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REMONTY DRÓG WOJEWÓDZKICH I KRAJOWYCH

W minionym roku w naszym mieście zostały
przeprowadzone dwie inwestycje, zrealizowane
przez podmioty zewnętrzne.
Wiosną, Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich,
w porozumieniu z Burmistr zem M iasta
Przeworska, wykonał remont drogi wojewódzkiej
nr 835 na odcinku od wiaduktu kolejowego przy
ulicy Gorliczyńskiej, do wysokości Urzędu
Skarbowego przy ulicy Tysiąclecia. Roboty
polegały na sfrezowaniu nawierzchni asfaltowej,
regulacji studzienek i kratek kanalizacji
deszczowej oraz ułożeniu nowej nawierzchni
asfaltowej.

Kilka miesięcy później, we wrześniu 2016 r., dzięki
staraniom Burmistrza Miasta Przeworska Leszka
Kisiela, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych
i Autostrad, po zakończeniu realizacji autostrady
A4, wykonała roboty związane z wymianą
nawierzchni bitumicznej w ciągu drogi krajowej
nr 94 przez miasto Przeworsk (dawna E4). Zakres
robót obejmował odcinek ponad 4 km drogi,
od stacji paliw ORLEN do stacji paliw LOTOS
(od km 633+400 do km 637+450). W ramach prac
remontowych dokonano frezowania
nawierzchni, wyregulowano kratki ściekowe
oraz studnie kanalizacyjne, ułożono nowe

warstwy bitumiczne. Roboty wykonała Firma
STRABAG Sp. z. o. o.
- Poprawa nawierzchni na dawnej drodze 835 i E4 jest
kolejną inwestycją poprawiającą komunikację w obrębie
naszego miasta - zaznacza burmistrz Przeworska
Leszek Kisiel - Mam nadzieję, że wszelkie niedogodności
zarówno dla użytkowników drogi, jak i dla mieszkańców
są wynagrodzone nową nawierzchnią, która znacząco
poprawia bezpieczeństwo i komfort jazdy.
Red.

MIEJSKIE INWESTYCJE 2016
Zaproponowane przez Burmistrza Miasta
Przeworska Leszka Kisiela wydatki na inwestycje
miejskie w roku 2016 spowodowały realizacje
zadań, na które mieszkańcy oczekiwali od lat.
Dotyczyły one głównie działań infrastruktury
drogowej, kanalizacji deszczowej, oświetlenia
ulicznego, czy stref rekreacyjno-zabawowych
na terenie naszego miasta. W ramach
zrealizowanych inwestycji nie zapomniano
o obiektach szkolnych i przedszkolach.

Łącznie na inwestycje
zrealizowane w roku 2016
miasto wydało kwotę
1 392 992,82 zł.
Nie bez znaczenia była realizacja zadań
inwestycyjnych na drogach miejskich wspólnie
z instytucjami i przedsiębiorcami naszego miasta.
Podjęte wspólne decyzje przyniosły poprawę
nawierzchni drogowych, bezpieczeństwa
i wizerunku często tam gdzie nie mieszkają
m i e s z k a ń c y, a l e w s p ó l n i e k o r z y s t a j ą
z przestrzeni publicznej.
Budowa odcinka drogi ul. Sobieskiego od
skrzyżowania z ul. Studziańską możliwa była
dzięki współfinansowaniu w kwocie 61 500 zł

Łączna powierzchnia wybudowanych w 2016 r. nawierzchni wynosi:
2
- dróg asfaltowych: 7 871 m
- nawierzchni dróg z kostki brukowej: 164 m2
- chodników: 942,57 m2
2
- parkingów: 1 878,66 m
właściciela firmy POLIMPEX Sp. z o.o. pana
Martina Gorczakowskiego.
Droga i parking na osiedlu Misiągiewicza
współfinasowana została przez Spółdzielnię
M ieszk aniową „Osiedle M isiągiewicza”,
Wspólnotę Mieszkaniową Misiągiewicza 20,
Przeworskie Towarz ystwo Budownictwa
Społecznego Sp. z o.o., które wsparły to
przedsięwzięcie łączną kwotą 56 785 zł.
Wspólna inicjatywa przedsiębiorców mających
swoje zakłady przy ul. Marii Curie-Skłodowskiej,
znalazło odzwierciedlenie w zrealizowanej
przebudowie drogi na „Podzamczu” (Przedsiębiorstwo Instalacyjne „Elektroinstal”, Zakład
Rzeźniczo-Wędliniarski, Przedsiębiorstwo
energetyczne „Elektroinstal”). To przykład
wzajemnego zrozumienia i poszanowania
interesów miasta oraz lokalnych przedsiębiorców. Łączna kwota jaką przedsiębiorcy
współfinansowali w kosztach przebudowy
drogi to 45 000 zł.

Ciągłe zapotrzebowanie na rozwój infrastruktury
technicznej związanej z odwodnieniem terenów
miasta, obliguje do dalszego wzrostu wydatków
związanych z budową i przebudową istniejących
sieci kanalizacji deszczowej na terenie naszego
miasta.
W roku minionym podjęto działania zmierzające
do wykonania głównych ciągów kanalizacji
deszczowej odpływowej przy ul. Kąty, poprzez
likwidację otwartego rowu odwadniającego
i zastąpienie go rurociągiem krytym. Również
ul. Browarna zlokalizowana za dawną mleczarnią
ma w pełni sprawną kanalizację deszczową.
Nieprzerwanie na terenie naszego miasta dążymy
do poprawy bezpieczeństwa i poprawy jakości
życia mieszkańców poprzez rozbudowę
istniejącej sieci oświetlenia ulicznego. Nowo
powstałe osiedla przy ul. Korczaka i Orląt
Lwowskich, to przykład podjętych decyzji
i wydatków jakie miasto Przeworsk zrealizowało
w mijającym roku.
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oddalonego osiedla naszego miasta. Koszty
budowy placu zabaw wyniosły 50 000 zł.
Koszty poniesione na realizację tych inwestycji to
kwota 30 019,38.
Nie zapominajmy o najmłodszych – to hasło
wciąż żywe i konsekwentnie realizowane na
terenie naszego miasta. Poprzednie lata
pr z yniosły budowę placów zabaw pr z y
ul.Sobieskiego i Nad stawem, a w bieżącym roku
budowę nowego placu zabaw przy ul. Wiejskiej,
który sprawił wiele radości dzieciom z najbardziej

Rozbudowa oświetlenia
ulicznego na ul. Korczaka

montaż 5 szt. ledowych lamp oświetlenia
ulicznego wraz z zasilaniem
wartość wykonanych prac

24 477,00 zł

ul. Okopowa

nawierzchnia z kostki brukowej - 164,00 m2
krawężniki betonowe 15x30x100cm - 60,00 m
obrzeża betonowe 30x8cm - 18,00
wartość wykonanych prac

28 316,53 zł

ul. Klonowa - pierwsza przecznica
nawierzchnia bitumiczna - 490 m2
krawężniki betonowe 15x30x100 cm - 170 m
umocnienie skarpy płytami ażurowymi - 21 m2
wartość wykonanych prac

54 326,68 zł

ul. Klonowa druga przecznica
nawierzchnia bitumiczna - 410m2
krawężniki betonowe 15x30x100cm - 140m
wartość wykonanych prac

44 165,62 zł
razem wartość wykonanych prac na ul. Klonowej

98 492,30 zł
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Stan techniczny obiektów oświatowych ulega
ciągłej poprawie. Podejmowane w ostatnich
latach inwestycje związane z poprawą wyglądu
i estetyki tych budynków przynoszą chlubę
naszemu miastu. Należy pamiętać jednak,
że obiekty te wymagają ciągłych nakładów
inwestycyjnych w zakresie doposażenia, jak
również bieżącego utrzymania oraz przystosowania do stawianych im wysokim wymaganiom
użytkowym jak również ochrony przeciwpo-

żarowej. W bieżącym roku zrealizowano
przebudowę Przedszkola Miejskiego Nr 2
w zakresie zapewnienia właściwego bezpieczeństwa ochrony pożarowej. Pływalnia Szkoły
Podstawowej Nr 1 doczekała się pilnego remontu
systemu oczyszczania wody basenowej, a Szkoła
Podstawowa Nr 3 ma nowe i energooszczędne
oświetlenie sali gimnastycznej. Zadania
inwestycyjne na obiektach oświatowych
zamknęły się kwotą 130 188,78 zł.
Red.

ul. Pogodna

nawierzchnia bitumiczna - 1295,00 m2
krawężniki betonowe 15x30x100 - 430,00 m
kanał deszczowy fi 250 - 147,00 m
wartość wykonanych prac

184 873,70 zł

ul. Korczaka
nawierzchnia z kostki brukowej
- chodniki - 370,00 m2
nawierzchnia bitumiczna - 1 272,00 m2
krawężniki betonowe 15x30x100 - 470,00 m
obrzeża betonowe 20x6 - 230,00 m
wartość wykonanych prac

116 681,71 zł

ul. Stepkiewicza

nawierzchnia z kostki brukowej - chodniki - 420,57 m2
nawierzchnia z kostki brukowej
– miejsca postojowe - 86,85 m2
nawierzchnia bitumiczna -1051,00 m2
krawężniki betonowe 15x30x100 - 191,00 m
obrzeża betonowe 20x6 - 30,00 m
oznakowanie poziome - 107,00 m2
znaki drogowe -7,00 szt.
poręcze ochronne, łańcuchowe - 44,00 m
wartość wykonanych prac

96 350,39 zł

ul. Otwarta

nawierzchnia z kostki brukowej - chodniki
- 143,00 m2
krawężniki betonowe 15x30x100 - 259,50 m
obrzeża betonowe 20x8 - 163,50 m
nawierzchnia bitumiczna - 820,00 m2
wartość wykonanych prac

118 649,13 zł

ul. Browarna
kanalizacja deszczowa

kanał rurowy pcv fi 400 - 147,50 m
studnie rewizyjne - 4 szt.
studzienki ściekowe uliczne fi 500-3 szt.
nawierzchnia utrwalona
powierzchniowo - 651,00 m2
wartość wykonanych prac

54 573,46 zł
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ul. Kąty
kładka

nawierzchnia z kostki brukowej- 33,00 m2
wymiana poręczy stalowych
wymiana drewnianego pomostu kładki
konserwacja konstrukcji stalowej
remont żelbetowych przyczółków
wartość wykonanych prac

67 470,22 zł
ul. Kąty
kanalizacja deszczowa

kanał deszczowy dn 800- 36,00 m
studnia rewizyjna betonowa- 1 szt.
wartość wykonanych prac

20 730,43 zł

ul. Jana III Sobieskiego

nawierzchnia asfaltowa - 745,00 m2
nawierzchnia z kostki
brukowej gr 6 cm - 9,00 m2
krawężniki betonowe 15x30x100- 247,00 m
wartość wykonanych prac

88 205,28 zł

ul. Misiągiewicza

nawierzchnia asfaltowa - 1412,31 m2
krawężniki betonowe 15x30x100- 156,00 m
wartość wykonanych prac

74 583,89 zł

ul. Szkolna - parking

nawierzchnia z kostki brukowej - 379,50 m2
krawężniki betonowe 15x30x100 - 136,00 m
wartość wykonanych prac

73 410,62 zł
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ul. Marii Curie - Skłodowskiej
nawierzchnia asfaltowa - 1788,00 m2
krawężniki betonowe 15x30x100- 365,00 m
wartość wykonanych prac

137 766,38 zł

ul. Wiejska - plac zabaw

ogrodzenie z siatki, zestaw zabawowy- 1 szt.
huśtawka ważka - 1 szt., huśtawka
wahadłowa - 1 szt., karuzela talerzowa- 1 szt.
sprężynowiec samochód i konik- 2 szt.
ławka- 2 szt., kosz na śmieci - 2 szt.
regulamin placu zabaw - 1 szt.
piaskownica - 1 szt., równoważnia - 1 szt.
droga dojazdowa - 176 m2
wartość wykonanych prac

50 000,00 zł

Kładka nad
torami kolejowymi
przy ul. Lubomirskich
remont konstrukcji żelbetowej
kładki, wymiana uszkodzonych
elementów schodów
i chodnika kładki
Udział miasta
w wykonanych pracach-

65 000,00 zł

Przebudowa infrastruktury
dydaktycznej i sportowej
na terenie Miasta Przeworska –
remont filtrowni
pływalni krytej przy SP Nr 1
remont filtrów basenowych
wraz z wymiana złoża filtracyjnego
wymiana regulatora basenowego
wartość wykonanych prac

44 580,78 zł

Przebudowa budynku
Przedszkola Miejskiego Nr 2 w Przeworsku
– przystosowanie do wymogów p. poż.
wykonanie ścian odporności ogniowej
montaż drzwi odporności ogniowej, montaż siłowników
okiennych do oddymiana, montaż czujek optycznych dymu
i ręcznych ostrzegaczy pożaru, montaż kompaktowej centrali sterującej
oświetlenie ewakuacyjne
wartość wykonanych prac

48 831,00 zł
Wiadomości Samorządowe Przeworska
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29 grudnia 2016 r. na sesji Rady Miasta
Przeworska radni jednogłośnie przyjęli uchwałę
budżetową na rok 2017 przedstawioną przez
Burmistrza Miasta Przeworska Leszka Kisiela.
Uchwała budżetowa jest jedną z najważniejszych
uchwał opracowywanych przez burmistrza,
której głównym celem jest zaprojektowanie
budżetu tak, aby odzwierciedlał on potrzeby
w s z y s t k i c h d z i e d z i n ż yc i a s p o ł e c z n o gospodarczego miasta.

przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
i Środowiskowy Dom Samopomocy.
Największe wydatki na oświatę i pomoc społeczną
Największą pozycją w strukturze wydatków
miasta są wydatki na oświatę, czyli na szkoły
podstawowe, oddziały przedszkolne działające
przy szkołach podstawowych, przedszkola
miejskie oraz dotacje dla przedszkoli niepu-

Znaczące kwoty planowane są na remonty,
budowy i przebudowy dróg. Te środki zwiększają
się o ponad 1 000 000 zł być może wzrosną jeszcze
bardziej po złożeniu wniosków do odpowiednich
instytucji o dodatkowe środki budżetowe
i z projektów unijnych.
P i e r w s z a z p l a n owa nyc h i n we s t yc j i to
przebudowa drogi wojewódzkiej DW 835
ul. Gorliczyńska od wiaduktu kolejowego do

BUDŻET NA ROK 2017 UCHWALONY JEDNOGŁOŚNIE
PONAD 50 ZADAŃ INWESTYCYJNYCH DO REALIZACJI
g ra n i c y m i a s t a . Z ł o ż o ny d o M a r s z a ł k a
Województwa Podkarpackiego wniosek,
zapewnia nasz udział w kosztach przebudowy tej
drogi. Przeznaczone z budżetu na ten cel zostało
200 000 zł to ok.30 % kosztów inwestycji
szacowanej na ponad 600 000 zł.

Największy budżet po 1989 r.
Budżet 2017 jest największym po 1989 roku
budżetem w historii miasta, którego dochody
określone są na kwotę 57 717 000 zł, z tego
dochody bieżące w wysokości 56 917 000 zł
i dochody majątkowe 737 000 zł. Wydatki
budżetu naszej gminy to 58 365 000 zł, z tego
wydatki bieżące w kwocie 54 848 000 zł oraz
wydatki majątkowe w kwocie 3 517 000 zł.
Wydatki są o ponad 12 000 000 wyższe niż w roku
popr zednim, co jest głównie związane
z wdrożeniem programu Rodzina 500+ oraz
zwiększonymi dochodami budżetowymi
w różnych pozycjach, a także wydatkami
dotyczącymi rozwoju miasta, jak i z zabezpieczeniem wszystkich potrzeb socjalnych,
kulturalnych, czy oświatowych.
Deficyt budżetu gminy sięga kwoty 650 000 zł.
Źródłem jego pokrycia są wolne środki, jako
nadwyżki środków pieniężnych na rachunku
bieżącym budżetu miasta, wynikającej z rozliczeń
z lat ubiegłych.
W 2015 r. miasto Przeworsk zaciągnęło długoletni
k re d y t ko m p e n s a c y j ny, k t ó r y p oz wo l i ł
ustabilizować finanse miasta i w tym roku po raz
pierwszy przychodzi duża - pół milionowa
transza spłaty, zarówno deficyt jak i spłaty
k redytów będą pok r y wane z nadw yżk i
finansowej.

Kolejny budżet bez wzrostu podatków
w mieście
Wśród największych źródeł dochodu gminy na
rok 2017 należy wymienić dochody od osób
prawnych i fizycznych związane z poborem
podatków, wpływy z podatków od osób
prawnych, wpływy z podatków od osób
fizycznych, wpływy z innych opłat stanowiących
dochody budżetu, udziały w podatku
dochodowym od osób prawnych i fizycznych.
Łączna kwota tych dochodów wynosi 24 660 033
zł. Do tego dochodzą dochody wygospodarowane przez jednostki oświatowe oraz
dotacje na zadania własne i zlecone realizowane
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Kolejnym krokiem inwestycyjnym będzie
opracowanie dokumentacji budowy chodnika
przy drodze wojewódzkiej DW835 ul. Węgierska 10 000 zł, po opracowaniu której można będzie
się zwracać do Marszałka Województwa
o partycypacje w kosztach budowy.

blicznych, dotacja na przedszkole specjalne,
gimnazjum, dowożenie uczniów do szkół,
dokształcanie nauczycieli, stołówki szkolne
i przedszkolne, wydatki na pomoc dla dzieci
wymagających stosowania specjalnej organizacji
nauki oraz fundusz socjalny dla nauczycieli
emerytów. Łączna kwota w tym dziale to
22 003 925 zł, co stanowi 37,7 % w strukturze
wydatków naszego miasta.
Drugą pozycją bardzo istotną są wydatki
na realizacje zadań z zakresu pomocy społecznej,
zwiększone poprzez działania, które zostały
zlecone do wykonania samorządom przez Radę
Ministrów, głównie program pomocy dla rodzin
500+. Te wydatki są na poziomie 17 433 376 zł,
co stanowi prawie 30 % wydatków budżetu
miasta. Do tego dochodzą wydatki na ochronę
zdrowia, na gospodarkę komunalną i ochronę
środowiska, na kulturę i ochronę dziedzictwa
narodowego, czy wydatki na kulturę fizyczną.
Wzrost wydatków majątkowych na inwestycje
Budżet przewiduje zasadniczy wzrost wydatków
majątkowych i inwestycyjnych. Łącznie jest to
kwota prawie 3 500 000 zł, czyli zdecydowanie
wyższa niż w ubiegłym roku, bo aż o 22 %.

Złożyliśmy wniosek w ramach Narodowego
Programu Pr zebudow y Dróg Lok alnych
i Powiatowych pt. Poprawa dostępności
komunikacyjnej poprzez przebudowę ulic
gminnych ul. Kasztanowej i ul. Warzywnej wraz
z przebudową skrzyżowania ul. Kasztanowej
z drogą powiatową ul. Niepodległości oraz dróg
powiatowych ul. Niepodległości i ul.
Studziańskiej, opiewający na kwotę 510 000 zł,
z czego 255 000 zł otrzymamy z budżetu państwa.
Dopełnieniem tego projektu jako całości jest
przebudowa drogi ul. Grochowej, ul. Warzywnej
bocznych – na kwotę 220 000 zł Łączny koszt
przebudowy ok. 730 000 zł.
W ramach Lokalnej Grupy Działania „Dorzecze
Mleczki” złożyliśmy wniosek na dofinansowanie
przebudowy dróg ul. Jedności, Długiej, Solarza
w Przeworsku – o łącznej wartości robót
ok. 800 000 zł z czego 205 000 zł z budżetu miasta
w 2017 r.
Poprzez prz ygotowanie potrzebnej
dokumentacji, przystępujemy do pierwszego
etapu przebudowy drogi ul. Poniatowskiego
(bocznej) – 80 000 zł, oraz opracowania
dokumentacji przebudowy drogi ul. Wierzbowej,
ul. Reymonta – 20 000 zł. Na przebudowę
chodnika przy ul. Ogrodowej chcemy przeznaczyć 30 000 zł, aby w przyszłości można było
również w ymienić nakładkę asfaltową.
Planowana jest przebudowa nakładki drogi
ul. Szkolnej – 50 000 zł.

Chcemy kontynuować przebudowę ul. Marii Curie
Skłodowskiej – w ubiegłym roku przy wsparciu
przedsiębiorców, którzy dołożyli prawie 50 000 zł,
udało się wyremontować górną część drogi.
Obecnie zaplanowano wyremontować
nawierzchnię do bramy wjazdowej do parku wraz
z miejscami parkingowymi przy drodze. Będzie to
ko s z t o k . 1 1 0 0 0 0 z ł . R ó w n i e ż c h ce my
przebudować w postaci nakładki asfaltowej
ul. Łukasiewicza - 30 000 zł. Dalsza część to
przebudowa drogi ul. Sobieskiego, na którą
przeznaczone zostanie 75 000 zł. Na budowę
chodnika przy ul. Sikorskiego – 10 000 zł plus
dodatkowe 40 000 zł, które miasto otrzyma
za odszkodowanie z PGNiG.
Przygotowujemy się do przebudowy dróg
gminnych – Rynek i ul. Krótkiej w Przeworsku
poprzez opracowanie dokumentacji do projektu
(10 000 zł). Projekt złożymy do Wojewody w celu
uzyskania dotacji dla tej inwestycji.
Jeśli chodzi o dalsze wydatki inwestycyjne mające
na celu polepszenie infrastruktury drogowej –
nawierzchnie, chodniki, oświetlenie zaplanowane są również: budowa drogi wraz z infrastrukturą ul. Gorliczyńska (boczna) - 20 000 zł,
dokumentacja na budowę drogi dojazdowej
do obszaru inwestycyjnego „Gorliczyńska”,
przebudowa kostką drogi ul. Słoneczna 80 000 zł, budowa drogi ul. Misiągiewcza
(boczna) - 110 000 zł, przebudowa drogi
ul. Krzywa - 100 000 zł, przebudowa drogi
poprzez nową nakładkę asfaltową ul. Wspólna
(boczna) - 40 000 zł, dokończenie budowy drogi
ul. Okopowa - 70 000 zł, przebudowa chodnika ul.
Dworcowa obok ZUS - 30 000 zł, przebudowa
chodnika ul. Konopnickiej obok przedszkoli 35 000 zł, przebudowa drogi ul. Szpitalna
(boczna) - 10 000 zł, przebudowa chodnika
Szpitalna (dojście do Jazu) - 20 000 zł, nakładka
asfaltowa drogi ul. Gorliczyńska (boczna) 50 000 zł, budowa dróg „Osiedle za szpitalem oraz
połączenie ul. Budowlanych z ulicą Szpitalną wraz
z budową mostu” opracowanie dokumentacji 140 000 zł, przebudowa drogi ul. Kąty dojście do
kładki - 35 000 zł, dokumentacja budowy
parkingu przy ul. Słowackiego - 20 000 zł.
Kolejne inwestycje to stabilizacja osuwiska rejon
ulicy Czarnieckiego wraz z odbudową dróg
i infrastruktury technicznej - 100 000 zł oraz
stabilizacja osuwiska rejon ul. Wałowej,
Bernardyńskiej i Krętej wraz z odbudową dróg
i infrastruktury technicznej ulic Wałowej
Bernardyńskiej i Krętej 25 000 zł na wykonanie
dokumentacji.
100 000 zł ma być przeznaczone na wykupy
gruntów, które zostaną wykorzystane pod
budowę dróg. Na dokumentację do projektu
rewitalizacji miasta „Rewitalizacja obiektów
pokolejowych w Przeworsku” - 45 000 zł.
W budynku Domu Kultury przy ul. Wiejskiej
powstanie Dom Seniora, na dopełnienie

dokumentacji projektowej przeznaczymy
20 000 zł. Kontynuacja projektu realizowanego
wspólnie ze starostwem modernizacji windy
w budynku Urzędu Miasta Przeworska będzie
kosztować miasto 25 000 zł.
Kolejnym miejscem inwestycyjnym jest Dom
Przedpogrzebowy na cmentarzu komunalnym
przy ul. Pod Rozborzem, który jest w złym stanie
technicznym. Zaistniała potrzeba naprawy
elewacji i doprowadzenie budynku do stanu
używalności, w związku z tym na dokumentację
zabezpieczyliśmy 5 000 zł. Również na tzw.
Starym Cmentarzu przystąpimy do pierwszego
etapu przebudow y muru cmentarnego.
Dokumentacja, która została przygotowana
i uzgodniona z konserwatorem zabytków opiewa
na ok. 800 000 zł. Są to prace bardzo skomplikowane ze względu na fakt, że jest to czynny
cmentarz i oczywiście ze względu na delikatną
materię inwestycji. Dlatego ten pierwszy etap
będzie sondażowy, by skalkulować ile prac
zdołamy wykonać za kwotę 50 000 zł, jaka została
na ten rok przeznaczona można dokonać
i planować następne kroki na przyszłe lata.
Dla potrzeb urzędu 10 000 zł zostanie przeznaczone na zakup programów komputerowych.
Niektóre programy inwestycyjne nie mają jeszcze
konkretnych terminów rozpoczęcia, dlatego
zaplanowano rezerwy na inwestycje i zakupy
inwestycyjne w wysokości 150 000 zł.
Koniecznością jest modernizacja przeciekającego
dachu w Szkole Podstawowej Nr 2. Wykonano
termomodernizację budynku, jednak dach nie
został wymieniony. Będzie to koszt 90 000 zł.
Również bardzo ważna jest sprawa modernizacja
sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej Nr 3,
w której parkiet wymaga wymiany - 60 000 zł.
Według decyzji Państwowej Straży Pożarnej
przebudowy potrzebuje budynek Przedszkola
Miejskiego Nr 3, szczególnie klatki schodowe, tak
by były dostosowane do wymagań - 50 000 zł.
Modernizacja kotłowni w budynku ŚDS będzie
kosztowna, w związku z tym w ramach wydatków
majątkowych przeznaczone zostanie 10 000 zł
na zakup nowego pieca.
W kolejnych miejscach naszego miasta, które są
narażone na zagrożenia pojawi się monitoring.
Będzie to: przejście dla pieszych i skrzyżowanie
przy ul. Konopnickiej i Ablewicza, aż do słoni,
które niejednokrotnie są niszczone, a także
okolice dworca PKS oraz KRUS. Przeznaczone na
to zostanie 20 000 zł.
By odwodnić teren przy os. Benbenka niezbędna
jest budowa kanalizacji deszczowej - 60 000 zł,
co pozwoli w następnych latach kontynuować
budowę dróg na tym osiedlu.
Po ulewnych deszczach niektóre posesje przy
ul. Gorliczyńskiej są zalewane, dlatego też
planowana jest przebudowa kanalizacji
deszczowej przy tej ulicy. Są to niestety prace
bardzo kosztowne – 30 000 zł i będą musiały być
kontynuowane w latach następnych.

W związku z przygotowywanym projektem
„Odnawialnych źródeł energii w mieście
Przeworsku” na opracowanie dodatkowej
dokumentacji, przeznaczone zostanie 10 000 zł.
Na modernizację oświetlania na terenie miasta
składa się zakup sieci od PGE i dobudowa lamp –
100 000 zł.
Zabytki i kultura
Część realizacji projektu „Remont i przebudowa
budynku Miejskiego Ośrodka Kultury
w Przeworsku” w ramach projektu pn. „Rozwój
infrastruktury kulturalnej oraz rozwój oferty
kulturalnej na terenie Gmin MOF Jarosław –
Przeworsk – pochłonie w tym roku 205 000 zł.
Kolejne projekty dotyczą programu przebudowy
dróg do obiektów zabytkowych w centrum
miasta „Via Reginae – szlak kultury i turystyki
kwalifikowanej”. Dostaliśmy potwierdzenie,
że Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego
przekazał pozytywnie zaopiniowany wniosek
nt. tego projektu do M inistra Rozwoju
R e g i o n a l n e g o, c o o t w i e r a n a m d r o g ę
w II kwartale tego roku do złożenia aplikacji, która
będzie związana z obiektami sakralnymi
w mieście. Projekt będzie realizowany we
współprac y z miastem Jarosław, Tyczyn
i parafiami Archidiecezji Przemyskiej, w tym
z zabytkowym obiektem bazyliki i klasztoru
w Przeworsku. W związku z tym, również my jako
miasto przygotowujemy się do opracowania
dokumentów projektu na ul. Ablewicza, Szkolną,
Kościelną, Stolarską i Kilińskiego, co będzie
kosztować 42 000 zł.
Planowane są rewitalizacje Skansenu
„Pastewnik” w Przeworsku - 140 000 zł oraz
rewitalizacja zabytkowego budynku dawnej
oberży przy ul. Krakowskiej w Przeworsku przygotowanie dokumentacji 20 000 zł.
Według wytycznych konserwatora zabytków
dokonane zostały w ubiegłym roku badania
georadarowe małego rynku, które wskazały
na dokładną lokalizację reliktów najstarszego
przeworskiego kościoła św. Katarzyny. Kolejnym
etapem prac będą badania archeologiczne, które
pozwolą dotrzeć do pozostałości zabytku
i stwierdzić, czy jest szansa na częściowe
odsłonięcie tych elementów. Na ten projekt
zabezpieczyliśmy 20 000 zł.
Ostatnią zaplanowaną inwestycją jest budowa
terenów rekreacyjnych - 60 000 zł - boiska i place
zabaw przy ul. Dobrej i ul. Szpitalnej. Jest to wkład
własny do projektów Lokalnej Grupy Działania.
Ten budżet, choć jest trudny jeśli chodzi
o wykonanie, to jest realistyczny i prorozwojowy.
Daje szanse by w przyszłych latach korzystać
ze środków unijnych, które mam nadzieję
otrzymamy i będziemy się cieszyli wieloma
inwestycjami.
Burmistrz Miasta Przeworska
Leszek Kisiel
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ZESTAWIENIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ ZLECONEJ W 2016 ROKU
Lp.

PROJEKT

WYKONAWCA

CENA

1.

Dokumentacja geologiczno – inżynierska dla zadania: „Stabilizacja osuwiska w rejonie ul. Wałowej,
Bernardyńskiej i Krętej wraz z odbudową dróg i infrastruktury technicznej”

MKM Perfekt Sp. z o.o. Kraków

48 954,00

2.

Dokumentacja budowlana dla zadania: „Stabilizacja osuwiska w rejonie ul. Czarnieckiego wraz z
odbudową dróg i infrastruktury technicznej”

MKM Perfekt Sp. z o.o. Kraków

98 400,00

3.

Nieniszczące geofizyczne badania georadarowe na terenie miasta Przeworska w celu lokalizacji śladów
reliktów architektonicznych i archeologicznych.

Zakład Badań Nieniszczących KPG Sp.
z o.o. Kraków

14 760,00

4.

Wykonanie dokumentacji projektowej dla obiektów budowlanych na terenie Miasta Przeworska z podziałem na części:

5.

Rewitalizacja Skansenu „Pastewnik” w Przeworsku

Pracownia Architektury „AW Projekt”
Kraków

46 740,00

Rewitalizacja obiektów pokolejowych w Przeworsku

Zakład Usług Projektowych Grzegorz
Kalamarz Przeworsk

51 660,00

Rewitalizacja zabytkowego budynku dawnej Oberży przy ul. Krakowskiej w Przeworsku

Pracownia Architektury „AW Projekt”
Kraków

24 600,00

Dokumentacja projektowa na budowę i przebudowę dróg na terenie Miasta Przeworska z podziałem na części:
Budowa dróg: Osiedle za Szpitalem oraz połączenie ul. Budowlanych wraz z budową mostu.

139 605,00
MG Projekt Marcin Grabowski,
Jarosław

Przebudowa dróg ulic Wierzbowa i Reymonta w Przeworsku
Via – Reginae – szlak kultury i turystyki kwalifikowanej
6.

43 050,00

Dokumentacja projektowa na przebudowę i remonty pasów drogowych na terenie Miasta Przeworska oraz inwentaryzacje i rewitalizację zabytkowego budynku
zlokalizowanego przy ul. Tkackiej wraz z jego przeniesieniem na teren Skansenu Pastewnik w Przeworsku
Opracowanie dokumentacji projektowej dla ulicy Kasztanowej, Warzywnej, Grochowej, Rzecznej i Nad
Stawem w Przeworsku
Opracowanie dokumentacji projektowej dla ulicy Jedności, Długiej, Solarza oraz bocznej Gorliczyńskiej
w Przeworsku

19 680,00
MG Projekt Marcin Grabowski,
Jarosław

Opracowanie dokumentacji projektowej dla ulicy bocznej Misiągiewicza i bocznej Zygmuntowskiej
w Przeworsku
Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z inwentaryzacją i rewitalizacja zabytkowego budynku
zlokalizowanego przy ul. Tkackiej wraz z jego przeniesieniem na teren Skansen Pastewnik w Przeworsku
7.

19 680,00

6 765,00

7 955,00
Zakład Usług Projektowych Grzegorz
Kalamarz, Przeworsk

25 461,00

Wykonanie dokumentacji projektowej terenów rekreacyjnych na terenie Miasta Przeworska z podziałem na części:
Opracowanie dokumentacji projektowej terenu rekreacyjnego przy ul. Pszennej

AB Projekt Usługi Projektowo –
Inwestycyjne Bartłomiej Stawiarz
Przeworsk

Opracowanie dokumentacji projektowej terenu rekreacyjnego przy ul. Szpitalnej

5 166,00

5 904,00

Opracowanie dokumentacji projektowej terenu rekreacyjnego przy ul. Dobrej

„SAN – PROJ” Usługi Projektowe
Janusz Kalamarz, Przeworsk

8.

Wykonanie koncepcji programowej budowy drogi zbiorczej łączącej drogę wojewódzką nr 835 z drogą
łącznikową „węzeł Przeworsk” autostrady A4.

Projektowanie i Nadzór Budowy Dróg
Władysław Konieczny, Gorliczyna

21 525,00

9.

Przebudowa i rozbudowa domu kultury przy ul. Wiejskiej w Przeworsku z przystosowaniem na Dom
Seniora

Pracownia Projektowa mgr inż.
Andrzej Kępka, Przeworsk

19 926,00

10.

Remont i przebudowa budynku Miejskiego Ośrodka Kultury w Przeworsku

ARCHILON Biuro Projektowe Zbigniew
Lonczak, Wadowice Górne

39 852,00

4 000,00

WARTOŚĆ PRAC PROJEKTOWYCH RAZEM: 643 683,00 zł
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DOKUMENTACJA PROJEKTOWA 2016 ROKU
Po o s t a t n i e j k a d e n c j i m i a s t o n i e b y ł o
przygotowane do jakiejkolwiek inwestycji.
W latach 2015 i 2016, wykonana została
ogromna praca dokumentacyjna, która jest ciągle
kontynuowana. Wartość tych prac opiewa na
prawie 800 000 zł. Przedstawiona na poprzedniej
stronie tabela w pełni obrazuje skalę zleconych
dokumentacji.
Na początku kadencji Burmistrz Miasta
Przeworska Leszek Kisiel otwarcie mówił,

że obejmując urząd nie zastał żadnych
dokumentów planistycznych i technicznych,
pozwoleń na budowę, niczego, co mogłoby być
wykorzystywane do składania projektów.
„Musieliśmy więc częściowo w roku 2015, przez
cały rok 2016 i teraz w roku 2017, nadgonić
stracony czas, ale również wydać w tym czasie
prawie 800 000 zł. – zaznacza burmistrz Niestety, wszystkie dokumenty, które kończą się
pozwoleniem na budowę, a często są uzgadniane

z konserwatorem zabytków, czy z innymi
instytucjami, są kosztowne i czasochłonne, ale
bez nich nie można w nic inwestować. Dzisiaj
robimy tak dużo tych dokumentów, żebyśmy
mogli dobrze lokować pieniądze i żeby ci, którzy
przyjdą po nas nie zastali pustych szuflad. Bo to
robimy dla miasta. Z naszym pomysłem i wizją
krok po kroku będziemy się starali to wszystko
realizować”.
Red.

PRZEWORSK NA RZECZ CZYSTEJ ENERGII
Po l i t y k a e n e rg e t yc z n a u k i e r u n kowa n a
na ochronę środowiska naturalnego jest jednym
z priorytetów Unii Europejskiej. W gospodarce
niskoemisyjnej, którą chce budować Europa,
energetyka w większym stopniu będzie opierać
się na źródłach odnawialnych, w mniejszym zaś
na pokładach węgla i ropy. W ten trend wpisuje
się również województwo podkarpackie.
Działania w tym zakresie podjęła także Gmina
Miejska Przeworsk. Inwestycje w OZE mogą liczyć
na wsparcie z funduszy europejskich oraz
krajowych. W ramach III osi priorytetowej Czysta
energia RPO WP na realizacje tego typu
przedsięwzięć podkarpacki samorząd przeznaczy
253 mln euro.
Na wsparcie z tych funduszy liczy Gmina Miejska
Przeworsk. W pierwszym kwartale 2017 roku
zgodnie z harmonogramem naboru wniosków,
przygotowanym przez Urząd Marszałkowski,
planujemy złożenie wniosku o dofinansowanie
pn. „ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII W MIEŚCIE
PRZEWORSKU”. Projekt polegał będzie na
budowie różnych rodzajów instalacji OZE, w tym
w s zc ze g ó l n o ś c i i n s t a l a c j i k o l e k t o r ó w
słonecznych do podgrzewania ciepłej wody
użytkowej i kotłów na biomasę, ale również
instalacji fotowoltaicznych zlokalizowanych
na budynkach mieszkalnych położonych na
terenie Miasta Przeworska. W ramach planowanego projektu możliwe będzie dofinansowanie zakupu i montażu ww. instalacji
w wysokości do 85% kosztów kwalifikowanych
(kosztów netto). Wkład własny mieszkańców
wyniesie min. 15% kosztów netto oraz podatek
VAT od całej wartości urządzenia i kosztów
instalacji (tj. 8% w przypadku montażu na
budynku mieszkalnym lub 23% w przypadku
innej lokalizacji urządzeń, na gruncie czy
budynku gospodarczym). Projekt będzie
realizowany przez Gminę Miejską Przeworsk
wyłącznie w przypadku otrzymania przez Gminę
dofinansowania ze środków RPO WP.
W maju 2016 r. w Urzędzie Miasta Przeworska
zostały zorganizowane spotkania informacyjne
z mieszkańcami miasta Przeworska zainteresowanymi udziałem w projekcie. Przeprowadzono

trzy sesje spotkań, w których uczestniczyło ponad
200 osób - mieszkańców miasta. Zebranych
mieszkańców powitał Burmistrz Miasta
Przeworska dr Leszek Kisiel, który przedstawił cel
spotkania, zasady i termin składania wniosku oraz
zachęcił do uczestnictwa w projekcie i skorzystania z dofinansowania na zakup i montaż trzech
ro d z a j ó w i n s t a l a c j i w g o s p o d a r s t wa c h
domowych.
Spotkania prowadził przedstawiciel firmy KADM
Solutions Bogusław Szpyt, który w oparciu
o przygotowaną prezentację przedstawił
informacje dotyczące planowanego dofinansowania projektu ze środków Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 -2020 Działanie 3.1 Rozwój
OZE, oraz wstępnego harmonogramu realizacji
projektu. Przedstawił również zasady
uczestnictwa w projekcie, kwoty dofinansowania, zasady wnoszenia wkładu własnego przez
mieszkańców oraz kryteria wyboru uczestników
do projektu.
Mieszkańcy uczestniczyli w spotkaniach bardzo
aktywnie – zadawali pytania dotyczące kwestii
finansowych, organizacyjnych, formalnych
i technicznych. Zarówno te pytania, jak
i udzielone na nie odpowiedzi, zostały
zamieszczone na stronie internetowej Urzędu
Miasta. Kolejnym etapem prac był nabór
wniosków od mieszkańców w ramach projektu

pn. „ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII W MIEŚCIE
PRZEWORSKU”. Wnioski przyjmowane były od
maja do listopada 2016 r. w różnych trybach.
Początkowo w ramach naboru zamkniętego,
a następnie w ramach naboru otwartego,
ciągłego. Ostatecznie do końca listopada
wpłynęło 314 wniosków na wykonanie 417
instalacji, z czego 211 na kolektory słoneczne,
171 panele fotowoltaiczne i 35 kotły na biomasę.
Zakończyła się również weryfikacja techniczna
budynków, gdzie planowany jest montaż
poszczególnych instalacji.
Jak w ynika z pow yższ ych danych wielu
mieszkańców Gminy Miejskiej Przeworsk
zdecydowało się na inwestycję w nowoczesne,
ekologiczne instalacje. OZE przynoszą wielowymiarowe zyski – zarówno środowiskowe, gospodarcze oraz ekonomiczne. Niektóre z nich ujawnią
się od razu, inne będą widoczne w perspektywie
kilku czy kilkunastu lat. Według obliczeń
ekspertów do 2020 r. światowa redukcja emisji
szkodliwego dwutlenku węgla dzięki wykorzystaniu OZE sięgnie nawet do 6,5 mln ton. Swój
udział w tym osiągnięciu będzie miała Gmina
Miejska Przeworsk. Wiemy również, że ocieplanie
klimatu to fakt, a nie tylko straszenie ekologów.
A skoro musimy znosić tropikalne temperatury,
to postarajmy się obrócić je na swoją korzyść.
Renata Pelc
Renata Kuk
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INWESTYCJE NA MIARĘ XXI WIEKU...
B&P. Engineering to firma, której nie trzeba bliżej
nikomu przedstawiać. Powstałe na terenie byłej
cukrowni przedsiębiorstwo to obecnie jeden
z czołowych producentów maszyn i urządzeń dla
przemysłu sokowniczego, farmaceutycznego oraz
kosmetycznego. Ponad 200-osobowa, wykwalifikowana kadra pracownicza oraz nowoczesny park
maszynowy pozwala na realizację niezwykle
złożonych projektów oraz produkcję kompletnych
linii technologicznych, wyposażonych w najnowsze
układy automatyki i systemy sterowania. Zarząd B&P
Engineering nie ustaje w wysiłkach nakierowanych
na zwiększanie możliwości konkurencyjnych firmy
w zakresie produkcyjnym.
Już za kilka miesięcy na terenie firmy ruszy
budowa hali produkcyjnej o powierzchni ponad
5 tysięcy metrów kwadratowych, w której
odbywać się będzie produkcja zautomatyzowanych linii technologicznych, wielkogabarytowych zbiorników o średnicy od 2 do 4 metrów
oraz wysokości nawet do 27 metrów, jak też stacji
wyparnych. – Realizacja projektu będzie
przebiegać dwuetapowo – mówi Marcin Kocaj,
dyrektor produkcji w B&P Engineering –
W ramach pierwszego etapu zostanie wybudowana wysoka część hali, tzw. „wieża”. Z kolei drugi
etap obejmie budowę części niskiej. Zakończenie
prac budowlanych planujemy na połowę 2018
roku. Dodam jeszcze, że nasza nowa hala,
ze względu na swe gabaryty, a w szczególności
wysokość, będzie widoczna z daleka i ma szanse
stać się znakiem rozpoznawalnym Przeworska.

szlifierskie, środki transpor tu międz yoperacyjnego i logistyki procesowej oraz
innowacyjna linia produkcyjna ze zautomatyzowanym systemem transportu międzystanowiskowego.

Specjalistyczne stanowiska…

- Nowa hala zwiększy nasze możliwości
produkcyjne – zapewnia dyrektor Marcin Kocaj –
Liczymy przede wszystkim na znaczącą poprawę
procesów automatyzacji produkcji oraz redukcję
czasu wytwarzania. To z kolei będzie miało realne
przełożenie na wyniki finansowe firmy. Choć
prace budowlane ruszą dopiero za kilka miesięcy,
już dzisiaj możemy prognozować, iż inwestycja
ta z pewnością okaże się przyszłościowa
i niezwykle opłacalna.

Jak zdołaliśmy ustalić, w nowo wybudowanej hali
usytuowane zostaną: specjalistyczne stanowiska
procesów spawalniczych, nowoczesne
stanowisko procesów obróbki mechaniczno –
plastycznej, zautomatyzowane stanowisko

Kolejną wielką inwest ycją, realizowaną
w bieżącym roku przez B&P Engineering będzie
budowa hali, w której uruchomiona zostanie
wysoce zaawansowana pod względem

Kolejna inwestycja…

technologicznym seryjna produkcja typoszeregu
reaktorów UV. Technologia ich wytworzenia to
efekt prowadzonych przez firmę prac badawczo –
rozwojowych, zakończonych zgłoszeniem
patentowym. – Realizacja tego projektu
przebiegać będzie wieloetapowo – informuje
dyrektor Marcin Kocaj – Już za kilka dni ogłosimy
przetarg, który wyłoni wykonawcę inwestycji.
Następnie ruszą prace budowlane, które zostaną
zakończone pod koniec 2017 roku. Kolejnym
etapem projektu będzie wyposażenie nowo
wybudowanej hali w stosowne maszyny
urządzenia. Planujemy zakup nowoczesnych
maszyn sterowanych numerycznie, w tym
wyspecjalizowanych i dedykowanych obrabiarek
CNC.

Ciekawa praca za dobrą pensję…
Jak zapewniają przedstawiciele zarządu B&P
Engineering, realizacja powyższych inwestycji
umocni firmę na pozycji lidera na krajowym rynku

KOLEJNA FIRMA INWESTUJE W MIEŚCIE
Z początkiem 2015 roku Burmistrz Miasta
Przeworska Leszek Kisiel prowadził rozmowy
z zainteresowanymi firmami, zainteresowanymi
ulokowaniem nowych zakładów pracy w rejonie
ulicy Gorliczyńskiej, na terenach inwestycyjnych.
W wyniku negocjacji w czerwcu 2016 roku
podpisano wstępną umowę z firmą Szczot-Met
na lokalizację nowego zakładu w Przeworsku.
Do końca 2016 roku trwały prace geodezyjne
związane z wydzieleniem terenu dla właśnie tego
zakładu, zakończone z dniem 12 stycznia 2017
roku podpisaniem umowy dzierżawy gruntu
o powierzchni 85,53 ar.
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- Firma SZCZOT-MET ma już ponad dwudziestoletnie doświadczenie w produkcji szczotek oraz
pędzli, a także w handlu - zaznacza prezes firmy
Robert Pałczak - Przez ten czas firma ulegała
ciągłym zmianom, na które duży wpływ mieli nasi
odbiorcy i automatyzacja produkcji. Dużym
wsparciem w finansowaniu kolejnych przedsięwzięć były dotacje Unii Europejskiej, które otwarły
nam wiele dróg do innowacyjności. Dzięki
otwarciu się na rynki zagraniczne mogliśmy
poznać preferencje i wymogi klientów z różnych
k r a j ó w. W o s t a t n i c h d z i e s i ę c i u l a t a c h
rozwinęliśmy oraz zwiększyliśmy sprzedaż
naszych produktów na rynki całego świata

głównie Europy. Możliwe to było dzięki
zatrudnieniu menadżerów oraz promowaniu
naszych produktów na targach międzynarodowych. Trzy lata temu firma przeniosła się do
nowego zakładu produkcyjnego dzięki czemu
mamy więcej miejsca magazynowego i produkc yjnego. Firma SZCZOT-MET zatrudnia
40 osób i produkuje m.in. do sieci marketów
w Polsce, Anglii, Irlandii, Szwecji, Norwegii,
Holandii, Danii, Niemiec, Białorusi, Czech, Łotwy,
Litwy, Belgii, Słowacji, Słowenii, Chorwacji,
Włoch, Francji, Cypru, Izraela, Arabii Saudyjskiej,
Japonii oraz Australii. Bardzo ważnym krokiem
było kilka lat temu uruchomienie stolarni

w relacjach pomiędzy ludźmi i pozytywne
motywowanie. Traktujemy pracowników
z szacunkiem i godnością. Każdy członek naszej
załogi promowany jest na podstawie rozwijanych
umiejętności, zasług oraz własnego wkładu
pracy. Panująca u nas atmosfera sprawia, iż nowo
zatrudniani pracownicy szybko adaptują się do
nowego otoczenia, przestają czuć się anonimowi,
odczuwają większą więź z firmą, która zaczyna im
się kojarzyć z konkretnymi ludźmi i środowiskiem.
Zapraszam do siedziby B&P Engineering
wszystkich chętnych, którzy chcieliby poszerzyć
własne horyzonty zawodowe i spróbować swoich
sił w spawalnictwie oraz obróbce mechanicznej.
Zapewniam, że znajdą tu posadę, która zapewni
im satysfakcję, radość i przede wszystkim
godziwe wynagrodzenie. U nas przestaną też
myśleć o pracy poza granicami kraju, ponieważ
jesteśmy w stanie spełnić ich oczekiwania.
Stawiamy pr zede wsz ystk im na rozwój
pracowników, gdyż wraz z nimi rozwija się nasza
firma.

Wsparcie burmistrza...

w produkcji unikatowych maszyn i urządzeń dla
przemysłu przetwórczego. Umożliwi też
wdrożenie nowych rozwiązań w automatyzacji
procesów produkcyjnych, a ponadto zwiększy
konkurencyjność oraz wydajność pracy.
- Znacząco też wpłynie na tworzenie nowych
stanowisk pracy, a tym samym zwiększenie
zatrudnienia – przekonuje Mateusz Łyżeń,
kierownik Działu Optymalizacji Produkcji w B&P

Engineering – Obecnie zatrudniamy ponad 200
osób. Jestem przekonany, że realizacja
wspomnianych projektów doprowadzi do
zwiększenia stanu zatrudnienia w naszej firmie.
- Cały czas prowadzimy nabór pracowników i to
zarówno wykwalifikowanych, jak też do
przyuczenia w zawodzie spawacza oraz operatora
maszyn CNC – dodaje dyrektor Marcin Kocaj W B&P Engineering panuje wysoka kultura

- Nie będzie przesady w stwierdzeniu, iż jedną
z istotnych osób wspierających zamiar y
inwestycyjne naszej firmy jest gospodarz
przeworskiego grodu, pan Leszek Kisiel – dodaje
dyrektor Marcin Kocaj – Współpraca pomiędzy
przeworskim Magistratem a naszą firmą układa
się wręcz wzorowo, w czym bardzo duża zasługa
pana burmistrza, który wspiera nas, chętnie też
służy radą i pomocą. Burmistrz żywo interesuje się
sytuacją w B&P Engineering i jej rozwojem, cieszą
go nasze sukcesy. Tak owocna współpraca
wpływa pozytywnie nie tylko na rozwój firmy. Jej
skutki mogą odczuć zarówno pracownicy B&P
Engineering, jak również bezrobotni mieszkańcy
miasta i okolic, którzy mogą się starać u nas
o pracę. Zapewniam, że każda osoba, która nie boi
się pracy, chce pracować z pasją i godnie zarabiać,
znajdzie u nas swoją bezpieczną, zawodową
przystań.
Henryk Majcher

w okolicach Przeworska w której produkowane
są oprawy do naszych szczotek. Wydzierżawienie od Gminy Miejskiej Przeworsk działki
na terenie przemysłowym daje nam możliwość
budowy nowoczesnej hali produkcyjnej.
Zamierzamy przenieść tam maszyny do
produkcji opraw drewnianych do szczotek oraz
zakupić nowoczesną wtryskarkę karuzelową
i uruchomić lakiernię. Dzięki tej inwestycji
zwiększymy ilość zatrudnienia pracowników.
Dziś firma SZCZOT-MET jest największą firmą
w Polsce, która produkuje szczotki na
oprawach drewnianych, jest także rozpoznawalna w Europie Zachodniej. W 2016 roku
firma wyprodukowała i sprzedała 6 mln
szczotek i z roku na rok zwiększa tą ilość.
Red.
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Od 1 kwietnia 2016 roku w naszym mieście jak
i w całym kraju ruszył rządowy program „Rodzina
500+”, którego głównym założeniem jest
finansowe wsparcie dla rodzin wychowujących
dzieci.
Program ten był przez wiele rodzin wyczekiwany
i od początku roku pracownicy Miejskiego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Przeworsku
udzielali zainteresowanym informacji. Już od
pierwszych dni wielu chętnych składało wnioski
zarówno w formie papierowej jak i elektronicznej. W okresie od 1 do 30 kwietnia wpłynęło 885
wniosków (z czego 565 wniosków złożono już
w pierwszym tygodniu kwietnia) 703 w formie
tradycyjnej i 182 drogą elektroniczną.
Dzięki portalowi Empati@, który po raz pierwszy
u m o ż l i w i a ł s k ł a d a n i e w n i o s k ó w d ro g ą
elektroniczną, wielu ludzi pracujących mogło
w prosty i szybki sposób złożyć wniosek
samodzielnie przez stronę Empatii, bądź poprzez
strony internetowe banków i ZUS-u. Jest to
bardzo wygodna i szybka forma składania
wniosków jednak nie obyło się bez błędów
popełnianych przy wypełnianiu formularzy.
Najczęściej rodzice zapominali wpisać pesele
dzieci, bądź jeśli składali wniosek na drugie
i kolejne dziecko to pomijali pierwsze. W kilku
wnioskach brakowało danych adresowych, bądź
były one błędne. Po weryfikacji wniosku
elektronicznego i wykryciu błędów pracownik
kontaktował się z wnioskodawcą w celu
we r y f i k a c j i d a nyc h b ą d ź u z u p e ł n i e n i a
brakujących informacji.
Przy składaniu wniosku osobiście w urzędzie
strona zawsze mogła liczyć na fachową pomoc ze
strony urzędnika, który udzielał wszelkich
informacji oraz pomagał w wypełnieniu wniosku.
Dzięki Empatii osoby ubiegające się
o świadczenia wychowawcze, nie musiały
osobiście wybierać zaświadczeń z innych
instytucji takich jak np. Urząd Skarbowy, ZUS,
czy Urząd Pracy, ponieważ pracownicy sami

PROGRAM „RODZINA 500+”
W PRZEWORSKU
pozyskiwali od powyższych urzędów niezbędne
informacje i zaświadczenia w celu przyznania
pomocy co sprawiało, że wiele osób w ciągu
jednego dnia mogło złożyć wniosek bez
„biegania” po urzędach, stania w kolejkach
i marnowania swojego czasu.
Pierwsza wypłata świadczeń nastąpiła już 15
kwietnia 2016 r. tj. zaledwie dwa tygodnie po
wejściu w życie ustawy. Z informacji podawanych
przez media możemy śmiało powiedzieć,
że byliśmy jednym z nielicznych ośrodków w całej
Polsce, którym udało się w tak szybkim czasie
wypłacić pierwsze świadczenia. Wydłużone
godziny otwarcia ośrodka sprawiły, że każdy
zainteresowany mógł spokojnie zasięgnąć
informacji i złożyć wniosek bez zbędnych kolejek
oraz w dogodnym dla siebie terminie. Do końca
kwietnia MOPS wypłacił 356 świadczeń, na łączną
kwotę 178 tysięcy złotych.
W okresie od 1 kwietnia do 30 listopada do
Miejskiego Ośrodka Pomoc y Społecznej
w Przeworsku wpłynęło 1170 wniosków
o przyznanie świadczenia wychowawczego tzw.
500+ z czego 216 drogą elektroniczną natomiast
pozostałe 976 tradycyjnie w formie papierowej.
W powyższym okresie wypłacono 12 390
świadczeń na łączną kwotę 6 179 820,50 zł
w tym 7 879 świadczeń dla rodzin, których
dochód na osobę w rodzinie nie przekraczał 800 zł
(bądź 1200 zł w rodzinie wychowującej
niepełnosprawne dziecko). Do końca listopada
rodziny otrzymały środki finansowe dla 1 634
dzieci z terenu naszego miasta. Chociaż
z wdrażaniem programu 500+ wiązało się wiele
obaw, po ośmiu miesiącach można stwierdzić,

że realizacja programu przebiegła bardzo
sprawnie, bez większych komplikacji. Nie można
pominąć faktu, iż udało się to dzięki pracownikom, którzy do realizacji programu byli
dobrze przygotowani pod kątem merytorycznym
jak i praktycznym. Doświadczenie, odpowiednia
organizacja pracy w połączeniu z ogromnym
zaangażowaniem pracowników zaowocowała
satysfakcjonującym i płynnym przebiegiem
realizacji ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.
Zachęcamy wszystkich mieszkańców miasta,
którzy jeszcze nie skorzystali z programu oraz
rodziny które w najbliższym czasie będą cieszyć
się narodzinami potomstwa do zasięgnięcia
informacji oraz korzystania z wsparcia jakie daje
program „Rodzina 500+”. Na mocy przyjętego
programu każda rodzina z minimum dwojgiem
dzieci może otrzymać 500 zł na drugie i każde
kolejne dziecko w rodzinie, bez względu
na dochód. Warunkiem otrzymania świadczenia
na pierwsze lub jedyne dziecko jest dochód
z 2014 roku, który nie może przekraczać 800 zł
netto miesięcznie na jednego członka rodziny,
a w rodzinie z dzieckiem niepełnosprawnym
1200 zł netto. Świadczenie wychowawcze
przysługuje do ukończenia przez dziecko 18 roku
życia, przy czym pełnoletnie dziecko będzie
można wykazywać w składzie rodziny do 25 roku
życia pod warunkiem, że pozostaje na utrzymaniu rodziców, nie ma własnego dziecka lub nie
pozostaje w związku małżeńskim.
Dyrektor Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Przeworsku
Anna Darecka

Burmistrz Miasta Przeworska informuje, że od 28.11.2016 r. firma
Provision s.c. przystąpiła do programu wsparcia dużej rodziny
na terenie miasta Przeworska. Mieszkańcy Przeworska posiadający
Kartę Dużej Rodziny będą mogli korzystać z 5% zniżki na cały
asortyment w sklepie STOKROTKA mieszczącym się w Przeworsku
przy ul. Lwowskiej 21 z wyłączeniem obowiązujących w sklepie
promocji, wyrobów alkoholowych i tytoniowych, doładowań
do telefonów oraz zakładów Totalizatora Sportowego.
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W ostatnim czasie nasilają się sygnały, w sprawie
złej jakości powietrza w Przeworsku. Mieszkańcy
uskarżają się na przykre, gryzące zapachy, jakie
dają się odczuwać w różnych porach doby.
Proszące o interwencję osoby upatrują źródła
t ych uciążliwości w spalaniu odpadów
w paleniskach domowych lub w działalności
niektórych zakładów.
W okresie grzewczym następuje wyraźny wzrost
poziomów stężeń dwutlenku siarki, zanieczyszczeń pyłowych oraz benzoalfapirenu
w powietrzu. Jednym z powodów tej sytuacji jest
fakt, że często w przydomowych kotłowniach, czy
bezpośrednio w paleniskach pieców, obok węgla
czy drewna, spalane są również odpady.
Podczas procesu spalania w piecach domowych
takich odpadów, jak plastikowe opakowania,
folie, laminaty, odpady z płyt wiórowych, ścinki
gumy, skóry, tkanin czy opony, uwalniane są do
powietrza szkodliwe i rakotwórcze substancje
m.in.: metale ciężkie, dioksyny, furany,
wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne
(WWA). Spalając odpady w piecach trujemy siebie
i sąsiadów, zatruwamy powietrze, wodę, glebę.
Spalanie odpadów w piecach, oprócz

zanieczyszczenia atmosfery, zwiększa ryzyko
zapalenia się przewodów kominowych, a przez to
i całego domu.

NIE PAL
ŚMIECI!
Temperatura spalania odgrywa istotną rolę
w procesach spalania. W małych kotłach jest ona
zbyt niska (200–500°C) i dlatego w emitowanych
spalinach powstają zanieczyszczenia, których
oddziaływanie na środowisko naturalne i zdrowie
ludzi jest bardzo szkodliwe. Także w Przeworsku
stężenia benzoalfapirenu zmierzone w sezonie
grzewczym, wielokrotnie przekraczają wartości,
zanotowane w sezonie letnim.
Szkodliwość substancji, powstających w procesie
spalania zwiększa się, gdy są emitowane z tzw.
źródeł emisji niskiej, czyli z kominów naszych
domów. Dlatego też zanieczyszczenia nie mogą
być wyniesione na duże odległości, rozrzedzone
i rozproszone przez wiatr. Ponadto, w odróżnieniu

od źródeł przemysłowych, paleniska domowe nie
są wyposażone w żadne urządzenia
oczyszczające gazy odlotowe. Efekt jest taki,
że wszystko, co ulatuje z kominów, osiada
na naszych ogrodach, trawnikach, ubraniach,
samochodach oraz w naszych płucach.
Spalanie odpadów z naruszeniem przepisów
ochrony środowiska jest w ykroczeniem
zagrożonym grzywną, a w skrajnych przypadkach
może być nawet przestępstwem, za które grozi
kara pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat.
W przypadku podejrzenia o spalaniu odpadów
w piecu niezwłocznie należy zawiadomić Policję
lub Straż Miejską.
Dla naszego wspólnego dobra, dla dobra
przyszłych pokoleń, nie spalajmy w paleniskach
domowych odpadów płyt wiórowych, paneli
ściennych i podłogowych, opakowań z tworzyw
sztucznych i innych odpadów. Zaprzestańmy
wykorzystywać odpady do ogrzewania naszych
domów. Nie narażajmy siebie, rodziny, sąsiadów
na wdychanie związków toksycznych powstałych
w procesach niewłaściwego spalania!
Anna Buczek

KANALIZACJA SANITARNA CZY SZAMBO?
Zgodnie z przepisami z ustawy z dnia 13 września
1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach właściciel nieruchomości
zobowiązany jest do przyłączenia nieruchomości
do istniejącej sieci k analizac yjnej lub,
w przypadku gdy budowa sieci kanalizacyjnej jest
technicznie lub ekonomicznie nieuzasadniona,
w yposażenie nieruchomości w zbiornik
bezodpływowy nieczystości ciekłych lub
w przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych,
spełniające wymagania określone w przepisach
odrębnych; przyłączenie nieruchomości do sieci
kanalizacyjnej nie jest obowiązkowe, jeżeli
nieruchomość jest wyposażona w przydomową
oczyszczalnię ścieków spełniającą wymagania
określone w przepisach odrębnych.
Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku między innymi przez
gromadzenie nieczystości ciekłych w zbiornikach
bezodpływowych.
Nadzór nad realizacją obowiązków określonych
w art. 5 ust. 1-4 ww. ustawy o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach sprawuje
burmistrz.
Właściciele nieruchomości, którzy pozbywają się
z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych,
są obowiązani do udokumentowania w formie
umowy korzystania z usług wykonywanych
przez: gminną jednostkę organizacyjną lub
przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na
prowadzenie działalności w zakresie opróżniania

zbiorników bezodpływowych i transportu
nieczystości ciekłych. Ponadto, oprócz umowy
odbioru nieczystości ciekłych należy posiadać
dowody uiszczania opłat za te usługi (rachunki),
które muszą potwierdzać regularność wywozu
szamba.
Każdy posiadacz szamba zobowiązany jest
na wezwanie urzędników, straży miejskiej okazać
umowę na wywóz nieczystości ciekłych i dowody
uiszczania opłat za ww. usługi.
Właściciele nieruchomości mają obowiązek
pozbywać się nieczystości ciekłych systematycznie, a także w sposób niedopuszczający do
przepełniania się urządzeń do ich gromadzenia
oraz w sposób gwarantujący zachowanie
czystości i porządku na terenie nieruchomości
zgodnie z regulaminem utrzymania czystości
i porządku na terenie miasta Przeworska.
W przypadku, gdy właściciel nieruchomości nie
posiada lub uchyla się od przedstawienia umowy
na wywóz nieczystości ciekłych lub okazania
rachunków za taką usługę, wówczas Gmina
Miejska Przeworsk jest obowiązana zorganizować opróżnianie zbiorników bezodpływowych
na podstawie wydanej z urzędu decyzji
administracyjnej, w której ustalony będzie:
1) obowiązek uiszczania opłat za opróżnianie
zbiorników bezodpływowych;
2) wysokość opłat wyliczonych z zastosowaniem
górnych stawek opłat ponoszonych przez

właścicieli nieruchomości za usługi wywozu
nieczystości ciekłych, uchwalonych przez Radę
Miasta Przeworska,
3) terminy uiszczania opłat, o których mowa
w pkt 1;
4) sposób i terminy udostępniania zbiorników
w celu ich opróżnienia.
Uchwałą nr XIX/148/16 Rady Miasta Przeworska
w dniu 28 stycznia 2016 r. określono górną stawkę
opłat ponoszonych przez właścicieli
nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania
zbiorników bezodpływowych i transportu
nieczystości ciekłych, świadczonych przez
gminne jednostki organizacyjne lub
przedsiębiorców posiadających zezwolenie na
prowadzenie tej działalności. Wysokość
uchwalonej stawki to 40,00 zł brutto za 1 m3
nieczystości ciekłych.
Z chwilą podłączenia nieruchomości do sieci
kanalizacji sanitarnej, właściciel posesji uiści
opłatę za odprowadzanie ścieków w wysokości
4,32 zł brutto za 1 m 3 ścieków. Zgodnie
z obowiązująca na terenie Gminy Miejskiej
Przeworsk taryfą dla zbiorowego zaopatrzenia
w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków,
odbiorca uiszcza miesięczną opłatę abonamentową w wysokości 7, 61 zł brutto, niezależną
od ilości odebranych ścieków.
Joanna Klich
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PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ
Gmina Miejska Przeworsk przystąpiła do realizacji
Planu Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN). Celem
PGN jest ograniczenie niskiej emisji i poprawa
czystości powietrza na terenie gminy. Plan
gospodarki niskoemisyjnej to dokument
strategiczny, który wyznacza kierunki dla gminy
na lata 2016-2022, w zak resie działań
inwestycyjnych i nieinwestycyjnych, w takich
obszarach jak: transport publiczny i prywatny,
budownic two publiczne, gospodarka
przestrzenna, zaopatrzenie w ciepło i energię
oraz gospodarka odpadami. Działania te
obejmują m.in.: termomodernizację budynków,
wymianę źródeł ciepła, inwestycje w OZE
(odnawialne źródła energii) w zakresie
ograniczenia emisji, poprawy efektywności
gospodarki oraz zwiększenia ilości energii
z odnawialnych źródeł.
Efektem końcowym PGN będzie zestaw działań
nakierowanych pośrednio i bezpośrednio

dzeniu na gospodarkę niskoemisyjną. Stworzenie
PGN jest konieczne dla podmiotów, które chcą
korzystać z funduszy europejskich
w latach 2016-2022. Według informacji
z Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, PGN
będzie warunkiem uzyskania dofinansowania
z Programu Operacyjnego Infrastruktura
i Środowisko na lata 2016-2022, na działania
z z a k r e s u g o s p o d a r k i n i s k o e m i s y j n e j,
efektywności energetycznej, wykorzystania OZE,
czy zrównoważonego transportu miejskiego.
Miasto będzie mogło również wykorzystać PGN
do starania się o środki z Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Podkarpackiego,
Programu działań na rzecz środowiska i klimatu
(LIFE), funduszy EOG oraz środków krajowych
(dysponowanych przez NFOŚiGW).
na redukcję emisji gazów cieplarnianych, a także
instrumentów, które wspomogą wszystkich
uczestników realizacji Programu w przecho-

WERYFIKACJA DEKLARACJI
O WYSOKOŚCI OPŁATY
ZA GOSPODAROWANIE
ODPADAMI KOMUNALNYMI
Burmistrz Miasta Przeworska rozpoczął
wer yfikację złożonych przez właścicieli
nieruchomości deklaracji o wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi,
w k t ó r yc h l i c z b a o s ó b j e s t n i e z g o d n a
z aktualnymi danymi meldunkowymi, będącymi
w posiadaniu urzędu. Właściciele nieruchomości,
którzy otrzymali wezwania, proszeni są
o zgłaszanie się do Referatu Ochrony Środowiska,
w celu wyjaśnienia rozbieżności. W pierwszej
kolejności wzywani są właściciele nieruchomości
budynków jednorodzinnych, następnie
właściciele nieruchomości z budynków
wielorodzinnych.
Weryfikacja ma doprowadzić do „uszczelnienia”
systemu gospodarowania odpadami
komunalnymi tak, aby wszyscy mieszkańcy
Przeworska solidarnie ponosili opłatę za
gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Zgodnie z art. 6m ustawy o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz.
250) właściciel nieruchomości jest zobowiązany
złożyć do wójta, burmistrza lub prezydenta
miasta deklarację o wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi,
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w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej
nieruchomości pierwszego mieszkańca lub
powstania na nieruchomości odpadów
komunalnych.
W przypadku zmiany danych będących podstawą
ustalenia w ysokości należnej opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi lub
określonej w deklaracji ilości odpadów
komunalnych powstającej na danej nieruchomości, właściciel nieruchomości zobowiązany
jest złożyć nowa deklarację w terminie 14 dni od
dnia nastąpienia zmiany. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej
formie uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła
zmiana.
Stosownie do art. 262 i art. 262a ordynacji
podatkowej, strona która pomimo prawidłowego
wezwania organu podatkowego nie stawiła się
osobiście bez uzasadnionej przyczyny lub
bezzasadnie odmówiła złożenia wyjaśnień,
zeznań, wydania opinii, okazania przedmiotu
oględzin lub udziału w innej czynności, może
zostać ukarana karą porządkową do 2 800 zł.
Anna Buczek

Witold Adrian

PODMIEJSKA
KOLEJ
AGLOMERACYJNA LIST INTENCYJNY
PODPISANY
W 2016 r. w Ur zędzie Marszałkowsk im
w Rzeszowie podpisany został list intencyjny
w sprawie powstania Podmiejskiej Kolei
Aglomeracyjnej. Burmistrz Miasta Przeworska
Leszek Kisiel, podobnie jak samorządowcy
z kilkunastu podkarpackich gmin, na terenie
których będzie realizowany ten projekt, wyraził
wolę współpracy i chęć wspólnej realizacji
projektu. Liderem projektu będzie samorząd
województwa, a lokalne samorządy partnerami.
W projekcie będą też uczestniczyć Polskie Linie
Kolejowe.
W ramach projektu planowanych jest szereg
inwestycji. Między innymi zakup 12 sztuk
nowoczesnego taboru oraz budowa zaplecza
technicznego dla pojazdów sz ynow ych.
Powstanie także 14 nowych przystanków, a stare
przystanki i stacje zostaną wyremontowane.
Projekt to także budowa zupełnie nowej linii
kolejowej do Jasionki.
Na terenie Przeworska, w ramach realizacji
projektu, planowana jest modernizacja kładki dla
pieszych oraz budowa nowego parkingu.
Red.

Burmistrz Miasta Przeworska corocznie
występuje z wnioskami do Podkarpackiego
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków (PWKZ)
i Marszałka Województwa Podkarpackiego
o u d z i e l e n i e d o t a c j i c e l owe j n a p r a c e
konserwatorskie przy zabytkach ruchomych,
tj. nagrobkach i pomnikach nagrobnych na
cmentarzu komunalnym (starym) w Przeworsku.
Wiele bowiem pojedynczych, bezpotomnych
nagrobków, które przedstawiają dużą wartość
historyczną, społeczną i kulturową zostało – na
wniosek burmistrza - wpisanych indywidualnie
do rejestru zabytków.
Ilość nagrobków poddawanych konserwacji jest
uzależniona od otrzymanych dotacji i środków
finansowych zebranych podczas corocznej
kwesty. W obecnym roku dotacji w wysokości
10 000 zł udzielił tylko PWKZ. Z uwagi na brak
dotacji od marszałka z budżetu miasta
przeznaczono na renowację nagrobków 4 737 zł.,
zaś z kwesty przeprowadzonej przez harcerzy ZHP
przeznaczono 5 631 zł. Całość prac wyniosła
20 368 zł. Za ww. środki finansowe wykonano
w 2016r. prace renowacyjne na pomniku
nagrobnym Witolda Kisielewskiego i nagrobku
Karola Flinte. Przypominamy, że w poprzednich
latach przeprowadzano także pełną konserwację
techniczną i estet yczną następując ych
nagrobków: rok 2015 pomnik nagrobny rodziny
Dobiaszów, Baumanów i Erazma Horocha, rok

RATUJEMY ZABYTKOWE NAGROBKI
PRZEWORSKIEJ NEKROPOLII
Estkena Estkowskiego, pomnik nagrobny
Maniusi Końcowiczównej, pomnik nagrobny
Eugenii Końcowiczowej, rok 2011: nagrobek
księdza Franciszka Sierżęgi.
Akcję ratowania najbardziej wartościowych
nagrobków pod nazwą „Ratujmy nagrobki”
na przeworskim cmentarzu rozpoczęto 6 lat
temu, z inicjatywy phm. Agnieszki Bernackiej,
harcerek i harcerzy „Kresów”. Harcerze co roku
z wielkim zaangażowaniem przeprowadzają
akcję, ciesząc się z każdej zebranej złotówki.

2014 pomnik nagrobny rodziny Lepiankiewiczów
i nagrobek Rozalii Strusińskiej, rok 2013 nagrobek
Zosieńki Rainfuss i krzyż żeliwny z cokołem
z piaskowca Jana Kratofila, rok 2012: nagrobek

DOFINANSOWANIE USUWANIA
I UTYLIZACJI AZBESTU W ROKU 2017
W roku 2016 Gmina Miejska Przeworsk zgodnie
z zawartą umową z Wojewódzkim Funduszem
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Rzeszowie uzyskała dotację w wysokości
11 757,88 zł na zadanie polegające na demontażu
pokryć dachowych, transporcie wraz
z załadunkiem oraz utylizacji płyt azbestowo
cementow ych. Zadanie to pozwoliło na
l i k w i d a c j ę 4 5 , 7 0 5 m g s z ko d l i we g o d l a
środowiska eternitu u 18 właścicieli nieruchomości na terenie miasta. Całkowity koszt zadania
wyniósł - 17 256,60 zł. Koszty zadania zostały
sfinansowane z następujących źródeł: NFOŚiGW
- 6 916,40 zł, WFOŚiGW - 4 841,48 zł, środki własne
Gminy Miejskiej Przeworsk - 5 498,72 zł.
W roku 2017 można skorzystać z dotacji celowej
na realizację zadań związanych z odbiorem
i utylizacją zdemontowanych wcześniej wyrobów
azbestowych oraz demontażem i utylizacją
w y ro b ó w z aw i e ra j ą c yc h a z b e s t . Ko s z t y
kwalifikowane (dotacja) obejmują koszty odbioru
i utylizacji zdeponowanych wyrobów azbestowych, koszty demontażu, przygotowania do
transportu, transportu oraz utylizacji wyrobów
zawierających azbest.
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Warunkiem realizacji zadania jest uzyskanie przez
gminę dotacji z Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
(WFOŚiGW) w Rzeszowie.
Wysokość dofinansowania z WFOŚiGW wynosi do
85% kosztów kwalifikowanych ogółem, w tym ze
środków udostępnionych przez Narodowy
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej (NFOŚiGW) do 50% kosztów. 15%
całkowitego kosztu zadania pokrywa Gmina
Miejska Przeworsk.
O udział w zadaniu ubiegać się mogą osoby
fizyczne, wspólnoty mieszkaniowe będące
właścicielami, współwłaścicielami, użytkownikami, współużytkownikami wieczystymi
nieruchomości położonych na terenie miasta
Przeworska. Warunkiem koniecznym do
uzyskania dotacji jest złożenie wniosku
o przyznanie dotacji na usuwanie wyrobów
zawierających azbest.
Termin składania wniosków o udzielenie dotacji
celowej: do 15.02.2017 r. Realizacja zadań
objętych wnioskami złożonymi nie może trwać
dłużej niż do 30.09.2017 roku.

Dzięki wsparciu finansowemu Podkarpackiego
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków,
Marszałka Województwa Podkarpackiego
i osobom biorącym udział w corocznych
kwestach na cmentarzu w Przeworsku, udało się
p r ze p rowa d z i ć j u ż p e ł n ą ko n s e r wa c j ę
14 zabytkowych nagrobków. Serdecznie
dziękujemy wszystkim mieszkańcom, którzy
wspierają akcję, dzięki czemu dzieło ratowania
nagrobków rozwija się, a historycznie cenne
nagrobki nadal mogą cieszyć swoim pięknem.
Renata Chomik

Miejsce składania wniosków:
Referat Ochrony Środowiska Urzędu Miasta
Przeworska, ul. Jagiellońska 10, 37-200
Przeworsk.
§ Kancelaria Urzędu Miasta Przeworska,
ul. Jagiellońska 10, 37-200 Przeworsk.
§

Wniosek można pobrać ze strony internetowej
www.przeworsk.um.gov.pl lub w siedzibie
Referatu Ochrony Środowiska, ul. Jagiellońska 10,
II piętro, pok. 219.
Do dofinansowania zakwalifikowane zostaną
wyłącznie poprawne wnioski (do wniosku należy
dołączyć dokument potwierdzający tytuł prawny
do władania nieruchomością, informację
o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich
wykorzystywania – dotyczy osób, które nie
złożyły informacji, kserokopia zgody – decyzja
Starosty Przeworskiego pozwalająca na zmianę
pokrycia dachowego). Wniosek powinien
zawierać podpisy wszystkich właścicieli
n i e r u c h o m o ś c i . O Wy ko n awc y z a d a n i a
Wnioskodawca zostanie powiadomiony
pisemnie.
Dodatkowych informacji dotyczących realizacji
zadania udzielają: Anna Buczek – Inspektor
Referatu Ochrony Środowiska, tel. 16 648 78 44
wew. 122, Witold Adrian – Kierownik Referatu
Ochrony Środowiska, tel. 16 648 78 44 wew. 111.
Anna Buczek
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STYPENDIA DLA UCZNIÓW ROZDANE
24 października 2016 roku w Miejskim Ośrodku
Kultury im. Oskara Kolberga w Przeworsku
Burmistrz Miasta Przeworska Leszek Kisiel
wręczył 72 uczniom stypendia za wybitne
osiągnięcia oraz za szczególne wyniki w nauce.
Wyróżniający się uczniowie gimnazjum oraz
uczniowie szkół podstawowych, zgodnie
z przeworskim systemem stypendialnym zostali
nagrodzeni za średnią ocen 5,4, a także za
doskonałe rezultaty w konkursach przedmiotowych oraz olimpiadach sportowych, przy
uzyskaniu średniej w nauce na poziomie 4,75.
W uroczystości uczestniczyli dyrektorzy miejskich
podstawówek i gimnazjum oraz uczniowie wraz
z rodzicami. Przed zgromadzoną publicznością
uczniowie Gimnazjum nr 1 zaprezentowali
program artystyczny.
Stypendia
za szczególne wyniki w nauce
Szkoła Podstawowa nr 1: Małgorzata Horodecka,
Maja Sznaj, Oliwia Kilijan, Katarzyna Kotlińska,
Jakub Kmiecik, Karolina Fryźlewicz, Jakub
Kwiatkowski, Karolina Bedronek, Jagoda Długosz,
Zofia Markowicz, Oliwia Jarosz, Julia Półtorak,
Julia Trelka, Zuzanna Kulas.
Szkoła Podstawowa nr 2: Wiktoria Dryla, Jakub
Bratko-Makaran, Kamil Morawski, Amelia
Sobiegraj, Szymon Bawor, Marcin Chmura,
Zuzanna Ruchel, Alicja Bączkowska, Aleksander
Kowalik, Sylwester Leja, Sabina Bujny, Oliwia
Dryniak, Róża Przeszłowska.
Szkoła Podstawowa nr 3: Barbara Derewecka,
Małgorzata Kot, Amelia Wojtas, Klaudia Dobek,
Mariusz Słowiński, Małgorzata Drabik, Katarzyna
Wach, Agnieszka Niemiec, Patrycja Pelc,
Magdalena Kowal.
Gimnazjum nr 1: Monika Cieleń, Aleksandra Jeńć,
Patrycja Bieniasz, Dorota Wikiera, Martyna
Szczepańska, Mar tyna Stopa, Katarzyna
Pieczonka, Paweł Jaśkowiec, Klaudia Kapusta,
Dorota Horodecka, Paulina Wolańska.
Stypendia
za wybitne osiągnięcia
Szkoła Podstawowa nr 1: Magdalena Gaj, Patrycja
Bańkowska, Kacper Jakubów, Zuzanna Kapusta,
Maria Wojnarowicz.
Szkoła Podstawowa nr 2: Kacper Głąb, Jakub
Wieliczko, Hubert Najda, Oskar Kuzyk, Wiktoria
Kowal, Wojciech Bondyra, Julia Stepaniak,
Aleksandra Firleta, Nina Majczak, Jakub Miara,
Michał Świtalski, Błażej Surmacz, Jakub
Godlewski, Szymon Ogryzek.
Gimnazjum nr 1: Bartosz Balawender, Filip
Wójtowicz, Wojciech Gorzkiewicz, Paweł Gondek,
Aleksandra Wajda.
Red.
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STYPENDIA DLA SPORTOWCÓW
Podczas wrześniowej sesji Burmistrz Miasta
Przeworska Leszek Kisiel przedłożył radnym
projekt uchwały w sprawie zasad, trybu
przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów
i wysokości okresowych stypendiów sportowych
dla osób fizycznych za osiągnięte wysokie wyniki
sportowe. – W każdym środowisku, w naszym
mieście również, są osoby, które warto by było
wspierać poprzez fundowanie stypendiów. Nie
ma ich wiele, ale zdarzają się te, z wybitnymi
zdolnościami w różnych dyscyplinach sportowych, w związku z tym moja propozycja, aby takie
stypendia fundować i przyznawać każdego roku –
mówił burmistrz Leszek Kisiel. Pomoc stypendialna sportowcom przez samorządy jest
możliwa dzięki zapisom ustawy o sporcie.
Przyznanie stypendiów sportowych zawodnikom
osiągającym wysokie wyniki sportowe ma być
wyrazem troski Gminy Miejskiej Przeworsk o ich
lepsze warunki szkoleniowe i bytowe. Stypendium będzie stanowić pomoc, umożliwiającą
częściową rekompensatę kosztów finansowych
włożonego wysiłku oraz poświęconego czasu,
których wymaga współczesny sport. Umożliwiają
one oddziały wanie samorządu na sferę
motywacyjną zawodników, mają zapobiec
zjawisku marnowania talentów i pozwolą
zapewnić ciągłość szkolenia.
Propozycja przedstawiona przez burmistrza nie
spotkała się jednak z jednomyślnością w radzie
i wywołała spore dyskusje na komisjach. Na sesji
29 września 2016 r. rada przyjęła uchwałę
7 głosami poparcia i przy 7 głosach
wstrzymujących.

Okresowe stypendia sportowe, będą przyznawane przez Burmistrza Miasta Przeworska
osobom fiz ycznym-zawodnikom, którz y
osiągnęli wysokie wyniki sportowe w krajowym
lub międzynarodowym współzawodnictwie
sportowym, biorąc pod uwagę znaczenie danego
spor tu dla Gminy M iejsk iej Pr zeworsk.
Stypendium sportowe może być przyznane
zawodnikowi, który osiągnął wyniki sportowe
w dyscyplinach indywidualnych, w kategoriach
wiekowych U15 i wyżej, który uczestniczył
w Igrzyskach Olimpijskich, Mistrzostwach Świata,
Mistrzostwach Europy, który zajął miejsce I-X
w Mistrzostwach Polski oraz I-III w Mistrzostwach
Województwa. Otrzymają je również zawodnicy
z osiągnięciami w dyscyplinach zespołowych
(wszystkie kategorie wiekowe) za zajęcie miejsca
I-X w Mistrzostwach Polski oraz tych, którzy
uzyskali powołanie i uczestniczyli w meczach
reprezentacji Polski (z wyłączeniem konsultacji,
zgrupowań i meczów towarzyskich) oraz uzyskali
powołanie i uczestniczyli w meczach reprezentacji województwa (z wyłączeniem konsultacji, zgrupowań i meczów towarzyskich).
Za podstawę ustalenia wysokości stypendiów
sportowych przyjmuje się minimalne miesięczne
wynagrodzenie za pracę, ustalone ustawą z dnia
10 październik a 2002 r. o minimalnym
wynagrodzeniu za pracę obowiązujące na dzień 1
stycznia roku, na któr y przyznawane są
stypendia. Przyznane stypendium będzie miało
charakter finansowej pomocy indywidualnej,
realizowanej w miesięcznych ratach, których
wysokość nie może przekroczyć 25% minimalnego miesięcznego wynagrodzenia za pracę
oraz warunkowane będzie wysokością zabezpieczonych środków w budżecie Gminy Miejskiej

Przeworsk. Stypendium przyznawane będzie
za wyniki sportowe uzyskane przez zawodnika
w roku kalendarzowym poprzedzającym rok
przyznania stypendium. Stypendium przyznawane będzie na okres jednego roku kalendarzowego. Uprawnionymi do zgłaszania wniosków są:
n kandydat do stypendium,
n w przypadku osoby niepełnoletniej rodzic lub

jego prawny opiekun,
n przedstawiciele organizacji i instytucji

realizującej zadania w zakresie kultury
fizycznej.
Z własnej inicjatywy, stypendium może przyznać
także Burmistrz Miasta Przeworska. Wnioski
o przyznanie stypendium można pobrać ze strony
Urzędu Miasta Przeworska z zakładki „Dokumenty do pobrania” Referatu Oświaty i Spraw
Społecznych.
Wypełniony wniosek należy złożyć w Kancelarii
Ogólnej Urzędu Miasta w terminie do 15 lutego
w roku, w którym stypendium ma być wypłacane.
Po rozpatrzeniu wniosku wypłata przyznanego
stypendium będzie dokonywana na podstawie
zawartej z zawodnikiem umowy stypendialnej,
określającej prawa i obowiązki stron, w tym
warunki pozbawienia przyznanego stypendium.
Zawodnika będzie można pozbawić stypendium
w przypadku zaprzestania startów i treningów
lub gdy decyzją właściwego organu zostanie
zawieszony lub czasowo, bądź dożywotnio
zdyskwalifikowany oraz w przypadku popełnienia czynu karalnego stwierdzonego prawomocnym wyrokiem.
Red.
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1050 - LECIE CHRZTU POLSKI
W niedzielę, 17 kwietnia 2016 r. w Przeworsku
odbyły się uroczystości z okazji 1050. rocznicy
Chrztu Państwa Polskiego, zorganizowane
wspólnie przez Burmistrza Miasta Przeworska
i parafię pw. Ducha Świętego.

również fakt, że dzisiaj właśnie, w centralnym
punkcie bazyliki, stanęła chrzcielnica spiżowa
z 1400 r., która powróciła do świątyni po
gruntownej renowacji.”

łecznych”. Podkreślił znaczenie przyjęcia chrztu
dla ukształtowania się państwa polskiego.
Nie ogranicz ył się jednak do rozważań
w kontekście społecznym, kulturow ym
i narodowym, lecz wyraził nadzieję, że dziękczynna msza święta będzie dla wszystkich jej
uczestników szansą na odnowienie w sobie tego,
do czego chrzest nas zobowiązuje wraz
z konsekwencjami płynącymi z jego przyjęcia.
Pośrednio stało się tak za przyczyną prowadzącego mszę ks. Tadeusza Gramatyki, który
wspólnie z wiernymi, przy spiżowej chrzcielnicy
odnowił przyrzeczenia chrzcielne. W uroczystej
procesji z darami ofiarnymi, uczniowie
Gimnazjum nr 1 im. K ardynała Stefana
Wyszyńskiego w Przeworsku złożyli na ołtarzu
1050 lat historii naszej Ojczyzny, wyrażonej
w symbolach:
1. KRZYŻ - dziękując za chrzest przyjęty w 966
roku przez pierwszego władcę Polski, Mieszka I.
2. CZAPKĘ TATARSKĄ - wspominając Bożą pomoc
w odparciu Mongołów zagrażających Polsce
i Europie podczas bitwy pod Legnicą 9 kwietnia
1241 roku.
3. HERB ZAKONU RYCERSKIEGO GROBU BOŻEGO
W JEROZOLIMIE - dziękując za obecność wśród
naszych przodków Bożogrobców, za niezwykłe
miejsce kultu i schronienia w ciągu przeszło 600 –
letniej historii miasta.
4. HERB AKADEMII KRAKOWSKIEJ - dumni
z drugiego w Europie uniwersytetu, z wielu
niezwykłych jego wychowanków, którzy
przyczynili się do rozsławienia naszej Ojczyzny
w świecie.
5. FLAGĘ KRZYŻACKĄ - wierząc w Bożą
Opatrzność podczas zwycięstwa militarnego
króla Władysława Jagiełły nad Krzyżakami
podczas bitwy na polach Grunwaldu 15 lipca
1410 r.
6. SKRZYDŁA HUSARSKIE - pamiętając
o nieugiętej postawie polskich obrońców oraz
opiece Królowej Korony Polskiej w całym wieku
XVII, a szczególnie podczas obrony Jasnej Góry
przed Szwedami w roku 1655 i bitwy pod
Wiedniem w roku 1683.

Ten wyjątkowy jubileusz rozpoczęło bicie
dzwonu Sylwestra i msza święta dziękczynna za
chrzest Polski, poprzedzona wystąpieniem
Burmistrza Miasta Przeworska Leszka Kisiela,
który podkreślił znaczenie miejsca uroczystości –
„Jestem niezwykle zaszczycony, móc dziś
powitać Państwa na uroczystościach związanych
z 1050. rocznicą Chrztu Polski, zwłaszcza, że
czynię to w najstarszej przeworskiej świątyni,
pielęgnującej tradycje pierwszej w historii
Przeworska parafii, erygowanej przed 1375
rokiem, przy nieistniejącym już kościele św.
Katarzyny. Niezwykle wymownym dla mnie jest
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Burmistrz odniósł się do jubileuszu Milenium
z 1966 r., obchodzonego w tak diametralnie
innych okolicznościach politycznych i spo-

7. KONST Y TUCJĘ 3 MAJA - wdzięczni za
nieustannie podejmowane próby utrzymania
niepodległości i niezależności naszej Ojczyzny.
8. EPOPEJĘ NARODOWĄ „PAN TADEUSZ”ADAMA
MICKIEWICZA ORAZ ORŁA W ŁAŃCUCHACH wspominając niezłomność naszych przodków
w zachowaniu niepodległości w sercach Polaków
podczas 123 lat zaborów.
9. RYNGRAF, OPASKI BIAŁO – CZERWONE –
dziękując, że zawsze w najtrudniejszych chwilach
wojen, osamotnienia i jawnej niesprawiedliwości
nasz naród zawierzając się Maryi nigdy się nie
zawiódł.

10. FLAGĘ SOLIDARNOŚCI - wierząc,
że zjednoczeni Polacy będą umieli szanować
i zachować swą wolność.
11. OBRAZ ŚW. JANA PAWŁA II - dziękując
za świętych i wszystkich Wielkich Polaków,
których wydała nasza Ojczyzna.
12. ZNICZ - pamiętając o wszystkich poległych
w walce o wolność naszego kraju.
Burmistrz Leszek Kisiel i jego zastępca Wojciech
Superson, ofiarowując DARY MSZALNE: CHLEB,
WINO I WODĘ – prosili o pomyślność dla naszej
Ojczyzny na dziś i na przyszłość.
Pomysłodawcą wzruszającej procesji podczas
mszy był ks. Jerzy Bartoszek, a dzięki dyrektor
Gimnazjum nr 1 p. Dorocie Baj, nauczycielom
p. Sabinie Cieślak, p. Jagodzie Magoń, p. Justynie
Dawidowicz, p. Małgorzacie Rut, p. Renacie
Szlachcie oraz p. Zenonowi Szlachcie, oprawa
i komentarz do ceremonii miały wyjątkowy
charakter.
Po mszy św. odbył się koncert „Tobie Polsko”.
Już pier wsza polska pieśń Bogurodzica
w w ykonaniu Wojciecha Bardowskiego,
poprzedzona przejmując ymi dźwiękami
muzycznych kotłów, pozwalała sądzić, że będzie
to koncert który na długo zapadnie w pamięć.

Mocny głos artysty wypełnił wnętrze zabytkowej
świątyni wzbudzając zachwyt i wzruszenie
słuchaczy. Komentarz do koncertu, przygotowany przez Wojciecha Gąssowskiego przeprowadził wszystkich przez historię Polski począwszy
od przyjęcia chrztu przez Mieszka I, poprzez
najważniejsze wydarzenia, mające wpływ
na dzisiejszy kształt naszej ojczyzny.
Kolejne epoki ilustrowane były pieśniami
i utworami wykonywanymi przez Magdalenę
Tu n k i e w i c z , D a g m a r ę M o s k w ę o r a z
wspomnianego już Wojciecha Bardowskiego,
któr ym towarz ysz ył zespół wspaniałych
instrumentalistów w składzie: Krzysztof Jaszczak
- piano, Maksymilian Pelczarski - akordeon,

Mirosław Romejko - klarnet, Mateusz Zaziębło –
skrzypce.
Przechodząc chronologicznie do czasów nam
współczesnych wykonywane utwory stawały się
coraz bardziej rozpoznawalne. Tragiczne losy
Polski i Polaków, dotkniętych wieloma wojnami,
zrywami powstańczymi, utratą państwa przez
zabory, wyzwalały w narodzie bunt i sprzeciw
również poprzez tworzenie utworów literackich,
pieśni i piosenek. Podnosiły one na duchu wiele
pokoleń nie pozwalając zapomnieć o ojczyźnie.
Usłyszeliśmy więc pieśni powstańcze, wojenne,
będące hołdem dla obrońców, którzy oddali życie
za ojczyznę (m.in. Hymn do miłości Ojczyzny,
Marsz Sybiraków, Marsz marsz Polonia, Legiony,

Orzeł Biały, Czerwone Maki pod Monte Cassino,
Pierwszy sierpnia, Nielegalne kwiaty). Nie
zabrakło wspomnień o największych synach
naszej ziemi, w tym o świętym Janie Pawle II,
którego ukochaną „Barkę” zaśpiewali wszyscy
obecni na koncercie trzymając się za ręce. To był
doskonały koncert i wspaniała lekcja historii.
Wielkie brawa w podziękowaniu za tę lekcję
świadczyły, że przekaz zyskał uznanie odbiorców.
Burmistrz miasta wraz z zastępcą wręczyli
wykonawcom kwiaty z podziękowaniem za te
piękne chwile, a wzruszeni uczestnicy koncertu
osobiście dziękowali i gratulowali wszystkim
członkom zespołu.
Red.
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ŚW. ANTONII Z PADWY PATRONEM PRZEWORSKA
W minionym roku, 26 marca, mieszkańcy Przeworska poprzez swoich przedstawicieli w radzie miasta wyrazili
wolę ustanowienia św. Antoniego z Padwy Patronem Miasta Przeworska, powierzając wykonanie uchwały
burmistrzowi. Ze względu na to, że Patron jest świętym Kościoła Katolickiego, przedstawiciele władz miejskich
złożyli również prośbę o aprobatę ww. uchwały do władz kościelnych.
Wypełniając wolę mieszkańców oraz uchwałę Rady Miasta Przeworska pragnę poinformować, że Kongregacja
Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów w Watykanie, mocą uprawnień udzielonych jej przez papieża
Franciszka, na prośbę i za aprobatą ordynariusza archidiecezji przemyskiej J.E. Abpa Józefa Michalika
potwierdziła wybór i zatwierdziła świętego Antoniego z Padwy Prezbitera i Doktora Kościoła Patronem Miasta
Przeworska.
Dekret został podpisany 8 kwietnia 2016 roku w siedzibie Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny
Sakramentów w Stolicy Apostolskiej przez Prefekta Kongregacji Kardynała Roberta Sarah oraz Artura Roche
Arcybiskupa Sekretarza Kongregacji.
Mieć kogoś za patrona, to znaczy liczyć na niego i na nim się opierać, mieć pryzmat spojrzenia na rzeczywistość
oraz pewien system wartości w poszukiwaniu rozwiązań. Mieć kogoś za patrona, to dostrzegać te elementy
jego tożsamości i działalności, które przetrwały próbę czasu. Odnaleźć w nich sprawdzone motywy
dla własnych wyborów i postanowień. Jestem przekonany, że Święty, który od wieków jest najbardziej znany
i ceniony w świecie oraz naszym mieście, otacza opieką mieszkańców Przeworska i ich jednoczy. Trudno znaleźć
lepszego patrona naszego grodu, który przykładem własnego życia jest dla miasta chlubą, a dla jego
mieszkańców wzorem godnym podziwu i naśladowania.
Ufam, że ustanowienie patronem miasta św. Antoniego z Padwy, jest dla mieszkańców, jak również wszystkich
osób związanych z Przeworskiem, wielką nobilitacją i honorem.
Leszek Kisiel
Burmistrz Miasta Przeworska
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Kiedy coś zgubimy, to kogo prosimy o pomoc?
Oczywiście… św. Antoniego. Mówi się o nim
Antoni z Padwy, choć urodził się w Lizbonie,
a w Padwie spędził tylko ostatni rok życia. Żył
zaledwie 36 lat. Zasłynął jako w ybitny
kaznodzieja. Stał się jednym z najbardziej
popularnych świętych. Nie ma chyba kościoła

W Padwie wyrasta ogromna bazylika, która do
dziś gromadzi pielgrzymów wzywających jego
wstawiennictwa. Trudno dociec, skąd wziął się
zwyczaj proszenia św. Antoniego o pomoc
w odnalezieniu cennej zguby. Może dlatego,
że jako w ytrawny kaznodzieja pomagał
odnajdywać ludziom utracone duchowe

KULT ŚWIĘTEGO
ANTONIEGO
w Polsce, w którym nie byłoby ołtarza, figury albo
obrazu św. Antoniego. Przedstawiany jest
najczęściej z Dzieciątkiem Jezus na rękach.
To echo legendy, która głosi, że pewnego dnia,
gdy czytał Pismo Święte, pojawiło się na nim
uśmiechnięte Dzieciątko Jezus. Pod figurami św.
Antoniego można spotkać skarbonki z napisem
„Chleb św. Antoniego”. To z kolei zwyczaj, który
pojawił się po raz pierwszy w Tuluzie w 1886 roku.
Jałmużnę dla ubogich zaczęto łączyć z prośbą do
świętego lub podziękowaniem za uproszoną
łaskę.
Św. Antoni przychodzi na świat w 1195 roku
w Lizbonie jako Ferdynand Bulonne. Pomiędzy 15
a 20 rokiem życia wstępuje do Kanoników
Regularnych św. Augustyna. Studiuje teologię
w Coimbrze i tam, w roku 1219, przyjmuje
święcenia kapłańskie. Jest świadkiem pogrzebu
pięciu franciszkanów zamordowanych w Maroku.
W tym wydarzeniu odczytuje Boże wezwanie.
Wstępuje do franciszkanów, przybierając imię
Antoni. Chce udać się do Maroka, aby głosić
Ewangelię poganom nawet za cenę utraty życia.
Ciężka choroba krzyżuje jego plany. Wraca
z Maroka, ale zamiast do ojczyzny trafia do Italii.
Dociera do Asyżu, gdzie spotyka się ze św.
Franciszkiem. Bracia, odkrywszy jego kaznodziejski talent, mianują go generalnym
kaznodzieją zakonu. Antoni przemierza miasta
i wioski, głosząc Ewangelię i nawołując do
poprawy życia i pokuty.
Głosi kazania we Francji, gdzie skutecznie
przeciwdziała albigensom. Dar wymowy,
świętość i nadzwyczajne dary (uzdrowienia,
czytanie w sumieniach, bilokacja) gromadzą przy
nim tak wielkie tłumy, że kazania głosi na placach,
bo kościoły nie mieszczą słuchaczy. Pod wielkim
wrażeniem kazań Antoniego jest sam papież
Grzegorz IX, który słucha go w Rzymie. W roku
1230 Antoni zrzeka się wszelkich urzędów
zakonnych i udaje się do Padwy. Jest już wtedy
zupełnie wycieńczony pracą. Umiera 13 czerwca
1231 roku. Przy jego grobie w Padwie dzieją się
cuda. W niecały rok po jego śmierci, 30 maja 1232
roku, papież Grzegorz IX zalicza go w poczet
świętych.

wartości. W każdym razie słuszną rzeczą jest
wzywać świętych na pomoc, pamiętając tylko,
że źródłem każdej łaski jest zawsze sam Bóg.
A św. Antoniego prośmy o pomoc nie tylko wtedy,
gdy zgubi się nam portfel czy klucze, ale i wtedy,
gdy gubią się nam „rzeczy” o wiele cenniejsze,
takie jak wiara, sens, miłość, nadzieja... Na tych
sprawach święci znają się najlepiej.
„Patron zagubionych”
ks. Tomasz Jaklewicz

Kapliczka św. Antoniego –
wmurowana w ścianę domu na przeworskim Rynku

Święty Antoni zajmuje szczególne miejsce
w świadomości mieszkańców Przeworska.
Od wieków jest otaczany czcią oddanych
wiernych w słynącym łaskami obrazie, pędzla
znanego mistrza epoki baroku Franciszka
Lekszyckiego. Obraz namalowany około roku
1650, znajdujący się w przeworskim klasztorze
ojców Bernardynów, przedstawia św. Antoniego
z Dzieciątkiem Jezus. Jest to scena cudu, który
wydarzył się w Camposampiero na krótko przed
śmiercią przyszłego świętego. Po prawej stronie
przedstawiono cud z osłem: Pewien człowiek
rzekł: „Uwierzę, że Chrystus jest naprawdę
obecny w hostii konsekrowanej, gdy zobaczę
mego osła klękającego przed monstrancją.”
W oznaczonym czasie św. Antoni przybył
z monstrancją, a jego przeciwnik z osłem,

głodzonym przez trzy dni. Mimo że osłu
podsuwano paszę, zwierzę uklękło przed
Najświętszym Sakramentem. Na stole po lewej
stronie widać księgę oraz czaszkę – symbol rzeczy
ostatecznych. Kolejnym przykładem wielowiekowego kultu św. Antoniego w Przeworsku jest
wydane drukiem, zachowane do dziś, kazanie
o św. Antonim wygłoszone w klasztorze oo.
Bernardynów w 1754 r. przez ks. kan. Józefa
Ignacego z Biberszteynów Rogalę Kocieńskiego
o jakże wymownym tytule „Wielka bez miary
chwała Wielkiego Cudotwórcy S. Antoniego
z Padwy”.
Liturgiczny obchód ku czci św. Antoniego
przypada na dzień 13 czerwca i ma rangę
uroczystości. W tym dniu w przeworskim
klasztorze ma miejsce okolicznościowy odpust,
w czasie którego odbywa się błogosławieństwo
dzieci i lilii św. Antoniego. W czerwcu 1687 r.
z tej okazji przybył do naszego miasta sam król
Jan III Sobieski. Nabożeństwa ku czci św.
Antoniego odbywają się w każdy wtorek.
Śpiewana jest wtedy średniowieczna sekwencja rodzaj hymnu „Si quaeris miracula” („Jeśli szukasz
cudów”). „Si quaeris” traktuje o żywocie
Świętego, jego czynach i cudach za jego
wstawiennictwem. Przeworszczanie i pielgrzymi
przybywający z najróżniejszych zakątków świata
do kaplicy św. Antoniego, przed cudownym
obrazem zanoszą swoje modlitwy i zostawiają
problemy. Z licznych przekazów ustnych oraz
zapisów kronik wynika, że modlitwy te zostają
wysłuchane, a problemy znajdują szybkie
rozwiązania. Kult Świętego rozszerza się w nowo
p o w s t a ł e j p a r a f i i p w. C h r y s t u s a K r ó l a
w Przeworsku. Jest obecny także w pozostałych
świątyniach przeworskich. W kościele Sióstr
Miłosierdzia, obok obrazu Matki Bożej Śnieżnej
w ołtarzu głównym, szczególną cześć odbiera św.
Antoni, a jeden z ołtarzy bocznych bazyliki pw.
Ducha Świętego w Przeworsku jest poświęcony
właśnie Świętemu z Padwy. Tradycją stało się
również oddawanie pod opiekę św. Antoniego
dzieci, które przystępują do sakramentu
Pierwszej Komunii Świętej. Po uroczystościach
w kościele pw. św. Barbary w Przeworsku, pod
postumentem Świętego na placu klasztornym
dzieci z radością ustawiały się do pamiątkowych
fotografii.
Lokalny kult św. Antoniego przejawia się również
w przydrożnych i przydomowych kapliczkach,
czego przykładem jest chociażby figurka św.
Antoniego wmurowana w ścianę obecnej
piekarni w przeworskim Rynku.
Kolejnym przykładem przywiązania przeworszczan do Świętego jest kapliczka przydrożna
przy ul. Węgierskiej, z figurą św. Antoniego,
patrona księcia Antoniego Lubomirskiego
(właściciela Przeworska), ufundowana przez
rodzinę Pięciakowskich w 2. połowie XVIII w.
Red.

Wiadomości Samorządowe Przeworska

23

DNI PRZEWORSKA 2016
Dzięki wydarzeniom kulturalnym i emocjom
sportowym, miasto w czasie tegorocznych Dni
Przeworska tętniło życiem. Podobnie jak w roku
poprzednim mieszkańcy i przyjezdni goście
mogli wziąć udział w koncertach na stadionie
przy ul. Budowlanych, jak również rywalizować
w rozgrywkach i zawodach sportowych.
Już w piątek odbył się Turniej Koszykówki „3” oraz
Turniej Piłki Nożnej „6” o puchar Burmistrza
Miasta Przeworska. Wśród piłkarzy najlepszymi
okazali się zawodnicy NEWO4TEAM pokonując
w finale Białych Murzynów 4:3. Trzecie miejsce
zajął zespół Mongolskich Przemytników. Również
koszykarze dostarczyli wiele emocji. W kategorii
mężczyzn najlepszą ekipą okazał się zespół
Pominięci w Drafcie, którzy w rywalizacji „każdy
z każdym” odnieśli komplet zwycięstw.
Drugie miejsce przypadło drużynie Kuźni
Koszykówki, natomiast na najniższym stopniu
podium stanął zespół Basket Team. W kategorii
dziewcząt, triumfował zespół Black Team,
wyprzedzając Digi-Dongę, a także drużynę
o zabawnej nazwie Uśmiech Kombajnisty.
Sobotnie koncer ty już przed południem
poprzedził turniej, w którym o puchar dyrektora
MOSiR walczyli
siatkarze.
Spośród 6
rywaliz
ując

ych drużyn, zwycięzcami okazali się
zawodnicy ZUS Przeworsk, którzy w finale
pokonali zespół Royal Team.
Kulminacją obchodów dni miasta
była wieczorna impreza na
stadionie. Mimo, iż pogoda od
rana nie zapowiadała
przyjemnej aury, z godziny na
godzinę zaczęło się
przejaśniać i w końcu nad
Przeworskiem wyszło słońce.
Już o godz. 17.00 konferansjer
M a r i u s z Z i e l i ń s k i p ow i t a ł
wszystkich przybyłych i zaprosił
na scenę dziecięcy zespół
z przeworskiej szkoły Muzyczny Świat.
Młodzi artyści zaprezentowali swoje
talenty wzbudzając podziw na twarzach
ze b ra nyc h i d u m ę ro d z i c ó w. Ko l e j ny m
wykonawcą, który wystąpił na scenie Dni
Przeworska był Ghotrid. Z upływem czasu,
na płycie stadionu pojawiało się coraz więcej
osób. Wszyscy wyczekiwali na koncerty gwiazd.
W końcu z jubileuszowym programem z okazji
20-lecia zespołu wystąpiły Łzy. Tysiące osób
razem z charyzmatyczną wokalistką – Sarą
Chmiel, wyśpiewało znane przeboje takie jak:
Narcyz, czy Agnieszka. Po występie nie zabrakło
w s p ó l n y c h z d j ę ć i w i e l u a u t o g r a f ó w.
Do rozbawionej publiczności słowa
podziękowania za przybycie skierował Burmistrz
Miasta Przeworska Leszek Kisiel, po czym zaprosił
n a s ce n ę w yc ze k i wa ny ze s p ó ł Le m O N .
Energetyczny koncert zachęcił blisko 10.
tysięczną publiczność do wspólnej zabawy. Igor
Herbut razem z instrumentalistami, podobnie jak
poprzedni zespół długo rozdawali autografy
i podpisywali płyty. Sobotni wieczór zakończył
się zabawą taneczną przy dźwiękach
Libero Band.

W niedzielę skoro świt przeworscy wędkarze
działając y w kole Polsk iego Związku
Wędkarskiego „Jaz”, stawili się na Otwarte
Spławikowe Zawody Wędkarskie o Puchar
Burmistrza Miasta Przeworska. Do rywalizacji
przystąpiło 20. uczestników z Przeworska,
Kańczugi, Łańcuta i Jarosławia. Pierwsze miejsce
zajął Artur Maziarz z wynikiem 1240 pkt, drugie Mieczysław Urban - 1030 pkt, a na ostatnim
s to p n i u p o d i u m s t a n ą ł To m a s z Koz y ra
zdobywając 970 pkt. Tuż po południu o godz.
13.00 piękna pogoda przyciągnęła na start sporą
grupę miłośników jazdy na rowerze, którzy

wyruszyli w IV Przeworski Rajd Rowerowy.
Malowniczymi terenami przez Ujezną, Wierzbną,
Ożańsk, Zarzecze, Żurawiczki wrócili na Stadion
Miejski przebywając ok. 40 km. Na mecie,
rowerzystów przywitał Burmistrz Miasta
Przeworska Leszek Kisiel oraz dyrektor MOSiR
Grzegorz Łuczyk.

W kolejnym dniu koncertów na mniejszej scenie
wystąpił zespół Bayer Full. Legenda disco polo
przyciągnęła na stadion parę tysięcy sympatyków
tej muzyki, zarówno młodszych jak i starszych,
a także całe rodziny. Podobnie jak w sobotę
imprezę zakończyła zabawa taneczna, do której
zapraszał zespół Krater.
Dni Przeworska dobiegły końca. Mamy nadzieję,
że była to impreza, podczas której można było
miło spędzić czas przy wspólnej zabawie.
Red.

Znaczne zainteresowanie przeworszczan
wzbudziła pozycja wydawnicza pt. „Przeworskie
studia regionalne”, która ukazała się staraniem
Muzeum w Przeworsku i Urzędu Miasta
Przeworska, a której publiczna prezentacja miała
miejsce wieczorem w dniu 10 listopada 2016 r.
w sali narad w ratuszu. To już drugi tom
popularnonaukowej serii wydawniczej. Tom
pierwszy ukazał się w roku 2012, jako zbiór
opracowań naukowych, artykułów i rozpraw
z dziedziny historii Przeworska, historiografii,
etnografii i kultury materialnej i muzealnictwa.
Spotkanie w sali narad w ratuszu rozpoczął,
a następnie prowadził gospodarz miejsca
dr Leszek Kisiel, przewodniczący kolegium
redakcyjnego. Powitał licznie zgromadzonych
gości, a następnie omówił zawartość publikacji.

N a s t ę p n i e w y s t ą p i ł p r o f. Po l i t e c h n i k i
Rzeszowskiej dr hab. inż. Marek Gosztyła,
recenzent 2 tomu studiów. Zwrócił uwagę na
nieprzemijającą i szczególną rolę oraz wagę
książki, zwłaszcza w dobie mediów wirtualnych.
Promocja drugiego tomu „Przeworskich studiów
regionalnych” zorganizowana została w formie
sesji naukowej, podczas której autorzy tekstów
mogli zaprezentować główne tezy swoich
artykułów, ilustrowane fotografiami. Jako
pierwszy wystąpił Szymon Wilk - student historii
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z Uniwersytetu Rzeszowskiego, który przedstawił
referat na temat kultów wotywnych (Jezusa
Biczowanego, Matki Boskiej Pocieszenia, św.
A n t o n i e g o , ś w . B a r b a r y i ś w . Te k l i )
praktykowanych w XVII-XVIII w. w klasztorze
bernardynów w Przeworsku. O interesujących
odkryciach dokumentów archiwalnych z lat 19101956, na które natrafiono podczas rewitalizacji
w budynku ratusza w 2012 r., opowiedziała
kustosz Muzeum w Przeworsku - historyk
Małgorzata Wołoszyn. Po przerwie kawowej
wystąpiła Jadwiga Dąbrowska - historyk
z Muzeum Auschwitz w Oświęcimiu, która
zaprezentowała sylwetkę Tadeusza Cieśli, oficera
II Korpusu Armii Generała Andersa, więźnia obozu
koncentracyjnego w Oświęcimiu oraz ofiary
terroru stalinowskiego. Dopełnieniem opowieści

o T. Cieśli było wspomnienie obecnego na
spotkaniu 90-letniego Edwarda Pieczonki,
świadka wydarzeń, który w roku 1945 jako
żołnierz Armii Krajowej przy pomocy T. Cieśli
wyjechał na zachód.
Sprzedaż wydawnictw muzealnych, zarówno
I, jak i II tomu cieszyła się wielką popularnością
wśród uczestników spotkania. Publikacja
ukazała się w nakładzie 300 egz., nadal jest
dostępna w sprzedaży w Muzeum w Przeworsku.
Trwają już prace nad planowanym III tomem
„ P r z e w o r s k i c h s t u d i ó w r e g i o n a l n y c h”,
gdzie znajdą się artykuły z dziedziny m.in.
muzealnictwa, historii Przeworska, etnografii
oraz noty biograficzne.
Katarzyna Ignas

110. ROCZNICA URODZIN
PŁK. PIL. TADEUSZA H. ROLSKIEGO
Pułkownika Daniel Rolski oraz Grzegorz Rolski.
Krzysztof Kuniec przedstawił referat z prezentacją
„Płk Tadeusz Henr yk Rolsk i – patriota,
wychowawca, dowódca”. Genezę powstania
książki Tadeusza Henryka Rolskiego „Od P-XV do
P - 5 1 . O p o w i e ś ć z d z i e d z i ny l o t n i c t w a
myśliwskiego” przybliżył Daniel Rolski, natomiast
spokrewniony z Pułkownikiem znany aktor
filmowy i teatralny Marek Barbasiewicz odczytał
wybrane fragmenty. Następnie okolicznościowe
wyróżnienia wręczył zastępca Dowódcy 22.
Ośrodka Dowodzenia i Naprowadzania ppłk mgr
inż. Arkadiusz Sypniewski, które otrzymali m.in.
Daniel Rolski, Grzegorz Rolski, Burmistrz Miasta
Przeworska Leszek Kisiel, z-ca burmistrza
Wojciech Superson oraz Sekretarz Miasta
Przeworska Agnieszka Zakrzewska.

13-14 sierpnia 2016 r. Przeworsk przywołał
pamięć o bohaterze płk. pil. Tadeuszu Henryku
Rolskim. Z okazji 110. rocznicy jego urodzin
Burmistrz Miasta Przeworska Leszek Kisiel,
dowódca 22. Ośrodka Dowodzenia
i Naprowadzania w Bydgoszczy płk. dypl. pil.
Arkadiusz Poluszyński i dyrektor Miejskiej
Biblioteki Publicznej w Przeworsku Henryk
Prochowski zaprosili najbliższą rodzinę
i krewnych pilota, władze miasta oraz oficerów
22. Ośrodka Dowodzenia i Naprowadzania im.
p ł k . p i l . Ta d e u s z a H e n r y k a R o l s k i e g o
w Bydgoszczy, by wspólnie uczcić pamięć
wybitnego przeworszczanina.
Burmistrz Leszek Kisiel zwrócił uwagę na to,
jak ważny w dzisiejszych czasach jest szacunek do
przeszłości i upamiętnienie bohaterstwa naszych
przodków. Wspomniał o innych znanych
bohaterach: gen. bryg. Władysławie Janie

C h m u row i c z u – p i ł s u d c z y k u, Ta d e u s z u
i Edwardzie Cieślach – żołnierzach wyklętych.
Przypomniał gościom, że Przeworsk szczyci się
ulicą imienia płk. Tadeusza Rolskiego.
Podczas uroczystości nie zabrakło wspomnień
rodzinnych, którymi dzielili się z zebranymi syn

Na zakończenie odbyło się otwarcie wystawy
„110. rocznica urodzin płk pil. Tadeusza Henryka
Rolskiego” przygotowanej przez dyrektora
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Przeworsku
Henr yk a Prochowsk iego oraz Andr zeja
Wawrzyniaka.
Następnego dnia, w niedzielę 14 sierpnia,
w Bazylice pw. Ducha Świętego w Przeworsku
odbyła się uroczysta Msza Święta w intencji płk.
pil. Tadeusza Henryka Rolskiego z udziałem
pocztu sztandarowego 22. Ośrodka Dowodzenia
i Naprowadzania im. płk. pil. Tadeusza Henryka
Rolskiego w Bydgoszczy, Orkiestry Dętej
Miejskiego Ośrodka Kultury w Przeworsku pod
kierownictwem Tadeusza Zaręby, zaproszonych
gości oraz mieszkańców miasta. Na zakończenie
mszy, orkiestra odegrała Marsz Lotników, czym
miło zaskoczyła bydgoskich pilotów.
Red.
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W maju 2016 roku w Muzeum w Zespole
Pałacowo – Parkowym w Przeworsku odbył się
recital Wojciecha Bardowskiego „Ulicami
Paryskich Wspomnień”, na który Burmistrz
Miasta Przeworska Leszek Kisiel zaprosił radnych
miejskich, przeworskich przedsiębiorców,
inwestorów i osoby zaangażowane w życie
społeczne miasta.
Wokalista zaprezentował znane utwor y
francuskich i francuskojęzycznych artystów,
m. in.: Edith Piaf, Mireille Mathieu, Patricii Kaas,
Charlesa Aznavoura, Gilberta Becauda, Salvatore
Adamo. Wspaniały akompaniament zapewnił
zespół profesjonalnych instrumentalistów
w składzie: Krzysztof Jaszczak – pianista,
kompozytor, dyrygent, Mariusz Kozłowski –
saksofonista, klarnecista, Maksymilian Pelczarski
– akordeonista, Michał Zuń – kontrabasista,
g i t a r z y s t a b a s ow y, Ad a m B a rd ow s k i –
klarnecista. Program, który zaprezentowali
artyści został przyjęty przez publiczność z wielkim entuzjazmem i kilkakrotnie nagrodzony
gromkimi brawami.
Na zakończenie koncertu Wojciech Bardowski
podziękował Burmistrzowi Miasta Przeworska
Leszkowi Kisielowi za ogromną życzliwość oraz
wspieranie inicjatyw i działań kulturalnych,

ULICAMI PARYSKICH WSPOMNIEŃ
a szczególnie za pomoc w wydaniu płyty
„Świętemu Janowi Pawłowi II Muzyczna
Modlitwa”.
Wywodzący się z naszych okolic Wojciech
Bardowski jest dobrze znany przeworskiej
społeczności. W swojej twórczości artystycznej
zgromadził wiele nagród i wyróżnień. Jest
laureatem III Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki
Francuskiej Brzeg 2010. Zdobył ,,Grand Prix” – IV

„QUO VADIS?”
POD PRZEWORSKIM RATUSZEM
Miejska Biblioteka Publiczna w Przeworsku przez
cały rok prowadzi swoją działalność
w ykorz ystując różnorodne formy prac y
przeznaczone dla czytelników i mieszkańców
naszego miasta – dzieci i dorosłych. Są to
spotkania autorskie, warsztaty i zajęcia
plastyczne dla dzieci, konkursy, teatrzyki,
wycieczki i lekcje biblioteczne. Szczególnie ważny
dla nas jest majowy Tydzień Bibliotek, kiedy to
w naszej placówce odbywa się najwięcej imprez
promujących książkę i czytelnictwo. Organizujemy szereg wystaw o różnej tematyce, często
włączając się do miejskich i ogólnopolskich
imprez.
Jedną z ważniejszych i większych była wystawa
„110. rocznica urodzin płk. pil. Tadeusza Henryka
Rolskiego" prezentowana od połowy sierpnia do
końca września w Galerii Magistrackiej
miejskiego ratusza, jako wizualny suplement
uroczystości zorganizowanej na cześć bohatera
przez Burmistrza Miasta Przeworska. Ciekawą
wystawą, wplecioną w ogólnopolski projekt
„Muzeum na kółkach” była wystawa „Zofia
Rolska - zapomniana bohaterka”. Postać tej
niezwykłej kobiety, poświęcającej się dla
ratowania ludzi, wzbudziła tak spore
zainteresowanie, że wystawa do tej pory wędruje
po sąsiednich bibliotekach regionu. Od kilku lat
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działa w bibliotece Dyskusyjny Klub Książki
s k u p i a j ą c y m i ł o ś n i k ó w d o b re j l e k t u r y.
Bibliotek ar ze biorą też udział w wielu
ogólnopolskich akcjach czytelniczych często
wychodząc z książką poza mury biblioteki.

Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki Francuskiej
Brzeg 2011. Wyróżniony Złotym Liściem Retro –
2013, za upowszechnianie w swojej działalności
artystycznej dorobku dwudziestolecia międzywojennego. W 2014 z rąk Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego Bogdana
Zdrojewskiego odebrał honorową odznakę
„Zasłużony dla Kultury Polskiej”.
Red.
Jedną z nich jest „Narodowe czytanie”. Już po raz
kolejny nasza biblioteka wzięła udział w tej akcji.
Tegoroczna lektura „Narodowego czytania”
została wybrana podczas internetowego
głosowania spośród pięciu propozycji. W Polsce
i za granicą, w wielu miejscach Quo vadis było
czytane na różne sposoby, bo każda miejscowość
i każda społeczność miała własną koncepcję na
przeprowadzenie czytania. Pod przeworskim
ratuszem, 3 września o godzinie 10.00 z kart
dzieła Sienkiewicza popłynęły słowa odczytane
przez zaproszonych gości.

My, bibliotekarze jako organizatorzy całego
p r ze d s i ę w z i ę c i a p o p r ze z o p r a c o w a n i e
scenariusza czytania, stworzenia scenografii,
odpowiednich rekwizytów i strojów staraliśmy
się wiernie oddać atmosferę tych odległych
czasów.
Zgromadzonych gości i widzów przywitał
dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej Henryk
Prochowski, po czym wprowadzenie o powieści
„Quo vadis” przedstawiła Bogumiła Pawełek,
a wstępy przybliżające widzowi odczytywane
f ra g m e nt y - Ce c y l i a M r ó z . N a r rato re m
we wszystkich scenach była Renata Filip. Główne
zadanie czyli czytanie Sienkiewicza pozostawiliśmy zaproszonym gościom.
Przedstawiliśmy naszej widowni fragmenty
powieści, które oddawały poszczególne wątki
i charakter tego utworu. Przede wszystkim dzieje
miłości Winicjusza i Ligii należących do dwóch
odrębnych światów, wątek histor yczny
skupiający się z jednej strony na postaci cezara
rzymskiego, Nerona - okrutnika i rozpustnika
oraz postaci Petroniusza - patr ycjusza
rzymskiego. Ważne było też ukazanie życia
pierwszych chrześcijan w Rzymie, ich wiarę
i męczeństwo.
Nasi goście wspaniale wczuli się w przypisane
role i w klimat powieści, znakomicie odczytali
fragmenty, prezentując się przy tym w odpowiednio dobranych strojach z epoki. Rolę Marka
Winicjusza młodego patrycjusza zakochanego
w Ligii przyjął Maciej Szewczyk, jego wuja
szanowanego Winicjusza - Tomasz Majba.
W postać pięknej Ligii wcieliła się Sabina Cieślak,
a w poszukującego jej Greka Chilona Stanisław
Mrugała. Fragment ukazujący wspaniałą ucztę
odczytała Agnieszka Zakrzewska. Scenę walki
Ursusa z turem przedstawił Wacław Pieczko,
postać Nerona na tle płonącego Rzymu przybliżył
Stanisław Żyła, zaś fragment o spotkaniu św.
Piotra z Chrystusem odczytała Urszula Ferenc.
Wszyscy zaproszeni aktorzy zostali obdarowani
pamiątkowymi egzemplarzami Quo vadis,
a publiczność wzięła udział w małej loterii, gdzie
również nagrodami były egzemplarze tej
wspaniałej sienkiewiczowskiej powieści.
Poprzez umiejscowienie „Narodowego czytania”
w plenerze, na przeworskim rynku, naszym
zamiarem było dotarcie do szerokiego grona
odbiorców – mieszkańców miasta i umożliwienie
im udziału w tym wydarzeniu kulturalnym.
Halina Jasnosz
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PRZEWORSKIE EIN KARIM
ŚWIATOWE DNI MŁODZIEŻY 2016

W dniach od 20 do 25 lipca 2016 r. Przeworsk stał
się jedną ze stolic Dni w Diecezjach w ramach
Światowych Dni Młodzieży 2016. Do naszego
miasta przybyli pielgrzymi z Gwatemali, Jamajki,
Boliwii i Rosji. W środowe popołudnie po
rejestracji i zakwaterowaniu gości przy Bazylice
Grobu Bożego odbyło się uroczyste otwarcie
przeworskiego Ein Karim. Wniesiono flagi
i odśpiewano hymny państw, z których przybyła
młodzież. Następnie wszystkich zebranych
powitał Burmistrz Miasta Przeworska Leszek
Kisiel, życząc miłego pobytu w naszym mieście.
Oficjalnego otwarcia ŚDM w Przeworsku dokonał
ks. Dziekan Tadeusz Gramatyka, po czym na znak
pokoju symbolicznie wypuszczono gołębie.
Uczestnicy odśpiewali hymn „Błogosławieni
miłosierni” i radośnie przeszli przez Bramę
Miłosierdzia do bazyliki. Tam, przy zabytkowej
chrzcielnicy, odnowili przyrzeczenia chrzcielne.
Na zakończenie ok. godz. 20.00 młodzież przeszła
do Zajazdu Pastewnik na kolację i koncert kapeli
„Gacoki”.
Kolejnego dnia pielgrzymi oraz przeworska
młodzież uczestnicząca w Dniach w Diecezjach
podróżowali do Dynowa koleją wąskotorową.
W piątek goście z Gwatemali, Jamajki, Boliwii
i Rosji oraz przeworscy wolontariusze i duchowni,
po modlitwach w grupach dzielenia, udali się do
Szkoły Podstawowej nr 1 na pożywny obiad.
Wszyscy wspólnie z Sekretarz Miasta Przeworska
Agnieszką Zakrzewską, złożyli życzenia
przeworskiej stulatce, pani Annie Kraszewskiej.
Reprezentanci państw odśpiewali szanownej
jubilatce w swoich narodowych językach życzenia
zdrowia i radości. Tego samego dnia pielgrzymi
zwiedzili nasze miasto i zabytki, poznając historię
i legendy Przeworska.
Sobota była dniem wspólnoty, podczas którego
w Przemyślu spotkały się wszystkie grupy
p r ze by wa j ą ce n a te re n i e a rc h i d i e ce z j i
przemyskiej.
Niedziela upłynęła naszym gościom na spędzaniu
czasu z goszczącymi ich rodzinami oraz na
koncer tach i tańcach zorganizowanych
w Zajeździe Pastewnik. Pielgrzymi wysłuchali
koncertu Scholii Dziecięcej oraz Tomasza
Kamińskiego, a także oglądali pokaz tańców
regionalnych wykonywany przez zespół Resovia
Saltans (Uniwersytet Rzeszowski). Na koniec dnia
wszyscy bawili się na pikniku tanecznym.
Poniedziałek był ostatnim dniem pobytu
młodych katolików na przeworskiej ziemi.
Po porannej msz y w baz ylice, młodzież
pożegnana przez Burmistrza Miasta Przeworska
Leszka Kisiela, udała się na dworzec kolejowy,
skąd tuż po godz. 10 odjechała do Krakowa
na obchody 31. Światowych Dni Młodzieży.
Red.
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NAJŁADNIEJSZY OGRÓD I BALKON - 2016
Burmistrz Miasta Przeworska Leszek Kisiel wraz
z zastępcą – Wojciechem Supersonem,
26 października 2016 r. wręczyli nagrody
zwycięzcom konkursu i pamiątkowe dyplomy
wszystkim jego uczestnikom. Przed gośćmi
wystąpiły dzieci z Przedszkola Miejskiego nr 2
w Przeworsku, które za swój "ogrodowy"
reper tuar zostały nagrodzone gromkimi
brawami.

Zwycięzców wyłoniła komisja, która w dniu 14 i 15
lipca 2016 r. wizytowała zgłoszone do konkursu
ogrody, ogródki działkowe i balkony. Zgodnie
z regulaminem oceniała je w skali 0-10. Komisja
w składzie: przewodniczący – Tomasz Majba
(Radny Miasta Przeworska), zastępca –
Małgorzata Puc (BRICOMARCHE STAMP sp. z o.o.),
członek – Witold Adrian (UM) i sekretarz – Renata
Chomik (UM) miała spory dylemat wybierając
zwycięzców, ponieważ wszystkie ogrody
i balkony były urokliwe i zadbane.
W kategoriach ogrodowych oceniane były m. in.
następujące kryteria: ogólna estetyka nieruchomości, ład i porządek, zagospodarowanie ogrodu
roślinnością ozdobną i użytkową, pomysłowość
w rozmieszczeniu elementów ogrodu, pracochłonność w pielęgnacji ogrodu, elementy małej
architektury i detale ogrodowe.
W kategorii balkon brano pod uwagę ukwiecenie,
ogólne wrażenie estetyczne miejsca, czystość,
pomysłowość kompozycji oraz obiekty małej

architektury bądź detale ogrodowe.
Na konkurs wpłynęło łącznie 25 zgłoszeń, w tym:
7 w kategorii ogród przydomowy, 12 w kategorii
ogród działkowy i przy domu wielorodzinnym i 6
w kategorii balkon lub taras. Spośród wszystkich
zgłoszonych ogrodów oraz balkonów komisja
konkursowa wyłoniła zwycięzców.

i przy zabudowie wielorodzinnej – I miejsce dla
Doroty i Jana Hałys (Rodzinne Ogrody Działkowe
Pionier), II miejsce dla Krystyny Balawender
(Rodzinne Ogrody Działkowe Malinka) i III miejsce
Krystyna i Władysław Pacholarz (Rodzinne
Ogrody Działkowe Kolejarz 1). Wyróżnienie w tej
kategorii otrzymał Tadeusz Stachowicz.

W kategorii najładniejszy ogród przy domu
jednorodzinnym - I miejsce zdobył ex aequo
ogród Lidii i Jerzego Bułasiów (przy ul. Chruściela)
oraz ogród Zofii i Jana Kojdrów (przy ul.
Ogrodowej), III miejsce – ogród Piotra Słysza (przy
os. Sobieskiego). Wyróżnienie otrzymali: Elżbieta
Rut, Alina i Marek Tańscy oraz Janina Majdańska.

W kategorii najładniejszy balkon lub taras –
I miejsce dla Anety i Andrzeja Niewiadomskich
(balkon przy ul. Skłodowskiej), II miejsce dla
Janiny Wojtaszek (balkon przy ul. Sienkiewicza)
i III miejsce dla Zofii Niemiec (balkon przy
ul. Sienkiewicza). Wyróżnienie otrzymali Teresa
i Jan Obłoza.

W kategorii najładniejszy ogródek działkowy

Nagrody rzeczowe dla zwycięzców, wyróżnionych i wszystkich uczestników zasponsorował
i przekazał współorganizator konkursu - przeworskie BRICOMARCHE STAMP Sp. z o.o. w osobie
prezesa Wojciecha Lisa oraz dyrektora Małgorzaty
Puc.
Wszystkim uczestnikom konkursu składamy
serdeczne gratulacje. Dziękujemy za wspólną
troskę o wizerunek przestrzeni miejskiej, a także
za miłe przyjęcie komisji i życzliwość podczas
wizji terenowej. Zachęcamy wsz ystkich
mieszkańców Przeworska do udziału w kolejnych
edycjach konkursu.
Renata Chomik
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Po dwóch latach od uruchomienia w Kinie
Warszawa cyfrowego projektora nastąpił dalszy
etap cyfryzacji. Dzięki zabezpieczonym przez
Burmistrza Miasta Przeworska Leszka Kisiela
środkom finansowym w wysokości 90 tys. zł
zakupiono i uruchomiono sprzęt do wyświetlania
filmów w formacie przestrzennym 3D. Składa się
na to przystawka o dwóch obiektywach do
pasywnej projekcji, ekran kinowy z powłoką
srebrną o odpowiednim współczynniku odbicia
światła i właściwej polaryzacji oraz okno
projekcyjne przystosowane do większego
obiektywu.

3D W KINIE
WARSZAWA
Pierwszy etap pozwolił na wyświetlanie
wszystkich filmów oferowanych kinom w Polsce.
Nowoczesna technologia zapisu i odtwarzania
pozwoliła przede wszystkim na wyświetlanie
filmów w dniu ich ogólnopolskiej premiery.
Krótko opisując, wspomniana technologia
umożliwia zgranie filmu z dysku do projektora
I odesłanie do następnego kina. Projekcja jest
możliwa po wykupieniu specjalnego klucza
o określonym okresie ważności. W przeciągu tych
dwóch lat frekwencja w kinie wyniosła blisko
36 tys. osób. Mając na uwadze tak duże
zainteresowanie postanowiono rozszerzyć ofertę
kina o filmy wyświetlane w technologii
pr zestr zennej 3D. Sk ierowana jest ona
w szczególności do najmłodszych widzów, którzy
lubią oglądać bajki. To właśnie najczęściej te filmy
są produkowane w tej technologii, chociaż nie
jest to zasadą.
Zakupiony sprzęt działa w systemie pasywnym
tzn, że obraz do każdego oka wyświetlany jest
z osobnego obiektywu (przystawka dwuobiektywowa), nie ma więc efektu migotania,
którego nie toleruje około 10 % społeczeństwa.
Obraz jest stabilny, wysokiej jakości, a efekty
zachwycają wszystkich. Do oglądania niezbędne
są okulary polaryzacyjne sprzedawane w kasie
kina tym, którzy po raz pierwszy wybrali się na
seans 3D. Wspomniane okulary można zachować
i wykorzystywać w przyszłości. Kierownictwo
Miejskiego Ośrodka Kultury oraz pracownicy kina
dokładają wszelkich starań, aby spełnić Państwa
oczekiwania. Służy temu również nowoczesny
system sprzedaży biletów, zakupiony ze środków
PISF oraz gminy miejskiej. Pozwala on na zakup
przez internet, co poza wygodą (można to zrobić
w domu), jest znacznym zaoszczędzeniem czasu
ponieważ widz udaje się od razu do sali kinowej
z wydrukowanym lub przesłanym na tel.
komórkowy biletem, bez potrzeby stania
w kolejce do kasy.
Andrzej Kowalski
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Z ŻYCIA ŚRODOWISKOWEGO
DOMU SAMOPOMOCY
Środowiskowy Dom Samopomocy w Przeworsku
może się poszczycić swoją działalnością
kulturalno-oświatową.
24 maja 2016 roku już po raz drugi Środowiskowy
Dom Samopomocy we współpracy ze
Stowarzyszeniem Przyjaciół Szkoły Podstawowej
nr 1 w Przeworsku „Jedynka” zorganizował
„Przeworskie Obchody Dni Godności Osób
z Niepełnosprawnością Intelektualną”.

Środowiskowy Dom Samopomocy w Przeworsku
brał również udział w wielu wycieczkach
turystyczno – krajoznawczych i imprezach
sportowych. Działalność naszego domu to
jednak nie tylko wycieczki i zabawy, ale także
aktywność artystyczna m.in. różne konkursy
i w ystaw y plast yczne: coroczny udział
w konkursie organizowanym przez PFRON
„Sztuka Osób Niepełnosprawnych”, wystawa prac
Fot.: Jacek Siębrzuch

Celem Dnia Godności Osoby z Niepełnosprawnością Intelektualną, jest uświadomienie
społeczeństwu różnorodności i pokazanie
możliwości osób z tym rodzajem niepełnosprawności, a także zwrócenie uwagi na bariery
(edukacyjne, zawodowe, komunikacyjne,
prawne, kulturalne itp.), które uniemożliwiają im
prowadzenie normalnego życia.

i osiągnięć naszych uczestników w przeworskiej
Galerii „Magnez”, której organizatorem jest Szkoła
Podstawowa nr 1 im. Jana Pawła II w Przeworsku.
W tym roku odbyła się wystawa jubileuszowa
„XX Przegląd Twórczości Plastycznej Uczniów
Przeworskich Szkół Podstawow ych oraz
Uczestników Środowiskowego Domu
Samopomocy w Przeworsku”.

Dzień Godności Osoby z Niepełnosprawnością
Intelektualną przypada oficjalnie na 5 maja. Data
ta nie została wybrana przypadkowo. 5 maja
w całej Europie obchodzony jest także Dzień
Walki z Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych.
Wspominając tą tak dla nas ważną uroczystość
musimy zaznaczyć, że nie udałoby się nam
osiągnąć wyznaczonego celu bez nieocenionej
pomocy ze strony władz miasta Przeworska
w szczególności Burmistrza Miasta Przeworska
Leszka Kisiela, który dofinansował Przeworskie
Obchody Dni Godności, pracowników Szkoły
Podstawowej nr 1, jak i wielu zaangażowanych
w tą imprezę wolontariuszy i ludzi dobrego serca.
Szczególne podziękowania chcielibyśmy złożyć
g r u p i e „ M a s k a ra d a” z a p r z yg o towa n i e
i poprowadzenie barwnego happeningu.

7 czerwca 2016 roku wspaniała grupa taneczna
z przeworskiego ŚDS-u zaprezentowała występ
artystyczny pt. „Avatar”, podbijając serca jury
i tym samym zdobywając I miejsce w II Konkursie
Filmowym Środowiskowych Domów
Samopomocy pt. „Aleją gwiazd”, organizowanym
przez ŚDS w Spiach. W ramach nagrody głównej
uczestnicy udali się do Izby Rybackiej w Wilczej
Woli.
Rok 2016 przyniósł nam mnóstwo wspaniałych
wrażeń, ale także wiele pozytywnych zmian
w infrastrukturze naszego budynku (remont
pomieszczeń i wyposażenia pracowni na terenie
ośrodka).
Agnieszka Storek

Z KART KALENDARZA „JEDYNKI”
Szkolne tradycje i obyczaje są elementem
integrującym społeczność uczniowską. To one
stanowią o niepowtarzalności tego miejsca. Mają
wymiar przede wszystkim wychowawczy
i motywujący. Nasza szkoła te tradycje pielęgnuje
i niezmiennie zapisuje na kartach swojej historii.
14 października swoje święto obchodzili
nauczyciele, pracownicy oraz nasza szkoła. W tym
roku te dwa wyjątkowe dla nas dni jakim są Dzień
Edukacji Narodowej i Święto Szkoły zostały
połączone. Na dużej sali gimnastycznej zebrali się
odświętnie ubrani uczniowie, ich rodzice oraz
uśmiechnięci pedagodzy i pracownicy naszej
placówki. Pani Dyrektor Barbara Motyka wręczyła
Nagrody Dyrektora Szkoły, dziękując wszystkim
za całoroczny trud i wysiłek włożony w nauczanie
i wychowanie dzieci. Odniosła się również do
naszego patrona Jana Pawła II, który był, jest
i pozostanie największym, najznakomitszym
nauczycielem i autorytetem.
W tym szczególnym dniu Nagrodę Dyrektora
Szkoły otrzymali mgr Jerzy Strączek, mgr Barbara
Szkoda, mgr Irena Balicka, mgr Dorota Łyszczarz,
mgr Lucyna Strączek, mgr Marzena Kotlińska,
mgr Barbara Dryniak, mgr Bożena Szymanowska,
mgr Renata Nadłonek, mgr Ewa Kojder, mgr
Krystyna Gilecka, mgr inż. Zenon Słysz, mgr
Witold Kruk. Wśród pracowników administracji
odznaczeni zostali Aleksander Lenik, Bożena
Kuźniar, Dorota Jarosz, Ewa Magoń, Bożena
Dybka, Maria Weselak. Nagrodą Burmistrza
Miasta Przeworska została uhonorowana pani
Bożena Domka. Po oficjalnych wystąpieniach,
uczniowie klas III a, III b i IV b zaprezentowali
piękny i wzruszający program artystyczny,
w którym został wspomniany zmarły Dyrektor
Szkoły Andrzej Ryszawa. Na zakończenie
pracownicy otrzymali drobne upominki serduszka z wypisanymi dla nich życzeniami.
Po akademii, już w swoich klasach, dzieci oglądały
film o Papieżu z Polski.
Tradycyjne pasowanie na ucznia odbyło się 25
października. Wszyscy wychowankowie z klasy
pierwszej przyjęci zostali w poczet uczniów
naszej szkoły. Była to uroczystość z udziałem ich
najbliższych. Dzieci złożyły uroczyste ślubowanie,
a następnie odbyło się pasowanie na ucznia.
Uwieńczeniem imprezy był występ artystyczny
przygotowany przez klasy pierwsze.
Spotkania z teatrem to już tradycja w naszej
szkole. Wszyscy uczniowie zarówno klas I – III
jak i IV – VI uczestniczą w edukacyjnych
i profilaktycznych spektaklach. Scenariusze sztuk
związane są z programem pracy szkoły i zawsze
niosą ze sobą treści dydaktyczne i wychowawcze,
dostarczając przy tym wielu niezapomnianych
artystycznych wrażeń, zarówno widzom jak

Laureaci I Powiatowego Konkursu Ortograficznego klas IV – VI „Mistrz Ortografii”.
i aktorom. Należy zaznaczyć, że tego rodzaju
spotkania ze sztuką mają znaczący wpływ nie
t y l k o n a roz w ó j i n t e l e k t u a l ny, a l e t e ż
emocjonalny, kształtujący gusta estetyczne
młodych ludzi.

W kuratoryjnych konkursach nasi uczniowie
zakwalifikowali się do następnego etapu:
Karolina Fryźlewicz (język polski), Paweł Janas,
Karolina Fryźlewicz, Mateusz Sobieraj (język
angielski), Jakub Kmiecik (historia).

Uczniowie nagrodzeni w konkursach przedmiotowych i tematycznych.
W nasz jakże bogaty kalendarz wpisany jest
również udział dzieci w zmaganiach konkursowych.
Oto nasi laureaci:

Konkurs szachowy - drużyna w składzie: Maciej
Baj 2b; Magdalena Gaj 5a; Barbara Kojder 4c; Karol
Przywara 4a - jako najlepsza drużyna w powiecie
będzie nas reprezentować w województwie.

Powiatowy Konkurs „Nastroje jesieni” – praca
plastyczna: I miejsce - Amelia Kochan 2a i Laura
Szawan 2a; III miejsce - Aleksandra Piorun 4c;
wyróżnienie - Nikola Balawejder 2d. W kategorii
fotografia: I miejsce - Antoni Wańcicki 2c;
II miejsce - Miłosz Łapa 2e; II miejsce - Gabriela
Mędzela 2e.

Powiatowy konkurs „Moja książka” organizowany
przez bibliotekę szkolną. W kategorii klas 4-6: I
miejsce zajęła Barbara Kojder. W kategorii klas 13: I miejsce zajęła praca Dominiki Sekrety,
II miejsce przypadło Antoniemu Wańcickiemu,
III miejsce Idze Pakule. Wyróżniona została praca
Gabrieli Mędzeli.

Konkurs Piosenki Patriotycznej: I miejsce - Eliza
Kotarba 3a; II miejsce - Pola Łosiniecka 6a;
wyróżnienie - Nina Słoma 2e; Zuzanna Mazur 4c.

Powiatowy Konkurs Plastyczny „Bezpieczne
wakacje” II miejsce Marcelina Słoma 2a,
wyróżnienie Justyna Jabłońska 6d.

Podkarpacki Konkurs „Literatura i dzieci” - Nasze
pasje: Oliwia Styś 3a i Julia Głąb 3e otrzymały
w yróżnienia, natomiast Julia Buchman
3a zdobyła nominację do finału, który odbędzie
się w Rzeszowie.

IV Powiatowy Przegląd taneczny „Katarzynki”:
klasa 2c zdobyła III miejsce, a klasa 1a pod
artystyczną nazwą Jedyneczka otrzymała
wyróżnienie.
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I Powiatowy Konkurs Ortograficzny klas IV – VI
„Mistrz Ortografii”.
Nasza szkoła od 11 lat jest gospodarzem tego
konkursu. W listopadzie wzięło w nim udział 92
uczniów z 22 szkół. Mistrzowie wyłonieni
w drodze konkursu w macierzystych placówkach
zmagali się z dyktandem, uzupełnianką oraz
pisaniem związków wyrazowych. Komisje
wyłoniły następujących zwycięzców.

Przeworsk; II miejsce: Kamil Janas SP nr 1
Przeworsk; III miejsce: Gabriela Kocur SP Ujezna;
wyróżnienie: Maja Chmielowska SP Kańczuga
i Ewelina Czuba SP Krzeczowice.
Nagrody ufundowane przez Burmistrza Miasta
Przeworska wręczył wraz z panią dyrektor
Barbarą Motyką z-ca burmistrza pan Wojciech
Superson.
Każdy uczestnik odebrał dyplom i długopis,
a nauczyciele podziękowania. Miłym zaskoczeniem dla wszystkich był słodki poczęstunek.
Korzystając z okazji, jako organizatorzy składamy
gorące podziękowania Włodarzowi Miasta,
Radzie Rodziców, Pani Dyrektor, Nauczycielom
i Pani Sekretarce za pomoc i ogromne zaangażowanie w przygotowanie i przeprowadzenie tego
dużego przedsięwzięcia.

EDUKACYJNE PROJEKTY
Klasa IV - I miejsce: Aleksandra Socha SP Sietesz; II
miejsce: Wiktoria Lasek SP Rozbórz; III miejsce:
Magdalena Polek SP Grzęska; wyróżnienie:
Barbara Pilek SP nr 1 Przeworsk i Jakub Kolczak SP
nr 2 Przeworsk.

Klasa V - I miejsce: Michał Paluch SP Grzęska;
II miejsce: Mateusz Sobieraj SP nr 1 Przeworsk;
I I I m i e j s ce : K a ro l S t a ń c z y k S P O s t r ó w ;
wyróżnienie: Jakub Lemiech SP Urzejowice,
Aleksandra Flis SP Urzejowice, Marcin Chmura SP
nr 2 Przeworsk.
Klasa VI - I miejsce: Karolina Fryźlewicz SP nr 1

Do tradycji należy również wiele innych działań,
nie tylko edukacyjnych, ale i kulturalnych. Nasi
uczniowie odwiedzili fabr ykę słodkości
w Jarosławiu, fabrykę baniek w Nowej Dębie,
Jednostkę Wojskową w Przemyślu. Jak co roku
wzięliśmy udział w Podkarpackim Rajdzie

Pieszym Szkół im. Jana Pawła II, w Integracyjnym
Rodzinnym Spływie Kajakowym, uczciliśmy
miejsca pamięci narodowej. Bierzemy udział
w licznych akcjach charytatywnych, m.in. zbiórka
zniczy na cmentarze w Polsce i za granicą,
przyłączamy się do akcji mikołajkowej dla
chorych dzieci w rzeszowskim hospicjum oraz
akcji podziel się cukierkiem i innych wypływających z potrzeby serca i chwili.
Wszystkie podejmowane przez nas zadania służą
podniesieniu jakości procesu dydaktycznego,
poprawie atmosfery i wzajemnych relacji między
uczniami oraz rozwijaniu pasji, uzdolnień,
talentów i postaw naszych wychowanków.
Zwycięzcom serdecznie gratulujemy! Nauczycielom i pracownikom szkoły życzymy nieustającej motywacji do dalszych spektakularnych działań, jak i entuzjazmu i zapału
w wypełnianiu dni szkolnego kalendarza.
Renata Nadłonek

NASZA MAŁA OJCZYZNA
Stało się już tradycją, że uczniowie Szkoły
Podstawowej nr 2 w Przeworsku uczestniczą
w konkursach organizowanych przez Polskie
Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze, których
celem jest promocja własnego regionu i Małych
Ojczyzn oraz kontynuowanie i upowszechnianie
zwyczajów rodzinnych, środowiskowych oraz
szkolnych.
Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej – mgr
Elżbieta Kubaszek i mgr Anna Rosół wraz ze
swoimi uczniami, wielokrotnie brały udział
w Wojewódzkim Konkursie Turystycznym Dzieci
i Młodzieży Szkolnej „Na najlepszy produkt
turystyczny mojej Małej Ojczyzny - jakiej nie
znacie”. W bieżącym roku finał XI Wojewódzkiego
Konkursu Turystycznego odbył się 8 listopada
w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego
w Przeworsku. Naszą szkołę reprezentowali Kamil
Bondyra i Alicja Wąs z klasy III b oraz Wojciech
Bondyra z klasy VI b, przygotowani przez mgr
Elżbietę Kubaszek. Uczniowie przedstawili
prezentację: „Biała Dama z Krasiczyna” i zajęli
I miejsce w kategorii szkół podstawowych.
W nagrodę otrzymali dyplomy, piękne albumy
i puchar.
Inspiracją do podjęcia tematu Białej Damy była
wakacyjna wycieczka do Krasiczyna i zwiedzanie
zamku oraz parku. Dzieci wspólnie
z naucz ycielem opracowały scenariusz
prezentacji. Jej bohaterem był uczeń zwiedzający
zamek, który nagle zobaczył postać starego
k amerdynera. Staruszek snuł opowieść
o nieszczęśliwej miłości Zosi Sapieżanki, która
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w dzień ślubu wyskoczyła z Wieży Zegarowej na
widok kilkakrotnie od niej starszego narzeczonego. Po zniknięciu kamerdynera przy
dźwiękach muzyki pojawiła się Biała Dama.
W ramach dalszych przygotowań do występu
ze zdjęć zrobionych w Krasiczynie chłopcy
przygotowali plakat - reklamę zamku, oraz
ozdobne małe foldery na wystawę. Razem
z rodzicami wykonali makietę zamku - pamiątkę
regionu oraz z pomocą mam upiekli ciastka. Biała
Dama została wybrana podczas klasowego
castingu. Wszyscy uczniowie klasy III b byli bardzo
zaangażowani w występ kolegów i cieszyli się
z ich sukcesu.

Dużym zainteresowaniem uczniów i nauczycieli
n a s ze j s z ko ł y c i e s z y s i ę t a k ż e ko n k u r s
krasomówczy, podczas którego dzieci kształcąc
umiejętność poprawnego, jasnego i sugestywnego mówienia, przedstawiają swoje
miasto, region, opisują legendarne postacie
i historyczne wydarzenia. W ubiegłych latach
podopieczni nauczycieli języka polskiego – mgr
Lidii Sztych-Hudali i mgr Doroty Chmury oraz
nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej – mgr
Anny Rosół, zdobywali czołowe miejsca podczas
wojewódzkich i ogólnopolskich finałów
konkursu.

Także w tym roku, 26 października 2016 r. podczas
zorganizowanego przez Międzyszkolny Oddział
PTTK w Przeworsku Finału Wojewódzkiego
Konkursu Krasomówczego uczennice SP 2
odniosły spektakularny sukces. Nikola Pieniążek
z kl. III c, przygotowywana przez panią Annę
Rosół, zajęła I miejsce w kategorii szkół
podstawowych. Przedstawiła wzruszającą
opowieść o swoim dalekim krewnym – stryju
Józefie i jego wielkim przywiązaniu do naszej
Małej Ojczyzny. Umiejętności krasomówcze
dziewczynki zostały docenione podczas
uroczystości wręczenia przez wojewodę
podkarpackiego panią Ewę Leniart
nagród Ministra Edukacji Narodowej
oraz stypendiów Prezesa Rady
M i n i s t r ó w d l a n a j l e p s z yc h
uczniów i nauczycieli
Podkarpacia, która odbyła się 16
l i s t o p a d a 2 0 1 6 r. w S a l i
K o l u mkonkursów
n o w e j przedmiotowych
Urzędu
Laureaci
i sportowych.
Wojewódzkiego w Rzeszowie.
Laureatką II miejsca została Alicja
Bujny z klasy IV a, której opiekunem
była pani Dorota Chmura. Zabrała ona
słuchaczy w „Podróż za jeden uśmiech” po
zabytkach, które znajdowały się wzdłuż trasy
kolejowej Przemyśl - Rzeszów, zatrzymując się
najdłużej w naszym pięknym mieście.
Uczennice reprezentowały województwo
podkarpackie podczas XXXII Finału
Ogólnopolskiego Konkursu Krasomówczego
dzieci szkół podstawowych, który odbył się
w dniach 24-27 listopada 2016 r. w Legnicy.
Kolejny raz, mimo dużej konkurencji występ
dziewczynek został doceniony przez jury
konkursowe. Nikola Pieniążek zajęła III miejsce.
Barwną, trwającą siedem minut opowieścią

„Niezapomi
n a j k i
i wieczna
p a m i ę ć ”,
p r ze n i o s ł a
słuchaczy na
kwitnącą
podkarpacką łąkę
oraz zapoznała ich
z legendą o przeworskim
Kopcu Tatarskim. Otrzymała też
nagrodę specjalną dla Najmłodszego Uczestnika
Konkursu. Alicja Bujny zajęła VII miejsce. Ponadto
jej prezentacja została uhonorowana nagrodą
specjalną im. Wandy i Henryka Urbaniaków.
Sukcesy, które osiągają uczniowie naszej szkoły są
możliwe dzięki zaangażowaniu i wytrwałej pracy
zarówno uczniów, nauczycieli, jak i dyrektora
szkoły mgr Bogdana Sebzdy, który pozyskuje
środki finansowe na zorganizowanie kosztownych wyjazdów na konkursy odbywające się
poza naszym miastem. Nie bez znaczenia jest rola

rodziców, którzy na każdym etapie motywują
i wspomagają działania swoich dzieci,
współpracując z ich opiekunami. Udział
w konkursach przyczynia się do wzbogacania
wiedzy o miejscach niezwykłych, o bogatej
historii, wartych bliższego poznania. Czyli tego
wszystkiego, co znajduje się wokół nas w naszym otoczeniu, w życiu codziennym,
w naszej Małej Ojczyźnie. To niezwykła lekcja
historii realizowana w atrakcyjnej formie,
sprzyjająca integracji uczniów różnych typów
szkół. Poprzez dostrzeganie, opisywanie
i przedstawianie w ciekawy sposób obiektów
krajoznawczych, czy tradycji kulturowych, a także
wspomnień i wydarzeń historycznych uczniowie
rozwijają umiejętności językowe, plastyczne,
muzyczne. Formy konkursów pozwalają na
rozbudzanie pasji w młodych ludziach do
przekazywania informacji o swojej ojcowiźnie.
Elżbieta Kubaszek
Renata Łojko
Anna Rosół

PIKNIK RODZINNY W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3
Dnia 12 czerwca 2016 r. w niedzielę w naszej
szkole obchodzony był „Dzień Rodziny”. Z tej
okazji na terenie szkoły odbył się „Piknik
Rodzinny”. Przygotowanie i przeprowadzenie tej
imprezy odbyło się dzięki organizatorom:
pani Dyrektor - Lidii Bułaś, nauczycielom
i pracownikom naszej szkoły, Radzie Rodziców,
Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu „Lider”
oraz sponsorom: państwu Danucie i Krzysztofowi
Ziobrowskim – właścicielom sklepu Delikatesy
„GROSZEK” w Gorliczynie oraz panu Arkadiuszowi
Kałamarzowi – właścicielowi Piekarni „Bułeczka –
Bis” w Przeworsku.

w podejmowaniu różnego rodzaju działań,
przyczyniło się do integracji całej społeczności
szkolnej.
Na uroczystość przybyli zaproszeni goście,
przyjaciele i sponsorzy szkoły: zastępca

Burmistrza Miasta Przeworska Wojciech
Superson, Przewodnicząc y Rady Miasta
Przeworska Tomasz Kojder, Radni Miasta
Przeworska p. Stanisław Wajda i p. Ryszard
Łuczyk, Koło Gospodyń Wiejskich w Gorliczynie

Wspólne uczestniczenie w aktywnych formach
spędzania czasu wolnego oraz pogłębianie
współpracy pomiędzy szkołą, a mieszkańcami
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wraz z przewodniczącą p. Krystyną Wajdą, Sołtys
Wsi Gorliczyna p. Tadeusz Drabik, Zarząd Osiedla
nr 11 w Przeworsku, który reprezentowały
p. Bernadetta Zamorska i p. Barbara Wojtas,
Proboszcz Parafii Przeworsk – Gorliczyna
ks. Andrzej Kołodziej, właściciel Usługowego
Zakładu „Wod.-Kan.-Gaz” w Gorliczynie – p. Józef
Lis, właściciel Zakładu Usług Pogrzebowych
w Przeworsku – p. Tomasz Krzan, przedstawiciel
handlowy Firmy „Develey” – p. Adam Socha.
„Piknik Rodzinny” wpisał się w kalendarz
cyklicznych imprez jakie odbywają się w szkole.
Miejscem wspólnej zabawy i serdecznych,
rodzinnych spotkań uczniów, rodziców oraz
nauczycieli było boisko szkolne. Słoneczna
pogoda sprzyjała wszystkim, którzy tego dnia
uczestniczyli w pikniku. Tradycyjnie uczniowie
naszej szkoły wystąpili z pokazami tanecznymi,
wokalnymi i aktorskimi. Licznie przybyli goście
mogli wybierać spośród wielu atrakcji. Dmuchany
plac zabaw, malowanie twarzy, ogromne bańki
mydlane zapewniła firma „BartFun” z Jarosławia.
Ciepłą, rodzinną atmosferę dopełniały liczne
zabawy i konkursy dla dzieci i dorosłych
(przeciąganie liny, tańce, quizy) przygotowane
przez p. Mariusza Stącla – profesjonalnego
animatora zabaw, Dyrektora Szkół Muzycznych
„YAMAHA” w Rzeszowie i Łańcucie.
Sporym zainteresowaniem cieszył się pokaz
wyposażenia: ambulansu medycznego firmy
„Falck Medycyna” i radiowozu policyjnego
Komendy Powiatowej Policji w Przeworsku.
Wszyscy żądni mocniejszych wrażeń mogli

skorzystać z przejażdżki motocyklami, którą
zapewniła Grupa Motocyklowa p. Roberta
Wojtasa.
Zorganizowano także kiermasz kulinarny: ciast
(podarowanych przez rodziców, zaproszonych
gości, nauczycieli i pracowników szkoły),
pierogów (specjalność Koła Gospodyń Wiejskich
w Gorliczynie), grillowanej kiełbasy
(podarowanej od sponsorów), popcornu i waty
cukrowej (podarowanej przez Radę Rodziców
i p. Katarzynę Brud – Dyrektora Niepublicznego
Przedszkola „Smerfowo” w Przeworsku) oraz
napojów. Dochód z kiermaszu zostanie przeznaczony na zakup pomocy dydaktycznych w postaci
tablicy interaktywnej.
Cały piknik przebiegał w rodzinnej i przyjacielskiej atmosferze. Dopisała zarówno pogoda
jak i liczba uczestników, co świadczy o tym,
że mieszkańcy bardzo pozytywnie odbierają taką

formę spędzania wolnego czasu i integracji.
Przygotowanie pikniku wymagało sporego
wysiłku zarówno ze strony nauczycieli, rodziców
jak i uczniów. Wysiłek ten przyniósł fantastyczne
rezultaty, wszyscy bawili się świetnie.

PODSUMOWANIE ROKU HENRYKA SIENKIEWICZA
18 listopada 2016 r. społeczność naszego
gimnazjum uroczyście zakończyła obchody Roku
Henryka Sienkiewicza. Gościem honorowym
spotkania był pan profesor Piotr Jaroszyński.
W uroczystości udział wzięli także: przedstawiciel
Posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej pana
A n d r ze j a M at u s i e w i c z a , p a n S t a n i s ł aw
Fundakowski – Wicekurator Oświaty, władze
miasta, goście – przyjaciele naszego gimnazjum.
Przybyłych powitała pani dyrektor naszej szkoły.
W swoim wystąpieniu, charakteryzując bohatera
uroczystości, podkreślała, że Henryk Sienkiewicz
to jeden z najwybitniejszych i najpopularniejszych pisarzy polskich. Patriota, który przez
całe życie angażował się w działalność społeczną
i filantropijną.
D l a Pat ro n a s z ko ł y, K a rd y n a ł a S te f a n a
Wyszyńskiego, Henryk Sienkiewicz był postacią,
którą prz ywoływał w swoim pasterskim
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Ewelina Wojtas

nauczaniu. Przykładem może być kazanie
podczas nabożeństwa żałobnego w 50. rocznicę
sprowadzenia zwłok Henryka Sienkiewicza do
Warszawy wygłoszone w Archikatedrze Św. Jana
30 listopada 1974 r. Ksiądz Prymas mówił
wówczas: „Naród wdzięczny jest Sienkiewiczowi
za jego optymizm w czasie niewoli, za dźwiganie
narodu przez odsłanianie dziejów ciężkich, ale nie
beznadziejnych, smutnych czy radosnych,
ale zawsze naszych, drogich ojczystych. Nie
chcemy wyrzec się z nich ani jednej kartki”.
Celem podsumowania Roku Henr yka
Sienkiewicza, było pokazanie jego ciekawej
osobowości, a przez to zachęcenie młodzieży do
poznania jego twórczości. Tego zadania podjął się
gość honorowy uroczystości – profesor Piotr
Jarosz yńsk i w w ygłoszonym w ykładzie
„Sienkiewicz: Etos Polaka”. Pan profesor przywołał
najbliższych uczniom bohaterów powieści
Sienkiewicza. Przybliżył również postać pisarza
oraz bliski mu wzór Polaka – obywatela i patrioty.
Drugą część spotkania przygotowali uczniowie.
Zaprezentowano sondę przeprowadzoną wśród
znanych w szkole i w mieście osób. Szkolne
reporterki próbowały ustalić, który z bohaterów
powieści Sienkiewiczowskich budzi sympatię

i pozostał w pamięci czytelników.
Zebrani mieli możliwość spojrzenia na świat
przełomu XVII i XVIII wieku „przez binokle”
Henryka Sienkiewicza, dzięki prezentacji szkiców
do trylogii autorstwa Juliusza Kossaka oraz
odegranym przez uczniów naszego Gimnazjum
scenkom z powieści: „Longinus Podbipięta i jego
miecz”, „Rozmowa Wołodyjowskiego z Anusią
Borzobochatą”, „Roch Kowalski i Pani Kowalska”.
Podczas spotkania zostały zaprezentowane
fragmenty ekranizacji trylogii w reżyserii Jerzego
Hoffmana. Uczestnicy obejrzeli najbardziej
znane, wzruszające sceny miłosne.
Uroczystość była doskonałą okazją do rozstrzygnięcia „Konkursu wiedzy o życiu i twórczości
Henryka Sienkiewicza”. Wyróżnionym uczniom
nagrody wręczył pan profesor Piotr Jaroszyński.
Wyniki konkursu: 1. Dorota Horodecka – 3e, 2.
Urszula Zięzio – 2e, 3. Dominik Wollek – 2f.
Na zakończenie spotkania zebrani wysłuchali
znanych z ekranizacji tr ylogii piosenek
w wykonaniu uczestników warsztatów teatralno
– muzycznych. Uczniowie biorący udział
w programie zostali nagrodzeni gromkimi
brawami.

Opiekunowie, którzy przygotowywali program:
sonda – Joanna Hołowaty, Halina Jarosz – Łaba,
prezentacja multimedialna – Danuta Pieniążek,
scenki teatralne – Maria Pieczek – Olearka,
Małgorzata Rut, oprawa muzyczna – Sabina
Cieślak, Jagoda Magoń, scenografia – Barbara
Dzierżak, Małgorzata Siuśta.
Uczniowie zaangażowani w przygotowanie
programu: Daria Kądziołka – 3d, Klaudia Wołtosz
– 3e, Agata Chmura – 2b, Hubert Makowicz – 3c,
Maria Ochyra – 3b, Anna Mikuła – 3b, Tomasz
Cholewiński – 3b, Jakub Stańczyk – 3b, Kacper
Wawro – 3b, Julia Mazur – 2f, Jakub Kotliński – 3f,
Mikołaj Romankiewicz – 3f, Jakub Lechowicz – 2c,
Żaneta Ulman – 3c – pianino, Zofia Kozak – 2e –
wiolonczela, Maria Wojnarowicz – 1e – skrzypce,
wokal, Dominik Gierczak – 1d – perkusja,
Katarzyna Borcz – 3c – wokal, Oliwia Jarosz – 1e –
wokal, Michał Będkowski – 2e – wokal, Hubert
Szajner – 1a – wokal, Marcin Zabłocki – 2d –
wokal.
Izabela Drobotowicz
Sabina Cieślak

UROCZYSTOŚĆ Z OKAZJI ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI
W PRZEDSZKOLU MIEJSKIM NR 2 W PRZEWORSKU
Budzenie szacunku do czasów przeszłych
naszego Państwa i symboli narodowych są
ważnym elementem wychowania społecznego
i patriotycznego w przedszkolu. Dlatego też
w dniu 9 listopada świętowaliśmy w naszym
przedszkolu Dzień Niepodległości, który
przygotowała grupa dzieci 6 letnich „Smerfy”.
Uroczystość pod tytułem „Z pieśnią powróci
historia” była ważnym wydarzeniem dla całej
społeczności przedszkola. Dzieci ubrane
w mundury żołnierzy z biało – czerwonymi
opaskami, stojące nad zapomnianą mogiłą
w lesie, przedstawiły wzruszającą inscenizację.
Były wiersze, piosenki o Ojczyźnie i tańce
narodowe. Na uroczystość zaproszeni zostali
dziadkowie, rodzice oraz przedszkolaki z nauczycielkami poszczególnych grup. Przygotowano
„Mały śpiewnik pieśni patriot ycznych”
dla zaproszonych gości, a potem było wspólne
śpiewanie – niekiedy ze łzami w oczach: „Deszcz
jesienny deszcz”, „Przybyli ułani”, „Rozszumiały się
wierzby płaczące”. Szczególnie wzruszające było
wykonanie solowe pieśni „Rozkwitały pąki
b i a ł y c h r ó ż ” p r z e z E m i l k ę W i e l o b ó b,
której z symbolami narodowymi w rączkach
wtórowały wszystkie dzieci.

Ta w i e l o p o ko l e n i owa u ro c z y s to ś ć by ł a
szczególna, bowiem jak powiedział Adam
Mickiewicz, „dopóty trwa naród polski, dopóki
stare styka się z nowym”, a nam nauczycielom,
wychowawcom najmłodszego pokolenia
szczególnie na tym zależy.
Teresa Fussek
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SUKCES PRZEDSZKOLAKÓW
W „KATARZYNKACH”
W konkursie zaprezentowały się dzieci z dwóch
grup przedszkolnych. 4-5 latki „Misie” zatańczyły
nasz polski taniec ludowy Krakowiak, któremu
towarzyszył Lajkonik. Dzieci zdobyły bardzo
dobre II miejsce. 5-latki „Zajączki” zaprezentowały się aż w trzech tańcach: regionalnym
Tańcu Przeworskim, który uplasował się na III
miejscu, Polonezie, za którego otrzymały
wyróżnienie, oraz Dworskim.

25 listopada 2016r. w Miejskim Ośrodku Kultury
odbył się konkurs taneczny „Katarzynki”. Po raz
czwarty przedszkolaki zadziwiły widownię i jury
poziomem swoich umiejętności i talentami.

Pokazały, że warto pielęgnować tradycje ludowe
już od najmłodszych lat, tak jak ma to miejsce
w naszym przedszkolu oraz pobudzać kreatywność artystyczną.

Nasze przedszkolaki nagrodzone zostały
pamiątkowymi dyplomami oraz wielkimi
brawami od zgromadzonej publiczności.
Laureatom serdecznie gratulujemy.
Dorota Mróz

ZMIANY W OŚRODKU REKREACYJNO TURYSTYCZNO - SPORTOWYM

W minionym roku zaszły spore zmiany
w funkcjonowaniu budynku ośrodka przy
ul. Budowlanych w Przeworsku.
Pomieszczenia na parterze zostały podzielone na
część administracyjną, w której znajdują się biura
zarządcy obiektu Miejskiego Ośrodka Sportu
i Rekreacji oraz świetlicę z jadalnią, która może
spełniać także funkcję sali konferencyjnej.
Świetlica została wyposażona w stoły, krzesła,
projektor multimedialny, tablicę magnetyczną
oraz w części rekreacyjnej 55 calowy telewizor,
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gry zręcznościowe (piłkarzyki, cymbergaj, dart)
i planszowe.

łącznie 30 osób. Zostały one wyposażone
w tapczany, wieszaki, szafki nocne oraz komody.

Obecnie w świetlicy prowadzone są stałe zajęcia
szkółki szachowej dla dzieci oraz spotkania
i analizy meczowe przeworskich klubów: Orzeł
oraz Futsal Team, zaś w czasie ferii oraz wakacji
planowane są zajęcia dla dzieci z terenu miasta.

W związku ze sporym zainteresowaniem
na nadchodzący rok 2017, zarządca obiektu
przygotowuje ofertę dotyczącą organizacji
obozów sportowych i wypoczynkowych, która
zostanie skierowana do zainteresowanych
k l u b ó w, z w i ą z k ó w s p o r t o w y c h o r a z
stowarzyszeń.

W budynku wykonano ciąg komunikacyjny
łączący parter z częścią noclegową na I piętrze
budynku. W tej części obiektu znajduje się
dziesięć pokoi, w których może przebywać

Anna Kobylińska

MIASTO DZIECIOM SUKCESY KARATEKÓW
Burmistrz Miasta Przeworska oraz Miejski
Ośrodek Sportu i Rekreacji w niedzielne
popołudnie 5 czer wca 2016 r. zaprosili
najmłodszych mieszkańców Przeworska wraz
z rodzicami, do wspólnej zabawy na boisku
MOSiR. O świetne humory i dobrą zabawę dbały
animatorki, a dzieci z pomalowanymi na
kolorowo i uśmiechniętymi twarzami z wielką
radością korzystały z bezpłatnych zjeżdżalni,
placu zabaw oraz wielu innych atrakcji. Nie
zabrakło również rywalizacji w różnego rodzaju
grach i konkursach.

Burmistrz Leszek Kisiel wraz z zastępcą
Wojciechem Supersonem oraz Sekretarzem
Miasta Przeworska Agnieszką Zakrzewską złożyli
dzieciom życzenia i obdarowywali je
słodkościami i balonami z panoramą
przeworskiego rynku.
Red.

Rok 2016 dla Przeworskiego Klubu Karate
Kyokushin był pasmem sukcesów i aktywnej
d z i a ł a l n o ś c i . Z awo d n i c y n i e z awo d z i l i
w ogólnopolskich turniejach mistrzowskich,
a nawet w Mistrzostwach Europy.
2 marca 2016 roku w hali sportowej Zespołu Szkół
Licealnych w Leżajsku odbyły się Mistrzostwa
Makroregionu Południowego i Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików Karate
Kyokushin, w których łącznie wystartowało 223
zawodników z 32 klubów karate z województw
małopolskiego, świętokrzyskiego i podkarpackiego. Sukces odnieśli: Oskar Kapitowski - Mistrz
Polski Południowej seniorów, Patrycja Horodecka
- Mistrzyni Polski Południowej seniorek, Paulina
Pawlak - brązowa medalistka juniorek, Karolina
Bar ylak - M istr z yni Polski Południowej
młodziczek, Filip Hawro - Mistrz Polski
Południowej młodzików.
21-22 maja w Varnie w Bułgarii odbyły się XXX
Mistrzostwa Europy Kyokushin Karate Juniorów
i Seniorów. Udział wzięło prawie 600 zawodników
z 25 państw. Oprócz szerokiej kadry polskiej
udział w tym najważniejszym wydarzeniu
w Europie wzięli również zawodnicy
Przeworskiego Klubu Karate w składzie: Paulina
Pawlak, Karolina Barylak, Filip Hawro.
Z a wo d n i c y, d z i ę k i ś w i e t ny m w y n i k o m
w ubiegłym i obecnym sezonie, zostali powołani
przez Polski Związek Karate do kadry polskiej.

Mocno obsadzone zawody we wszystkich
kategoriach zapewniły niesamowite emocje.
Za wielki sukces trzeba uznać to, że w tak licznych
mistrzostwach zawodniczka Paulina Pawlak
wywalczyła brązowy medal w kategorii kumite
juniorek /-55 kg/. Pozostała ekipa zawodników
naszego klubu wróciła bez medali, ale za to
z nowymi cennymi doświadczeniami.
Wszystkim zawodnikom gratulujemy dobrych
występów i życzymy dalszych sukcesów .
Red.

6 sierpnia 2016 r. mieszkańc y powiatu
przeworskiego uczcili niepodległościowy zryw
walczącej stolicy oraz upamiętnili urodzonego 16
czerwca 1895 r. w Gniewczynie gen. Antoniego
Chruściela – dowódcę Powstania Warszawskiego.
Trasa półmaratonu ze startem przy Zespole Szkół
w Gniewczynie Łańcuckiej liczyła 21 km
i przebiegała przez Jagiełłę, Chałupki i kończyła
się metą przy przeworskim ratuszu. Patronat
honorowy nad imprezą objęła Jadwiga Chruściel
– córka gen. Antoniego Chruściela pseud.
„Monter ”, łączniczka podczas Powstania
Warszawskiego, harcmistrzyni ZHPpgk.
Równo o godzinie 17.00 przed Zespołem Szkół
im. gen. bryg. Antoniego Chruściela pseud.
„Monter” zebrani w minucie ciszy oddali hołd
poległym w Powstaniu Warszawskim oraz
odśpiewali hymn narodow y. Następnie
zaproszeni goście, a wśród nich z-ca Burmistrza
M iasta Pr zeworsk a Wojciech Superson,
Przewodniczący Rady Miasta Przeworska Tomasz
Kojder, Wójt Gminy Przeworsk Daniel Krawiec
złożyli kwiaty pod pomnikiem gen. Antoniego
Chruściela. Około godz. 17.45, po długiej
rozgrzewce ponad 200 biegaczy wyruszyło
w kierunku Przeworska. Pierwszy do mety
nieopodal przeworskiego ratusza dotarł Hubert

II BIEG MONTERA
Wierdak z Korczyna po niespełna 1 godz. i 12 min.
Tuż za nim na podium stanęli Konrad Dziedzic
i Tomasz Pociecha. Podobnie jak w roku
poprzednim bieg ukończył również „bosy
biegacz” Paweł Mej, który przekroczył linię mety
po 2 godz. i 49 min.
Każdy sportowiec, który pokonał półmaraton
otrzymał od harcerzy medal i pamiątkowy
dyplom. Dekoracji najlepszych dokonali m.in.

Jadwiga Chruściel, Poseł na Sejm Anna SchmidtRodziewicz, z-ca Burmistrza Miasta Przeworska
Wojciech Superson oraz Przewodniczący Rady
Miasta Przeworska Tomasz Kojder. Oprócz biegu
na przeworskim rynku można było zobaczyć
barykadę powstańczą przygotowaną przez
harcerzy ZHR, a także wysłuchać koncertu pieśni
patriotycznych w wykonaniu Młodzieżowej
Orkiestry Dętej w Tryńczy.
Red.
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MECZ TOWARZYSKI FUTSAL TEAM PRZEWORSK OLDBOY
-REPREZENTACJA POLSKI OLDBOY W FUTSALU
drużyny prowadzili 3:1 po bramkach Janusza
Wołowca, Radosława Sykały oraz Piotra Boratyna.

W sobotę 17.12.2016 r. na hali sportowej im.
Tadeusza Ruta w Przeworsku odbył się mecz
pokazowy Reprezentacji Polski Oldboyów
z O l d b o y a m i F u t s a l Te a m P r z e w o r s k
zorganizowany wspólnie przez Burmistrza Miasta
Przeworska, Futsal Team Przeworsk oraz Miejski
Ośrodek Sportu i Rekreacji

W przerwie spotkania odbyło się losowanie
nagród ufundowanych przez firmę MDM Polska
oraz hurtownię sportową MAAW SPORT, a także
finałowy występ grupy BALLWIZARDS. Burmistrz
Miasta Przeworska Leszek Kisiel otrzymał od
klubu Futsal Team Przeworsk pamiątkową
koszulkę.

Mecz ,,Śladami Jana Pawła II'' rozpoczął się od
wyjścia zawodników podczas ulubionej pieśni
Jana Pawła II ,,Barka''. Następnie został odegrany
Mazurek Dąbrowskiego po czym wszystkich
pr z ybyłych pr z y witał Burmistr z M iasta
Przeworska Leszek Kisiel. Przed pierwszym
gwizdkiem sędziego, widzowie mieli możliwość
podziwiać grupę BALLWIZARDS - aktualnych
mistrzów Polski w freestyle football, którzy
pokazali nieprzeciętne umiejętności. Po zaciętej
pierwszej połowie, prowadzeni przez trenera
Arkadiusza Kiszkę zawodnicy przeworskiej

Druga połowa, to zdecydowanie lepsza gra gości.
Nasz zespół, dzięki niesamowitym interwencjom
wprowadzonego po przerwie bramkarza
Mirosława Motyki utrzymał wynik spotkania,
nie tracąc w drugiej połowie żadnej bramki.
Licznie zgromadzona publiczność po ostatnim
gwizdku mogła cieszyć się ze zwycięstwa
przeworszczan.
Red.

XI HALOWY TURNIEJ PIŁKARSKI NAUCZYCIELI
I PRACOWNIKÓW OŚWIATY IM. ANDRZEJA MIRKIEWICZA
Po raz kolejny nauczyciele i pracownicy oświaty
oddali hołd wybitnemu spor towcowi,
nauczycielowi oraz wychowawcy wielu pokoleń
dzieci i młodzieży Andrzejowi Mirkiewiczowi.
28 grudnia 2016 r. w Przeworsku odbył się
XI Halow y Turniej Piłkarski Naucz ycieli
i Pracowników Oświaty poświęcony właśnie jego
imieniu. Do rywalizacji przystąpiło sześć
zespołów. Obowiązujący system rozgrywek
każdy z każdym, pozwolił publiczności na
obejrzenie aż 30 meczów. Po blisko 7 godzinach
sportowych emocji wyłoniono zwycięzców.
Na pierwszym miejscu uplasował się zespół
z Krosna z dorobkiem 11 punktów. Tuż za nimi,
zdobywając 10 punktów, znalazła się drużyna
z Rzeszowa. O jeden punkt mniej zgromadzili
piłkarze z Kolbuszowej i zajęli najniższy stopień
podium, nieznacznie wyprzedzając czwartą
drużynę z Przemyśla (8 pkt). Na piątym miejscu
turniej zakończył zespół z Jarosławia (3 pkt),
natomiast tabelę zamknęli gospodarze
z Przeworska, którzy uzyskali 1 punkt. Wśród
indywidualnie wyróżnionych zawodników
znaleźli się: Rajmund Gorczyca z Przemyśla (król
strzelców - 8 bramek), Sebastian Kor yl
z Rzeszowa, który najskuteczniej bronił własnej
bramki oraz Robert Szalony z Kolbuszowej
z tytułem najwszechstronniejszego gracza.
Dekoracji zwycięzców dokonali Sekretarz Miasta
Przeworska Agnieszka Zakrzewska, kierownik

działu obsługi obiektów sportowo-rekreacyjnych
MOSiR Anna Kobylińska oraz Krzysztof Mirkiewicz
– syn Andrzeja Mirkiewicza. Inicjatorem i zarazem
prowadząc ym turniej był Radny Miasta
Przeworska oraz nauczyciel wychowania
fizycznego Tomasz Majba.
Rywalizacja sportowa była tego dnia jedynie
dodatkiem. Wszyscy zgromadzeni upamiętnili
zmarłego 2 stycznia 2008 r. Andrzeja Mirkiewicza,
wspominając go jako wspaniałego człowieka,
sportowca pedagoga i wychowawcę. W latach
1958-1967 Andrzej Mirkiewicz reprezentował
barwy Orła w piłce nożnej. W latach 1965-1984

grał w przeworskiej drużynie piłki ręcznej.
Po wycofaniu się z czynnej gry, swoją sportową
pasję realizował w brydżu sportowym. Przez 5 lat
pełnił funkcję prezesa MKS Orzeł Przeworsk.
Był świetnym organizatorem życia sportowego
i rekreacyjnego w Przeworsku. Jako nauczyciel
i wychowawca w pełni poświęcał się młodzieży.
Jego pogoda ducha, optymizm, poczucie humoru
wnosiły w życie szkoły wiele radości. Każdego
obdarzał życzliwością, serdecznością oraz
dobrym słowem.
Red.

