niebylec
i Powiatu Strzyżowskiego w Konieczkowej

04.2013 – 06.2014 - rozbudowa Specjalnego Ośrodka
Szkolno – Wychowawczego we Frysztaku
– inwestycja samorządu powiatowego w Strzyżowie

18.11.2013 r. – próba obciążeniowa nowego mostu na
rzece Stobnica w Strzyżowie na drodze powiatowej
prowadzącej na ulicę Modrzewiową – inwestycja
samorządu powiatowego w Strzyżowie

22.11.2013 r. – Marszałek Województwa Podkarpackiego
Władysław Ortyl podczas sesji Rady Powiatu w Strzyżowie
deklaruje wolę podjęcia przebudowy drogi wojewódzkiej
Babica – Warzyce z obwodnicami oraz staranie się
o połączenie Babica – Kielanówka do drogi ekspresowej S-19

04.04.2014 r. - wręczenie Europassów
Mobilności i Certyﬁkatów uczniom technikum,
którzy odbyli praktyki zagraniczne
w ostatnim roku szkolnym

Więcej..., znacznie więcej na: www.strzyzowski.pl

