


Redaktor naczelny:
Agnieszka Zakrzewska

Wydawca:
Urząd Miasta Przeworska
37-200 Przeworsk, ul. Jagiellońska 10

tel./fax: 16 648 78 44, w. 120
e-mail: wsp@przeworsk.um.gov.pl
www.przeworsk.um.gov.pl

Redaktor naczelny:
Agnieszka Zakrzewska

Wydawca:
Urząd Miasta Przeworska
37-200 Przeworsk, ul. Jagiellońska 10

tel./fax: 16 648 78 44, w. 120
e-mail: wsp@przeworsk.um.gov.pl
www.przeworsk.um.gov.pl

Wiadomości
Samorządowe
Przeworska

Biuletyn
Informacyjny
Urzędu
Miasta Przeworska

Wiadomości
Samorządowe
Przeworska

Biuletyn
Informacyjny
Urzędu
Miasta Przeworska

BURMISTRZ MIASTA PRZEWORSKA ZAPRASZA NA

WIELKI

07.07.2018

DNI PRZEWORS
KA

KONCERTJUBILEUS
ZOWY



Budżet roku 2018 jest największym budżetem
w historii miasta Przeworska pod względem
dochodów, jak i wydatków, które sięgają prawie
72 milionów złotych.

Wydatki majątkowe osiągnęły największy
poziom od 28 lat i zaplanowane zostały
jednorazowo na poziomie prawie 13 mln złotych.
Nigdy w historii miasta nie przewidziano tak
znaczących wydatków inwestycyjnych w ciągu
jednorocznego budżetu miasta. Ma to swoje
odzwierciedlenie w inwestycjach, które zostały
zaplanowane na 2018 rok.

Rok 2018 będzie piątym rokiem, w którym

nie podnoszono podatków w mieście, nie brano

również żadnych kredytów na inwestycje.

Wszelkie wydatki na zadania bieżące i inwestycje

pochodzą z dochodów własnych miasta.

To istotne w stabilizacji finansów Przeworska.

Dochody budżetu gminy określone zostały
w kwocie 68.650.000 zł, z tego: dochody bieżące
w kwocie 61.272.478 zł, dochody majątkowe
w kwocie 7.377.522 zł.

Wydatki budżetu gminy określone są w kwocie
71.770.000 zł, z tego: wydatki bieżące w kwocie
58.914.615 zł, wydatki majątkowe w kwocie
12.855.385 zł.

Określa się rozchody budżetu w kwocie 500.000
zł; z tego na spłaty otrzymanych krajowych
kredytów i pożyczek w kwocie 500.000zł;

W strukturze wydatków budżetu miasta na 2018
rok największą pozycje stanowią wydatki na
oświatę w wysokości 23.450.256 zł, co stanowi
32,7% budżetu.

Drugim działem o największych wydatkach jest
szeroko rozumiana pomoc społeczna i rodzina, na
k t ó r ą p r ze w i d z i a n o w b u d ż e c i e m i a s t a
18.610.878 zł (25,9% budżetu).

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska to
wydatki 10.322.873 zł (14,4% budżetu).

Transport i łączność to wydatki rzędu 4.775.937 zł
(6,7% budżetu), administracja publiczna
5.667.036 zł (7,8% budżetu).

Na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego
przewidziano 3.641.271 zł (5% budżetu),
na kulturę fizyczną 1.774.029 zł (2,4% budżetu).

Red.

BUDŻET MIASTA PRZEWORSKA NA 2018 ROK UCHWALONY.
13 MILIONÓW NA INWESTYCJE I WYDATKI MAJĄTKOWE
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BUDŻET MIASTA PRZEWORSKA 2018 W PIGUŁCE

Inwestycje drogowe krajowe, wojewódzkie i powiatowe

NAJWAŻNIEJSZE POZYCJE WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH I BIEŻĄCYCH W BUDŻECIE MIASTA NA ROK 2018



Drogi miejskie
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i środków
Województwa Podkarpackiego

- wkład własny do projektu



Usuwanie skutków klęsk żywiołowych - osuwiska - przebudowa ul. Czarnieckiego, Wałowej, Bernardyńskiej i Krętej

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Dom Seniora

Budowa budynku Centrum Zarzadzania Kryzysowego

Oświata i wychowanie

Budowa kanalizacji deszczowej i ochrona wód

Projekty w zakresie polityki społecznej

Odnawialne źródła energii

Oświetlenie ulic, placów i dróg

Przebudowa Miejskiego Ośrodka Kultury
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Obiecywał Pan w kampanii wyborczej emerytom,

że zrobi Pan wszystko, aby mieli godziwe warunki

do spotkań w gronie rówieśników ...

To prawda. I staram się wywiązać ze swoich obietnic.

W roku 2018 rozpoczynamy budowę Domu Seniora,

a dokładnie generalną przebudowę Domu Kultury

przy ul. Wiejskiej na Dom Seniora.

Czyli rusza inwestycja, ale co się za nią kryje?

Do tej pory były to wyłącznie hasła wyborcze, nikt

dokładnie nie wie jak ma wyglądać i czemu ma

służyć Dom Seniora?

To również prawda. Aby zaadaptować Dom

Kultury przy ul. Wiejskiej na Dom Seniora

zlecone zostały w 2016 roku prace

projektowe, których efektem jest

dokumentacja i pozwolenie na

przebudowę oraz adaptację na

Dom Seniora. Trwało to dość długo,

ponieważ obiekt ten musi spełniać

wiele zaostrzonych rygorów budo-

wlanych i socjalnych, sanitarnych,

a także musi być przystosowany dla

szczególnej grupy osób, a więc osób

starszych, którzy często mają problemy

zdrowotne. Mam tu na myśli wejścia dla niepełno-

sprawnych oraz windę.

Dom Kultury przy ul. Wiejskiej to specyficzny

obiekt, do którego mieszkańcy mają osobisty

sentyment...

RUSZA BUDOWA DOMU SENIORA W PRZEWORSKU
ROZMOWA Z BURMISTRZEM PRZEWORSKA LESZKIEM KISIELEM

Sport

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami
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Nie dziwię się tym sentymentom, wszakże to

mieszkańcy tego osiedla budowali go społecznie.

Dlatego moim zamiarem było również uhonorowanie

ich pracy poprzez stworzenie instytucji, która

w pewnej mierze zachowa funkcje dawnego Domu

Kultury.

Co ma Pan na myśli?

Przede wszystkim to, że obiekt ten będzie mógł służyć

nadal społeczności osiedla przy ul. Wiejskiej, było

wiele pomysłów na jego zagospodarowanie łącznie ze

sprzedażą na obiekt handlowy i gastronomiczny.

Nie zgodziłem się na takie koncepcje. Uważam,

że Dom Seniora będzie zdecydowanie lepszym

rozwiązaniem. Będzie też służył mieszkańcom do

spotkań różnych pokoleń, dlatego też wcześniejsza

decyzja o budowie przy tym budynku placu zabaw dla

dzieci, który już funkcjonuje. Nie ukrywam, że miałem

tu wsparcie radnego Wacława Krupy, który jest mocno

zaangażowany w szybkie oddanie obiektu

do użytku. To również ważna moty-

wacja mojej działalności.

C o t a k i D o m S e n i o r a

m o ż e z a p ro p o n owa ć

emerytom?

Po my s ł j e s t t a k i , a by

stworzyć dla Seniorów

miejsce codziennego prze-

bywania ze swoją grupą

rówieśniczą w sposób zorga-

nizowany, pod opieką osób

przeszkolonych w opiece i mode-

rowaniu, czyli organizowaniu różnych

zajęć. Będzie to, można powiedzieć, dom dziennego

pobytu dla osób starszych czynny od 8.00-16.00,

z ciepłym posiłkiem, organizacją zajęć, opieką

pielęgniarską, kuchnią do użytku emerytów, salą

internetową, TV, miejscem rekreacji i odpoczynku,

letnią werandą, ogródkiem warzywnym, grilo-

wiskiem. Miejscem do wielu imprez okoliczno-

ściowych. Seniorzy będą codziennie dowożeni

do Domu Seniora.

Brzmi obiecująco, ale skąd na to środki? Ile to

może kosztować? Kiedy będzie oddane do

użytku?

Mam nadzieję, że wkrótce ukaże się ogłoszenie

o naborze wniosków z Regionalnego Programu

Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na tego

typu zadania. Nie czekając jednak na to, w budżecie

miasta 2018 roku zaplanowałem 300 000 zł na I etap

prac budowlanych. Niezależnie od naboru wniosków

chciałbym zakończyć prace pod koniec 2019 roku

i oddać go Seniorom do użytku. Całość prac wg

kosztorysu to 1 100 000 zł, i jestem przekonany,

że dostaniemy dotację na część tej inwestycji.

Panie Burmistrzu, dziękuję za rozmowę.
Red.
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ul. Poniatowskiego (boczne)
nawierzchnia asfaltowa - 720,00 m kw.
nawierzchnie brukowe - 42,50 m kw.
krawężniki - 360,00 m

wartość wykonanych prac
71 129,49 zł

ul. Kasztanowa
ul. Grochowa
ul. Warzywna

ul. Ignacego Łukasiewicza
nawierzchnia asfaltowa - 700,00 m kw.

wartość wykonanych prac
39 827,65 zł

wartość wykonanych prac
771 705,15 zł
(współfinansowanie w ramach programu
„Przebudowa dróg gminnych i powiatowych” )

nawierzchnia asfaltowa - 4 525,93 m kw.
nawierzchnie brukowe - 1 310,55 m kw.
krawężniki - 1 740,01 m
obrzeża chodnikowe - 626,02 m
kanalizacja deszczowa - 303,10 m
wpusty deszczowe - 21 szt.

Inwestycje roku 2017 Inwestycje roku 2017Inwestycje roku 2017

Inwestycje roku 2017 Inwestycje roku 2017Inwestycje roku 2017

Inwestycje roku 2017 Inwestycje roku 2017Inwestycje roku 2017

Inwestycje roku 2017 Inwestycje roku 2017Inwestycje roku 2017
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ul. Sobieskiego (boczna)
nawierzchnia asfaltowa - 690,00 m kw.

nawierzchnie brukowe - 40,00 m kw.
krawężniki - 230,00 m

wartość wykonanych prac
52 909,39 zł

Budowa chodnika pomiędzy
ul. Szpitalną, a tzw. Jazem

nawierzchnia brukowa - 290,00 m kw.
obrzeża betonowe - 590,00 m

wartość wykonanych prac
41 154,82 zł

ul. Szpitalna (boczna)
do Pastewnika

podbudowa z gruzu i tłucznia - 22,45 m3

nawierzchnia z gruzu - 662,50 m kw.

wartość wykonanych prac
10 000,00 zł

ul. gen. Władysława Sikorskiego
- chodnik

krawężnik - 370,00 m
nawierzchnia brukowa - 518,00 m kw.

obrzeża - 180,00 m

wartość wykonanych prac
70 999,93 zł

ul. Marii Konopnickiej - chodnik
nawierzchnia brukowa - 106,30 m kw.

obrzeża - 132,40 m

wartość wykonanych prac
14 639,14 zł

(zadanie współfinansowane
ze Spółdzielnią Mieszkaniową)

Inwestycje roku 2017 Inwestycje roku 2017Inwestycje roku 2017

Inwestycje roku 2017 Inwestycje roku 2017Inwestycje roku 2017

Inwestycje roku 2017 Inwestycje roku 2017Inwestycje roku 2017

Inwestycje roku 2017 Inwestycje roku 2017Inwestycje roku 2017
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ul. Ogrodowa (I etap)
- chodnik

krawężnik - 221,00 m
nawierzchnia brukowa - 255,00 m kw.
obrzeża - 44,00 m

wartość wykonanych prac
29 966,15 zł

ul. Szkolna
nawierzchnia asfaltowa - 980,00 m kw.
nawierzchnie brukowe - 21,00 m kw.
krawężniki - 33,20 m

wartość wykonanych prac
46 638,44 zł

ul. Kąty - chodnik i oświetlenie
nawierzchnie brukowe - 142,50 m kw.
montaż 3 szt. lamp oświetlenia ulicznego

wartość wykonanych prac
42 076,45 zł

ul. Marii Curie-Skłodowskiej
nawierzchnia asfaltowa - 1 125,00 m kw.
krawężniki - 50,00 m

wartość wykonanych prac
87 492,09 zł

ul. Gorliczyńska (boczna)
nawierzchnia asfaltowa - 665 m kw.
kanalizacja deszczowa
kanał deszczowy dn 1000 - 53,00 m
studnie rewizyjne 1000 - 3 szt.

wartość wykonanych prac
104 353,33 zł

Inwestycje roku 2017 Inwestycje roku 2017Inwestycje roku 2017

Inwestycje roku 2017 Inwestycje roku 2017Inwestycje roku 2017

Inwestycje roku 2017 Inwestycje roku 2017Inwestycje roku 2017

Inwestycje roku 2017 Inwestycje roku 2017Inwestycje roku 2017
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ul. Krzywa (I etap)
nawierzchnia asfaltowa - 751,5 m kw.
nawierzchnie brukowe - 35,00 m kw.

krawężniki - 334,0 m

wartość wykonanych prac
63 415,63 zł

ul. Słoneczna
nawierzchnia brukowa - 296 m kw.

obrzeża betonowe - 236 m kw.

wartość wykonanych prac
46 011,30 zł

os. Józefa Benbenka (I etap)
kanalizacja deszczowa

rozbudowa oświetlenia ulicznego
montaż 3 szt. lamp oświetlenia ulicznego

wartość wykonanych prac
116 334,69 zł

ul. Wierzbowa (I etap)
nawierzchnia asfaltowa - 656,20 m kw.
nawierzchnie brukowe - 314,00 m kw.

krawężniki - 366,00 m

wartość wykonanych prac
101 855,71 zł

ul. Misiągiewicza
(boczna, I etap)

- chodnik, oświetlenie
nawierzchnie brukowe - 297 m kw.

krawężniki - 198 m
obrzeża betonowe - 205 m

montaż 5 szt. lamp oświetlenia ulicznego

wartość wykonanych prac
57 756,88 zł

Inwestycje roku 2017 Inwestycje roku 2017Inwestycje roku 2017

Inwestycje roku 2017 Inwestycje roku 2017Inwestycje roku 2017

Inwestycje roku 2017 Inwestycje roku 2017Inwestycje roku 2017

Inwestycje roku 2017 Inwestycje roku 2017Inwestycje roku 2017
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ul. Hugona Kołłątaja
-  chodnik przy ZUS
krawężnik - 94,00 m
nawierzchnia brukowa - 141,00 m kw.
obrzeża - 94,00 m
bariera stalowa - 45,00 m

wartość wykonanych prac
30 224,26 zł

ul. Okopowa
nawierzchnia brukowa - 376,20 m kw.
krawężniki - 116,00 m
obrzeża - 12,00 m
ściek trójkątny - 116,00 m

wartość wykonanych prac
73 088,74 zł

ul. Wspólna (boczna)
nawierzchnia brukowa - 266,05 m kw.
nawierzchnie z płytek – 30,25 m kw.
obrzeża betonowe - 158,00 m

wartość wykonanych prac
35 002,33 zł

ul. Długa
nawierzchnia asfaltowa - 2 918,00 m kw.
obrzeża -244,00 m
nawierzchnie brukowe -177 m kw.

wartość wykonanych prac
333 448,93 zł

ul. Pod Chałupkami
- oświetlenie
montaż 1 szt. lampy oświetlenia ulicznego
wraz z okablowaniem

wartość wykonanych prac
1 476,00 zł

Inwestycje roku 2017 Inwestycje roku 2017Inwestycje roku 2017

Inwestycje roku 2017 Inwestycje roku 2017Inwestycje roku 2017

Inwestycje roku 2017 Inwestycje roku 2017Inwestycje roku 2017

Inwestycje roku 2017 Inwestycje roku 2017Inwestycje roku 2017
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Droga wojewódzka 835
nawierzchnia asfaltowa 703,00 m kw.

wkład finansowy
114 000,00 zł

ul. Urocza - oświetlenie
montaż 3 szt. lamp oświetlenia ulicznego

wraz z okablowaniem

wartość wykonanych prac
21 402,00 zł

ul. Solarza - oświetlenie
montaż 3 szt. lamp oświetlenia ulicznego

wraz z okablowaniem

wartość wykonanych prac
20 910,00 zł

Środowiskowy Dom
Samopomocy

- modernizacja kotłowni
piec gazowy, zbiornik na ciepłą wodę

osprzęt, zmiana lokalizacji kotłowni gazowej

wartość wykonanych prac
44 756,05 zł

(środki Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego
oraz Urzędu Miasta Przeworska).

ul. Kościelna - parking
krawężniki betonowe - 110,00 m

nawierzchnia z kostki brukowej - 456,50 m kw.

wartość wykonanych prac
42 280,02 zł

Inwestycje roku 2017 Inwestycje roku 2017Inwestycje roku 2017

Inwestycje roku 2017 Inwestycje roku 2017Inwestycje roku 2017

Inwestycje roku 2017 Inwestycje roku 2017Inwestycje roku 2017

Inwestycje roku 2017 Inwestycje roku 2017Inwestycje roku 2017
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ul. Dobra - plac zabaw
zestaw zabawkowy FRYKAS, huśtawka WAŻKA,
huśtawka podwójna, bujak samochód,
piaskownica prostokątna, urządzenia
sprawnościowe RAKIETA, ławki, kosz na śmieci,
regulamin placu zabaw

wartość wykonanych prac
64 000,00 zł

Remont muru
„Starego Cmentarza”
przebudowa muru na odcinku 57 mb

wartość wykonanych prac
49 820,21 zł

Przedszkole Miejskie nr 3
przebudowa budynku
przystosowanie do wymogów p. poż.
wykonanie systemu oddymiania
klatek schodowych
wymiana drzwi - 3 szt.
wykonanie ścianek p.poż. - 1 kpl

wartość wykonanych prac
49 815,00 zł

Wymiana gontów
na domu Sowińskiego
(Pastewnik)
wymiana pokrycia dachu z gontu drewnianego

wartość wykonanych prac
94 100,00 zł

Modernizacja Hali Sportowej
im. Tadeusza Ruta
(więcej na str. 30.)

wartość wykonanych prac
110 000,00 zł

Inwestycje roku 2017 Inwestycje roku 2017Inwestycje roku 2017

Inwestycje roku 2017 Inwestycje roku 2017Inwestycje roku 2017

Inwestycje roku 2017 Inwestycje roku 2017Inwestycje roku 2017

Inwestycje roku 2017 Inwestycje roku 2017Inwestycje roku 2017



Rok 2017 obfitował w prace w jednostkach
oświatowych miasta. Należy szczególnie cieszyć
się z inwestycji, modernizacji i remontów, jakie
przeżywają nasze placówki oświatowe, ponieważ
każda zmiana to lepsze warunki dla uczniów
i pracowników szkoły.

W Szkole Podstawowej nr 1 przeprowadzone
zostały spore inwestycje: dokonano komplekso-
wego remontu dużej sali gimnastycznej poprzez
m.in. wymianę instalacji elektrycznej i oświetle-
niowej, malowanie ścian i sufitu sali, cyklinowa-
nie, remont osłon grzejników, malowanie linii
boisk oraz lakierowanie podłogi dużej sali
gimnastycznej.

Wykonane roboty na kwotę 87 055,50 zł objęły:
wymianę instalacji wod.-kan. oraz armatury,
malowanie ścian i sufitów, wymianę oświetlenia,
licowanie ścian płytkami ceramicznymi w dwóch
sanitariatach przy dużej sali gimnastycznej
i w przyległych szatniach.

Remont sanitariatów chłopców na I i II piętrze
„starej” szkoły poprzez m.in. licowanie ścian
i podłóg płytkami ceramicznymi, malowanie
ścian i sufitów, wymiana stolarki drzwiowej,
częściowa w ymiana armatur y, w ymiana
oświetlenia to prace, na które przeznaczono
24 000 zł.

W Szkole Podstawowej nr 2 im. Hugona Kołłątaja
w Przeworsku wykonano kapitalny remont dachu
na sali gimnastycznej (wymieniono częściowo
łaty, dano folie izolacyjną, położono nową
blachę), kwota remontu to 90 000 zł. Wykonano
remont części nawierzchni boiska (uzupełniono
betonem powstałą wyrwę, położono nową
warstwę gumy), koszt 8 000 zł. Odmalowano
lamperię korytarza na parterze. Zakupiono
2 tablice interaktywne z pełnym wyposażeniem
ze środków pozyskanych z rady rodziców
i z pikniku rodzinnego. Koszt tablic 16 000 zł.

W Szkole Podstawowej nr 3 w Przeworsku
położono panele w pracowni komputerowej i sali
oddzia łu przedszkolnego, gdzie również
pomalowano ściany. Prace związane z położe-
niem paneli i malowaniem pomieszczeń
wykonane zostały przez pracowników szkoły
i rodziców. Wymieniono i pomalowano parkiet
w gabinecie dyrektora, pedagoga i sekretariacie.
Odmalowane zosta ły: gabinet dyrektora,
pedagoga, sekretariat, osłony na grzejniki

CO w sali gimnastycznej, szatnia dla uczniów
od 0-III kl. Wymieniono okna w szatni oraz drzwi
do sali gimnastycznej od strony boiska. W sali
gimnastycznej wymieniono i pomalowano
parkiet. Wymienione zostało także wyposażenie.

Również w miejskich przedszkolach przeprowa-
dzono prace remontowo - modernizacyjne oraz
w yposażono instytucje w nowe sprzęty.
W Przedszkolu Miejskim nr 2 zakupiono
rejestrator do elektronicznej ewidencji czasu
pobytu dziecka w przedszkolu oraz wykonano
nową główną rozdzielnię elektryczną. Zakupiono
meble do grupy Promyczki, tablicę multi-
medialną, projektor multimedialny, komputer
do sekretariatu. Ponadto wykonano remont

urządzenia do obierania ziemniaków, położone
zostały płytki podłogowe w obieralni, zmywalni
i wydawalni. Odmalowana została kuchnia farbą
emulsyjną i olejną , wymieniono zepsute
elementy oraz wymalowano wszystkie urządze-
nia do zabaw w ogrodzie przedszkolnym.
Wymieniono kaloryfery w pokoju nauczycielskim
oraz uszkodzone okucia okienne.

W Przedszkolu Miejskim nr 3 wykonano projekt
oddymiania oraz przeprowadzono prace
budowlano - instalacyjne. W jednej z sal zajęć
wycyklinowany i wymalowany został parkiet.

ROK OŚWIATOWYCH INWESTYCJI
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Razem koszt
remontów w szkole
to 111 055,50 zł.

Łączna kwota robót
remontowych to 114 000 zł.

Roboty remontowe
wyniosły łącznie 79 945,41 zł.

Łączny koszt
remontów i zakupów wyniósł
25 200 zł.



Tegoroczna zbiórka azbestu z terenu naszego
miasta została zakończona. Co roku Burmistrz
Miasta Przeworska pozyskuje dotacje na zadanie
pn.: „Usuwanie wyrobów zawierających azbest
z terenu miasta Przeworska”. Środki pozyskiwane
z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Rzeszowie przeznaczone są na prace
związane z demontażem pokryć dachowych,
zbieraniem materiałów zawierających azbest
oraz z utylizacją tych odpadów przez specja-
listyczną firmę.

Dzięki realizacji ki lkuletniego programu
unieszkodliwiono już około 237 ton azbestu,
a z dofinansowania skorzystało 183 mieszkańców
miasta Przeworska. Dzięki temu wstrzymano
szkodliwe oddziaływanie na środowisko oraz
częściowo zmniejszono negatywne skutki
zdrowotne.

W wyniku przeprowadzonej w 2017 roku
inwentaryzacji, stwierdzono zaleganie 540 ton
wyrobów zawierających azbest. Na terenie
miasta zostało zidentyfikowanych 476 obiektów
mieszk alnych (22,27%), gospodarcz ych
(62,82%), przemysłowych 0,21%, użyteczności
publ icznej (0 ,42%) i innych, w któr ych
wykorzystywane są płyty azbestowo-cemen-
towe, jako pokrycia dachowe, składy oraz
elementy konstrukcyjne obiektów.

W bieżącym roku zebrano rekordową ilość
55,88 ton azbestu z 22 nieruchomości, w tym
najwięcej z budynków SP ZOZ Przeworsk -
11,53 tony i z budynku Przeworskiego Towa-
r z y s t w a B u d o w n i c t w a S p o ł e c z n e g o n a
ul. Kazimierzowskiej blisko 10 ton.

Akcja usuwania azbestu w 2017 r. finansowana
była ze środków własnych (6 343,53 zł) oraz
otrzymanych z Narodowego i Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej (12 724,84 zł).

Już dziś burmistrz zachęca mieszkańców do
składania wniosków o dofinansowanie usuwania

azbestu w 2018 r. Szczegółowe informacje na
t e m a t w y s o k o ś c i d o f i n a n s o w a n i a o r a z
dokumentów, które są niezbędne do złożenia
wniosku udzielają pracownicy Referatu Ochrony

Środowiska urzędu miasta w pokoju 218,
telefonicznie 16 648 78 44, wew. 106. Wnioski
można składać do 31 stycznia 2018 roku.

PRZEWORSK BEZ AZBESTU

Zakupiono materiały do malowania sali, szatni,
lamperii, oraz materiały do remontu klatki
schodowej (płytki, kleje, listwy antypoślizgowe,
listwy wykończeniowe, farba na lamperie).
Zakupy z 1% od dochodu za 2016 r. pozyskanego
od rodziców objęły nową tablicę interaktywną,
program, nagłośnienie, projektor oraz termos.
Na remonty i zakupy przeznaczono 27 243 zł.

Pracownicy przeworskiego Gimnazjum nr 1
przeprowadzili prace remontowo - konserwa-

torskie. Wymieniono m.in. płytki na schodach
wejściowych do budynku szko ły oraz na
schodach od strony boiska. Zamontowano rolety
materia łowe w pięciu salach lekcyjnych.
Doposażono szkołę w 3 telewizory (1 telewizor ze
środków stowarzyszenia) oraz 3 laptopy.

Decyzje burmistrza i rady miasta w sprawie
z a b e z p i e c z e n i a d o d a t k o w y c h ś r o d k ó w
w budżecie, pozwoliły również na wykonanie
robót związanych z remontem parkietu w hali
sportowej im. Tadeusza Ruta w Przeworsku.
Parkiet w hali sportowej, którą oddano do użytku
14 lat temu, do tej pory nie był odnawiany, a jego
stan techniczny i estetyczny pozostawiał wiele do
życzenia.

Red.
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Koszty remontów
i zakupów to 15 811 zł.

Łącznie we wszystkich szkołach
i przedszkolach przeprowadzono
remonty na kwotę 373 254 zł.

Witold Adrian



Rok 2017 zaowocował znaczącym wzrostem prac
inwestycyjnych Przeworskiej Gospodarki
Komunalnej Sp. z o.o. Prowadzono inwestycje
dotyczące rozbudowy sieci wodociągowej
i kanalizacyjnej, modernizacji kotłowni gazowej
oraz wymiany kabla zasilającego studnie
głębinowe w Rozborzu ujęcie wody „Trojany”.

Jedną z priorytetowych inwestycji, do której
prace przygotowawcze rozpoczęto już w roku
2016 jest ,,Przebudowa i rozbudowa komunalnej
oczyszczalni ścieków w Przeworsku”. W marcu
ubiegłego roku złożono wniosek o dofinanso-
wanie, który został pozytywnie rozpatrzony.
20 kwietnia 2017 roku Przeworska Gospodarka
Komunalna Sp. z o.o. podpisała z Narodowym
Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Warszawie umowę o dofinansowanie
na realizację projektu nr POIS.02.03.00-00-
0149/16 pn. ,,Przebudowa i rozbudowa komu-
nalnej oczyszczalni ścieków w Przeworsku”,
w ramach Działania 2.3. Gospodarka wodno-
ściekowa w aglomeracjach, dla osi priorytetowej:
Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian
klimatu Programu Operacyjnego Infrastruktura
i Środowisko 2014-2020. Planowany całkowity
koszt realizacji inwestycji projektu wynosi 23 313
858,32 zł brutto. Wysokość dofinansowania ze
środków europejskich stanowi 63,75% kosztów
kwalifikowanych projektu tj. 12 119 164,37 zł.

Inwestycja ta ma na celu dostosowanie prze-
pustowości oczyszczalni do przyjmowania
większych ładunków zanieczyszczeń w ściekach,
co umożliwi podłączenie do ulepszonego
systemu oczyszczania ścieków komunalnych
większej liczby ludności aglomeracji Przeworsk.

Dzięki przebudowie i rozbudowie mechaniczno-
biologicznej oczyszczalni ścieków komunalnych
wraz z modernizacją istniejących obiektów
i urządzeń oczyszczalni zostanie zmniejszona do
minimum możliwość wystąpienia katastrofy
ekologicznej. Możliwe będzie przyjmowanie
większych ładunków zanieczyszczeń dopro-
wadzanych wraz ze ściekami do oczyszczalni.
Inwestycja wpłynie na przedłużenie żywotności
obiektu, zmniejszenie do minimum uciążliwości
i nieprzyjemnych zapachów dostających się do
otoczenia, zwiększenie atrakcyjności terenu
miasta dla inwestorów, polepszenie warunków
dla rozwju lokalnego przemysłu, podłączenie do
oczyszczalni większej liczby ludności aglomeracji
Przeworsk korzystającej z ulepszonego systemu

oczyszczalni ścieków komunalnych, poprawę
stanu środowiska naturalnego na obszarze
aglomeracji Przeworsk.

W ramach realizacji zadań inwestycyjnych
Przeworskiej Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.:

- wykonano własnym siłami rozbudowę sieci
wodno-kanalizacyjnej o łącznej długości 350 mb
sieci wodociągowej i 1370 mb kanalizacji
sanitarnej. W ramach rozbudowy zosta ły
wybudowany wodociąg na ulicy Szkolnej
doprowadzający wodę do Bazyliki pw. Ducha

Świętego – koszt inwestycji 42 000,00 zł brutto,
kolejny etap kanalizacji sanitarnej na ulicach
Jasna, Lwowska, Otwarta, Orląt Lwowskich
o długości 810 mb – koszt zakończonego etapu
inwestycji – 344 400,00 zł brutto oraz kanalizacji
sanitarnej na ul. Solarza o długości 560 mb – koszt
inwestycji 67 750,00 zł brutto. Łączny koszt
inwestycji poprawiającej gospodarkę wodno –

kanalizacyjną wyniósł 454 150,00 zł brutto.

PRZEWORSKA GOSPODARKA
KOMUNALNA INWESTUJE

Plan sytuacyjny przed rozbudową miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Przeworsku.
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Podpisanie umowy – (od lewej) Prezes NFOŚiGW Kazimierz Kujda, Prezes PGK Sp. z o.o. Krzysztof Ożóg,
z-ca Prezesa PGK Sp. z o.o. Aleksander Przeszłowski.



- wykonano modernizacje kotłowni gazowej
zaopatrującej w energię cieplną budynek PGK Sp.
z o.o., Ratusz oraz dwa budynki Przeworskiego
Towarzystwa Budownictwa Społecznego, tj. pl.
Mickiewicza 1 oraz 11. W wyniku modernizacji
zostały zainstalowane 4 kotły gazowe Buderus
Logomax Plus GB 162-85 V3 z uk ładem
sterującym, o łącznej mocy 320 kW wraz
z instalacją technologiczną kotłowni. Zamonto-
wany został system wykrywania gazu Gazex
Md-2. Z oraz system odprowadzania spalin
z kaskadą kominową Jeremias. Dzięki inwestycji
z m i n i m a l i zo w a n o m o ż l i wo ś ć p r ze s t o j u
w dostarczaniu ciepła. Zainstalowanie nowo-
czesnego systemu zabezpieczeń zmniejszy
ryzyko niekontrolowanego wypływu gazu,
grożącego wybuchem oraz uchroni użytko-
wników kotłowni przed zaczadzeniem tlenkiem
węgla. Łączna wartość inwestycji wyniosła
213 400,00 zł brutto.

- wykonano wymianę zużytej linii kablowej 15 kV,
która zasila studnie głębinowe ujęcia wody
Rozbórz ,,Trojany” o długości 1800 mb - koszt
inwestycji 193 000,00 zł brutto.

- wykonano kolejny etap rozbudowy zdalnego
odczytu wodomierzy – realizacja zadania ułatwi
i skróci czas odczytów inkasenckich, wyeliminuje
uciążliwość odczytów dla klienta. Zapewni
o d p o w i e d n i ą l o g i s t y k ę o d c z y t ó w b e z
konieczności odwiedzania miejsc zamonto-
wanych wodomier z y – koszt inwest ycj i
28 290,00 zł brutto.

- wdrożono now y zintegrowany system
informatyczny Komadres – dostawa oraz
wdrożenie wielostanowiskowego systemu

zarządzania, wraz z konwersją danych z doty-
chczas użytkowanych systemów oraz szkolenie
operatorów systemu. Zintegrowany System
Zarządzania Komadres spełnia wymagania
europejskich standardów, umożliwia kompletny
i kompleksowy wgląd w najbardziej aktualne
dane firmy, przez co zapewnia efektywne
zarządzanie jej zasobami oraz całkowitą kontrolę
zachodzących w niej procesów. System dosto-
sowany jest do specyfiki poprzez integrację
podsystemu Media zawierającego wymagane dla
zakładów komunalnych, specjalistyczne funkcjo-
nalności systemu, obsługujące typowe dla firmy
obszary biznesowe. System gwarantuje m.in.
natychmiastowy dostęp do informacji o odbior-

cach, obiektach oraz parametrach rozliczania.
Automatycznie obsługuje cały proces sprzedaży
od zawarcia umowy do wystawienia faktury
zgodnie z zatwierdzoną taryfą oraz przyjętym
sposobem rozliczania. W przyszłości umożliwi on
uruchomienie Internetowego Biura Obsługi
Klienta IBOK, które zapewni mieszkańcom
Przeworska m.in. przeglądanie w łasnych
rozrachunków, podgląd naliczeń i stanów
liczników, zgłoszenie nowego odczytu, pobranie
odpowiednich formularzy, dokumentów i innych
informacji, zgłoszenia awarii oraz pozwoli
na korespondencję.
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Plan sytuacyjny po rozbudowie miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Przeworsku.

Karolina Kotowska



NOWE MOŻLIWOŚCI DLA MIASTA

Zakończyła się trwająca kilka lat procedura
opracowania miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego tzw. „Lwowska II”.
Z uwagi na liczne protesty dotyczące ograniczeń
i uciążliwości, które mogą powstać w związku
z planowanym połączeniem ul. Lwowskiej i ul.
Misiągiewicza Burmistrz Miasta Przeworska
wystąpił do rady miasta o zmianę obszaru
opracowania miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego z wyłączeniem terenu
przy budynku parafii pw. Chrystusa Króla
w P r z e w o r s k u o r a z p r z y l e g a j ą c e g o d o
ul. Misiągiewicza, który miał być przewidziany na
układ komunikacyjny.

W ramach procedur opracowania miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego
„Lwowska II” zebrano wnioski mieszkańców,
uz ysk ano w ymagane pr zepisami prawa
uzgodnienia i opinie, a także wyłożono projekt
planu do publicznego wglądu i zorganizowano
dyskusję publiczną nad jego rozwiązaniami
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzen-
nego „Lwowska II” w Przeworsku, uchwalony
w dniu 28 września 2017 r. obejmuje teren po
lewej stronie ul. Lwowskiej (jadąc w stronę
Przemyśla) przed torami kolei wąskotorowej,
w kierunku północnym do ul. Misiągiewicza,
z wyłączeniem terenów pod liniami elektro-
e n e rg e t yc z ny m i . O b s z a r m pz p z a j m u j e
powierzchnię ok. 11 ha i obecnie wykorzy-
stywany jest głównie pod uprawy rolne oraz
uprawy ogrodnicze o charakterze tymczasowych
ogrodów działkowych.

W wyniku realizacji ustaleń planu nastąpi
przekształcenie terenów produkcji rolnej
w tereny zabudowy mieszkaniowej jedno-
rodzinnej i wielorodzinnej, zabudowy mieszka-
niowo-usługowej, usługowej i usługowo-
handlowej. Szkielet układu komunikacyjnego

mpzp stanowi projektowana droga zbiorcza
o p r ze b i e g u p o ł u d n i kow y m , o k re ś l o n a
w Studium Uwarunkowań i Zagospodarowania
Przestrzennego Miasta Przeworska. Droga
publiczna zbiorcza KDZ, która zostanie połą-
czona z ul. Lwowską w rejonie skrzyżowania
z ul. Zieloną, posiada 2 odcinki, jej szerokość
w liniach rozgraniczających to 20 m, w tym
jezdnia o szerokości nie mniejszej jak 7 m,
chodniki dwustronne, oświetlenie, możliwość
lokalizacji ścieżki rowerowej. Odcinek przy
zabudowie wielorodzinnej i sakralnej, o pow.
ok. 9 arów, do czasu realizacji drogi zbiorczej,
może zostać wykorzystany na naziemne miejsca
postojowe. Pozostały układ komunikacyjny
zaprojektowany został w oparciu o istniejące
drogi na osi wschód – zachód.

Na drogach tych zaplanowano drogi publiczne
gminne o szer. 10-12 m oraz drogi wewnętrzne
o szer. 8 m. Pomiędzy układem komunikacyjnym
wyznaczono kompleksy zabudowy. W części
północnej planu nawiązano do występującej
zabudowy wielorodzinnej, w części środkowej
planu nawiązano do zabudowy jednorodzinnej
istniejącej przy ul. Pszennej i ul. Orląt Lwowskich,
natomiast w części południowej zaplanowano
zabudowę usługową i handlową, stanowiącą
uzupełnienie wyznaczonych funkcji mieszkanio-
wych, których celem jest zaspokojenie podstawo-
wych potrzeb ludności. W terenach zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej przewiduje się
powstanie ok. 30 działek budowlanych, o pow.
od 0, 07 ha do 0, 12 ha; w terenach zabudowy
mieszkaniowo-usługowej - ok. 35 działek
budowlanych, o pow. nie mniejszej jak 0, 07 ha;
w terenach zabudowy usługowej i usługowo-
handlowej - 10 dzia łek o zróżnicowanej
powierzchni, a w terenach zabudowy mieszka-
niowej wielorodzinnej, zaplanowano możliwość

realizacji 3-4 budynków mieszkalnych wieloro-
dzinnych.

W krajobrazie otoczenia dominuje budynek kościoła

Parafii pw. Chrystusa Króla w Przeworsku – zaznacza

Burmistrz Miasta Przeworska Leszek Kisiel.

W celu odpowiedniej ekspozycji zabudowy
sakralnej w ustaleniach planu wprowadzono
zapis o wysokości budynków wielorodzinnych nie
w yższ ych niż budynek kościo ła, a także
wskazano, aby budynki wielorodzinne sytuować
prostopadle do wyznaczonej drogi. Z uwagi na
dopuszczenie usług w kondygnacji parterów
budynków wielorodzinnych, mając także
na względzie sąsiedztwo terenu parafii pw.
Chrystusa Króla wprowadzono zakaz lokalizo-
wania usług rozrywki, w szczególności dyskotek,
salonów gier, k lubów nocnych i innych
o podobnym stopniu uciążliwości dla otoczenia,
w celu ograniczenia możliwości wystąpienia
konfliktów społecznych.

Podjęta uchwała miejscowego planu zagospo-

darowania przestrzennego „Lwowska II” w Przewor-

sku umożliwi kompleksowe zagospodarowanie

atrakcyjnych terenów miasta poprzez powstanie sieci

nowych dróg i wyznaczenie ok. 80 nowych działek

budowlanych. Budowa w najbliższych latach na

przedmiotowym terenie osiedla o wielofunkcyjnym

charakterze uaktywni wschodnią część miasta

i przyniesie pozytywne korzyści ekonomiczne

i społeczne m.in. w postaci zaspokojenia potrzeb

mieszka-niowych, czy podniesienia standardu

zamieszki-wania, a także zwiększenia liczby miejsc

pracy - podsumowuje burmistrz.

Małgorzata Pałka
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W d r u g i e j p o ł o w i e 2 0 1 7 r. M a r s z a ł e k
Województwa poinformowa ł Burmistrza
Przeworska o wynikach naboru projektów
wybranych do dofinansowania w ramach osi
priorytetowej III Czysta energia działanie 3.1
Rozwój OZE – projekty parasolowe Regionalnego
Pro g ra m u O p e ra c y j n e g o Wo j e w ó d z t wa
Podkarpackiego na lata 2014-2020. Miasto
Przeworsk złożyło wniosek o dofinansowanie
w partnerstwie z Gminą Błażowa. Liderem
projektu jest Gmina Miejska Przeworsk, która
zapewni przygotowanie, realizację i koordynację
całego projektu.

25 września 2017 r. w Urzędzie Marszałkowskim
Województwa Podkarpackiego Burmistrz Leszek
Kisiel podpisał umowę projektową na łączną

kwotę ponad 12,8 mln złotych. Nasz projekt
został oceniony pozytywnie na wszystkich
etapach oceny i uzyskał bardzo wysoką liczbę
punktów – 85,63 pkt. na 100 możliwych,
co zagwarantowało otrzymanie dotacji na
realizację projektu. Projekt Gminy Miejskiej
Przeworsk znalazł się na 7 pozycji spośród 69
złożonych wniosków przez ponad 150 gmin
województwa. Do dofinansowania wybranych
zostało tylko 14 projektów.

Zakres rzeczowy projektu obejmuje budowę 409
szt. instalacji paneli fotowoltaicznych, 418 szt.
instalacji solarnych oraz 116 kotłów na biomasę

(pellet) na terenie Miasta Przeworska i Gminy
Błażowa, w tym na terenie Przeworska 134 szt.
instalacji paneli fotowoltaicznych, 208 szt.
instalacji solarnych oraz 32 kotły na biomasę.
Łącznie projektem zostanie objętych 691 gospo-
darstw domowych, w tym 303 gospodarstwa
z terenu Miasta Przeworska.

Całkowita wartość projektu wynosi 12 801 208,16
zł, w tym 4 960 355,33 zł dla Przeworska. Wartość

dofinansowania z UE wynosi 9 999 756,15 zł,
w tym dla Przeworska 3 871 833,30 zł.

Projekt otrzyma dofinansowanie w wysokości
85% kosztów kwalifikowanych. Pozostałe 15%

oraz podatek VAT w pełnej wysokości zostanie
pokryty ze środków własnych ostatecznych
odbiorców - mieszkańców. Mieszkańcy pokryją
także koszty ubezpieczenia instalacji oraz
ewentualne koszty serwisu (jeśli takie wystąpią).

Projekt będzie realizowany do grudnia 2018 roku.
W najbliższym czasie przewidziano wybór
wykonawców instalacji oraz inspektorów
nadzoru, podpisanie umów z mieszkańcami oraz
wpłatę przez mieszkańców I transzy wkładu
własnego.

Wpłaty II transzy wkładu własnego będą

uiszczane po rozstrzygnięciu postępowań

przetargowych na wybór wykonawców instalacji
i inspektora nadzoru. Dokonanie całkowitej
wpłaty będzie warunkiem rozpoczęcia montażu
instalacji na terenie nieruchomości. Roboty
budowlane związane z montażem instalacji będą

realizowane w 2018 roku. Niebawem opubliko-
wane zostaną listy mieszkańców zakwali-
fikowanych do projektu oraz wzór umowy na
udział w projekcie.

Wszelkie informacje dotyczące projektu
publikowane będą na stronie internetowej
Urzędu Miasta Przeworska: przeworsk.um.gov.pl
w zakładce „ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII”.

PRZEWORSK OTRZYMAŁ DOFINANSOWANIE
NA ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII (OZE)

MIEJSKI OŚRODEK KULTURY
Już od 40 lat Miejski Ośrodek Kultury wypełnia
swoją misję prowadząc działalność w zakresie
wychowania, edukacji, zaspokajania potrzeb
i aspiracji kulturalnych społeczeństwa, z uwzglę-
dnieniem działań w zakresie upowszechniania
kultury narodowej i regionalnej, upowszech-
niania sztuki profesjonalnej i amatorskiej,
tworzenia optymalnych warunków do korzy-
stania z dóbr kultury. Uroczyste otwarcie nowo
wybudowanego obiektu odbyło się 27 maja
1974 r., a 8 czerwca 1987 r. Wojewoda Przemyski
nadał Miejskiemu Ośrodkowi Kultury w Przewor-
sku imię Oskara Kolberga.

Obecnie MOK prowadzi stałe zajęcia w zespołach
oraz kołach zainteresowań. Dzieci, młodzież,
dorośli mają możliwość realizowania swoich pasji
w zespołach wokalnych, tanecznych, szkółkach
muzycznych (fortepian, gitara), grupie fireshow,
orkiestrze dętej, pracowni ceramiki i batiku czy

modelarniach (lotniczej i okrętowej). Organi-
zowane są: koncerty zamknięte i plenerowe,
przeglądy, konkursy, festiwale na poziomie
miejskim, powiatowym i wojewódzkim, wystawy
artystyczne, spektakle teatralne, kursy tańca,
wypoczynek letni i zimowy dla dzieci i młodzieży.

Miejski Ośrodek Kultury ściśle współpracuje
z jednostkami organizacyjnymi miasta: przedsz-
kolami, szkołami podstawowymi, gimnazjum czy
Miejską Biblioteką Publiczną. Wspiera działalność
stowarzyszeń włączając się w organizację
spotkań, rajdów, biegów (Tropem Wilczym, Bieg
Montera). Udostępnia swoją bazę do prób
i przedstawień, powstałemu przy Miejskiej
Bibliotece Publicznej im. Juliana Przybosia
amatorskiemu teatrowi "U Julka". Orkiestra dęta
uświetnia swoimi występami uroczystości
miejskie, święta państwowe i kościelne.

Działalność ośrodka to również kino. Kino

"Warszawa" umożliwia mieszkańcom miasta
i powiatu dostęp do polskiej i światowej
kinematografii. Różne były koleje naszego
przeworskiego kina w okresie 40 lat, były lata
lepsze i gorsze, były tłumy na tak głośnych
filmach jak "Potop" czy "Pan Wołodyjowski", był

r ó w n i e ż o k re s k i e d y z p owo d u z m i a ny
technologii zapisu filmów i braku odpowiedniej
aparatury kino było nieczynne. Na szczęście
kłopoty natury technicznej są już za nami.
W ciągu trzech lat sukcesywnie, dzięki środkom
z MKiDN, PISF oraz Burmistrza Miasta Przeworska
przeprowadzono cyfryzację kina. W roku 2017
wykonano ostatni etap modernizacji - wymianę

nagłośnienia.

Od czerwca nasze kino posiada już nowy system,
zostało wyposażone w jedno z najnowszych
i najlepszych rozwiązań audio-technicznych dla
kin cyfrowych.

Red.
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To system dźwiękowy Dolby Digital Surround EX
w układzie kanałowym 7.1, który obsługiwany
jest procesorem DOLBY CP750. Ten zestaw
w połączeniu z 23 głośnikami (12 bocznych,
4 tylnych, 3 frontowych, 3 centralnych i 1 sub-
basu) firmy Luis WaSSman oferuje doskonałą

jakość dźwięku oraz zapas mocy zaspokajający
gusta nawet najbardziej w ymagając ych
odbiorców.

Całość zadania to koszt 84 200 zł, 50% tej kwoty,
tj. 42 100 zł dofinansował Polski Instytut Sztuki
Filmowej, pozostała część pochodziła ze środków
Miejskiego Ośrodka Kultury.

Po wymianie nagłośnienia Kino "Warszawa"
w Przeworsku jest już w pełni kinem cyfrowym,
działającym na sprzęcie o najbardziej zaawanso-
wanej technologii. Każdy proces cyfryzacji kina
pozwalał na wybór najlepszych i najnowszych
rozwiązań.

W bieżącym roku zaczął się również zmieniać

wygląd i otoczenie ośrodka. Dzięki środkom
pozyskanym przez Urząd Miasta Przeworska
w ramach projektu „Rozwój infrastruktury
kulturalnej oraz rozwój oferty kulturalnej na
terenie Gmin MOF Jarosław – Przeworsk”,
rozpoczęto prace modernizacyjne, efektem
których będzie nowa nawierzchnia wokół

budynku, nowe miejsca postojowe, odnowiona
elewacja, wyremontowane łazienki, zakup sceny
plenerowej, nagłośnienia, zostanie również

wymienione oświetlenie sceniczne.

Działania Burmistrza Miasta Przeworska, dyrekcji
oraz pracowników mają na celu jak najlepsze
wypełnianie zadań i misji, do których został

powołany Miejski Ośrodek Kultury.



Burmistr z M iasta Pr zeworsk a corocznie
występuje z wnioskiem do Podkarpackiego
Wojewódzkiego Konser watora Zabytków
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 o we j n a p r a c e
konserwatorskie przy zabytkowych nagrobkach
i pomnik ach nagrobnych na cmentar zu
komunalnym (starym) w Przeworsku. W 2017 r.
zakres prac obejmował konserwację techniczną

i estetyczną zabytkowego nagrobka Amelji
Wollównej oraz krzyża żeliwnego z grobu
ziemnego Jakó(u)ba Piontka.

Dzięki Pani Danucie Krupińskiej, nauczycielce
ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Przeworsku, wiemy,
że Amelia Woll (1866-1933) od 1904 r. pełniła
funkcję dyrektorki pięcioklasowej szkoły żeńskiej.
Przed wybudowaniem nowego budynku szkoły
na placu zwanym „Misiągiewiczówką” przy ulicy
Lwowskiej, cztery klasy mieściły się w ratuszu
oraz po jednej w budynku szkoły męskiej oraz
w kamienicy Świtalskich. Kierowała placówką do
1929 r. kiedy to po 44 latach pracy w zawodzie
naucz yciela przesz ła w stan spocz ynku.
Wspominano ją jako bardzo kultura lną

i dystyngowaną damę, która przyjaźniła się
z księżną Eleonorą Lubomirską, którą często
odwiedzała w pałacu Lubomirskich. Przyjaźń ta
datowała się od wspólnego pobytu w Monte
Carlo, gdzie odpoczywały obie damy. Zmarła
bezpotomnie 22 stycznia w 1933 r.

Całkowity koszt konserwacji wyniósł 25 958,41 zł,
z czego 10 000 zł sfinansowano z dotacji
Marszałka Województwa Podkarpackiego,
11 000 zł z dotacji Podkarpackiego Wojewódzkie-
go Konserwatora Zabytków. Pozostała kwota
4 958,41 zł – pochodziła z kwesty przepro-
wadzonej w dniu Wszystkich Świętych (2016)
przez 13. Drużynę Harcerzy i Harcerek z Kresów.

Burmistrz Miasta Przeworska zajmuje się koordy-
nacją projektu, przygotowaniem niezbędnych
dokumentacji, umów, wyłanianiem wykonawcy
oraz odbiorami, rozliczaniem dotacji, współpracą

z konserwatorem zabytków i przygotowywaniem
co roku kolejnych wniosków o dofinansowania.

Celem działań konserwatorskich jest zabezpie-
czenie, zachowanie i utrwalenie substancji
zabytków, a także ich stabilizacja konstrukcyjna.

Akcję ratowania najbardziej wartościowych
nagrobków pod nazwą „Ratujmy nagrobki”
na przeworskim cmentarzu rozpoczęto kwestą
w 2010 r. z inicjatywy phm. Agnieszki Bernackiej.
Dzięki wsparciu finansowemu Podkarpackiego
Wojewódzkiego Konser watora Zabytków
i Marszałka Województwa Podkarpackiego
i osobom biorącym udzia ł w corocznych
kwestach na cmentarzu w Przeworsku udało się
już przeprowadzić do końca 2017 r. pełną

konserwację 16 zabytkowych nagrobków.

Podczas ostatniej – 8 zbiórki, przeprowadzonej
1 listopada 2017 r. na ratowanie zabytkowych
nagrobków harcerze z 13. Drużyny Harcerzy
i Harcerek z Kresów uzbierali 5 338,03 zł.

Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy
wspierają akcję, dzięki czemu dzieło ratowania
nagrobków rozwija się, a historycznie cenne
nagrobki nadal cieszą swoim pięknem.

Renata Chomik

RATUJEMY NAGROBKI STAREGO CMENTARZA
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Od 13 czerwca 2017 roku Święty Antoni z Padwy
oficjalnie patronuje naszemu miastu. Ten
szczególny dzień na zawsze zapisze się w historii
miasta i w pamięc i jego mieszk ańców.
Uroczystości rozpoczęły się mszą świętą w koś-
ciele oo. Bernardynów w Przeworsku o godz.
11.00, z udziałem licznie zgromadzonych
pocztów sztandarowych jednostek miejskich,
powiatowych i stowarzyszeń.

Swoją obecnością zaszczycili również znamienici
goście, przedstawiciele Sejmu i Senatu RP, władze
samor ządowe szczebla wojewódzk iego,
powiatowego i miejskiego, księża Dziekani,
proboszczowie przeworskich parafii i ojcowie
bernardyńskich wspólnot z o. Prowincjałem
Te o f i l e m C z a r n i a k i e m . M s z y Ś w i ę t e j
przewodniczył Metropolita Przemyski JE. ks. abp
Adam Szal, który wygłosił okolicznościowe
kazanie. Na początku Eucharystii odczytane
zostały dokumenty stanowiące o nadaniu
Patrona Miastu. Przewodniczący Rady Miasta
Tomasz Kojder odczytał uchwałę w sprawie
w yrażenia wol i ustanowienia Świętego
A n t o n i e g o z P a d w y p a t r o n e m m i a s t a
Przeworska. Następnie Burmistrz Miasta
Przeworska Leszek Kisiel przedstawił prośbę,
którą złożył na ręce ówczesnego Metropolity
Przemyskiego, Jego Ekscelencj i Księdza
Arcybiskupa Józefa Michalika o zatwierdzenie
dokonanego wyboru i skierowanie sprawy do
Stolicy Apostolskiej. Decyzją Kongregacji ds.
Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów z dnia
8 kwietnia 2016 roku, którą uroczyście odczytał

ks. dziekan prał. Zenon Ruchlewicz, Święty
Antoni z Padwy, Prezbiter i Doktor Kościoła
oficjalnie został ogłoszony Patronem u Boga
Miasta Przeworska.

W podniosłej liturgii czynny udział wzięli
przedstawiciele władz miasta. Czytania zostały
przygotowane przez radnych Stanisława Wajdę

oraz Ryszarda Łuczyka. Wezwania modlitwy
powszechnej odczytali radni Anna Świderska-
Ciupa, Elżbieta Cholewa oraz Mieczysław Żuk.
Burmistrz Miasta Przeworska Leszek Kisiel wraz
z Przewodniczącym Rady Miasta Tomaszem
Kojdrem ofiarowali w procesji z darami ornat oraz
trzy stuły z wizerunkiem św. Antoniego. Mszę

Świętą uświetniła również Orkiestra Miejskiego
Ośrodka Kultury oraz Chór parafialny św. Barbary,
który wykonał specjalnie skomponowaną na tę

okazję pieśń o św. Antonim Patronie Miasta
Przeworska.

Na zakończenie uroczystości w kościele abp
Adam Szal w akcie zawierzenia oddał Przeworsk
pod opiekę św. Antoniego oraz poświęcił obrazy
przedstawiające naszego Patrona, które zawisły
w gabinecie Burmistrza Miasta Przeworska
i Przewodniczącego Rady Miasta. Gwardian

klasztoru oo. Bernardynów w Przeworsku
o. Kazimierz Kowalski dziękując za popro-
wadzenie liturgii, przekazał na ręce Metropolity
Przemyskiego prośbę o koronację Obrazu Matki

Bożej Pocieszenia Przeworskiej.

Po oficjalnych uroczystościach wszyscy goście,
mieszkańcy miasta i okolic zostali zaproszeni
przez burmistrza na Festyn Świętego Antoniego.
W zajeździe „Pastewnik” od godz. 16.00
przygotowane zostały wspaniałe atrakcje. Dzieci
mogły bez końca korzystać z bezpłatnych
zjeżdżalni, ścianki wspinaczkowej, eurobungee
itp.

Na scenie jako pierwsi zaprezentowali się aktorzy
z grupy „My z Kasztanowej”, skupiającej
uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej
z Przeworska. W barwnej inscenizacji pt.:
„O straszliwym smoku, dzielnym Szewczyku,
p i ę k n e j k r ó l e w n i e i k r ó l u G w o ź d z i k u”

przedstawili perypetie królewny uwikłanej
w intrygę przebiegłej czarownicy, szukając
jednocześnie odpowiedzi na odwieczne pytanie -
warto mieć, czy być?

DNI ŚW. ANTONIEGO Z PADWY
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Sztuka została bardzo pozytywnie odebrana
pr zez publ iczność , która z uśmiechami
na twarzach nagrodziła artystów gorącymi
brawami.

K o l e j n y m i z e s p o ł a m i , k t ó r e
wystąpiły na festynie były
grupy wokalne Miejskiego
O ś r o d k a K u l t u r y
w P r z e w o r s k u .
„DOLCE” – wokalistki
w wieku od 7 do 9
l a t z a ś p i e w a ł y
piosenki pt.: „Pio-
s e n k a n a c z te r y
k o p y t a i w i a t r ”,
„Kochaj czworonogi”,
„Choć masz mało lat”,
„Gdzieś tam”. Kolejną,
nieco starszą, była grupa
wok alna „MOLTO”, która
zaprezentowała przeboje naszych
r o d z i c ó w : „ N i e z a d z i e r a j n o s a”,
„Najpiękniejsza w klasie”, „Orkiestry dęte”, oraz
„Najtrudniejszy pierwszy krok”. Trzecim zespołem
Miejskiego Ośrodka Kultury była najstarsza grupa
„BEMOL”. Solistki zaśpiewały utwory: „Radość

najpiękniejszych lat”, „Chłopak z drewna”,
„Kołysanka dla mamy”, „Taki cud i miód”.
Wszystkie wykonania spotkały się z zasłużonymi
oklaskami.

N a j b a r d z i e j
w y c z e k i w a n ą

atrakcją był występ
gwiazdy wieczoru

„Eleni”. Wśród zgroma-
dzonego tłumu dostrzec

można było wielu fanów
p i o s e n k a r k i . G d y n a s ce n i e

pojawiła się artystka, plac zajazdu „Paste-
wnik” wypełnił się po brzegi. Eleni bardzo szybko
zjedna ła sobie publiczność , zapraszając
wszystkich do wspólnego śpiewania. Najbardziej
znane przeboje takie jak „Troszeczkę ziemi,
troszeczkę słońca”, „Tylko w twoich dłoniach”,
czy „Przez ile dróg”, wybrzmiewały bardzo głośno
i melodyjnie. Po blisko dwugodzinnym koncercie
Eleni poproszona o bis zjawiskowo wykonała
utwór Ave Maria oraz wspólnie z całą widownią

zaśpiewała Barkę. Na zakończenie Burmistrz
M i a s t a P r z e w o r s k a L e s z e k K i s i e l w r a z
z o. Gwardianem Kazimierzem Kowalskim
serdecznie podziękowali artystce wręczając
piękne kwiaty i pamiątkowy obraz św. Antoniego.
Po koncercie nie było końca autografom
i zdjęciom, do których Eleni pozowała z wielką

przyjemnością. Każdy miał możliwość zamienie-
nia kilka słów z piosenkarką i podziękowania
za wspaniały koncert.

Pierwsze obchody Dni św. Antoniego z Padwy
Patrona Miasta Przeworska już za nami. Możemy
być dumni, że tak wspaniały święty czuwa nad
Przeworskiem. Już dziś zapraszamy na uro-
czystości związane z Patronem, które na stałe
wejdą w kalendarz miejskich wydarzeń.

Red.

13 października 2017 roku w ratuszu Burmistrz
Miasta Przeworska Leszek Kisiel wręczył nagrody
przeworskim nauczycielom z okazji Dnia Edukacji
Narodowej. Wyróżnienia otrzymały panie: Alicja
Romankiewicz - dyrektor Przedszkola Miejskiego
nr 3, Dorota Mróz - nauczyciel wychowania
przedszkolnego w Przedszkolu Miejskim nr 3,
Mar ta Maziarz - naucz yciel w ychowania
przedszkolnego w Przedszkolu Miejskim nr 2,
Ewa Kojder - nauczyciel j. niemieckiego
i angielskiego w Szkole Podstawowej nr 1, Anna
Dołhun - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
w Szkole Podstawowej nr 2, Ewelina Wojtas -
nauczyciel j. angielskiego w Szkole Podstawowej
nr 3 oraz pan Janusz Czerwiński - nauczyciel
w Gimnazjum nr 1.

Burmistrz pogratulował nauczycielom wyrażając
słowa uznania dla trudnej i wymagającej pracy
pedagoga i wychowawcy. Podziękował również

za aktywny udział w kształtowaniu charakterów
dzieci i młodzieży.

Red.

NAGRODY BURMISTRZA MIASTA PRZEWORSKA
Z OKAZJI DNIA EDUKACJI NARODOWEJ



Po raz pierwszy w historii miasta, burmistrz

Przeworska Leszek Kisiel wręczył sportowe

stypendia. Biorąc pod uwagę znaczenie dyscypliny

dla miasta oraz osiągnięte przez sportowców

w ynik i burmistr z pr z yzna ł 1 st ypendium

w dyscyplinach indywidualnych i 6 w dyscyplinach

zespołowych.

W dyscyplinach indywidualnych w kategoriach

wiekowych U15 i wyżej stypendium otrzymał

Maciej Hołub - pływak, Mistrz Polski Seniorów

i Młodzieżowców w roku 2016 w stylu klasycznym,

wcześniej wielokrotny Mistrz i Rekordzista Polski

Juniorów, finalista Mistrzostw Świata i Europy

Juniorów. Przyznane przez burmistrza stypendium

- 4 500 zł, z pewnością stanowić będzie pomoc dla

zawodnika, rekompensować znaczne koszty

finansowe,

włożony wysi-

łek oraz poświęcony

czas, których wymaga pływanie.

W spotkaniu z burmistrzem uczestniczyli młodzi

koszykarze wyróżnieni w kategorii dyscyplin

zespołowych wraz z rodzicami. Sześciu adeptów

koszykówki Maciej Ficek, Szymon Jurkiewicz,

Jakub Jurzyk, Michał Kucharczyk, Jakub Marko

i Miłosz Zając, pod wodzą trenera Wojciecha

Jurkiewicza odnieśli w minionym roku sukcesy

rangi wojewódzkiej oraz ogólnopolskiej, m.in.

brali udzia ł w turnieju ćwierćf ina łow ym

Mistrzostw Polski i zostali powołani do kadry

w o j e w ó d z t w a . P r z y z n a n e s t y p e n d i u m

w wysokości 1 000 zł dla każdego zawodnika jest

wsparciem w dalszym szlifowaniu sportowych

talentów.

Burmistrz Miasta Przeworska podkreślił jak

ważne jest wspieranie sportowców, zwłaszcza

młodzieży, i umożliwianie im osiągania coraz

lepszych wyników. Życzy ł stypendystom

wytrwałości i dalszych sukcesów. Obecnym na

spotkaniu rodzicom podziękował za zaangażo-

wanie i wsparcie swoich dzieci.

Stypendia sportowe, na mocy ustawy o sporcie,

przyznawane są zawodnikom osiągającym

wysokie wyniki sportowe w krajowym lub

m i ę d z y n a ro d ow y m w s p ó ł z awo d n i c t w i e

sportowym, biorąc pod uwagę znaczenie danego

sportu dla Gminy Miejskiej Przeworsk.

Red.

STYPENDIA DLA SPORTOWCÓW

25Wiadomości Samorządowe Przeworska



DNI PRZEWORSKA 2017

Po raz trzeci formuła Dni Przeworska zapro-
ponowana przez burmistrza Leszka Kisiela została
przyjęta z entuzjazmem i przyciągnęła na stadion
miejski tłumy.

Podobnie jak w latach ubiegłych obchody święta
naszego miasta rozpoczęły się od zawodów
sportowych. Już 2 lipca z samego rana odbyły się
O t w a r te S p ł aw i kowe Z awo d y o Pu c h a r
Burmistrza Miasta Przeworska. Do rywalizacji
stanęło 22 zawodników z Lubaczowa, Kańczugi,
Jarosławia i Przeworska. Na podium stanęli:
Robert Galuch - 4920 pkt, Rafał Czepiel - 3720 pkt
oraz Stanisław Norek - 3600 pkt. W kategorii
juniorskiej najlepszy był Miłosz Telega (1480 pkt),
drugi wynik uzyskał Szymon Leja (780 pkt),
natomiast trzecie miejsce zajął Karol Kocur (350
pkt).

W piątkowe popołudnie na Orliku przy
ul. Pszennej nie zabrak ło emocji .
Najpierw o Puchar Burmistrza Miasta
Przeworska rozegrano tradycyjny już

Turniej Piłkarski „6”, do którego zgłosiło się 6
zespołów. Na najniższym stopniu podium
uplasował się team „Mik-Fil", drugie miejsce
zajęła ekipa „III Schemat", natomiast najlepszą

drużyną zostali „Biali Murzyni". Równolegle
z zawodami piłkarskimi odbywał się Turniej
Koszykówki Trio Basket. W kategorii szkół

podstawowych dziewcząt drugie miejsce zajęły
zawodniczki z „PNA", natomiast pierwsze
drużyna „FC Baset" W kategorii gimnazjum par
mieszanych trzecie miejsce zajęła drużyna „Team
Dziki", drugie miejsce „Black Team", natomiast
najlepsze okazały się dziewczyny z zespołu
„Motylki".

W kategorii Open trzecie miejsce zajął team „Biała
Mewa”, drugie miejsce przypadło drużynie „Klub
Dżentelmenów”, triumfatorami turnieju został

zespół „Blender”. W sobotę czekały nas emocje
związane z siatkówką. W Otwartym Turnieju Piłki
Siatkowej Plażowej o Puchar Dyrektora MOSiR
wystąpiło 12 drużyn.
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Rywalizacja w turnieju była bardzo zacięta.
Trzecie miejsce zajęła para Wojciech Rusin -
Mateusz Hadała, drugie miejsce zespół w składzie
Grzegorz Pelc - Aleksander Skibicki, natomiast
zwycięży ła para Grzegorz Rusin - Patr yk
Grendysa.

Sobotnie popołudnie zapowiadało wielkie
muzyczne atrakcje. Pogoda niestety w tym roku
nie rozpieszczała. Jednak ani deszcz, ani okoliczne
burze nie odstraszyły miłośników dobrej muzyki
i zabawy. Publiczność na murawie i siedzącą

na trybunach przywitał konferansjer Konrad
Dudek - dziennikarz i publicysta radiowy
i telewizyjny. Jako pierwsi na scenie ok. godz.
19.00 pojawili się Leszcze. Ich energia i humor
powoli rozganiał ciemne chmury, aż w końcu
na niebie pojawiła się tęcza. Wokalista
i frontman Kacper Kuszewski rozbawiał
cały czas powiększającą się publiczność

swoimi żartami, przekonując, że nie
jest to kolejny odcinek ulubionego
polskiego serialu. Stadion powoli
zapełniał się przed wyczekiwanym
w ystępem gwiazdy wieczoru.
W końcu Przeworsk przywitała Beata
K o z i d r a k z z e s p o ł e m B a j m .
Legendarna polska wokalistka oprócz
najnowszych piosenek zaśpiewała
również najbardziej znane utwory
Bajmu takie jak Biała Armia, Noc po
ciężkim dniu, Co mi Panie dasz, czy Myśli
i słowa. Podczas koncertu przeworska
publiczność była świadkiem romantycznej sceny
zaręczyn jednej z asystentek Beaty. Artystka
wspaniale czuła się na scenie Dni Przeworska,
o czym świadczył trzykrotny bis. Zaraz po
w ystępie na niebie rozb łys ły fajer werki
p r z y g o t o w a n e p r z e z f i r m ę P r o g r e s s .
Na zakończenie pierwszego dnia koncertowego
do wspólnej zabawy zaprosił zespół Libero Band.

Niedziela przywitała nas piękną, słoneczną

pogodą. W południe grupa 80 rowerzystów
stawiła się na starcie V Przeworskiego Rajdu
Rowerowego na stadionie miejskim przy
ul. Budowlanych. Uczestnicy wyruszyli na
wspólną przejażdżkę w 47 kilometrową trasę

wiodącą przez: Gorliczynę, Białobrzegi, Żołynię,

Grodzisko Dolne, Zalew Czyste,
L a s z c z y n y, G n i e w c z y n ę d o
Przeworska. Około godziny 17.30
dotarli do mety na stadionie.
Na zakończenie rajdu odbyło się
wspólne biesiadowanie przy grillu.

Już od godziny 14.00 weso łe
miasteczko było oblegane przez całe

rodziny. W tym samym czasie, na
stadionie, przeworsc y pszczelarze

prezentowali wyroby oraz przybliżali swoją
p r a c ę i h o b b y. Tu ż p o g o d z i n i e 1 5 . 0 0

zaprezentowali się aktorz y z grupy „My
z Kasztanowej”.

Po przedstawieniu odbyła się aukcja obrazów
Warsztatów Terapii Zajęciowej w Przeworsku.
Kolejnymi artystami, którzy zaprezentowali się na
scenie był zespół wokalno – instrumentalny
„Muzyczny Świat”. Przedstawili utwory z kanonu
szeroko pojętej muzyki rozrywkowej, tej
współczesnej jak i tej z przed kilkudziesięciu lat.
Z my ś l ą o n a j m ł o d s z yc h m i e s z k a ń c a c h
P r z e w o r s k a a n i m a t o r z y M O K i M O S i R
przygotowali gry i zabawy. Około godziny 18.00
wystąpił zespół Funky Jobo.

Tuż przed koncertem finałowym odbyło się
losowanie nagród głównych w loterii Warsztatów
Terapii Zajęciowej, które wręczyli Burmistrz
Miasta Przeworska Leszek Kisiel oraz Dyrektor
Warsztatów Terapii Zajęciowej Emilia Pelc.

Gwiazdą ostatniego dnia święta miasta był

Sławomir. Charyzmatyczny aktor i wokalista
przyciągnął na stadion parę tysięcy ludzi.
Po koncercie zgodnie z obietnicą przez blisko
dwie godziny „Król rock polo” rozdawał autografy
i z uśmiechem na twarzy pozował do zdjęć

z fanami. Dni Przeworska zakończyła zabawa
taneczna przy dźwiękach zespołu Family Power.
Mamy nadzieję, że Dni Przeworska 2017 były
niezapomnianą imprezą , którą wsz ysc y
mieszkańcy jeszcze długo będą wspominać.

Red.



Wyróżniający się uczniowie gimnazjum oraz
uczniowie szkó ł podstawowych, zgodnie
z przeworskim systemem stypendialnym zostali
nagrodzeni za średnią ocen - 5,4, a także za
doskonałe rezultaty w konkursach przedmio-
towych oraz olimpiadach sportowych przy
uzyskaniu średniej w nauce na poziomie 4,75.

30 października 2017 roku w Miejskim Ośrodku
Kultury im. Oskara Kolberga w Przeworsku,
Burmistrz Miasta Przeworska Leszek Kisiel
wręczył stypendia 71. uczniom spełniającym te
kryteria.

W uroczystości uczestniczyli dyrektorzy miejskich
podstawówek i gimnazjum, wychowawcy oraz
uczniowie wraz z rodzicami. Przed licznie
zgromadzoną publicznością uczniowie Szkoły
Podstawowej nr 1 w Przeworsku zaprezentowali
program artystyczny.

Szkoła Podstawowa nr 1

Magdalena Gaj, Weronika Dryniak, Małgorzata
Horodecka, Zuzanna Kulas, Mateusz Sobieraj,
Maja Sznaj, Judyta Weselak, Julia Boratyn,
Karolina Fryźlewicz, Kamil Janas, Jakub Kmiecik,
Katarzyna Kotlińska, Oliwia Kil i jan, Pola
Ł o s i n i e c k a , A l e k s a n d r a Two re k , M a c i e j
Wiśniowski, Maja Walczak, Hanna Markowicz,
Klaudia Sobala.

Szkoła Podstawowa nr 2

Hubert Najda, Wiktoria Dryla, Wiktoria Ruchała,
Karina Zaręba, Zuzanna Ruchel, Marcin Chmura,
Amelia Sobiegraj, Jakub Kolczak, Karol Ochyra,
Nikodem Kądziołka, Alicja Bujny, Milena Leja,
Julia Panek, Jakub Wieliczko, Igor Zięba, Wojciech
Bondyra, Natalia Niemiec, Jakub Bratko-Makaran,
Michał Świtalski, Aleksandra Firleta, Nina
Majczak, Julia Cieleń.

Szkoła Podstawowa nr 3

Inga Wojtas, Nikola Wojtas, Marcin Sławiński,
Jakub Wielgus, Amelia Wojtas, Małgorzata
Drabik, Agnieszka Niemiec.

Gimnazjum nr 1

Patrycja Bieniasz, Oliwia Cużytek, Sabina Gaweł,
Gabriela Gilarska, Dorota Horodecka, Klaudia
Kapusta Magdalena Kowal, Aleksander Kowalik,
Sylwester Leja, Karolina Lis, Filip Łaba, Martyna
Majba, Marcin Mikuła, Kamil Morawski, Julia
Półtorak, Martyna Stopa, Martyna Szczepańska,
Dorota Wikiera, Urszula Zięcio, Paweł Gondek,
Paweł Jaśkowiec, Antoni Szular, Krzysztof Zięba.

Red.
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Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej wielu
mieszkańcom kojarzy się stereotypowo tylko
i wyłącznie z pomocą finansową ludziom
z „patologii” oraz „marginesu społecznego”. Jakże
mylny to obraz - dzisiejszy MOPS to instytucja
prężnie działająca na wielu płaszczyznach życia
mieszkańców.

Najważniejszą rolę w MOPS-ie odgrywają
pracownicy socjalni, którzy nie tylko przyznają
zasiłki, ale przede wszystkim niosą pomoc
rodzinom w wielu problemach życiowych,
rodzinnych i społecznych. Praca socjalna na rzecz
rodzin to wspieranie ich w rozwijaniu bądź

zdobywaniu nowych umiejętności, czy też

podnoszeniu wykształcenia, to aktywizowanie
ludzi do zmiany ich ścieżki życiowej poprzez
ukazywanie i uwypuklanie nowych możliwości
rozwoju zawodowego, osobistego i społecznego.
Praca socjalna to także uświadamianie potrzeby
dążenia do usamodzielnienia się osób i rodzin
oraz nabywania umiejętności współżycia
w spo łeczności lokalnej. Wspó łpracując
z asystentami rodziny oraz różnymi instytucjami
pracownicy socjalni starają się rozwiązywać różne
problemy rodzinne i wychowawcze. Poprzez
swoją pracę zapobiegają dysfunkcjom całych
rodzin, czy też poszczególnych ich członków.
Działają oni także na rzecz środowiska lokalnego.
Już od wielu lat w listopadzie w szkołach
i instytucjach organizują zbiórkę słodyczy
w ramach akcji „Podziel się cukierkiem”, oraz
program „Przeworszczanie dla przeworszczan”,
k t ó r e g o c e l e m j e s t z b i ó r k a d o k o s z y
roz s t aw i o nyc h w m a r ke t a c h i s k l e p a c h
spożywczych na terenie Przeworska artykułów
spożywczych dla najuboższych rodzin w mieście.
Od ponad 10 lat w okolicach 6 grudnia dla dzieci
organizowana jest zabawa w ramach projektu
„Mikołaj przychodzi do każdego”.

Bardzo ważną częścią pracy socjalnej jest
współpraca z różnymi instytucjami, organi-
zacjami czy stowarzyszeniami. „Namacalnym” jej
przykładem jest chociażby działalność na mocy
porozumienia z Polskim Stowarzyszeniem
Diabetyków Koło Powiatowe w Przeworsku, a od
2016 roku z Oddzia łem Rejonow ym PCK
w Przeworsku, w ramach którego dla mieszkań-
ców miasta zorganizowano pomoc żywnościową

w ramach Programu Operacyjnego Pomoc
Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego
z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej
Potrzebującym Podprogram 2016 i 2017.

Mając na względzie fakt, iż obsługa techniczna
Zespołu Interdyscyplinarnego zgodnie z literą
prawa należy do Ośrodków Pomocy Społecznej
nasi pracownicy wraz z innymi członkami Zespołu

w dniu 6 listopada br. w związku z działaniami
w ramach kampanii „19 dni przeciwko przemocy
i krzywdzeniu dzieci i młodzieży w dniach 1 – 19
listopada 2017 r.” zorganizowali marsz pod
has łem „NIE dla przemoc y wobec dzieci
i młodzieży”. W tzw. „pomarańczowy marsz”

włączyły się wszystkie szkoły i przedszkola oraz
instytucje działające na rzecz rodziny. Przemarsz
ulicami miasta ponad 1500 osób z transpa-
rentami i pomarańczowymi balonikami zwrócił
uwagę mieszkańców na to, że problem przemocy
może dotyczyć nas wszystkich i nie możemy być

na niego obojętni. Dzięki zaangażowaniu
dyrektorów oraz nauczycieli ze szkół i przedszkoli,
dzieci i młodzież jeszcze przed marszem
wykonując transparenty i plakaty przyswajały
wiedzę z zakresu ich bezpieczeństwa. Marsz był

manifestem pokazującym, że my przewor-
szczanie nie godzimy się na krzywdę wobec
najbardziej bezbronnych. Marsz zakończył się
częścią ar tystyczną w sali widowiskowej
MOK przygotowaną przez dzieci ze Szkoły
Podstawowej nr 1 podczas której wręczono
nagrody laureatom konkursu plastycznego
o temacie „NIE dla przemocy wobec dzieci
i młodzieży”. Ponadto w galerii MOK została
zorganizowana wystawa plakatów przygoto-
wanych przez uczniów przeworskiego gim-
nazjum, wzbogacona o informacje z zakresu
możliwości wsparcia ofiar przemocy.

JAK DZISIAJ WYGLĄDA PRACA
MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
W PRZEWORSKU?
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Ważną funkcję w strukturach MOPS-u pełnią
asystenci rodziny. To oni poprzez pracę z rodziną

przywracają jej zdolności do właściwego
wypełniania funkcji opiekuńczo – wycho-
wawczych, towarzyszą rodzinie pomagając jej
w d r a ż a ć p r a w i d ł o w e p o s t a w y ż y c i o w e
wszystkich jej członków. Wspierają rodzinę

w rozwiązywaniu podstawowych problemów
życiowych. Dbają o to, by rodzice wychowywali
dzieci w warunkach gwarantujących im poczucie
bezpieczeństwa i mądrej miłości, by dzieci miały
szczęśliwe dzieciństwo.

Pracownicy naszego ośrodka nie pozostawiają
bez pomoc y ludzi starsz ych, samotnych
i schorowanych. Opieką nad nimi zajmują się
opiekunki środowiskowe, które codziennie
odwiedzają swoich podopiecznych w ich
domach, by pomóc im nie tylko w codziennych
czynnościach, ale też niejednokrotnie dać

wsparcie, nieść zrozumienie i akceptację oraz
przeżywać z nimi ich własne radości i smutki.

Nasz ośrodek zabezpiecza także specjalistyczne
usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami
psychicznymi, w tym także dzieci z autyzmem czy
zespołem Aspergera. Zatrudniamy terapeutów,
którzy pracując z nimi w domach wspomagają ich
rozwój emocjonalny, edukacyjny jak i społeczny.

Kolejną równie ważną częścią ośrodka jest dział

świadczeń rodzinnych. Pracownicy tego działu
obsługują zarówno rodziny z dziećmi, w tym
rodziny wielodzietne jak i rodziców wycho-
wujących dzieci samotnie, oraz w których
w y s t ę p u j e n i e p e ł n o s p raw n o ś ć j e d n e g o
z członków, zapewniając im szeroki wachlarz
przysługujących im świadczeń.

W bieżącym roku pracownicy podję l i się

niełatwego zadania jakie postawiło przed nami
ministerstwo tj. jednoczesnego przyjmowania
wniosków na świadczenia wychowawcze,
rodzinne i fundusz alimentacyjny. Pomimo obaw
o realizację tego przedsięwzięcia dzięki zorga-
nizowaniu i kompetencji pracowników, wydłużo-
nym godzinom pracy przyjmowanie wniosków
oraz obsługa klientów przebiegły płynnie i bez
komplikacji. Każdy mógł uzyskać informację
i liczyć na pomoc pracownika w wypełnieniu
wniosków. Pracownicy na bieżąco wydawali
decyzje, które gońcy zatrudnieni w ośrodku
starali się dostarczać niezwłocznie po ich
wydaniu. Dzięki temu każdy kto złożył wniosek
w terminie ma zapewnioną ciągłość wypłacanych
świadczeń. Na koniec września ośrodek był

jednym z pierwszych w województwie pod
względem wydanych decyzji w spawie świadczeń

wychowawczych. Od 1 sierpnia do 17 listopada
br. złożone zostały łącznie 1 653 wnioski,
zaś rozpatrzono i wydano decyzje w 1 527

sprawach, co stanowi ponad 92% ogółu.

Dodatkową formą pomocy dla rodzin wielo-
dzietnych (3 i więcej dzieci) jest Karta Dużej
Rodziny. Składając wniosek o kartę ogólnopolską

nabywa się jednocześnie dodatkowe przywileje
dla mieszkańców Przeworska.

Inną formą uzyskania pomocy jest możliwość

otrzymania dodatku mieszkaniowego. Wycho-
dząc naprzeciw osobom pracującym, chcącym
otrzymać dodatek przyjmowanie stron odbywa
się już od godziny 6, tak aby każdy mógł

w dogodnym dla siebie czasie złożyć wniosek.

Za łogę MOPS-u twor zą ludzie wraż l iwi ,
empatyczni i oddani swej pracy, którzy nie są

obojętni na krzywdę mieszkańców i zarówno
swój czas pracy, jak i często czas wolny
poświęcają, aby pomagać tym którzy tej pomocy
potrzebują . Mamy bowiem świadomość ,
że dzisiejsze czasy są trudne i widząc jak często
mieszkańcy borykają się z różnymi problemami
staramy się cały czas rozwijać, a swoją pomoc
nakierowywać na każdą, nawet najwęższą

p ł a s zc z y z n ę ż yc i a m i e s z k a ń c ó w. K a ż d y
mieszkaniec borykający się z problemem
powinien pamiętać, że ma możliwość uzyskania
pomocy adekwatnej do swoich potrzeb.

Anna Darecka
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Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Przeworsku
zakończył realizację zleconych przez Burmistrza
Miasta Przeworska dwóch zadań inwestycyjnych,
dotyczących modernizacji oraz wyposażenia hali
sportowej im. Tadeusza Ruta.

W ramach zadań wykonano renowację parkietu,
obejmującą cyklinowanie, malowanie linii boisk
oraz trzykrotne pokrycie lakierem przezna-
czonym do podłóg sportowych, malowanie ścian
wewnętrznych.

Konserwacji i uszczelnieniu poddana została
stolarka okienna i dach. W ramach inwestycji
zakupiono urządzenie do pielęgnacji parkietu,
nowe bramki aluminiowe do piłki ręcznej wraz
z kompletami siatek. Najbardziej z zakupów
cieszy jednak profesjonalna tablica wyników,
posiadająca dodatkowe opcje kar i setów oraz
zestaw nagłośnienia hali (12 kolumn, mikser,
w z m a c n i a c z , o d t w a r z a c z C D / M P 3 o r a z
4 mikrofony bezprzewodowe).

Na powyższe inwestycje przeznaczono kwotę
110 tysięcy złotych. Zmodernizowana hala cieszy
sportowców i użytkowników.

Grzegorz Łuczyk

HALA SPORTOWA IM. TADEUSZA RUTA JAK NOWA



Środowiskowy Dom Samopomocy w Przeworsku
może się poszczycić swoją działalnością kultu-
ralno-oświatową.

24 maja 2017 roku już po raz trzeci Środowiskowy
Dom Samopomocy we współpracy ze Stowa-
rzyszeniem Przyjaciół Szkoły Podstawowej nr 1
w Przeworsku „Jedynka” zorganizował „Przewor-
skie Obchody Dni Godności Osób z Niepełno-
sprawnością Intelektualną”.

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

Dzień Godności Osoby z Niepełnosprawnością
Intelektualną przypada oficjalnie 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 osiągnąć

wyznaczonego celu bez nieocenionej pomocy
ze strony władz miasta Przeworska w szcze-
gólności Burmistrza Miasta Przeworska Leszka
Kisiela oraz Wojewody Podkarpackiego, którzy
dofinansowali przeworskie obchody dni
godności. W barwnym korowodzie u boku osób
z niepełnosprawnością intelektualną z okoli-
cznych ŚDS i WTZ kroczyli nauczyciele wraz
z dziećmi i młodzieżą z przeworskich szkół,
władze miasta w osobach burmistrza Leszka
K i s i e l a , z a s t ę p c y b u r m i s t r z a Wo j c i e c h a
Supersona, Sekretarza Miasta Przeworska
Agnieszki Zakrzewskiej, duchowni - ks. prałat
Tadeusz Gramatyka, a także przedstawiciele
W y d z i a ł u P o l i t y k i S p o ł e c z n e j U r z ę d u

Wojewódzkiego insp. Agnieszka Lew oraz insp.
Magdalena Rozborska.

Środowiskowy Dom Samopomocy w Przeworsku
brał również udział w wielu wycieczkach
tur ystyczno-krajoznawczych i imprezach
sportowych.

27 kwietnia 2017 roku w II Wojewódzkiej
Olimpiadzie Osób Niepełnosprawnych Sanok

2017. W dniach 19 – 23 czerwca braliśmy udział

w wycieczce Gdańsk, Łeba Władysławowo,
Malbork.

24 czerwca 2017 roku - udział w XIX Sportowej
Spar takiadzie w G łogowie Ma łopolskim.
28 czerwca 2017 roku grupa taneczna zapre-
zentowała się na XIV Festiwalu Tańca w Sieniawie.
5 l i p c a 2 0 1 7 r o k u n a z a p r o s z e n i e Ś D S

w Izdebkach, wzięliśmy udział w pikniku wędkar-
skim poprzedzonym konkursem kulinarnym.
9 sierpnia 2017 r. zwiedzaliśmy ZOO oraz
starówkę w Zamościu. 12 września 2017 roku
b r a l i ś m y u d z i a ł w F i n a l e J a r m a r k u
Benedyktyńskiego w Jarosławiu. 13 września III
Rajd Rowerowy Szówsko – Radawa. 14 września
2017 roku grupa artystyczna wzięła udział w XIII
Przeglądzie Twórczości Artystycznej Środowis-
kowych Domów Samopomocy Województwa
Podkarpackiego w Tarnobrzegu.

Z ŻYCIA ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY
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19 września 2017 roku - Turniej tenisa stołowego
Bachórzec 2017.

6 listopada - udział w marszu ulicami miasta pod
has łem „Nie dla przemoc y wobec dzieci
i młodzieży.”

Działalność naszego domu to nie tylko wycieczki
i zabawy ale także działalność artystyczna m.in.
różne konkursy i wystawy plastyczne: coroczny
udział w konkursie organizowanym przez PFRON
„Sztuka Osób Niepełnosprawnych”, wystawa prac
i osiągnięć naszych uczestników w Przeworskiej
Galerii „Magnez”, której organizatorem jest Szkoła
Podstawowa nr 1 w Przeworsku im. Jana Pawła II.

Mijający rok był czasem wspaniałych sukcesów
artystycznych. W ogólnopolskim konkursie
plastycznym pn. „Rodzina w moich oczach”

ogłoszonym przez Ministerstwo Rodziny, Pracy
i Polityki Społecznej nasze uczestniczki zdobyły:
p. Józefa Wojtecka – I miejsce w kategorii rzeźba
kameralna i płaskorzeźba, a p. Katarzyna
Czerniecka II miejsce w kategorii malarstwo
i witraż. Na tym jeszcze nie koniec, ponieważ

p. Janusz Uberman zdobył II miejsce w etapie
w o j e w ó d z k i m i I I I n a g r o d ę w e t a p i e
ogólnopolskim konkursu PFRON „Sztuka Osób
Niepełnosprawnych”, którego hasło przewodnie
tego roku brzmiało „Moja Ojczyzna”. W III edycji
Konkursu Filmowego Środowiskowych Domów
Samopomocy pt. „Aleją gwiazd” organizowanym
przez ŚDS w Spiach, nasi twórcy zdobyli
wyróżnienie.

Rok 2017 przyniósł nam mnóstwo wspaniałych
wrażeń i pozytywnych zmian w infrastrukturze
naszego budynku (remont pomieszczeń

i wyposażenia pracowni na terenie ośrodka).
Dzięki wsparciu Burmistrza Miasta Przeworska
oraz Wojewody Podkarpackiego przepro-
wadziliśmy remont kotłowni, została ona
przeniesiona do pomieszczenia gospodarczego.
Dzięki temu zyskaliśmy dodatkowe pomie-
szczenie, które zostanie wykorzystane do
prowadzenia rehabilitacji ruchowej naszych
uczestników.

W tym roku została zwiększona liczba osób
objętych opieką i na dzień dzisiejszy wynosi
33 uczestników.

Agnieszka Storek

Rok 2017 zapisał się w działalności biblioteki
znaczącymi wydarzeniami. Najważniejszym był

jubileusz 70 lat istnienia, bo tyle czasu biblioteka
służy miastu i jego mieszkańcom. Obchody
jubileuszowe, których współorganizatorem był

Burmistrz Miasta Przeworska Leszek Kisiel, stały
się okazją do świętowania osób, którym bliska
sercu jest książka i biblioteka. 22 czerwca
w Miejskim Ośrodku Kultury odbyły się oficjalne
uroczystości, gościli na nich przedstawiciele
władz, kierownicy i pracownicy sąsiednich
bibliotek, instytucji kultur y oraz przede
wszystkim długoletni czytelnicy i przyjaciele
biblioteki. Burmistrz Miasta Przeworska złożył

placówce serdeczne podziękowania i słowa
uznania. W swoim wystąpieniu zaznaczył,
że: „Biblioteka to skarbnica wiedzy o historii
i współczesności regionu znanej z bogatej kolekcji
książek i mediów…”

Jubileusz placówki był okazją do podziękowań
dla byłych dyrektorów oraz emerytowanych
pracowników biblioteki, którzy przez wiele lat
tworzyli jej historię, tradycję i wizerunek. W części
oficjalnej uroczystości wystąpił pan Andrzej
Dominik Jagodziński , dyrektor Miejskiej
i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Kolbuszowej
oraz członek Zarządu Głównego Stowarzyszenia
Bibliotekarzy Polskich, który na ręce dyrektora
Henr yk a Prochowsk iego wręcz y ł Medal
„W DOWÓD UZNANIA” dla Miejskiej Biblioteki
Publicznej w Przeworsku oraz listy gratulacyjne
dla pracowników. Jubileuszowa uroczystość była
też okazją do wręczenia nagród w konkursie za
najlepszy ekslibris z okazji 70-lecia MBP.

Zgromadzonym gościom zaprezentowano
również krótką historię placówki, przekrojowe
spojrzenie na jej działalność kulturową poprzez
prezentację multimedialną.

Część artystyczną uroczystości rozpoczęła
Gabriela Kubrak piosenką „Teatr uczy nas żyć”

z repertuaru Zbigniewa Wodeckiego, która
wprowadziła zgromadzonych w teatralny nastrój.
Następnie miała miejsce premiera humoreski
„Hece w bibliotece” autorstwa Agnieszki Wajdy
wystawiona przez „Teatr u Julka”, który powstał
z inicjatywy dyrektora biblioteki Henryka
Prochowskiego. Właśnie z uwagi na premierę

sztuki i reaktywowania teatralnych tradycji
w Przeworsku obchody jubileuszowe przełożono
z listopada 2016 roku, aby podkreślić ich
doniosłość.

ZNAMIENNY ROK
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Z okazji jubileuszu została wydana publikacja
„70 lat Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Juliana
Przybosia w Przeworsku”.

Ta ważna uroczystość nie może przesłonić innych
wydarzeń, w które obfitował cały rok pracy
biblioteki.

Corocznie w maju biblioteka włącza się z wielkim
zaangażowaniem do obchodzonego „Tygodnia
Bibliotek”. Stara się w tym czasie wypromować

swój wizerunek i skierować jak najwięcej ofert
kulturalno-czytelniczych do mieszkańców miasta
i regionu. W tym roku hasło XIV edycji Tygodnia -
„Biblioteka. Oczywiście!” akcentowało rolę
biblioteki, jako instytucji na trwale wpisanej
w pejzaż kulturowy środowiska. W tym czasie
odbywało się wiele imprez, spotkań i konkursów
przeznaczonych dla naszych czytelników. Były
to m.in. warsztaty czytelnicze „Książka świeża
p r z e k ą s k a” – d l a u c z n i ó w g i m n a z j u m ,
„Franklinowe spotkanie – proszę, dziękuję,
przepraszam – dziecięc y savoir-vivre” –

bajkoterapia dla przedszkolaków, czy warsztaty
„Tu czy tam? Współczesna polska ilustracja
dla dzieci” skierowane do uczniów klas II-V szkół

podstawowych (Dział Dziecięcy), „Patataj,
p a t a t a j , p o j e d z i e m y w c u d n y k r a j ” –
wykonywanie teczek ozdobionych wizerunkiem
konia (Dział Audiowizualny), czy konkurs dla
dorosłych czytelników „Literacki bigos II”.
Czytelnia dla Dorosłych przeprowadziła lekcję
biblioteczną połączoną z warsztatami na temat
sprawnego wyszukiwania informacji dla uczniów
szkoły podstawowej. Podczas tego tygodnia
naszym czytelnikom zaprezentowano również

wystawę autorską Grzegorza Zycha „Anioły.”

Kolejną dużą , cykliczną imprezą , z którą

wychodzimy poza mury biblioteki jest Narodowe
Czytanie. Podczas tegorocznego zagościły na
przeworskim rynku skoczne ludowe melodie,
weselne przyśpiewki, kolorowe stroje i słomiane
chochoły. Nawiązywały bowiem do „Wesela”

Stanisława Wyspiańskiego, z którego wybraliśmy
fragmenty oddające narodowy charakter tego
utworu, ukazujące warstwy społeczne i nasze
polskie przywary. Zaproszeni do czytania goście
przybyli odpowiednio ucharakteryzowani
i przebrani. Piękna panna młoda w ludowym
stroju - Gabrysia Kubrak z towarzyszącym jej
Panem Młodym - Piotrem Depciuchem. Parobek
Jasiek - w tej roli znakomity Andrzej Januszek,
dostojny Gospodarz - Wojciech Superson, Isia -
Małgorzata Szpejankowska przeganiająca
słomianego Chochoła - Andrzeja Kowalskiego.
Dziad - Wiesław Kwiatkowski i Żyd - Jerzy Cieślak
znakomicie ucharakteryzowani. W rolę poety
wcielił się Henryk Prochowski w rozmowie
z egzaltowaną Żydówką Rachelą - Katarzyną

Ignas. Towarz ysz y ł im zespó ł śpiewacz y
„Grzęszczanie” okraszając wszystko ludową nutą.
Tradycyjnie uczestnicy naszego czytania zostali
obdarowani pamiątkowymi egzemplarzami

„Wesela” ostemplowanymi prez ydencką

pieczątką. Wszyscy obecni widzowie skosztowali
weselnych szczodraków, kiełbasy i wiejskiego
chleba ze smalcem.

Od kilku lat w bibliotece działa Dyskusyjny Klub
Książki, w ramach którego odbywają się

spotkania autorskie klubu i czytelników
z wybranym pisarzem. W tym roku gościliśmy
reporterkę Angelikę Kuźniak, autorkę czterech
książek – „Marlene”, „Papusza”, „Czarny anioł.
Opowieść o Ewie Demarczyk” i „Stryjeńska. Diabli
nadali”. Te cztery książki łączy cecha wspólna –

poświęcone są kobietom, silnym, niezależnym,
ale też niezrozumianym przez innych, kruchym
i odrzuconym. Autorka opowiadała czytelnikom
o tym jak spędza z każdą postacią kilka lat zanim
książka się ukaże, a wyborem tematów rządzi
przypadek – zapisany tekst, pozornie nieznaczący
przedmiot, a także o początkach swojej
reporterskiej drogi. Zdradziła zebranym nad czym
obecnie pracuje i kto będzie bohaterem jej
kolejnych książek. Angelika Kuźniak dzieliła się ze
słuchaczami opowieściami ciekawym, barwnym
jęz ykiem i swoim ciep łym g łosem, więc
uczestnicy tego spotkania wyszli z niego
z pozytywnymi wrażeniami.

Interesującym wydarzeniem w życiu kulturalnym
miasta był pokaz filmu „Nie sądzić”, w którego
powstaniu spory udział miał dyrektor biblioteki
i nasza instytucja. Z uwagi na tematykę w nim
zawartą film wywołał wielką dyskusję. Warto
zaznaczyć, że spośród czterech tysięcy filmów
krótkometrażowych z całego świata film ten
zdobył pierwszą nagrodę w kategorii filmów
dokumentalnych.

Inną imprezą, która ma zapoczątkować cykl
spotkań z młodymi twórcami był wyjątkowy
wieczór autorski Aleksandra Zarębińskiego
„Wszystko zaczęło się od biblioteki...”. Recytował
na nim swoje wiersze sam dwunastoletni autor
oraz zaproszeni uczniowie przeworskich szkół,
przy pięknym akompaniamencie muzycznym.

Oprócz wymienionych tu znamiennych wydarzeń

w działalności biblioteki w 2017 r., działania
bibliotekarzy skupiały się na codziennej pracy
z czytelnikiem i książką. Wszystkie działy
biblioteki pracowały i pracują wykorzystując
r ó ż n e fo r my d z i a ł a ń . Wyc i e c z k i , l e k c j e
biblioteczne, zajęcia plastyczne, konkursy,
spotkania z ciekawymi ludźmi, to realizowane
przez nas cele. Biblioteka zmienia też swoje
oblicze, dostosowuje się do wymogów czasu
i nośników informacji oraz zróżnicowanych
potrzeb czytelniczych. Jest placówką w pełni
skomputeryzowaną, dzięki czemu czytelnicy
mogą wyszukiwać, zamawiać książki i przedłużać

termin ich zwrotu on-line. Ponadto oferuje
komunikowanie się za pomocą poczty elektroni-
cznej oraz bezpłatny dostęp do publikacji
elektronicznych IBUK LIBRA. Wypożyczalnia dla
dorosłych i oddział dla dzieci proponują szereg
nowości książkowych. Czytelnia z bogatym
księgozbiorem popularnonaukowym zaprasza
uczniów i studentów. Dla miłośników książki
mówionej - audiobooków swoją ofertę kieruje
dział audiowizualny, dysponuje on także dużą

filmoteką.

Nie byłoby żadnej biblioteki bez czytelników.
Dziękujemy wszystkim korzystającym na
przestrzeni lat z naszego księgozbioru. To dla
nich, kilku pokoleń mieszkańców miasta i okolic
istnieje i pracuje Miejska Biblioteka Publiczna im.
Juliana Przybosia w Przeworsku.

Halina Jasnosz
Cecylia Mróz
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Kolejna, 14 już edycja konkursu na najładniejszy
ogród i balkon w Przeworsku, dobiegła końca.
19 października w ratuszu odbyło się uroczyste
podsumowanie i ogłoszenie wyników konkursu.

Nagrody i wyróżnienia wręczyli Burmistrz Miasta
Przeworska Leszek Kisiel, zastępca burmistrza
Wojciech Superson, dyrektor Bricomarche
w P r z e w o r s k u M a ł g o r z a t a P u c , p r e z e s
Bricomarche w Przeworsku Wojciech Lis, prezes
Intermarche w Przeworsku Danuta Kawałko,
prezes Intermarche w Przeworsku Ryszard
Kawałko, prezes Przeworskiej Gospodarki
Komunalnej Krzysztof Ożóg oraz wiceprezes
Przeworskiej Gospodarki Komunalnej Aleksander
Przeszłowski.

Przedmiotem konkursu była ocena ogrodów
i balkonów m.in. pod względem estetyki roślinnej
i architektonicznej, pracochłonności oraz
różnorodności w doborze gatunkowym. W tym
roku dodana została nowa kategoria: ogród dla
miłośników roślin i ogród kolekcjonerski.
Do konkursu wpłynęło 43 zgłoszenia, w tym
16 w kategorii ogród przy domu jednorodzinnym,
15 w kategorii ogródek działkowy, 6 w kategorii
balkon, taras lub okno oraz 6 w kategorii ogród
dla miłośników roślin i ogród kolekcjonerski.
Zwycięzców wyłoniła komisja konkursowa, która
na przełomie czerwca i lipca wizytowała piękne
i zadbane ogródki i balkony mieszkańców
naszego miasta.

Decyzją komisji konkursowej przyznano:

W kategorii ogród przy domu jednorodzinnym:
I nagroda - Agnieszka Łobaczewska-Miara,
II nagroda - Lidia i Jerzy Bułasiowie, III nagroda -
Agata Sroka. Wyróżnienia otrzymali: Agnieszka
i Sławomir Lechowie, Zofia Piątek, Maria Górska,
Andrzej Hudecki, Alina i Marek Tańscy, Jadwiga
i Ryszard Solarczykowie.

W kategorii ogródek działkowy: I nagroda -
Bogusława i Jerzy Ferencowie, II nagroda - Janina
i Andrzej Zającowie, III nagroda - Halina
i Eugeniusz Kiełbowie.

W kategorii ogród dla miłośników roślin i ogród
kolekcjonerski: I nagroda - Stanisław i Danuta
Noskowie, II nagroda - Maria Depciuch, III
nagroda ex aequo - Wspólnota Mieszkaniowa z ul.
Konopnickiej 19 - Helena Konecka, Zofia
Piątkowska, Gustaw Mróz, Tadeusz Kisiel, oraz
Spółdzielnia Mieszkaniowa z ul. Konopnickiej 19 -
Stanisława Morlak, Marta Kochan, Iwona Magoń,
Jan Frączek. Wyróżnienie otrzyma ł Jerzy
Różyński. W tej kategorii na szczególna uwagę
zasługuje ogród nagrodzony I miejscem,
tworzony z pasją przez Państwa Nosków od 12 lat.

NAJŁADNIEJSZY OGRÓD I BALKON - 2017
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II nagroda - Lidia i Jerzy Bułasiowie.

III nagroda - Agata Sroka.

Kategoria: ogród przy domu jednorodzinnym

Kategoria: ogród przy domu jednorodzinnym

I nagroda - Agnieszka Łobaczewska-Miara
Kategoria: ogród przy domu jednorodzinnym



Stanisław Nosek to znany w Polsce kolekcjoner,
współpracujący z Arboretum w Bolestraszycach,
posiadający niezliczoną gamę roślinności, blisko
kilkaset odmian, nieprawdopodobną kolekcję
irysów, liliowców, funkii, w tym wiele własnych
odmian.

W kategorii balkon, taras lub okno: I nagroda -
Renata Mroszczyk, II nagroda - Janina Wojtaszek,
III nagroda - Agnieszka i Paweł Obłoza oraz
Katarzyna i Dariusz Łapa.

Nagrodę specjalną od sponsora Intermarche za
walory ogrodu, niezwykły klimat odchodzącej
w niepamięć architektury wiejskiej i tysiące
kwiatów otrzymał Jan Siwak z ul. Polnej.

Laureaci otrzymali nagrody finansowe od
Burmistrza Miasta Przeworska, natomiast
pozostali uczestnicy odebrali pamiątkowe
dyplomy i drobne upominki ufundowane przez
sponsora Bricomarche.

Celem konkursu jest odkrywanie i eksponowanie
piękna oraz docenienie pasji i trudu jaki włożyli
mieszkańcy Przeworska w tworzenie ogrodów.
Konkurs promuje również pomysłowość oraz
nowatorskie rozwiązania dekoracyjne, które mają
poz yty wny wp ły w na w ygląd i estetykę

przestrzeni miejskiej. Podczas uroczystości
laureatom i przybyłym gościom czas umilił
występ przedszkolaków z grupy „Pajace”

z Przedszkola Miejskiego Nr 2, oraz młodych
przeworskich artystów, uczniów Państwowej
Szkoły Muzycznej im. Mieczysława Karłowicza
w Przeworsku: gitarzysty Filipa Obłozy oraz
saksofonistów Macieja Wiśniowskiego i Jakuba
Smycza. Dziękujemy wszystkim uczestnikom
za miłe przyjęcie komisji i życzliwość podczas
wizji terenowej i składamy serdeczne gratulacje.
Zapraszamy mieszkańców Przeworska do udziału
w przyszłych edycjach konkursu.

Kategoria ogródek działkowy
I nagroda - Bogusława i Jerzy Ferencowie

Kategoria: ogródek działkowy
III nagroda - Halina i Eugeniusz Kiełbowie

Kategoria ogródek działkowy
II nagroda - Janina i Andrzej Zającowie
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Kategoria: ogród dla miłośników roślin i ogród kolekcjonerski
I nagroda - Stanisław i Danuta Noskowie.

Kategoria: ogród dla miłośników roślin i ogród kolekcjonerski
II nagroda - Maria Depciuch.

Kategoria: ogród dla miłośników roślin i ogród kolekcjonerski
III nagroda ex aequo - Wspólnota Mieszkaniowa z ul. Konopnickiej 19
- Helena Konecka, Zofia Piątkowska, Gustaw Mróz, Tadeusz Kisiel

Kategoria: ogród dla miłośników roślin i ogród kolekcjonerski
III nagroda ex aequo - Spółdzielnia Mieszkaniowa z ul. Konopnickiej 19
- Stanisława Morlak, Marta Kochan, Iwona Magoń, Jan Frączek.



Rok 2017 był kolejnym aktywnym czasem
w „Jedynce”, pe łnym wydarzeń i dzia łań

o charakterze naukow ym i kulturalnym.
Ze względu na bardzo dużą ilość i różnorodność

podejmowanych zadań, należy się skupić na tych,
które były najbardziej spektakularne.

Byliśmy jako szkoła organizatorem wielu
konkursów powiatowych, w których brali udział

uczniowie klas I - VI; były to: konkurs z języka
polskiego (ortograficzny) dla klas I – III i IV – VI;
języka angielskiego, języka niemieckiego,
przyrody, konkurs szkół im. Jana Pawła II. W tych
wydarzeniach wzięło udział wiele placówek,
a liczba uczestników niejednokrotnie zbliżała się
do stu. Tym bardziej jesteśmy dumni, że inni
nauczyciele doceniają nasze zaangażowanie, trud
i ogromną satysfakcję do stwarzania przyjaznej
atmosfery, pomimo że dzieci ze sobą rywalizują.
Rozmowy, które toczą się podczas tych spotkań,
nas organizatorów utwierdzają w przekonaniu,
że inicjatywa ma sens i wpływa na podnoszenie
jakości pracy szkół.

Ponadto spora grupa dzieci wzięła udział
w konkursach organizowanych przez Kuratora
Oświaty w Rzeszowie. Laureatką z języka
polskiego została Karolina Fryźlewicz, a finali-
stami z języka angielskiego Kamil Janas,
z historii Jakub Kmiecik. Również w konkursie
o zasięgu ogólnopolskim uczennice z klasy III a
stanęły na podium w konkursie poetyckim, pisząc
piękne wiersze.

Nie tylko konkursy przedmiotowe, sprawdzające
wiedzę i umiejętności dzieci spotkały się

z niebywałym zainteresowaniem, ale też te
o charakterze artystycznym: plastycznym,
muzycznym, również technicznym. Były one
organizowane głównie na szczeblu szkolnym
i międzyszkolnym. Zaangażowanie niemalże
wszystkich uczniów do zdrowego konkurowania
niezwykle ich motywuje i staje się pozytywnym
bodźcem do wytężonej pracy. Ponadto nasi
wychowankowie prezentowali swoje uzdolnienia
w różnego rodzaju przedsięwzięciach arty-
stycznych takich jak: akademie, przedstawienia
teatralne, profilaktyczno-wychowawcze, wysta-
wy prac plastycznych, koncerty muzyczne. Szereg
z tych działań wpisało się na stałe do kalendarza
zarówno imprez szkolnych jak i miejskich.

Szkoła dba o wszechstronny rozwój dziecka nie
tylko w ramach lekcji na terenie szkoły, ale też
poprzez lekcje na terenie innych instytucji,
wyjazdy na pikniki naukowe, warsztaty, zajęcia
integracyjne z osobami niepełnosprawnymi,
działalność wolontariatu, wycieczki dydaktyczno
– krajoznawcze, spotkania z ciekawymi ludźmi,
tradycją jest udział już w XVIII rajdzie szkół im.
Jana Pawła II. Innowacyjne metody prowadzenia
zajęć nade wszystko kształtują światopogląd
młodego człowieka, jego postawę patriotyczną,
etyczno-moralną, stymulują kreatywność,
zachęcają do uczenia. Uczą relacji interperso-
nalnych, krytycznego odbioru różnych dzieł

sztuki, w tym również mass mediów. Inspirują
nauczycieli i pracowników do rozwoju zawodo-
wego i osobistego. Co roku bardzo duża grupa
nauczycieli uczestniczy w zewnętrznym i wewną-
trzszkolnym doskonaleniu, bo priorytetem
wzorowego nauczyciela jest ustawiczne zdoby-
wanie i uaktualnianie wiedzy. Dodatkowo należy

wspomnieć o przedsięwzięciach na terenie szkoły
skierowanych do dużej grupy uczniów, jak np.
maraton czytelniczy dla dzieci klas IV – VI.
Zgodnie z priorytetami kuratora w zakresie
czytelnictwa nasi wychowankowie wzięli udział

w imprezie plenerowej, która umożliwiała
i jednocześnie promowała jakże piękną ideę

cz ytania książek na świeżym powietrzu.
W podobny sposób przebiegały warsztaty
m a l a r s k i e z o r g a n i z o w a n e n a t e r e n i e
przeworskiego parku.

Na uwagę zasługuje też niezwykle interesująca
i owocna współpraca podjęta kilkanaście lat temu
z Instytutem Goethego i szkołą w Niemczech
w ramach projektu „Szkoły: Partnerzy Przyszłości”.
Skierowana do uczniów oferta edukacyjna
polega na zdobywaniu trwałych kompetencji
językowych potrzebnych do studiowania
w Niemczech i nie tylko i w późniejszym życiu
zawodowym. Stypendystkami w tym roku były
Iga Hołub i Jagoda Jóżwiak. Równie ważne jest
uzyskanie certyfikatu z języka niemieckiego
honorowanego na całym świecie. Taki właśnie
egzamin zdali Karol Górecki, Iga Hołub, Pola
Łosiniecka, Maja Walczak i Anna Zięzio. Swoje
doświadczenia zawodowe podnoszą też
nauczyciele języka niemieckiego, w bieżącym
roku szkolnym panie wzięły udział w szkoleniu
w Mińsku.

Szkoła stawia nie tylko na rozwój intelektualny,
ale też na ogólny rozwój fizyczny dzieci. Dbają o to
przede wszystkim nauczyciele wychowania
fizycznego, organizując nie tylko ciekawe lekcje,
ale też różnorodne zajęcia pozalekcyjne, zawody
sportowe i wypoczynek w czasie ferii i wakacji.
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Dyrekcja szkoły dba o wyposażenie i otoczenie
budynku. W czasie kiedy pozwala na to pogoda
dzieci maja możliwość przebywania podczas
przerw na nowopowstałym placu zabaw. Należy
wspomnieć, że stale trwa proces doposażenia sal,
nie tylko w niezbędne pomoce szkolne, ale też

w meble, co najważniejsze rozpoczął się dobór

stanowisk pracy dla ucznia (odpowiednia
wysokość ławek i krzeseł), przez to uczniowie
mają coraz bardziej komfortowe warunki. Prężnie
działa świetlica i biblioteka. A my wszyscy dbamy
o rozwój jak najlepszych relacji między szkołą,
rodzicami i środowiskiem lokalnym. W tym
miejscu należy wspomnieć o sponsorach;

ludziach, dzięki którym mogą być zrealizowane
nasze zamierzenia edukacyjno – wychowawcze
i pasje. Jesteśmy wdzięczni i serdecznie
dziękujemy!

Renata Nadłonek

Stowarzyszenie Sympatyków Szkoły Podsta-
wowej nr 2 im. Hugona Kołłątaja w Przeworsku
już po raz czwarty otrzymało dotację na realizację
projektu w ramach programu „Działaj Lokalnie”

finansowanego ze środków Polsko-Amery-
kańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez
Ak ademię Rozwoju Fi lantropi i w Polsce
i Fundację Fundusz Lokalny w Leżajsku. Część

wkładu finansowego własnego, niezbędnego do
ubiegania się o dotację zapewnił Burmistrz
Miasta Przeworska.

Głównym celem projektu „Otwarte Wrota” było
propagowanie otwartości na mieszkających
w naszej społeczności przedstawicieli innych
kultur. Od września do grudnia 2017 r. podjęto
różnorodne działania.

W bardzo miłej atmosferze, w rytmie poloneza
i krakowiaka, przy dźwiękach muzyki ludowej
i piosenek kapeli podwórkowej 20 IX przebiegło
spotkanie „Poznajmy się - DZIEŃ POLSKI”. Nikt nie
przeszedł obojętnie obok stołów zastawionych
regionalnymi potrawami. Wszyscy - dzieci
i dorośli - znaleźli dla siebie coś smacznego! A to
wszystko dzięki lokalnym restauratorom,

piekarni, cukierni i gospodyniom.

7 X odbyły się warsztaty origami. Pod okiem
trenera Polskiego Stowarzyszenia Pedagogów
i Animatorów KLANZA, 25 uczestników :
nauczyciele szkół i przedszkoli, rodzice, uczniowie
– zgłębiało tajniki origami o tematyce zimowej
i świątecznej.

Bardzo smacznie było 18 X na spotkaniu
„Poznajmy się – DZIEŃ WIATNAMSKI”! Zapach
smażonych sajgonek roznosił się po całej szkole!
Uczestnicy spotkania - Dyrekcja, Rodzice,

Nauczyciele i Uczniowie - słuchali opowieści
p. Alberta Tu-Vana o Wietnamie, „zwiedzali”
ciekawe zakątki dalekiego kraju… obserwując
jednocześnie jak należy dobrze wysmażyć

przysmak wietnamskiej kuchni – sajgonki.

Państwo Teresa i Stanisław Inglotowie –

opowiedzieli nam o jednej z wielu swoich
podróży, o wyprawie do Chin. Dzięki barwnym
opowieściom „zwiedziliśmy” Zakazane Miasto,
Cesarskie grobowce dynastii Ming oraz armię
terakotową, określaną jako ósmy cud świata.
Z zainteresowaniem obejr zel iśmy fi lmy
o produkcji jedwabiu oraz ceremoniale parzenia

herbaty. Młodych słuchaczy zaciekawiły szkoły
sztuk walki oraz pokazy akrobatyczne. Spotkania
„Poznajmy się – DZIEŃ CHIŃSKI” odbyły się 24 X –

dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 2 oraz 25 X –

wieczornica dla społeczności lokalnej.

28 XI odbył się DZIEŃ KURDYJSKI. Pomysł takiego
spotkania zrodził się dzięki bliskiemu sąsiedztwu
naszej szkoły z apteką „Pharmex II” - a właściwie
dzięki jej właścicielowi p. Sulimanowi Harsanowi,
który zgodził się opowiedzieć o tradycji i kulturze
swojego narodu. Jego historia bardzo przypo-
mina dawne losy Polski. Do projektu dołączyli
p. Ferzad Nabo – lekarz internista pracujący
w Kańczudze oraz p. Bachus Abdi – stomatolog
z Jarosławia. Filmy, prezentacje i zdjęcia ukazały
nam piękne krajobrazy, nowoczesne miasta
Kurdystanu – kraju, którego granic niestety nie
znajdziemy na mapie. Ze wzruszeniem wysłu-
chaliśmy kurdyjskiego hymnu, legendy o fladze
oraz wspomnień rodzinnych p. Ferzada Nabo.
Podczas spotkania towarzyszyła nam tradycyjna
muzyka kurdyjska, a dopełnieniem spotkania
była degustacja aromatycznych, regionalnych
potraw.

12 XII w Ratuszu miejskim odbyło się uroczyste
podsumowanie Powiatowego Konkursu Origami
„Nadchodzi czas kolędowania – ozdoba
choinkowa”. W świąteczną atmosferę wpro-
wadziły zebranych występy uczennic Prywatnej
Szkoły „Muzyczny Świat” oraz poczęstunek
przygotowany przez ZSZ w Przeworsku.

Ostatnie działanie projektowe odbyło się 15 XII –

był to DZIEŃ ANGIELSKI. Uczniowie klas IV i VII
zapoznal i s ię z tradycjami angielsk imi ,
a szczególnie ze zwyczajem parzenia i picia
angielskiej herbatki. Wszyscy degustowali
herbatę oraz pyszne ciasteczka.

Zespół projektowy tworzyli rodzice: Marzena
Cedzidło, Joanna Kuryło, Agnieszka i Sławomir
Lechowie oraz nauczyciele: Dorota Czarny-
Konieczny, Agata Jurkiewicz, Anna Rosół.

Dorota Paszkowska

OTWARTE WROTA„U KOŁŁĄTAJA”
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Laureaci konkursów przedmiotowych i sportowych.

Podsumowując mijający rok kalendarzowy
w naszej szkole, należy podkreślić efektywność

pracy uczniów jak i nauczycieli. Podejmowane
były również inicjatywy kulturalne.

Jedną z nich był coroczny Piknik Rodzinny,
na którym gościliśmy: Burmistrza Miasta
Przeworska Leszka Kisiela, zastępcę Burmistrza
Miasta Przeworska Wojciecha Supersona,
Radnego Miasta Przeworska Stanisława Wajdę,
p. Ryszarda Nowaka, p. Tadeusza Drabika,
ks. Andrzeja Ko łodzieja, Ko ło Gospodyń

Wiejskich w Gorliczynie z przewodniczącą

Krystyną Wajdą, p. Barbarę i Tomasza Krzanów,
p. Józefa Lisa. Uczniowie i rodzice, przyjaciele
i sympatycy szkoły oraz licznie przybyli goście
mieli okazję do wspólnej zabawy w atmosferze
zbliżających się wakacji. Dzieci i młodzież wraz
z dyrektorem, gronem pedagogicznym,
pracownikami, Uczniowskim Klubem Sporto-
wym „Lider” oraz Radą Rodziców przygotowali
mnóstwo atrakcji. Nie byłoby tak wspaniałego
przedsięwzięcia, gdyby nie pomoc dobrych ludzi
i sponsorów, którym tutaj z serca dziękujemy.
Dzięki ich wsparciu finansowemu pozyskane
fundusze przeznaczone zostały na zakup
pierwszego w naszej szkole monitora interakty-
wnego, który nie tylko zachęca do nauki,
ale poprawia jej efektywność.

Nasi uczniowie odnosili sukcesy w różnego typu
olimpiadach i konkursach:

- Międzynarodowy konkurs z Matematyki
„Kangur” - wyróżnienie;

- Ogólnopolski Konkurs plastyczny „Bożona-
rodzeniowy Aniołek” - II miejsce;

- Ogólnopolskie Olimpiady z języka angielskiego
„Memor y Master ”, „Gali leo” i „Pionier ” -
2 laureatów i 4 wyróżnienia;

- XII Wojewódzki „Konkurs na najlepszy produkt
mojej małej ojczyzny- jakiej nie znacie” - II miejsce
„Tradycja i historia Turków w Gorliczynie”;

- Wojewódzki Konkurs Literacki - Kartka
z pamiętnika „Mój dzień z Królową Jadwigą” -
I miejsce;

- Powiatowy Konkurs Wiedzy o Annie Jenke
„Pełnić służbę całym sercem” - wyróżnienie;

- Powiatowy Konkurs Recytatorski Poezji o Annie
Jenke „Pragnąć tylko gwiazd” - I miejsce oraz
2 wyróżnienia;

- Powiatowy konkurs logopedyczny „Trzeszczące
wierszyki” - I miejsce;

- Powiatowy konkurs ortograficzny „Mistrz
Ortografii” - III miejsce;

- Powiatowy konkurs plastyczny „W kierunku

natury” - III miejsce;

- Powiatow y Konkurs „M iejsce Powiatu
Przeworskiego w kraju i Europie na przestrzeni
dziejów” - nagroda za montaż słowno-muzyczny;

- Powiatowy Konkurs Przyrodniczy „Młody
Przyrodnik” - 2 wyróżnienia;

- II Powiatowy Konkurs Ekologiczny „Eko-
Karmnik” - wyróżnienie;

- I miejsce w konkursie w kategorii „Inscenizacja
na temat ochrony środowiska”.

Oprócz tego uczniowie wykazali się sprawnością
fizyczną podczas Powiatowych Igrzysk dzieci
w sztafetowych biegach przełajowych, gdzie
II miejsce zdobyły dziewczęta, a III miejsce -
chłopcy. Najwyższe I miejsce zdobyły dziewczęta
w Powiatowych Igrzyskach Dzieci w Unihokeju.
W Finale Powiatowym Igrzysk Młodzieży Szkolnej
w Pływaniu sztafetowym i indywidualnym
II miejsce zajęła sztafeta chłopców, a III miejsce
sztafeta dziewcząt. Uczniowie brali udział

w zawodach pływackich indywidualnie zajmując
jedno I miejsce i dwa III miejsca.

Sukcesy uczniów to również ciężka praca
nauczycieli, którzy zostali docenieni nie tylko
przez dyrektora szkoły, ale również przez
Kuratorium Oświaty w Rzeszowie. Wojewoda
Podkarpacki Ewa Leniart odznaczyła naszych
nauczycieli medalami:

Złotym Medalem za Długoletnią Służbę: mgr
Andrzeja Bilskiego oraz mgr Lucynę Sławińską;
Srebrnym Medalem za Długoletnią Służbę: mgr
Joannę Szular; Brązowym Medalem za

Długoletnią Służbę: mgr Dorotę Filipowicz oraz
mgr Krystynę Mielech - Brodowicz.

Nagrody Podkarpackiego Kuratora Oświaty
za szczególne osiągnięcia w pracy dydaktyczno-
wychowawczej i opiekuńczej otrzymały dwie
nauczycielki naszej szko ły: mgr Marzena
Jaśkowiec - obecnie nauczyciel Szkoły Podstawo-
wej nr 1 w Przeworsku i mgr Joanna Szular -
nauczyciel języka polskiego.

Nagrodę Burmistrza Miasta Przeworska otrzy-
mała mgr Ewelina Wojtas.

Szkoła jest nie tylko miejscem, gdzie zdobywamy
wiedzę, ale również wychowujemy naszych
uczniów, aby wyrośli na mądrych i dzielnych
ludzi. Taką postawę zaprezentował jeden
z naszych uczniów, 11 - letni Patryk Luch, który
wykazał się nie lada odwagą i rozsądkiem, kiedy
będąc na stacji benzynowej zauważył pijanego
kierowcę i powiadomił o tym policję. Mamy
nadzieję, że postawa naszego ucznia będzie
przykładem dla wielu innych, jak postępować

w sytuacji zagrożenia i jak podejmować dojrzałe
decyzje będąc jeszcze chłopcem.

Ewelina Wojtas
Jerzy Fuhrman

CO NOWEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3
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Pod wpływem reportażu nadanego przez
Regionalną Telewizję Rzeszów społeczność

naszego gimnazjum postanowiła wspomóc
podopiecznych Domu Miłosierdzia im. św. ks.
Zygmunta Gorazdowskiego, prowadzonego
przez Siostry Świętego Józefa i Braci Albertynów

w Brzuchowicach koło Lwowa. Inicjatorem
budowy domu był Metropolita Lwowski ks.
Arcybiskup Mieczysław Mokrzycki. Ośrodek
przeznaczony jest dla starszych i samotnych osób
pochodzenia polskiego z Obwodu Lwowskiego.

26.02.2017 r. w porozumieniu z proboszczami
przeworskich parafii uczniowie, nauczyciele
i pracownicy szkoły przeprowadzili kwestę,
podczas której udało nam się zebrać łączną kwotę

9383,65 zł. Dodatkowo wśród rodziców naszych
uczniów oraz wśród pracowników uzbieraliśmy
około 5000 zł. Z zebranych pieniędzy zakupiono
m.in. koncentrator tlenowy z zestawem,
materace przeciwodleżynowe, ceraty na łóżko,
sudokremy, zasypki, środki przeciwodleżynowe,
pampersy dla dorosłych, podkłady higieniczne.
Ponadto uczniowie i pracownic y szko ły
prowadzili zbiórkę potrzebnych rzeczy. Udało się
zebrać dużą ilość środków czystości, rękawiczek
jednorazowych, chusteczek nawilżanych,
produktów do pielęgnacji osób chorych.

W dniu 04.04.2017 r. gości l iśmy siostrę

Justynianę ze zgromadzenia Świętego Józefa
oraz księdza Jana, którzy przyjechali do nas
z Lwowa odebrać zgromadzone dary. Ilość

zebranych rzeczy zaskoczyła i bardzo ucieszyła
naszych Gości.

Akcja przekonała nas, jak wiele dobra można
uczynić działając razem. Siostry z Brzuchowic są

niezmiernie wdzięczne społeczności gimnazjum
i mieszkańcom miasta za okazaną dobroć. Jeszcze
raz serdecznie dziękujemy wszystkim darczyń-
com za zaangażowanie i okazaną pomoc.
O naszych działaniach informowała Telewizja
Rzeszów, która gościła w gimnazjum w dniu
13.03.2017 r. Materiał nt. naszej akcji emitowany
by ł w Aktualnościach T VP Rzeszów oraz
w serwisach informacyjnych TVP.

Izabela Drobotowicz

AKCJA CHARYTATYWNA
NA RZECZ DOMU MIŁOSIERDZIA
W BRZUCHOWICACH

Wprowadzeniem do obchodów Ogólnopolskiego
Dnia Praw Dziecka było przeprowadzenie zajęć
w grupach, na temat praw dzieci, ich potrzeb oraz
roli rodziców i opiekunów. Dzieci zostały
zapoznane z postacią Janusza Korczaka, pre-
kursora i obrońcy praw dziecka w Polsce. Podczas
spotk ania dziel i ły się swoimi w łasnymi
spostrzeżeniami na temat powodów do radości
i uśmiechu.

Nasze Pr zedszkolak i w yk aza ły s ię dużą
znajomością swoich praw. Wśród tych najczęściej
wymienianych były: prawo do radości, zabawy,
spokojnej nauki i ciekawego poznawania
otaczającego nas świata.

W ramach obchodów Ogólnopolskiego Dnia
Praw Dziecka nauczycielki z naszego przedszkola
przygotowały teatrzyk, który przybliżył dzieciom
ich prawa. Król, Czarodziejka i Piotruś przypo-
mnieli, że prawa te są niezbywalne i należy ich
zawsze przestrzegać.

Dzieci i nauczycielki stworzyły także, deklarację,
w której w sposób humor ystyczny ujęły

oczekiwania i prośby wobec Burmistrza Miasta
Przeworska Leszka Kisiela.

W barwnym korowodzie integrującym spo-
łeczności przedszkolne naszego miasta, dzieci
z transparentami, na których wypisane były ich
prawa, przeszły ulicami Przeworska, by spotkać

się z burmistrzem. Pod Urzędem Miasta wręczyły
deklaracje z prośbami i swoimi marzeniami.
Burmistrz Leszek Kisiel odczytał deklaracje
i docenił trud przedszkolaków częstując ich
słodyczami.

Ewelina Romankiewicz

DZIEŃ PRAW DZIECKA W PRZEDSZKOLU MIEJSKIM NR 3
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Rozpoczęty we wrześniu nowy rok szkolny
w Przedszkolu Miejskim nr 2 w Przeworsku
obfitował różnymi wydarzeniami i uroczysto-
ściami. Już we wr ześniu obchodzi l iśmy
Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka, który na stałe
wpisał się w kalendarz przedszkolny. Tym razem
we wspólnej zabawie, grach zespołowych
i konkursach towarzyszył dzieciom słonik Tola,
lew Leon i maskotka Minionka. Wszystkie
przedszkolaki wspaniale się bawiły, a zabawa
długo pozostała w ich pamięci.

Nowy rok szkolny to nowe wyzwania dla
najmłodszych dzieci, które po raz pierwszy
przekroczy ły próg przedszkola. Dla nich
szczególnym dniem było uroczyste Pasowanie na
Przedszkolaka, podczas którego zosta ły
pasowane przez panią Dyrektor i oficjalnie
przyjęte do grona przedszkolaków.

Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka, któr y
o b c h o d z i l i ś my n i e d aw n o, to o k a z j a d o
zapoznania dzieci z pozoru trudnym tematem, ich
praw i obowiązków. Tego dnia w każdej grupie
odbyły się zajęcia i zabawy, podczas których

przybliżyłyśmy im wspaniałą postać Janusza
Korczaka, wielkiego orędownika i obrońcy praw
dziecka. Wszystkie działania prowadziłyśmy tak
by pomóc im zrozumieć te zagadnienia.
Najważniejszym jednak punktem był zorganizo-
wany kolorowy pełen uśmiechu heppening oraz
spotkanie z władzami miasta. Barwny korowód
z balonikami i transparentami przy dźwiękach
trąbek i gwizdków wzbudził wielkie zaintereso-
wanie mieszkańców. Dzieci uroczyście wręczyły
Panu Burmistrzowi własnoręcznie opracowane
„Prawa dziecka”, prosząc o ich odczytanie
i przestrzeganie. Od Pana Burmistrza dzieci
usłyszały wiele ciepłych słów i otrzymały słodki
poczęstunek. Mamy nadzieję, że poprzez tak
zorganizowany dzień uświadomiłyśmy dzieciom,
że mają swoją godność, prawa, swoje miejsce
w rodzinie i w społeczeństwie, a także przy-
pomniałyśmy o tym również dorosłym.

25 listopada przedszkolaki wzięły udzia ł

w V Powiatowym Przeglądzie Tanecznym
Katarzynki, w którym dzieci z grupy Smerfy
zdobyły I miejsce.

Wizyta Św. Mikołaja w naszym przedszkolu to
jeden z najbardziej oczekiwanych przez dzieci dni
w roku. Wszystkie bardzo starannie przygotowały
się na jego wizytę. Wykonały piękne prace
plastyczne, uczyły się wierszyków i piosenek,
z wypiekami na twarzy i z wielką niecierpliwością
nadsłuchiwały „Mikołajowych dzwoneczków”,
a Św. Mikołaj nie kazał długo na siebie czekać.
Odwiedził wszystkie dzieci i obdarował je
wymarzonymi prezentami.

Wszystkie te wydarzenia wspierane by ły
oczywiście przez rodziców, którzy są bardzo
zaangażowani w życie naszej placówki, zawsze
możemy liczyć na ich konkretną pomoc.

Nie zawiedliśmy się nigdy, również w tym roku,
kiedy włączyliśmy się w Ogólnopolską Akcję
Szlachetna Paczka. Wspólnie przygotowaliśmy
świąteczny prezent dla potrzebującej rodziny.
Paczka, którą otrzymała rodzina to coś więcej niż
prezent, który spełnił jej potrzeby, ale przede
wszystkim wyraz prawdziwej miłości i dar serca.
Za to serdecznie dziękujmy.

Elżbieta Rosół i Małgorzata Zając

CIEKAWOSTKI Z ŻYCIA PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 2

W miejskim ratuszu odbył się wernisaż wystawy
Sabiny Pelc. Spotkanie urozmaicił występ duetu
Wojciech Wołowiec & Paweł Mach. Usłyszeć
można było nastrojowe Besame Mucho, Sway
i Les Feuilles Mortes. Wybrane prace wykonane
w technikach druku wklęsłego można było
oglądać w Galerii Magistrackiej przez blisko dwa
miesiące.

S a b i n a Pe l c ( Wo ł o w i e c ) - ur. w 1986 roku
w Przeworsku. Absolwentka Zespołu Szkół

Plastycznych im. Stanisława Wyspiańskiego
w Jarosławiu oraz Wydziału Sztuki Uniwersytetu
Rzeszowskiego. Tworzy głównie w technikach
druku wklęsłego takich jak miedzioryt i sucha
igła. Zajmuje się również grafiką projektową oraz
cyfrową obróbką fotografii. Najczęstszym
motywem jej prac jest architektura, kadry
pustych zaułków noszących ślady upływu czasu
i obecności człowieka, lecz tylko ślady, bowiem
postać ludzka nie występuje w jej pracach.

Red.

WERNISAŻ WYSTAWY SABINY PELC - GRAFIKA

Red.
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1 grudnia 2017 roku w sali widowiskowej
Miejskiego Ośrodka Kultury w Przeworsku odbyła
się uroczystość z okazji 150. rocznicy urodzin
Józefa Piłsudskiego. Było to wydarzenie patrio-
tyczne, które wpisuje się w rok przygotowań
do 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepo-
dleg łości. Organizatorami spotkania byli
Burmistrz Miasta Przeworska Leszek Kisiel
i Szkoła Podstawowa nr 3 im. Józefa Piłsudskiego
w Przeworsku.

Na rozpoczęcie chór odśpiewał hymn szkoły,
którego słowa ułożone do znanej melodii
ludowej, nawiązują do postaci wielkiego patrona.
W tematykę wprowadziła zebranych dyrektor

Lidia Bułaś, która zaznaczyła, że szkoła istnieje już
od 61 lat, a od 21 lat nosi dumnie imię Józefa
Piłsudskiego. Podkreśliła, że „szkoła, która obiera
sobie patrona, zobowiązuje się wobec niego do
wierności i lojalności, a także do wcielania w życie
idei, którym pozostawał wierny”.

Nauczyciele i uczniowie Szkoły Podstawowej nr 3
zaprezentowali przybyłym na uroczystość
widowisko, które składało się z prezentacji
multimedialnej pt. „Serce Polski” i przedsta-
wienia teatralnego „Józef Piłsudski – Bohater
Narodowy”. Prezentacja miała charakter rysu
biograficznego, przedstawionego tak, aby
narracja prowadzona słowem i muzyką splatała

epizody z życia Józefa Piłsudskiego z istotnymi
wydarzeniami mającymi miejsce w historii Polski.
Barwne przedstawienie teatralne w reżyserii
Joanny Szular ze scenograf ią Agnieszk i
Bernackiej, było interpretacją scenariusza Anny
Kwoki i Marty Tańcuły. Kostiumy i ruchome obrazy
stanowiące tło scen, nawiązywały do regionalnej
tradycji przeworskiej. Szczera i dopracowana
przez reżysera gra aktorska uczniów w połączeniu
z efektami wizualnymi dostarczyły widowni
patriotycznych wzruszeń. W holu Miejskiego
Ośrodka Kultury można było również obejrzeć
wystawę z fotografiami przedstawiającymi
Józefa Piłsudskiego.

Red.

150. ROCZNICA URODZIN JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO

WSZYSCY WSZYSTKIM ŚLĄ ŻYCZENIA - VII MIEJSKA WIGILIA
W ostatnią niedzielę przed Bożym Narodzeniem
na placu Adama Mickiewicza, już po raz siódmy
odbyła się miejska wigilia. Kilkaset osób zebrało
się, aby wspólnie łamać się opłatkiem, składać

życzenia, kolędować i smakować świątecznych
potraw. Spotkanie rozpoczął Burmistrz Miasta
Przeworska Leszek Kisiel, witając wszystkich
i odbierając Betlejemskie Światło Pokoju od
harcerzy z Kresów. Po wspólnej modlitwie,
gwardian o. Izajasz Styczyński wraz z ks.
Tadeuszem Gramatyką i ks. Janem Miazgą
poświęcili opłatki, a z-ca burmistrza Wojciech
Superson złożył wszystkim życzenia spokojnych
i radosnych świąt.

Tradycyjnie dzięki staraniom przeworskich
restauratorów oraz jednostek organizacyjnych
miasta i w tym roku nie zabrakło pysznych,
wigilijnych potraw. Można było zasmakować

barszczu czerwonego, żuru, pierogów, kapusty
z grochem, gołąbków oraz słodkości i ciast.
Świąteczne spotkanie umilały występy zespołów
wokalnych z Miejskiego Ośrodka Kultury
w Przeworsku. Wigilia, organizowana głównie

z myślą o osobach samotnych i potrzebujących,
gromadzi wszystkich chętnych i jednoczy
zebranych.

Burmistrz Miasta Przeworska składa serdeczne
podziękowania wszystkim zaangażowanym
w organizację Miejskiej Wigilii: restauracjom
„Pastewnik”, „Terapia”, „Gemar”, „Ratusz”, „Bar
u Teresy”, Piekarni „Felicja”, Akcjom Katolickim
działającym przy przeworskich parafiach, Szkole

Podstawowej nr 1, Szkole Podstawowej nr 2,
Szkole Podstawowej nr 3, Gimnazjum nr 1
w Przeworsku, Przedszkolu Miejskiemu nr 2,
Przedszkolu Miejskiemu nr 3, Miejskiemu
Ośrodkowi Pomocy Społecznej, Środowisko-
wemu Domowi Samopomocy, Miejskiemu
Ośrodkowi Kultury, Miejskiemu Ośrodkowi
Sportu i Rekreacji oraz Przeworskiej Gospodarce
Komunalnej sp. z o.o. Red.



43Wiadomości Samorządowe Przeworska

Zakończyła się runda jesienna rozgrywek V ligi
okręg Jarosław. Miejski Klub Sportowy Orzeł

Przeworsk zdobył 33 punkty (bilans bramkowy 43
- 11) i z czteropunktową przewagą znajduje się na
pierwszym miejscu, dającym awans do IV ligi
podkarpackiej. Warto zaznaczyć, że przeworski
zespół jest jedyną niepokonaną drużyną w lidze.
Trzon drużyny Orła stanowią zawodnicy związani
z naszym miastem i powiatem przeworskim,
a szansę występów otrzymują wychowankowie
i zdolna młodzież. W wielu kryteriach MKS Orzeł

zajmuje pierwsze miejsca: mecze bez straconej
bramki - 10, ilość minut bez straconej bramki na
wyjeździe - 550 min, ostatnia stracona bramka na
wyjeździe 12 sierpnia 2017 r., mecze bez porażki -
15, bramki stracone na wyjeździe - 3, bramki
strzelone na wyjeździe - 20, bramki strzelone
u siebie - 23, bramki stracone - 11, bramki
strzelone - 43, porażki na wyjeździe - 0,
zwycięstwa na wyjeździe - 5, porażki u siebie - 0,
porażki - 0, zwycięstwa - 9.

Zarząd MKS Orzeł składa podziękowania kibicom,
którzy wspierają zawodników liczną obecnością
podczas meczów na stadionie w Przeworsku,
jak również w meczach wyjazdowych. Szczególne
podziękowania dla sponsorów oraz dla kibiców
przebywających na emigracji, którzy mimo
pobytu za granicą nie zapominają o klubie
i mocno go wspierają.

Grzegorz Bieniasz

MKS ORZEŁ PRZEWORSK LIDEREM

W 2017 r. w ramach I Grand Prix Polski Weteranów
Przeworsk gościł tenisistów stołowych. W tej
bardzo udanej pod względem organizacyjnym
i spor towym imprezie wystar towa ło 156
zawodników z całej Polski, w 10 kategoriach
(kobiety w 3., mężczyźni w 7.). Prestiż imprezy
niewątpliwie podniosła obecność i czynny udział

w turnieju gwiazd tenisa stołowego, Leszka
Kucharskiego i Jolanty Szatko – Nowak.

Sobotnie rozgrywki, które otworzył Burmistrz
Miasta Przeworska Leszek Kisiel, wyłoniły po
dwóch zawodników z każdej grupy poszcze-
gólnych kategorii, którzy w niedzielę walczyli
w systemie pucharowym (tzw. rosyjskim)
o najwyższe trofea. Miłym akcentem otwarcia
było wręczenie burmistrzowi przez Leszka
Kucharskiego profesjonalnej koszulki do tenisa
stołowego, z zachętą do podjęcia treningów w tej
dyscyplinie.

Finałowe rozgrywki stały na bardzo wysokim
poziomie, nie obyło się bez niespodzianek.

Leszek Kucharski w meczu półfinałowym uległ
Jarosławowi Żołądkowskiemu z Białegostoku,
który nie ukrywał wielkiej radości z pokonania
mistrza. Ceremonia wręczenia pucharów i nagród
zwieńczyła dwa dni rozgrywek. Niezależnie

od zajętego miejsca uczestnicy wyjechali
z Przeworska uśmiechnięci i z nadzieją, że za rok
znowu odwiedzą miasto nad Mleczką.

Marek Frączek

I GRAND PRIX POLSKI WETERANÓW W TENISIE STOŁOWYM



Burmistrz Miasta Przeworska Leszek Kisiel wraz
z Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji zaprosili
3 grudnia 2017 r. do naszego miasta św. Mikołaja.
Wizyta Świętego przyciągnęła do hali sportowej
im. Tadeusz Ruta przy ul. Misiągiewicza tłumy
dzieci wraz z rodzicami.

W t r a k c i e s p o t k a n i a d z i e c i k o r z y s t a ł y
z bezp łatnych atrakcj i m. in . z jeżdżalni ,
dmuchanego placu zabaw, malowania twarzy.
Mikołajkowe zabawy prowadzili animatorzy
z przemyskiej firmy Bazyl Art., a na najmłodszych
przedszkolaków czekali animatorzy sportu,
konkursy oraz nagrody. Podczas imprezy dzieci
wykonywały ozdoby świąteczne. Na scenie
wystąpiła schola dziecięca działająca przy
Bazylice pw. Ducha Świętego w Przeworsku oraz
dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Przeworsku.

Okazało się, że wszystkie przybyłe dzieci były
bardzo grzeczne i otrzymały prezent. Święty
Mikołaj dla każdego znalazł czas i rozdał ok. 500
paczek wraz z Certyfikatem Grzecznego Dziecka.
Niedzielne popołudnie było również okazją do
tego, by każdy mógł poczuć się jak św. Mikołaj.
Dzięki zorganizowanej zbiórce, z której fundusze
przeznaczone zostały na leczenie Michalinki
Kułakowskiej chorej na SMA, zebrano 2336,57 zł.

Partnerami imprezy byli: Sala Zabaw dla Dzieci
Bajlandia Przeworsk, MargoPack Przeworsk, MDM
Polsk a, Emigracja Or ze ł Pr zeworsk, B&P
Engineering, SP ZOZ Przeworsk, Bazyl Art.,
Ratownictwo Medyczne o/Przeworsk, Barbara
Sowińska Studio Kosmetyczne Imperium,
Przedszkole Miejskie nr 3 w Przeworsku.

Red.

I PRZEWORSKIE MIKOŁAJKI


