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Szanowni Państwo,

Jubileusz 20-lecia odrodzonego samorządu jest 
doskonałą okazją do podsumowania pracy Radnych 
Powiatu Rzeszowskiego minionych kadencji. Wydaw-
nictwo to jest próbą dokonania syntezy samorządo-
wych dokonań oraz zmian, jakie nastąpiły w tym 
czasie w miejscowościach powiatu rzeszowskiego. 
Prezentujemy na jego łamach najważniejsze inwesty-
cje i wydarzenia ostatnich dwóch dziesięcioleci.

Historię samorządności powiatu rzeszowskie-
go pisali radni wybierani w wyborach samorządo-
wych. Pamiętną datą jest dzień 11 października 
1998 roku, kiedy to wybrani zostali Radni Powia-
tu Rzeszowskiego I kadencji. W publikacji przybli-
żamy Państwu składy osobowe poszczególnych rad. 

Pamiętamy i ciepło wspominamy wszystkich tych, którzy nie dożyli do tego pięk-
nego jubileuszu. Na uwagę i docenienie zasługuje fakt, iż przez dwie dekady funk-
cję Przewodniczącego Rady Powiatu Rzeszowskiego sprawował jeden człowiek. Był 
nim Pan Stanisław Obara, któremu pragnę serdecznie podziękować za oddanie 
sprawom powiatowej społeczności i złożyć wyrazy najwyższego uznania. Powiat 
rzeszowski miał dwóch starostów – jest dla mnie zaszczytem, że mogę pełnić tę 
funkcję od 2005 roku. Moim poprzednikiem i pierwszym gospodarzem powiatu był 
Pan Stanisław Ożóg, który zapoczątkował budowę wspólnoty powiatu rzeszowskie-
go. Opisywane dokonania są również zasługą pracowników Starostwa Powiatowe-
go w Rzeszowie, jednostek organizacyjnych powiatu oraz powiatowych inspekcji 
i straży. Chciałbym upamiętnić ich wkład pracy w kreowanie rozwoju powiatu 
rzeszowskiego oraz w zaspokajanie oczekiwań jego mieszkańców.

Realia, z którymi mierzyły się kolejne rady powiatu, nie były łatwe, a działalność 
samorządu wiązała się z pokonywaniem wielu przeszkód, głównie z nieadekwat-
nym do potrzeb finansowaniem. Jednak w ostatecznym rozrachunku efekty pracy 
Radnych Powiatu Rzeszowskiego potwierdzają, że idea powiatowej samorządności 
ma siłę rozwoju i zmienia na lepsze codzienne życie naszej społeczności.

Pozostaję z wyrazami szacunku oraz wdzięczności za działania
podejmowane w interesie mieszkańców powiatu rzeszowskiego.

Józef Jodłowski
Starosta Rzeszowski

Rzeszów, 2019 r.
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I. 
 

SAMORZĄDNOŚĆ
GWARANTUJĄCA

ROZWÓJ



POWIAT RZESZOWSKI o charakterze samorządowym został powołany w 1999 roku 
zgodnie z założeniami reformy administracyjnej kraju. Ustawa, która weszła w życie z dniem 
1 stycznia 1999 roku, przywróciła podział na samorządowe powiaty i województwa, które mia-
ły stać się jednym z elementów budowania państwa obywatelskiego. Jego podstawą jest aktyw-
ny udział społeczności lokalnych w rozwiązywaniu problemów małych ojczyzn. Przynależność 
do wspólnoty samorządowej ma charakter powszechny. Twórcom nowego podziału terytorial-
nego przyświecała idea zakładająca angażowanie się obywateli w życie publiczne, a przede 
wszystkim służebność administracji wyrażająca się między innymi możliwością kontrolowania 
jej przez rady.
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W skład powiatu rzeszowskiego weszły gminy wywodzące się z by-
łego województwa rzeszowskiego i przemyskiego. Jego terytorium stanowią 
obszary 14 gmin: 5 miejsko-wiejskich (Błażowa, Boguchwała, Głogów Młp., So-
kołów Młp., Tyczyn), 8 wiejskich (Chmielnik, Dynów, Hyżne, Kamień, Krasne, 
Lubenia, Świlcza, Trzebownisko) oraz jedna miejska – Dynów. Powiat rzeszow-
ski należy do wąskiej grupy powiatów ziemskich, z których terenu wydzielo-
no powiat grodzki, pozbawiając w ten sposób powiat ziemski jego naturalnego 
centrum. Powiat zajmował powierzchnię 1219 km2. W 1999 r. zamieszkiwało go 
ok. 166 tys. osób. W dniu 1.01.2008 roku, po 236 latach, Boguchwała odzyskała
prawa miejskie. Powiat zyskał gminę o statusie miejsko-wiejskim. W minionych 
latach miały miejsce również zmiany terytorialne związane z poszerzaniem 
granic Rzeszowa, na skutek których powierzchnia powiatu zmniejszyła się do 
1147,13 km2. W chwili obecnej powiat zamieszkuje przeszło 165 tys. osób i jest 
to najludniejszy, po Rzeszowie, powiat na Podkarpaciu.

W pierwszym roku działalności sporym utrudnieniem był brak integracji we-
wnętrznej powiatu należącego w poprzednich strukturach do trzech różnych 
urzędów rejonowych. Dzięki pracy samorządu powiatowego udało się stworzyć 
sprawny i kompetentny urząd oraz zbudować sieć międzygminnej współpracy. 
Wspólna praca przyniosła harmonijny rozwój tej części Podkarpacia, udowad-
niając, że odrodzenie powiatowych samorządów oraz idea samorządności lokal-
nej jest podstawą społecznego dobrobytu.
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II. 
 

INSYGNIA
POWIATU

RZESZOWSKIEGO



powiatu rzeszowskiego przedsta-
wia, w polu błękitnym, lwa ukoronowanego 
złotego trzymającego w łapach tarczę czerwoną 
z krzyżem kawalerskim srebrnym. Herb 
odwołuje się do historii i tradycji tych ziem. 
Lew ukoronowany (wspinający się na skałę) był 
herbem przedwojennego województwa ruskie-
go (dawnej ziemi lwowskiej). Należy do gru-
py najstarszych herbów ziemskich i pojawił się 
w Polsce w połowie XIV wieku. Pochodzi z her-
bu książąt halickich, władców Rusi Czerwonej, 
która w latach 1340–1366 została opanowana 
przez Kazimierza Wielkiego. Dawna Ruś Czer-
wona podzielona jest obecnie między Ukrainę 
i Polskę (wschodnia część dawnego wojewódz-
twa lubelskiego i rzeszowskiego). Natomiast 
tarcza czerwona z krzyżem kawalerskim srebr-
nym ma bezpośrednie odniesienie do nazwy 
powiatu – herbu Rzeszowa.

powiatu rzeszowskiego przed-
stawia, na płacie błękitnym, lwa z tarczą (jak 
w herbie) na obu końcach płata dwa pionowe 
pasy żółte o szerokości jednej piątej płata każdy. 
Proporcje flagi 5:8.

Wzór flagi i herbu powiatu rzeszowskiego 
uzyskał pozytywną opinię Punktu Konsultacyj-
nego przy Ministerstwie Spraw Wewnętrznych 
i Administracji. Propozycja zaakceptowana 
została przez heraldyków z tejże komisji oraz 
niezależnego eksperta prof. dr. hab. Zdzisła-
wa Budzyńskiego – historyka. Herb i flaga po-
wiatu zostały przyjęte Uchwałą Rady Powiatu 
z dn. 26.02.2000 r. Uchwała ta wraz z opinią 
Punktu Konsultacyjnego przy MSWiA oraz wzo-
rem herbu i flagi uzyskała akceptację Wojewody 
Podkarpackiego.

Herb

Flaga
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Rady Powiatu Rzeszowskiego został przyjęty Uchwałą Nr XIX/146/2000 
Rady Powiatu w Rzeszowie w dniu 18 listopada 2000 r. (Nr XIX/146/2000). To jeden z naj-
ważniejszych symboli powiatu rzeszowskiego. Jest on wyprowadzany podczas najważniej-
szych uroczystości, a także w czasie uroczystych sesji. Sztandar został wykonany przez Zdzi-
sławę Kocój z Błażowej.

Na prawym płacie sztandaru widnieje herb powiatu, a nad tarczą herbową napis RADA 
POWIATU RZESZOWSKIEGO. Pod tarczą – JUBILAEUM A.D. 2000, a po obu stronach napisu 
znak Jubileuszu 2000. Na lewym, złotym płacie sztandaru, umieszczono wizerunek Matki Bożej 
Boreckiej (z Borku Starego), obok którego widnieje napis POD TWOJĄ OBRONĘ UCIEKAMY 
SIĘ. Grot drzewca przedstawia Orła Białego (godło państwowe).

STANOWISKO RADY POWIATU RZESZOWSKIEGO 
W SPRAWIE PRZYJĘCIA SZTANDARU

W roku Wielkiego Jubileuszu – Dwu Tysięcy Lat Chrześcijaństwa, Rada Powiatu Rzeszowskiego, 
zebrana na XIX sesji w dniu 18 listopada 2000 roku przyjmuje sztandar, stanowiący znak szczegól-
ny wspólnoty, którą jednoczy.

Dla Narodu Polskiego Sztandar jest od wieków symbolem najwyższych wartości i działań dla 
dobra wspólnego – dla Rzeczypospolitej. Czując się spadkobiercami Ojców, wyznając ich zasady, 
pragniemy podkreślić przywiązanie do tradycji – Naszego Sztandaru, który oddaje taką samą jak 
dla przodków hierarchię wartości – służbę Bogu i człowiekowi.

Świadomi chrześcijańskich korzeni naszej tożsamości narodowej i regionalnej, pomni chlub-
nych, jak też i tragicznych dziejów Rzeczypospolitej, wyrażamy przekonanie, że Sztandar ten zjed-
noczy naszą wspólnotę samorządową w pracy dla dobra Małej Ojczyzny – Powiatu Rzeszowskiego, 
będzie dla nas radnych znakiem wartości we wszystkich dziedzinach życia duchowego, społecznego 
i kulturowego.

Sztandar
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III. 
 

BLISKO LOKALNEJ
SPOŁECZNOŚCI



Decentralizacja władzy publicznej sprawiła, że samorząd powiatu rzeszowskiego 
pozostaje blisko swoich mieszkańców. Działa w ich interesie oraz rozwiązuje ich potrzeby. Jest 
reprezentantem powiatowej społeczności wyłonionym w wyborach samorządowych. Dzia-
łalność samorządowa prowadzona przez kolejne Rady Powiatu Rzeszowskiego koncentruje 
się nie tylko na wykonywaniu ustawowych obowiązków. Swoim zasięgiem działania wykra-
cza daleko poza określone ustawami zadania. Powiat rzeszowski zrealizował wiele inwestycji 
o zasięgu ponadpowiatowym. Świadczy także usługi dla mieszkańców innych powiatów. Dąży 
do tego, by usługi te odpowiadały oczekiwaniom mieszkańców i były coraz lepiej zorganizo-
wane. Strategiczne dla powiatu przedsięwzięcia mają wykorzystywać i pomnażać potencjał 
tkwiący w powiatowej społeczności. Miarą tej aktywności jest szereg zrealizowanych działań 
przekładających się na rozwój powiatu. Zmiany dokonujące się za sprawą tej pracy sprawiały, 
że codzienne życie mieszkańców powiatu rzeszowskiego stawało się łatwiejsze i dawało im 
lepsze perspektywy rozwoju.

Przywrócenie samorządu powiatowego, na mocy ustawy z dn. 5.06.1998 r., ukonstytuowa-
ło Radę Powiatu jako organ stanowiący i kontrolny, wybierany w wyborach bezpośrednich na 
czteroletnią kadencję. Pierwsza, inauguracyjna sesja Rady Powiatu Rzeszowskiego kadencji 
1998–2002 odbyła się 6.11.1998 r. Radni złożyli ślubowanie, rozpoczynając w ten sposób 
pracę nowego samorządowego gremium. Wybrali Starostę, który stanął na czele powiatowej 
administracji zespolonej. Kolegialnym organem wykonawczym jest Zarząd Powiatu Rzeszow-
skiego, który wykonuje swoje zadania przy pomocy starostwa powiatowego oraz jednostek 
organizacyjnych powiatu. 

Samorząd powiatu rzeszowskiego z powodzeniem realizuje zadania na rzecz mieszkańców 
powiatu. Są one adresowane do konkretnych społeczności. Określony ustawami zakres dzia-
łania obejmuje wykonywanie zadań publicznych o charakterze ponadgminnym. Są to między 
innymi działania w zakresie szkolnictwa ponadgimnazjalnego, ochrony i promocji zdrowia, 
pomocy społecznej i wspierania osób niepełnosprawnych, powiatowych dróg publicznych, 
przeciwdziałania bezrobociu, porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli. Rolą powia-
tu jest również wykonywanie innych zadań dotyczących powiatowych służb, inspekcji i straży, 
a także z zakresu administracji publicznej. 

Aby jak najlepiej wywiązywać się z pełnienia służebnej roli wobec społeczności powia-
tu, konieczne było wychodzenie poza schematy. Zmieniające się uwarunkowania wymagały 
wprowadzania innowacyjnych rozwiązań, wykazywania się inwencją, dobudowywania po-
trzebnych obiektów, wprowadzania nowych usług w placówkach pozostających w gestii po-
wiatu. Powiat rzeszowski jest autorem wielu nowatorskich, pilotażowych projektów w tym 
zakresie.

Doświadczenia dwóch dziesięcioleci powiatu pokazują, że samorządność lokalna 
jest podstawą do tego, by powiat mógł się rozwijać. Rozwój ten dokonuje się nie tylko poprzez 
współrządzenie, ale również dzięki współdziałaniu. Samorządność lokalna to nic innego jak 
współudział mieszkańców w zarządzaniu sprawami lokalnymi.

Odpowiedzialne kierowanie sprawami powiatu sprawiło, że samorząd powiatu rzeszow-
skiego może poszczycić się wieloma sukcesami w pomnażaniu powiatowego mienia oraz 
w kształtowaniu odpowiedniego klimatu dla dynamicznego rozwoju Podkarpacia. Przykła-
dem takich działań jest budowa w pełni uzbrojonego Parku Naukowo-Technologicznego „Rze-
szów – Dworzysko”. Park ten bezpośrednio oddziałuje na powstawanie nowych miejsc pracy. 
Wpływa na ożywienie gospodarcze oraz w sposób znaczący podnosi atrakcyjność tego terenu.

Położenie w centralnej części regionu obliguje niejako powiat do tego, by pełnił on rolę 
ośrodka rozwoju. Dlatego też samorząd powiatu rzeszowskiego tak wiele uwagi przykłada do 
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tworzenia jak najlepszego klimatu do zamieszkania i prowadzenia biznesu. Konsekwentnie in-
westuje w infrastrukturę drogową, obiekty oświaty, pomocy społecznej i ochrony zdrowia. Po-
mimo braku środków finansowych w budżecie, powiat rzeszowski od początku swego istnienia 
należycie i sumiennie wywiązywał się z roli gospodarza powiatowej wspólnoty samorządowej. 
Systematycznie remontował, modernizował, doposażał placówki przejęte w bardzo złym stanie 
technicznym. Niektóre z tych placówek to obiekty zabytkowe. Głośno było też o innowacyjnych 
rozwiązaniach dotyczących powiatowych mostów. Ponieważ żadne subwencje ani dotacje nie 
były w stanie pokryć kosztów finansowych realizowanych zadań, powiat rzeszowski zaciągał 
pożyczki i kredyty, a przede wszystkim składał dziesiątki wniosków do wszystkich możliwych 
funduszy, fundacji, agencji, instytucji krajowych i zagranicznych. Dzięki pozyskaniu dodatko-
wych środków zewnętrznych mógł pozwolić sobie na kosztowne inwestycje. Każda kadencja 
samorządu powiatowego to setki milionów złotych wydanych na tworzenie atrakcyjnych wa-
runków do życia i pracy w miejscowościach powiatu. Tylko w ostatniej kadencji kwota ta prze-
kroczyła 160 mln zł. Jest to więcej niż wynosi roczny budżet powiatu, który choć z roku na rok 
jest coraz wyższy, to w ostatnich czterech latach wahał się pomiędzy 130–147 mln zł.

Działania podejmowane przez samorząd powiatu rzeszowskiego dają efekty. Spada bezro-
bocie i coraz więcej osób sprowadza się do powiatu. Liczba wydanych pozwoleń na budowę 
jest na terenie powiatu najwyższa w województwie podkarpackim i ponad dwukrotnie wyż-
sza niż w Rzeszowie.

Budynek Starostwa Powiatowego w Rzeszowie przy ul. Bernardyńskiej 7 po gruntownej modernizacji. Kamienica 
pochodzi z 1903 roku. W odnowionym budynku mieści się Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej 
i Kartograficznej, który dotychczas miał swoją siedzibę w wynajmowanych pomieszczeniach przy ul. Targowej 1. 
Przedsięwzięcie to było jednym z działań mających na celu podniesienie standardów obsługi mieszkańców. Na parterze 
mieści się sala obsługi klienta. W budynku jest także sala sesyjna Rady Powiatu Rzeszowskiego. Remont wykonało 
konsorcjum firm: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe ITALIA z Malawy (lider) oraz HYDRO-MET 
Sp. z o.o. z Futomy. Uroczyste zakończenie tej inwestycji miało miejsce w dniu 10.09.2019 r. Dokonano wtedy także 
odsłonięcia tablicy upamiętniającej 100-lecie odzyskania niepodległości przez Polskę.
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RADY POWIATU RZESZOWSKIEGO

RADA POWIATU W RZESZOWIE I KADENCJI 
1998–2002

1. Jarosław Angerman (Gmina 
Boguchwała) – do dnia 29 marca 
2001 r. 

2. Ryszard Bachórz (Gmina Świlcza)
3. Stanisław Baran (Gmina 

Boguchwała)
4. Kazimierz Barczak (Gmina 

Głogów Młp.)
5. Jerzy Bednarz (Gmina Kamień)
6. Wojciech Bednarz (Gmina Świlcza)
7. Stanisława Bęben (Gmina Błażowa)
8. Ryszard Bugiel (Gmina Kamień)
9. Marian Celek (Gmina Krasne)
10. Tadeusz Chmiel (Gmina 

Sokołów Młp.)
11. Antoni Cisło (Gmina Trzebownisko)
12. Wiesław Dąbrowski (Gmina Lubenia)
13. Zdzisław Długosz (Gmina 

Boguchwała)
14. Bogusław Duda (Gmina Lubenia)
15. Jan Dżuła (Miasto Dynów)
16. Antoni Frączek (Gmina Krasne)
17. Jan Graboś (Gmina Błażowa)
18. Zbigniew Hołówko (Gmina Świlcza)
19. Kazimierz Jaworski (Gmina 

Chmielnik)
20. Edward Kłoda (Gmina Hyżne)
21. Zdzisław Kolano (Gmina Krasne)
22. Stanisław Kot (Gmina Trzebownisko)
23. Anna Kowalska (Miasto Dynów)
24. Roman Krzyśko (Gmina 

Głogów Młp.)
25. Wacław Kuziara (Gmina 

Trzebownisko)
26. Andrzej Lampart (Gmina 

Trzebownisko)
27. Grażyna Majka (Gmina 

Sokołów Młp.)

28. Eugeniusz Malak (Gmina Tyczyn)
29. Mieczysław Miazga (Gmina 

Sokołów Młp.)
30. Jan Molenda (Gmina Boguchwała)
31. Stanisław Obara (Gmina Tyczyn)
32. Zofia Obłoń (Gmina Boguchwała)
33. Helena Orzech (Gmina Lubenia)
34. Antoni Ossoliński (Gmina Hyżne)
35. Stanisław Ożóg (Gmina 

Sokołów Młp.)
36. Stanisław Pado (Gmina Głogów Młp.)
37. Marek Pałka (Gmina Boguchwała)
38. Feliks Pantoł (Miasto Dynów)
39. Janusz Pisula (Gmina Świlcza)
40. Józef Płonka (Gmina Tyczyn)
41. Piotr Pukała (Gmina Świlcza)
42. Ryszard Rybak (Gmina 

Sokołów Młp.)
43. Franciszek Rzucidło (Gmina 

Boguchwała)
44. Marek Sitarz (Gmina Trzebownisko)
45. Józef Sówka (Miasto Dynów)
46. Ryszard Stelmach (Gmina Sokołów 

Młp.) – do dnia 31 grudnia 2001 r., 
zastąpił go Franciszek Tupaj 

47. Jan Surowiec (Gmina Głogów Młp.)
48. Lucyna Szydełko (Gmina Chmielnik)
49. Leszek Ślączka (Gmina Tyczyn)
50. Teresa Tomaka (Gmina 

Trzebownisko)
51. Franciszek Tupaj (Gmina Kamień) – 

od dnia 2 marca 2002 r., za Ryszarda 
Stelmacha

52. Jan Wantrych (Gmina Trzebownisko)
53. Kazimierz Wojton (Gmina Świlcza)
54. Stanisław Woźny (Gmina Dynów)
55. Józef Wyskiel (Gmina Błażowa)
56. Wacław Zagaja (Gmina Krasne)
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Rada Powiatu w Rzeszowie I kadencji została wybrana w dniu 11 października 1998 r. Pierwsze 
posiedzenie nowo wybranej rady odbyło się w dniu 6 listopada 1998 r. Rada Powiatu Rzeszowskie-
go I kadencji, działająca w latach 1998–2002, odbyła 35 posiedzeń, przy średniej frekwencji 96%. 
Komisja Spraw Społecznych spotkała się 27 razy, Komisja Spraw Gospodarczych – 26 razy, Komisja 
Transportu i Bezpieczeństwa Publicznego – 25 razy, a Komisja Budżetowo-Finansowa – 28 razy. 

Prezydium Rady Powiatu w Rzeszowie:
Przewodniczący Rady Powiatu w Rzeszowie – Stanisław Obara

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu w Rzeszowie – Stanisław Baran
Wiceprzewodniczący Rady Powiatu w Rzeszowie – Ryszard Rybak

W Radzie Powiatu w Rzeszowie działały następujące komisje:

Lp. Komisja Przewodniczący komisji
1. Komisja Rewizyjna Jarosław Angerman/Kazimierz Barczak
2. Komisja Spraw Społecznych Kazimierz Jaworski
3. Komisja Spraw Gospodarczych Antoni Frączek
4. Komisja Transportu i Bezpieczeństwa Publicznego Feliks Pantoł
5. Komisja Budżetowo-Finansowa Józef Wyskiel
6. Komisja Doraźna ds. Strategii Rozwoju Powiatu Rzeszowskiego Jerzy Bednarz

Rada Powiatu w Rzeszowie I kadencji 1998–2002 
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Dla uczczenia Wielkiego Jubileuszu Roku 2000 Rada Powiatu w Rzeszowie 
postanowiła przekazać zestawy książek dla bibliotek szkolnych 
z okolicznościowym ekslibrisem wykonanym przez artystkę Krzysztofę 
Lachtarę

Statuetka Nagrody Powiatu Rzeszowskiego 
przyznawana za wybitne osiągnięcia na rzecz 
powiatu
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Sesja Rady Powiatu Rzeszowskiego w dniu 25.10.2006 r. – Pan Stanisław Obara Przewodniczący Rady Powiatu w Rzeszowie 
prezentuje statuetkę Nagrody Powiatu Rzeszowskiego. Nagroda ta została uchwalona przez Radnych Powiatu w Rzeszowie 
w dniu 27.04.2002 r. /Uchwała Nr XXXI/264/02/. Autorem projektu statuetki był, wywodzący się z Górna, artysta Piotr Kida.
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RADA POWIATU W RZESZOWIE II KADENCJI 
2002–2006

1. Jerzy Bednarz (Gmina Kamień)
2. Tadeusz Chmiel (Gmina 

Sokołów Młp.)
3. Jan Dobrzański (Gmina Krasne)
4. Stanisław Gancarz (Gmina Kamień) – 

od dnia 27 grudnia 2005 r. 
5. Jan Graboś (Gmina Błażowa)
6. Antoni Jeż (Gmina Głogów Młp.) – 

do dnia 7 grudnia 2002 r.
7. Józef Jodłowski (Gmina Lubenia)
8. Mieczysław Kogut (Gmina 

Trzebownisko)
9. Stanisław Kurek (Gmina Chmielnik)
10. Jan Lech (Gmina Trzebownisko)
11. Mieczysław Miazga (Gmina 

Sokołów Młp.)
12. Kazimierz Myrda (Gmina Tyczyn) – 

od dnia 7 grudnia 2002 r. 
13. Stanisław Obara (Gmina Tyczyn)
14. Antoni Ossoliński (Gmina Hyżne)

15. Stanisław Ożóg (Gmina Sokołów 
Młp.) – do dnia 18 października 
2005 r. 

16. Tadeusz Pachorek (Gmina Świlcza)
17. Stanisław Pado (Gmina Głogów Młp.)
18. Marek Pałka (Gmina Boguchwała)
19. Franciszek Płaza (Gmina Błażowa)
20. Józef Rałowski (Gmina Boguchwała) 
21. Franciszek Rzucidło (Gmina 

Boguchwała) 
22. Stanisław Sienko (Miasto Dynów)
23. Jan Sieńko (Gmina Dynów)
24. Marek Sitarz (Gmina Trzebownisko)
25. Janusz Skalski (Gmina Głogów Młp.)
26. Jan Surowiec (Gmina Głogów Młp.) – 

od dnia 28 grudnia 2002 r. 
27. Aleksander Stochmal (Gmina 

Dynów) – od dnia 7 grudnia 2002 r. 
28. Alfred Szostek (Gmina Lubenia)
29. Jan Wantrych (Gmina Trzebownisko)
30. Józef Wilga (Gmina Świlcza)
31. Kazimierz Wojton (Gmina Świlcza)

Rada Powiatu w Rzeszowie II kadencji została wybrana w dniu 27 października 2002 r. 
Pierwsze posiedzenie nowo wybranej rady odbyło się w dniu 16 listopada 2002 r. 
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Prezydium Rady Powiatu w Rzeszowie:
Przewodniczący Rady Powiatu w Rzeszowie – Stanisław Obara

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu w Rzeszowie – Tadeusz Pachorek
Wiceprzewodniczący Rady Powiatu w Rzeszowie – Mieczysław Kogut

W Radzie Powiatu w Rzeszowie działały następujące komisje:

Lp. Komisja Przewodniczący komisji
1. Komisja Rewizyjna Marek Sitarz/Jan Dobrzański
2. Komisja Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa Publicznego Jan Sieńko
3. Komisja Spraw Gospodarczych i Transportu Janusz Skalski
4. Komisja Budżetowo-Finansowa Kazimierz Wojton
5. Komisja Doraźna ds. Opracowania Planu Rozwoju Lokalnego Tadeusz Pachorek
6. Komisja Doraźna ds. Strategii Rozwoju Powiatu Rzeszowskiego Józef Jodłowski

Rada Powiatu w Rzeszowie II kadencji 2002–2006
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RADA POWIATU W RZESZOWIE III KADENCJI 
2006–2010

1. Jerzy Bednarz (Gmina Kamień)
2. Tadeusz Chmiel (Gmina 

Sokołów Młp.)
3. Wiesław Dąbrowski (Gmina Lubenia)
4. Jan Dobrzański (Gmina Krasne)
5. Marek Frączek (Gmina 

Sokołów Młp.)
6. Piotr Hadała (Gmina Sokołów Młp.)
7. Stanisław Husar (Gmina 

Boguchwała)
8. Józef Jodłowski (Gmina Lubenia)
9. Jan Kocój (Gmina Błażowa)
10. Stanisław Kruczek (Gmina Błażowa)
11. Stanisław Kurek (Gmina Chmielnik)
12. Jan Lech (Gmina Trzebownisko)
13. Zbigniew Micał (Gmina 

Głogów Młp.)
14. Tadeusz Michalik (Gmina 

Głogów Młp.)

15. Kazimierz Myrda (Gmina Tyczyn) – 
do dnia 31 grudnia 2009 r.

16. Robert Niemiec (Gmina 
Trzebownisko)

17. Stanisław Obara (Gmina Tyczyn)
18. Antoni Ossoliński (Gmina Hyżne)
19. Tadeusz Pachorek (Gmina Świlcza)
20. Józef Rałowski (Gmina Boguchwała)
21. Stanisław Rusinek (Gmina 

Boguchwała) – do dnia 31 grudnia 
2007 r. 

22. Jan Sieńko (Gmina Dynów)
23. Marek Sitarz (Gmina Trzebownisko)
24. Lucyna Sokołowska (Gmina 

Głogów Młp.)
25. Aleksander Stochmal (Gmina Dynów)
26. Adam Wetula (Gmina Boguchwała)
27. Józef Wilga (Gmina Świlcza)
28. Jerzy Wiśniewski (Gmina Krasne)
29. Kazimierz Wojton (Gmina Świlcza)

Rada Powiatu w Rzeszowie III kadencji została wybrana w dniu 12 listopada 2006 r. Pierw-
sze posiedzenie nowo wybranej rady odbyło się w dniu 27 listopada 2006 r. 

Prezydium Rady Powiatu w Rzeszowie:
Przewodniczący Rady Powiatu w Rzeszowie – Stanisław Obara

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu w Rzeszowie – Jerzy Bednarz
Wiceprzewodniczący Rady Powiatu w Rzeszowie – Tadeusz Chmiel

W Radzie Powiatu w Rzeszowie działały następujące komisje:

Lp. Komisja Przewodniczący komisji
1. Komisja Rewizyjna Jan Dobrzański
2. Komisja Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa Publicznego Antoni Ossoliński
3. Komisja Spraw Gospodarczych i Transportu Stanisław Kruczek
4. Komisja Budżetowo-Finansowa Kazimierz Wojton
5. Komisja ds. Strategii Rozwoju Powiatu Rzeszowskiego Jan Sieńko
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Uroczysta sesja Rady Powiatu w Rzeszowie III kadencji, 29.11.2010 r.

Rada Powiatu w Rzeszowie III kadencji 2006–2010
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RADA POWIATU W RZESZOWIE IV KADENCJI 
2010–2014

1. Jerzy Bednarz (Gmina Kamień)
2. Jolanta Budyka (Gmina Hyżne)
3. Tadeusz Chmiel (Gmina 

Sokołów Młp.)
4. Tadeusz Cyrek (Gmina 

Trzebownisko)
5. Adam Dziedzic (Gmina Świlcza)
6. Marek Frączek (Gmina 

Sokołów Młp.)
7. Piotr Hadała (Gmina Sokołów Młp.)
8. Antoni Jeż (Gmina Głogów Młp.)
9. Józef Jodłowski (Gmina Lubenia)
10. Zbigniew Kalandyk (Gmina 

Boguchwała)
11. Jan Kocój (Gmina Błażowa)
12. Stanisław Kruczek (Gmina Błażowa)
13. Stanisław Kurek (Gmina Chmielnik)
14. Wiesław Kwasek (Gmina 

Boguchwała)

15. Zbigniew Micał (Gmina 
Głogów Młp.)

16. Stanisław Obara (Gmina Tyczyn)
17. Antoni Ossoliński (Gmina Hyżne)
18. Tadeusz Pachorek (Gmina Świlcza)
19. Sławomir Porada (Gmina 

Trzebownisko)
20. Marek Poręba (Gmina Trzebownisko)
21. Kazimierz Puc (Gmina Trzebownisko)
22. Józef Rałowski (Gmina Boguchwała)
23. Jan Sieńko (Gmina Dynów)
24. Marek Sitarz (Gmina Trzebownisko)
25. Lucyna Sokołowska (Gmina 

Głogów Młp.)
26. Aleksander Stochmal (Gmina Dynów)
27. Zofia Tabisz (Gmina Tyczyn)
28. Adam Wetula (Gmina Boguchwała)
29. Kazimierz Wojton (Gmina Świlcza)
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Prezydium Rady Powiatu w Rzeszowie:
Przewodniczący Rady Powiatu w Rzeszowie – Stanisław Obara

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu w Rzeszowie – Jerzy Bednarz
Wiceprzewodniczący Rady Powiatu w Rzeszowie – Tadeusz Chmiel

W Radzie Powiatu w Rzeszowie działały następujące komisje:

Lp. Komisja Przewodniczący komisji
1. Komisja Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa Publicznego Antoni Ossoliński
2. Komisja Spraw Gospodarczych i Transportu Stanisław Kruczek
3. Komisja Budżetowo-Finansowa Kazimierz Wojton
4. Komisja ds. Strategii Rozwoju Powiatu Rzeszowskiego Józef Rałowski
5. Komisja Rewizyjna Jan Sieńko

Rada Powiatu w Rzeszowie IV kadencji 2010–2014
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RADA POWIATU RZESZOWSKIEGO V KADENCJI 
2014–2018

1. Jerzy Bednarz (Gmina Kamień)
2. Rafał Białorucki (Gmina Boguchwała)
3. Tadeusz Chmiel (Gmina 

Sokołów Młp.)
4. Renata Gaweł (Gmina Krasne)
5. Piotr Hadała (Gmina Sokołów Młp.)
6. Marek Janda (Gmina Boguchwała)
7. Józef Jodłowski (Gmina Lubenia)
8. Krzysztof Kędzierski (Miasto Dynów)
9. Stanisław Kula (Gmina 

Sokołów Młp.)
10. Stanisław Kurek (Gmina Chmielnik) 

– od dnia 18 maja 2016 r.
11. Wiesław Kwasek (Gmina 

Boguchwała)
12. Zbigniew Micał (Gmina 

Głogów Młp.)
13. Sławomir Miłek (Gmina Świlcza)
14. Stanisław Najda (Gmina Błażowa)
15. Robert Niemiec (Gmina 

Trzebownisko)

16. Stanisław Obara (Gmina Tyczyn)
17. Antoni Ossoliński (Gmina Hyżne)
18. Tadeusz Pachorek (Gmina Świlcza)
19. Stanisław Pado (Gmina Głogów Młp.)
20. Grażyna Pękala (Gmina Tyczyn)
21. Kazimierz Puc (Gmina Trzebownisko)
22. Jan Sieńko (Gmina Dynów)
23. Marek Sitarz (Gmina Trzebownisko)
24. Lucyna Sokołowska (Gmina 

Głogów Młp.)
25. Aleksander Stochmal (Gmina Dynów)
26. Andrzej Śmiałek (Gmina Chmielnik)
27. Tomasz Wojton (Gmina Świlcza)
28. Anna Wolska (Gmina Boguchwała) – 

od 22 listopada 2017 r.
29. Krzysztof Zyś (Gmina Trzebownisko)
30. Adam Wetula (Gmina Boguchwała) – 

zmarł 11 października 2017 r.
31. Marek Ząbek (Gmina Błażowa) – 

zmarł 15 kwietnia 2016 r.
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Prezydium Rady Powiatu Rzeszowskiego:
Przewodniczący Rady Powiatu Rzeszowskiego – Stanisław Obara

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Rzeszowskiego – Jerzy Bednarz
Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Rzeszowskiego – Tadeusz Chmiel

W Radzie Powiatu Rzeszowskiego działały następujące komisje:

Lp. Komisja Przewodniczący komisji
1. Komisja Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa Publicznego Antoni Ossoliński 
2. Komisja Spraw Gospodarczych i Transportu Marek Ząbek/Grażyna Pękala
3. Komisja Budżetowo-Finansowa Tomasz Wojton
4. Komisja ds. Strategii Rozwoju Powiatu Rzeszowskiego Adam Wetula/Stanisław Kula
5. Komisja Rewizyjna Jan Sieńko

Rada Powiatu Rzeszowskiego V kadencji 2014–2018 
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RADA POWIATU RZESZOWSKIEGO VI KADENCJI 
2018–2023

1. Jerzy Bednarz (Gmina Kamień)
2. Rafał Białorucki (Gmina Boguchwała)
3. Tadeusz Chmiel (Gmina 

Sokołów Młp.)
4. Bogusława Czachor (Gmina 

Trzebownisko)
5. Wiesław Dudek (Gmina Lubenia)
6. Jurek Faraś (Gmina Błażowa)
7. Renata Gaweł (Gmina Krasne)
8. Sławomir Guzek (Gmina 

Trzebownisko)
9. Ewa Hadam (Miasto Dynów)
10. Józef Jodłowski (Gmina Lubenia)
11. Małgorzata Kowal (Gmina 

Trzebownisko)
12. Stanisław Kula (Gmina 

Sokołów Młp.)
13. Wiesław Kwasek (Gmina 

Boguchwała) – zmarł 26 kwietnia 
2019 r.

14. Sławomir Miłek (Gmina Świlcza)
15. Stanisław Najda (Gmina Błażowa)
16. Łukasz Obara (Gmina Tyczyn)
17. Antoni Ossoliński (Gmina Hyżne)
18. Tadeusz Pachorek (Gmina Świlcza)
19. Stanisław Pado (Gmina Głogów Młp.)
20. Lucyna Perlak (Gmina Sokołów Młp.)
21. Kazimierz Puc (Gmina Trzebownisko)
22. Józef Rałowski (Gmina Boguchwała) 

– od dnia 30 maja 2019 r.
23. Jan Sieńko (Gmina Dynów)
24. Marek Sitarz (Gmina Trzebownisko)
25. Lucyna Sokołowska (Gmina 

Głogów Młp.)
26. Zbigniew Sycz (Gmina Głogów Młp.)
27. Aleksander Stochmal (Gmina Dynów)
28. Andrzej Śmiałek (Gmina Chmielnik)
29. Tomasz Wojton (Gmina Świlcza)
30. Anna Wolska (Gmina Boguchwała)

Prezydium Rady Powiatu Rzeszowskiego:
Przewodniczący Rady Powiatu Rzeszowskiego – Tomasz Wojton

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Rzeszowskiego – Jerzy Bednarz
Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Rzeszowskiego – Tadeusz Chmiel

W Radzie Powiatu Rzeszowskiego działają następujące komisje:

Lp. Komisja Przewodniczący komisji
1. Komisja Rewizyjna Anna Wolska 
2. Komisja Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa Publicznego Antoni Ossoliński 
3. Komisja Spraw Gospodarczych i Transportu Jurek Faraś 
4. Komisja Budżetowo-Finansowa Renata Gaweł 
5. Komisja ds. Strategii Rozwoju Powiatu Rzeszowskiego Stanisław Kula 
6. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Aleksander Stochmal 
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Sesja Rady Powiatu Rzeszowskiego, 25.10.2006 r.
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Sesja Rady Powiatu Rzeszowskiego kadencji 2006–2010, 25.10.2006 r.

Uroczysta sesja Rady Powiatu Rzeszowskiego z okazji 10-lecia istnienia 
powiatu, 7.11.2009 r.

Nadzwyczajna sesja w Rzeszowie upamiętniająca 
ofiary Katynia i Smoleńska, 15.04.2010 r.

Uroczysta sesja Rady Powiatu Rzeszowskiego, 9.11.2010 r. Rzeszowskie obchody 73. rocznicy powstania Polskiego Państwa 
Podziemnego, 29.09.2012 r.
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Uroczystość odsłonięcia tablicy pamiątkowej w Tyczynie w 150. rocznicę powstania styczniowego, 16.06.2013 r.

Uroczysta sesja Rady Powiatu Rzeszowskiego, 4.01.2016 r.
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XXVI sesja Rady Powiatu Rzeszowskiego kadencji 2014–2018, 25.01.2017 r.

XIX sesja Rady Powiatu Rzeszowskiego kadencji 2014–2018, 19.05.2016 r.

Uroczyste obchody Dnia Samorządu Terytorialnego, 2.06.2017 r.
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XXXIX sesja Rady Powiatu Rzeszowskiego kadencji 2014–2018, 
1.08.2018 r.

III sesja Rady Powiatu Rzeszowskiego kadencji 2018–2023, 28.12.2018 r.

Pierwsza sesja, podczas której wybrano Pana
Tomasza Wojtona na Przewodniczącego Rady Powiatu 
Rzeszowskiego, 23.11.2018 r.

Sesja Rady Powiatu Rzeszowskiego, 23.11.2018 r.
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ZARZĄDY POWIATU RZESZOWSKIEGO

ZARZĄD POWIATU RZESZOWSKIEGO 
1998–2002

Starosta Rzeszowski – Stanisław Ożóg
Wicestarosta Rzeszowski – Jerzy Bednarz
Członek Zarządu Powiatu Rzeszowskiego 

– Zdzisław Kolano
Członek Zarządu Powiatu Rzeszowskiego 

– Marek Pałka
Członek Zarządu Powiatu Rzeszowskiego 

– Józef Płonka

W pracach zarządu uczestniczyli:
Skarbnik Powiatu Rzeszowskiego – 

Jadwiga Karnas
Sekretarz Powiatu Rzeszowskiego – 

Urszula Bilo

ZARZĄD POWIATU RZESZOWSKIEGO 
2002–2006

Starosta Rzeszowski – Stanisław Ożóg
W dniu 18.10.2005 r., po tym, jak Pan 

Stanisław Ożóg został wybrany na 
Posła do Sejmu RP, funkcję Starosty 
Rzeszowskiego powierzono Panu 
Józefowi Jodłowskiemu

Wicestarosta Rzeszowski – Jerzy Bednarz, 
a od dnia 4.05.2004 r. – Marek Sitarz

Członek Zarządu Powiatu Rzeszowskiego 
– Marek Pałka

W pracach zarządu uczestniczyli: 
Sekretarz Powiatu Rzeszowskiego – 

Urszula Bilo
Skarbnik Powiatu Rzeszowskiego – 

Jadwiga Karnas

ZARZĄD POWIATU RZESZOWSKIEGO 
2006–2010

Starosta Rzeszowski – Józef Jodłowski 
Wicestarosta Rzeszowski – Marek Sitarz 
Członek Zarządu Powiatu Rzeszowskiego 

– Tadeusz Pachorek 
Członek Zarządu Powiatu Rzeszowskiego 

– Lucyna Sokołowska

W pracach zarządu uczestniczyli:
Sekretarz Powiatu Rzeszowskiego – 

Urszula Bilo
Skarbnik Powiatu Rzeszowskiego – 

Jadwiga Karnas do dnia 23.04.2008 r. 
W dniu 24.04.2008 r. Skarbnikiem 

Powiatu została Pani Danuta Gargała 
powołana na to stanowisko Uchwałą 
Nr XIII/124/08 Rady Powiatu 
w Rzeszowie z dnia 23.04.2008 r. 
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ZARZĄD POWIATU RZESZOWSKIEGO 
2010–2014

Starosta Rzeszowski – Józef Jodłowski
Wicestarosta Rzeszowski – Marek Sitarz
Członek Zarządu Powiatu Rzeszowskiego 

– Lucyna Sokołowska
Członek Zarządu Powiatu Rzeszowskiego 

– Tadeusz Pachorek

W pracach zarządu uczestniczyli: 
Sekretarz Powiatu Rzeszowskiego – 

Urszula Bilo
Skarbnik Powiatu Rzeszowskiego – 

Danuta Gargała

ZARZĄD POWIATU RZESZOWSKIEGO 
2014–2018

Starosta Rzeszowski – Józef Jodłowski
Wicestarosta Rzeszowski – Marek Sitarz
Członek Zarządu Powiatu Rzeszowskiego 

– Lucyna Sokołowska
Członek Zarządu Powiatu Rzeszowskiego 

– Tadeusz Pachorek

W pracach zarządu uczestniczyli: 
Sekretarz Powiatu Rzeszowskiego –
Urszula Bilo, a od dnia 1.05.2015 r. – 

Waldemar Pijar

ZARZĄD POWIATU RZESZOWSKIEGO 
2018–2023

Starosta Rzeszowski – Józef Jodłowski
Wicestarosta Rzeszowski – Marek Sitarz
Członek Zarządu Powiatu Rzeszowskiego 

– Lucyna Sokołowska
Członek Zarządu Powiatu Rzeszowskiego 

– Tadeusz Pachorek
Członek Zarządu Powiatu Rzeszowskiego 

– Jan Sieńko

W pracach zarządu uczestniczą:
Sekretarz Powiatu Rzeszowskiego – 

Waldemar Pijar
Skarbnik Powiatu Rzeszowskiego – 

Danuta Gargała
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Uroczystość odsłonięcia pomnika 
oraz nadania imienia Jana 

Pawła II SP ZZOZ „Sanatorium” 
w Górnie, 20.09.2005 r. (autorem 

pomnika był Piotr Kida)
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Jubileusz 5-lecia hospicjum Sue Ryder w Górnie, 19.09.2006 r.

Uroczysta sesja Rady Powiatu Rzeszowskiego, 25.10.2006 r.
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Uroczysta sesja Rady Powiatu 
Rzeszowskiego z okazji 10-lecia 

powiatu, 7.11.2009 r.
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Uroczysta sesja Rady Powiatu Rzeszowskiego, 9.11.2010 r.

Spotkanie robocze dotyczące realizacji projektu w zakresie współpracy transgranicznej, 1.07.2009 r.
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Powiatowy Dzień Jedności z Osobami Niepełnosprawnymi Powiatu Rzeszowskiego 
w Chmielniku, 18.06.2011 r.

Uroczystość poświęcenia nowego budynku Domu Pomocy Społecznej w Górnie, 15.06.2011 r.

„Podkarpacka Tęcza” w Zespole Szkół Zawodowych w Dynowie, 7.04.2011 r.
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Otwarcie nowego budynku szkoły w Mrowli, 29.09.2011 r.

Jubileusz 10-lecia hospicjum Sue Ryder w Górnie, 4.10.2011 r.

43



Uroczysta sesja Rady Powiatu Rzeszowskiego w Zespole Szkół w Tyczynie, 20.12.2011 r.

Otwarcie zmodernizowanej Przychodni Rejonowej w Błażowej, 6.11.2011 r.
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Święto Niepodległości, 11.11.2012 r.Alpejsko-Karpackie Forum Współpracy i Międzynarodowe Targi 
Turystyki w Rzeszowie, 15–16.09.2012 r.

Uroczystość otwarcia ogrodów bernardyńskich, 23.06.2013 r. 70. rocznica śmierci generała Władysława Sikorskiego, 
Rzeszów, 4.07.2013 r.

Alpejsko-Karpackie Forum Współpracy w Rzeszowie, 
13–14.09.2014 r.

72. rocznica śmierci generała Władysława Sikorskiego, 
Rzeszów, 4.07.2015 r.
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Uroczystość oddania 
80 ha uzbrojonego terenu Parku 

Naukowo-Technologicznego 
„Rzeszów – Dworzysko” oraz 

nadanie mu imienia 
śp. Grażyny Gęsickiej, 

18.09.2015 r.
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Otwarcie nowoczesnej ujeżdżalni w Zespole Szkół Techniczno-Weterynaryjnych 
w Trzcianie, 22.03.2016 r.

Jubileusz 110-lecia bratkowickiej Ochotniczej Straży Pożarnej, 11.09.2016 r.

Powiatowy Dzień Jedności w Kamieniu, w którym uczestniczyła delegacja z zaprzyjaźnionego Świdnika 
na czele z Burmistrzem Janem Holodnakiem oraz Vladimirem Kaliniakiem, 11.06.2016 r.
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Uroczystość otwarcia nowego budynku Domu Pomocy Społecznej w Górnie, 21.09.2016 r.
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Uroczystość wręczenia Brązowych Krzyży Zasługi nadanych przez Prezydenta RP, 8.06.2017 r.

XXIV sesja Rady Powiatu Rzeszowskiego kadencji 2014–2018, 30.11.2016 r.

Wręczenie Brązowych Krzyży Zasługi, 8.06.2017 r.
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Obchody Ogólnopolskiego Dnia Samorządu Terytorialnego w Belwederze, 27.05.2019 r.

Obchody Międzynarodowego 
Dnia Pielęgniarki i Położnej 
w Rzeszowie, 22.05.2019 r.

XXX sesja Rady Powiatu Rzeszowskiego kadencji 
2014–2018, 14.06.2017 r.
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VII edycja Dni Kultury Ludowej w Górnie, 3.07.2019 r.

Zakończenie roku szkolnego w Zespole Szkół Zawodowych 
w Dynowie, 19.06.2019 r.

Piknik rodzinny w Górnie, 4.07.2019 r.
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IV. 
 

TWARZE POWIATU



STANISŁAW OŻÓG 

STAROSTA RZESZOWSKI W LATACH 1998–2005

W 1998 r. był zastępcą dyrektora Oddziału Terenowego Agencji Własności Rolnej Skarbu 
Państwa w Rzeszowie (od lutego do grudnia).

W dniu 14.11.1998 r. został wybrany na Starostę Rzeszowskiego i funkcję tę sprawował do 
dnia 18.10.2005 r. Wtedy złożył rezygnację z powodu objęcia zaszczytnej funkcji Posła na Sejm 
RP. Startował z 6. miejsca z listy Prawa i Sprawiedliwości, uzyskując najlepszy wynik ze wszyst-
kich trzydziestu kandydatów (16 922 głosów).

Pan Stanisław Ożóg był członkiem grupy założycielskiej Związku Powiatów Polskich, a póź-
niej Wiceprezesem Zarządu Związku Powiatów Polskich (1999–2005). Był też członkiem Ko-
misji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego (2002–2006). Jako przedstawiciel Zarządu 
Związku Powiatów Polskich brał czynny udział w posiedzeniach sejmowych i senackich komisji. 
Był także członkiem Zespołu Finansowego Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialne-
go. Reprezentując samorządy, włączał się w negocjacje z rządem dot. „Paktu dla rolnictwa”. 
Współuczestniczył w pracach zespołu ekspertów strony samorządowej nad opracowaniem 
ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, a później w negocjacjach z rządem. 
Aktywnie uczestniczył także w pracach Regionalnego Komitetu Sterującego w zakresie progra-
mów pomocowych.

Pan Stanisław Ożóg był również związany ze Stowarzyszeniem Na Rzecz Euroregionu Kar-
packiego EURO-KARPATY – był prezesem tego stowarzyszenia. Wspierając idee samorządu te-
rytorialnego, włączał się w prace zmierzające do zawiązania Podkarpackiego Stowarzyszenia 
Samorządów Terytorialnych.

Współuczestniczył w pracach zespołu ekspertów strony samorządowej nad opracowaniem 
ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, a później w negocjacjach z rządem. 
Pełniąc funkcję Wiceprzewodniczącego Regionalnego Komitetu Sterującego, był współautorem 
„Regionalnego programu restrukturyzacji służby zdrowia”. Jako Członek Zarządu Budowy In-
stytutu Jana Pawła II w Rzeszowie brał czynny udział w pracach związanych z powstaniem 
Instytutu.

Pan Stanisław Ożóg urodził się 27.05.1953 r. w Soko-
łowie Małopolskim. W 1977 r. ukończył Akademię Rolniczą 
w Krakowie – Wydział Geodezji, uzyskując tytuł magistra in-
żyniera geodezji. Jest żonaty, ma dwoje dzieci.

W dniu 1.09.1977 r. rozpoczął pracę w Wojewódzkim Biu-
rze Geodezji i Terenów Rolnych w Rzeszowie. W okresie od 
1993 do 1998 r. pełnił funkcję Burmistrza Gminy i Miasta So-
kołów Małopolski – jednej z największych gmin byłego wo-
jewództwa rzeszowskiego. Włączał się w realizację przedsię-
wzięć służących lokalnej społeczności jako burmistrz Sokołowa 
Młp. oraz członek konwentu wójtów, burmistrzów, prezyden-
tów miast i gmin województwa rzeszowskiego.
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W 1999 roku, na wniosek środowiska pe-
dagogicznego, otrzymał Medal Komisji Edu-
kacji Narodowej przyznany w dowód uzna-
nia za znaczące osiągnięcia i zaangażowanie 
w rozwój placówek oświatowych w latach 
1992–1998, gdy pełnił funkcję Burmistrza 
Miasta i Gminy Sokołów Małopolski.

W 2000 roku otrzymał Tytuł Najlep-
szego Starosty w województwie podkar-
packim. Wyróżnienie przyznała Kapituła 
Podkarpackiej Nagrody Samorządowej za 
pracę na rzecz rozwoju powiatu rzeszow-
skiego oraz niezwykłe oddanie sprawom 
jego mieszkańców.

W 2002 roku został odznaczony Srebr-
nym Krzyżem Zasługi, a w 2005 roku Me-
dalem Ministerstwa Spraw Wewnętrznych 
i Administracji „Za rozwijanie Polsko-Sło-
wackiej Współpracy Transgranicznej”.

W 2003 roku był wyróżniony tytułem Najlepszego Starosty Województwa Podkarpackiego 
za osiągnięcia w 2002 roku. Nagroda przyznana została za sposób gospodarowania budżetem, 
realizowane inwestycje, skuteczność w pozyskiwaniu środków pomocowych, a także za efek-
tywną współpracę ze środowiskami lokalnymi.

W 2003 roku Pan Stanisław Ożóg był również zwycięzcą Samorządowego Oskara – pre-
stiżowej nagrody w kategorii działań w samorządzie lokalnym o znaczeniu ponadlokalnym. 
Nagroda imienia Grzegorza Palki (tragicznie zmarłego prezydenta Łodzi) została przyznana 
przez Ligę Krajową. Wśród laureatów tej nagrody są m.in. śp. Prezydent RP Lech Kaczyński, śp. 
Posłanka na Sejm RP Grażyna Gęsicka oraz prof. Jerzy Buzek.

Otrzymane nagrody i wyróżnie-
nia są dowodem na to, że w wielu 
kręgach praca oraz zaangażowanie Pana 
Stanisława Ożoga były doceniane. Mie-
rzalnym wynikiem jego dokonań są np. 
inwestycje zrealizowane przy skromnym 
budżecie powiatu, które do dzisiaj służą 
wszystkim mieszkańcom. Prowadzenie 
tych inwestycji możliwe było dzięki po-
zyskiwaniu środków finansowych z poza-
budżetowych źródeł. Pod jego kierownic-
twem powiat rzeszowski dwukrotnie zajął 
pierwsze miejsce wśród powiatów polskich 
liczących powyżej 75 tys. mieszkańców, 
pod względem najniższych wydatków bie-
żących na administrację w przeliczeniu na 
jednego mieszkańca.
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W wyborach do Sejmu RP, jakie miały miejsce w dniu 25.09.2005 r., otrzymał największą 
ilość głosów spośród wszystkich kandydatów reprezentujących okręg rzeszowsko-tarnobrze-
ski. Jako Poseł na Sejm RP V kadencji (2005–2007) pełnił funkcję Zastępcy Przewodniczącego 
Komisji Finansów Publicznych. Był autorem lub współautorem prawie wszystkich poprawek 
wprowadzonych w tamtym czasie do budżetu państwa.

W wyborach parlamentarnych 2007 roku startował z 2. miejsca na liście Prawa i Sprawie-
dliwości. Jego pracę na rzecz Podkarpacia doceniło wówczas 38 687 mieszkańców. Było to 
najwyższe poparcie udzielone politykowi we wszystkich okręgach wyborczych na Podkarpaciu. 
Pan Stanisław Ożóg został po raz drugi Posłem na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej VI kadencji. 
Był wówczas członkiem Komisji Finansów Publicznych, Komisji Samorządu Terytorialnego i Po-
lityki Regionalnej oraz Podkomisji stałej do monitorowania wykorzystania środków unijnych.

Pan Stanisław Ożóg, będąc Posłem na Sejm VII kadencji, był członkiem Komisji Finansów Pu-
blicznych, Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej, Podkomisji stałej do monito-
rowania wykorzystania środków unijnych oraz Podkomisji stałej ds. finansów samorządowych.

W wyborach do Parlamentu Europejskiego w 2014 roku, z ramienia Prawa i Sprawiedliwo-
ści, uzyskał mandat europosła, zdobywając 36 376 głosów. Dołączył do frakcji Europejskich 
Konserwatystów i Reformatorów oraz Komisji Gospodarczej i Monetarnej.

Uroczysta sesja 
z okazji 10-lecia 

powiatu, 7.11.2009 r.
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JÓZEF JODŁOWSKI 

STAROSTA RZESZOWSKI OD 2005 ROKU

PRACA W SAMORZĄDZIE TO SŁUŻBA MIESZKAŃCOM
Pan Józef Jodłowski jest laureatem wielu nagród i wyróżnień przyznanych w uznaniu zasług 
i dokonań dla dobra społeczności powiatu rzeszowskiego, a także za wszystkie przedsięwzięcia 
służące rozwojowi regionu. Są one wyrazem uznania za służbę mieszkańcom powiatu, skutecz-
ność w działaniu oraz za stwarzanie w powiecie dobrego klimatu do mieszkania, pracy oraz 
do prowadzenia działalności gospodarczej. Ewenementem w skali kraju jest – utworzony przez 
powiat rzeszowski oraz będący jego własnością – Park Naukowo-Technologiczny „Rzeszów – 
Dworzysko”. To gospodarcze serce Podkarpacia – miejsce, w którym swoje inwestycje lokują 
zaawansowane technologicznie branże.

Działalność Pana Józefa Jodłowskiego doceniana jest również przez wójtów i burmistrzów 
gmin powiatu rzeszowskiego, z którymi realizowane były różne inwestycje. W 2014 roku otrzy-
mał tytuł „Honorowego Obywatela Miasta Dynowa”.

Pan Józef Jodłowski jest uznanym przez środowisko samorządowe autorytetem.
To laureat, przyznanego przez Związek Powiatów Polskich, tytułu oraz statuetki SAMORZĄ-

DOWCA 20-LECIA.
Potwierdzeniem znaczących osiągnięć Pana Józefa Jodłowskiego jest także Brązowy Medal „Za 

Zasługi Dla Obronności Kraju” (2009 r.) oraz srebrny krzyż zasługi (2010 r.). W dniu 19.11.2015 r. 
został wyróżniony Odznaką Honorową za zasługi dla samorządu terytorialnego nadaną przez 
Ministra Administracji i Cyfryzacji.

Pan Józef Jodłowski został także uhonorowany tytułem NAJLEPSZEGO STAROSTY w woje-
wództwie podkarpackim w 2014 roku oraz Srebrną Odznaką Honorową Podkarpackiego Stowa-
rzyszenia Samorządów Terytorialnych. Wśród otrzymanych nagród jest także „Anioł Pogranicza” 
przyznany w 2010 r.

Jednym z obszarów społecznej działalności Pana Józefa Jodłowskiego jest zaangażowanie 
w budowaniu partnerstw na rzecz rozwoju regionu. Pan Józef Jodłowski był głównym inicjato-

Pan Józef Jodłowski urodził się 2.08.1955 r. w Sokoło-
wie Małopolskim. Jest żonaty, ma dwóch synów i córkę.

Od 2002 r. jest Radnym Powiatu Rzeszowskiego. Wcześniej 
pełnił funkcję Radnego Gminy Lubenia I kadencji – był człon-
kiem Komisji rewizyjnej. W dniu 18.10.2005 r. został wybrany 
na Starostę Rzeszowskiego. Od 2014 r. pełni funkcję Przewod-
niczącego Konwentu Powiatów Województwa Podkarpackiego.

Prowadzi ośmiohektarowe gospodarstwo. Nieobce są mu 
zagadnienia związane z działalnością spółdzielni kółek rolni-
czych – był bowiem prezesem Rolniczej Spółdzielni Produk-
cyjnej w Lubeni. Prowadził też własną działalność gospodar-
czą. Pełnił także funkcję Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej 
Banku Spółdzielczego w Lubeni oraz ławnika Sądu Okręgowe-
go w Rzeszowie.
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rem powstania Stowarzyszenia Samorządów Terytorialnych „Aglomeracja Rzeszowska”. Pełni 
funkcję prezesa tego stowarzyszenia od 15.07.2008 r.

Wiele uwagi poświęcił również kreowaniu wizerunku Podkarpacia na arenie Euroregionu 
Karpackiego. Od 30.11.2007 r. jest Prezesem Stowarzyszenia Euroregion Karpacki – Polska. 
W lutym 2014 roku został wybrany na Przewodniczącego Rady Euroregionu Karpackiego. Wy-
bór ten spowodował rotację tzw. Międzynarodowego Sekretariatu Euroregionu Karpackiego. 
Funkcję tę otrzymało Stowarzyszenie Euroregion Karpacki Polska w Rzeszowie. Głównym ce-
lem polskiej prezydencji było nawiązanie nowych kontaktów, koordynowanie unijnych projek-
tów finansowych oraz rozwój Marki Karpackiej.

Pan Józef Jodłowski był również Członkiem Komisji Rewizyjnej Związku Powiatów Polskich, 
Członkiem Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkar-
packiego.

W 2012 roku został powołany do Rady Gospodarczej przy Wydziale Matematyki i Fizyki Sto-
sowanej Politechniki Rzeszowskiej na kadencję 2012–2016. W 2015 roku został też członkiem 
Podkarpackiej Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym.

Jubileusz 5-lecia istnienia Domu Sue Ryder w Górnie, 19.09.2006 r.

Otwarcie hali widowiskowo-sportowej w Miłocinie (obecnie ul. Miłocińska w Rzeszowie), 14.10.2006 r.
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Dożynki diecezjalne w Rzeszowie, 31.08.2008 r.

Obchody XXVI rocznicy porozumień rzeszowsko-ustrzyckich,19.02.2007 r.
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Jubileusz 10-lecia powiatu rzeszowskiego, 7.11.2009 r.

Uroczystość, podczas której wręczono medale „Z sercem do żołnierza”, 22.12.2009 r.

Samorządowy turniej piłki nożnej, 14.09.2008 r.
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Międzynarodowa konferencja „Łączymy ludzi ponad Karpatami”, październik 2011 r.

Pikieta przed NFZ w Rzeszowie, w odpowiedzi na drastyczne cięcia w kontraktach na świadczenie usług 
medycznych, 14.01.2010 r.
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Alpejsko-Karpackie Forum Współpracy i Międzynarodowe Targi Turystyki 
w Rzeszowie, 15–16.09.2012 r.

Ingres Biskupa Rzeszowskiego Jana Wątroby, 20.07.2013 r.

Uroczyste odsłonięcie pomnika pułkownika Łukasza Cieplińskiego w Rzeszowie, 17.11.2013 r.

Uroczystość wręczenia odznaczeń dla rodziców za służbę 
wojskową ich synów, 2.04.2012 r.
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Alpejsko-Karpackie Forum Współpracy w Rzeszowie, 13–14.09.2014 r.

Alpejsko-Karpackie Forum Współpracy w Rzeszowie, 
13–14.09.2014 r.

Wywiad udzielany na terenie Parku Naukowo-
-Technologicznego „Rzeszów – Dworzysko” 

podczas wizyty studyjnej przedstawicieli 
władz samorządowych rumuńskiego miasta 

Dorohoi, 7.04.2016 r.

Orszak Trzech Króli, 6.01.2015 r.
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Wizyta Ministra Zdrowia Konstantego Radziwiłła, który spotkał się z podkarpackimi samorządowcami 
podczas konwentu starostów w dniu 21.04.2016 r.

Obchody Dnia Samorządu Terytorialnego w Rzeszowie, 3.06.2016 r.

Uroczyste otwarcie nowego pawilonu dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Górnie, 21.09.2016 r.
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„Carpathian Art of Fashion”, 19.09.2017 r.

Uroczyste otwarcie nowego pawilonu 
dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej 
w Górnie, 21.09.2016 r.

Oficjalne otwarcie nowego budynku 
„Sanatorium” w Górnie, 21.03.2017 r.
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Wizyta Wiceprezes Rady Ministrów Beaty Szydło w Boguchwale, 12.05.2018 r.

Wizyta Elżbiety Rafalskiej Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w Górnie, 23.04.2018 r.

Spotkanie dotyczące południowej obwodnicy Rzeszowa, podczas którego Starosta Rzeszowski oraz Wojewoda Podkarpacki przedstawili 
nową koncepcję tak zwanej południowej obwodnicy Rzeszowa, 17.01.2018 r.
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Uroczystość 100-lecia 
Terenowych Organów 

Administracji Wojskowej, 
podczas której wręczono 

Medale „Zasłużony dla Powiatu 
Rzeszowskiego”, 22.10.2018 r.
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Wręczenie Staroście Rzeszowskiemu Józefowi Jodłowskiemu statuetki SAMORZĄDOWCA 20-LECIA, 
22.10.2018 r.

Pierwsza sesja Rady Powiatu Rzeszowskiego kadencji 2018–2023, podczas której wybrano Starostę 
Rzeszowskiego, a także Zarząd Powiatu oraz przewodniczącego Rady Powiatu, 23.11.2018 r.

Posiedzenie Konwentu Powiatów Województwa Podkarpackiego w Lesku, 26.03.2019 r.
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Piknik historyczny zorganizowany w ramach projektu „Promocja dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego pogranicza wśród 
młodzieży”, w którym uczestniczyła delegacja z partnerskiego miasta Svidnik na Słowacji, na czele z Panią Primator Mgr. Marcelą 
Ivančovą, 19.05.2019 r.

Uroczystości z okazji święta 21 Brygady Strzelców Podhalańskich, podczas którego Staroście Rzeszowskiemu Józefowi Jodłowskiemu 
nadano tytuł Honorowego Podhalańczyka. Zostały wręczone także insygnia symbolizujące dziedzictwo tradycji legendarnych jednostek 
podhalańskich i górskich walczących o niepodległość Rzeczypospolitej (ciupaga podhalańska i kapelusz strzelca). Tytuł przyznawany 
jest osobom i instytucjom posiadającym szczególne osiągnięcia w zakresie propagowania współczesnego wizerunku sił zbrojnych oraz 
chlubnych tradycji oręża polskiego, wojsk podhalańskich i górskich. Wśród wyróżnionych tym tytułem są prezydenci państw, ludzie świata 
polityki, duchowieństwo z Ojcem Świętym Janem Pawłem II na czele, przedstawiciele władz rządowych i samorządowych, nauki, wojska 
i innych służb. Uroczystość miała miejsce 24.05.2019 r.
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Uroczystość wręczenia sztandaru 
Komendzie Miejskiej Policji 
w Rzeszowie, 16.06.2019 r.

70



71



STANISŁAW OBARA 

PRZEWODNICZĄCY RADY POWIATU 

RZESZOWSKIEGO W LATACH 1998–2018

Pan Stanisław Obara na początku lat 90. współtworzył Spółdzielnię Telefoniczną w Tyczy-
nie. Był jednym z pomysłodawców utworzenia spółdzielni telefonicznych na terenie czterech 
gmin tworzących „Dolinę Strugu”: w Tyczynie, Chmielniku, Hyżnem i Błażowej. Powstała tak-
że Okręgowa Spółdzielnia Telefoniczna w Tyczynie, która koordynowała działania spółdzielni. 
O tym, jak wielkim sukcesem była ta powszechna telefonizacja, świadczy przyjęcie spółdzielni 
do NTCA – Amerykańskiego Zrzeszenia Spółdzielni Telefonicznych.

Pan Stanisław Obara był również współzałożycielem oraz wieloletnim Prezesem Regional-
nego Towarzystwa Rolno-Przemysłowego „Dolina Strugu”, które utworzył w 1994 r. wraz z kil-
koma lokalnymi działaczami. Celem tego stowarzyszenia było promowanie regionu rolno-prze-
mysłowego „Dolina Strugu” oraz sprzyjanie rozwojowi i aktywności społeczności lokalnej. Pan 
Stanisław Obara był jednym z twórców programu „Sami sobie”, dzięki któremu dokonały się 
na tym terenie znaczące przeobrażenia w sferze rozwoju gospodarczego i społecznego. Lokalny 
rynek produkcji zdrowej żywności przeżywał swój rozkwit. Realizacji założeń „Doliny Strugu” 
podjęła się firma Chmielnik Zdrój S.A. we współpracy z Towarzystwem Zapobiegania Uzależ-
nieniom „Trzeźwa gmina”. Jednym z priorytetów programu było wspieranie osób zagrożonych 
wykluczeniem społecznym oraz ich rodzin.

Pan Stanisław Obara jest też współtwórcą Stowarzyszenia Na Rzecz Euroregionu Karpac-
kiego Euro-Karpaty, które powołano po to, by rozwijać i umacniać współpracę transgraniczną.

W 1999 roku Pan Stanisław Obara, postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, 
został odznaczony „Srebrnym Krzyżem Zasługi” za wzorowe, wyjątkowo sumienne wywiązy-
wanie się z obowiązków wynikających z pracy zawodowej. W 2009 roku został odznaczony 
„Złotym Krzyżem Zasługi” za działalność na rzecz społeczności lokalnej.

Pan Stanisław Obara w latach 1990–1994 był Przewodniczącym Rady Miejskiej w Tyczynie. 
Gdy w 1998 r. w wyniku reformy administracyjnej powstały powiaty, z powodzeniem wystartował 
w wyborach. Duża liczba głosów zapewniła mu mandat radnego powiatu. W dniu 6.11.1998 r. 
został wybrany na Przewodniczącego Rady Powiatu Rzeszowskiego. Funkcję tę pełnił przez pięć 
kadencji.

Pan Stanisław Obara urodził się 12.11.1952 r. w Ty-
czynie. Jest żonaty, ma dwóch synów. Ukończył Akademię Me-
dyczną w Krakowie – dyplom lekarza otrzymał w 1977 roku.

Swoje życie zawodowe związał z pracą lekarza w Wiejskim 
Ośrodku Zdrowia w Budziwoju oraz w Przychodni Rejonowej 
w Tyczynie. Cieszy się uznaniem i szacunkiem w środowisku 
lokalnym. Będąc lekarzem rodzinnym oraz samorządowcem, 
niósł pomoc i wsparcie mieszkańcom naszego regionu, rozwią-
zywał ludzkie bolączki i problemy.
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Pan Stanisław Obara aktywnie działał na rzecz powiatowej społeczności, nie bojąc się po-
dejmowania wyzwań i nowatorskich rozwiązań. Realizowane pod jego kierunkiem inicjatywy 
i przedsięwzięcia przyczyniły się do poprawy warunków życia mieszkańców powiatu rzeszow-
skiego. Jego dwudziestoletnia praca w radzie powiatu stanowi ogromny wkład w rozwój samo-
rządności terytorialnej.

Stojąc na czele kolejnych rad powiatu, zawsze starał się forsować działania adekwatne do 
konkretnych potrzeb, by powiatowe fundusze trafiały tam, gdzie są najbardziej potrzebne. 
Pan Stanisław Obara wsłuchiwał się w opinie radnych, jak też mieszkańców, bo jak powiedział 
w jednym z wywiadów: „To, że nieraz poglądy wśród radnych bywają różne, jest czymś dobrym, 
gdyż umożliwia to zebranie wszystkich za i przeciw oraz wyciągnięcie wniosków. Wymiana po-
glądów jest podstawą demokracji”.

Ostatnia sesja II kadencji Rady Powiatu Rzeszowskiego, 25.10.2006 r.

Uroczysta sesja Rady Powiatu Rzeszowskiego z okazji 10-lecia istnienia powiatu, 7.11.2009 r.
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Międzynarodowa konferencja pt. „10 lat 
doświadczeń samorządu terytorialnego w Europie 
Środkowej”, 3.07.2010 r.

Spotkanie z Panem Rafałem Ciupińskim Prezesem Fundacji Podkarpackie 
Hospicjum dla Dzieci, Rzeszów, 2010 r.

Odsłonięcie tablicy w Tyczynie w dniu 16.06.2013 r. – tablica upamiętnia udział w powstaniu styczniowym hrabiego Ludwika 
Wodzickiego, a także 19 synów mieszczan tyczyńskich oraz dwóch chłopskich synów z Budziwoja
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Pierwsza sesja Rady Powiatu Rzeszowskiego VI kadencji, 
23.11.2018 r.

Uroczystość koronacji Matki Bożej Rzeszowskiej, 12.09.2013 r.

XXIV sesja Rady Powiatu Rzeszowskiego kadencji 2014–2018, 
30.11.2016 r.
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TOMASZ WOJTON

PRZEWODNICZĄCY RADY POWIATU 

RZESZOWSKIEGO OD 2018 ROKU

Pan Tomasz Wojton pasję społecznikowskiego działania ma we krwi. Społeczna praca na 
rzecz lokalnego środowiska była w jego rodzinie i domu od dziecka. Jego dziadek i ojciec z du-
żym zaangażowaniem oraz poświęceniem starali się zmieniać na lepsze i poprawiać warunki 
życia bratkowickiej społeczności. Od najmłodszych lat pomagał im w realizowaniu wielu lokal-
nych inicjatyw.

Pan Tomasz Wojton angażował się w pracę w radzie sołeckiej – był radnym przez kilka ka-
dencji. Jednym z jego osiągnięć jest reaktywacja Spółki Pastwiskowej „Czekaj” w Bratkowicach 

Pan Tomasz Wojton urodził się 17.02.1974 r. w Tyczy-
nie. Od urodzenia mieszka w Bratkowicach. Ukończył Wyższą 
Szkołę Prawa i Administracji w Rzeszowie oraz studia pody-
plomowe na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Od 
1994 roku pracuje w Przedsiębiorstwie Produkcji Kruszywa 
i Usług Geologicznych Kruszgeo SA w Rzeszowie. Jest kie-
rownikiem w Zakładzie Eksploatacji Kruszywa Czarna Sędzi-
szowska. W dniu 1.06.2019 r. został też członkiem zarządu tej 
spółki. Wcześniej, w latach 2016–2019, był zastępcą przewod-
niczącego rady nadzorczej. 

Uroczystości upamiętniające 71. rocznicę akcji 
„Burza” w Bratkowicach, 31.07.2015 r.

Jubileusz 110-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Bratkowicach, 11.09.2016 r.
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zajmującej się działalnością dla wspólnego dobra. Został jej przewodniczącym. Ważnym wyda-
rzeniem w życiu tej organizacji było wybudowanie, z dochodów własnych spółki, nowoczesnego 
placu zabaw dla dzieci wraz z altanką, siłownią zewnętrzną, urządzeniami do street workoutu 
oraz boiskami do piłki nożnej, siatkowej i koszykówki. Udało się w ten sposób zagospodarować 
tereny, o które wcześniej nikt nie dbał.

W 2014 roku Pan Tomasz Wojton został wybrany na Radnego Powiatu Rzeszowskiego. Przez 
4 lata pełnił funkcję przewodniczącego komisji budżetowej. W 2018 roku został ponownie wy-
brany do rady powiatu, która powierzyła mu funkcję Przewodniczącego Rady Powiatu Rze-
szowskiego.

Pan Tomasz Wojton jest żonaty, ma dwie córki. Oprócz pasji społecznikowskiego działania 
lubi zajmować się ogrodem oraz drobnymi naprawami i remontami. Do wszelkich problemów 
podchodzi z optymizmem, bo wierzy, że zawsze istnieje sposób, by je rozwiązać.

Obchody 76. rocznicy śmierci Naczelnego Wodza i Premiera 
RP gen. Władysława Sikorskiego, Rzeszów, 4.07.2019 r.

Pierwsza sesja, podczas której wybrano Pana Tomasza Wojtona na 
Przewodniczącego Rady Powiatu Rzeszowskiego, 23.11.2018 r.

IV Koncert Pieśni Patriotycznych 
w kościele pw. Jana Chrzciciela 

w Bratkowicach,
18.11.2018 r.
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JERZY BEDNARZ

WICESTAROSTA RZESZOWSKI 

W LATACH 1998–2004, WICEPRZEWODNICZĄCY 

RADY POWIATU RZESZOWSKIEGO OD 2006 ROKU

Od 2004 roku jest Sekretarzem Gminy Kamień. W 2015 roku kandydował do Sejmu RP 
z ramienia Prawa i Sprawiedliwości. Szczególnie bliskie są mu sprawy społeczne oraz działania 
mające na celu poprawę warunków życia mieszkańców powiatu rzeszowskiego.

Pan Jerzy Bednarz urodził się 24.05.1966 roku. Pra-
cę w odrodzonym samorządzie rozpoczął jako Radny i Prze-
wodniczący Rady Gminy Kamień I kadencji. W 1998 roku 
otrzymał mandat Radnego Powiatu Rzeszowskiego. W la-
tach 1998–2004 pełnił funkcję Wicestarosty Rzeszowskiego. 
Wiceprzewodniczącym Rady Powiatu Rzeszowskiego został 
w 2006 roku i jest nim do dzisiaj. W wyborach samorządowych 
w 2018 roku uzyskał 2455 głosów (drugi wynik w powiecie).

Otwarcie nowego segmentu i sali gimnastycznej w Sokołowie Młp., 
24.04.2006 r.

Ostatnia sesja II kadencji Rady Powiatu Rzeszowskiego, 
25.10.2006 r.
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Pan Jerzy Bednarz związany jest z działalnością w Ochotniczej Straży Pożarnej w Kamieniu. 
Otrzymał Złoty Medal za zasługi dla pożarnictwa na mocy uchwały Prezydium Zarządu Woje-
wódzkiego ZOSP RP.

Jest Wiceprzewodniczącym Rady Lokalnej Grupy Działania „Eurogalicja”. To absolwent Uni-
wersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz University of Wisconsin River Falls (USA).

Pełni funkcję Przewodniczącego Podkarpackiej Rady Wojewódzkiej NSZZ Rolników Indywi-
dualnych „Solidarność” oraz Sekretarza Prezydium Rady Krajowej NSZZ RI „Solidarność”.

Gra w strażackiej orkiestrze dętej, jest członkiem chóru parafialnego.

Uroczysta sesja Rady Powiatu 
Rzeszowskiego z okazji 10-lecia 
istnienia powiatu, 7.11.2009 r.

X Powiatowe Zawody 
Sportowo-Pożarnicze Drużyn 
Ochotniczych Straży Pożarnych 
Powiatu Rzeszowskiego 
w Bratkowicach, 24.09.2017 r.

XLII sesja Rady Powiatu 
Rzeszowskiego kadencji 

2014–2018 w dniu 17.10.2018 r. 
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MAREK SITARZ

WICESTAROSTA RZESZOWSKI OD 2004 ROKU

Pan Marek Sitarz z zawodu jest nauczycielem, a z powołania – działaczem społecznym i spor-
towym. W latach 1990–2006 pełnił funkcję dyrektora Szkoły Podstawowej w Łące, gdzie orga-
nizował coroczne obozy terapeutyczne dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych (lata 1996–2006). 
W trakcie wieloletniej działalności na rzecz osób niepełnosprawnych był jednym z inicjatorów 
i współpracowników Stowarzyszenia na Rzecz Pomocy Osobom Niepełnosprawnym w Trzebo-
wnisku. Od 1999 roku współorganizował i nadzorował działalność Centrum Dziennej Aktywno-
ści dla Dzieci „Sprawnych Inaczej” w Łące. Pan Marek Sitarz wspiera działalność stowarzyszeń 
ukierunkowanych na niesienie takiej właśnie pomocy oraz na aktywizowanie osób zagrożonych 
wykluczeniem społecznym.

Pan Marek Sitarz pełni mandat Radnego Powiatu Rze-
szowskiego od 1999 r. Od 4.05.2004 roku jest Wicestarostą 
Rzeszowskim. Priorytetami w jego samorządowej pracy są 
sprawy społeczne i oświatowe. Znany jest także z zamiłowania 
do sportu, upowszechniania fizycznej aktywności oraz z roz-
budzania sportowych pasji wśród najmłodszych mieszkańców 
powiatu.

To wieloletni nauczyciel i dyrektor szkoły w Łące. Był też 
Radnym Gminy Trzebownisko i Przewodniczącym Komisji 
Oświaty. W latach 2003–2008 sprawował funkcję Prezesa 
Powiatowego Związku Sportowego. Urodził się 2.07.1959 r. 
w Rzeszowie. Jest żonaty, ma dwójkę dzieci.

Nadanie SP ZZOZ „Sanatorium” w Górnie imienia Jana Pawła II, 20.09.2005 r.
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Majówka w Domu Pomocy Społecznej 
w Górnie, 30.05.2007 r.

Ostatnia sesja II kadencji Rady Powiatu Rzeszowskiego, 
25.10.2006 r.

Nadanie godności Bazyliki Mniejszej Sanktuarium 
Matki Bożej Rzeszowskiej, 12.09.2008 r.

Uroczyste ogłoszenie wyników rankingu „Wspólnoty” w dniu 
21.06.2006 r. – powiat rzeszowski okazał się samorządem 
realizującym swoje przedsięwzięcia przy najniższych kosztach 
administracyjnych
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W uznaniu za aktywny udział w rozwoju oświaty i sportu oraz za działalność społeczną był 
wielokrotnie odznaczany i nagradzany. Za działalność na rzecz drugiego człowieka przyznano 
mu „Order Dobroci”. „Dyplom Wdzięczności” otrzymał za zasługi na rzecz poprawy warunków 
życia osób niepełnosprawnych z terenu województwa podkarpackiego.

W 2002 roku otrzymał Nagrodę Rady Powiatu Rzeszowskiego w kategorii „pomoc bliźnim” 
za pracę na rzecz dzieci niepełnosprawnych, a także za podejmowanie znaczących przedsię-
wzięć, które służą potrzebującym, jak również za zaangażowanie w społeczną działalność.

Uroczysta sesja Rady Powiatu Rzeszowskiego, 9.11.2010 r.

Podsumowanie współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży za rok szkolny 2014/2015, 26.11.2015 r.
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Za wyróżniającą się pracę w powiatowym samorządzie Pan Marek Sitarz otrzymał Brązowy 
krzyż zasługi (13.01.2009 r.). W 2017 r., z okazji Dnia Samorządu Terytorialnego, otrzymał tak-
że Srebrny Krzyż Zasługi za działalność na rzecz rozwoju samorządu terytorialnego w Polsce, 
społeczną i publiczną aktywność, a także za osiągnięcia w pracy samorządowej.

Za działalność w tych obszarach otrzymał wiele innych nagród i wyróżnień, m.in. Złotą 
i Srebrną Odznakę Ludowych Zespołów Sportowych za całokształt pracy w dziedzinie sportu 
oraz Honorową Odznakę Zarządu Wojewódzkiego Szkolnego Związku Sportowego przyznaną 
za zasługi dla rozwoju sportu szkolnego.

W dniu 11.11.2017 r., w Dynowie, podczas obchodów 99. rocznicy odzyskania przez Pol-
skę niepodległości, nadano Panu Markowi Sitarzowi tytuł honorowego obywatela Miasta 
Dynowa.

Uroczyste otwarcie nowoczesnej ujeżdżalni dla koni przy Zespole Szkół Techniczno-Weterynaryjnych 
w Trzcianie, 22.03.2016 r.

„Dzień Dziecka” dla rodzin korzystających z pomocy Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Górnie, 28.06.2016 r. 
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Wyróżnienie w konkursie „Sportowy Obiekt Roku 2016” za maneż przy Zespole Szkół Techniczno-
-Weterynaryjnych w Trzcianie, Warszawa, 15.11.2016 r.

Uroczyste obchody Dnia Samorządu Terytorialnego, 2.06.2017 r. 

Oddanie do użytku nowych odcinków dróg w Chmielniku, 4.10.2018 r.
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74. rocznica zakończenia II wojny światowej, 8.05.2019 r.

Spotkanie informacyjne na temat zmian w przepisach prawa oświatowego dotyczących szkolnictwa 
zawodowego, 4.03.2019 r.

Uroczyste otwarcie nowej siedziby firmy VISSAVI na terenie Parku Naukowo-Technologicznego „Rzeszów 
– Dworzysko”, 14.12.2018 r.
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V. 
 

WAŻNIEJSZE 
NAGRODY 

I WYRÓŻNIENIA



• Nagroda III stopnia w kategorii obiektów nowo zbudowanych dla Domu Sue Ryder w Gór-
nie, w konkursie Budowa Roku Podkarpacia 2001. Komisja konkursowa doceniła przede 
wszystkim funkcjonalne rozwiązania użytkowe, zastosowanie nowoczesnych materiałów 
wykończeniowych oraz wysoką jakość robót i wkomponowanie w krajobraz.

• II miejsce za opracowanie założeń do projektu scalenia gruntów obiektu „Harta”, gmina Dy-
nów, o powierzchni 2157 ha w XXXIII Ogólnopolskim Konkursie Jakości Prac Scaleniowych 
zorganizowanym przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi (2009 r.).

• Nagroda drugiego stopnia w konkursie 
„Budowa roku 2011 obiektu komunikacyj-
nego Podkarpacia”, w kategorii „Budowy 
mostowe” za projekt „Most na rzece Wi-
słok w miejscowości Trzebownisko w ciągu 
drogi powiatowej nr 1383R Trzebownisko-
-Łąka-Łukawiec”. Wręczenie nagród miało 
miejsce 19.06.2012 r.

• Nagroda drugiego stopnia w konkursie 
„Budowa Roku Podkarpacia 2011” za „Roz-
budowę i przebudowę Specjalnego Ośrod-
ka Szkolno-Wychowawczego w Mrowli” 
(2012 r.).

• Nagroda pierwszego stopnia oraz tytuł „Budowa Roku Podkarpacia 2011” za renowację ele-
wacji pałacu i pawilonu w zespole pałacowo-parkowym w Tyczynie (2012 r.).

• Tytuł „Powiat przyjazny organizacjom pozarządowym” w II edycji konkursu Podkarpackiej 
Rady Organizacji Pozarządowych (2013 r.).

• Nagroda II stopnia w kategorii „Obiekt w komunikacji Podkarpa-
cia” za inwestycję pn. „Przygotowanie terenów inwestycyjnych 
pod budowę Parku Naukowo-Technologicznego Rzeszów – Dwo-
rzysko”. Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Inżynierów 
i Techników Komunikacji RP o. Rzeszów. Gala finałowa odbyła się 
w dniu 5.10.2016 r. w budynku Urzędu Marszałkowskiego Woje-
wództwa Podkarpackiego.
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• Dyplom i medal za obiekt maneżu przy Zespole Szkół Techniczno-Weterynaryjnych w Trzcia-
nie, w konkursie „Budowa Roku Podkarpacia 2015” organizowanym przez Polski Związek 
Inżynierów i Techników Budownictwa Oddział w Rzeszowie oraz Podkarpacką Okręgową 
Izbę Inżynierów Budownictwa. Obiekt wyróżniono nagrodą drugiego stopnia w kategorii 
„Oświata i Kultura”. Wręczenie nagród miało miejsce w dniu 5.10.2016 r.

• Nagroda I stopnia oraz tytułu „Budowy roku 2015” w kategorii „Obiekt w komunikacji Pod-
karpacia” za most drogowy z kompozytów FRP na rzece Ryjak w Błażowej. Konkurs organi-
zowany był przez Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji RP o. Rzeszów.

• Wyróżnienie dla Zespołu pracowników Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Górnie w II edy-
cji kampanii „Biała Wstążka”, której celem jest zatrzymanie przemocy wobec kobiet. Akcja 
ta prowadzona jest w 55 krajach. Uroczysta gala podsumowująca efekty konkursu odbyła się 
w dniu 10.12.2015 roku na Zamku Kazimierzowskim w Przemyślu. Organizatorem przedsię-
wzięcia był Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Korytnikach. 
Wręczone zostały nagrody SOW-ik i SUPER SOW-ik 2015 za szczególne zaangażowanie w pracę 
na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie, aktywną postawę godną uwagi i naśladowania. 
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• Tytuł SPORTOWY OBIEKT ROKU 2016 dla maneżu przy Zespole Szkół Techniczno-Wetery-
naryjnych w Trzcianie przyznany w ramach ogólnopolskiego programu „Budujemy Sportową 
Polskę”. Wyróżnienia w konkursie przyznaje Klub Sportowa Polska na podstawie nominacji 
marszałka województwa. Tytuł został nadany podczas uroczystej gali, w dniu 15.11.2016 r., 
w Pałacu Zamoyskich w Warszawie.

• Wyróżnienie dla powiatu rzeszowskiego w konkursie „Budowniczy Polskiego Sportu”, w ka-
tegorii INWESTOR NA MEDAL. Nagroda ta przyznawana jest inwestorom dbającym o pra-
widłowy przebieg procesu inwestycyjnego. Honoruje najprężniej i najaktywniej działające 
podmioty, za dokonania w latach 2015–2016.

• Tytuł „Nasze Dobre Podkarpackie 2016” za inwestycję związaną z budową Parku Naukowo-
-Technologicznego „Rzeszów – Dworzysko”, w plebiscycie o znak jakości „Nasze Dobre Pod-
karpackie” i „Najpopularniejszy Produkt Podkarpacia”. Organizatorem konkursu była Gazeta 
Codzienna NOWINY. Uroczysta gala odbyła się 27.10.2016 r.
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• Tytuł „Produkt Roku 2016” dla mostu kompozytowego w Błażowej – była to jedna z trzech 
głównych, specjalnych nagród w konkursie Dobry Wzór. Plebiscyt odbywa się pod patrona-
tem Ministra Inwestycji i Rozwoju, Agencji Rozwoju Przemysłu oraz Urzędu Patentowego.

• Nagroda specjalna Agencji Rozwoju Przemysłu, w kategorii Innowacyjny Produkt Roku, za 
most drogowy z kompozytów FRP w Błażowej (Warszawa, 21.10.2016 r.).

• Złoty Laur Innowacyjności dla wykonawcy za pierwszy polski most drogowy zbudowany 
z materiałów kompozytowych. Nagroda została przyznana w szóstej edycji prestiżowego 
konkursu im. Stanisława Staszica na innowacyjne produkty, w kategorii „budownictwo, 
obiekty użyteczności publicznej, bezpieczeństwo i pożarnictwo”. Most został doceniony za 
formę oraz jakość materiałów, które powszechnie stosowane są w przemyśle kosmicznym 
i lotniczym. Uroczystość wręczenia nagród odbyła się 23.11.2016 r. w Warszawskim Domu 
Technika NOT w Warszawie.

• Nagroda główna w XIX edycji konkursu na Polski Produkt Przyszłości, w kategorii „konsor-
cjum jednostka naukowa – przedsiębiorca” za projekt pt. „Most drogowy z kompozytów 
FRP”. Uroczysta gala konkursowa odbyła się w Warszawie, w dniu 30.11.2016 r. Konkurs 
organizowany jest przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pod patronatem Mini-
sterstwa Rozwoju. Promuje innowacyjność, nowoczesność, postęp i przedsiębiorczość. Wy-
różniono pionierską w skali kraju technologię budowy mostów z kompozytów, która otwiera 
nowy rozdział w realizacji inwestycji z zakresu budownictwa infrastrukturalnego.

• Nagroda I stopnia dla powia-
tu rzeszowskiego w kategorii 
„Drogi, mosty, koleje, lotniska” 
w konkursie „Budowa Roku 
2016 Obiektu Komunikacyjne-
go Podkarpacia” za wykonanie 
przejazdu na cieku wodnym 
wraz z budową obiektu mo-
stowego w miejscowości Nowa 
Wieś. Organizatorem konkursu 
jest Stowarzyszenie Inżynie-
rów i Techników Komunikacji 
RP Oddział w Rzeszowie oraz 
Związek Mostowców RP Od-
dział Rzeszowsko-Lubelski.

91



• Nagroda II stopnia w konkursie „Budowa Roku Podkarpacia 2017” dla rozbudowy drogi 
powiatowej nr 1422R Borek Stary – Błażowa – Ujazdy, która polegała na rozbiórce istnieją-
cego i budowie nowego obiektu mostowego przez rzekę Strug, w miejscowości Borek Stary. 
Nagroda została przyznana przez Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji RP, 
Związek Mostowców RP Oddział Rzeszowsko-Lubelski oraz Podkarpacką Okręgową Izbę In-
żynierów Budownictwa. 

• Nagroda TOP Builder 2017 za innowacyjne dokonania w branży budowlanej – za pierwszy 
polski most kompozytowy w Błażowej. Statuetką TOP Builder honorowane są produkty oraz 
realizacje, w których zastosowano nowoczesne rozwiązania architektoniczne, konstrukcyj-
ne, materiałowe i technologiczne. Wśród laureatów znalazł się naukowiec z Politechniki Rze-
szowskiej – główny projektant konstrukcji, który otrzymał statuetkę w kategorii „Inwestycje, 
usługi i badania”. Organizatorzy konkursu podkreślali wyjątkowość mostu pod względem 
zastosowanych materiałów i konstrukcyjnym. Wskazywali przede wszystkim na modelowy 
proces badawczy w ramach konsorcjum biznesu z nauką.

• I miejsce w kategorii „mała inicjatywa” za projekt 
„Rodzina niejedno ma imię – Dzień Rodzicielstwa Za-
stępczego” realizowany przez Organizatora Rodzin-
nej Pieczy Zastępczej oraz wyróżnienie w kategorii 
„inicjatywa bez zewnętrznego finansowania” za pro-
jekt „Inicjatywa, edukacja, profilaktyka” realizowany 
przez Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Górnie. Na-
grody zostały przyznane w konkursie „Kreator zmian 
społecznych 2017” organizowanym przez Fundację 
Rozwoju Demokracji Lokalnej. Uroczyste podsumo-
wanie kampanii miało miejsce 13.03.2018 r.
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• Prestiżowy tytuł „Powiat Przyjazny Firmom 2019” przyznany powiatowi przez kapitu-
łę konkursu, w skład której wchodzi Kongregacja Przemysłowo-Handlowa, Ogólnopolska 
Izba Gospodarcza, Klub Nowoczesnego Biznesu oraz Instytut Europejskiego Biznesu. Tytuł 
przyznano za wspieranie nowoczesnego biznesu. Wskazano na dynamiczny rozwój Parku 
Naukowo-Technologicznego „Rzeszów – Dworzysko” im. dr Grażyny Gęsickiej, a także na 
liczne udogodnienia dla przedsiębiorców.

• Wyróżnienie w XLII Ogólnopolskim Konkursie Jakości Prac Scaleniowych zorganizowanym 
przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Wyróżnienie zostało przyznane w styczniu 
2019 r. za realizowany wokół autostrady projekt scalenia gruntów w Łukawcu, w gminie 
Trzebownisko.
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VI. 
 

SPOŁECZNO- 
-GOSPODARCZE 

INNOWACJE



W ten sposób powstało wiele nowatorskich projektów oraz przedsię-
wzięć, m.in.:

• Pierwsza w województwie podkarpackim „Strategia rozwoju powiatu rzeszowskiego na lata 
2000–2006”, która określiła sposoby oddziaływania władz samorządowych powiatu rze-
szowskiego na procesy sprzyjające rozwojowi regionu. Powstał dokument planistyczny wska-
zujący strategiczne działania. Strategia była opracowana metodą społeczną. Została przyjęta 
w grudniu 1999 r. Strategia ta stanowiła niejako „dekalog” samorządowej aktywności. Była 
pierwszym podstawowym narzędziem polityki rozwojowej powiatu. Wszelkie poczynania 
samorządu powiatowego zmierzały do osiągnięcia wytyczonych celów strategicznego dzia-
łania oraz rozwiązywania konkretnych, sprecyzowanych problemów, z jakimi borykali się 
mieszkańcy powiatu rzeszowskiego.

• Budowa hospicjum onkologicznego w Górnie w latach 1999–2001. Była to jedyna na Podkar-
paciu i ostatnia w Polsce inwestycja brytyjskiej fundacji Lady Sue Ryder. Przedsięwzięcie to 
przejęto od podstaw, bez zabezpieczenia środków, po reformie administracyjnej kraju. Koszt 

Odpowiadając na potrzeby mieszkańców regionu, samorząd powiatu 
rzeszowskiego był zmuszony do poszukiwania własnych rozwiązań dla 
różnych problemów. Samorządowcy powiatu rzeszowskiego wychodzili 

bowiem z założenia, że w pracy na rzecz lokalnych społeczności są 
przede wszystkim praktykami, a nie teoretykami.
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tej budowy to 10 mln 250 tys. zł. Całkowity udział finansowy Fundacji Sue Ryder wyniósł ok. 
4,1 mln zł. W ramach bezzwrotnej pomocy dostarczyła ona materiały budowlane o wartości 
1,6 mln zł. Zobowiązała się również do częściowego wyposażenia hospicjum. Dom dla 60 osób 
terminalnie chorych wybudowano w zaledwie 15 miesięcy. Mogą w nim znaleźć schronienie 
i profesjonalną opiekę osoby nieuleczalnie chore i wymagające stałej opieki z terenu powiatu 
rzeszowskiego oraz powiatów ościennych. Pomysł wybudowania Domu Sue Ryder zrodził się 
w 1996 r. Gwałtowne przyśpieszenie działań nastąpiło w 1999 r., w momencie podpisania 
przez Starostę Rzeszowskiego – Stanisława Ożoga – pozwolenia na budowę. Mimo dotkli-
wych braków budżetowych, Rada Powiatu Rzeszowskiego zaakceptowała rozpoczęcie tej in-
westycji. Placówka może poszczycić się najnowszym sprzętem i aparaturą medyczną, jak też 
posiadającym wysokie kwalifikacje personelem medycznym. Zastosowane w tym przypad-
ku rozwiązania architektoniczno-budowlane spełniają wszelkie standardy przystosowania 
obiektu do potrzeb osób niepełnosprawnych. Dom ten zdobył w konkursie „Budowa Roku 
Podkarpacia 2001” nagrodę III stopnia w kategorii obiektów nowo zbudowanych. Komisja 
konkursowa doceniła przede wszystkim funkcjonalne rozwiązania użytkowe, zastosowanie 
nowoczesnych materiałów wykończeniowych oraz wysoką jakość robót i wkomponowanie 
w krajobraz. Uroczyste otwarcie hospicjum miało miejsce w dniu 21.06.2001 r.

• Utworzenie pierwszego w województwie podkarpackim Powiatowego Związku Stowarzyszeń 
Pomocy Osobom Niepełnosprawnym Powiatu Rzeszowskiego. Jedną z jego pierwszych decy-
zji, podjętych wspólnie z powiatowym samorządem, było powołanie do życia cyklicznej im-
prezy pn. Powiatowy Dzień Jedności z Osobami Niepełnosprawnymi Powiatu Rzeszowskiego. 
Uroczystość ta została ustanowiona przez Radę Powiatu Rzeszowskiego w dniu 28.12.1999 r. 
Powstała także wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego dla osób niepełnosprawnych.

• Powiat Rzeszowski jako jeden z pierwszych w Polsce utworzył Powiatowy Zespół Orzekania 
o Stopniu Niepełnosprawności oraz uruchomił program Sieci Punktów Interwencji Kryzy-
sowej. Placówki te mają zapewnić pomoc i wsparcie ofiarom przemocy oraz osobom znaj-
dującym się w sytuacjach kryzysowych. W styczniu 2009 r. utworzono Ośrodek Interwencji 
Kryzysowej w Górnie.

• Zlikwidowanie składowisk niebezpiecznych zawierających rtęć i zrekultywowanie zanie-
czyszczonych terenów po byłych rzeszowskich Zakładach Lamp Wyładowczych „Polam”. 
Zlikwidowano łącznie 12 składowisk stłuczki szklanej zawierających rtęć na obszarze trzech 
gmin powiatu rzeszowskiego: Trzebowni-
sko, Świlcza i Głogów Młp. Było to zadanie, 
którego wykonania nie podjął się nikt wcze-
śniej. Nie poradził sobie z tym problemem 
likwidator zakładu. Niebezpiecznych skła-
dowisk nie zlikwidowała także administra-
cja rządowa. Dzięki samorządowi powiatu 
rzeszowskiego udało się unieszkodliwić ok. 
3 tys. ton odpadów niebezpiecznych. Zre-
kultywowano 0,5 ha terenu. Oczyszczony 
i zrekultywowany teren przekazano właści-
cielom i jest on użytkowany zgodnie z wła-
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ściwym przeznaczeniem. Realizacja projektu 
pt. „Likwidacja i rekultywacja składowisk od-
padów niebezpiecznych zawierających rtęć 
– powiat rzeszowski” została uznana za jed-
no z najistotniejszych wydarzeń 2005 roku 
w skali regionu. Przeprowadzona rekulty-
wacja, usunięcie odpadów oraz nawiezienie 
czystej ziemi, przywróciło temu obszarowi 
jego naturalne funkcje. Przerwana została 
emisja substancji niebezpiecznych do grun-
tu, wód powierzchniowych i podziemnych 
oraz do powietrza. Całkowity koszt zadania 
wyniósł ok. 1 mln 977 tys. zł. Na realiza-
cję tego przedsięwzięcia pozyskano dotację 
z Narodowego Funduszu Ochrony Środo-
wiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie 
w wysokości 676 tys. zł. Środki z Europej-
skiego Funduszu Rozwoju Regionalnego za-
mknęły się w kwocie 1 mln 147 tys. zł. Oko-
ło 153 tys. zł pochodziło z budżetu państwa.

• Utworzenie pierwszego w województwie podkarpackim, a drugiego w Polsce oddziału dla 
chorych na Alzheimera w Górnie, w 2001 r. Kolejny oddział dla chorych otwarto w 2002 r. 
W latach 2014–2016, w ramach dwunastomilionowego projektu realizowanego z udziałem 
środków norweskich, dokonano rozbudowy i przebudowy pawilonu nr 10 oraz wyposażono 
go w nowy sprzęt medyczny i terapeutyczny. Powstało w ten sposób dodatkowe 70 miejsc 
dla pacjentów z chorobami neurodegeneracyjnymi. Placówka zyskała niestandardowe, inno-
wacyjne w skali Podkarpacia wyposażenie. Wprowadzono także nowatorskie metody pracy 
z pacjentami oraz pomoc w formie teleopieki. Ostatni wybudowany tu budynek otwarto 
w dniu 21.03.2017 r. Zrealizowane inwestycje sprawiły, że jest to w chwili obecnej jeden 
z najnowocześniejszych w Polsce ośrodków dla chorych na Alzheimera.

Otwarcie pawilonu nr 10 w Górnie, 21.03.2017 r.
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• Pilotażowy program scaleń gruntów z terenu powiatu, prowadzony w latach 2003–2006, 
na terenie gminy Błażowa, który obejmował wsie: Błażowa Górna, Białka i Lecka. Efektem 
przeprowadzonych scaleń było powiększenie gospodarstw, wydzielenie terenów użyteczności 
publicznej oraz na rzecz gospodarki leśnej. Potrzeby w tym zakresie były duże, bo podkar-
packie gospodarstwa są bardzo rozdrobnione. Projekt za 2,6 mln zł realizowany był według 
innowacyjnych zasad, na podstawie porozumienia pomiędzy Zarządem Gminy Błażowa, Wo-
jewodą Podkarpackim, Zarządem Województwa Podkarpackiego, Agencją Własności Rolnej 
Skarbu Państwa a Zarządem Powiatu Rzeszowskiego. Powiat rzeszowski wiedzie prym pod 
względem realizowania scaleń na Podkarpaciu.

• Nowatorskie w skali kraju i Europy inicjatywy realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy 
w Rzeszowie, takie jak:
 – Utworzenie w 1992 r. Biura Prac Krótkoterminowych.
 – Utworzenie w grudniu 2002 r. Centrum Aktywizacji Bezrobotnych, tj. wyspecjalizowanej 

struktury obejmującej swoim działaniem sferę aktywnego przeciwdziałania bezrobociu.
 – Ośrodek Ewidencji i Świadczeń realizujący eksperymentalne programy pomocne w po-

szukiwaniu pracy.
 – Ośrodek Doradztwa Indywidualnego Bezrobotnym „Centrum Plus” stanowiący zaczątek 

nowej formy pomocy osobom bezrobotnym, który został utworzony w 2004 r., w ramach 
pomocy rządu brytyjskiego. Ośrodek był wzorowany na brytyjskim „Jobcentre Plus” i pro-
gramie „New Deal”. Zasadą jego działania jest tzw. „nowe podejście” przejawiające się we 
wspólnej pracy klienta z konsultantem.

• Jedna z największych inwestycji na Podkar-
paciu i największa w powiecie, jakie były 
realizowane w ramach usuwania szkód po 
powodzi z 2010 roku. Inwestycja ta pole-
gała na odbudowie mostu w Trzebownisku. 
Nowy most na Wisłoku ma długość 86 m 
i szerokość 10 m. Jego nośność to 40 t. Bu-
dowa mostu kosztowała 7,9 mln zł. Most 
w Trzebownisku został nagrodzony nagrodą 
drugiego stopnia w konkursie „Budowa roku 
2011 obiektu komunikacyjnego Podkarpa-
cia”. Oddanie mostu do publicznego użytko-
wania miało miejsce 14.11.2011 r.
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• Pierwszy w Polsce oraz jeden z niewielu w Europie most w Błażowej, do budowy którego wy-
korzystano kompozyty, czyli pokryte żywicą włókna węglowe i szklane stosowane powszechnie 
w przemyśle kosmicznym, lotniczym, samochodowym i sportowym. Użycie tego typu materia-
łów sprawia, że konstrukcje są lżejsze oraz bardziej wytrzymałe. Most spełnia wymogi dobrego 
wzornictwa przemysłowego. Jest innowacyjnym, polskim produktem. Obiekt charakteryzuje 
się również rekordową rozpiętością przęsła kompozytowego, która wynosi 21 m. Most w Bła-
żowej wykonało konsorcjum kierowane przez Mostostal Warszawa we współpracy z firmą Pro-
most Consulting oraz naukowcami z Politechniki Warszawskiej i Politechniki Rzeszowskiej. In-
westycja ta została dostrzeżona i wyróżniona w wielu konkursach oraz plebiscytach. Otwarcie 
mostu miało miejsce 9.02.2016 r.

• Pierwszy w Polsce most zbudowany w całości z kompozytów w Nowej Wsi. Chociaż no-
śność przeprawy określa się na 30 ton, w testach przeciążeniowych most wytrzymał samo-
chody ważące 70 ton. Jest bardzo bezpieczny, a dzięki zastosowaniu do budowy kompo-
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zytów, w utrzymaniu będzie znacznie tańszy od tradycyjnych konstrukcji. Most o długości 
10 metrów to budowlany eksperyment, który jest przełomem w budownictwie mostów. Jego 
przęsło wykonano w całości z materiałów FRP. Dźwigary główne wykonane zostały z włó-
kien szklanych oraz żywicy epoksydowej. Zespolone są z kompozytową płytą pomostu typu 
„sandwich”, którą tworzą laminaty szklane oraz wypełnienia z pianki konstrukcyjnej. Wyko-
nawcą była firma Mostostal Warszawa S.A. Projekt przygotowała firma Promost Consulting 
T. Siwowski Sp. J. Prace badawcze prowadziła Politechnika Rzeszowska oraz Politechnika 
Warszawska. Uroczyste otwarcie miało miejsce 15.12.2016 r.

• Utworzony przez powiat rzeszowski Park Naukowo-Technologiczny „Rzeszów – Dworzysko”, 
który jest jednym z najatrakcyjniejszych miejsc do lokowania inwestycji z branży nowocze-
snych technologii w południowo-wschodniej Polsce. Powiat rzeszowski jest jedynym w kraju 
samorządem, który zdecydował się na pełne uzbrojenie własnego terenu. Docelowo pracę 
znajdzie tutaj ok. 3 tysiące osób. Zaletą parku jest też dostęp do wysoko wykfalifikowa-
nej kadry oraz wyjątkowo korzystne położenie komunikacyjne. Przedsiębiorcy mogą liczyć 
na pomoc starostwa w bardzo szerokim zakresie, od standardowych działań związanych 
z oferowaniem działek inwestycyjnych po pomoc w pozyskiwaniu środków finansowych oraz 
przy wydawaniu warunków przyłączeniowych do sieci infrastruktury technicznej. Kolejnym 
udogodnieniem są też ulgi podatkowe oferowane przez Specjalną Strefę Ekonomiczną Euro-
-Park Mielec. W dniu 16.10.2014 roku odbyło się uroczyste otwarcie nowo powstałego Parku 
Naukowo-Technologicznego „Rzeszów – Dworzysko”. Oddano do użytku 60 ha komplekso-
wo uzbrojonych terenów inwestycyjnych.
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W dniu 18.09.2015 r. odbyła się konferencja dotycząca otwarcia kolejnych 27,95 ha terenów 
inwestycyjnych. Wtedy też nadano parkowi imię śp. Grażyny Gęsickiej. Gościem specjalnym 
konferencji była wiceprezes Prawa i Sprawiedliwości, Poseł na Sejm RP Beata Szydło. Staro-
sta Rzeszowski Józef Jodłowski oraz Dyrektor Oddziału Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości 
w Mielcu Krzysztof Ślęzak wręczyli pozwolenie na działalność w Specjalnej Strefie Ekonomicz-
nej Euro-Park Mielec pierwszemu inwestorowi. Była nim firma OKOFFICE – producent artyku-
łów szkolnych i biurowych.

• W powiecie rzeszowskim zostało podpisanych najwięcej umów w ramach Programu Roz-
woju Obszarów Wiejskich 2014–2020 spośród wszystkich powiatów Podkarpacia. Powiat 
rzeszowski zawsze wyróżniał się na tle innych powiatów pod względem wykorzystywania 
funduszy unijnych – w latach 2010–2014 plasował się na drugim miejscu w Polsce.

• „Regio Resovia” – znak rozpoznawczy oraz pierwsza w Polsce marka tworzona na obszarze 
powiatu. To pierwszy tego rodzaju i na taką skalę projekt realizowany pod kierunkiem oraz 
z inicjatywy Starosty Rzeszowskiego Józefa Jodłowskiego. Służy promocji walorów i usług pod 
wspólną marką „Regio Resovia”. Oferta marki tworzona jest wokół najważniejszych potencja-
łów i obszarów funkcjonowania samorządów powiatu rzeszowskiego, takich jak: jakość życia, 
wsparcie biznesu, jakość produktów i usług, kultura i dziedzictwo, oferta turystyczna. Znakiem 
marki jest nowoczesna interpretacja graficzna herbu powiatu rzeszowskiego, która przedsta-
wia ukoronowanego lwa trzymającego tarczę z krzyżem kawalerskim – symbolem Rzeszowa.
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• Wybudowanie nowoczesnej ujeżdżalni przy Zespole Szkół Techniczno-Weterynaryjnych 
w Trzcianie, dzięki czemu szkoła stała się ewenementem w skali regionu. Za sprawą tej in-
westycji, w szkole realizowana jest innowacja pedagogiczna związana z jazdą konną oraz re-
habilitacją osób niepełnosprawnych. Uroczyste otwarcie maneżu miało miejsce 22.03.2016 r. 
W kolejnym etapie dobudowano część szatniowo-socjalną i stajnię. Ten etap inwestycji został 
zakończony w listopadzie 2017 r.

• Pierwsza szkolna strzelnica na Podkarpaciu – w Liceum Ogólnokształcącym w Dynowie, któ-
ra została oddana do użytku 10.11.2017 r. Jest to nowoczesna, pneumatyczna strzelnica, 
dzięki której uczniowie pod okiem doświadczonego instruktora mogą doskonalić technikę 
strzelania. W obiekcie jest osiem profesjonalnie wyposażonych stanowisk strzelniczych. Na 
zajęcia uczęszczają przede wszystkim uczniowie nowo powstałej klasy o profilu wojskowym. 
Zakupione zostały także mundury dla uczniów tej klasy. Uroczyste otwarcie strzelnicy połą-
czone było z obchodami 99. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości oraz ze ślubo-
waniem uczniów pierwszej klasy wojskowej.
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VII. 
 

POWIATOWY
DZIEŃ JEDNOŚCI

Z OSOBAMI 
NIEPEŁNOSPRAWNYMI 

POWIATU 
RZESZOWSKIEGO

SPRAWDZONYM 
SPOSOBEM NA INTEGRACJĘ



Powiatowy Dzień Jedności z Osobami Niepełnosprawnymi Powiatu 
Rzeszowskiego jest obchodzony od 2000 r. Uroczystość ta została ustanowiona uchwałą 
przyjętą przez Radnych Powiatu Rzeszowskiego w dniu 28.12.1999 r. Inicjatorką tego wyda-
rzenia była Pani Teresa Tomaka Radna Powiatu Rzeszowskiego I kadencji. W ówczesnej radzie 
zasiadał także Pan Antoni Ossoliński, który włączył się w realizację tej inicjatywy. Pierwsze spo-
tkanie z cyklu powiatowych dni jedności odbyło się w Hyżnem 21.05.2000 r.

Powiatowy Dzień Jedności z Osobami Niepełnosprawnymi Powiatu Rzeszowskiego jest jed-
nym z niematerialnych dokonań samorządu powiatu rzeszowskiego. Jest też jednym z wielu 
przedsięwzięć na rzecz osób niepełnosprawnych realizowanych przez lokalne władze i spo-
łeczników z tego terenu. Inicjatywa ta okazała się niezwykle pomocna w zmaganiach z nie-
pełnosprawnością. Jednym z jej pierwszych efektów było powstanie Związku Stowarzyszeń 
Pomocy Osobom Niepełnosprawnym Powiatu Rzeszowskiego, który został zarejestrowany 
w dniu 7.09.2000 r. Okazało się bowiem, że stowarzyszenia na rzecz pomocy osobom niepełno-
sprawnym, powstałe w gminach powiatu rzeszowskiego, doskonale ze sobą współpracują, re-
alizując różnego rodzaju przedsięwzięcia. Działania tej federacji mają większą „moc sprawczą”. 
Dzięki Przewodniczącej Związku Stowarzyszeń Pomocy Osobom Niepełnosprawnym Powiatu 
Rzeszowskiego Teresie Tomace, a później Jolancie Pieczonce, zostało wiele zrobione dla tego 
środowiska. Osoby niepełnosprawne zyskały większy dostęp do rehabilitacji i zatrudnienia. 
Mogą realizować swoje pasje. Mogą otrzymać pomoc niezbędną do swojego rozwoju. Wprowa-
dzono wiele rozwiązań będących ułatwieniem w ich codziennym życiu. Dzięki temu osoby te 
odzyskują poczucie własnej wartości i godności. Mogą zawierać znajomości i przyjaźnie. Czę-
ściej też wychodzą z własnymi pomysłami. 

Dzięki organizowanym każdego roku Powiatowym Dniom Jedności z Osobami Niepełno-
sprawnymi Powiatu Rzeszowskiego idea pomocy osobom niepełnosprawnym znajdywała coraz 
większe wsparcie i odzwierciedlała się w konkretnych działaniach, takich jak powstanie bez-
płatnej wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego i pomocniczego albo utworzenie środowisko-
wych domów samopomocy. Likwidowane są także bariery architektoniczne.

Inicjatywa ta odegrała znaczącą rolę w integrowaniu powiatowej społeczności oraz w umac-
nianiu poczucia wspólnoty. Skupiła wokół siebie szerokie grono ludzi dobrej woli, społeczników 
i wolontariuszy. Okazała się dobrym sposobem na łamanie stereotypów postrzegania niepełno-
sprawności, zmienianie społecznego nastawienia i ludzkich uprzedzeń.

„Słowo integracja – jak podkreślają rodzice i opiekunowie osób nie-
pełnosprawnych – zmieniło swoje znaczenie i stało się czymś bardzo 
widocznym i konkretnym”.
Każda z edycji Powiatowego Dnia Jedności z Osobami Niepełnosprawnymi Powiatu Rzeszow-
skiego odbywa się w innej miejscowości powiatu. Spotkania te stały się powiatową tradycją. Ho-
norowy patronat nad nimi sprawuje Jego Ekscelencja Ksiądz Biskup Ordynariusz Diecezji Rze-
szowskiej. Stałymi organizatorami spotkań są: Rada i Zarząd Powiatu Rzeszowskiego, Związek 
Stowarzyszeń Pomocy Osobom Niepełnosprawnym Powiatu Rzeszowskiego, a także wójtowie 
i burmistrzowie gmin, na terenie których odbywa się to święto. Są to wydarzenia szczególne dla 
mieszkańców powiatu – zapadają na długo w ich pamięci, dostarczając wielu niezapomnianych 
przeżyć i emocji. Na spotkania przyjeżdżają niepełnosprawni z całego powiatu wraz ze swoimi 
rodzinami i opiekunami, by móc spotkać się z rówieśnikami i wspólnie bawić się w plenerze. 
Spotkania te mają bowiem charakter dużego, rodzinnego pikniku, a organizatorzy zapewniają 
wiele atrakcji.
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I Powiatowy Dzień Jedności z Osobami Niepełnosprawnymi 
Powiatu Rzeszowskiego – Hyżne, 21.05.2000 r.

II Powiatowy Dzień Jedności z Osobami Niepełnosprawnymi 
Powiatu Rzeszowskiego – Dynów, 10.06.2001 r.

III Powiatowy Dzień Jedności z Osobami Niepełnosprawnymi 
Powiatu Rzeszowskiego – Kamień-Podlesie, 9.06.2002 r.

IV Powiatowy Dzień Jedności z Osobami Niepełnosprawnymi 
Powiatu Rzeszowskiego – Trzciana, 8.06.2003 r.

V Powiatowy Dzień Jedności z Osobami Niepełnosprawnymi 
Powiatu Rzeszowskiego – Sokołów Młp., 20.06.2004 r.

VI Powiatowy Dzień Jedności z Osobami Niepełnosprawnymi 
Powiatu Rzeszowskiego – Łąka, 11.06.2005 r.

VII Powiatowy Dzień Jedności z Osobami Niepełnosprawnymi 
Powiatu Rzeszowskiego – Lubenia, 18.06.2006 r.

VIII Powiatowy Dzień Jedności z Osobami Niepełnosprawnymi 
Powiatu Rzeszowskiego – Niechobrz, 10.06.2007 r.

IX Powiatowy Dzień Jedności z Osobami Niepełnosprawnymi 
Powiatu Rzeszowskiego – Tyczyn, 22.06.2008 r.

X Powiatowy Dzień Jedności z Osobami Niepełnosprawnymi 
Powiatu Rzeszowskiego – Błażowa, 31.05.2009 r.

XI Powiatowy Dzień Jedności z Osobami Niepełnosprawnymi 
Powiatu Rzeszowskiego – Głogów Młp., 12.06.2010 r.

XII Powiatowy Dzień Jedności z Osobami Niepełnosprawnymi 
Powiatu Rzeszowskiego – Chmielnik, 18.06.2011 r.

XIII Powiatowy Dzień Jedności z Osobami Niepełnosprawnymi 
Powiatu Rzeszowskiego – Krasne, 24.06.2012 r.

XIV Powiatowy Dzień Jedności z Osobami Niepełnosprawnymi 
Powiatu Rzeszowskiego – Hyżne, 9.06.2013 r.

XV Powiatowy Dzień Jedności z Osobami Niepełnosprawnymi 
Powiatu Rzeszowskiego – Górno, 21.06.2014 r.

XVI Powiatowy Dzień Jedności z Osobami Niepełnosprawnymi 
Powiatu Rzeszowskiego JEDNOŚĆ I KULTURA – Kamień, 11.06.2016 r.

XVII Powiatowy Dzień Jedności z Osobami Niepełnosprawnymi 
Powiatu Rzeszowskiego – Sokołów Młp., 9.09.2017 r.

XVIII Powiatowy Dzień Jedności z Osobami Niepełnosprawnymi 
Powiatu Rzeszowskiego – Mogielnica, 7.07.2018 r.

XIX Powiatowy Dzień Jedności z Osobami Niepełnosprawnymi 
Powiatu Rzeszowskiego – Nowa Wieś, 7.09.2019 r.
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Powiatowy Dzień Jedności z Osobami 
Niepełnosprawnymi Powiatu Rzeszowskiego 

w Lubeni, 18.06.2006 r.

Powiatowy Dzień Jedności z Osobami 
Niepełnosprawnymi Powiatu Rzeszowskiego 

w Błażowej, 31.05.2009 r.
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Powiatowy Dzień Jedności z Osobami 
Niepełnosprawnymi Powiatu Rzeszowskiego 

w Głogowie Młp., 12.06.2010 r.
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Powiatowy Dzień Jedności z Osobami 
Niepełnosprawnymi Powiatu Rzeszowskiego 

w Chmielniku, 18.06.2011 r.
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Powiatowy Dzień Jedności z Osobami 
Niepełnosprawnymi Powiatu Rzeszowskiego 

w Krasnem, 24.06.2012 r.
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Powiatowy Dzień Jedności z Osobami 
Niepełnosprawnymi Powiatu Rzeszowskiego 

w Hyżnem, 9.06.2013 r.
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Powiatowy Dzień Jedności z Osobami 
Niepełnosprawnymi Powiatu Rzeszowskiego 

w Górnie, 21.06.2014 r.
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Powiatowy Dzień Jedności z Osobami 
Niepełnosprawnymi Powiatu Rzeszowskiego 

w Kamieniu, 11.06.2016 r.

Powiatowy Dzień Jedności z Osobami Niepełnosprawnymi Powiatu Rzeszowskiego w Kamieniu „Jedność i kultura”, który miał miejsce 
w dniu 11.06.2016 r. W wydarzeniu uczestniczyła delegacja z zaprzyjaźnionego miasta Świdnika na czele z Burmistrzem Miasta Janem 
Holodnakiem oraz Vladimirem Kaliniakiem – dyrektorem szkoły w Świdniku
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Powiatowy Dzień Jedności z Osobami 
Niepełnosprawnymi Powiatu Rzeszowskiego 

w Sokołowie Młp., 9.09.2017 r.
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Powiatowy Dzień Jedności z Osobami 
Niepełnosprawnymi Powiatu Rzeszowskiego 

w Mogielnicy, 7.07.2018 r.
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VIII. 
 

BYŁO PASTWISKO
JEST DWORZYSKO…

PARK
NAUKOWO-TECHNOLOGICZNY

„RZESZÓW – DWORZYSKO”



Park Naukowo-Technologiczny „Rzeszów – Dworzysko” (fot. sierpień 2018 r.)
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Park Naukowo-Technologiczny „Rzeszów – Dworzysko” (fot. sierpień 2018 r.)
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Jedną ze sztandarowych inwestycji realizowa-
nych przez samorząd powiatu rzeszowskiego była, zakoń-
czona w 2015 r., budowa Parku Naukowo-Technologicz-
nego „Rzeszów – Dworzysko”. Wyjątkowość tej inwestycji 
polega na tym, że była ona realizowana przez powiat na 
terenach będących jego własnością. Pod tym względem jest 
to jedyna taka inwestycja w kraju. Przedsięwzięcie to w istotny sposób wpływa na ożywienie go-
spodarcze, jak też społeczne regionu. Realizacja tego kilkuletniego projektu zamknęła się w kwo-
cie 78 mln zł. Dofinansowanie pozyskano z Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej, 
Osi Priorytetowej I – Nowoczesna Gospodarka, Działania I.3 - Wspieranie Innowacji. Była to 
kwota 53 mln zł.

Koordynatorem przedsięwzięcia, które zmieniło postrzeganie powiatu rzeszowskiego, był Pan 
Waldemar Pijar (aktualnie Sekretarz Powiatu Rzeszowskiego). Dzięki kompleksowo uzbrojonym 
terenom inwestycyjnym, położonym w centralnej części Podkarpacia, powiat rzeszowski tworzy 
dobry klimat do społeczno-gospodarczego rozwoju i sam staje się jego inicjatorem.

Umowę na realizację projektu z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości podpisa-
no 5.09.2012 r., a w marcu 2013 r. przekazano wykonawcy plac budowy. 16.10.2014 r. oddano 
uroczyście 55,46 ha terenu – otwarto działalność nowo powstałego Parku Naukowo-Techno-
logicznego. W dniu 18.09.2015 r. zorganizowano konferencję wieńczącą uzbrojenie kolejnych 
27,95 ha. Park otrzymał imię śp. Poseł Grażyny Gęsickiej.

Park Naukowo-Technologiczny „Rzeszów – Dworzysko” to kompleksowo uzbrojony teren in-
westycyjny o powierzchni 83 hektarów. W chwili obecnej, jeden z największych i najatrakcyj-
niejszych na Podkarpaciu. Park położony jest w granicach administracyjnych Rzeszowa i Gło-
gowa Małopolskiego. Został uzbrojony w sieć dróg, chodniki, ścieżki rowerowe, kanalizację 
deszczową, sanitarną, sieć wodociągową, energetyczną, a także w ciepło systemowe, monitoring 
oraz sieć odgromową. Inwestorzy mogą korzystać z ulg podatkowych oferowanych przez Spe-
cjalną Strefę Ekonomiczną Euro-Park Mielec. Umowa z Agencją Rozwoju Przemysłu zawarta 
w dniu 26.02.2015 r. otworzyła drogę do przetargów na działalność w strefie oraz na sprzedaż 
gruntów pod inwestycje. Warunkiem, by znaleźć się w parku, jest innowacyjność.

W ramach II etapu budowy Parku Naukowo-Technologicznego „Rzeszów – Dworzysko” wy-
konana została również farma ogniw fotowoltaicznych na obszarze 0,95 ha o łącznej mocy 
0,58 MW. Wyprodukowana energia jest dostarczana do sieci energetycznej PGE, a kwota z jej 
sprzedaży przeznaczana jest na bieżące utrzymanie terenu parku.

Park Naukowo-Technologiczny staje się „lokomotywą rozwoju” dla całego Podkarpacia – „go-
spodarczym sercem” miasta i całego regionu. Powstają w nim zaawansowane technologicznie 
przedsiębiorstwa z nowymi miejscami pracy. Aktualnie z parkiem związanych jest 13 firm. Nie-
które z nich są na etapie kończenia inwestycji. Te, które uruchomiły swoją działalność, zatrud-
niają 600 osób. Docelowo w Parku Naukowo-Technologicznym „Rzeszów – Dworzysko” zostanie 
utworzonych minimum 3 tysiące miejsc pracy. Szacuje się, że do połowy 2021 r. ulokowanych 
będzie co najmniej 21 inwestycji. Ponadto dzięki środkom ze sprzedaży terenów inwestycyjnych 
powiat może sprawnie realizować korzystne dla mieszkańców zadania.

Sprzedano 22 działki o powierzchni 18 ha, które nabyli:
• OKOFFICE Rączy Spółka Jawna – firma zajmująca się poligrafią oraz produkcją artykułów 

szkolnych i papierniczych;
• ENERGO – SYSTEM S.A. – firma zajmująca się budową linii telekomunikacyjnych i elektro-

energetycznych;
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• Ziaja Sp. z o.o. – firma z branży kosmetyków, farmaceutyków;
• CDO – Centrum Drewna i Oklein – firma działająca w branży meblarskiej;
• VISSAVI Sp. z o.o. – firma działająca w branży odzieżowej;
• MasterProfi Sp. z o.o. – firma zajmująca się produkcją zaawansowanych technologicznie od-

kurzaczy i akcesoriów;
• Creuzet Polska Sp. z o.o. (Lisi Aerospace) – firma zajmująca się produkcją urządzeń do silni-

ków lotniczych;
• UNIMET z branży przemysłu metalurgicznego;
• WEISS.SOLUTION – firma zajmująca się automatyką przemysłową;
• TW Metals Polska Sp. z o.o. – dostawca półproduktów lotniczych dla światowych prze-

woźników;
• HEATING-INSTGAZ Sp. z o.o. – firma z branży instalacji grzewczych i sanitarnych;
• Zakład Produkcji Folii „Efekt Plus” Sp. z o.o. zajmujący się przetwórstwem tworzyw sztucznych;
• Netrix Spółka Akcyjna działająca w branży ITC oraz R&D.

W 2018 r. budowę hal zakończyły firmy: OKOFFICE Rączy Spółka Jawna, VISSAVI Sp. z o.o., 
ZIAJA Sp. z o.o. oraz Creuzet Polska Sp. z o.o. Realizację swoich inwestycji rozpoczęła zaś firma 
MasterProfi Sp. z o.o. oraz UNIMET, TW Metals Polska Sp. z o.o. oraz Zakład Produkcji Folii „Efekt 
Plus” Sp. z o.o.

Park przyciąga kolejne firmy, bo jest w pełni uzbrojony, całkowicie przygotowany pod natych-
miastowe rozpoczęcie budowy. Atutem parku jest przede wszystkim jego doskonała lokalizacja na 
skrzyżowaniu głównych szlaków komunikacyjnych. Niedaleko przebiega autostrada A4 i droga 
ekspresowa S19. Cały teren sąsiaduje z magistralą kolejową E30 Niemcy-Polska-Ukraina. W Ja-
sionce funkcjonuje międzynarodowe lotnisko. Działki posiadają uregulowany stan prawny, bo ich 
właścicielem jest powiat. Dla całego terenu obowiązuje Miejscowy Plan Zagospodarowania Prze-
strzennego, w którym obszar ten przeznaczony został pod działalność przemysłowo-usługową. Po-
nadto powiat oferuje pomoc na każdym etapie inwestycji oraz zaopatrzenie w energię elektryczną 
według indywidualnych potrzeb.

Obszar, który został kompleksowo uzbrojony na potrzeby Parku Naukowo-Technologicznego „Rzeszów – Dworzysko” (przed realizacją 
inwestycji)
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Budowa Parku Naukowo-Technologicznego 

„Rzeszów – Dworzysko”
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DROGI W PARKU NAUKOWO-TECHNOLOGICZNYM „RZESZÓW – DWORZYSKO”

FARMA OGNIW FOTOWOLTAICZNYCH POWSTAŁA W RAMACH UZBRAJANIA 
DODATKOWEGO OBSZARU (0,95 HA, ŁĄCZNA MOC 0,58 MW)

129



Waldemar Pijar, koor-
dynator projektu pn. „Przy-
gotowanie terenów inwesty-
cyjnych pod budowę Parku 
Naukowo-Technologicznego 
Rzeszów – Dworzysko”

– Idea Parku narodziła 
się jeszcze w 2002 r. Obszar, 
którym dysponuje powiat rze-
szowski, miał być pierwotnie 
włączony do Podkarpackiego 
Parku Naukowo-Technologicz-
nego AEROPOLIS. Porozumie-
nie o utworzeniu tego Parku zo-

stało podpisane w maju 2003 r. z inicjatywy Rzeszowskiej Agencji 
Rozwoju Regionalnego. W zamiarze, tereny powiatu miały stano-
wić strefę S2 Aeropolis. Z powodu zbyt małej kwoty przeznaczo-
nej na budowę I etapu Aeropolis-u oraz komplikacji związanych 
z charakterem terenu, RARR S.A. wyłączyła ten obszar powiatu 
rzeszowskiego z projektu, a w to miejsce wprowadziła tereny w Ro-
goźnicy, należące do gminy Głogów Młp.

Nie poddawaliśmy się. W 2007 r. złożyliśmy wniosek o wpisa-
nie projektu „własnego” Parku na listę projektów kluczowych Pro-
gramu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej (Oś priorytetowa 
I Nowoczesna Gospodarka, Działanie I.3 Wspieranie innowacji). 
Minister Rozwoju Regionalnego (wówczas śp. Grażyna Gęsicka) 
wpisała projekt na listę projektów kluczowych. Umowę z Polską 
Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości na realizację tej inwestycji 
podpisaliśmy we wrześniu 2012 r. Wartość projektu opiewała na 
78 mln zł, z czego 53,2 mln zł stanowiło dofinansowanie unijne, 
a 21,4 mln zł to wkład własny powiatu.

I etap budowy PNT zakończyliśmy we wrześniu 2014 r. W jego 
ramach uzbrojono kompleksowo 55,46 ha. Po wyłonieniu wyko-
nawcy w przetargu na I etap budowy PNT, w projekcie zostały 
oszczędności w wysokości 22 mln zł. Przeznaczyliśmy je na bu-
dowę II etapu Parku Rzeszów – Dworzysko, liczącego 27,95 ha. 
Realizacja tego etapu zakończyła się we wrześniu 2015 r.

W związku z kolejnymi oszczędnościami poprzetargowymi 
wykonaliśmy kompleksowy monitoring terenu Parku, wybudowa-
liśmy sieć ciepłowniczą oraz aktywny system odgromowy, dzięki 
któremu wszystkie maszyny i urządzenia poszczególnych przedsię-
biorstw są zabezpieczone przed uderzeniem pioruna.

Podsumowując, w ramach projektu uzbrojono 83,42 ha te-
renów inwestycyjnych. Wybudowano drogi o łącznej długości 

6,07 km, ścieżki rowerowe, chodniki, oświetlenie uliczne w tech-
nologii LED (165 lamp), 5 przepompowni ścieków sanitarnych, 
sieci sanitarne i wodociągowe (14,59 km), sieci kanalizacji desz-
czowej (11,62 km), gazociągi (7,61), zbiornik retencyjny, farmę 
ogniw fotowoltaicznych (o powierzchni 0,95 ha i łącznej mocy 
0,58 MW), sieć ciepłowniczą (2,6 km), monitoring terenu, aktyw-
ny system odgromowy.

2 grudnia 2014 r. teren Parku został włączony do mieleckiej 
specjalnej strefy ekonomicznej. Dzięki temu inwestorzy mogą li-
czyć na znaczne ulgi podatkowe.

Park Rzeszów – Dworzysko jest kluczowym przedsięwzięciem 
inwestycyjnym dla rozwoju Podkarpacia. Ma pobudzić lokalną 
przedsiębiorczość, przyczynić się do funkcjonowania firm i nowo-
czesnych technologii. Ma stworzyć nowe miejsca pracy, angażując 
regionalny potencjał naukowo-badawczy. Ma być takim gospodar-
czym sercem miasta Rzeszowa i całego Podkarpacia.

Park ten nosi imię tragicznie zmarłej (w katastrofie smoleń-
skiej w 2010 r.), śp. Grażyny Gęsickiej, minister rozwoju regional-
nego w latach 2005–2007 oraz posłanki z Podkarpacia w latach 
2007–2010. Fakt ten upamiętnia tablica pamiątkowa umieszczona 
na okolicznościowym obelisku na terenie Parku. Bez pomocy mi-
nister Grażyny Gęsickiej trudno byłoby nam zrealizować marzenie 
o Parku.

Obelisk upamiętniający nadanie Parkowi imienia śp. Grażyny 
Gęsickiej

Wywiad z Panem Waldemarem Pijarem koordynatorem Parku Naukowo-Technologicznego „Rzeszów-Dworzysko”,
który ukazał się w „Europrojekty.Pl / euroregiony - Polska”, rok XV, nr 110, grudzień 2015/styczeń 2016, s. 7. 

Konferencja otwierająca realizację projektu pn. „Przygotowanie terenów inwestycyjnych pod budowę Parku Naukowo-Technologicznego 
Rzeszów – Dworzysko”, 6.12.2012 r.
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Uroczyste zakończenie realizacji I etapu budowy Parku Naukowo-Technologicznego „Rzeszów – Dworzysko”, 16.10.2014 r.
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Odsłonięcie obelisku i nadanie Parkowi Naukowo-Technologicznemu imienia śp. Grażyny Gęsickiej – Minister Rozwoju Regionalnego, 
której praca miała ogromny wpływ na rozwój Podkarpacia, 18.09.2015 r. W uroczystości wzięła udział córka śp. G. Gęsickiej – Klara 
Gęsicka oraz Wiceprezes Prawa i Sprawiedliwości – Poseł Beata Szydło
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OKOFFICE RĄCZY SPÓŁKA JAWNA
Budowa nowoczesnej hali produkcyjno-

-magazynowej firmy OKOFFICE Rączy Spółka 
Jawna jest pierwszą inwestycją w parku. Re-
alizację tego przedsięwzięcia rozpoczęto na 
początku września 2016 r. OKOFFICE Rączy 
Spółka Jawna jest rozwijającym się przedsię-
biorstwem z branży papierniczej. Firma będzie 
zajmować się produkcją artykułów szkolnych 
i biurowych.

CREUZET (Lisi Aerospace)
Przedsiębiorstwo Creuzet Polska Sp. z o.o. 

jest przedsięwzięciem typu joint venture fran-
cuskiego koncernu Creuzet Aéronautique 
i Snecma Moteurs. Creuzet Aéronautique 
specjalizuje się w produkcji części do silni-
ków, zaś Snecma Moteurs jest jednym z naj-
większych producentów silników lotniczych 
i rakietowych. Firma Creuzet Polska zajmuje 
się produkcją części dla przemysłu lotniczego, 
w tym obróbką i wykańczaniem łopatek kom-
presorów do silników lotniczych. Uczestniczy w realizacji najnowocześniejszych w skali świato-
wej programów budowy silników lotniczych. Dostarcza łopatki dla takich przedsiębiorstw, jak 
Airbus, Boeing czy Comac. Jest członkiem Doliny Lotniczej.

ZIAJA
Ziaja Ltd Zakład Produkcji Leków Sp. z o.o. 

to polskie przedsiębiorstwo rodzinne działa-
jące w branży kosmetycznej od 1989 roku. 
Marka Ziaja oferuje produkty do pielęgnacji 
twarzy, ciała i włosów tworzone na bazie na-
turalnych składników. Produkuje także maści 
apteczne i żele. Obecnie posiada w ofercie po-
nad 1000 produktów. Firma inwestuje w no-
woczesne linie produkcyjne i nowe receptury. 
Ma własne laboratorium mikrobiologiczne, 
badawczo-rozwojowe, fizykochemiczne i kon-
troli jakości. Kosmetyki Ziaja są obecne we 
wszystkich kanałach dystrybucji – w aptekach, drogeriach, sklepach detalicznych i handlowych, 
online oraz w hurtowniach. Ziaja znana jest także za granicą kraju, bo jej partnerami są naj-
większe europejskie sieci handlowe.
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UNIMET
UNIMET jest jedną z polskich, wiodących 

firm handlowych z branży narzędziowo-meta-
lowej. Firma działa na rynku od 25 lat. Reali-
zacja inwestycji w Parku Naukowo-Technolo-
gicznym „Rzeszów – Dworzysko” rozpoczęła 
się w I półroczu 2018 r. Firma wybudowała 
innowacyjne centrum dystrybucyjne.

VISSAVI
Vissavi to znana, polska marka odzieżowa. 

Jest firmą rodzinną, która działa od 17 lat. 
To nowoczesne przedsiębiorstwo zajmujące 
się projektowaniem, produkcją i dystrybucją 
odzieży młodzieżowo-damskiej. Vissavi ma 
15 sklepów firmowych w największych mia-
stach Polski, m.in. we Wrocławiu, w Warsza-
wie, Poznaniu, Krakowie i Rzeszowie. Poza 
sprzedażą tradycyjną, marka prowadzi sklep 
internetowy. Zatrudnia podwykonawców.

W Parku Naukowo-Technologicznym „Rzeszów – Dworzysko” firma wybudowała kompleks 
składający się z działu projektowego, logistycznego, produkcyjno-magazynowego obraz biuro-
wego. Zakład został wyposażony w nowoczesne maszyny wzorniczo-produkcyjne oraz system 
magazynowy.

Park Naukowo-Technologiczny „Rzeszów – Dworzysko”
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IX. 
 

BUDUJEMY MOSTY 
I DROGI

NIEZNISZCZALNE MOSTY 
I SETKI KILOMETRÓW 

WYREMONTOWANYCH DRÓG



Kluczowe dla rozwoju powiatu i całego Podkarpacia jest inwestowanie w in-
frastrukturę drogową – w poprawę jakości dróg oraz wewnętrznej spójności komunikacyjnej, 
a także zwiększanie dostępności do dróg międzynarodowych, krajowych i wojewódzkich. Drogi 
powiatowe powinny zapewniać dogodne połączenia wewnątrz regionu, sprzyjać regionalnej 
i lokalnej wymianie gospodarczej oraz przemieszczaniu się mieszkańców. Mają z innymi two-
rzyć spójną całość oraz zapewniać połączenie z autostradą i drogą szybkiego ruchu.

Zarządzanie powiatową infrastrukturą drogowo-mostową to jeden z podstawowych, a jed-
nocześnie najbardziej kosztownych obowiązków powiatu. Długość tych dróg wynosi 553 km. 
W gestii powiatu jest też 54 mosty. Stale ulepszana sieć dróg i mostów buduje „wartość” powia-
tu rzeszowskiego. Podnoszenie efektywności funkcjonowania układu transportowego wpływa 
na jego atrakcyjność i konkurencyjność, przyczynia się do ożywienia przedsiębiorczości.

Dużą rolę w procesie usprawniania systemu transportowego i zapewnienia spójności komu-
nikacyjnej odgrywa współpraca z włodarzami gmin powiatu rzeszowskiego oraz partycypowa-
nie gmin w kosztach niektórych inwestycji. Wdrażanie rozwiązań komunikacyjnych nie było-
by możliwe bez ubiegania się o dodatkowe źródła finansowania. Środki finansowe potrzebne 
do realizacji programu radykalnej poprawy stanu dróg wielokrotnie przekraczały możliwości 
budżetu powiatu. Wyremontowanie ich jedynie w oparciu o finanse w budżecie trwałoby aż 
164 lata. Dzięki skutecznemu ubieganiu się o środki z innych źródeł zmodernizowano 95% dróg 
zarządzanych przez powiat. Tylko w minionej kadencji, w latach 2014–2018, wydano na ten cel 
blisko 122 mln zł. W samym tylko 2018 roku wyremontowano 28 km dróg, a koszt tych inwe-
stycji wyniósł ok. 36 mln zł. Rok ten wiązał się też z rozpoczęciem realizacji pierwszego etapu 
budowy łącznika drogi ekspresowej S-19 do drogi krajowej Nr 19, a także rozbudowy łącznika 
autostrady A4 od granic miasta Rzeszowa do węzła „Rzeszów – Północ”. 

Powiat rzeszowski poszukuje innowacyjnych rozwiązań w różnych dziedzinach samorządo-
wej działalności, także w gospodarowaniu infrastrukturą techniczną. Dobrym rozwiązaniem 
okazała się współpraca, w zakresie prac badawczo-wdrożeniowych, z jednostkami naukowymi 
i przedsiębiorstwami. Z tej współpracy jest też wymierna korzyść dla powiatu w postaci innowa-
cyjnych mostów. Zastosowanie nowatorskich metod i materiałów sprawiło, że powstałe obiekty 
są bardziej funkcjonalne, trwalsze i tańsze w utrzymaniu niż zbudowane w tradycyjny sposób. 
Wykorzystanie najnowszych badań naukowych sprawiło, że mosty te wykraczają daleko poza 
schemat tradycyjnego budownictwa.

Tak powstał pierwszy w Polsce i jeden z nielicznych w Europie, pilotażowy, demonstracyjny 
most drogowy w Błażowej. Nawet projekt tego mostu powstał przy użyciu nowoczesnych metod 
informatycznych. W moście tym zastosowano innowacyjne przęsło. Zbudowano je z kompozy-
tów, czyli materiałów stosowanych powszechnie w kosmonautyce, lotnictwie i szkutnictwie. 
Wyróżniają się one lekkością i wytrzymałością, a więc nie wymagają częstej i kosztownej kon-
serwacji. Przeprawa w Błażowej, pod względem rozpiętości przęsła, jest jedną z największych 
na świecie. Zrealizowano ją w ramach projektu badawczego Com-bridge – programu „Demon-
strator Plus” z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Kolejnym, innowacyjnym mostem był obiekt w Nowej Wsi – ten w całości zbudowany jest 
z kompozytów. Wykorzystano włókna szklane, żywicę epoksydową oraz materiały rdzeniowe 
ze spienionych tworzyw sztucznych. Wykonanie wszystkich elementów konstrukcyjnych z tego 
lekkiego i wytrzymałego materiału pozwoliło na maksymalną prefabrykację. Montaż całego 
ustroju nośnego zajął zaledwie jeden dzień. 

Główną zaletą „plastikowych” mostów jest to, że mają doskonałe właściwości użytkowe, 
a koszty ich eksploatacji są bardzo niskie. Taki most można eksploatować bez ponoszenia do-
datkowych kosztów przez około 50–75 lat.
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NIEKTÓRE ZE ZREALIZOWANYCH 

INWESTYCJI MOSTOWYCH

ODBUDOWA MOSTU W TRZEBOWNISKU

Odbudowa mostu w Trzebownisku była największą inwestycją na terenie powiatu rzeszow-
skiego oraz jedną z największych na Podkarpaciu, jakie były prowadzone w celu usunięcia 
skutków powodzi z 2010 r. 

Całkowita szerokość mostu wynosi 10 m, a długość prawie 86 m. Jego nośność to 40 t.
Remont mostu kosztował 7,9 mln zł. Realizowano go w ramach zadania pn. „Odbudowa 

mostu przez rzekę Wisłok w miejscowości Trzebownisko, w ciągu drogi powiatowej Nr 1383 R”. 
W realizację zadania zaangażowane były środki z budżetu państwa, z rezerwy celowej na usu-
wanie skutków powodzi z 2010 r., oraz środki samorządu powiatowego i samorządu gminy 
Trzebownisko. 

Most w Trzebownisku został nagrodzony nagrodą drugiego stopnia w konkursie „Budowa 
roku 2011 obiektu komunikacyjnego Podkarpacia”.

Oddanie do użytkowania mostu miało miejsce 14.11.2011 r.

Nowy most w Trzebownisku

Uroczyste oddanie do użytkowania mostu w Trzebownisku, 14.11.2011 r. 
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Budowa mostu kompozytowego w Błażowej

Most kompozytowy w Błażowej zbudowany został w ramach projektu „Com-bridge”. Jest 
ewenementem w skali Europy. Łączy w sobie innowacyjność technologiczną, inżynierską i kon-
strukcyjną. Most, z jezdnią o szerokości całkowitej 10,50 m i długości 22,30 m, powstał w zale-
dwie pół roku. Zostały przebudowane także dojazdy do mostu i umocnione koryta rzeki. Most 
wybudowano w miejscu wcześniejszego, stalowo-drewnianego, o długości całkowitej ok. 35 m 
i nośności ograniczonej do 15 t. Most ten nie spełniał wymogów technicznych. Nowy jest wyjąt-
kowo funkcjonalny, bezpieczny i trwały, bo zbudowano go z kompozytów włóknistych w osno-
wie polimerowej. Przedsięwzięcie to było spektakularnym przykładem wprowadzania w życie 
najnowszych technologii, we współpracy mostowców, naukowców i samorządu terytorialnego. 

Jest to pierwszy w Polsce i jeden z nielicznych w Europie most demonstracyjny, w którym za-
stosowano innowacyjne przęsło – zbudowane z kompozytów, czyli materiałów stosowanych po-
wszechnie w kosmonautyce, lotnictwie i szkutnictwie. Pod względem rozpiętości przęsła most 
jest jednym z największych na świecie. Nawet projekt tego mostu powstał przy użyciu nowo-
czesnych metod informatycznych. Konstrukcja mostu zyskała uznanie kilku konkursowych jury. 
Oficjalne oddanie mostu do użytkowania miało miejsce 9.02.2016 r. 

Most wybudowało konsorcjum kierowane przez Mostostal Warszawa S.A. z udziałem Poli-
techniki Rzeszowskiej, Politechniki Warszawskiej i firmy Promost Consulting z Rzeszowa. Inwe-
storem był powiat rzeszowski.

Stary most w Błażowej

Budowa innowacyjnego mostu w Błażowej 
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Budowa innowacyjnego mostu 
w Błażowej
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Innowacyjny most w Błażowej, fot. Mostostal Warszawa S.A.

Nowy most w Błażowej

Podczas otwarcia nowatorskiego mostu w Błażowej, 9.02.2016 r.
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Nowatorski most w Nowej Wsi

Most w Nowej Wsi został w całości zbudowany z kompozytów. Wykonanie wszystkich ele-
mentów konstrukcyjnych z lekkiego i wytrzymałego materiału pozwoliło na maksymalną prefa-
brykację. Montaż całego ustroju nośnego zajął zaledwie jeden dzień. Most znajduje się w bezpo-
średnim sąsiedztwie lotniska Rzeszów-Jasionka, w miejscowości Nowa Wieś, na terenie gminy 
Trzebownisko. Zaprojektowano go na ruch pojazdów o masie do 30 t. Jest to pierwszy tego 
typu most w Polsce, tzn. wykonany z kompozytu włóknistego o osnowie polimerowej. Przęsło 
mostu o rozpiętości 10 m i szerokości prawie 8 m zostało dostarczone na plac budowy w posta-
ci dwóch głównych elementów montażowych. Wszystkie prace związane z montażem przęsła 
przeprowadzono w ciągu kilkunastu godzin w dniu 10.11.2016 r. Wszystkie elementy mostu 
zostały wykonane w Warszawie. Do ich budowy wykorzystano włókna szklane, żywicę epoksy-
dową oraz materiały rdzeniowe ze spienionych tworzyw sztucznych. 

Most wybudowało przedsiębiorstwo MOSTOSTAL Warszawa S.A. we współpracy z firmą 
PROMOST CONSULTING T. Siwowski Sp. J., a także Politechniką Rzeszowską oraz Politechniką 
Warszawską.

Uroczystość otwarcia mostu miała miejsce 15.12.2016 r.

Nowy most w Nowej Wsi

Uroczyste oddanie do użytkowania mostu w Błażowej, 9.02.2016 r. 
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Budowa mostu w Borku Starym

Most w Borku Starym został wybudowany w ramach projektu pn. „Rozbudowa drogi powia-
towej Nr 1422R Borek Stary – Błażowa – Ujazdy, polegająca na rozbiórce istniejącego i budowie 
nowego obiektu mostowego przez rzekę Strug w miejscowości Borek Stary w km 0+400 wraz 
z dojazdami w km od 0+311 do 0+452”. Koszt tej mostowej inwestycji to ok. 2 mln zł.

Konstrukcję przęsła stanowi płyta z belek prefabrykowanych. 
Na realizację zadania pozyskano środki z budżetu państwa w kwocie przeszło 1 mln zł. Ze 

środków własnych przeznaczono na ten cel 1 mln zł.
Nowy most umożliwia poruszanie się pojazdów w obu kierunkach. Jest to most jednoprzę-

słowy, jednojezdniowy, z podporami żelbetowymi. Most posiada klasę obciążenia B, tj. 40 t. Wy-
konawcą inwestycji było konsorcjum z liderem Przedsiębiorstwem Wielobranżowym BANIMEX.

Most w Borku Starym został wyróżniony nagrodą II stopnia w konkursie „Budowa Roku 
Podkarpacia 2017”. Nagroda została przyznana przez Stowarzyszenie Inżynierów i Techników 
Komunikacji RP, Związek Mostowców RP Oddział Rzeszowsko-Lubelski oraz Podkarpacką Okrę-
gową Izbę Inżynierów Budownictwa.

Nowy most w Borku Starym

Przy moście została zachowana belka kratownicowa żelbetowa ze starego obiektu, jako pomnik myśli technicznej
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Budowa mostu między Zarzeczem a Siedliskami – 
ostatnia ze zrealizowanych inwestycji MOSTOWYCH

Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1405 R Zarzecze – Siedliska polegała na rozbiórce istnie-
jącego i budowie nowego obiektu mostowego na rzece Wisłok w km 1+419. Rozbudowano 
również dojazdy na odcinku od km 1+040 do km 1+500.

Przeprawa na drodze powiatowej między Zarzeczem a Siedliskami zwiększa dostępność ko-
munikacyjną Podkarpacia. Za sprawą nowego mostu można wjechać do Rzeszowa, omijając 
Boguchwałę i ulicę Podkarpacką, co znacznie ułatwia komunikację w tej części regionu. Dawny 
most pochodził z 1964 r. Zanim został rozebrany, ruch odbywał się wahadłowo. 

Nowy most, o konstrukcji stalowo-żelbetowej, ma 75 m długości i 40 t nośności. Szerokość 
użytkowa mostu to prawie 10 m – są dwa pasy ruchu. Bezpieczeństwo ruchu zapewniają bariery 
ochronne i balustrady. Została także poprawiona nawierzchnia drogi przy wjeździe na most. 
Wybudowany został również chodnik. Koszt budowy mostu wyniósł około 10 mln zł. Środki, 
w kwocie 5,7 mln zł, pochodziły z budżetu państwa z rezerwy subwencji ogólnej.

Projekt realizowała firma WOLMOST Sp. z o.o. (główny wykonawca), a także Miejskie 
Przedsiębiorstwo Dróg i Mostów w Rzeszowie oraz firma Mostostal Kielce S.A. 

Uroczystość otwarcia mostu miała miejsce 23.05.2019 r.

Otwarcie mostu między Zarzeczem a Siedliskami, 23.05.2019 r.

Uroczystość otwarcia mostu między Zarzeczem a Siedliskami, 23.05.2019 r. Nowy most łączący gminę Boguchwałę z gminą 
Lubenia

145





X. 
 

SPECJALISTYCZNE 
LECZNICTWO



„Tradycja, doświadczenie, nowoczesność – zaufaj 
nam, zadbamy o Twoje zdrowie” – głosi dewiza Zespołu 
Opieki Zdrowotnej Nr 2 w Rzeszowie, będącego jednostką organizacyj-
ną powiatu rzeszowskiego. Zespół ten świadczy usługi dla mieszkańców 
miasta Rzeszowa oraz powiatu rzeszowskiego. Jego misją jest profesjo-
nalne zabezpieczanie potrzeb zdrowotnych oraz kompleksowe świad-
czenie usług medycznych. Pomóc ma w tym stale unowocześniana baza 
diagnostyczna.

Zespół Opieki Zdrowotnej Nr 2 w Rzeszowie może poszczycić się Przychodnią specjalistyczną 
w Rzeszowie, która jest jednym z najnowocześniejszych, ambulatoryjnych centrów diagnostycz-
nych w województwie podkarpackim. ZOZ Nr 2 w Rzeszowie zarządza 42 placówkami znajdu-
jącymi się na terenie powiatu rzeszowskiego, co sprawia, że jest największą tego rodzaju pla-
cówką medyczną w województwie oraz jedną z większych w kraju. Są to przychodnie rejonowe, 
gminne i wiejskie ośrodki zdrowia, punkty lekarskie oraz zakłady opiekuńczo-lecznicze, które 
dysponują jedną z największych na Podkarpaciu liczbą łóżek. W strukturze ZOZ Nr 2 w Rzeszo-
wie są trzy zakłady opiekuńczo-lecznicze: Zakład Opieki Długoterminowej i Paliacji w Błażowej, 
Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Dynowie oraz Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Hyżnem.

Zespół Opieki Zdrowotnej Nr 2 w Rzeszowie oferuje bardzo szeroki 
wachlarz usług. Oprócz podstawowej opieki zdrowotnej zapewnia pacjentom m.in. ba-
dania specjalistyczne, rehabilitację, usługi stomatologiczne, a w ramach zakładów opiekuń-
czo-leczniczych opiekę dla osób, które po opuszczeniu szpitala nie są w stanie samodzielnie 
funkcjonować. W zakresie działalności placówki jest również opieka pielęgniarska w szkołach 
z terenu powiatu rzeszowskiego.

O skali wykonywanych usług świadczy też liczba przeprowadzonych badań laboratoryjnych 
– w II półroczu 2017 r., w terenowych placówkach medycznych, wykonano ponad 100 tys. ba-
dań laboratoryjnych zleconych przez lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej. W Rzeszowie zaś 
45 tysięcy.

ZOZ Nr 2 w Rzeszowie dysponuje najwyższej jakości sprzętem, co ma ogromne znaczenie dla 
szybkiego i precyzyjnego diagnozowania stanu zdrowia pacjentów. Na wyposażeniu tej placówki 
jest między innymi nowoczesny tomograf, rezonans magnetyczny oraz rentgen cyfrowy. Nowocze-
sne wyposażenie pozwala na szybkie i profesjonalne diagnozowanie pacjentów. Dzięki temu, że 
jest to aparatura nowej generacji, można uzyskać dokładniejsze wyniki badań. Takie badanie jest 
też mniej szkodliwe dla pacjentów. Placówka dysponuje także aparatem USG z opcją wykonywa-
nia echa serca, densytometrem, endoskopem, aparatami USG, EKG, RTG, mammografem. Posiada 
sprzęt laboratoryjny i okulistyczny. Jest też laboratorium zapewniające wyjątkowo precyzyjne wy-
niki badań, pozytywnie oceniane przez wykwalifikowane instytucje, polskie i międzynarodowe.

ZOZ Nr 2 w Rzeszowie organizuje wiele prospołecznych akcji dotyczących profilaktyki zdro-
wotnej, dających możliwość skorzystania z bezpłatnych badań. Dużą popularnością cieszy się 
kampania zdrowotna „Rak a Zdrowie”, oferująca bezpłatne badania mammograficzne dla ko-
biet w wieku 50–69 lat.

Do swoich placówek ZOZ Nr 2 w Rzeszowie wprowadza różnorodne innowacje. Dysponuje 
doświadczoną kadrą lekarzy z różnych specjalności. Może pochwalić się dobrymi wynikami 
finansowymi przy jednoczesnym zachowaniu najwyższej jakości świadczonych usług medycz-
nych. Ciągle inwestuje w poprawę bazy lokalowej oraz nowoczesną aparaturę i sprzęt. Syste-
matycznie poszerza ofertę usług medycznych, dostosowując ją do potrzeb rynku. Dobrze służy 
pacjentom, którzy cenią sobie dostępność i jakość świadczonych usług.
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W ostatnich latach dokonano wielu zmian w funkcjonowaniu tej placówki, utworzono nowe 
rodzaje poradni specjalistycznych, zwiększono dostępność do świadczeń ambulatoryjnych, 
utworzono dodatkowe gabinety. Uruchomiono m.in. pierwszą w Rzeszowie poradnię osteopo-
rozy czy poradnię chirurgiczno-ortopedyczną dla dzieci. Zrealizowano wiele inwestycji, remon-
tów oraz termomodernizacji. Systematycznie likwidowano bariery architektoniczne. W niektó-
rych placówkach zainstalowano windy.

Jeden z wyremontowanych obiektów wchodzących w struktury ZOZ Nr 2 w Rzeszowie (w Błażowej)
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KALENDARIUM NIEKTÓRYCH INWESTYCJI 

I REMONTÓW

W 2009 r. otwarto Zakład Opiekuńczo-
-Leczniczy w Hyżnem. Po dwóch tygodniach 
działalności zostało zakontraktowanych 
przez NFZ 80% łóżek. Wartość inwestycji 
to 1,32 mln zł

Adaptacja budynku 
Przychodni Rejonowej 
w Dynowie na Zakład 

Opieki Długoterminowej 
w latach 2000–2001. Wartość 
inwestycji wyniosła 1,5 mln zł

Modernizacja Gminnego Ośrodka Zdrowia w Hyżnem, w tym utworzenie zakładu 
rehabilitacji. Wartość inwestycji zakończonej w 2007 r. to 1,3 mln zł
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Remont Przychodni Rejonowej w Błażowej 
w latach 2010–2011

Inwestycja dotyczyła przebudowy, nadbudo-
wy budynku przychodni, dobudowania szybu 
windowego oraz zmiany sposobu użytkowania 
części mieszkalnej. Wartość tego przedsięwzię-
cia zamknęła się w kwocie 1,3 mln zł.

Budynek Przychodni Rejonowej w Bła-
żowej został wzniesiony w okresie PRL-u na 
gruntach, które stanowiły własność parafii 
w Błażowej. Dzięki podjętym przez Starostę 
Rzeszowskiego Józefa Jodłowskiego czynno-
ściom w zakresie uregulowania stanu prawne-
go nieruchomości, powiat rzeszowski nabył tę 
działkę w 2008 r. Na wniosek Zarządu Powia-
tu Rzeszowskiego Wojewoda Podkarpacki, de-
cyzją z dnia 20.01.2009 r., stwierdził nabycie 
prawa własności działki zabudowanej budyn-
kiem przychodni. Dzięki temu możliwe było 
podjęcie działań związanych z modernizacją 
obiektu. Wykorzystanie środków publicznych 
na ten cel wymagało bowiem uzyskania tytułu 
prawnego do nieruchomości.

Uroczyste otwarcie i poświęcenie zmoder-
nizowanej Przychodni Rejonowej w Błażowej 
miało miejsce 6.12.2011 r.

Przychodnia Rejonowa w Błażowej w trakcie inwestycji

Modernizacja Przychodni Rejonowej w Błażowej
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Uroczystość otwarcia i poświęcenia zmodernizowanej Przychodni Rejonowej w Błażowej, 6.12.2011 r.
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Rozbudowa Centrum Diagnostycznego Przychodni 
Specjalistycznej Zespołu Opieki Zdrowotnej Nr 2 

w Rzeszowie w latach 2009–2011

Inwestycja pn. „Przebudowa, rozbudowa 
i nadbudowa budynku Centrum Diagnostycz-
nego Przychodni Specjalistycznej Zespołu 
Opieki Zdrowotnej Nr 2 w Rzeszowie” realizo-
wana była w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 
na lata 2007–2013. Koszt inwestycji wyniósł 
przeszło 7,5 mln zł. Dofinansowanie z Euro-
pejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego to 
3,7 mln zł. Inwestycja ta zwiększyła diame-
tralnie bazę diagnostyczną tej placówki.

Rozbudowa Centrum Diagnostycznego w Rzeszowie

ZOZ Nr 2 w Rzeszowie przed rozbudową

Przychodnia Specjalistyczna – Centrum Diagnostyczne w Rzeszowie po zakończeniu inwestycji
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Przychodnia Specjalistyczna – Centrum 
Diagnostyczne w Rzeszowie po 

zakończeniu inwestycji

Specjaliści Zespołu Opieki Zdrowotnej Nr 2 w Rzeszowie podczas codziennych zajęć
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Kompleksowa informatyzacja Zespołu Opieki 
Zdrowotnej Nr 2 w Rzeszowie

Na standardy obsługi pacjentów duży wpływ miała realizacja projektu w ramach Regional-
nego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007–2013, pn. „Kom-
pleksowa informatyzacja SP ZOZ Nr 2 w Rzeszowie jako element podkarpackiego systemu in-
formacji medycznej – PSIM”. Wartość projektu wynosiła ok. 2,3 mln zł. Dofinansowanie z EFRR 
stanowiło 1,9 mln zł. Przedsięwzięcie realizowane było w latach 2010–2013.

Rozbudowa Zakładu Opieki Długoterminowej 
i Paliacji w Błażowej

W trosce o zdrowie i komfort pacjentów 
realizowana była inwestycja polegająca na 
rozbudowie Zakładu Opieki Długoterminowej 
i Paliacji w Błażowej. Przekazanie placu budo-
wy miało miejsce 30.04.2017 r. Dobudowany 
został pawilon łóżkowy – placówka zyskała 
dodatkowe 54 łóżka dla osób starszych i prze-
wlekle chorych. Ośrodek dysponuje w sumie 
setką miejsc. Nowy pawilon ma trzy kondy-
gnacje. Jest podpiwniczony, a jego powierzch-
nia użytkowa wynosi 1073 m2. Wartość tej in-
westycji to 9,2 mln zł.

Zakład Opieki Długoterminowej i Paliacji w Błażowej przed 
rozbudową

Zakład Opieki Długoterminowej i Paliacji w Błażowej po zakończeniu inwestycji
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XI. 
 

WYSOKIE STANDARDY 
SAMODZIELNEGO 

PUBLICZNEGO 
ZESPOŁU ZAKŁADÓW 
OPIEKI ZDROWOTNEJ 

„SANATORIUM” 
IM. JANA PAWŁA II 

W GÓRNIE 



Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki 
Zdrowotnej „Sanatorium” w Górnie to kompleks obiek-
tów położonych na terenie o niepowtarzalnych walorach klimatycz-
nych i krajobrazowych, które wspomagają terapię chorób układu od-
dechowego. To teren dawnej Puszczy Sandomierskiej ze zdrowym, 
żywicznym powietrzem. Walory te wykorzystało Luftwaffe, które pod-
czas okupacji wybudowało tu ośrodek rekreacyjno-wypoczynkowy dla 
lotników niemieckich odbywających rekonwalescencję. Łącznie wybudowano wtedy 90 bara-
ków. Niektóre z nich zostały wykonane w technologii pruskiego muru, m.in. pawilon nr 1 i 2. 
Poniemieckie budynki były systematycznie rozkradane, a nawet rozbierane. Ulegały dewastacji. 
Zainteresował się nimi lekarz medycyny Tadeusz Lewicki, znany specjalista w dziedzinie lecze-
nia chorób płuc. Utworzone w tym miejscu sanatorium posiadało gospodarstwo pomocnicze, 
a nawet przedszkole przyzakładowe. W latach 1964–1969 dysponowało 550 łóżkami. Rocznie 
przyjmowano około 1500 pacjentów.

Przełomowy dla tej placówki był 1999 r. – z dniem 1 stycznia organem założycielskim i nad-
zorującym „Sanatorium” został powiat rzeszowski. Nastąpił dynamiczny rozwój placówki. 
Wprowadzono wiele zmian, które widoczne są w odremontowanych, jak też nowych budyn-
kach i oddziałach czy też w nowoczesnym wyposażeniu. Szpital został znacznie rozbudowany, 
co w dużym stopniu poprawiło warunki leczenia pacjentów. Zmieniała się również organizacja 
zakładu. Systematycznie poszerzany jest zakres świadczonych usług medycznych. Wzrasta tak-
że ich jakość. Budynki, które nigdy nie były gruntownie remontowane, obecnie spełniają euro-
pejskie standardy. W niczym nie przypominają obiektów z czasów II wojny światowej. Placówka 
może poszczycić się najnowszym sprzętem i aparaturą medyczną, jak też posiadającym wysokie 
kwalifikacje personelem medycznym. Posiada wyposażenie wykorzystywane przez nieliczne 
placówki opieki długoterminowej na Podkarpaciu, takie jak urządzenia do terapii światłem. 
Innowacją na skalę regionalną jest urządzenie do suchych kąpieli w CO2. Wszystko to sprawia, 
że „Sanatorium” może świadczyć wszechstronną pomoc oraz szeroki zakres usług.

„Sanatorium” w Górnie jako jedyne w województwie podkarpackim posiada wyspecjalizo-
wany ośrodek stacjonarny dla chorych na Alzheimera, który jest jednym z najnowocześniejszych 
obiektów tego typu w Polsce. W dniu 21.03.2017 r. oddano do użytkowania nowy budynek 
dla chorych na Alzheimera. Inwestycje te są odpowiedzią na rosnące zapotrzebowanie na ten 
rodzaj opieki i leczenia. To wychodzenie naprzeciw problemom osób starszych. „Sanatorium” 
w Górnie było również pierwszą placówką w regionie, która zaczęła organizować otwarte spo-
tkania grup wsparcia oraz białe niedziele alzheimerowskie.

Placówka pomaga osobom niesamodzielnym odzyskać choć część sprawności fizycznej, 
propaguje aktywność ruchową ludzi starszych. Podejmuje również działania mające na celu 
wzmocnienie więzi rodzinnych. Realizuje szeroko zakrojoną edukację społeczną – propaguje 
problematykę opieki nad osobami starszymi i zachęca do wolontariatu.

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej „Sanatorium” w Górnie działa 
w zakresie opieki długoterminowej, specjalistyki ambulatoryjnej, rehabilitacji, diagnostyki i me-
dycyny pracy. Oferuje specjalistyczne leczenie gruźlicy i chorób płuc. Trudni się tym od począt-
ku swojego istnienia, dlatego oddział ten wiedzie prym w całym tym kompleksie. O wysokiej 
jakości i standardach „Sanatorium” świadczy wdrożony w 2007 r. system zarządzania jakością, 
w zakresie usług medycznych, zgodny z normą PN-EN ISO 9001:2009, jak też zintegrowany 
system informatyczny.

Placówka świadczy usługi w zakresie lecznictwa szpitalnego z Oddziałem Gruźlicy i Chorób 
Płuc na 80 łóżek. Zajmuje się też opieką długoterminową, która bazuje na Zakładzie Opieki Pa-
liatywnej Dom Sue Ryder (30 łóżek), Hospicjum Domowym, Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym 
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(135 łóżek), Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym dla pacjentów wentylowanych mechanicznie 
oraz Pielęgniarskiej Domowej Opiece Długoterminowej. „Sanatorium” posiada także specja-
listykę ambulatoryjną (Poradnia Gruźlicy i Chorób Płuc, Poradnia Ginekologiczno-Położnicza, 
Poradnia Neurologiczna, Poradnia Logopedyczna). Zajmuje się także rehabilitacją leczniczą 
(poradnia i gabinet fizjoterapii) oraz diagnostyką medyczną. Posiada własne laboratorium ana-
lityczne oraz pracownie RTG, EKG, USG i spirometrii. „Sanatorium” wykonuje również zadania 
medycyny pracy. Izba przyjęć czynna jest całodobowo, a pacjenci mają darmowy dostęp do 
internetu.

W Hospicjum „Dom Sue Ryder” profesjonalną opiekę znajdują chorzy terminalnie. Zakład 
dysponuje dwuosobowymi salami chorych, które są estetycznie wykończone, przestrzenne, ja-
sne i zapewniają poczucie intymności. Na wyposażeniu jest wanna z hydromasażem i podno-
śnikiem, która ułatwia wykonywanie zabiegów higienicznych. Jest też specjalistyczny sprzęt 
rehabilitacyjny pomocny w sprawowaniu opieki nad ludźmi przewlekle chorymi. Pacjenci z za-
awansowanymi i niepoddającymi się leczeniu przyczynowemu chorobami przewlekłymi mogą 
zostać objęci opieką hospicjum domowego. Korzystną alternatywą opieki instytucjonalnej dla 
osób obłożnie i przewlekle chorych są usługi pielęgnacyjno-opiekuńcze w miejscu zamieszkania 
świadczone przez pielęgniarki opieki długoterminowej.

W strukturze „Sanatorium” jest również zakład opiekuńczo-leczniczy dla osób przewlekle 
chorych, w którym dąży się do tego, by utrzymać, a nawet poprawić sprawność i zdrowie pa-
cjentów. Przygotowuje się w nim pacjenta i jego rodzinę do kontynuowania opieki w warunkach 
domowych. W zakładzie przebywają osoby, które nie potrzebują szpitalnej hospitalizacji. Jed-
nak ze względu na stan zdrowia i stopień niepełnosprawności oraz niesamodzielności wymaga-
ją kontroli lekarskiej, profesjonalnej pielęgnacji i rehabilitacji. W zakładzie tym opiekę znajdują 
też chorzy na zespoły otępienne, w tym na chorobę Alzheimera. Jest też Zakład Opiekuńczo-
-Leczniczy dla pacjentów wentylowanych mechanicznie.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom i potrzebom społecznym, „Sanatorium” w Górnie za-
mierza nadal poszerzać zakres świadczonych usług medycznych. Planowane jest między innymi 
uruchomienie Oddziału Rehabilitacji Pulmonologicznej z pododdziałem Rehabilitacji Ogólno-
ustrojowej. Planuje się rozbudowę Pawilonu nr 4 wraz z zapleczem diagnostyki obrazowej i la-
boratoryjnej. W celu zapewnienia kompleksowej diagnostyki ma zostać utworzona pracownia 
tomografii komputerowej.

KALENDARIUM WAŻNIEJSZYCH WYDARZEŃ 

ORAZ INWESTYCJI

1999–2001
Lata 1999–2001 to czas budowy hospicjum onkolo-

gicznego – jedynej na Podkarpaciu i ostatniej w Polsce 
inwestycji brytyjskiej fundacji założonej przez arysto-
kratkę i filantropkę Lady Sue Ryder. Była to inwesty-
cja przejęta od podstaw, bez zabezpieczenia środków, 
po reformie administracyjnej kraju. Koszt tego przed-
sięwzięcia zamknął się w kwocie 6 mln 640 tys. zł. 
Dom dla 60 osób terminalnie chorych wybudowano 
w ciągu zaledwie 15 miesięcy. Pozwolenie na budo-
wę wydano 26.05.1999 r., a odbiór techniczny był 
już 9.03.2001 r. Od 21.06.2001 r. w hospicjum znajdują 
schronienie i profesjonalną opiekę osoby nieuleczalnie 
chore i wymagające stałej opieki z terenu powiatu rze-

szowskiego oraz powiatów ościennych. Jest to miejsce, 
w którym każdy, w najtrudniejszym momencie choroby, 
znajdzie pomoc.

Pomysł wybudowania Domu Sue Ryder zrodził się 
w 1996 r., kiedy to Lady Sue Ryder, w dniu 25.06.1996 r. 
odwiedziła „Sanatorium”. O wyborze tej lokalizacji za-
decydował fakt, iż w miejscu tym, w czasie wojny, znaj-
dował się obóz rehabilitacyjno-wypoczynkowy dla żoł-
nierzy Wehrmachtu. Lady Ryder of Warsaw – bo taki 
tytuł szlachecki w uznaniu swych zasług przyjęła z rąk 
królowej Elżbiety II – była wyczulona na los ofiar woj-
ny. W czasie hitlerowskiej okupacji przydzielona została 
do sekcji polskiej, pracowała z „cichociemnymi”. „To nie 
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żadne hospicjum, to ma być dom pełen ciepła i cierpli-
wej miłości” – zastrzegała Lady Ryder. Niestety, nie do-
czekała otwarcia tej placówki – zmarła 2.11.2000 r.

Gwałtowne przyśpieszenie działań nastąpiło 
w 1999 r., w momencie podpisania przez Starostę Rze-
szowskiego Stanisława Ożoga pozwolenia na budowę. 
Mimo dotkliwych braków budżetowych, Rada Powiatu 
Rzeszowskiego zaakceptowała rozpoczęcie tej inwesty-
cji. Placówka została w znacznym stopniu wybudowana 
i wyposażona zgodnie z zaleceniami głównej donatorki, 
według zasad i norm obowiązujących w domach bry-
tyjskiej Fundacji Lady Sue Ryder z siedzibą w Caven-
dish. Całkowity udział finansowy fundacji w inwestycji 
to 4,1 mln zł. W ramach bezzwrotnej pomocy dostar-
czyła ona materiały budowlane o wartości 1,6 mln zł. 
Zobowiązała się również do częściowego wyposażenia 
hospicjum.

Istnienie hospicjum onkologicznego w Górnie łago-
dzi dotkliwy brak w tym regionie miejsc dla nieuleczal-
nie chorych.

Placówka „Dom Sue Ryder” powstawała pod okiem 
głównych projektantów Ewy i Jerzego Bogusławskich – 
architektów z Warszawy oraz Andrzeja Detki z Autorskiej 
Pracowni Architektonicznej DETAN w Kielcach. Wyko-

nawcą projektu było Rzeszowskie Przedsiębiorstwo Bu-
dowlano-Montażowe „Montares” S.A. w Rzeszowie.

Dom ten w konkursie „Budowa Roku Podkarpacia 
2001” zdobył nagrodę III stopnia w kategorii obiek-
tów nowo zbudowanych. Komisja konkursowa doceniła 
przede wszystkim funkcjonalne rozwiązania użytkowe, 
zastosowanie nowoczesnych materiałów wykończe-
niowych oraz wysoką jakość robót i wkomponowanie 
w krajobraz.

Dom Sue Ryder jest obiektem parterowym, trzyczę-
ściowym, stanowiącym jeden zwarty kompleks zabudo-
wy. Powierzchnia użytkowa obiektu wynosi 1611 m2, 
powierzchnia zabudowy 1795 m2, a kubatura 6977 m2. 
Hospicjum ogrzewa nowoczesna kotłownia gazowa 
o mocy 170 KW. Zastosowane rozwiązania architekto-
niczno-budowlane wykraczają ponad standardy przysto-
sowania obiektu dla osób niepełnosprawnych. W dwóch 
(spośród trzech) skrzydłach budynku znajdują się po-
mieszczenia dla chorych, a także zaplecze socjalne. 
W trzecim – pomieszczenia zabiegowe, biurowe, admi-
nistracyjne i techniczne. W hospicjum jest też kaplica 
św. Kamila de Lellis, której poświęcenia dokonał biskup 
Edward Białogłowski w dniu 21.06.2001 r.

2001–2002
Wykonanie czterech kotłowni gazowych z przyłą-

czami gazu o mocy 1200 kW dla 14 obiektów SP ZZOZ 
„Sanatorium” w Górnie. Koszt wykonania inwestycji to 
1 mln 645 tys. zł. Eksploatacja przestarzałych kotłowni 
węglowych pociągała za sobą olbrzymie koszty wytwo-
rzenia energii cieplnej. Gospodarka cieplna wymagała 
natychmiastowej modernizacji. Drewniane konstrukcje 

budynków ulegały dużym zniszczeniom. Pogarszał się 
stan techniczny całej infrastruktury. Budynki posiadały 
wyeksploatowaną stolarkę okienną i drzwiową, nie były 
docieplone z zewnątrz i nie spełniały norm cieplnych. By 
zapewnić pacjentom odpowiednie warunki, konieczna 
była całkowita modernizacja.

2001
Otwarcie pierwszego w województwie podkar-

packim, a drugiego w Polsce, oddziału dla chorych na 
Alzheimera w Górnie w ramach działalności Zakładu 

Opiekuńczo-Leczniczego. Zaadaptowano budynek na 
potrzeby nowego pododdziału. Zyskano dodatkowych 
20 miejsc dla chorych na Alzheimera.

2002
Otwarcie drugiego pawilonu dla chorych na Al-

zheimera, specjalistycznej poradni gruźlicy i chorób płuc 
oraz ginekologicznej i rehabilitacyjnej. Rozbudowano 
również specjalistykę ambulatoryjną. W lipcu 2002 r. 

uruchomiono przy „Domu Sue Ryder” Zespół Wyjazdo-
wy Opieki Paliatywnej, który obejmuje opieką pacjentów 
w terminalnej fazie choroby.

2002–2003
Kompleksowa termomodernizacja SP ZZOZ „Sana-

torium” w Górnie, którą udało się zrealizować w ciągu 
dwóch lat dzięki środkom finansowym z restrukturyzacji 
służby zdrowia, Narodowego Funduszu Ochrony Środo-
wiska i Gospodarki Wodnej oraz EkoFunduszu. Fundacja 
EkoFundusz przyznała na ten cel dotację w wysokości 
1 mln 148 tys. zł, zaś Narodowy Fundusz Ochrony Śro-
dowiska i Gospodarki Wodnej przyznał dotację w wyso-
kości 1 mln 50 tys. zł oraz udzielił pożyczki w kwocie 
1 mln 100 tys. zł z możliwością jej częściowego umo-
rzenia. Wartość tej inwestycji wyniosła ponad 4 mln zł. 
Wykonawcą robót była firma PPU WATEX Sp. z o.o. 
Rzeszów. Inwestycja ta miała kluczowe znaczenie dla 
funkcjonowania zakładu ze względu na kompleksową 
poprawę warunków leczenia pacjentów, a także na ob-

niżenie kosztów eksploatacji budynków oraz emisji za-
nieczyszczeń do środowiska. Uroczysty odbiór inwestycji 
miał miejsce w dniu 6.08.2003 r. Inwestycja realizowana 
była dwuetapowo. W pierwszym etapie zmodernizowa-
no uciepłownienie, zlikwidowano dwie stare, awaryjne 
kotłownie węglowe oraz wybudowano cztery kotłownie 
gazowe o łącznej mocy około 1 200 kW, a także około 
2 km sieci centralnego ogrzewania i ciepłej wody. W dru-
gim etapie wykonano termomodernizację 15 obiektów 
„Sanatorium”. We wszystkich obiektach wymieniono 
instalację centralnego ogrzewania, okna oraz drzwi 
zewnętrzne. Docieplono również ściany, fundamenty 
i stropy. Wykonano elewacje oraz wymieniono pokrycia 
dachowe.
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2007
Przyznanie certyfikatu przez TÜV NORD Polska Sp. 

z o.o. potwierdzającego, że „Sanatorium” spełnia normy 
ISO 9001: 2001 oraz wszelkie wymagania w zakresie 

lecznictwa szpitalnego, opieki długoterminowej, specja-
listyki ambulatoryjnej, a także usług z zakresu diagno-
styki laboratoryjnej i obrazowej.

2009–2011
Lata 2009–2011 to czas realizacji projektu pn. „Roz-

budowa, przebudowa oraz nadbudowa pawilonów nr 
2 i 3 Oddziału Gruźlicy i Chorób Płuc Samodzielnego 
Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej „Sa-
natorium” im. Jana Pawła II w Górnie”. Przedsięwzię-
cie było realizowane w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 
2007–2013. Jego całkowity koszt to 5,6 mln zł, a do-

finansowanie z EFRR 3,5 mln zł. Inwestycja dotyczyła 
przebudowy i nadbudowy pawilonu 3A, przebudowy 
budynku nr 2 oraz jego rozbudowy o część 2A. Wykona-
no także odpowiednią infrastrukturę i zagospodarowa-
nie terenu. Uroczyste zakończenie realizacji I etapu in-
westycji połączone było z Jubileuszem 10-lecia istnienia 
hospicjum i miało miejsce w dniu 29.09.2011 r.

2010–2013
Realizacja projektu w ramach Regionalnego Progra-

mu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 
2007–2013 pn. „Kompleksowa informatyzacja SP ZZOZ 

„Sanatorium” im. Jana Pawła II w Górnie jako element 
podkarpackiego systemu informacji medycznej – PSIM”. 
Wartość projektu to 2,4 mln zł.

2014–2016
Lata 2014–2016 to czas realizacji projektu pn. „Roz-

budowa, przebudowa pawilonu Nr 10 ZOL dla osób star-
szych i przewlekle chorych w Górnie wraz z infrastruk-
turą” mającego ogromny wpływ na jakość opieki nad 
osobami starszymi i cierpiącymi na choroby przewlekłe 
z terenu całego Podkarpacia. Projekt otrzymał dofinan-
sowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europej-
skiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mecha-
nizmu Finansowego na lata 2009–2014. Realizowany 
był w ramach programu PL07 „Poprawa i lepsze dosto-
sowanie ochrony zdrowia do trendów demograficzno-
-epidemiologicznych”. Całkowita wartość projektu wy-
niosła przeszło 12 mln zł. Dofinansowanie zamknęło się 
w kwocie 9,8 mln zł. Działania te sprawiły, że SP ZZOZ 
„Sanatorium” w Górnie jest jedyną w województwie pla-
cówką, która posiada wyspecjalizowany ośrodek stacjo-
narny dla chorych na Alzheimera. Posiada doświadczo-
ną kadrę i infrastrukturę pozwalającą na sprawowanie 
profesjonalnej, długoterminowej, całodobowej opieki 
oraz na leczenie osób z zespołami otępiennymi. Dzięki 
projektowi wydzielono, w ramach istniejącego Zakładu 
Opiekuńczo-Leczniczego w Górnie, 70 miejsc dla osób 
z chorobami neurodegeneracyjnymi. Unowocześniono 
infrastrukturę do opieki i leczenia osób starszych oraz 
niesamodzielnych. Placówka zyskała niestandardowe, 
innowacyjne w skali Podkarpacia wyposażenie, jak cho-
ciażby salę doświadczania świata. Zakupiono nowo-

czesny sprzęt, dzięki któremu możliwe jest stosowanie 
innowacyjnych form terapii, m.in. „eeg biofeedback” 
– aparat wykorzystywany w metodzie poprawiającej 
pracę mózgu. Jest też urządzenie do suchych kąpieli 
tlenkiem węgla, który skutecznie przyspiesza leczenie 
odleżyn. Wprowadzono również nowatorskie metody 
pracy z pacjentami. Jedną z nich jest, realizowana przez 
norweskiego partnera, metoda „Marte Meo”. Prowadzo-
ne były również specjalistyczne szkolenia dla personelu 
medycznego. Dzięki temu projektowi powołano do ży-
cia spotkania „Niedziela z Alzheimerem”. Organizowane 
są także zajęcia ruchowe i warsztaty terapeutyczne dla 
pacjentów oraz ich rodzin. Uruchomiona została usługa 
teleopieki, dzięki której można korzystać z fachowego 
doradztwa medycznego bez konieczności wychodzenia 
z domu.

Partnerem w projekcie był NKS Olaviken alderspsy-
kiatriske sykehus – Szpital Psychiatrii Wieku Starczego 
– placówka zajmująca się wszystkimi aspektami psy-
chiatrii późnego wieku, specjalizująca się w dokładnej 
diagnostyce i leczeniu różnych typów zaburzeń poznaw-
czych i psychicznych charakterystycznych dla podeszłe-
go wieku. Placówka prowadzi zajęcia psychoterapeu-
tyczne oraz leczenie grupowe.

Nowy budynek jednego z najnowocześniejszych 
w Polsce ośrodków dla chorych na Alzheimera otwarto 
w dniu 21.03.2017 r.

2017
Rok 2017 był czasem dalszej rozbudowy placówek 

w Górnie. Przebudowana została m.in. część pawilonu 
nr 5. Przekształcono pomieszczenia, które pełniły funk-

cję administracyjną. Powstała przychodnia opieki zdro-
wotnej i ogólnodostępna apteka. Koszt tej inwestycji to 
ok. 1,6 mln zł.

2019
Rok 2019 to realizacja inwestycji dotyczącej przebu-

dowy pawilonu nr 3 Oddziału Gruźlicy i Chorób Płuc 
SP ZZOZ „Sanatorium” im. Jana Pawła II w Górnie wraz 
z zewnętrznymi instalacjami gazu, wentylacji mecha-
nicznej oraz przebudową przyłącza wody. Powstaje rów-
nież budynek urządzeń technicznych (źródeł zasilania 

gazów medycznych) wraz z wewnętrznymi instalacjami 
energetycznymi i gazów medycznych. W projekcie jest 
także policznikowa instalacja energetyczna i doziemna 
instalacja gazów medycznych. Uruchomiono diagnosty-
kę polisomnograficzną, która pozwala na badanie pa-
cjentów z zaburzeniami snu.
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„Dom Sue Ryder” w Górnie, w którym ciągle toczy 
się życie

Hospicjum w Górnie

Uroczystość odsłonięcia pomnika oraz nadania imienia Jana Pawła II SP ZZOZ „Sanatorium” w Górnie w dniu 20.09.2005 r. (autorem 
pomnika jest artysta z Górna – Piotr Kida)
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Jubileusz 5-lecia hospicjum Sue Ryder w Górnie w dniu 19.09.2006 r., w którym uczestniczyła dr Maria Stolzman – Prezes Fundacji Sue 
Ryder w Polsce

Nadanie certyfikatu SP ZZOZ „Sanatorium” w Górnie, 18.10.2007 r.
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Rozbudowa Oddziału Gruźlicy i Chorób Płuc Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej „Sanatorium” 
im. Jana Pawła II w Górnie realizowana w latach 2009–2011 

Uroczystość Jubileuszu 10-lecia „Domu Sue 
Ryder” w Górnie w dniu 4.10.2011 r., którą 
zaszczycił Prezes Fundacji Sue Ryder Edward 

Mier-Jędrzejowicz. Uroczystość połączona 
była z otwarciem rozbudowanego obiektu 

„Sanatorium”
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Jubileusz 10-lecia „Domu Sue Ryder” w Górnie, 4.10.2011 r.
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Nowy obiekt SP ZZOZ „Sanatorium” w Górnie

Zajęcia ruchowe usprawniające osoby niesamodzielne

Sala doświadczania świata

Realizacja projektu pn. „Rozbudowa, przebudowa pawilonu nr 10 ZOL dla osób starszych i przewlekle chorych” – konferencja otwierająca 
projekt, 21.11.2014 r.
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Oficjalne otwarcie nowego budynku „Sanatorium”, 21.03.2017 r.
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Konferencja wieńcząca rozbudowę pawilonu nr 10 dla osób starszych i przewlekle chorych oraz wizyta w Górnie, 19.04.2017 r.
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Piknik Rodzinny organizowany w ramach promocji zdrowia, połączony z obchodami Światowego Dnia Choroby Alzheimera, 30.09.2018 r.
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Oddział Gruźlicy i Chorób Płuc – pawilon nr 2Izba przyjęć w Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów 
Opieki Zdrowotnej „Sanatorium” w Górnie

Oddział Gruźlicy i Chorób Płuc – pawilon nr 3

Górnieńskie placówki przed rozpoczęciem remontów oraz inwestycji
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Zakład Opieki Paliatywnej – Dom Sue Ryder

Kaplica, w której podczas okupacji znajdowała się kuchnia, 
stołówka i kawiarnia. Budynek zdobiła wieża kryta gontem, 
zwieńczona chorągiewką

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy – pawilon nr 10

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej „Sanatorium” w Górnie – brama wjazdowa
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XII. 
 

MIKROKLIMAT 
POMOCY SPOŁECZNEJ 

ORAZ ZAWODOWEJ 
AKTYWIZACJI



DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W GÓRNIE

Dzisiejsze obiekty Domu Pomocy Społecznej w Górnie w niczym 
nie przypominają zdewastowanych budynków dawnego ośrodka 
szkoleniowo-wypoczynkowego Luftwaffe, które w 1999 r. przejął 
powiat rzeszowski. Budynki pamiętające czasy II wojny światowej 
były w bardzo złym stanie. Były zniszczone i zaniedbane. Aktual-
nie, Dom Pomocy Społecznej w Górnie to nowoczesny, pięknie od-
nowiony i rozbudowany kompleks obiektów.

Obiekty tworzą spójny zespół architektoniczny wtopiony harmonijnie w pejzaż leśny Sokołow-
sko-Wilczowolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. Malownicze położenie wśród lasów, spe-
cyficzny mikroklimat, a także budynki przypominające domki jednorodzinne sprawiają, że miesz-
kańcy tej placówki czują się „jak u siebie”. Sprzyja temu również tworzona przez pracowników 
atmosfera wzajemnej życzliwości oraz autentycznej chęci pomocy. „Dobro to nie jest wiedza, to 
jest czyn” – świadomość tego ma każda pracująca tu osoba – od dyrektora po personel pomocniczy.

Dom Pomocy Społecznej w Górnie to miejsce, które ulegało ciągłym przeobrażeniom, by jak 
najpełniej realizować misję pomocy drugiemu człowiekowi. Samorząd powiatu rzeszowskie-
go przykłada dużą wagę do tego, by zapewnić tutejszym mieszkańcom jak najlepsze warunki 
opieki i leczenia, nowoczesne wyposażenie oraz wykończenie wnętrz. Działania te sprawiły, że 
Dom Pomocy Społecznej w Górnie spełnia standardy narzucane placówkom opieki społecznej. 
Wypełnia też ogromną lukę w dostępie do tego typu świadczeń.

KALENDARIUM NAJWAŻNIEJSZYCH WYDARZEŃ 

ORAZ INWESTYCJI

1999–2001
Wybudowanie budynku zaplecza technicznego dla 

Domu Pomocy Społecznej w Górnie. Wartość zrealizo-
wanego przedsięwzięcia to 3,2 mln zł. W ramach tej in-
westycji powstał budynek z pralnią, kotłownią o mocy 
1120 kW, kuchnią i jadalnią. Wykonana została sieć 

cieplna czteroprzewodowa do dziewięciu pawilonów. 
Wymieniono instalację centralnego ogrzewania. Była to 
inwestycja przejęta od Zespołu Opieki Społecznej Urzędu 
Wojewódzkiego. Realizowana była m.in. dzięki środkom 
pochodzącym z Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej.

2003–2004
Kompleksowa termomodernizacja dziewięciu pawi-

lonów Domu Pomocy Społecznej w Górnie o wartości 
1,1 mln zł. W celu pozyskania dodatkowych środków 
złożono wniosek na konkurs ogłoszony przez EkoFun-
dusz i NFOŚiGW w Warszawie. Projekt dotyczący ter-
momodernizacji wszystkich obiektów Domu Pomocy 
Społecznej w Górnie został zakwalifikowany do dofi-
nansowania. W ramach termomodernizacji wymienio-
no wszystkie okna i drzwi zewnętrzne. Stropy i ścia-

ny zewnętrzne zostały ocieplone wełną mineralną. 
Ocieplono również fundamenty. Wykonano elewacje 
z tynków mineralnych na wszystkich obiektach. Reali-
zacja tego projektu przyniosła spore korzyści. Przede 
wszystkim znaczne oszczędności energii. Przedsięwzię-
cie zapewniło także komfort cieplny mieszkańcom tej 
placówki. W tym samym czasie zostały przeprowadzo-
ne również liczne remonty podwyższające standard 
tych obiektów.

2002–2007
Remont pawilonu nr 15 i 21.

2008
Remont pawilonu nr 7 w Górnie na potrzeby Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej.
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2009–2010
Realizacja projektu dotycząca rozbudowy Domu 

Pomocy Społecznej w Górnie w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 
na lata 2007–2013, piątej osi priorytetowej „Infrastruk-
tura publiczna”. Było to działanie 5.2. – „Infrastruktura 
ochrony zdrowia i pomocy społecznej”. Całkowita war-
tość projektu to 3,8 mln zł. Dofinansowanie z Europej-
skiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zamknęło się 
w kwocie 2,7 mln zł. Do realizacji tego przedsięwzięcia 
powiat rzeszowski dołożył 1,1 mln zł.

Powstał dwukondygnacyjny budynek z przewiązką, 
z przyłączami, w pełni przystosowany do potrzeb osób 
niepełnosprawnych. Są też dodatkowe sale terapii zaję-
ciowej i do rehabilitacji. Na dachu budynku zamontowa-
no 16 sztuk kolektorów słonecznych, które w części po-
krywają zapotrzebowanie na ciepłą wodę użytkową dla 

wszystkich budynków Domu Pomocy Społecznej w Gór-
nie. Budynek został wyposażony w meble, sprzęty AGD, 
łóżka specjalistyczne oraz inne przedmioty umożliwia-
jące funkcjonowanie obiektu i przyjęcie mieszkańców. 
Powierzchnia zabudowy wynosi 862,48 m2. Obiekt pełni 
funkcję usługową i przeznaczony jest dla 59 osób. Na 
parterze znajduje się 12 pokoi dwuosobowych i 6 jedno-
osobowych (wszystkie z łazienkami), pokój psychologa, 
dwa pomieszczenia do rehabilitacji, pokój lekarza, dy-
żurka pielęgniarek, sala telewizyjna, kuchenka pomoc-
nicza oraz inne pomieszczenia niezbędne do funkcjono-
wania placówki.

W dniu 15.06.2011 r. odbyło się spotkanie integra-
cyjne osób niepełnosprawnych połączone z uroczysto-
ścią poświęcenia i otwarcia rozbudowanego obiektu.

2013–2014
Przebudowa przyłączy wodociągowych dla Domu Pomocy Społecznej w Górnie.

2014–2015
W latach 2014–2015 realizowany był projekt doty-

czący poprawy jakości usług świadczonych przez Dom 
Pomocy Społecznej w Górnie. Dotyczył rozbudowy in-
frastruktury, doposażenia obiektu oraz przeprowadze-
nia szkoleń dla personelu. W sposób istotny podniósł 
jakość świadczonych usług. Dofinansowanie, w kwocie 
1,3 mln zł, pochodziło ze Szwajcarsko-Polskiego Pro-
gramu Współpracy Województwa Podkarpackiego na 
lata 2012–2016. Całkowita wartość projektu wyniosła 
1,6 mln zł. Zastosowano innowacyjne rozwiązania w za-
kresie infrastruktury i sprzętu, by budynek odpowiadał 
potrzebom osób niepełnosprawnych. Mieszkańcy domu 
zyskali poczucie samodzielności oraz możliwość rozwi-
jania zainteresowań. Poprawiły się także warunki pracy 

personelu. Zakupiono m.in. samochód przeznaczony do 
przewozu osób niepełnosprawnych oraz nowoczesny 
sprzęt rehabilitacyjny, taki jak: łóżka rehabilitacyjne 
z materacami przeciwodleżynowymi, łóżka transpor-
towo-kąpielowe, fotele prysznicowe na kółkach, wózki 
inwalidzkie. W ramach projektu rozbudowano instala-
cję solarną na dachu budynku technicznego zasilającą 
ciepłą wodę użytkową. Przewidziano również montaż 
obiektów rekreacyjnych, w tym altan, urządzeń rehabi-
litacyjnych, terenowych, stolików, ławek. Przebudowa-
no instalację elektryczną i teletechniczną. Wybudowano 
przyłącza kanalizacji teletechnicznej, zmodernizowano 
oświetlenie terenu i budynków. Zainstalowano monito-
ring. Zabezpieczono stały dostęp do internetu.

2015–2016
Wybudowano pawilon mieszkalny dla osób z prze-

wlekłymi chorobami psychicznymi. Wykonane zostały 
wewnętrzne instalacje, elementy infrastruktury bu-
dowlanej z przyłączami wody, kanalizacji sanitarnej, 
deszczowej, ciepłowniczej, elektrycznej oraz teleko-
munikacyjnej. Przełożono odcinek sieci wodociągo-
wej oraz utwardzono teren. Koszt tej inwestycji wraz 
z dokumentacją zamknął się w kwocie 2,3 mln zł. Wy-
budowany obiekt zastąpił pawilon zniszczony podczas 
pożaru w 2015 r. Zdaniem ekspertów obiekt nie nada-
wał się do remontu, dlatego został rozebrany. Powstał 
nowy, większy i bardziej funkcjonalny niż poprzedni, 
w którym było 19 miejsc. Nowy oferuje 30 miejsc 
dla podopiecznych, specjalistyczne gabinety lekarzy 
i innych specjalistów oraz pomieszczenia wspólne dla 
pensjonariuszy. Na parterze znajdują się pokoje dwu-

osobowe i trzyosobowe z łazienkami, a na poddaszu 
pomieszczenia dla personelu, magazyny oraz pral-
nio-suszarnia. Powierzchnia zabudowy pawilonu to 
741,87 m2. Obiekt został wyposażony w meble oraz 
niezbędne urządzenia i sprzęty. Budowę i wyposażenie 
sfinansowano z budżetu powiatu rzeszowskiego oraz 
budżetu państwa. Budynek został zaprojektowany 
przez firmę „Zespół Usług Projektowych Adam Wojtan” 
z Rzeszowa, a wykonawcą była firma „Usługi Remon-
towo-Budowlane Eugeniusz Drabik” z Jeżowego.

Uroczystość otwarcia nowego budynku miała miej-
sce w dniu 21.09.2016 r. i połączona była z seminarium 
z okazji Światowego Dnia Choroby Alzheimera odbywa-
jącego się w Samodzielnym Publicznym Zespole Zakła-
dów Opieki Zdrowotnej „Sanatorium” w Górnie.
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Budowa Centrum Rehabilitacyjno-Socjalnego przy Domu Pomocy Społecznej w Górnie, w latach 1998–2001

Kompleksowa termomodernizacja dziewięciu pawilonów Domu Pomocy Społecznej w Górnie, w latach 2003–2004. Wartość 
zrealizowanego przedsięwzięcia to 1 mln 103 tys. zł (na zdjęciu jeden z obiektów przed realizacją inwestycji i po jej zakończeniu)
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Remont pawilonu 
nr 15 i 21 w latach 
2002–2007

Rozbudowa Domu Pomocy Społecznej w Górnie o dwukondygnacyjny budynek z przewiązką, zakończona w 2011 r.

Remont pawilonu nr 7 na potrzeby Powiatowego Ośrodka 
Interwencji Kryzysowej, 2008 r.
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Uroczystość poświęcenia i otwarcia nowego budynku Domu Pomocy Społecznej w Górnie, 15.06.2011 r.
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Uroczystość poświęcenia i otwarcia nowego budynku Domu Pomocy Społecznej 
w Górnie, 15.06.2011 r.
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Nowy pawilon dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Górnie otwarty w dniu 21.09.2016 r.

Uroczyste otwarcie i poświęcenie nowego pawilonu dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Górnie, 21.09.2016 r.
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Uroczyste otwarcie nowego pawilonu dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Górnie, 21.09.2016 r.

Uroczystość otwarcia nowego budynku Domu Pomocy Społecznej w Górnie, 21.09.2016 r.
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Uroczystość otwarcia nowego budynku Domu Pomocy Społecznej w Górnie, 21.09.2016 r.
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Uroczystość otwarcia nowego budynku Domu Pomocy Społecznej w Górnie, 21.09.2016 r.
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POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE 

W RZESZOWIE

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rzeszowie to jednost-
ka organizacyjna powiatu rzeszowskiego, której celem istnienia 
jest szeroko pojęta pomoc rodzinie oraz osobom znajdującym się 
w trudnej sytuacji życiowej. Wszyscy, którzy nie potrafią samodziel-
nie poradzić sobie z trudnościami, obejmowani są różnorodnymi 
formami pomocy i wsparcia.

Jednostka ta realizuje zadania z zakresu pomocy społecznej, wspierania rodziny i systemu 
pieczy zastępczej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz rehabilitacji społecznej osób nie-
pełnosprawnych.

Przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Rzeszowie działa Ośrodek Interwencji Kryzyso-
wej oraz Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności. Instytucja ta sprawuje także nad-
zór nad pięcioma domami pomocy społecznej, środowiskowym domem samopomocy, warsztatem 
terapii zajęciowej oraz mieszkaniem chronionym.

Należy podkreślić, iż powiat rzeszowski dysponuje największą ilością miejsc w domach po-
mocy społecznej w województwie podkarpackim i w chwili obecnej w pełni zaspokaja potrzeby 
osób, które wymagają umieszczenia w tego typu placówce. Można jednak przypuszczać, że 
zapotrzebowanie na tego typu pomoc będzie wzrastać w związku z pogłębianiem się nega-
tywnych procesów demograficznych związanych ze starzeniem się społeczeństwa. Poważnym 
wyzwaniem pozostaje także kwestia wielowymiarowego wspierania osób niepełnosprawnych, 
osób ubogich, chorych i niesamodzielnych. Podobnie sytuacja kształtuje się w przypadku za-
pewnienia pomocy w ośrodku dla osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz przewlekle, 
psychicznie chorych. W powiecie rzeszowskim funkcjonuje jeden ponadgminny Środowiskowy 
Dom Samopomocy w Kąkolówce oraz osiem ośrodków wsparcia o charakterze gminnym.

PCPR w Rzeszowie wykonuje zadania organizatora rodzinnej pieczy zastępczej, wspiera ro-
dziny, od poszukiwania kandydatów na rodziców zastępczych przez szkolenia, grupy wsparcia, 
poradnictwo i terapię, po pomoc prawną i finansową. Prowadzi także rodzinny dom dziecka. Na 
terenie powiatu rzeszowskiego w 2018 r. było 65 rodzin pełniących funkcje rodzin zastępczych 
dla 84 dzieci.

Działalność PCPR obejmuje także rehabilitację społeczną osób niepełnosprawnych, by umoż-
liwić im czynne uczestnictwo w życiu społecznym. Pomaga w funkcjonowaniu w życiu społecz-
nym oraz w likwidowaniu barier. Kształtuje w społeczeństwie postawy i zachowania sprzyjające 
integracji z osobami niepełnosprawnymi. Realizuje programy, dzięki którym możliwe jest uzy-
skanie środków finansowych na powyższe cele.

PCPR w Rzeszowie organizuje i prowadzi również działania interwencji kryzysowej. Osoby 
i rodziny w trudnej sytuacji życiowej obejmowane są pomocą i wsparciem Zespołu ds. pomocy 
społecznej i przeciwdziałania przemocy oraz Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Górnie. Osoby 
te mogą liczyć na pomoc psychologiczno-pedagogiczną i prawną oraz na poradnictwo socjalne. 
Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Górnie, w uzasadnionych sytuacjach, jest w stanie zapewnić 
tym osobom schronienie. Prowadzi sprawy dotyczące przeciwdziałania przemocy w rodzinie 
oraz szeroko rozumianej interwencji kryzysowej.

Jednym z obszarów działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Rzeszowie jest 
inicjowanie aktywności społeczności lokalnych oraz tworzenie pomostu pomiędzy różnymi in-
stytucjami. PCPR w Rzeszowie jest organizatorem cyklicznych spotkań mających na celu nawią-
zanie takiej współpracy oraz jej kontynuowanie.
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Jedną z jednostek organizacyjnych powiatu rzeszowskiego jest Dom dla Dzieci i Młodzieży 
„Przystań” w Rzeszowie. Jest to jedna z dwóch działających na tym terenie placówek opiekuń-
czo-wychowawczych. Przebywają w niej dzieci w wieku od 10 do 18 lat. Jako instytucjonalna 
forma pieczy zastępczej ma zapewniać całodobową opiekę oraz wychowanie dzieciom i mło-
dzieży pozbawionej częściowej lub całkowitej opieki rodzicielskiej.

„Dzień Dziecka” dla rodzin korzystających z pomocy Ośrodka 
Interwencji Kryzysowej w Górnie, 28.06.2016 r.

Święto rodzin zastępczych – Dzień Rodzicielstwa 
Zastępczego, 4.06.2016 r.

Spotkanie wigilijne w Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Górnie, 
2016 r.

Święto rodzin zastępczych – Dzień Rodzicielstwa 
Zastępczego, 2.06.2017 r.

Konferencja szkoleniowa pn. „Poznać, zrozumieć, wychować – dziecko w pieczy zastępczej” zorganizowana w partnerstwie 
z przedstawicielami Sądu Okręgowego w Rzeszowie oraz Wydziału Polityki Społecznej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego, 
Rzeszów, 1.12.2017 r.

185



Teledysk emitowany w okresie 
Świąt Wielkanocnych 2017 na 
antenie TVP Rzeszów „Oto Są 
Baranki Młode” nagrany przez 
zespół „Ratatam” wspólnie 
z uczestnikami Warsztatu Terapii 
Zajęciowej w Zgłobniu. Teledysk 
został zrealizowany w Warsztacie 
Terapii Zajęciowej w Zgłobniu 
w kwietniu 2017 r.XIV Festiwal Twórczości Artystycznej Uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej „I ja potrafię 

być aktorem” w dniu 29.09.2016 r., podczas którego swoje umiejętności prezentowały warsztaty 
terapii zajęciowej z terenu województwa podkarpackiego. Przewodniczącym festiwalowego jury 
był aktor Artur Barciś. Spektakl pt. „Między nami jaskiniowcami” w wykonaniu uczestników 
Warsztatów Terapii Zajęciowej w Zgłobniu okazał się bezkonkurencyjny i to jemu przypadła 
najwyższa nagroda

XII Festiwal Twórczości Artystycznej Uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej „I ja potrafię być aktorem”, 23.10.2014 r.

XIII Wojewódzki Przegląd Kolęd i Pastorałek Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych, 2016 r.
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POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE

Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie jest jednostką organizacyj-
ną powiatu i wchodzi w skład powiatowej administracji zespolonej. 
Obsługuje mieszkańców powiatu oraz miasta Rzeszowa. Realizuje 
zadania mające na celu pomoc osobom bezrobotnym i poszukują-
cym pracy oraz ich aktywizację.

Jednym z pierwszych działań w tym zakresie było utworzenie 
gminnych centrów pracy, ośrodka „Centrum Plus”, a także Centrum Aktywizacji Bezrobotnych, 
którego otwarcie miało miejsce 30.12.2002 roku. Dokonano podziału zadań na działania akty-
wizujące oraz związane z obsługą pasywną (rejestracja, ewidencja i wypłata świadczeń). Ini-
cjatywa ta znalazła swoje odzwierciedlenie w Ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach 
rynku pracy – powiatowe urzędy pracy zostały zobligowane do utworzenia wyspecjalizowanych 
komórek organizacyjnych realizujących zadania w zakresie usług i instrumentów rynku pracy. 
W centrum realizowana jest aktywna polityka rynku pracy. W chwili obecnej Centrum Aktywi-
zacji Zawodowej w Rzeszowie jest największe w kraju, nie tylko pod względem powierzchni, 
ale także liczby obsługiwanych osób.

Od sierpnia do grudnia 2003 roku realizowano projekt „Szansa na powrót”, który zaanga-
żował osoby bezrobotne, po wcześniejszym przygotowaniu i przeszkoleniu, do poszukiwania 
pracy innym osobom bezrobotnym. Projekt przyczynił się do powrotu na rynek pracy grupy 
bezrobotnych, dotkniętych długotrwałym bezrobociem, dyskryminowanych ze względu na wiek 
i przejawiających stany depresyjne.

Dużym wydarzeniem dla lokalnego rynku pracy było uruchomienie w marcu 2005 roku, 
w ramach polsko-brytyjskiego projektu, Ośrodka Doradztwa Indywidualnego Bezrobotnym 
„Centrum Plus”. Projekt umożliwił wprowadzenie nowatorskiego sposobu obsługi osób bezro-
botnych – indywidualnej pracy konsultanta z osobą bezrobotną – mającej na celu pokonywanie 
barier i przeszkód w znalezieniu zatrudnienia.

Ważnym wydarzeniem było wdrożenie w styczniu 2006 roku projektu pn. „Budowa powiato-
wej sieci komputerowej Powiatowego Urzędu Pracy w Rzeszowie”, dzięki któremu rozszerzono 
zakres usług i usprawniono obsługę osób bezrobotnych.

Wszystkie te działania wpisują się w misję Powiatowego Urzędu Pracy w Rzeszowie, której 
sednem jest profesjonalne i skuteczne świadczenie usług oraz wdrażanie własnych, innowacyj-
nych rozwiązań uwzględniających potrzeby klientów, a także partnerów rynku pracy.

Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie wspólnie z oddziałem podkarpackiego PFRON organi-
zuje, cieszące się dużym zainteresowaniem, Giełdy Pracy dla Osób Niepełnosprawnych. W ostat-
nim roku w wydarzeniu tym uczestniczyło 27 pracodawców. Aktywizacja zawodowa niepełno-
sprawnych jest bowiem jednym z priorytetów urzędu. Organizowane są również dni otwarte, 
w których uczestniczą przedstawiciele Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Urzędu Skarbowego, 
Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Urzędu Miasta Rzeszowa, Państwowej Inspekcji 
Pracy oraz Straży Granicznej. To tylko niektóre z działań, bo urząd jest organizatorem wielu 
konferencji czy też realizatorem projektów sprzyjających aktywizacji bezrobotnych oraz rozwo-
jowi przedsiębiorczości. Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie wychodzi naprzeciw potrzebom 
pracodawców oraz szkół, wykonując także różnego rodzaju badania i analizy.

Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie jest jednym z największych urzędów pracy w kraju 
pod względem liczby osób bezrobotnych widniejących w ewidencji, jak również wydatkowa-
nych środków na aktywną politykę zatrudnienia. Blisko 14 tys. bezrobotnych obsługiwanych 
jest przez 140 pracowników urzędu. Przez 29 lat, od momentu powstania odrodzonych służb 
zatrudnienia, zarejestrowano blisko 500 tysięcy osób, a pracę znalazło ponad 230 tys. bezro-

187



botnych. W omawianym okresie wpłynęło ponad 275 tysięcy ofert pracy. Rekordową liczbę 
zarejestrowanych osób zanotowano w 2003 r. i było to 25 382 osoby.

W 2017 roku Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie znalazł się w czwórce najlepszych urzędów 
w kraju – został wyróżniony przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej za zaangażo-
wanie w kreowaniu nowoczesnych rozwiązań informatycznych publicznych służb zatrudnienia. 
Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Rzeszowie posiada najwyższe, resortowe odznaczenie 
– odznakę Primus in Agendo. Podczas konferencji zorganizowanej w 100. rocznicę powołania 
Publicznych Służb Zatrudnienia otrzymał także z rąk Feliksa Foryta – Komandora Podkarpackiego 
Orderu Świętego Stanisława w Rzeszowie – Krzyż Kawalerski Orderu Św. Stanisława. Jest to od-
znaczenie za stanie na straży porządku moralnego, krzewienie tradycji i patriotyzmu w Rzeszowie.

Giełda Pracy dla Osób Niepełnosprawnych w Rzeszowie, 22.03.2018 r.

Konferencja dotycząca rynku pracy zorganizowana przez Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie, 23.04.2018 r.
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XVII edycja Wojewódzkiego Konkursu „Podkarpacka Tęcza” pod hasłem „Zdrowe Podkarpacie”, 6.04.2017 r.

Giełda Pracy dla Osób Niepełnosprawnych, 2.04.2019 r.

100-lecie Publicznych Służb Zatrudnienia, Rzeszów, 1.02.2019 r. 
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XIII. 
 

NOWOCZESNE 
SZKOLNICTWO



Aktualnie powiat rzeszowski jest organem prowadzącym dla ośmiu szkół i placówek oświa-
towych, w których w roku kalendarzowym 2018/2019 było 1682 uczniów. W szkołach ponad-
gimnazjalnych i ponadpodstawowych – 1581 uczniów, a w specjalnych – 101. W szkołach tych 
utworzono łącznie 81 oddziałów (62 oddziały szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawo-
wych, 19 oddziałów szkół specjalnych oraz dodatkowo dwa zespoły rewalidacyjno-wychowaw-
cze). Zadaniem powiatu jest również zapewnienie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla 
dzieci mieszkających na terenie powiatu oraz uczniów szkół podstawowych, ponadpodstawo-
wych oraz innych placówek mających swoją siedzibę na tym terenie.

Sieć szkół, pozostających w gestii powiatu rzeszowskiego, tworzą:
1.  Zespół Szkół Techniczno-Weterynaryjnych im. Bohaterów Westerplatte w Trzcianie, gdzie 

w technikum oraz liceum ogólnokształcącym, w roku szkolnym 2018/2019, zdobywało wy-
kształcenie 510 uczniów. Szkoła posiada własny internat, w którym przebywało 271 wy-
chowanków.

2.  Zespół Szkół Zawodowych im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Dynowie kształcący 
436 uczniów w technikum oraz w branżowej szkole I stopnia.

3. Liceum Ogólnokształcące im. Komisji Edukacji Narodowej w Dynowie z 216 uczniami.
4.  Zespół Szkół w Sokołowie Młp. kształcący, w roku szkolnym 2018/2019, 291 uczniów (li-

ceum ogólnokształcące, technikum oraz branżowa szkoła I stopnia).
5.  Zespół Szkół w Tyczynie z liceum ogólnokształcącym, w którym pobierało naukę 128 uczniów.
6.  Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Kornela Makuszyńskiego w Mrowli, czyli 

Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy oraz Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 2. Ośro-
dek posiada własny internat, w którym przebywało 47 wychowanków (7 grup), a także 
świetlice. Szkoła prowadziła również dwa zespoły rewalidacyjno-wychowawcze.

7.  Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Rzeszowie ze Szkołą Podstawową Specjalną Nr 32, do 
której uczęszczało 25 uczniów.

8. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 1 w Rzeszowie.

Wśród szkół i placówek oświatowych przejętych do prowadzenia przez Powiat Rzeszowski, 
w styczniu 1999 r., były również następujące szkoły:
 – Zespół Szkół im. św. Jadwigi Królowej w Błażowej, który na wniosek Burmistrza Błażowej 

został przekazany do prowadzenia Gminie Błażowa z dniem 1.04.2008 r.
 – Zespół Szkół Agroprzedsiębiorczości im. Mikołaja Kopernika w Miłocinie, który został prze-

jęty przez miasto Rzeszów z dniem 1.01.2010 r., w związku ze zmianą granic miasta Rzeszo-
wa, gminy Tyczyn oraz gminy Głogów Małopolski.
Uczniowie techników i branżowych szkół I stopnia stanowią znaczny odsetek młodzieży 

kształcącej się w tych szkołach. Kierunki kształcenia odpowiadają aktualnym wymogom pod-
karpackiego, jak też europejskiego rynku pracy, na którym coraz częściej zaczyna brakować 
fachowców z konkretnym, zawodowym wykształceniem.

Zaangażowanie władz powiatu skupia się w pierwszym rzędzie na zapewnieniu jak najlep-
szych warunków kształcenia. Ciągle unowocześniana i doposażana jest baza dydaktyczna. Ka-
dra pedagogiczna doskonali swoje kwalifikacje i uprawnienia. Poszerzane są programy naucza-
nia. Szkoły te posiadają pełnowymiarowe hale sportowe, laboratoria, hale warsztatowe oraz 
klasopracownie z nowoczesnym sprzętem multimedialnym. Zespół Szkół Zawodowych w Dy-
nowie dysponuje szkołą nauki jazdy i stacją kontroli pojazdów, która świadczy usługi także dla 
ludności. Realizowane są dodatkowe zajęcia i bezpłatne kursy. Uczniowie zdobywają umiejęt-
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ności i certyfikaty pomocne w znalezieniu zatrudnienia. Jednym z ciekawszych przedsięwzięć 
w tym zakresie była budowa krytej ujeżdżalni wraz ze stajnią w Zespole Szkół Techniczno-We-
terynaryjnych w Trzcianie. Dzięki tej inwestycji szkoła stała się ewenementem w skali regionu. 
Uczniowie mogą doskonalić się w jeździe konnej. Szkoła ta kształci również fachowców z zakre-
su pożarnictwa z ratownictwem medycznym. Klasie tej patronuje Komenda Miejska Państwo-
wej Straży Pożarnej w Rzeszowie. W Liceum Ogólnokształcącym w Tyczynie zainteresowaniem 
cieszy się klasa „policyjna”, gdzie we współpracy z Komendą Wojewódzką Policji w Rzeszowie 
uczniowie poznają zasady pracy policji, uzyskują dodatkowe umiejętności przydatne w dalszej 
karierze zawodowej. W Liceum Ogólnokształcącym w Dynowie działa klasa „wojskowa” pro-
wadzona we współpracy z 3. Podkarpacką Brygadą Obrony Terytorialnej – jej uczniowie mogą 
korzystać z oddanej w 2017 roku szkolnej strzelnicy.

Szkoły prowadzą ścisłą współpracę z pracodawcami, szkołami wyższymi oraz instytucjami 
publicznymi. Zainteresowane są bowiem kształceniem dualnym. Oferują naukę w zawodach, 
takich jak np. technik weterynarii, żywienia i usług gastronomicznych, usług fryzjerskich, tech-
nik pojazdów samochodowych, technik informatyk, technik ekonomista, technik handlowiec, 
technik logistyk. Szkoły zawodowe oferują naukę w zawodzie mechanika pojazdów samocho-
dowych, cukiernika, kucharza oraz operatora obrabiarek skrawających.

Szkolne obiekty są systematycznie remontowane i rozbudowywane po to, by spełniały naj-
wyższe standardy. Przejęte budynki były w większości obiektami historycznymi. Szkoła w Soko-
łowie Małopolskim mieściła się w budynku sądu grodzkiego z XIX w. Początek szkoły w Trzcia-
nie to 1945 rok. W jednym z najcenniejszych historycznie obiektów powiatu rzeszowskiego 
– w pałacu rodziny Wodzickich w Tyczynie z II połowy XIX w. – ma swoją siedzibę Zespół Szkół 
w Tyczynie. Wszystkie z tych budynków kwalifikowały się do remontów częściowych lub kapi-
talnych. W chwili obecnej obiekty te w niczym nie przypominają budynków przejętych w 1999 r. 
Zostały odrestaurowane, wyremontowane i rozbudowane pod potrzeby każdej ze szkół.  

Staraniem powiatu został kompleksowo odrestaurowany pałac w Tyczynie i trwają prace nad 
jego dalszą przebudową. Obiekt został odnowiony z zachowaniem zasad konserwatorskich, za 
środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Otrzymał nagrodę pierwszego stopnia 
w konkursie „Budowa roku Podkarpacia 2011” w kategorii „Obiekty modernizowane”. W tym 
samym konkursie powiat rzeszowski otrzymał nagrodę drugiego stopnia za „Rozbudowę i prze-
budowę Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Mrowli”.

Szkoły powiatu uczestniczą w międzynarodowych projektach podnoszących kompetencje, 
wiedzę oraz kwalifikacje zawodowe młodzieży. Uczniowie mają możliwość odbywania zagra-
nicznych praktyk w wybranych przez siebie zawodach. Zdobywali doświadczenie zawodowe 
u zagranicznych pracodawców we Włoszech, na Litwie, w Portugalii, Austrii, Hiszpanii, Belgii, 
Irlandii, Wielkiej Brytanii, Turcji, Rumunii, Holandii i Bułgarii.

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Mrowli to placówka edukacyjna dla dzieci i mło-
dzieży niepełnosprawnej intelektualnie w stopniu umiarkowanym i znacznym. Zapewnia spe-
cjalistyczną opiekę nauczycieli i wychowawców o różnych specjalnościach. Jest surdopedagog, 
tyflopedagog, psycholog, logopeda i rehabilitant. Ośrodek oferuje terapię integracji sensorycz-
nej, logorytmikę, kinezjologię edukacyjną, metodę ruchu rozwijającego W. Sherborne, trening 
przystosowania do samodzielności, terapię w sali doświadczania świata. Są też zajęcia pozalek-
cyjne i pozaszkolne, które rozwijają zainteresowania oraz kompetencje, a także szereg imprez te-
matycznych. Jest też edukacja interaktywna umożliwiająca kontakt z kulturą, sztuką i sportem.

W gestii powiatu rzeszowskiego pozostaje również Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii 
w Rzeszowie ze Szkołą Podstawową Specjalną Nr 32. Jest to placówka, która na przestrzeni 
minionych lat przechodziła wiele przeobrażeń. W chwili obecnej przeznaczona jest dla uczniów 
zagrożonych niedostosowaniem społecznym.

193



PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA 

NR 1 W RZESZOWIE

Zadania z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla dzieci i młodzieży realizuje 
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 1 w Rzeszowie, która jest wiodącym ośrodkiem ko-
ordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczym na obszarze gmin powiatu rzeszowskiego. Poradnia 
świadczy najwyższej jakości pomoc specjalistyczną mającą na celu wsparcie rozwoju młodych 
mieszkańców powiatu. Stosuje nowoczesne metody terapeutyczne i diagnostyczne. W 2018 r. 
poradnia miała pod swoją opieką 18 tys. dzieci, a z jej wsparcia skorzystało 1376 dzieci. Licz-
ba ta wzrasta z każdym rokiem – do poradni zgłaszają się rodzice z coraz młodszymi dziećmi. 
W poradni wykonuje się rocznie średnio 2,5 tys. badań psychologicznych, pedagogicznych i lo-
gopedycznych. Ważną częścią jej pracy jest diagnozowanie nieprawidłowości rozwojowych i po-
znawczych dzieci. Można otrzymać wsparcie już od momentu wykrycia niepełnosprawności lub 
zagrożenia niepełnosprawnością. Dzieci obejmowane są kompleksową pomocą specjalistyczną, 
tj. psychologiczną, pedagogiczną, logopedyczną oraz fizjoterapeutyczną. Wśród realizowanych 
przez poradnię zadań są też mediacje, interwencje kryzysowe, warsztaty dla uczniów i nauczy-
cieli, programy autorskie oraz inne działania skierowane do rodziców, nauczycieli oraz placó-
wek oświatowych. Poradnia współpracuje z przedszkolami, szkołami, służbą zdrowia, admini-
stracją oświatową, samorządami terytorialnymi oraz innymi placówkami działającymi na rzecz 
dzieci, młodzieży i rodzin. Ma też swój udział w przygotowywaniu uczniów do właściwego 
wyboru kierunku kształcenia oraz zawodu, przezwyciężaniu trudności w szkole oraz w leczeniu 
zaburzeń w zachowaniu. Pomaga w rozwiązywaniu problemów rozwojowych, wskazuje właści-
we formy kompleksowej, specjalistycznej pomocy, organizuje wczesne wspomaganie rozwoju 
dziecka, a także koordynuje korzystanie z usług specjalistów dostępnych na obszarze powiatu.

Jubileusz 60-lecia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 1 w Rzeszowie, 14.06.2019 r. Poradnia jest jedną z 26 takich placówek na 
Podkarpaciu. Jest też spośród nich „najstarsza”.
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ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH W DYNOWIE

Jednym z ważniejszych wydarzeń w historii Zespołu Szkół Zawodowych im. Kardynała Ste-
fana Wyszyńskiego w Dynowie było wybudowanie nowej szkoły. Inwestycja ta realizowana była 
w latach 2000–2001 i kosztowała 2 mln 323 tys. zł. W dniu 23.07.2000 r. Starostwo Powiatowe 
w Rzeszowie ogłosiło przetarg w celu wyłonienia generalnego wykonawcy łącznika i wykonania 
prac wykończeniowych na nowych obiektach szkolnych. Przetarg wygrało Komunalne Przedsię-
biorstwo Remontowo-Budowlane Sp. z o.o. w Rzeszowie. Dotychczasowy budynek szkolny, sala 
gimnastyczna i nowy budynek dydaktyczny zostały połączone okazałą przewiązką. W nowym 
budynku dydaktycznym zainstalowano kotłownie gazowe o mocy 170 kW i 300 kW, dla części 
istniejącej i nowej. Środki pozyskano z budżetu Wojewody Podkarpackiego – 1 mln 100 tys. zł, 
z dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 51 tys. zł. Otrzymano także pożyczkę 
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w kwocie 240 tys. zł.

Oficjalne oddanie do użytku i poświęcenie szkoły połączone z nadaniem jej imienia Kardy-
nała Stefana Wyszyńskiego odbyło się 10.11.2001 r. Uroczystość ta została poprzedzona sesją 
Rady Powiatu Rzeszowskiego, na której podjęto uchwałę o nadaniu szkole imienia Prymasa 
Tysiąclecia. Odsłonięcia tablicy dokonali: Starosta Rzeszowski Stanisław Ożóg, Dyrektor szkoły 
Stanisław Tymowicz oraz Przewodniczący samorządu szkolnego Waldemar Ulanowski. Szkołę 
oraz pamiątkową tablicę poświęcił ksiądz infułat dr Stanisław Zygarowicz.

Zespół Szkół Zawodowych w Dynowie

Uroczystość oddania do użytku nowej szkoły oraz nadania jej imienia Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 10.11.2001 r.
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XII edycja „Podkarpackiej Tęczy” pod hasłem „Magiczne Podkarpacie”, 19.04.2012 r.

Jubileusz 50-lecia Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowie, 27.09.2013 r.
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XVII edycja Wojewódzkiego Konkursu „Podkarpacka Tęcza” pod hasłem „Zdrowe Podkarpacie”, którego stałym organizatorem jest Zespół 
Szkół Zawodowych im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Dynowie, 6.04.2017 r.

XIX edycja Wojewódzkiego Konkursu „Podkarpacka Tęcza” pod hasłem „Bezpieczne Podkarpacie”, 4.04.2019 r.

VII edycja wydarzenia o nazwie „Tropem Wilczym. Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych”, którego organizatorem była Fundacja „Wolność 
i Demokracja” oraz „Wolne Dźwięki”, Dynów, 3.03.2019 r.

197



HALA WIDOWISKOWO-SPORTOWA 

PRZY UL. MIŁOCIŃSKIEJ W RZESZOWIE

Hala widowiskowo-sportowa jest obiektem pełnowymiarowym. Posiada ponad 300 miejsc 
siedzących. Można organizować w niej imprezy o randze międzynarodowej. Hala ma 45 me-
trów długości i 23 metry szerokości. Posiada dwukondygnacyjne zaplecze socjalne. Całkowita 
powierzchnia użytkowa to 2129 m2. Inwestycję realizowano w latach 1998–2003.

Wybudowanie hali widowiskowo-sportowej przy Zespole Szkół Agroprzedsiębiorczości w Miło-
cinie (obecnie ul. Miłocińska w Rzeszowie) kosztowało blisko 5,5 mln zł. Na realizację tego przed-
sięwzięcia pozyskano środki finansowe z Urzędu Kultury Fizycznej i Sportu (1 mln 150 tys. zł) 
oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (231 tys. zł).

Uroczyste otwarcie miało miejsce podczas inauguracji roku szkolnego 2003/2004.

Jedne z zawodów organizowanych przez Heiro Rzeszów, 15.07.2019 r.

Hala widowiskowo-sportowa przy ul. Miłocińskiej w Rzeszowie
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ZESPÓŁ SZKÓŁ W SOKOŁOWIE MAŁOPOLSKIM

W latach 2002–2006 miała miejsce największa z realizowanych w tej szkole inwestycji – szko-
łę rozbudowano o budynek dydaktyczny oraz salę gimnastyczną o wymiarach 20 x 30 m. Koszt 
tej inwestycji zamknął się w kwocie 3 mln 800 tys. zł. W sierpniu 2005 r. oddano do użytku blok 
dydaktyczny, który mieści sześć klasopracowni z zapleczem, szatnię dla 500 uczniów, a także po-
mieszczenia sanitarne i gospodarcze. Blok 
sportowy tworzy nowa sala gimnastyczna 
z antresolą, zapleczem sanitarnym oraz 
pomieszczeniami towarzyszącymi, w tym 
nowoczesną kotłownią gazową. Podczas tej 
rozbudowy wykonane zostały także roboty 
zewnętrzne, m.in. przyłącza, drogi, place, 
chodniki, parking i ogrodzenie. Minister-
stwo Sportu przeznaczyło na ten cel dotację 
w wysokości 642 tys. zł. Pozyskano także 
200 tys. zł z Kontraktu Wojewódzkiego.

Otwarcie nowego segmentu i sali gim-
nastycznej Zespołu Szkół w Sokołowie Młp. 
odbyło się 24.04.2006 r. Zespół Szkół w Sokołowie Małopolskim

Otwarcie nowego segmentu i sali gimnastycznej w Zespole Szkół w Sokołowie Małopolskim, 24.04.2006 r.
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Poświęcenie rozbudowanej szkoły w Sokołowie 
Małopolskim, 24.04.2006 r.

Jubileusz 70-lecia Zespołu Szkół w Sokołowie Małopolskim, 27.09.2014 r.

Jubileusz 70-lecia Zespołu Szkół w Sokołowie Małopolskim, 27.09.2014 r.
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SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY 

W MROWLI

Znaczącym wydarzeniem w historii szkoły była realizacja, w latach 2009–2011, projektu pn. 
„Rozbudowa i przebudowa Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Mrowli” w ra-
mach Regionalnego Programu Operacyjne-
go Województwa Podkarpackiego na lata 
2007–2013. Całkowita wartość zadania 
wyniosła 5,5 mln zł. Dotacja z Europej-
skiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – 
3,2 mln zł.

Trzykondygnacyjny obiekt w Mrow-
li stanął w bardzo krótkim czasie. Został 
połączony z dotychczasowym internatem 
i budynkiem dydaktycznym. Jego wnętrza 
zapełniono potrzebnym sprzętem o wyso-
kim stopniu nowoczesności. Budynek speł-
nia wszystkie standardy, a prace i materiały, 
z którego został wykonany, są zgodne z eu-
ropejskimi normami. Obiekt jest funkcjonal-
ny i dostosowany do potrzeb osób niepełno-
sprawnych – zamontowano w nim dźwig osobowy. Na parterze nowo wybudowanego obiektu 
mieszczą się specjalistyczne gabinety lekarskie i sale do terapii. Na pierwszym piętrze – klasopra-
cownie, sale rehabilitacyjne i biblioteka. Drugie piętro to dwanaście sal lekcyjnych. Projekt za-
kładał także remont internatu oraz zagospodarowanie otoczenia budynków. Dzięki temu powstał 
ośrodek, który doskonale służy kształceniu specjalnemu dzieci i młodzieży.

Obiekt zdobył nagrodę drugiego stopnia w konkursie „Budowa roku Podkarpacia 2011” w ka-
tegorii „Obiekty szkolno-rehabilitacyjne”. Uroczystość otwarcia i poświęcenia nowego obiektu 
dydaktycznego oraz nadania placówce imienia Kornela Makuszyńskiego odbyła się 29.09.2011 r.

W latach 2010–2011 została wybudowana sala gimnastyczna. Koszt tej budowy to przeszło 
milion zł.

Dawny budynek szkoły w Mrowli

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Mrowli w dniu dzisiejszym
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Otwarcie nowego budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Mrowli, 29.09.2011 r.

202



Wpis do księgi 
pamiątkowej 

podczas otwarcia 
nowego budynku 

w Mrowli, 29.09.2011 r.

Odsłonięcie pamiątkowej tablicy 56. eskadry obserwacyjnej lotnictwa Wojska Polskiego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym 
w Mrowli, 17.09.2013 r.
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ZESPÓŁ SZKÓŁ W TYCZYNIE

Zespół Szkół w Tyczynie ma swoją siedzibę w pałacu rodziny Wodzickich z II połowy XIX w. 
Jest to jeden z najpiękniejszych i najcenniejszych na tym terenie obiektów kultury materialnej. 
Staraniem powiatu pałac został kompleksowo odrestaurowany. Będzie też rozbudowywany, by 
zwiększyła się jego atrakcyjność i funkcjonalność.

Pałac został odnowiony z zachowaniem zasad konserwatorskich. Dzięki projektowi reali-
zowanemu w latach 2009–2011 przywrócono pałacowi jego historyczny wygląd. Poprawiona 
została jego estetyka i stan techniczny. Odtworzono niszczejące elementy dekoracyjne ele-
wacji. Efekty tej pracy zostały docenione przez członków rzeszowskiego oddziału Polskiego 
Związku Inżynierów i Techników Budownictwa. Zespół pałacowo-parkowy w Tyczynie w XII 
edycji konkursu „Budowa roku Podkarpacia” otrzymał nagrodę pierwszego stopnia oraz tytuł 
„Budowa roku Podkarpacia 2011” w kategorii „Obiekty modernizowane”. Całkowita wartość 
projektu wyniosła blisko 3 mln zł, a dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Re-
gionalnego – 2,4 mln zł. Inwestycję realizowało Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „STAND” 
oraz Spółdzielnia Rzemieślnicza „Budowlani” według projektu przygotowanego przez Zakład 
Usług Projektowych Pana Adama Wojtana. Uroczyste zakończenie inwestycji miało miejsce 
w dniu 20.12.2011 r.

Wcześniej, w latach 2000–2006, wymienione zostało pokrycie dachu na pałacu i pawilonie. 
Wyremontowano basztę, wybudowano kotłownię gazową, kanalizację deszczową. Zrekonstru-
owane zostały ornamentowe okna. Lata 2008–2009 to prace związane z osuszaniem obiektu. 
W 2016 roku budynek pałacu i pawilonu zyskał nową instalację elektryczną.

Siedziba tej tyczyńskiej szkoły to nie tylko miejsce zdobywania wiedzy. W jego malowniczej 
scenerii odbywają się różnego rodzaju uroczystości kulturalne i sesje fotograficzne. Odnowiony 
pałac rodziny Wodzickich jest dobrym tłem dla różnorodnych przedsięwzięć. Miejsce to znala-
zło się w wykazie podkarpackiej komisji filmowej, jako atrakcyjna pod względem kinematogra-
ficznym lokacja.

Budynek Zespołu Szkół w Tyczynie, widok z lotu ptaka
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Siedziba Zespołu Szkół 
w Tyczynie – dawny pałac 

rodziny Wodzickich
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Przeobrażenia, jakim został poddany zabytkowy pałac w Tyczynie

Uroczysta sesja Rady Powiatu Rzeszowskiego w Zespole Szkół w Tyczynie, 20.12.2011 r.

Dożynki w Tyczynie, 19.08.2012 r. Uroczystość odsłonięcia tablicy pamiątkowej w Tyczynie w 150. 
rocznicę powstania styczniowego, 16.06.2013 r.
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Uroczystość odsłonięcia tablicy pamiątkowej w Tyczynie w 150. rocznicę powstania styczniowego, 16.06.2013 r.

Uroczystość odsłonięcia tablicy upamiętniającej udział w powstaniu styczniowym hrabiego Ludwika Wodzickiego, 19 mieszczan oraz 
dwóch chłopskich synów, 16.06.2013 r.
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Uroczystość odsłonięcia tablicy pamiątkowej w Tyczynie w 150. rocznicę powstania styczniowego, 16.06.2013 r.

Gala „Carpathian Art Of Fashion”, 15.09.2017 r.

Koncert Roberta Cieśli i Ryszarda Cieśli podczas uroczystości 150. rocznicy powstania styczniowego

Koncert Roberta Cieśli i Ryszarda Cieśli podczas uroczystości 150. 
rocznicy powstania styczniowego
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Uroczysta gala „Carpathian
Art of Fashion”, 15.09.2017 r.
– wydarzenia realizowanego

przez powiat rzeszowski
w ramach Programu

Interreg V-A Polska Słowacja
2014–2020
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Konferencja naukowo-historyczna „Policja w służbie Niepodległej” w Zespole Szkół w Tyczynie, 1.03.2018 r.

Piknik historyczny z okazji 650-lecia Tyczyna, 10.06.2018 r. 
W programie znalazło się między innymi widowisko zaślubin 
Króla Władysława Jagiełły z Elżbietą z Pileckich Granowską

XIX Podkarpacka Parada Orkiestr Dętych 
w Tyczynie, 17.06.2018 r.

Piknik historyczny zorganizowany w ramach projektu „Promocja dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego pogranicza wśród 
młodzieży”, 19.05.2019 r. W pikniku wzięła udział delegacja z partnerskiego miasta Svidnik na Słowacji.
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ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNO-

-WETERYNARYJNYCH W TRZCIANIE

Obiekty Zespołu Szkół Techniczno-Weterynaryjnych w Trzcianie były systematycznie remon-
towane i rozbudowywane. Gruntowanej modernizacji doczekał się również internat.

Sztandarową inwestycją zrealizowaną w tej placówce była budowa maneżu – krytej ujeż-
dżalni. Dzięki temu innowacyjnemu rozwiązaniu szkoła stała się ewenementem w skali całego 
regionu. Zadanie realizowane było od 2014 do 2017 r., w dwóch etapach. Łączny koszt tego 
przedsięwzięcia wyniósł około 3,4 mln zł.

W pierwszym etapie, w 2015 r., szkoła wzbogaciła się o zaplecze do jazdy rekreacyjnej, sko-
ków przez przeszkody i hipoterapii. Za 2 mln zł powstał budynek maneżu o wymiarach 42,32 x 
23,60 m ze specjalną nawierzchnią i ogrodzonym padokiem, czyli ujeżdżalnią zewnętrzną. Wy-
konane zostało odwodnienie oraz instalacja nawadniająca podłoże. Uroczyste otwarcie ujeż-
dżalni miało miejsce 22.03.2016 roku.

Drugi etap – projekt pn. „Rozbudowa maneżu o część sanitarno-socjalną i stajnię przy Zespole 
Szkół Techniczno-Weterynaryjnych w Trzcianie” – został zrealizowany w 2017 r. W ramach tego 
projektu powstał obiekt wykonany w najnowocześniejszych standardach z zapleczem socjalnym 
oraz infrastrukturą dostosowaną do potrzeb osób niepełnosprawnych. Jest w nim szatnia dam-
ska i męska wraz z umywalniami, WC dla osób niepełnosprawnych, a także kotłownia, dyżurka 
dla personelu wraz z węzłem sanitarnym. W stajni jest siedem boksów dla koni, izolatka, myjka 
i pomieszczenie do czyszczenia koni, siodlarnia oraz inne pomieszczenia towarzyszące. Doko-
nano także zakupu pierwszego wyposażenia. Koszt tej rozbudowy to 1,4 mln zł. W przyszłości 
planowane jest utworzenie minizoo.

W obiekcie, którego nie powstydziłaby się żadna profesjonalna stadnina, realizowana jest 
innowacja pedagogiczna – wykorzystanie jazdy konnej do rehabilitacji osób niepełnosprawnych 
„hipoterapia”. W dniu 1.09.2017 r. utworzono klasę dla uczniów zainteresowanych jeździec-
twem. Uczniowie tej szkoły mogą korzystać z możliwości jazdy konnej pod okiem szkolnego 
instruktora. Formalnością stało się powołanie uczniowskiego klubu jeździeckiego.

Specjalny pokaz umiejętności jeździeckich podczas uroczystości otwarcia maneżu przy Zespole Szkół Techniczno-Weterynaryjnych 
w Trzcianie (zakończenie I etapu inwestycji), 22.03.2016 r.
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Rozbudowany maneż w Trzcianie

Nowo wybudowany maneż przy Zespole Szkół Techniczno-Weterynaryjnych w Trzcianie
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LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W DYNOWIE

Ważnym wydarzeniem w historii szkoły, jak też miasta Dynowa, było otwarcie hali sporto-
wej, którą powiat rzeszowski wybudował w latach 2012–2014. Powstała także infrastruktura 
towarzysząca. Wartość tej inwestycji to 4,3 mln zł. Projekt współfinansowany był ze środków 
Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007–2013, z dofinansowaniem 
z Ministerstwa Sportu i Turystyki.

 W ramach inwestycji, w Liceum Ogólnokształcącym w Dynowie, została wybudowana hala 
sportowa o wymiarach boiska 42 x 22 m wraz z częścią socjalną połączoną przewiązką z istnie-
jącym budynkiem szkoły. Część socjalną tworzą natryski, toalety i przebieralnie, zaplecze maga-
zynowe oraz sala do gier stołowych. W przewiązce znajduje się także siłownia, szatnie szkolne 
oraz pracownia językowa. Zakupione zostało również wyposażenie do siłowni, hali sportowej 
oraz do multimedialnej pracowni językowej. Powstała droga pożarowa wraz ze zjazdem, miej-
sca postojowe, chodniki i dojazdy. Powierzchnia użytkowa tego obiektu to 1704 m2, a kubatura 
11 135 m3.

Otwarcie hali sportowej przy Liceum Ogólnokształcącym w Dynowie miało miejsce 
w dniu 11.09.2014 r.

W 2017 r. oddano do użytku nowoczesną strzelnicę pneumatyczną, dzięki czemu uczniowie 
mogą uczyć się i doskonalić technikę strzelania. Strzelnica ma osiem profesjonalnie wyposa-
żonych stanowisk strzelniczych. Są tarcze i kamery oraz broń pneumatyczna. Liceum Ogólno-
kształcące w Dynowie jest pierwszą szkołą na Podkarpaciu, która utworzyła taki obiekt. Zajęcia 
na strzelnicy odbywają się pod okiem profesjonalnych instruktorów. Zachowane są wszelkie 
zasady bezpieczeństwa. Na zajęcia uczęszczają przede wszystkim uczniowie klasy o profilu woj-
skowym, zainteresowani pracą w służbach mundurowych. Opiekę merytoryczną nad edukacją 
wojskową sprawuje 3. Podkarpacka Brygada Obrony Terytorialnej w Rzeszowie. Szkoła nawią-
zała również współpracę z 5. Batalionem Strzelców Podhalańskich w Przemyślu. Uczniowie 
otrzymali nowe mundury oraz odpowiednie wyposażenie. Klasy wojskowe uczestniczą w zaję-
ciach realizowanych przez wojsko, ćwiczą pod okiem instruktorów szkolnych, którzy przeszli 
odpowiednie szkolenia. Biorą udział w zajęciach taktycznych oraz obozach sprawnościowych. 
Włączają się w różnego rodzaju akcje charytatywne i wolontariackie. Reprezentują powiat 
i szkołę podczas świąt i uroczystości.

Otwarcie strzelnicy miało miejsce 10.11.2017 r. i połączone było ze ślubowaniem uczniów 
klasy wojskowej.
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Obiekty Liceum Ogólnokształcącego w Dynowie przed remontem

Remont i termomodernizacja szkoły, z wymianą dachu, okien, instalacji c.o. i dociepleniem ścian, wykonana w latach 2001–2004 
za przeszło 2 mln zł
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Dobudowana sala gimnastyczna w Liceum Ogólnokształcącym w Dynowie

Otwarcie hali sportowej przy Liceum Ogólnokształcącym w Dynowie, 11.09.2014 r.
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Otwarcie hali sportowej przy Liceum Ogólnokształcącym w Dynowie, 11.09.2014 r.
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Otwarcie szkolnej strzelnicy pneumatycznej, 10.11.2017 r.

Obchody 99. rocznicy odzyskania niepodległości połączone ze ślubowaniem uczniów pierwszej klasy wojskowej oraz otwarciem strzelnicy 
szkolnej, 10.11.2017 r.
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MŁODZIEŻOWY OŚRODEK SOCJOTERAPII 

W RZESZOWIE

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii znaj-
duje się w budynku, który wymagał remontu 
i adaptacji na potrzeby placówki oświatowej. 
Na początku wykonano modernizację ucie-
płownienia oraz termomodernizację z czę-
ściową wymianą stolarki okiennej. W latach 
2010–2011 placówka została przebudowana 
w celu zapewnienia odpowiednich warunków 
bezpieczeństwa pożarowego. W kolejnych 
latach przeprowadzono remont wewnątrz 
budynku oraz zakupiono nowoczesny sprzęt 
i wyposażenie.

Remont w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Rzeszowie 
(przed realizacją i po jej zakończeniu)

Piknik rodzinny na terenie Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Rzeszowie, 1.06.2019 r. – impreza otwarta, skierowana do starszych 
i młodszych mieszkańców osiedla, a także wychowanków okolicznych placówek opiekuńczo-wychowawczych
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Piknik rodzinny, 1.06.2019 r.
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