
KURIER POWIATOWY 
BEZPŁATNY BIULETYN INFORMACYJNY SAMORZĄDU POWIATOWEGO W STRZYŻOWIE

3Grudzień 2012

STAWIAMY NA NOWOCZESNE KSZTAŁCENIE 
OGÓLNOKSZTAŁCĄCE, ZAWODOWE I SPECJALNE

Powiat Strzyżowski stawia na nowo-

czesne kształcenie dzieci i młodzieży. Temu 

celowi służą kolejne działania Zarządu 

i Rady Powiatu. Dysponujemy już zmo-

dernizowaną bazą dydaktyczną i dobrym 

wyposażeniem we wszystkich jednostkach 

oświatowych. Chcemy, by nasze szkoły przy-

gotowywały na najwyższym poziomie mło-

dzież do podjęcia dalszej nauki, w tym studiów na renomo-

wanych uczelniach, a także do podjęcia pracy w przypadku 

szkół zawodowych i specjalnych. Dlatego też reaktywujemy 

działalność kółek przedmiotowych i dodatkowych zajęć edu-

kacyjnych. W tym roku zakończyliśmy modernizację bazy LO 

im. A. Mickiewicza w Strzyżowie, które obchodziło 100 lat 

swojego istnienia. Inwestujemy w placówki kształcenia spe-

cjalnego we Frysztaku i w Strzyżowie. Kontynuujemy pro-

gramy stypendialne. Wiele dobrego dzieje się w szkolnictwie 

zawodowym. W czerwcu 2012 r. do użytku oddane zostało 

Centrum Kształcenia Praktycznego w Czudcu – placówka 

oświatowa, kształcąca uczniów w zakresie praktycznej na-

uki zawodu w pracowniach gastronomicznych i hotelarskich, 

Centrum Kształcenia Praktycznego w Czud-

cu oddane do użytku w czerwcu 2012 r. cieszy się 

coraz większą popularnością wśród mieszkańców 

Czudca i okolic, a nawet zyskuje klientów spo-

a w lipcu 2013 r. planowane jest zakończenie prac przy budo-

wie nowoczesnej placówki badawczo-edukacyjnej: Regional-

nego Centrum Edukacji Zawodowej i Nowoczesnych Techno-

logii w Dobrzechowie. Przyjęte przez nas kierunki działania 

w zakresie edukacji, w tym edukacji zawodowej zaowocowa-

ły pozyskaniem znacznych środków unijnych na stworzenie 

dobrze wyposażonych w nowoczesne urządzenia techniczne 

centrów kształcenia praktycznego młodzieży oraz stworze-

nie możliwości ich dalszego rozwoju zawodowego. Kolejne 

projekty fi nansowane z udziałem środków z Europejskiego 

Funduszu Społecznego doskonalą szkolne systemy kształce-

nia, podnoszą standardy nauczania i kwalifi kacje nauczycie-

li,  rozwijają umiejętności zawodowe uczniów, nauczycieli, 

osób bezrobotnych. Wkrótce rozpoczniemy największy spo-

śród nich: projekt wsparcia szkolnictwa zawodowego przez 

programy szkoleń, staży i praktyk zawodowych „Podkarpa-

cie stawia na zawodowców”. Jesteśmy przekonani, że inwe-

stycja w edukację młodych ludzi stanowi fundament rozwoju 

powiatu strzyżowskiego.
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W Dobrzechowie od listopada 2011 r. strzyżowska fi rma „Rembud” 

na zamówienie Zarządu Powiatu w Strzyżowie za kwotę ponad 12 mln zł bu-

duje Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej i Nowoczesnych Technolo-

gii. Powstający na miejscu dawnej cegielni obiekt, to budynek o powierzch-

ni 1950 m², który zostanie wyposażony m.in. w: salę audiowizualną, salę 

konferencyjną, 3 sale dydaktyczne oraz kilka nowoczesnych laboratoriów 

technicznych, w tym: obrabiarek sterowanych numerycznie, metrologii, no-

woczesnych obrabiarek konwencjonalnych, obróbki ręcznej i spawalnictwa, 

prac i materiałów wykończeniowych w budownictwie, silników spalino-

wych i konstrukcji samochodów, diagnostyki i komputerowego wspomaga-

nia i wytwarzania dokumentacji technicznej CAD/CAM i in. Nowoczesny 

sprzęt, maszyny oraz specjalistyczne oprogramowania posłużą do transferu 

wiedzy z zakresu nowoczesnych technologii opracowanych przez ośrodek 

badawczo-naukowy Politechniki Rzeszowskiej, przy ścisłej współpracy 

z WSK PZL Rzeszów S.A. i innymi zakładami zrzeszonymi w stowarzy-

za naszego powiatu. Obiekt ten jest jednostką samorządu powiatowego 

w Strzyżowie, która wchodzi w skład Zespołu Szkół w Czudcu. Inwestycja 

realizowana w ciągu kilku lat w całości sfi nansowana została ze środków 

własnych powiatu, a jej koszt zamknął się w kwocie 1.425.000 zł. Placów-

ka oferuje nowoczesne szkolenie praktyczne młodzieży w zawodach ga-

stronomicznych i hotelarskich, posiada nowocześnie wyposażoną kuchnię 

i utrzymane w wysokim standardzie sale konsumpcyjne. Aktualnie kształcą 

się tam uczniowie w zawodach: technik żywienia i gospodarstwa domo-

wego, technik żywienia i usług gastronomicznych, kucharz i kelner, a tak-

że technik hotelarstwa. Ośrodek dysponuje także pokojami hotelowymi 

z 12 miejscami noclegowymi. W ramach działalności CKP prowadzona jest 

atrakcyjna kuchnia domowa dla mieszkańców i gości z naszego regionu, 

a także organizowane są imprezy okolicznościowe (komunie, chrzciny), 

usługi cateringowe oraz szkolenia i konferencje. Szczegółowe informacje, 

dotyczące oferty Centrum Kształcenia Praktycznego, można uzyskać pod 

nr tel. 509432540 lub adresem e-mail: mto31@interia.pl. 

szeniu „Dolina Lotnicza”. Centrum będzie częścią 

Zespołu Szkół Technicznych w Strzyżowie, którego 

uczniowie będą tam pobierać praktyczną naukę za-

wodu. Uruchomienie ośrodka edukacyjnego przewi-

dziano w roku szkolnym 2013/2014.


