
Samorząd powiatowy odpowiada za szkoły ponadgimna-
zjalne i specjalne, domy pomocy społecznej, a także za 
jedyny już na naszym ternie publiczny podmiot ochro-

ny zdrowia, jakim jest Samodzielny Publiczny Zakład Opie-
ki Zdrowotnej w Strzyżowie wraz ze szpitalem powiatowym. 
Nasz samorząd także wspiera dzieci umieszczone w rodzinach 
zastępczych i rodziny w sytuacjach kryzysowych. 

Inwestycje prowadzimy praktycznie we wszystkich 
szkołach i jednostkach pomocy społecznej. Wiele zostało już 
zakończonych, jak chociażby przebudowa Specjalnego Ośrodka 
Szkolno-Wychowawczego w Strzyżowie, adaptacja budynku 
byłej szkoły w Pstrągowej Woli na filię DPS w Babicy, adaptacja 
budynku byłej strażnicy PSP w Strzyżowie na siedzibę Powia-
towego Urzędu Pracy i inne. Trwa budowa nowego budynku 
Domu Pomocy Społecznej w Gliniku Dolnym. 

Przez 10 ostatnich lat na odnowę m.in. szkół i ośrodków 
szkolno-wychowawczych powiat strzyżowski wydatkował 7,2 
mln zł. A na remonty i budowy związane z pomocą społeczną 
- kolejne 6 mln zł. Znaczną część tych środków pozyskaliśmy z 
zewnątrz, dzięki czemu mogliśmy budować więcej i szybciej. 

Szczególnie ważne jest dla nas dbanie o osoby niepeł-
nosprawne i pomoc bezrobotnym. Sprawami tymi zajmuje się 
przede wszystkim Powiatowy Urząd Pracy i Powiatowe Cen-
trum Pomocy Rodzinie w Strzyżowie. Dzięki przejęciu wspo-
mnianych zadań przez powiaty, niepełnosprawnym łatwiej dziś 
uzyskać pomoc na adaptację mieszkania (by było dostosowa-
ne do ich specyficznych potrzeb),  czy w znalezieniu pracy (na 
tworzenie dla nich stanowisk firmy dostają dofinansowanie). Z 
kolei pomoc dla bezrobotnych obejmuje nie tylko wypłacanie 
zasiłków, ale także coraz popularniejsze udzielanie pożyczek i 
dotacji na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej, z czego 
co roku, po odpowiednim przeszkoleniu, korzysta kilkadziesiąt 
osób bezrobotnych z naszego terenu. Zapewniamy także pomoc 
dzieciom pozbawionym opieki, zarówno tym umieszczonym w 
dwóch prowadzonych przez powiat domach dziecka, jak i prze-
bywającym w 32 rodzinach zastępczych.

Jeśli mowa o edukacji, to stale dostosowujemy ofertę 
kształcenia do potrzeb rynku pracy. Kolejne inwestycje, remon-
ty i zakupy sprawiły, że nasze szkoły dysponują odnowionymi 
budynkami, salami gimnastycznymi i nowoczesnym wyposaże-
niem. Natomiast z ośrodków szkolnictwa specjalnego korzystają 
dzieci i młodzież z kilku podkarpackich powiatów. 

Jedno z przedsięwzięć, z którego jesteśmy bardzo dum-
ni, to stworzenie funduszu stypendialnego dla najzdolniejszych 
uczniów. Powiat strzyżowski należał do pierwszych, które 
wprowadziły taką formę wsparcia młodych talentów ze swoje-
go regionu. Pierwsze stypendia zostały wypłacone już w 2000 r. 
Fundusz funkcjonuje do dzisiaj i co roku korzysta z niego kilka-
dziesiąt młodych osób. Wsparcie stypendialne młodzieży było 
też przedmiotem kilku projektów realizowanych ze środków 
Unii Europejskiej. Nasza młodzież otrzymała dzięki tym pro-
jektom konkretną pomoc finansową.

Powiat ma również zadania dotyczące ochrony zdrowia. 
Mieszkańcy naszych gmin chcą mieć przecież jak najlepszy 
dostęp do opieki lekarskiej i usług medycznych. Chcą też być 

leczeni w dobrych warunkach. I to staramy się zapewnić. Przez 
kolejne lata, korzystając ze środków zewnętrznych, a także z bu-
dżetu powiatu i innych źródeł, odnowiono znaczną części bu-
dynków medycznych, kolejne oddziały Szpitala Powiatowego w 
Strzyżowie oraz zakupiono nowoczesny sprzęt: m.in. ambulanse 
medyczne i wysokiej klasy aparaturę medyczną. Stale też trzeba  
się troszczyć o to, by sytuacja finansowa SP ZOZ w Strzyżowie 
się nie pogorszyła, co ma szczególne znaczenie wobec kłopotów 
służby zdrowia w całym kraju.

Zadania społeczne naszego samorządu

Zmodernizowany obiekt Liceum im. A. Mickiewicza w Strzyżowie.

710 lat samorządu powiatowego w Strzyżowie

Nie możemy zadań samorządu utożsamiać tylko z inwestycjami i potrzebną skądinąd aktywnością 
budowlaną. Musimy się troszczyć również o zdobywającą wykształcenie młodzież, poszukujących 

pracy bezrobotnych czy tez osoby chore i niepełnosprawne, które może najbardziej oczekują naszej 
pomocy. Edukacja stanowi swoistą inwestycję w człowieka, dlatego też samorząd musi do tej dziedziny 
przykładać należytą uwagę. Rada i Zarząd Powiatu od lat rozwijają system edukacji na naszym terenie, 

a obecnie rozpoczynamy przygotowania do kolejnej inwestycji, 
jaką będzie hala widowiskowo – sportowa w Strzyżowie.

Jan Stodolak, Wicestarosta Strzyżowski
Fot. Tadeusz Poźniak

Co najmniej z 15 powodów:
1. Szkoły te dysponują odnowioną i zmodernizowaną bazą dydaktyczną, opartą na bogatej trady-
cji szkolnictwa średniego (w 2012 roku Liceum Ogólnokształcące w Strzyżowie będzie obcho-
dziło 100-lecie swego istnienia).
2. Szkolnictwo zawodowe wkrótce objęte zostanie projektem „Regionalne Centrum Transferu 
Nowoczesnych Technologii Wytwarzania”, który pozwoli na kształcenie młodzieży na najwyż-
szym światowym poziomie dla przemysłu wysokich technologii.
3. Nasze szkoły dysponują stale dostosowywaną do potrzeb młodzieży bogatą ofertą atrakcyjnych 
kierunków kształcenia.
4. Wśród nich oferujemy klasy sportowe, rozwijające uzdolnienia młodzieży w różnych dyscy-
plinach.
5. Dynamicznie rozwija się nauczanie języków obcych.
6. Nasze szkoły osiągają bardzo dobre efekty kształcenia poparte jednymi z najwyższych w woje-
wództwie wynikami zdawalności matur.

7. Pracuje w nich doświadczona i kreatywna kadra nauczycielska.
8. Komfort nauki zapewniają niezbyt liczne grupy klasowe uczniów, liczebność klas oscyluje śred-
nio wokół 25 osób.
9. Oferujemy rozbudowany system wsparcia stypendialnego młodzieży, w tym uczniów uzdol-
nionych.
10. Znaczny procent absolwentów podejmuje naukę na renomowanych uczelniach lub też znaj-
duje ciekawą pracę.
11. Szkoły stale współpracują z zakładami pracy i uczelniami wyższymi, w tym Uniwersytetem 
Rzeszowskim, Politechniką Rzeszowską i AGH w Krakowie.
12. W naszych placówkach uczeń może wszechstronnie rozwinąć swoje zainteresowania i zdol-
ności w licznych kołach przedmiotowych i zespołach artystycznych.
13. Szkoły cechuje bezpieczna i przyjazna atmosfera oraz bliski kontakt ze środowiskiem lokal-
nym.
14. Uczniowie mogą liczyć na podmiotowe traktowanie a w razie potrzeby także na specjalistycz-
ną pomoc, na przykład psychologiczną.
15. W pracy dydaktycznej wykorzystywana jest bogata infrastruktura rekreacyjna: pływalnia, bo-
iska sportowe, strzelnice, stoki narciarskie i in.

Dlaczego absolwent gimnazjum powinien wybrać szkoły ponadgimnazjalne 
w Czudcu i Strzyżowie?


