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władzy w gminie (analogicznie po utworzeniu 1998 r. powiatów i województw) jest 
wspólnota lokalna, w której imieniu władza ta jest wykonywana. Władza samorządu 
terytorialnego ma zatem jakby podwójną legitymację. Pochodząca po pierwsze  
od Narodu, który jako suweren i ustrojodawca nadaje tę władzę samorządowi oraz 
po drugie, od społeczności lokalnej, która w akcie wyborów powszechnych kreuje 
skład osobowy organów stanowiących – radę gminy (a także radę powiatu, sejmik 
wojewódzki) oraz od 2002 r. wybiera wójta, burmistrza prezydenta miasta. Gmina 
stała się zatem podmiotem uczestniczącym w sprawowaniu władzy publicznej  
i wykonującym w ramach ustaw istotną część zadań publicznych w imieniu własnym 
i na własną odpowiedzialność.

Przyjęte przed 20 laty rozwiązania nie tylko dawały lokalnym wspólnotom 
mieszkańców samodzielność decyzyjną i własny aparat administracyjny,  
ale doprowadziły do zmiany w całym sektorze życia publicznego. Wyposażenie  
zaś wspólnot samorządowych w odrębny od państwowego majątek doprowadziło 
do załamania monopolu państwa na świadczenie usług publicznych. Można zatem 
stwierdzić, że wraz z utworzeniem gmin „samorządowych” model jednolitej władzy 
państwowej w Polsce przestał istnieć.

Powstanie samorządu terytorialnego wyzwoliło niezwykłą energię, przedsiębiorczość, 
aktywność wielu ludzi. Hasło „nie wystarczy sam rząd potrzebny samorząd” 
odzwierciedlało nadzieję i optymizm, z jakim przystąpiono do pierwszych w pełni 
demokratycznych wyborów z 27 maja 1990 r. W wyniku wyborów wyłoniono ponad 
2 tys. nowych rad gmin. Wśród nowo wybranych radnych dominowały osoby, 
które pełniły po raz pierwszy mandat. Stanowiły one aż 74% wybranych radnych. 
Kampania wyborcza do rad gmin wykreowała wielu nowych liderów lokalnych, 
późniejszych posłów, senatorów.

Samodzielne działania samorządu terytorialnego na szczeblu lokalnym spowodowały 
znaczące zainteresowanie władz lokalnych inwestowaniem w rozwój lokalny 
niezależnie od zaspokajania bieżących potrzeb. Podejmowano inwestycje, których 
skala zmieniała oblicze cywilizacyjne wielu polskich gmin. Opracowywano, nie 
zawsze w pełni w sposób sformalizowany, projekty działań na rzecz rozwoju lokalnego  
w perspektywie wieloletniej. Liczne inwestycje w infrastrukturę gminną, drogi, 
szkoły, sale gimnastyczne, składowiska odpadów itp. stanowiły potwierdzenie,  
że przekazanie inicjatywy władzom lokalnym umożliwiło lepsze gospodarowanie finansami 
gminnymi oraz zaspokajanie potrzeb, aspiracji i oczekiwań lokalnych społeczności. 
Potwierdziło, że samorządy zyskując osobowość prawną i prawo do dysponowania

20 lat temu, przywracając samorząd gminny jako podstawową jednostkę 
organizacyjną, zaczęto wprowadzać pierwsze zmiany administracyjne prowadzące   
do trójstopniowego  podziału  terytorialnego w obecnej postaci.

8 marca 1990 r. Sejm RP uchwalił ustawę o samorządzie terytorialnym, dziś 
zwaną ustawą o samorządzie gminnym, a także ordynację wyborczą do rad gmin.

22 marca 1990 r. Sejm uchwalił ustawę o pracownikach samorządowych 
oraz ustawę o terenowych organach  rządowej administracji ogólnej.

17 maja 1990 r. uchwalono ustawę o podziale zadań i kompetencji określonych 
w ustawach szczegółowych pomiędzy organy gminy a organy administracji rządowej 
oraz o zmianie niektórych ustaw.

W pierwszych wyborach samorządowych głosować można było tylko na przedstawicieli 
wybieranych do rad gmin. Wybory zostały zarządzone na dzień 27 mają 1990 roku 
przez Prezesa Rady Ministrów- Tadeusza Mazowieckiego.  Frekwencja w wyborach 
wyniosła 42,27%.1

Dzięki zaangażowaniu wielu ludzi, dla których słowo „samorząd” oznaczało podstawę 
funkcjonowania państwa demokratycznego, udało się w 1990 r. uchwalić ustawę 
określającą samorząd jako wspólnotę mieszkańców. Dziś nikt już nie wyobraża 
sobie codziennego działania bez udziału administracji samorządowej. Przez  
te 20 lat udało się uregulować i rozwiązać mnóstwo spraw, pozostaje jednak jeszcze 
wiele do zrobienia.2

Wypada tu wspomnieć o atmosferze towarzyszącej uchwalaniu tych ustaw. 
Proces transformacji ustrojowej, jaki rozpoczął się po obradach Okrągłego Stołu,  
w owym czasie nie dawał pewności swej kontynuacji. Stąd też starano się 
wówczas przeprowadzić jak najszybciej takie zmiany, z których w przyszłości nie 
będzie można się wycofać albo, przynajmniej, rezygnacja z nowych rozwiązań 
będzie bardzo utrudniona. Ten romantyzm reformatorski odcisnął swoje piętno  
na ustawach samorządowych.

Przyjęte akty prawne sprawiły, że samorząd terytorialny zaczął funkcjonować jako 
organizm jednoszczeblowy. Powstało ponad 2 tys. gmin. Były wśród nich zarówno 
gminy wiejskie, gminy miejsko-wiejskie oraz gminy typowo miejskie. Jednak mimo 
zróżnicowania charakteru gmin, a tym samym i ich obszaru, ustawodawca ustalił 
dla nich jednakowy zakres zadań. Wszystkie były jednak wyposażoną w osobowość 
prawną wspólnotą ludzi zamieszkujących wyodrębniony obszar. Podmiotem
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Samorząd terytorialny  
w Polsce sprostał  zadaniom 
- Dr Elżbieta Sękowska-Grodzicka, 
Uniwersytet Warszawski Wydział  
Dziennikarstwa i Nauk Politycznych, 
Notował: Piotr Schick, Magdalena 
Pokrzycka-Walczak, Gazeta 
Samorządu i Administracji 
(2010-03-08)
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Szanowni Państwo
Wielki to dla mnie zaszczyt, że jako burmistrz Przeworska mogę w ramach 
świętowania 20-lecia samorządu terytorialnego oddać w Państwa ręce swego 
rodzaju podsumowanie działalności samorządu naszego miasta. Czynię  
to w imieniu własnym oraz wielu znakomitych osób związanych z miejskim 
samorządem, osób, które w ostatnich dwóch dekadach poświęciły i poświęcają 
swój czas, swoją aktywność zawodową i społeczną dla dobra naszej Małej Ojczyzny.

Zamierzeniem moim oraz moich współpracowników było, aby wydawnictwo  
to pełniło rolę zestawienia z 20 lat przy jednoczesnym zachowaniu waloru 
informatora dla każdego, kto zechce się dowiedzieć jak funkcjonował i funkcjonuje 
samorząd Miasta Przeworska wraz ze wszystkimi jednostkami organizacyjnymi. 
Nie sposób zmieścić na kilkudziesięciu stronach wszystkich faktów, wydarzeń, 
emocji, starań oraz złożoności spraw, jakim przyszło stawić czoła przez 20 lat. Jeśli 
jednak zechcecie Państwo zaczerpnąć nieco informacji korzystając z niniejszego 
opracowania, będziemy bardzo zaszczyceni.

Pozostaję w przekonaniu, że ocena funkcjonowania naszego miasta będzie 
pozytywna. Jednocześnie chcę zapewnić, że skala naszych zamierzeń i ambicji 
oraz zapału do pracy jest ogromna. Zdając sobie sprawę z odpowiedzialności, 
jaka spoczywa na nas, zobowiązani jesteśmy do stałej dbałości i troski o sprawy, 
którymi dane nam jest kierować.

Mam wyjątkową okazję, aby złożyć serdeczne podziękowania za dotychczasową 
współpracę i okazaną serdeczność Paniom i Panom Radnym wszystkich kadencji, 
wszystkim kierownikom jednostek organizacyjnych, a także moim współpracownikom. 
Życzę Państwu wielu sukcesów, dobrego zdrowia i satysfakcji z wykonywanej pracy.

Burmistrz Miasta Przeworska
Janusz Magoń
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proces integracji i internacjonalizacji, jaki zapoczątkowało podpisanie przez Polskę 
w grudniu 1991 r. Układu Europejskiego ustanawiającego stowarzyszenie między 
Rzeczypospolitą Polską, z jednej strony, a Wspólnotami Europejskimi i ich Państwami 
Członkowskimi, z drugiej strony powodowało przekazywanie większych sum 
środków finansowych na programy takie, jak: INREREG, LEADER czy URBAN.

Współpracę międzynarodową gmin ożywiła też ratyfikowana przez Polskę  
w 1993 r. Europejska Konwencja Ramowa o Współpracy Transgranicznej między 
Wspólnotami i Władzami Terytorialnymi, bowiem samorząd terytorialny uzyskał 
podstawę do przystępowania do stowarzyszeń międzynarodowych i rozwijania 
kontaktów zagranicznych. Efektem działalności międzynarodowej tego okresu było 
powołanie 15 Euroregionów z udziałem polskich gmin oraz nawiązanie współpracy 
bilateralnej w ramach tzw. związków bliźniaczych. Dla samorządu terytorialnego 
przystąpienie Polski do UE oznaczało konieczność szczególnego zwrócenia uwagi 
na te sfery swojej działalności, które bezpośrednio lub pośrednio regulowane  
są normami prawa wspólnotowego dotyczącymi np: wymagań ekologicznych 
i ponoszenia przez samorządy części kosztów niezbędnych do osiągnięcia 
stanu środowiska zgodnego z obowiązującymi bądź sugerowanymi normami, 
stosowania przepisów reglamentowania pomocy publicznej udzielanej zarówno 
podmiotom publicznym, jak i prywatnym, stosowania zasady niedyskryminacji  
i przestrzegania zasady „równych szans” czy wreszcie realizacji programów 
wdrażających e-administrację czy e-learning. Nie ulega wątpliwości, że samorząd 
terytorialny w swym praktycznym działaniu zweryfikował się pozytywnie  
w świadomości mieszkańców. Pomimo licznych problemów, z jakimi struktury 
samorządowe w tym 20-leciu się zmagały, generalnie sprostał nałożonym nań 
zadaniom. I tak jest odbierany przez zdecydowaną większość społeczeństwa.

Gdyby w rocznicę restaurowania samorządu terytorialnego w Polsce nakreślić 
najważniejsze jego zadania w przyszłości, to należałoby przede wszystkim postulować 
podjęcie tych działań, które doprowadziłyby do większego upodmiotowienia członków 
wspólnot samorządowych, do ich partycypacji w procesie podejmowania ważnych 
dla gmin, miast, powiatów i województw decyzji. Drugie zadanie wymagające 
pewnego wysiłku organizacyjnego to zapanowanie przez organy samorządu nad 
gospodarką przestrzenną. Uchwalenie planów zagospodarowania przestrzennego 
dla gmin wydaje się być wyzwaniem zarówno dla organów wykonawczych, jak  
i stanowiących. Od organów państwa należałoby oczekiwać stworzenia bardziej 
stabilnych podstaw finansowania działalności samorządów.

własnym majątkiem uzyskały większy dostęp do kredytów. Tym samym zmniejszyła 
się możliwość bezpośredniego oddziaływania centralnych władz państwowych  
na ich działania.

Od 1994 r. w ramach tzw. pilotażu miejskiego wprowadzono odrębną kategorię 
gmin miejskich, tzw. miast wydzielonych i miejskich stref usług publicznych,  
w których umożliwiono dużym miastom przejęcie dodatkowych uprawnień.  
W zainicjowanym wówczas programie pilotażowym wzięły udział 43 miasta. 
Zadania realizowane w ramach programu posłużyły nie tylko do powstania ustawy  
z 25 listopada 1995 r. o zmianie zakresu działania niektórych miast oraz o miejskich 
strefach usług publicznych, ale nade wszystko wykazały celowość pozostawienia  
w kompetencjach największych miast wielu zadań wykonywanych w trakcie 
pilotażu. Doświadczenia te zostały wykorzystane także w trakcie przeprowadzania 
reformy administracyjnej w 1998 r. – obok dwóch dodatkowych szczebli samorządu 
terytorialnego, tj. powiatu i województwa, wprowadzono specyficzną konstrukcję 
jednostki samorządowej określanej mianem „miasta na prawach powiatu”.

Wśród nowelizacji ustawy o samorządzie gminnym do istotnych należała 
nowelizacja z 29 września 1994 r., która ugruntowała pozycje wójta, burmistrza  
i prezydenta miasta oraz pozostałych członków zarządu. Późniejsze zmiany jeszcze 
bardziej umacniały pozycję przewodniczącego organu wykonawczego gminy, 
dając mu wyłączne prawo do zgłaszania kandydatów na członków zarządu oraz 
wnioskowania o ich odwołanie. Kolejne zmiany wprowadziły zasadę, że odwołanie 
wójta skutkuje odwołaniem całego zarządu gminy. Natomiast 20 czerwca 2002 r. 
została uchwalona ustawa o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta 
miasta. Niezwykle szeroki zakres miały nowelizacje przyjęte przez Sejm w grudniu 
1995 r. dotyczące ustawy o finansowaniu gmin, w związku z przejęciem szkół przez 
samorządy. W 1996 r. uregulowano sprawy gospodarki komunalnej w ustawie  
z 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej, a 29 sierpnia 1997 r. uchwalono 
ustawę o strażach gminnych. Poszerzanie zadań gmin miało i ma stały charakter. 
Nie sposób wymienić tu wszystkich ustaw, które dotyczą tej tendencji.

Przełomowe znaczenie w procesie poszerzania kompetencji samorządu terytorialnego 
miało uchwalenie przez Sejm 5 czerwca 1998 r. dwóch ustaw: o samorządzie 
powiatowym i o samorządzie województwa. W ten sposób samorząd terytorialny 
zyskał 2 kolejne struktury decyzyjno-organizacyjne, powiat i województwo.

Współpraca ponadlokalna miała też swój wymiar międzynarodowy. Postępujący

instytucjach samorządowych, do których został wybrany lub desygnowany. Funkcji 
radnego nie można łączyć z mandatem posła lub senatora, wykonywaniem funkcji 
wojewody lub wicewojewody, członkostwem w organie innej jednostki samorządu 
terytorialnego. 

Wójt / Burmistrz
Wójt jest organem wykonawczym gminy. To on wykonuje uchwały rady gminy  
i prowadzi politykę gospodarczą gminy. W pierwszej kolejności należy powiedzieć 
kiedy mamy do czynienia z wójtem kiedy z burmistrzem a kiedy z prezydentem 
miasta. Burmistrz jest organem wykonawczym w gminie, w której siedziba władz 
znajduje się w mieście położonym na terytorium tej gminy. W miastach powyżej 
100.000 mieszkańców organem wykonawczym jest prezydent miasta. Można zatem 
uogólnić i stwierdzić, że burmistrz jest organem wykonawczym w mniejszych 
miastach, prezydent zaś w większych. Natomiast wójt w gminach wiejskich. 

Funkcji burmistrza oraz jego zastępcy nie można łączyć z:
·  funkcją burmistrza lub jego zastępcy w innej gminie,
·  członkostwem w organach jednostek samorządu terytorialnego, w tym w gminie,  
   w której jest wójtem lub zastępcą wójta,
·  zatrudnieniem w administracji rządowej,
·  mandatem posła lub senatora.

Burmistrz może mieć swoich zastępców ich ilość zależy od wielkości gminy,  
a konkretniej od liczby mieszkańców danej gminy. Do końca III kadencji burmistrz 
powoływany był przez radę miasta i stał na czele organu wykonawczego jakim 
był Zarząd Miasta Przeworska. Burmistrz wykonuje swoje zadania przy pomocy 
urzędu miasta. Od roku 2002 wybierany jest w wyborach bezpośrednich. Natomiast 
odwołany może być przez mieszkańców w drodze referendum.

Samorząd gminny działa przez swoje organy. Należą do nich rada gminy oraz 
wójt, burmistrz, prezydent. Obydwa organy mają swoje zadania i kompetencje. 
Mieszkańcy wybierają swoje władze w wyborach bezpośrednich. Głosują bowiem 
na swoich przedstawicieli w radzie gminy oraz na kandydata na wójta, burmistrza, 
prezydenta (do roku 2002 burmistrz wybierany był przez radę miasta). 

Rada gminy jest organem uchwałodawczym i kontrolnym. Natomiast Burmistrz 
jest organem wykonawczym gminy. 

Rada Gminy 

Rada Gminy wybierana jest w wyborach powszechnych, równych, bezpośrednich. 
Głosowanie w takich sprawach jest tajne. Rada gminy w zależności od wielkości 
gminy może liczyć od 15 do 25 członków. W kadencjach I - III Rada Miasta  
Przeworska liczyła 24 radnych, obecnie - 15. Wybory do rady miasta są większościowe.

Rada wybiera ze swojego grona przewodniczącego. Wybiera go bezwzględną 
większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu rady, 
w głosowaniu tajnym. Do zadań przewodniczącego należy organizowanie prac 
rady oraz prowadzenie obrad.  Rada wybiera również wiceprzewodniczących. 
Zadaniem wiceprzewodniczących jest pomoc przewodniczącemu, zastępują  
go oni podczas nieobecności. 

Rada gminy zbiera się na sesjach. Sesje zwołuje przewodniczący rady w razie 
potrzeby, jednak nie rzadziej niż raz na kwartał. Pierwszą sesję nowowybranej 
rady zwołuje przewodniczący  poprzedniej rady. W ramach rady działają 
liczne komisje. Rada musi obligatoryjnie powołać komisję rewizyjną. Komisja  
ta zajmuje się kontrolą organu wykonawczego, czyli wójta (burmistrza, prezydenta).  
W ramach komisji rewizyjnej muszą zasiadać przedstawiciele wszystkich klubów. 
Wszystkie inne komisje rada może tworzyć ale nie musi. W ramach rady  
mogą działać kluby radnych.

Radnym jest osoba wybrana do rady gminy. Przy sprawowaniu swojego  
mandatu radny musi kierować się dobrem wspólnoty, utrzymywać więź  
z mieszkańcami oraz organizacjami działającymi na terenie gminy. Radny jest 
obowiązany brać udział w pracach rady gminy i jej komisji, a także innych

SAMORZĄD MIASTA 
PRZEWORSKA 1990-2010
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W dniu 27 maja 1990 roku odbyły się pierwsze wolne wybory do Rady 
Miejskiej w Przeworsku.  Podstawy do tego dała uchwalona  przez Sejm 
RP ustawa z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie terytorialnym oraz 
uchwalona w tym samym czasie nowa ordynacja wyborcza do rad gmin.

W Przeworsku przygotowania do wyborów trwały od początku 1990 roku, jednak 
nasilenie prac nastąpiło w dwóch miesiącach poprzedzających wybory. W naszym mieście, 
podobnie jak to się działo innych ośrodkach regionu, powstał Komitet Obywatelski 
„Solidarność” Ziemi Przeworskiej, który rozpoczął przygotowania programowe do 
mających nastąpić wyborów. Już od 1989 roku wydawany był Informator Komitetu 
Obywatelskiego „Solidarność” Ziemi Przeworskiej,  
w którym po raz pierwszy w sposób bezpośredni 
zaczęto pisać o problemach miasta, jego mieszkańców 
oraz sposobach ich rozwiązania. Ostrej krytyce 
poddawano dotychczasowe działania Naczelników 
i Prezydium Miejskiej Rady Narodowej. Rozpoczął 
się proces likwidacji Rad Narodowych i wchodzenia  
w okres prawdziwej samorządności mieszkańców. 
Na przedwyborczą listę Komitetu Obywatelskiego 
zostało zgłoszonych 61 osób. Ostatecznie na 24 miejsca 
mandatowe obsadzono 23 kandydatów. Pozostawiając vacat w okręgu nr 2. Kandydaci  
KO to w większości doświadczone osoby, nie tylko pod względem zaangażowania  
w działalność społeczno-polityczną lat 80. (Jan Sołek, Tadeusz Rusinek, Eugeniusz 
Rolski), ale też ludzie z dużym dorobkiem zawodowym. Byli wśród nich również 
ludzie bardzo młodzi jak Tomasz Stącel, wówczas 25-letni pracownik PRIM, 
zapalony adept turystyki kolarskiej, obecnie jeden z prężniej działających  
w Przeworsku przedsiębiorców, czy Krzysztof Kłak, wówczas 24- letni szef struktur 
Solidarności w ZNTK Gniewczyna, a kilka lat później pierwszy powojenny 
przewoski poseł na Sejm RP. Wśród innych kandydatów mogliśmy wybierać 
osoby z wykształceniem prawniczym (K. Borcz, J. Szozda, Z. Szpejankowski), 
ekonomistów (J. Gdula), nauczycieli (T. Rusinek, T. Gaweł, M. Pieczek), a także 
lekarzy (K. Wójcik), inżynierów, historyków, geodetów, filologów, dziennikarzy 
(J. Sołek) oraz przedstawicieli wielu innych zawodów i przedsiębiorstw z terenu 
miasta. Na czele KO Solidarności Ziemi Przemyskiej stał Kazimierz Borcz.

PIERWSZE WOLNE WYBORY
W PRZEWORSKU

Wszystkie komitety wyborcze wystawiły na listach łącznie 64 kandydatów 
na radnych. Utworzono 8 obwodów do głosowania. Nad całością wyborów 
nadzór sprawowała Miejska Komisja Wyborcza w skład której wchodzili również 
przedstawiciele Komitetu Obywatelskiego Solidarność w osobach: Andrzeja 
Świtalskiego, Stanisława Kowala i Krystyny Szajowskiej. Głosować można było 
na 24 kandydatów na radych, bo tyle mandatów wynikało z ordynacji wyborczej. 
Lokale wyborcze czynne były od godz. 8.00 do 20.00. Już od godzin rannych 
można było zauważyć spore zainteresowanie wyborami. Szczególne nasilenie 
głosujących w komisjach wyborczych występowało, podobnie jak obecnie,  
po mszach świętych w przeworskich kościołach. Efektem tego była dość wysoka 

frekwencja wyborcza, która w naszym mieście wyniosła 
53,42% i była o ponad 11% wyższa od średniej w kraju. 
Spośród 23 kandydatów Komitetu Obywatelskiego  
aż 21 uzyskało mandaty radnych. Był to wielki sukces 
Solidarności oraz wyraz społecznej akceptacji dla 
przemian jakie objęły cały kraj, w tym również Przeworsk. 

Radnymi Komitetu Obywatelskiego Solidarność zostali 
wybrani: Szozda Jan, Lenar Tomasz, Borcz Kazimierz, 
Wójcik Krzysztof, Kłak Krzysztof, Śliwa Stanisław, Gdula 

Jerzy, Rusinek Tadeusz, Lewandowska Irena, Bawor Edward, Burda Jan, Pieczek Maria, 
Basiak Stanisław, Skwarczyński Henryk, Kotliński Andrzej, Szpejankowski Zdzisław, 
Stącel Tomasz, Sołek Jan, Rolski Eugeniusz, Drapała Tadeusz, Gaweł Tadeusz. 

Radni pozostałych komitetów: Koba Józef, Siłuch Marian, Chmurowicz Walenty. 
Po złożeniu ślubowania na pierwszym posiedzeniu Rada została ukonstytuowana. 
Dokonano wyboru Przewodniczącego Rady Miasta, którym został Tomasz Lenar. 
Zastępcami przewodniczącego zostali: Tadeusz Rusinek i Marian Siłuch.

Zgodnie z ówczesnymi przepisami organem wykonawczym był Zarząd Miasta, 
którego przewodniczącym był Burmistrz Przeworska. (wybierany, podobnie jak 
członkowie zarządu,  spośród radnych miejskich).  Na burmistrza został wybrany 
Kazimierz Borcz, natomiast w skład zarządu weszli: Jerzy Gdula (Tadeusz 
Rusinek 20.09.1990), Eugeniusz Rolski, Jan Sołek, Zdzisław Szpejankowski.

8



10



BURMISTRZ MIASTA PRZEWORSKA 
I KADENCJI (1990-1994)

Zarząd Miasta: Kazimierz Borcz, Jerzy Gdula (do września 1990 r.), 
Andrzej Kotliński (od lutego 1991 r.), Eugeniusz Rolski, Tadeusz Rusinek  
(od września 1990 r.), Henryk Skwarczyński (od 1992 r.), Jan Sołek  
(do lutego 1991 r.), Zdzisław Szpejankowski (do lipca 1992 r.)

Przewodniczący Rady Miasta: Tomasz Lenar

Rada Miasta: Stanisław Basiak, Edward Bawor, Kazimierz Borcz, Jan 
Burda, Walenty Chmurowicz, Tadeusz Drapała, Tadeusz Gaweł, Jerzy Gdula  
(do lipca 1992 r.), Stefania Kałamarz (od października 1992 r.), Krzysztof Kłak, 
Józef Koba, Andrzej Kotliński, Tomasz Lenar, Irena Lewandowska-Kozimala, 
Maria Pieczek-Olearka, Eugeniusz Rolski, Tadeusz Rusinek, Marian Siłuch, 
Henryk Skwarczyński, Stanisław Śliwa (do lipca 1992 r.), Stanisław Przewrocki 
(od 1992 r.), Jan Sołek, Tomasz Stącel, Jan Szozda, Zdzisław Szpejankowski, 
Krzysztof Wójcik. 

Kazimierz Borcz
Burmistrz Miasta Przeworska 

Przewodniczący Zarządu Miasta

12 13

RADNI RADY MIASTA PRZEWORSKA  
I KADENCJI (1990-1994)

Lenar Tomasz
Przewodniczący 

RM

Siłuch Marian
Wiceprzewodniczący 

RM

Rusinek Tadeusz
Wiceprzewodniczący 

RM
Członek Zarządu

(od września 1990 r.)

Borcz Kazimierz
Przewodniczący 
Zarządu Miasta

Rolski Eugeniusz
Członek Zarządu

Przewodniczący Komisji
ds. Inwestycji, Planu

Przestrzennego
i Ochrony Środowiska

Kotliński Andrzej
Członek Zarządu

(od lutego 1991 r.)
Przewodniczący Komisji

ds. Gospodarki

Skwarczyński 
Henryk

Członek 
Zarządu

(od 1992 r.)

Szpejankowski 
Zdzisław

Członek Zarządu
(do lipca 1992 r.)
Przewodniczący 

Komisji
Statutowej

Sołek Jan
Członek Zarządu

(do lutego 1991 r.)
Przewodniczący Komisji

Rewizyjnej
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Basiak 
Stanisław

Burda 
Jan

Bawor 
Edward

Chmurowicz 
Walenty

Gaweł 
Tadeusz

Drapała Tadeusz
Przewodniczący 

Komisji ds. Budżetu 
i Finansów

Kałamarz 
Stefania

(od października 
1992 r.)

Koba 
Józef

Kłak 
Krzysztof

14

Lewandowska-
Kozimala

Irena
Przewrocki Stanisław

(od 1992 r.)
Pieczek-Olearka 

Maria

Stącel 
Tomasz

Śliwa Stanisław
(do lipca 1992 r.)

Szozda 
Jan

Wójcik 
Krzysztof

Gdula Jerzy
Członek Zarządu

(do września 1990 r.)
Radny RM

(do lipca 1992)



BURMISTRZ MIASTA PRZEWORSKA 
II KADENCJI (1994-1998)

Zarząd Miasta: Borcz Kazimierz, Fuhrman Karol, Pietrusiak Janusz, 
Świtalski Andrzej, Telega Tadeusz

Przewodniczący Rady Miasta: Walaszek Zbigniew

Rada Miasta: Edward Bawor, Teresa Bączek, Kazimierz Borcz, Stanisław 
Buczkowski, Stanisław Czepiel, Stanisław Dąbek, Stanisław Długosz, Stefan 
Duliban, Bogusław Duliban, Władysław Dziedzic, Karol Fuhrman, Lesław Gmyrek, 
Mieczysław Juchno, Andrzej Kotliński, Andrzej Mirkiewicz (od kwietnia 1996 r.),  
Gustaw Mróz, Elżbieta Ostafijczuk, Janusz Pietrusiak, Stanisław Przewrocki, 
Zbigniew Ratajczyk, Kacper Solak (do grudnia 1995 r.), Andrzej Świtalski, Tadeusz 
Telega, Zbigniew Walaszek, Adam Wójtowicz.

Kazimierz Borcz
Burmistrz Miasta Przeworska 

Przewodniczący Zarządu Miasta

16 17

RADNI RADY MIASTA PRZEWORSKA  
II KADENCJI (1994-998)

Walaszek 
Zbigniew

Przewodniczący 
RM

Dąbek Stanisław 
Wiceprzewodniczący 

RM 
 Przewodniczący Komisji 

Budżetu i Finansów 

Duliban Bogusław 
Wiceprzewodniczący 

RM

Borcz Kazimierz 
Przewodniczący 

Zarządu
Pietrusiak Janusz 
Członek Zarządu

Fuhrman Karol 
Członek Zarządu

Świtalski 
Andrzej 
Członek 
Zarządu

Bawor 
Edward 

Telega Tadeusz  
Członek Zarządu 
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Bączek 
Teresa 

Czepiel 
Stanisław

Buczkowski 
Stanisław

Długosz 
Stanisław 

Dziedzic 
Władysław

Duliban Stefan 
Przewodniczący Komisji 
Użyteczności Publicznej

Gmyrek 
Lesław

Kotliński Andrzej 
Przewodniczący Komisji  

Rewizyjnej

 Juchno Mieczysław 
Przewodniczący Komisji 

Gospodarki 

18

Mirkiewicz 
Andrzej 

(od kwietnia 
1996 r.)

Ostafijczuk 
Elżbieta 

Mróz 
Gustaw

Przewrocki 
Stanisław 

Solak Kacper 
(do grudnia 1995 r.)

Ratajczyk 
Zbigniew 

Wójtowicz 
Adam 

Przewodniczący 
Komisji 

Statutowej 
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BURMISTRZ MIASTA PRZEWORSKA 
III KADENCJI (1998-2002)

Zarząd Miasta: Janusz Magoń, Elżbieta Cholewa, Roman Dudek 
(do kwietnia 1999 r.), Tadeusz Grabowski (od 1999 r.), August Kogut  
(do kwietnia 1999 r.), Robert Mokrzycki, Krystyna Sołek (od maja 1999 r.), 
Świtalski Andrzej

Przewodniczący Rady Miasta: Lesław Ścisłowicz

Rada Miasta: Jerzy Balawender, Edward Bawor, Teresa Bączek, Elżbieta 
Cholewa, Stanisław Dąbek, Stanisław Długosz, Roman Dudek, Karol Fuhrman, 
Lesław Gmyrek, Tadeusz Grabowski, Barbara Jurkiewicz, August Kogut, Andrzej 
Kowalik, Katarzyna Kucharczyk, Janusz Magoń, Robert Mokrzycki, Gustaw Mróz, 
Dariusz Rosół, Tadeusz Szkoda, Lesław Ścisłowicz, Andrzej Świtalski, Tadeusz 
Telega, Jerzy Zagórski, Mieczysław Żuk.

Janusz Magoń
Burmistrz Miasta Przeworska 

Przewodniczący Zarządu Miasta

Krystyna Sołek
Z-ca Przewodniczącego Zarządu 

Viceburmistrz

20

RADNI RADY MIASTA PRZEWORSKA  
III KADENCJI (1998-2002)

Ścisłowicz 
Lesław 

Przewodniczący 
RM

Gmyrek Lesław 
Wiceprzewodniczący 

RM

Dąbek Stanisław 
Wiceprzewodniczący 

RM 
 Przewodniczący Komisji 

Budżetu i Finansów

Magoń Janusz 
Przewodniczący 

Zarządu
Grabowski Tadeusz 

Członek Zarządu

Cholewa Elżbieta 
Członek Zarządu 

 Przewodnicząca Komisji 
Oświaty, Kultury i 

 Wychowania

Dudek 
Roman 

Członek 
Zarządu 

(do kwietnia 
1999 r.) 

Mokrzycki Robert 
Członek Zarządu

Kogut August 
Członek Zarządu 

(do kwietnia 1999 r.) 
 Przewodniczący Komisji  

Sportu i Turystyki 
(od czerwca 1999 r.)
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Świtalski 
Andrzej
Członek 
Zarządu 

Bawor
Edward

Jerzy Balawender 
Przewodniczący 

Komisji 
Bezpieczeństwa  

i Porządku Publicznego

Bączek Teresa 
Przewodnicząca 

Komisji 
Gospodarki 

Fuhrman 
Karol 

Długosz 
Stanisław

Jurkiewicz 
Barbara 

Przewodnicząca 
Komisji 

Rodziny, Opieki 
Społecznej  
i Zdrowia

Kucharczyk Katarzyna 
Przewodnicząca 

Komisji Statutowej

Kowalik Andrzej 
Przewodniczący Komisji 

Rewizyjnej 
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Mróz 
Gustaw 

Szkoda 
Tadeusz 

Rosół Dariusz 
Przewodniczący 
Komisji  Sportu  

i Turystyki 
(do czerwca 1999 r.)

Telega 
Tadeusz 

Żuk 
Mieczysław 

Zagórski 
Jerzy 
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BURMISTRZ MIASTA PRZEWORSKA 
IV KADENCJI (2002-2006)

Przewodniczący Rady Miasta: Stefan Duliban

Rada Miasta: Witold Adrian, Teresa Bączek, Karol Benbenek, Stanisław 
Długosz, Maria Dubrawska-Lichtarska, Roman Dudek, Stefan Duliban,  
Karol Fuhrman, Leszek Kłapa, Dariusz Łapa, Roman Maternowski, Gustaw Mróz, 
Jan Pawłowski, Tadeusz Szkoda, Mieczysław Żuk. 

Janusz Magoń
Burmistrz Miasta Przeworska 

Leszek Kisiel
Zastępca Burmistrza

24

RADNI RADY MIASTA PRZEWORSKA  
IV KADENCJI (2002-2006)

Duliban Stefan  
Przewodniczący 

RM 

 Długosz Stanisław 
Wiceprzewodniczący 

RM 
Przewodniczący 

Komisji Statutowej 

Benbenek Karol 
Wiceprzewodniczący  

RM

Dubrawska-
Lichtarska 

Maria 
Adrian 
Witold  

Dudek 
Roman 

Bączek Teresa 
Przewodnicząca 

Komisji 
Gospodarki 

Kłapa 
Leszek

Fuhrman Karol 
Przewodniczący 

Komisji Użyteczności 
Publicznej 
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Łapa 
Dariusz

Mróz 
Gustaw 

Maternowski Roman 
Przewodniczący 

Komisji Rewizyjnej 

Pawłowski 
Jan 

Żuk 
Mieczysław

Szkoda Tadeusz  
Przewodniczący 

Komisji Budżetu  
i Finansów
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BURMISTRZ MIASTA PRZEWORSKA 
V KADENCJI (2006-2010)

Przewodniczący Rady Miasta: Gustaw Mróz (do stycznia 2007 r.), Maria 
Dubrawska-Lichtarska (od stycznia 2007 r.)

Rada Miasta: Witold Adrian, Teresa Bączek, Maria Dubrawska-Lichtarska, 
Roman Dudek, Stefan Duliban, Karol Fuhrman, Lesław Gmyrek, Adam Kaczmar, 
Dariusz Łapa, Gustaw Mróz, Jan Pawłowski, Andrzej Rozpotyński, Tadeusz 
Szkoda, Elżbieta Tara, Mieczysław Żuk.

Janusz Magoń
Burmistrz Miasta Przeworska 

Leszek Kisiel
Zastępca Burmistrza

28

RADNI RADY MIASTA PRZEWORSKA  
V KADENCJI (2006-2010)

Mróz Gustaw
Przewodnicząc 

RM
(do stycznia 

2007 r.)

Adrian Witold
Wiceprzewodniczący 

RM

Dubrawska-Lichtarska 
Maria

Przewodnicząca RM
(od stycznia 2007 r.)

Gmyrek 
Lesław

Wice-
przewodniczący 

RM
Dudek 
Roman

Bączek Teresa 
Przewodnicząca 

Komisji
Statutowej 

i Nazewnictwa
(do sierpnia 2007 r.)

Duliban Stefan
Przewodniczący 

Komisji Statutowej 
i Nazewnictwa 

(od kwietnia
2008 r.)

Kaczmar Adam
Przewodniczący Komisji
Rozwoju Gospodarczego

i Promocji Miasta

Fuhrman Karol
Przewodniczący Komisji

Spraw Społecznych
(do marca 2009 r.)
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Łapa Dariusz
Przewodniczący 
Komisji Budżetu 

i Finansów

Rozpotyński Andrzej
Przewodniczący Komisji

Spraw Społecznych
(od marca 2009 r.)

Pawłowski 
Jan

Szkoda Tadeusz
Przewodniczący 

Komisji  
Statutowej 

i Nazewnictwa
(od sierpnia  

2007 r.
do kwietnia 

2008 r.)

Żuk Mieczysław
Przewodniczący 

Komisji Rewizyjnej
Elżbieta 

Tara
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Zakres zmian społeczno-gospodarczych, jakie zaszły w Przeworsku w ostatnich 
20 latach jest ogromny, a przedstawienie go w skrócie jest dość trudne. Dlatego 
też chcielibyśmy zaprezentować jedynie te, które ze względu na swe znaczenie 
wywarły znaczący wpływ na rozwój miasta. 

Początek lat 90-tych to okres przemian ustrojowych i politycznych, które wpłynęły na 
Przeworsk za sprawą  wprowadzenia zasad funkcjonowania samorządu terytorialnego 
w ramach demokratycznego państwa. Uchwalona ustawa o samorządzie terytorialnym 
dała podstawy do rozpoczęcia nowego etapu rozwoju Przeworska. Ustawa ta, choć 
wielce niedoskonała, stworzyła możliwości działalności samorządu, jak i  określiła 
zasady finansowania jego zadań. Aby przedstawić skalę zmian jakich dokonano  
w Przeworsku od 1990 roku, trzeba przypomnieć kilka najważniejszych problemów 
występujących w mieście u progu samorządności, a o których nie wszyscy dzisiaj 
pamiętają. 

Należy do nich zaliczyć przede wszystkim:
·  trudną sytuację zakładów pracy i zmiany struktury właścicielskiej,
·  wzrost liczby bezrobotnych,
·  problemy z niedoborem wody oraz brakiem wodociągów,
·  brak oczyszczalni ścieków oraz brak kanalizacji sanitarnej i burzowej,
·  zły stan bazy edukacyjnej w szkolnictwie podstawowym i średnim,
·  brak odpowiedniej bazy sportowej sprzyjającej rozwojowi sportu i rekreacji,
·  brak telefonów,
·  problemy z gazyfikacją,
·  ogromną energochłonność i problemy ekologiczne kotłowni węglowych,
·  trudną sytuację mieszkaniową.

Zarówno wymienione najważniejsze problemy miasta jak i te mniejszej rangi 
stanowiły wyzwania, z którymi miał się zmierzyć samorząd Przeworska  
w kolejnych dwudziestu latach. Ze względu na ograniczoną objętość tej publikacji 
postanowiliśmy pominąć ocenę niektórych działów gospodarki.

ZARYS ZMIAN 
SPOŁECZNO-GOSPODARCZYCH 

W PRZEWORSKU W LATACH 1990-2010

ZMIANY DEMOGRAFICZNE
Jedną z głównych składowych kształtujących procesy rozwojowe w mieście są jego mieszkańcy. 
Liczba ludności Przeworska w l990 r. wynosiła 15 803 osoby. Przez następne 10 lat liczba 
ludności nieznacznie rosła, osiągając poziom 16 458 osób w 1997 roku, a następnie nastąpił 
powolny spadek liczby mieszkańców.  Proces ten utrwala się od kilku lat nie tylko w Przeworsku, 
ale ma miejsce również w powiecie, województwie i kraju. Na spadek liczby ludności 
największy wpływ ma coraz mniejszy przyrost naturalny, oraz zwiększający się odpływ ludności  
w wyniku migracji.

Wśród mieszkańców miasta przeważają kobiety, które w końcu roku 2008 stanowiły 
52,2% ludności miasta (8 227osób), natomiast mężczyzn było 7 7524, tj. 47,7% 
ogółu mieszkańców.

Stan ludności miasta Przeworskaa w latach 1990-2008

a wg faktycznego miejsca zamieszkania w dniu 31 XII
Źródło: Główny Urząd Statystyczny; Bank Danych Regionalnych - www.stat.gov.pl

Miasto Przeworsk charakteryzuje się jednym z wyższych w powiecie współczynników 
feminizacji (liczba kobiet na 100 mężczyzn). W roku 2008 wskaźnik ten wyniósł 
109 i nie odbiegał od tendencji wojewódzkich, gdzie również obserwuje się przewagę 
kobiet nad mężczyznami.
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do miasta ze wsi, jednocześnie na wieś przeprowadza się największy procent osób 
na stale wymeldowujących się z Przeworska.

Migracje ludności w mieście Przeworsku w latach 1990-2008

a Zameldowania na pobyt stały /  b Wymeldowania z pobytu stałego
Źródło: US Rzeszów

Proces migracji dotyczy większości gmin naszego powiatu. W roku 2001 jedynie 
trzy gminy powiatu przeworskiego odnotowały dodatnie saldo migracji. Były  
to gminy: Gać, Sieniawa i Zarzecze. W wyniku migracji ludności liczba mieszkańców 
całego powiatu zmalała w tym czasie o 129 osób.

Analiza ekonomicznej struktury wiekowej mieszkańców Przeworska pozwala 
zauważyć niekorzystne zjawiska występujące w tej sferze. Zmniejsza się odsetek 
ludności w wieku przedprodukcyjnym tj. do 17 lat (spadek z 27,8% w 1998r.  
do 21,7% w roku 2004). Zaobserwować można również, że społeczeństwo miasta 
zaczyna się „starzeć”, czego dowodem jest powolny wzrost liczby osób w wieku 
poprodukcyjnym. Zjawisko to może niekorzystnie wpływać w przyszłości na 
rozwój miasta.

Wg stanu na koniec roku 2008 mieszkańcy w wieku przedprodukcyjnym stanowili 
19,4% ludności, odsetek osób w wieku produkcyjnym wyniósł 65,9%, natomiast 
mieszkańców w wieku poprodukcyjnym było 14,71%. Wśród osób w wieku 
poprodukcyjnym widoczna jest znaczna przewaga kobiet nad mężczyznami, 
udział kobiet w tej grupie w roku 2008 stanowił ponad 68,9%, co jest związane 
ze statystycznie dłuższym okresem życia kobiet.

W końcu roku 2008 w Przeworsku na 100 osób w wieku produkcyjnym przypadały 
51,7 osoby w wieku nieprodukcyjnym. Wskaźnik ten w ostatnich kilku latach uległ 

Wśród mieszkańców miasta Przeworska najliczniej reprezentowaną grupą 
wiekową są osoby w wieku 40-49 lat, ich liczba w roku 2001 wynosiła 2681 osób,  
co stanowiło 16% ogółu ludności miasta. Kolejne miejsca pod względem liczebności 
w strukturze wiekowej mieszkańców Przeworska zajmują grupy w wieku 30-39 lat 
(13% ludności), 50-59 lat (12% ogółu mieszkańców) oraz mieszkańcy w przedziale 
wiekowym od 19-24 lat, stanowiący 11% ogółu ludności.

Ruch naturalny ludności miasta Przeworska w latach 1990-2008

Źródło: Główny Urząd Statystyczny; Bank Danych Regionalnych - www.stat.gov.pl

Od początku lat 90. w całym kraju wyraźnie zauważalny jest spadek przyrostu 
naturalnego. Tendencja ta jest widoczna również w Przeworsku, choć cały 
czas przyrost naturalny utrzymuje się na dodatnim poziomie. W 1990 roku 
przyrost naturalny był na poziomie 134 osób, by już w 1995 roku spaść  
do 49 osób, a w latach następnych jeszcze się obniżył do 39 osób w roku 2008. 
Najmniejszą przewagę urodzeń żywych nad zgonami wynoszącą 4 osoby - 
odnotowano w roku 1998. Wskaźnik przyrostu naturalnego na 1000 osób 
w mieście Przeworsku obniżył się z 8,4 w roku 1990 do 2,5 w roku 2008. 

Niekorzystnie przedstawia się sytuacja miasta Przeworska pod względem 
migracji ludności. Systematycznie z roku na rok powiększa się ujemne saldo 
migracji. O ile w początku lat 90. saldo migracji kształtowało się na dodatnim 
poziomie 280 osób, to przez całe lata dziewięćdziesiąte nastąpił dramatyczny 
spadek salda migracji osiągając w roku 2003 poziom - 119 osób.  Zdecydowane 
obniżenie dotyczy zwłaszcza napływu do miasta nowych osób, głównie z terenów 
wiejskich. Jeszcze w 1990 roku było ich 379, a w 2008 już tylko 99. Ujemne 
saldo wynika także ze wzrastającej liczby osób, które wyjeżdżają z Przeworska na 
tereny wiejskie, głównie wokół Przeworska oraz innych miast. Analiza kierunku 
„napływów” i „odpływów” mieszkańców wskazuje, że najwięcej osób przyjeżdża 

znacznemu obniżeniu (z 65,5 w 1998 r. do 51,7 w 2008 r.), co potwierdza wysunięte 
wcześniej wnioski dotyczące ekonomicznej struktury wiekowej mieszkańców 
Przeworska i starzenia się ludności.

ZMIANY GOSPODARCZE I RYNEK PRACY 
Zmiany gospodarcze zapoczątkowane w latach 90. przestawiające gospodarkę 
centralnie sterowaną na tory gospodarki rynkowej, spowodowały szereg negatywnych 
zjawisk i problemów w przeworskich zakładach pracy. Trzeba pamiętać, że 
przekształcenia te wymuszone były sytuacją gospodarczą Polski. Koniec lat 80.  
to głęboki kryzys gospodarczy, okres kartek na podstawowe produkty żywnościowe   
i przedmioty codziennego użytku. Większość przeworskich firm znajdowało się  
w katastrofalnym stanie finansowym. Wiele z nich nie było w stanie konkurować na 
rynku, a część nie przystosowała się do zmienionych warunków gospodarki. Niektóre 
firmy zostały zlikwidowane decyzją właścicieli w ramach restrukturyzacji zakładów  
i racjonalizacji produkcji. Odbiło się to znacząco na wielu przedsiębiorstwach,  
co w konsekwencji spowodowało wzrost odsetka bezrobotnych nie tylko  
w Przeworsku czy powiecie przeworskim, ale i w całym kraju. 

Od początku lat 90-tych liczba bezrobotnych stale rosła osiągając najwyższy 
poziom w roku 2001 (1381 osób). Wzrost liczby bezrobotnych związany był  
ze stale pogarszającą się sytuacja przeworskich firm, upadłościami, sprzedażą bądź 
likwidacją przede wszystkim kluczowych zakładów pracy (w sumie około 15-tu)  
m.in.: upadłością PRiM-u, upadłością Spółdzielni  Wielobranżowej, upadłością 
Przedsiębiorstwa Sprzętowo-Transportowego, sprzedażą POM-u i Comindex-u, 
likwidacją Oddziału „Jarlan” S.A., likwidacją Oddziału Vistula S.A., likwidacją 
PKP-Parowozownia, upadłością PNTL-u, upadłością Spółdzielni Inwalidów „Zgoda”, 
upadłością Hydrobudowy czy likwidacją Mleczarni. Sporą grupę bezrobotnych 
stanowili również zwolnieni wskutek przeprowadzonej restrukturyzacji zatrudnienia 
pracownicy Zakładu Opieki Zdrowotnej w Przeworsku.

Bezrobotni zarejestrowani i podmioty gospodarcze w Przeworsku w latach 1995-2007

Jednak na koniec 2007 roku liczba bezrobotnych zmniejszyła się w stosunku  
do 2001 roku (z najwyższym bezrobociem) o 29% i zbliżyła się do poziomu z roku 
1995. Podobna tendencja miała miejsce na całym Podkarpaciu, gdzie od 2002 roku 
liczba zarejestrowanych bezrobotnych zaczęła spadać: w roku 2002 r. zmniejszyła 
się o 3,9%, w 2003r. – o 2,7%, zaś w 2004 r. była mniejsza o 6,7% w porównaniu 
z rokiem poprzednim.  Mimo tak wielu niekorzystnych decyzji wpływających 
na rynek pracy stopa bezrobocia w mieście i powiecie jest jedną z najniższych  
w regionie. W kwietniu 2010 r. wynosiła w powiecie 17,8%.
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i krótki staż pracy. Długotrwałe pozostawanie bez pracy ma niekorzystne znaczenie 
nie tylko ekonomiczne czy społeczne, ale i psychologiczne dla osób bezrobotnych 
oraz ich rodzin.

ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI A POZIOM 
AKTYWNOŚCI GOSPODARCZEJ 
Rozwój przedsiębiorczości jest jednym z pozytywnych aspektów transformacji 
polskiej gospodarki. Mała przedsiębiorczość jest równocześnie najbardziej elastyczną 
i dostosowującą się do wymogów rynku formą działalności gospodarczej. Zmiany 
systemowe wpłynęły także na wzrost znaczenia pozycji władz miejskich. W efekcie 
obok instrumentów rządowych i parlamentarnych, społeczność lokalna zyskała wiele 
możliwości, którymi może i powinna stymulować wzrost gospodarczy. Sprzyjający 
klimat inwestycyjny ma zachęcać mieszkańców, jak i drobnych przedsiębiorców 
zewnętrznych do inwestowania na terenie miasta. O skuteczności prowadzonej 
polityki proinwestycyjnej świadczy szybki wzrost liczby zarejestrowanych podmiotów 
gospodarczych.

Jak wspomniano wcześniej niekorzystne tendencje na rynku pracy w sektorze 
przemysłu i budownictwa wyzwoliły równocześnie nowe możliwości rozwoju 
przedsiębiorczości. W ostatniej dekadzie Przeworsk charakteryzował się  dużą 
dynamika przyrostu liczby przedsiębiorstw. W 2007 roku działały tu 1342 
podmioty gospodarcze. Wśród jednostek figurujących w rejestrze REGON  
w 2007 roku przeważającą większość  tj. 94,8 %, stanowiły podmioty działające 
w sektorze prywatnym.3

Znamiennym w ostatnich latach dla rozwoju miasta oraz ograniczania bezrobocia 
był fakt,  iż liczba podmiotów gospodarczych w latach 1995-2007 prawie się 
podwoiła. W tym czasie powiększyła się również liczba podmiotów z udziałem 
kapitału zagranicznego. Jeśli w 1995 roku był tylko jeden taki podmiot, to w 2007 
było ich już 17. Znaczący wzrost nastąpił w liczbie podmiotów gospodarczych 
funkcjonujących jako spółki prawa handlowego - z 17 spółek w 1995 roku  
do 61 w 2007 r. Powstanie tak wielu spółek wiąże się zarówno z przekształcaniem 
dotychczas funkcjonujących podmiotów w spółki prawa handlowego, jak   
i powstawaniem nowych firm. Świadczy to o umacnianiu się potencjału gospodarczego 
wielu przedsiębiorstw i przechodzeniu w bardziej stabilne formy organizacji. 
Jednocześnie liczba pracujących spadła w tym okresie o 1406 osób, tj. o blisko 18%.).

Spadek liczby bezrobotnych to głównie zasługa aktywności gospodarczej mieszkańców 
Przeworska, jak również kilku nowych zakładów, które najczęściej wykorzystują  
do swojej działalności pomieszczenia dawnych obiektów, a także ich infrastrukturę 
jak: Meǹ s Field Sp. z o.o.- powstały na bazie zlikwidowanej Vistuli, Alex Sp. z o.o. -  
w obiektach Spółdzielni Inwalidów „Zgoda”, Fabryka Krzeseł Trax-BRW  
Sp. z o.o. - na bazie obiektów zlikwidowanego Przedsiębiorstwa Robót Instalacyjno-
Montażowych i PST, Zakłady Gumowe „Geyer&Hosaja” Sp. z o.o. - w obiektach 
zlikwidowanego  POM-u,  „O.K. Owocowe Koncentraty” Sp. z o.o. - na bazie 
zlikwidowanego Comindex-u, B&P na bazie części obiektów byłej Cukrowni, 
Damianex S.A., „Resbex”- na bazie obiektów zlikwidowanej WSK i LOK, „Hydrobud-
Przeworsk” Sp. z o.o. - na bazie obiektów Hydrobudowy oraz inne zakłady: Zakład 
Produkcji Okien i Drzwi „Megastyl”, FHU „Instalator” Przeworsk, Kolbruk, 
Budinstel, Piekarnia „Bułeczka”, a także szereg mniejszych firm. 

W trudniejszej sytuacji na przeworskim rynku pracy są kobiety. W 2008 roku 
wśród ogółu pozostających bez pracy kobiety stanowiły 56,4,9%. Tendencja  
ta utrwaliła się pod koniec lat 90-tych zwłaszcza, że duża część zlikwidowanych 
zakładów odzieżowych i przetwórstwa (Jarlan, Vistula, Comindex) spowodowała, 
że pracę traciły głównie kobiety. Poziom bezrobocia kobiet na terenie miasta już 
od kilku lat nie zmienia się.

Wśród bezrobotnych zarejestrowanych w Przeworsku przeważają osoby w wieku  
25-34 lat oraz ludzie młodzi do 24 roku życia. Pierwsza grupa stanowi 35,1%, a druga 
26,7% ogółu bezrobotnych (łącznie bezrobotnych do 35 lat – 61,8%). Wyróżnik 
wieku wśród bezrobotnych jest nieco inny niż w województwie podkarpackim, gdzie 
dominują bezrobotni w grupie wiekowej powyżej 35 roku życia.  Jednak również 
w Przeworsku zauważalna jest tendencja wzrastającego udziału bezrobotnych  
w starszych grupach wiekowych np. w grupie osób w wieku 45-54 lat, która  
w 1999 roku stanowiła 8,3%, a w roku 2005 już 16,9%.

Rozpatrując okres pozostawania bez pracy, można stwierdzić, że w Przeworsku 
(podobnie jak na Podkarpaciu  i w kraju) przeważają osoby długotrwale bezrobotne. 
W końcu 2005 roku prawie połowa  zarejestrowanych (48,9%) bezrobotnych  
w Przeworsku pozostawało bez pracy ponad rok, z tego 30,5% to osoby bez pracy 
ponad 24 miesiące. Liczba ta powiększa się stale od 1999 roku, kiedy ta grupa osób  
stanowiła jedynie 17,7 % bezrobotnych a obecnie ponad 30%. Na pozostawanie 
bez pracy przez dłuższy okres ma wpływ miedzy innymi wykształcenie i staż pracy. 
Osoby długotrwale bezrobotne posiadają najczęściej niski poziom wykształcenia  
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Zasadniczej zmianie w badanym okresie uległa ogólna struktura podmiotów 
gospodarczych. Wzrósł udział usług o 5,6% do poziomu 82.7%, natomiast 
udział przemysłu spadł o 3,6%, a budownictwa o 1,5%. Ma to odzwierciedlenie 
w ogólnokrajowych tendencjach. W latach 90. do przyspieszenia rozwoju sektora 
usługowego dodatkowo przyczyniły się usługi telekomunikacyjne i informatyczne, 
które wynikają z gwałtownego rozwoju w dziedzinie technologii i innowacyjności. 
Obecnie coraz większego znaczenia nabierają usługi pozostające w relacji produkcja-
usługi (usługi dla biznesu), a ich rozwój jest jednym z najbardziej dynamicznych 
w porównaniu do innych działalności (np. usługi finansowe). Jeszcze bardziej  
te zmiany są widoczne przy analizie zmian ilościowych podmiotów w poszczególnych 
sekcjach działalności gospodarczej. 

Wśród podmiotów gospodarczych funkcjonujących w mieście najliczniej 
reprezentowany jest sektor handlu i napraw (sekcja G). W 2007 roku skupiał 
on 36,4 % wszystkich podmiotów działających w Przeworsku. Istotne znaczenie  
w gospodarce mają inne jednostki świadczące różnego rodzaju usługi, są to: 
obsługa nieruchomości i firm (K) 11,5% ogółu podmiotów, ochrona zdrowia  

Kisiel L., 2009, Kształtowanie się 
podstaw ekonomicznych miast  

w fazie postindustrialnej na
przykładzie Przeworska [w:] 
Kozaczka M. (red.) Miasta 

województwa podkarpackiego  
w procesie zmian systemowych, 

Katolicki Uniwesrsytet Lubelski,  
s. 67-85.

3

i pomoc społeczna (N) 10,9%, pośrednictwo finansowe (J) 4%. Pozostałe to usługi 
komunalne, transport, edukacja oraz hotele i restauracje 3. Natomiast sektor 
przetwórstwa przemysłowego (D) skupiał 119 podmiotów, czyli o 33 podmioty 
więcej niż w 1995r., choć jego udział w ogólnej liczbie podmiotów spadł do poziomu 
8,9% z 12,5% w roku 1995. Podobne relacje objęły budownictwo (F), gdzie również 
nastąpił wzrost liczby podmiotów do 103 (7,7%).

Udział podmiotów gospodarki narodowej w Przeworsku w latach 1995 i 2007*

Źródło: GUS Bank Danych Regionalnych. Obliczenia własne
*Zarejestrowane w rejestrze REGON wg sekcji PKD

W analizowanym okresie (1995-2007) największą dynamiką wzrostu (209%) 
podmiotów gospodarczych odznaczały się usługi: usługi finansowe wykazały, 
aż 671% wzrostu, obsługa nieruchomości 203%, a opieka zdrowotna i pomoc 
społeczna wzrost o 177%. W handlu i naprawach oraz budownictwie nastąpił 
wzrost o 63%, a w przetwórstwie przemysłowym - o  38%. 

Działające na terenie miasta podmioty gospodarcze należą przede wszystkim do 
osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą tzw. mikroprzedsiebiorstwa. 
W roku 1995 zarejestrowano 548 takich firm, a ich udział sięgał 79,8% ogółu 
podmiotów gospodarczych zarejestrowanych w mieście. W kolejnych latach udział 
firm najmniejszych wahał się od 80,5% w roku 2000 do 75,1% w roku 2007. Jednak 
ich liczba w latach 1995-2007 stale wzrastała, a dynamika wyniosła prawie 84%. 
Równocześnie w badanym okresie wskaźnik przedsiębiorczości mierzony liczbą 
zarejestrowanych podmiotów gospodarczych na 1000 mieszkańców wzrósł z bardzo 
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6 punktów sprzedaży paliw. Można zatem stwierdzić, że sieć placówek handlowych 
w Przeworsku jest rozwinięta w stopniu wystarczającym.

Na poziom rozwoju ekonomicznego miasta zasadniczy wpływ ma również 
zmniejszająca się liczba pracujących. W latach 1995-2003 spadła ona 1884 osoby  
i filie 7 banków. W mieście funkcjonują również pozabankowe instytucje finansowe 
oraz kredytowe.

niskiego poziomu 41,8 w roku 1995 do poziomu 85,3 w roku 2007.

Udział podmiotów gospodarczych w sektorze usług w Przeworsku w 2007 r.

Wzrost ten był czynnikiem stymulującym rozwój gospodarczy Przeworska, 
głównie za sprawą wzrostu liczby mikroprzedsiębiorstw. Można zatem stwierdzić,  
że mikroprzedsiebiorstwa wchłonęły znaczącą liczbę osób, które utraciły pracę  
w upadłych lub zlikwidowanych przedsiębiorstwach państwowych i spółdzielczych. 
Ich rozwój zmienił zarówno strukturę podmiotów gospodarczych przesuwając  
ją w kierunku usług, kosztem przemysłu i budownictwa, jak i strukturę pracujących 
w poszczególnych sektorach. 

W Przeworsku zauważalne jest ponadto zmniejszenie się liczby podmiotów średnich 
(od 50 do 250 pracowników)4. Największe podmioty gospodarcze działające na terenie 
miasta reprezentują przede wszystkim branżę odzieżową, meblarską, spożywczą, 
budowlaną i chemiczną. W końcu roku 2003 w Przeworsku zarejestrowanych 
było 275 sklepów różnych branż, które dawały pracę ponad 650 mieszkańcom.  
W mieście funkcjonowały również 3 targowiska stałe z 70 punktami sprzedaży oraz  
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Poziom rozwoju przedsiębiorczości i poziom aktywności gospodarczej w wybranych 
miastach województwa podkarpackiego w latach 1995-2007

* podmioty gospodarki narodowej zarejestrowane w rejestrze REGON

tj. o ok. 25%. Największy spadek zanotowano w sektorze przemysłowym, z prawie 
46% do niecałych 31%. Dynamiczne zmiany dotyczyły sektora usług, w którym 
w 1995 roku pracowało 52,1% ogółu osób, w tym w usługach rynkowych 52,3%, 
a w usługach nierynkowych 47,7 %. Łącznie sektor usług zatrudniał 3888 osób. 

Kolejne lata wskazują na wzrost liczby zatrudnionych w usługach, osiągając  
w 1999 roku poziom 4612 osób, następnie liczba ta spadła do poziomu wyjściowego 
i w 2003 roku osiągnęła 3848 osób. Równocześnie nastąpiło odwrócenie proporcji 
zatrudnionych w usługach rynkowych i nierynkowych. W 1995 roku w usługach 
rynkowych zatrudnionych było 2035 osób (27,3% ogółu zatrudnionych),  
a w 2003 r. już tylko 1794 osób (32,1%), natomiast w usługach nierynkowych nastąpił 
wzrost liczby pracujących z 1853 osób do 2054 osób, co stanowiło odpowiednio 

24,8% i 36,8 % pracujących. 

Dla rozwoju przedsiębiorczości i poziomu aktywności gospodarczej istotną rolę 
odgrywają również instytucje otoczenia biznesu. Funkcjonują tu organizacje  
i instytucje ułatwiające prowadzenie działalności gospodarczej. Usługi okołobiznesowe 
świadczą ośrodki doradczo szkoleniowe takie jak: Biuro Terenowe Rzeszowskiej Agencji 
Rozwoju Regionalnego, Regionalne Centrum Informacji Europejskiej, Centrum  
Współpracy Transgranicznej, W Przeworsku działa także Punkt Konsultacyjno - 
Doradczy przy Leżajskiem Stowarzyszeniu Rozwoju. Rozwój przedsiębiorczości 
na terenie miasta wspiera także Przeworskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw 
Gospodarczych. Instytucje te pozbawione są jednak wspólnych działań, często  
ze sobą rywalizują, zbyt wolno postępuje ich specjalizacja i profesjonalizacja. W celu 

L. Kisiel, 2006. Zarys zmian 
społeczno gospodarczych w mieście 

Przeworsku w latach 1990-2005,
(w:) Gimnazjum i Liceum 

w Przeworsku, Towarzystwo 
Miłośników Przeworska i Regionu.

Przeworsk.
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zwiększenia efektywności działań promujących i pomagających przedsiębiorczości 
konieczna jest wymiana informacji i doświadczeń. Brak natomiast w mieście 
instytucji skupiającej podmioty gospodarcze, jak izby gospodarcze czy stowarzyszenia 
samorządu gospodarczego. Obsługę finansową inwestorów zapewniają oddziały  
Należy wspomnieć, że ostatnie 20-lecie to również wzmocnienie instytucjonalne 
Przeworska poprzez powstanie oddziału Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, 
oddziału ZUS oraz oddziału terenowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji 
Rolnictwa. Ważnym czynnikiem było również powstanie w 1999 roku Starostwa 
Powiatowego i jego wielu jednostek organizacyjnych.

ROZWÓJ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ
Zaopatrzenie w wodę 
Dla zobrazowania stanu zaopatrzenia w wodę miasta Przeworska przed powstaniem 
samorządów przypomnieć należy, że z danych ukazanych w 1969 roku5 wynika, 
że długość rozdzielczej sieci wodociągowej bez podłączeń wynosiła 5,4 km,  
a na koniec 1990 r. - 17,4 km. Tak więc na przestrzeni 20 lat (1970-1990) 
wybudowano zaledwie 14,7 km rozdzielczej sieci wodociągowej. Brak było wówczas 
wydajnych studni, które mogłyby zapewnić dostawy wody na odpowiednim poziomie.  
Nie dziwi zatem fakt, że problemy braku wody w mieście ciągnęły się latami,  
a ich rozwiązanie stało się sztandarowym postulatem mieszkańców. Zwłaszcza,  
że z wodociągów w 1990 roku korzystało zaledwie nieco ponad 60 % mieszkańców, 
głównie w centrum Przeworska. Dopiero pierwsze lata działalności samorządu 
terytorialnego sprawiły, że rozwiązanie problemu braku wody stało się dla władz 
miasta sprawą najpilniejszą. Zaopatrzenie miasta w wodę wymagało budowy 
nowych ujęć, których wydajność  pozwoliłaby zmienić ten niekorzystny obraz. 

Dlatego też w latach 1991-1993 powstało nowe ujęcie Rozbórz - Trojany i SUW 
Rozbórz. Można stwierdzić, że lata 90-te to swego rodzaju rewolucja w budowie 
systemu zaopatrzenia w wodę jak i kanalizacji. Ogromne inwestycje poczynione  
w ostatnim 20-leciu zmieniły obraz miasta w tym zakresie. Długość sieci zwiększyła 
się o 73,8 km, czyli ponad 5 - krotnie. Obecnie długość sieci wodociągowej łącznie 
z podłączeniami i siecią magistralną wynosi ponad 170 km, co w porównaniu  
z rokiem 1990 daje prawie 110 km wybudowanych nowych wodociągów,  z których 

korzysta ponad 15 tys. osób, co stanowi 95% mieszkańców.

Długość sieci wodociągowych -rozdzielczych (w km) w m. Przeworsku w latach 1990 - 2009

Na przestrzeni ostatnich lat zużycie wody w gospodarstwach domowych stale 
się zmniejsza mimo wzrostu liczby osób korzystających z wodociągów miejskich. 
Spadek ten jest wynikiem oszczędności prowadzonych przez gospodarstwa 
domowe. I tak w latach 1990 - 2005 nastąpił spadek ilości dostarczonej wody 
o 57% z 910,7 tys.m3 do 569,9 tys.m3. Podobna sytuacja dotyczy zużycia wody 
na cele produkcyjne, gdzie nastąpił spadek o 62%  w stosunku do roku 1990. 
Spadek ten spowodowany jest likwidacją niektórych zakładów przemysłowych 
oraz racjonalniejszą gospodarką.

Zaopatrzeniem w wodę zajmuje się Przeworska Gospodarka Komunalna 
Sp. z o.o., a wcześniej Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej. 
Woda pobierana jest obecnie z  ujęć głębinowych w Rozborzu. Ujęcie wody  
w Gniewczynie Łańcuckiej związane ze stacją uzdatniania wody Przeworsk I 
zostało zlikwidowane, natomiast ujęcie w Rozborzu-Trojanach powiązane jest 
ze stacją uzdatniania wody we wsi Rozbórz. Koncepcja zaopatrzenia miasta 
Przeworska w wodę zakłada, że podstawowym ujęciem wody dla miasta będzie 
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ujęcie Rozbórz-Trojany. Zgodnie z nią wszelkie działania modernizacyjne systemu 
zaopatrzenia miasta w wodę powinny iść w kierunku rozbudowy tego ujęcia oraz 
modernizacji Stacji Uzdatniania Wody Rozbórz. 

Kanalizacja
Podobnie jak zaopatrzenie w wodę gospodarka ściekowa w Przeworska leży  
w gestii PGK Sp. z o.o. Długość sieci kanalizacyjnej na terenie miasta łącznie  
z przykanalikami wynosi 127,4 km i zwiększyła się od 1990 roku o 115 km. Można 
zatem stwierdzić, że na początku lat 90 sieć kanalizacji sanitarnej istniała w bardzo 
ograniczonym zakresie. Zwłaszcza, że w  roku 19696 długość sieci ogólnospławnej
wynosiła tylko 3,5 km i do roku 1990 zwiększyła się zaledwie o 8,2 km. Kanalizacji 
sanitarnej w dzisiejszym znaczeniu nie było w ogóle, podobnie jak oczyszczalni, która 
została oddana do użytku dopiero w 1990 roku. Ogromny zakres skanalizowania 
miasta powiązany z rozbudową oczyszczalni ścieków sprawił, iż obecnie z usług 
kanalizacyjnych korzysta 94% mieszkańców miasta. Oczyszczalnia ścieków 
rozbudowana została w latach 1996-1997 z myślą o perspektywie rozwoju miasta 
oraz włączeniu sąsiednich miejscowości.  Obecnie przepustowość oczyszczalni

Długość sieci kanalizacyjnej (w km) w m. Przeworsku w latach 1990 -2009

wynosi 6000m3/d i posiada rezerwy wynoszące od 2000-2500 m3/d. Obsługuje 
ona mieszkańców Przeworska oraz mieszkańców Gminy Zarzecze (z miejscowości: 
Żurawiczki, Maćkówka oraz Zalesie),  także z Gminy Przeworsk.

Sieć drogowa
Miasto Przeworsk stanowi ważny węzeł komunikacyjny województwa podkarpackiego, 
leży na skrzyżowaniu dróg o znaczeniu międzynarodowym, krajowym i regionalnym. 
Na sieć dróg składają się drogi wojewódzkie, krajowe, powiatowe oraz drogi gminne, 
których łączna długość na terenie miasta wynosi 108,8 km. 

Zasadniczym zmianom uległ układ komunikacyjny miasta. Dotyczy to w szczególności 
poczynionych inwestycji w zakresie przebudowy głównych skrzyżowań w mieście 
oraz budowie i modernizacji dróg, chodników oraz mostów. W ostatnim 20-leciu 
dokonano przebudowy głównego skrzyżowania międzynarodowej drogi E-4 z drogą 
krajową Lublin - Przeworsk - Grabownica Starzeńska. Skrzyżowanie poszerzono 
o dodatkowe pasy zjazdu. Zainstalowano sygnalizację świetlną, równocześnie 
wprowadzono elementy zabezpieczające mieszkańców przed nadmiernych hałasem 
dokonując, na koszt miasta, wymiany okien na dźwiękoszczelne w budynkach 
usytuowanych wzdłuż krzyżówki.

Przebudowano skrzyżowanie drogi międzynarodowej E-4 z drogą powiatową  
ul. Studziańska i ul. Szpitalna. Poszerzono skrzyżowanie o pasy zjazdu oraz zamontowano 
sygnalizację świetlną. Poszerzono drogę E-4 przy zjeździe na ul. Konopnickiej  
i zamontowano sygnalizację świetlną. Świetlną sygnalizację zamontowano również 
przy zjeździe z drogi E-4 na ul. Misiągiewicza. Wykonane modernizacje podniosły 
poziom bezpieczeństwa w szczególności dzieci i młodzieży w drodze do szkół.

Wraz z przebudową krzyżówki przy ul. Studziańskiej dokonano poszerzenia drogi 
do mostu na rzece Mleczce, wybudowano zjazdy do zakładów handlowych i Zajazdu 
„Pastewnik” oraz przebudowano most na Mleczce zwiększając jego szerokość, 
budując zjazd na ul. Niepodległości oraz podnosząc jego nośność. Wykonano 
również generalny remont mostu na rzece Mleczce przy ul. Czarnieckiego, dzięki 
czemu zwiększono jego nośność (most ten obecnie przekazano w zarząd Starostwu 
Powiatowemu).

Do znaczących inwestycji doszło również na drogach miejskich i wewnętrznych. 

J.Kunysz 
- Siedem wieków Przeworsk, 

1974, Rzeszów. 
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W ostatnich latach powstały dwie nowoczesne stacje paliw na drogach wylotowych 
w kierunku Rzeszowa i Przemyśla. Wykonano kompleksowe oświetlenie miasta 
zarówno przy drogach głównych, jak i na wielu osiedlach poprawiając stan 
bezpieczeństwa. Równocześnie zmodernizowano oświetlenie na energooszczędne. 
Szczególnie w latach 2003-2010 wykonano i zaplanowano inwestycje na niespotykaną 
skalę. Dotyczy to zarówno budowy nowych dróg oraz chodników jak i modernizacji 
istniejących. Wyremontowano większość chodników w centrum miasta oraz 
wszystkie wzdłuż drogi E-4, wykonano remonty chodników wzdłuż drogi krajowej 
Lublin-Grabownica (od ul. Węgierskiej do ul. Skłodowskiej oraz ul. Gorliczyńskiej). 
O skali realizowanych inwestycji drogowych świadczy wzrost wydatków na drogi. 
W 2010 roku wydatki te kształtują się na poziomie 4,5 mln, co w porównaniu  
z np. rokiem 1999 daje wzrost dwunastokrotny.

Wydatki na drogi w latach 1999 - 2010

Ogromną wagę przywiązuje się do dbałości estetykę miasta. Po wielu inwestycjach 
kanalizacyjnych, wodociągowych i drogowych można było za planować działania 
związane z zielenią miejską, kwietnikami, klombami, rabatami itp. Planowane 
są również kolejne działania mające na celu dodatkowe ukwiecenie miasta oraz 
powiększenie obszarów zieleni. 

Wstąpienie Polski do Unii Europejskiej dało również nową możliwość sięgania  
po środki zewnętrzne na budowę dróg. Miasto Przeworsk otrzymało środki na 
dwa duże projekty drogowe z Regionalnego programu Operacyjnego Województwa 
Podkarpackiego: Budowę dróg ul. Żytnia, Niepodległości i Witosa oraz na 

całą sieć dróg miejskiej na osiedlach za stacją PKP. Łączna wartość projektów  
to 5 mln 281 tys. zł. 

Równocześnie wspólnie z Powiatem Przeworskim realizowane są projekty: 
· przebudowa ciągu dróg powiatowych Przeworsk-Zarzecze-Siennów  
  (ul. Czarnieckiego, Wojska Polskiego, Gimnazjalna, Lwowska, Kościouszki),
· przebudowa ciągu dróg powiatowych Przeworsk - Gać - Markowa 
  (ul. Szpitalna, ul. Studziańska).

W projektach tych miasto zabezpiecza wkład własny, a wartość robót osiąga wielkość  
do 3 mln zł.

Obwodnica
Przez Przeworsk przebiega droga E4, która dzieli miasto na dwie części. Wraz 
ze wzrostem ilości pojazdów znacznie wzrosły uciążliwości dla mieszkańców 
Przeworska. Po wielu latach dyskusji i oczekiwań dopiero w 2000 roku przystąpiono 
do opracowania założeń przestrzennych budowy obwodnicy miasta Przeworska. 

W roku 2000 z inicjatywy Burmistrza Janusza Magonia oraz Posła Krzysztofa 
Kłaka zostało podpisane porozumienie z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych  
i Autostrad dotyczące współfinansowania  dokumentacji technicznej. W 2009 roku 
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad jako inwestor tego przedsięwzięcia 
uzyskał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy obwodnicy 
miasta Przeworska w ciągu drogi krajowej Nr 4 Jędrychowice - Korczowa  
w wariancie W1. Wraz z budową obwodnicy zaprojektowana i wykonana będzie 
infrastruktura techniczna, budowle inżynierskie (mosty), budowle towarzyszące, 
drogi serwisowe oraz zabezpieczenia przed hałasem w różnych formach  
tj. ekrany akustyczne oraz ekrany z zieleni. Około km 637+500 planowany jest 
węzeł typu „trąbka”, który łączył będzie planowaną obwodnicę z istniejąca drogą 
krajową Nr 4. Od km 638+200 do końca projektowanego odcinka planowana 
droga przebiega po istniejącym śladzie drogi krajowej nr 4, gdzie sąsiedztwo 
stanowią tereny rolnicze. 

W pasie planowanej inwestycji znajdują się następujące drogi publiczne:
· Droga powiatowa nr 33-117 Przeworsk - Gać - Markowa (ul. Studziańska),
· Droga wojewódzka nr 835 Lublin - Przeworsk (ul. Węgierska, ul. Gorliczyńska),
· Droga powiatowa (ul. Wiejska),

MIASTO PRZEWORSK
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Telekomunikacja
Stan telefonizacji miasta początkiem lat 90-tych był wysoce niezadowalający,  
a wskaźniki liczby abonentów na 1000 mieszkańców (127,1) plasowały nasze miasto 
na ostatnich miejscach w statystyce. Tak więc telefonizacja stała się kolejnym 
wyzwaniem dla władz miasta u początków samorządności. W 1991 roku wykonana 
została dokumentacja techniczna telefonizacji miasta. Finansowanie telefonizacji 
odbywało się z wpłat mieszkańców. Już w 1992 roku podpisanych zostało ponad 
1000 umów na podłączenie telefonów oraz zainstalowano 250 nowych numerów 
telefonicznych. Telefonizację zakończono w 1993 roku, podłączono ostatecznie 
1050 nowych abonentów. Przeworsk zakończył telefonizację jako pierwsza gmina 
województwa przemyskiego. 

W latach 1990-2005 liczba abonentów zwiększyła prawie 3-krotnie z 2 008 
abonentów w 1990 roku do 5621 w roku 2005.

Przeworsk jest obsługiwany łącznością przewodową przez jednego operatora 
Telekomunikację Polską S.A. W mieście zainstalowana jest cyfrowa centrala 
telefoniczna, do której podłączeni są wszyscy  abonenci.

Po roku 2000 zmniejszyło się znaczenie telefonii stacjonarnej na rzecz telefonii 
komórkowej. Przeworsk jest objęty zasięgiem wszystkich operatorów sieci komórkowych. 
Na terenie miasta usługi telekomunikacji bezprzewodowej prowadzą m.in. Plus 
GSM, Era GSM oraz Centertel. Obszar ich działania jak i liczba użytkowników 
sukcesywnie się powiększał. Działania podejmowane na rynku usług teletechnicznych 
mają na celu osiągnięcie powszechnej dostępności przez dalszą rozbudowę sieci 
abonenckiej do wielkości wyrażającej się zakładanym wskaźnikiem gęstości
telefonicznej 30 abonentów na 100 mieszkańców. Zakłada się również ciągłe poszerzanie 
wachlarza oferowanych usług, które umożliwia korzystanie z centrali cyfrowej,  
np.: internet,  transmisja danych, systemy przywoławcze, telewizja kablowa, multimedialne 
usługi DSL.

Od roku 2009 prowadzone są również prace związane z udostępnieniem 
mieszkańcom dostępu do bezpłatnego Internetu szerokopasmowego w ramach 
projektu Przeworsk NET ZONE. Obecnie sieć ta obejmuje 1/4 obszaru Miasta 
i jest sukcesywnie rozbudowywana.

Stan telefonizacji w mieście Przeworsku

Źródło: UM Przeworsk

Sieć gazowa i ciepłownictwo
Za dostawę i przesył gazu do Przeworska odpowiedzialny jest Zakład Gazowniczy 
w Jarosławiu, natomiast jego dystrybucją na terenie miasta zajmuje się Rozdzielnia 
Gazu w Przeworsku. Do Przeworska gaz dostarczany jest dwoma gazociągami 
wysokoprężnymi 700 mm relacji Jarosław-Sędziszów i 400 mm relacji Jarosław 
- Sędziszów. Na terenie miasta znajdują się 3 stacje redukcyjno-pomiarowe  
I stopnia i 9 stacji II stopnia.

Długość gazowej sieci rozdzielczej w Przeworsku liczy 60,01 km i zwiększyła się 
od 1990 roku o 7,19 km natomiast długość przyłączy zwiększyła się  o prawie  
16 km. Z sieci gazowej korzystało w 2005 roku 4093 odbiorców przy średnim 
zużyciu 661 m3. Zużycie gazu na jednego odbiorcą spadło w ostatnich latach o blisko 
10 %. Spowodowane jest to zastępowaniem urządzeń gazowych do przygotowywania 
posiłków i ciepłej wody urządzeniami elektrycznymi Zaopatrzenie w ciepło obiektów 
użyteczności publicznej, budownictwa usługowego i przemysłu oraz budownictwa 
wielorodzinnego w Przeworsku zapewnia około 85 kotłowni lokalnych. Budownictwo 
jednorodzinne ogrzewane jest z indywidualnych kotłowni zasilanych gazem  
lub węglem oraz piecami węglowymi. Istniejące lokalne kotłownie węglowe przez 
ostatnie lata były sukcesywnie modernizowane i zamieniane na gazowe.

Kotłownie opalane gazem to:
· kotłownia w budynku Starostwa Powiatowego i Urzędu Miasta,
· kotłownia przy Miejskim Ośrodku Kultury,
· kotłownia ogrzewająca Przedszkole Nr 3,
· 2 kotłownie osiedlowe Spółdzielni Mieszkaniowej przy ul. Krasickiego,
· kotłownia Spółdzielni Mieszkaniowej przy ul. Konopnickiej,
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· Droga powiatowa nr 33-128 Przeworsk - Zarzecze (ul. Wojska Polskiego),
· Droga powiatowa (ul. Kasprowicza),
· Droga powiatowa (ul. Pod Chałupkami),
· Droga powiatowa (ul. Misiągiewicza).

Ponadto w pasie planowanej inwestycji znajdować się będą inne drogi gminne 
(zamiejskie i miejskie). Planowana droga będzie wymagała budowy obiektów 
inżynierskich takich jak mosty (na rzece Nowosiółka i Mleczka), przejazdy 
gospodarcze, przepusty (na mniejszych ciekach i rowach), wiadukty (nad linią 
kolejową wąskotorową Przeworsk - Dynów, linią kolejową E30 (korytarz III) oraz 
węzły drogowe. 

Ponadto budowa drogi obwodowej będzie wymagała przebudowy:
· sieci wodociągowych,
· sieci i urządzeń kanalizacji deszczowej i sanitarnej,
· sieci gazowych (wysoko i niskoprężnych),
· kabli i linii napowietrznych telefonicznych,
· sieci elektrycznych teletechnicznych,
· linii napowietrznych energetycznych NN, SN i WN,
· oświetlenia ulicznego.

Parametry techniczne projektowanej drogi obwodowej:
· klasa drogi - GP,
· prędkość projektowa - 100 km/h,
· obciążenie nawierzchni 115 kN/os,
· przekrój drogowy WI (km 631+857+633+000, km 636+900-638+525):
 - dwujezdniowy 2x2,
 - szerokość jezdni 2x7.0 m,
 - szerokość utwardzonego pobocza 2x2.0 m,
 - szerokość poboczy gruntowych 2x0.75 m,
 - szerokość pasa dzielącego 4.5 m z opaskami 2x0.5 m,
· przekrój drogowy WI (km 633+000-636+900):
 - jednojezdniowy 2+1,
 - szerokość jezdni 3x3.5 m =10.5 m,
 - szerokość opasek zewnętrznych 2x0.7 m,
 - szerokość opaski środkowej 1.0 m,
 

- szerokość pobocznych gruntowych 2x 1.25 m.

Przewiduje się budowę 3 węzłów drogowych:
· węzeł typu caro łączący obwodnicę z projektowaną autostradą A-4,
· węzeł typu półkoniczyna łączący obwodnicę z droga wojewódzką nr 835,
· węzeł typu trąbka łączący obwodnicę z istniejącą droga krajową nr 4.

Przedmiotowa inwestycja zgodna z deklaracją Ministra Infrastruktury  
po uzyskaniu decyzji o Warunkach Realizacji Inwestycji jest przewidziana  
do realizacji niezwłocznie w momencie zagwarantowania środków finansowych 
przez Budżet Państwa. Wybudowanie obwodnicy na pewno przyczyni się  
do poprawy bezpieczeństwa ruchu, a wykonanie zabezpieczeń ekologicznych  
do ochrony środowiska przyrodniczego wokół drogi.

Długość obwodnicy to 6,7 km, a jej szacunkowa wartość to 120 mln zł.

Autostrada
Poważnym problemem, który wystąpił w trakcie uzgodnień przy budowie autostrady 
A-4 stał się brak połączenia drogi krajowej Nr 4 i drogi wojewódzkiej 835 z węzłem 
autostrady A-4 Przeworsk-Gorliczyna. Brak realizacji łącznika spowodowałby  
w konsekwencji zaniechanie budowy węzła autostrady A-4 Przeworsk  - Gorliczyna, 
który ma znaczenie strategiczne dla miasta i całego Powiatu Przeworskiego. 
Dlatego już pod koniec 2008 roku władze miasta, powiatu i sąsiednich gmin 
rozpoczęły szereg konsultacji na temat planowanej inwestycji. Dzięki tym staraniom 
Sejmik Województwa Podkarpackiego przejął na siebie realizację części łącznika  
od strony Gorliczyny do węzła autostrady A-4 zabezpieczając w Wieloletnim Planie 
Inwestycyjnym Województwa prawie 40 milionów złotych na to zadanie. Trwają 
pracę nad rozstrzygnięciem dalszych szczegółów realizacji tej inwestycji, tak aby 
wspólnie z otwarciem autostrady wykonany został węzeł Przeworsk - Gorliczyna 
zjazd na drogę wojewódzka 835, a następnie na drogę  krajową nr 4 oraz węzeł 
obwodnicy Miasta.
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· kotłownia Spółdzielni Mieszkaniowej ul. Sienkiewicza,
· 2 kotłownie Towarzystwa Budownictwa Społecznego przy ul. Piłsudskiego,
· kotłownia osiedlowa przy ul. Jagiellońskiej,
· kotłownia Muzeum w Przeworsku,
· kotłownia MOPS.

Zmiany te były przeprowadzone zgodnie przyjętym Uchwałą Rady Miasta 
Przeworska z dnia 4.04.2002 r. „Planem zaopatrzenia w ciepło, energie elektryczną 
i gazową miasta Przeworska”. 

W najbliższym czasie przewiduje się likwidację, przebudowę lub modernizację 
następujących kotłowni węglowych na terenie Przeworska:
· kotłownia firmy „Geyer & Hosaja” o mocy 4,36 MW, 
· kotłownia na paliwo stałe (opalana odpadami z drewna) Firmy „Trax” o mocy 4,6 MW,
· elektrociepłownia byłej Cukrowni „Przeworsk”.

Roczna produkcja energii cieplnej w Przeworsku wynosi 62,3 MW, w tym 
dla celów mieszkaniowych wytwarzane jest 26,0 MW, natomiast dla celów 
przemysłowych - 29,5 MW. W najbliższych latach należy spodziewać się 
zwiększenia zużycia ciepła w porównaniu ze stanem obecnym do 64,6 MW  
w roku 2006. Przewidywany wzrost nastąpi przede wszystkim w budownictwie 
jednorodzinnym. Nie przewiduje się wzrostu zapotrzebowania ciepła dla 
budownictwa przemysłowego.

W mieście Przeworsku zaznacza się i postępuje proces oszczędnego gospodarowania
paliwami i energią. Powodem takiego działania są m.in.:
· rosnące ceny paliw i gazu,
· nowoczesne metody zmniejszania strat ciepła w budynkach,
· wprowadzanie układów grzewczych o wyższej sprawności energetycznej,
· eliminowanie przestarzałych kotłowni i sieci ciepłowniczych,
· stosowanie regulacji automatycznej,
· realizacja programów termomodernizacyjnych.
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(z I poł. XIX w.), pomnik Króla Władysława Jagiełły w Rynku. Remontu doczekał 
się również zegar na wieży ratuszowej. Konserwacji poddano elementy klasztoru 
oo. Bernardynów (fasadę, wieżę i wnętrze kościoła). Największe prace nastąpiły  

 fot. Pomnik Króla 
Władysława Jagiełły

OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO, 
WALORY TURYSTYCZNE I BAZA NOCLEGOWA
W najcenniejszych obiektach, niezmiernie ważnych dla mieszkańców Przeworska 
i stanowiących o naszej historii trwały przez ostatnie lata prace konserwatorskie 
mające na celu przywrócenie świetności tych miejsc. Prace objęły Pałac 
Lubomirskich stanowiący siedzibę muzeum i uporządkowanie parku. Rozpoczęto 
także odbudowę oranżerii. Niestety, Starostwu Powiatowemu nie udało się 
zakończyć tej inwestycji do dnia dzisiejszego. Renowacji poddano mury obronne 
przy Klasztorze Bernardynów oraz część murów przy Bazylice. Renowacji poddano 
także Kapliczkę na Kopcu Tatarskim (XVII w), Kapliczkę przy ul. Konopnickiej  
w Bazylice Kolegiackiej, wykonano izolacje dawnego klasztoru i kościoła, osuszono 
część murów Kaplicy Bożego Grobu. W latach 1999-2010 wykonano cały szereg 
prac konserwacyjno - renowacyjnych wewnątrz Bazyliki: konserwacji poddano 
ołtarz główny wykonany w stylu toskańskiego baroku (z 1693 r.), stalle po obydwu 
stronach prezbiterium (z 1751 r.), łuk tęczowy z krzyżem i figurami pasyjnymi 
(z 1754 r.), dwa obrazy i płyty epitafijne (gotyckie), ołtarze boczne i ambonę. 
Pomalowano na nowo ściany i sklepienie prezbiterium, rozpoczęto kompleksową 
renowację Kaplicy Grobu Bożego. Podczas prac konserwatorskich prowadzonych 
w 2005 r. w kopule kaplicy odsłonięto malowidła na miarę epoki pochodzące  
z XVIII wieku, wykonane najprawdopodobniej przez artystów włoskich. Renowacji 
poddano również Klasztor SS Miłosierdzia, w ramach której odnowiono elewacje 
i dach klasztoru oraz malowidła elewacji.

Wszystkie prace były wspierane finansowo przez samorząd Przeworska,  
a koordynatorem tych prac jest od wielu lat zastępca burmistrza Leszek Kisiel.
Prócz wymienionych zabytków ważnymi atrakcjami dla turystów odwiedzających 
miasto Przeworsk są również Zajazd - Camping - Skansen ,,Pastewnik” będący 
jedynym w Polsce ,,żywym” skansenem oraz kolejka wąskotorowa. Skansen, położony 
przy trasie E-4 łączy zabytkową formę budownictwa drewnianego z Przeworska  
i okolic z funkcją hotelarską i gastronomiczną. Cały kompleks Zajazdu na wniosek 
burmistrza wpisano do rejestru zabytków, rozpoczęto również prace związane  
z zagospodarowaniem tego terenu według wcześniejszych koncepcji z uwzględnieniem 
dzisiejszych warunków. Planowane jest przeniesienie na teren zajazdu kilku budynków 

drewnianych w celu uratowania pozostałości zabytkowej i zanikającej zabudowy 
drewnianej.  Natomiast mająca prawie 100 - letnią historię kolejka wąskotorowa 
wykorzystywana jest obecnie w celach turystycznych: kursuje w okresie wakacyjnym 
na trasie Przeworsk-Dynów. Na 40 - kilometrowej trasie kolejki biegnącej piękną 
doliną Mleczki znajduje się jeden z najdłuższych w Polsce, 602 - metrowy tunel.

Zajazd „Pastewnik”, obecnie spełniający najważniejszą rolę hotelowo-gastronomiczną, 
był w złym stanie technicznym, dlatego już od początku lat 90. przystąpiono  
do prac remontowych obiektu. Dzisiejszy wygląd i funkcja Zajazdu „Pastewnik” 

została nadana przez obecnego zarządcę Zbigniewa Mazurka. „Pastewnik”,  jako 
jedno z najlepszych w Polsce miejsc carawaningu, otrzymuje wiele wyróżnień  
i nagród. 

Baza noclegowa turystyki w Przeworsku

Źródło: US Rzeszów

W mieście funkcjonują obiekty dysponujące łącznie 208 miejscami noclegowymi, 
w tym 148 stanowią miejsca całoroczne.

Podstawową bazę noclegową na terenie Przeworska tworzą:
· Zajazd - Skansen „Pastewnik” (60 miejsc noclegowych, w tym 30 całorocznych),
· „Galton” (21 miejsc noclegowych - całorocznych),
· Hotel „Leliwa” (50 miejsc noclegowych - całorocznych),
· Terapia (20 miejsc noclegowych - całorocznych),
· Gemar (27 miejsc noclegowych - całorocznych),
· Szkolne Schronisko Młodzieżowe PTSM przy ZSZ w Przeworsku (30 miejsc  
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noclegowych w miesiącach VII-VIII).

Spośród liczby miejsc hotelowych na przestrzeni ostatnich lat zmniejsza się liczba 
osób korzystających z noclegów na terenie Przeworska. W roku 2004 z oferty 
hotelowej skorzystało łącznie 3579 osób, jedynie 848 stanowili cudzoziemcy. Dlatego 
ważnym elementem wspierającym rozwój turystyki było powstanie Euroregionalnego 
Centrum Informacji Turystycznej oraz przystąpienie do przebudowy Dworu  
z Krzeczowic na hotel. Środki na ten cel zostały pozyskane z Unii Europejskiej.

ECIT mieści się w pomieszczeniach ratusza i zadaniem jego jest wpieranie rozwoju 
turystyki w mieście i całym powiecie w powiązaniu z partnerami zagranicznymi, 
tworzenie turystycznej bazy danych, promocji miasta i regionu.

władz miasta. Przykładem omawianych działań jest reaktywowanie tak bardzo 
popularnej sekcji piłki ręcznej, która powróciła na przeworskie boiska po 15 latach 
nieobecności. Jest to powrót do tradycji sportowych w Przeworsku. Po wybudowaniu 
krytej pływalni nastąpił znaczny rozwój sekcji pływania prowadzonej przez UKS Orlik.

Na terenie miasta działa kilka, w większości funkcjonujących przy szkołach, 
klubów sportowych. Są to:
· MKS Orzeł Przeworsk ( piłka nożna, tenis stołowy, szachy),
· SPR Orzeł Przeworsk (piłka ręczna),
· Uczniowski Klub Sportowy „Orlik” (Gimnazjum),
· Uczniowski Klub Sportowy „Jedynka” (SP 1),
· Uczniowski Klub Sportowy „Olimpia” (SP 2),
· Uczniowski Klub Sportowy „Lider” (SP 3),
· Uczniowski Klub Sportowy „Czarni”,
· Uczniowski Klub Sportowy „Bernardyni”,
· Szkółka Piłkarska „Orzełek”,
· Uczniowski Międzyszkolny Klub Sportowo-Turystyczny przy ZSZ w Przeworsku,
· Klub Karate Kyokushin. 

W wymienionych klubach skupia się życie sportowe wielu dyscyplin: pływanie, 
karate kyokushin, piłka nożna - seniorzy, piłka nożna - juniorzy starsi, piłka nożna 
- juniorzy młodsi, piłka nożna - trampkarze, piłka ręczna - seniorzy, piłka ręczna 
- juniorzy, koszykówka - kadeci, szachy, tenis stołowy, siatkówka, lekkoatletyka.

Rozwój bazy rekreacyjno-sportowej
Ostatnia dekada samorządu to również zasadnicza zmiana bazy sportowej naszego
miasta. To, czego nie udało się osiągnąć wcześniej, Przeworsk nadrobił w ostatnich
latach. Na uwagę zasługuje fakt budowy i oddania do użytku pełnowymiarowej hali
sportowej z trybunami i zapleczem technicznym, na którą miasto czekało ponad  
20 lat. Ważnym elementem była również budowa krytej pływalni oraz uzupełnienie
wszystkich obiektów szkolnych o sale gimnastyczne i boiska wielofunkcyjne. 
Również szkoły średnie zostały wyposażone w salę gimnastyczną (LO) i halę 
sportową (ZSZ).

Do najważniejszych inwestycji z zakresu sportu w latach 1990-2010 należą:
· budowa sali gimnastycznej przy SP Nr 2,
· budowa sali gimnastycznej przy SP Nr 3,
· budowa basenu krytego przy SP Nr 1,
· budowa pełnowymiarowej hali sportowej przy Gimnazjum Nr 1,
· budowa boisk sportowych ze sztuczną nawierzchnią przy SP Nr 1,
· budowa boisk sportowych ze sztuczną nawierzchnią przy Gimnazjum Nr 1,
· budowa sali gimnastycznej przy liceum,
· budowa pełnowymiarowej hali sportowej przy technikum,
· generalny remont stadionu „Orzeł” przy ul. Budowlanych, z budową dodatkowych trybun,
· budowa boiska ze sztuczna trawą przy MOSiR,
· budowa boiska ze sztuczną nawierzchnią przy SP Nr 3,
· budowa boiska ze sztuczną nawierzchnią przy SP Nr 2,
· rozpoczęcie prac związanych z budowy terenu rekreacyjnego przy stadionie  
  „Orzeł” na terenach poprzemysłowych byłej cukrowni.

Brak jest na terenie Podkarpacia miasta podobnej wielkości, w którym podjęto 
tak znaczące inwestycje z zakresu stworzenia odpowiedniej bazy sportowej. 
Rozwój obiektów sportowych spowodował w ostatnich 10 latach ogromny postęp  
w różnych dyscyplinach sportu, których przedstawiciele zdobywają laury na szczeblu 
powiatowym, wojewódzkim, regionalnym i krajowym. Działający w Przeworsku 
kluby sportowe wychowują i szkolą młodzież nawet na poziomie młodzieżowych 
mistrzów Polski. Podkreślić należy, że rozwój ten nie byłby możliwy bez obiektów 
sportowych, a także bez zaangażowania wielu nauczycieli i trenerów oraz wsparcia
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BUDŻET MIASTA PRZEWORSKA 
W LATACH 1990-2010
Jednym z trudniejszych etapów w rozwoju miasta jest przygotowanie i realizacja 
uchwalonego budżetu, gdyż następuje wówczas jego konfrontacja z rzeczywistością 
i możliwościami finansowymi. Prawo budżetowe zawiera kilka zasad wykonywania 
budżetu. Przede wszystkim stanowi ono, że wykonanie budżetu należy do organów 
wykonawczych samorządu terytorialnego (w pierwszych trzech kadencjach 
do Zarządu Miasta a obecnie do Burmistrza). Organy te są upoważnione, 
ale nie zobowiązane do wykonania budżetu. Oznacza to, że nie są zmuszone  
do całkowitego wydatkowania środków budżetowych, gdyż powinny się kierować 
gospodarnością i oszczędnością.

Budżet Miasta Przeworska na przestrzeni dwudziestu lat wzrastał systematycznie 
zarówno po stronie dochodów, jak i wydatków. Jednak zmiany te warunkowane były 
możliwościami finansowymi, a przede wszystkim obraną strategią inwestycyjną 
poszczególnych kadencjach. W roku 1990 dochody kształtowały się na bardzo 
niskim poziomie 7 393 500 zł (w wartościach zdenominowanych), ale już  
w 1991 r. ze względu na zmianą źródeł dochodów dochody wzrosły do poziomu 
1.824.348 zł., a pod koniec I kadencji w roku 1993 - 3 130 929 zł. Podobne 
tendencje zaobserwować można w kolejnych kadencjach samorządu od 15,7 mln zł 
w 1998 roku do aż 35,9 mln zł w 2010 r. Natomiast wydatki w roku 1991 wyniosły 
1 691 485 zł, aby przez następne 19 lat osiągnąć poziom 40,3 miliona złotych. 

Największą pozycje spośród przedstawionych w tabeli wydatków w latach 1991 - 
1993 (I kadencja) zajmował dział gospodarka komunalna (48,1%), z tego działu 
finansowany był Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej oraz remonty 
i budowa dróg wodociągów i kanalizacji. Od roku 1994 możemy zauważyć 
drastyczny skok wydatków w dziale oświata i wychowanie, który związany był  
z przejęciem przez miasto od Kuratorium Oświaty prowadzenia i finansowania 
szkół podstawowych (1 stycznia1994 r.).

Rok 1995 przyniósł następne zmiany - z dniem 1 stycznia 1995 roku nastąpiła 
denominacja złotego oraz znaczące zmiany w finansowaniu zadań z zakresu opieki 
społecznej, które do tej pory w większości pokrywane były ze środków budżetu

państwa. Spowodowało to zauważalny wzrost wydatków w tym dziale o ponad 
60% w stosunku do roku poprzedniego w wyniku przekazania do samorządów 
części zadań jak np. wypłata dodatków mieszkaniowych. Nastąpiły również 
zmiany w strukturze organizacyjnej miasta. Z Zakładu Gospodarki Komunalnej  
i Mieszkaniowej na podstawie uchwały Rady Miasta Przeworska wyodrębniony 
zostaje Zakład Budynków Komunalnych i Zakład Gospodarki Komunalnej. 
Następnie w roku 1997 na uchwałą Rady Miasta Przeworska Zakład Gospodarki 
Komunalnej w Przeworsku zostaje przekształcony w Przeworska Gospodarkę 
Komunalna Spółkę z ograniczona odpowiedzialnością, natomiast Zakład 
Budynków Komunalnych w Przeworskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego 
Spółkę z ograniczona odpowiedzialnością. Od tej pory spółki miejskie przejmują 
część zakresu zadań własnych gminy i realizują je jako własną działalność 
statutową. Początkiem 1998 roku następuje kolejna zmiana ustawy o finansach 
publicznych, a co za tym idzie zmiana klasyfikacji budżetowej zarówno 
dochodów jak i wydatków, która wyodrębnia dział transport (drogi), do tej pory 
remonty nawierzchni dróg i chodników były finansowane z działu gospodarka 
komunalna. Od roku 2004, następuje skokowy wzrost wydatków na drogi  
oraz pomoc społeczną i sport.

Zestawienie dochodów i wydatków w latach 1991-2010
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Wydatki na kulturę fizyczną i sport

Analizując budżety poszczególnych lat działalności samorządu można zauważyć 
pewne tendencje w kształtowaniu wydatków miasta. W pierwszej kadencji 
samorządu miejskiego w Przeworsku (lata 1990-1994) szczególny nacisk położono 
na budowę  infrastruktury miejskiej. Wykonano szereg inwestycji związanych  
z rozbudową sieci wodociągowych i kanalizacyjnych. Między innymi wykonano: 
kolektor A i połączono z kolektorem B, wybudowano stację uzdatniania wody 
w Rozborzu, wybudowano kanalizację burzową i wykonano nawierzchnię 
asfaltową m.in. w ulicach Sienkiewicza, Sikorskiego, Korczaka, Kąty, uzbrojono 
teren na os. Jasna (kanalizacja deszczowa i sanitarna). Jak również wykonano 
sieci kanalizacji sanitarnej m.in. w obrębie ulic: Niepodległości, Sienkiewicza, 
1000-lecia, Lubomirskich. Uzbrojono w  sieć wodno kanalizacyjną teren m. 
in. ul. Głęboka – Dynowska, Czarnieckiego, Jasna, Kasprowicza. Rozpoczęto 
wykonywanie gazociągów na ulicy Misiągiewicza. Wybudowano sieci wodociągowe 
ulic: Wiejska, Polna, 11-go Listopada, Niepodległości, Słowackiego o łącznej 
długości około 8 kilometrów. Zakończono budowę oczyszczalni ścieków. 
Ponadto wykonano zasilanie energetyczne ujęcia wody do szpitala oraz 
telefonizację w mieście. W 1993 roku gmina pozyskała 1.050 nowych abonentów. 

Po przejęciu od administracji rządowej 3 szkół podstawowych rozpoczęto 
roboty remontowe mające na celu poprawę ich funkcjonalności. I tak w Szkole 
Podstawowej Nr 3 kontynuowano prace związane z remontem szkoły i budową sali 
gimnastycznej, natomiast w Szkole Podstawowej Nr 2 -  budowę sali gimnastycznej.

Druga kadencja (1994-1998) upłynęła również na budowie i poprawie infrastruktury 
miejskiej. Wykonano wodociągi w ulicach miejskich:  Niepodległości, Za Stacją, 
11-go Listopada, Otwarta, Wiejska, Gorliczynska, Sobieskiego, Słowackiego -  
Katy, Węgierska, Pod Chalupkami, Tkacka, Wierzbowa, Warzywna, Cukrownicza 
boczna. Wykonano łącznie około 30 km wodociągów.  Na terenie miasta 
rozbudowywano tez sieci kanalizacji sanitarnej m.in. ulice: Kasprowicza, 
Zielona, Koczocika, Katy, 11-go Listopada, Niepodległości, Wojska Polskiego, 
Wiejska - łącznie około 6 km kanalizacji sanitarnej. Budowano także kanalizacje 
deszczowe m.in. ulice: Tatarska, Pszenna, Koczocika oraz Andersa. Wykonano 
gazociąg ulicy 11-go Listopada oraz na Os Jasna. Zakończono rozbudowę 
oczyszczalni ścieków, rozbudowano stację uzdatniania wody w Gorliczynie 
oraz studni głębinowej w Rozborzu. Dokonano wymiany części lamp na terenie 
miasta na energooszczędne. W Szkole Podstawowej Nr 2 i Nr 3 zakończono 
budowę sal gimnastycznych. W Szkole Podstawowej Nr 1 dokonano modernizacji 
kotłowni z węglowej na gazową. W 1998 zakończono i oddano do użytku basen 
kryty mieszczący się przy Szkole Podstawowej Nr 1. Rozpoczęto modernizację 
basenu odkrytego, jak również został przeprowadzony remont sali widowiskowej  
w Miejskim Ośrodku Kultury.

Lata 1998 - 2002 to trzecia kadencja samorządów. Zakończono budowę gimnazjum 
mieszczącego się przy ulicy Misiągiewicza oraz rozpoczęto budowę długo 
oczekiwanej hali sportowej. Wykonano parking przy ul. Jagiellońskiej. Został 
zmodernizowany pomnik Walk i Męczeństwa, wyremontowano alejki i mur 
na cmentarzu. Rozpoczęto prace związane z konserwacją i regulacją rzeki 
Mleczki. W ramach ochrony przed nadmiernym hałasem sfinansowano wymianę 
okien w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej przy ul. Jagiellońskiej. Ponadto 
zaczęto remonty budynków komunalnych. W tym czasie nadal rozbudowywano 
infrastrukturę miejską:  kanalizacje sanitarne m. in. ul. Gimnazjalna, Gorliczyńska, 
Słoneczna, Bernardyńska, 11-go listopada, Kopernika, Rozbórz (inwestycja 
realizowana wspólnie z Gminą Wiejską Przeworsk), Misiągiewicza, Ogrodowa,

L. Kisiel, 2006. Zarys zmian 
społeczno gospodarczych w mieście 

Przeworsku w latach 1990-2005,
(w:) Gimnazjum i Liceum 

w Przeworsku, Towarzystwo 
Miłośników Przeworska i Regionu.

Przeworsk.
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Wojska Polskiego, Za Stacją, Wiejska o łącznej długości około 41 km, kanalizacje 
deszczowe w ulicach; Koczocika, Andersa, Jasna, Krakowska, Kąty i Browarna. 
W tym czasie poprawiono również infrastrukturę drogową, zakończając  budowę 
dróg  m.in. Koczocika, Jasna, oraz dokonywano bieżących remontów istniejących 
nawierzchni asfaltowych. Wykonano wodociągi m.in. ulic: Kasprowicza, Żytnia 
oraz gazociągi przy ulicy Tatarskiej i Dynowskiej. Zlikwidowano wyloty kanalizacji 
sanitarnych do rzeki Mleczki.

Wydatki na opiekę społeczną w latach 1991 - 2009

W czwartej kadencji (2002-2006) szczególny nacisk położono na modernizację 
i remonty nawierzchni dróg i budynków. Wyremontowano około 30 km dróg  
i chodników na terenie miasta Przeworska. Rozbudowano zatoczki autobusowe 
przy ul. Łańcuckiej. Wspólnie z Powiatem Przeworskim wykonano parking przy 
ulicy Lwowskiej i Konopnickiej. Wbudowano drogę w ul. 11-go Listopada oraz 
rozpoczęto budowę dróg na osiedlu Benbenka oraz ulicy Żytniej. Przebudowano 
most na ulicy Czarnieckiego, oraz dokonano remontu kładki na rzece Mleczka. 
Wykonywane były kanalizacje burzowe m.in. ulic: Wierzbowa, Wspólna, Żurawia, 
asna, Okopowa. Zmodernizowano wyloty kanalizacji deszczowych na terenie 
miasta, wykonano kanalizacje sanitarne w ulicach: Zamknięta, Kopernika - 
Rozbórz, Łańcucka i Ogrodowa. Oddano do użytku wodociąg magistralny stacji 
uzdatniania wody Rozbórz do Osiedla Misiągiewicza. Kontynuowano regulację 

brzegów rzeki Mleczki. Wybudowano dom przedpogrzebowy mieszczący się na 
nowym cmentarzu. Zakończono budowę pierwszych w mieście boisk sportowych 
ze sztuczną nawierzchnią przy Gimnazjum i Szkole Podstawowej Nr 1. 

Największym wysiłkiem finansowym było jednak zakończenie budowy hali 
sportowej znajdującej się przy ulicy Misiągiewicza, którą dnia 4 grudnia 2003 r. 
oddano do użytku. 

Ze względu na coraz mniejszą liczbę dzieci uczęszczających do przedszkoli i szkół 
miejskich, Rada Miasta Przeworska dnia 1 sierpnia 2003 r. zlikwidowała Szkołę 
Podstawową Nr 4, a z dniem 31 sierpnia 2003 r. Przedszkole Miejskie Nr 1. Budynek, 
w którym mieściła się Szkoła Podstawowa Nr 4 został przeznaczony i zmodernizowany 
na potrzeby Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych. Natomiast budynek,  
w którym miało siedzibę Przedszkole Miejskie Nr 1 został przeznaczony na siedzibę 
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Rozpoczęto budowę boiska sportowego 
przy ul. Gorliczyńskiej. W ramach poprawy bezpieczeństwa, w gimnazjum został 
założony monitoring. Pozyskano oraz wyremontowano budynek znajdujący się 
przy ulicy Niepodległości na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy. 
Wymieniono okna w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej przy ulicy Jagiellońskiej 
oraz remontowano budynki komunalne znajdujące się przy ulicach: Kościelnej, 
Krakowskiej, Lwowskiej, Skłodowskiej.

Piąta kadencja samorządu przypadła na lata 2006-2010. Obecna kadencja to ogromny 
wzrost wydatków inwestycyjnych związanych z realizacją różnych programów 
zarówno rządowych jak i Unii Europejskiej. W latach 2006-2009 wyremontowano 
około 15 km dróg i chodników leżących  na terenie miasta. Wybudowano drogi 
na ulicach: Kałłątaja, 3 Maja, Królowej Jadwigi, Ogrodowej, Budowlanych,  
Św. Jana. Rozpoczęto budowę dróg na ulicach i osiedlach: Żytnia Niepodległości,  
Witosa wraz z infrastruktura, os. Benbenka i Kopernika. Wykonano kanalizacje 
sanitarną w ulicach Żytnia, Ogrodowa, Misiągiewicza oraz separatory w ulicy Wojska 
Polskiego. Zakończony został remont pływalni krytej przy Szkole Podstawowej  
Nr 1 - przebudowywano dach, wymieniano okna oraz zmodernizowano kotłownię 
poprzez wymianę kotłów i pomp. W Przedszkolu Miejskim Nr 3 wykonano 
docieplenie ścian, wyremontowano instalacje centralnego ogrzewania oraz drogę do 
przedszkola. Zostały zakupione urządzenia na plac zabaw do przedszkoli miejskich. 
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Zakończono remonty w Środowiskowym Domu Samopomocy. Wybudowano dwa 
boiska sportowe przy Szkole Podstawowej Nr 3 i przy Miejskim Ośrodku Sportu  
i Rekreacji  mieszczącym się przy ulicy Piłsudskiego. Rozpoczęto budowę Internetu 
Szerokopasmowego. Zmodernizowano ogrodzenie przy Gimnazjum Nr 1.  
Po powodzi, która miała miejsce w roku 2005 odbudowano boisko sportowe 
stadionu miejskiego przy ulicy Budowlanych.

Rozpoczęto realizacje programu pn. „Program ograniczania skutków 
niepełnosprawności”. Głównym zadaniem było ułatwienie dostępu osób 
niepełnosprawnych do sprzętu rehabilitacyjnego i przedmiotów pomocniczych. 
Łatwiejszy dostęp do sprzętu rehabilitacyjnego i ortopedycznego umożliwi więc 
wielu osobom szybszy powrót do zdrowia i  pełnego uczestniczenia w życiu 
społecznym. W ramach poprawy bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w szkołach 
podstawowych Nr 1 i Nr 3 został wykonany monitoring wizyjny. 

Pozyskano również środki na programy współfinansowane ze środków strukturalnych.
W roku 2010 w budżecie miasta zostały zaplanowane środki na realizacje zadań 
inwestycyjnych na kwotę 5.683.506 zł jest to najwyższy poziom wydatków 
inwestycyjnych od 20 lat.

Do ważniejszych za nich należą:
· Projekt UE - Budowa drogi ulica Żytnia, Niepodległości i Witosa  
  wraz z infrastrukturą,
· Projekt UE - Przebudowa Dworu z Krzeczowic i Domu Gackiego oraz ich 
  adaptacja na cele turystyczne,
· Projekt UE - Poprawa dostępności komunikacyjna terenów przemysłowych  
  i inwestycyjnych w północnej części miasta Przeworsk,
· Projekt UE realizowany wspólnie z Powiatem Przeworskim - Przebudowa ciągu  
 dróg powiatowych Przeworsk - Zarzecze - Siennów - w ramach projektu   
 przebudowane zostaną ul. Czarneckiego, Wojska Polskiego, Gimnazjalna,  
 Lwowska, Kościuszki wraz z infrastrukturą,
· Projekt UE realizowany wspólnie z Powiatem Przeworskim: Przebudowa ciągu  
  drogi powiatowych na terenie powiatów przeworskiego i łańcuckiego obejmująca    
 drogi Przeworsk - Gać - Markowa, Nowosielce - Dębów Wojciechówka, Albigowa-    
 Husów - Rzeki - w ramach projektu przebudowane zostaną ul. Szpitalna  

  i Studziańska z infrastrukturą,
· Dofinansowanie do Samorządu Województwa Podkarpackiego na opracowanie  
 dokumentacji technicznej budowy łącznika drogi wojewódzkiej Nr 835  
  z autostradą,
· Budowa drogi i parkingu przy ul. Kasprowicza, kontynuacja budowy ulicy  
  Benbenka wraz z infrastrukturą, kontynuacja budowy ul. Kopernika,
· Pomoc finansowa dla Państwowej Straży Pożarnej w zakupie samochodu  
  ratowniczo-gaśniczego oraz zakup instalacji ostrzegającej o powodzi,
· Budowa boiska sportowego i modernizacja ogrodzenia przy Szkole  
  Podstawowej Nr 2,
· Zakup urządzeń na plac zabaw do przedszkoli miejskich oraz zakup urządzeń  
  na plac zabaw do ogródków Jordanowskich,
· Budowa kanalizacji deszczowej w ulicach: Benbenka, Rolnej, Sportowej oraz  
   budowa kanalizacji sanitarnych ulic: Lwowskiej, Orląt Lwowskich i przyległych.
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Dochody i wydatki budżetu Miasta Przeworska w latach 1991 - 2010
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PRZEWORSK 
W UNII EUROPEJSKIEJ

PROJEKTY UE ZREALIZOWANE DO 2009 ROKU

Euroregionalne Centrum Informacji Turystycznej
Głównym celem projektu było utworzenie Euroregionalnego Centrum Informacji 
Turystycznej - jako transgranicznego ośrodka gdzie skoncentrowane będą 
aktualne, wyczerpujące informacje z dziedziny turystyki, doskonale wyposażonego 
i dostępnego przez cały rok.

Projekt skierowany był do mieszkańców Przeworska, powiatu przeworskiego oraz 
województwa podkarpackiego, mieszkańców Beregowa i regionu Zakarpacia, turystów 
krajowych i zagranicznych a także przedsiębiorców z branży turystycznej. Wybór 
grup docelowych i działań był odpowiedzią na zauważalne wyraźne problemy 
przygraniczne regionów Południowo - Wschodniej Polski i Zachodniej Ukrainy, 
związane szczególnie z niedostatecznie rozwiniętą strukturą dystrybucji informacji. 
Grupa docelowa odbiorców projektu była dość obszerna, a to z uwagi na to,  
że poruszany problem dotyczył wszystkich mieszkańców regionów przygranicznych. 
 
Projekt obejmował realizację takich działań jak: spotkanie partnerów – organizacje 
i ustalenie planu działania, utworzenie biura Euroregionalnego Centrum 
Informacji Turystycznej w Przeworsku, spotkanie warsztatowe partnerów 
projektu - opracowanie bazy danych informacji turystycznych, wydanie ulotki 
„Euroregionalnego Centrum Informacji Turystycznej”, wyjazd studyjny - „Turystyka 
Zakarpacka”, uruchomienie portalu internetowego www.ecit.przeworsk.org, 
wydanie Informatora Turystycznego oraz płyty CD, organizację Euroregionalnego 
Jarmarku Turystycznego.

Z uwagi na fakt, że powodzenie projektu opierało się na zbudowaniu solidnych 
podstaw dla partnerstwa pomiędzy instytucjami zaangażowanymi w jego realizację, 
większość działań podejmowanych było wspólnie. Pomysł realizacji projektu przy 
współudziale partnera ukraińskiego powstał w czasie spotkania samorządowych 
władz przeworskich z władzami lokalnymi Beregowa. Partnerzy, zarówno ukraińscy 
jak i polscy, zobowiązani zostali do zebrania niezbędnych informacji potrzebnych 
do opracowania baz danych podmiotów po swojej stronie granicy. Obecnie bazy 
te są ciągle aktualizowane. Partner ukraiński odpowiadał za koordynację zadań

Sześć lat obecności w Unii Europejskiej to sukces Polski. Dzięki członkowstwu  
w UE nasz kraj dysponuje miliardami euro na realizację polityki spójności. 
Większość tych środków trafia do samorządów w ramach tzw. programów 
operacyjnych. Trudno sobie wyobrazić dzisiejszą rzeczywistość samorządu bez
inwestycji, które finansuje Unia Europejska, bo niewątpliwie jedną z największych 
zalet członkostwa Polski w UE jest możliwość korzystania z unijnych dotacji. 
Szansę tę w dużym stopniu wykorzystuje Miasto Przeworsk. Dzięki środkom  
z unijnej kasy remontowane są drogi, poprawia się stan kanalizacji, odnawia 
budynki użyteczności publicznej oraz inwestuje w kształcenie i wsparcie dla 
uczniów i potrzebujących mieszkańców Miasta, a także inwestuje w turystykę.

Wsparcie ze strony Unii Europejskiej było i jest ważnym czynnikiem rozwoju 
miasta. Pozwoliło jak dotychczas na skuteczne rozpoczęcie wielu ważnych 
inwestycji, tak w sferze społecznej, jak i materialnej. Władze samorządowe 
nieprzerwanie aplikują w różnych instytucjach o kolejne środki, chcąc w ten 
sposób realizować założenia rozwoju miasta oraz potrzeby społeczności lokalnej.

Władze miasta starają się o dofinansowanie zarówno projektów „miękkich”, jak  
i „twardych”. Pierwsze różnią się od drugich tym, że nie mają charakteru 
infrastrukturalnego i są dużo łatwiejsze w realizacji. Z projektów miękkich można
finansować np. rozwój zasobów ludzkich, wydarzenia o charakterze promocyjnym, 
czy edukacyjnym. Projekty twarde obejmują inwestycje w różnych obszarach.
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związanych z projektem po stronie ukraińskiej, przygotuje i opracuje bazę danych 
o turystyce Zakarpacia.

Całkowity koszt projektu: 153 802,53 zł. Kwota dofinansowania: 102 731,69 zł. 
Projekt realizowany był w ciągu 11 miesięcy, został zakończony 30.06.2006 r.

Rowerem przez Karpaty
Mikroprojekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach Programu INTERREG 
III A Polska- Republika Słowacka zarządzany przez Stowarzyszenie Euroregion 
Karpacki Polska w Rzeszowie.

Projekt zrealizowany w okresie od 01.04.2007 r. do 30.09.2007 r. przy ścisłej 
współpracy partnera zagranicznego miasta Humenne (Słowacja) oraz partnera 
krajowego Przeworskiego Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Gospodarczych. 

Całkowita wartość projektu wyniosła 26 886,27 PLN, z czego 22 221,12 PLN 
stanowił udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz środki  
z budżetu państwa.

Podstawowym celem projektu było ożywienie i wzmocnienie rozwoju ruchu 
turystycznego w Przeworsku poprzez promocję turystyki rowerowej. Zrealizowane 
działania projektu przyczyniły się do osiągnięcia wyznaczonego celu. Powstała 
pierwsza trasa rowerowa, która rozpoczyna się w Przeworsku, wiedzie przez 
Studzian, Nowosielce, Białoboki, Ostrów, Mikulice, Krzeczowice, Urzejowice 
i kończy na przeworskim rynku. Trasę wyznacza niebieski szlak, o długości  
31,30 KM a czas przejazdu to ok. 2,5 godz. 

Znaki i tablice przygotowane zostały zgodne z zasadami znakowania tras 
rowerowych. Dokumentację oraz wytyczenie trasy przygotowała osoba posiadająca 
uprawnienia do wykonywania i wytyczania turystycznych szlaków kolarskich. 
Pierwszy, kilkudziesięcioosobowy inauguracyjny rajd trasą odbył się z udziałem 
partnera słowackiego, co wpłynęło na wzmocnienie więzi i współpracy pomiędzy 
partnerami projektu.

Projekt popularyzuje aktywny wypoczynek, promuje Unię Europejska poprzez 

turystykę rowerową. Przyczynia się do zmniejszenia peryferyjnego charakteru 
regionu, tym samym do poprawy poziomu życia, stwarza warunki do poznawania 
miasta i okolic, rodzinnych przejażdżek i czerpania z tego korzyści zdrowotnych. 

Polsko - Ukraińska galeria współpracy
Celem ogólnym Projektu był rozwój kapitału ludzkiego i transgranicznej 
współpracy w dziedzinie kultury i turystyki. Cele projektu były zgodne  
z programem INTERREG Priorytet 2-Rozwój kapitału ludzkiego i transgranicznej 
współpracy instytucjonalnej oraz bezpieczeństwa na granicy Unii Europejskiej. 
Działanie 2.2 Wsparcie inicjatyw społeczności lokalnych. 

W ramach projektu utworzono polsko-angielską stronę internetową  
http://www.malujmy-razem.przeworsk.org/ z pracami młodych artystów z miast 
partnerskich Przeworska i Beregowa. Wydany został katalog „Malujmy razem”  
z pracami uczestników pleneru oraz broszura informacyjna o projekcie. W dniach 
22-24 czerwca 2007 r. na terenie „Pastewnika” w Przeworsku zorganizowany 
został II Euroregionalny Jarmark Turystyczny. Poprzedziła go konferencja 
naukowa „Uwarunkowania społeczno-ekonomiczne rozwoju turystyki Karpat 
Wschodnich”. Podczas Jarmarku można było obejrzeć wystawę prac młodych 
artystów uczestniczących w plenerze malarsko-fotograficznym „Malujmy razem”. 
Przygotowano również stoisko z materiałami promocyjnymi Przeworska (ulotkami, 
katalogami, informatorami, gadżetami reklamowymi).

Całkowita wartość projektu wyniosła 140 319,45 zł., Dofinansowania (EFRR):  
115 381,39 zł.

Projekt popularyzował działania artystyczne w środowisku młodych ludzi, 
promował Unię Europejską poprzez turystykę, kulturę i sztukę. Podczas 
realizacji projektu były gromadzone oraz udostępniane informacje turystyczne, 
gospodarcze o profilu turystycznym oddziałujące na rozwój Ruchu turystycznego 
i wzrost liczby wspólnych polsko-ukraińskich projektów. Przyczynił się  
on do zmniejszenia peryferyjnego charakteru regionu, tym samym do poprawy 
poziomu życia. Ponadto organizowane spotkania pozytywnie wpływały na 
aktywność społeczności lokalnej.

fot. (lewa str.) 
Projekt „Rowerem przez 
Karpaty”

fot. (prawa str.)
Projekt „Polsko-Ukraińska 
Galeria Współpracy” 

fot. (lewa str.) 
Konferencja „Uwarunkowania 
...”

fot. Euroregionalny Jarmark 
Turystyczny
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Sport bez granic 
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego i Budżetu Państwa w ramach Programu Sąsiedztwa Polska-
Białoruś-Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004-2006.

Projekt o wartości kosztów kwalifikowanych 88631,00 PLN:
· wartość dofinansowania z EFRR to 66473,25 PLN,
· wartość wkładu własnego to 13294,66 PLN.

Okres realizacji projektu Od 1.09.2006 r. do 31.12.2006 r. Projekt pod nazwą 
„Sport bez granic”  zlokalizowany był na terenie miasta Przeworska. Głównym 
beneficjentem projektu był Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji w Przeworsku.  
W ramach projektu przeprowadzono szereg szkoleń, warsztatów szkoleniowych 
dla kadry trenersko - instruktorskiej z Polski i Ukrainy oraz zorganizowano obóz 
szkoleniowy dla utalentowanych młodych sportowców z Polski i Ukrainy. 

Celem głównym Projektu był rozwój kapitału ludzkiego i transgranicznej współpracy 
w dziedzinie sportu, turystyki. Bezpośrednim celem projektu była również 
popularyzacja zdrowego stylu życia poprzez propagowanie czynnego wypoczynku, 
uprawiania różnych dyscyplin sportu w środowisku ludzi młodych, promowanie 
Unii Europejskiej poprzez sport i turystykę, gromadzenie i udostępnianie informacji 
o profilu sportowo turystycznym i wzrost liczby wspólnych polsko - ukraińskich 
projektów. 

Pierwszym etapem realizacji projektu było zorganizowanie cyklu szkoleń 
i warsztatów dla kadry instruktorskiej i trenerskiej z Polski i Ukrainy. Przez  
5 dni trwały zajęcia teoretyczne i praktyczne z zakresu tematyki piłki ręcznej.  
W ramach realizacji zadania prowadzone były pokazy audiowizualne i multimedialne, 
w ramach zajęć praktycznych przedstawiono nowe techniki selekcji zawodników 
(Beep - Test, prezentacja technik szkoleniowych).

Kolejnym etapem realizacji projektu była organizacja 10 dniowego obozu 
szkoleniowego, w którym wzięły udział dwie drużyny ekstraklasy piłki ręcznej 
z terenu Polski i Ukrainy. Wspólne zajęcia sportowo - rekreacyjne, które odbywały 
się dwa razy dziennie były podstawą rozwoju wzajemnej współpracy. W trakcie 

zajęć wymieniano cenne poglądy i doświadczenia z zakresu dyscypliny piłki ręcznej. 

Realizacja tego Projektu przyczyniła się do: podniesienia kwalifikacji kadry 
szkoleniowej, podniesienia swoich umiejętności w sposób profesjonalny pod okiem 
wykwalifikowanej kadry, umożliwiła przygotowanie profesjonalnej bazy treningowej, 
wymiany doświadczeń i poglądów w zakresie organizacji i prowadzenia imprez 
sportowych, co wzmocniło i rozwinęło współpracę między partnerami projektu. 

Projekt pozwolił poznać różnice kulturowe, tradycje i historie, promował walory 
ziemi przeworskiej, wzbogacił ofertę kulturalną miasta, wzmocnił współpracę 
międzynarodową. W związku z tym wydano dwujęzyczną ulotkę, broszurę promującą 
młodych utalentowanych sportowców z obu miast partnerskich. Poprzez realizację 
projektu nastąpiło rozwinięcie istniejącej sieci współpracy oraz zaangażowanie  
w późniejszym czasie trwania projektu innych partnerów. Dodatkowo projekt 
wpisał się w Strategię Rozwoju Miasta Przeworska, którym jednym z priorytetów 
jest rozwój sportu i turystyki. 

Uwierz w siebie
Szkoła Podstawowa nr 2 realizowała projekt „Uwierz w siebie” - Program 
szans edukacyjnych uczniów Szkoły Podstawowej nr 2 w Przeworsku  (wartość 
dotacji 158 545 zł).  Program miał na celu podniesienie atrakcyjności i jakości 
oferty edukacyjnej szkoły. Od września do maja 2008 r. w  szkole odbywało się  
14 różnorodnych zajęć, w 34 grupach zajęciowych. 

Były to:
· Zajęcia pozalekcyjne „Język angielski Twoją drogą do sukcesu” dla uczniów 
   kl. V i VI zainteresowanych nauką j. angielskiego i osiągających wysokie wyniki   
   w nauce z tego przedmiotu,
· Zajęcia pozalekcyjne „Ptaki drapieżne” - kółko przyrodnicze dla uczniów kl. IV,
· Zajęcia pozalekcyjne: Multimedialna gazetka „Sówka” dla  uczniów wykazujących 
  zainteresowania dziennikarskie i ICT. Uczniowie w pracowni multimedialnej  
   poznawali niezbędne technologie do zredagowania kilku wydań gazety bibliotecznej.  
  Poznali pracę dziennikarza podczas wycieczki do redakcji gazety,
· Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze „Pastelami malowane - zaczarowany świat 
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przyrody” dla uczniów kl. IV-VI z zainteresowaniami przyrodniczymi i uzdolnionych 
plastycznie.  Zajęcia prowadzone przez przyrodnika i plastyka, odbywały się 
w pracowni, galerii i w plenerze. Wernisaż był prezentacją prac plastycznych 
i naukowych uczniów, co dało inspirację do tworzenia nowej przestrzeni wystawowej 
w szkole poprzez profesjonalne eksponowanie prac,
· Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze  „Wiem, umiem, potrafię” dla ucz. klas I-III,
· Zajęcia  specjalistyczne: logopedyczne „Mówię lepiej” dla uczniówz zaburzeniami 
  słuchu fonematycznego i wadą wymowy o charakterze dyslalicznym,
· Zajęcia specjalistyczne: korekcyjno - kompensacyjne „Ortograffiti” dla uczniów 
   ze stwierdzoną przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną dysleksją. Prowadzone  
   były w oparciu o Program Edukacyjno-Terapeutyczny ORTOGRAFFITI, który  
  uzyskał rekomendację Polskiego Towarzystwa Dysleksji,
· Zajęcia specjalistyczne: Kinezjologia Edukacyjna,
· Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze „Ortofrajda” dla uczniów kl. II i III. Program, 
 edukacyjny został opracowany w oparciu o Kolorową Ortografię autorstwa  
   J. Furmagi,
· Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze „W poszukiwaniu własnych korzeni” dla 
  uczniów kl. II a,
· Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze „Mały artysta” dla uczniów kl. III b rozwijające 
  aktywność plastyczną, muzyczną,
· Zajęcia wyrównawcze „Sport moją szansą” dla uczniów kl. IV,
· Zajęcia specjalistyczne-gimnastyka korekcyjna „Woda leczy” dla uczniów 
  kl. IV-V, które odbywały się na miejskim basenie,
· Doradztwo i opieka psychologiczno-pedagogiczna „I Ty potrafisz” dla klas V. 

Prowadziło je 22 nauczycieli. Wzięło w nich udział 240 uczniów. Należy zaznaczyć,  
że nie byli to tylko uczniowie SP 2 w Przeworsku, ponieważ w zajęciach logopedycznych 
wzięli także udział uczniowie SP 1 i SP 3 w Przeworsku.

Zorganizowano 6 wyjazdów:  2 do Teatru „Maska” w Rzeszowie na przedstawienia 
i lekcje teatralne, do kina „Zorza” w Rzeszowie, do redakcji gazety „Nowiny”  
w Rzeszowie, do Nadleśnictwa Sieniawa, Muzeum Lalek w Pilźnie oraz wyjścia 
do Galerii „Magnez” w Przeworsku i 3 zajęcia muzealne (w tym wycieczka  
z przewodnikiem szlakiem zabytków Przeworska). Odbyły się 2 spotkania  
z ornitologiem.

Zakupiono pomoce dydaktyczne i sprzęt na kwotę ponad 18 650 zł. Są to: 
specjalistyczne doposażenie w sprzęt i programy logopedyczne, pomoce dydaktyczne 
- plansze, mapy, atlasy przyrodnicze, edukacyjne gry planszowe, multimedialne 
programy komputerowe, sprzęt sportowy (20 rękawków,  4 płetwy treningowe,  
3 piłki do koszykówki, 2 piłki do siatkówki, 13 piłek palantowych i stoper), tablice 
ekspozycyjne (9 sztuk), parawan, antyramy. Sprzęt w postaci kserokopiarki, 
drukarki, laptopa, kamery cyfrowej, aparatu cyfrowego, 2 odtwarzaczy CD,  
4 odtwarzaczy mp3 z funkcją dyktafonu, 9 dysków przenośnych. Dla podniesienia 
efektywności zajęć, ich uatrakcyjnienia prowadzący zaplanowali zakup pomocy 
dydaktycznych dla uczniów. 

Realizacja działań projektowych była dużym wyzwaniem dla wszystkich pracowników 
Szkoły Podstawowej nr 2 w Przeworsku i osób zatrudnionych w projekcie. Zarówno 
uczniowie, jak i rodzice wysoko ocenili to przedsięwzięcie. Potwierdziło się motto 
naszej pracy: „Jeśli z trudem zdziałasz coś pięknego, trud mija, a piękno pozostaje.”

Stworzenie warunków do wszechstronnego rozwoju dzieci 
poprzez podnoszenie jakości pracy przedszkola
Pracownicy Urzędu Miasta wspólnie z przedstawicielami przeworskich przedszkoli 
i szkół podjęli się wykorzystania możliwości rozwoju edukacji jakie stwarza unijny 
Program Operacyjny Kapitał Ludzki. W ramach programu będą realizowane 
projekty. Jeden z nich to projekt pod nazwą ”Wyrównywanie szans edukacyjnych 
i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie 
oświaty”, projektodawcą w/w wniosku była Gmina Miejska Przeworsk, a realizacja 
odbywała się w Przedszkolu Miejskimnr 2 i 3 pod hasłem: „Stwarzanie warunków 
do wszechstronnego rozwoju dzieci poprzez podnoszenie jakości pracy przedszkola”

Celem głównym projektu było stworzenie warunków do realizacji indywidualnej 
drogi rozwoju w relacjach z rówieśnikami i dorosłymi oraz wzmocnienie atrakcyjności 
i podniesienia jakości oferty edukacyjnej placówek przedszkolnych.

Kwota dofinansowana jaką Gmina Miejska Przeworsk otrzymała to 98 314,53 zł. 
Projekt realizowany był od 01.09.2008 r. do 31.07.2009 r.

Dzięki unijnym środkom dzieci uczestniczyły w nieodpłatnych dodatkowych 
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zajęciach edukacyjnych: języka angielskiego, zajęciach taneczno-muzycznych - 
rytmice, zajęciach na basenie - nauka pływania (dzieci 6-letnie).

Nauka języka angielskiego i zajęcia muzyczno-taneczne odbywały się dwa razy 
w tygodniu po pół godziny w każdej grupie wiekowej. Zajęcia te odbywały się  
w ramach zajęć przedszkolnych, co stanowiło wygodę dla rodziców, ponieważ nie 
musieli przyprowadzać dzieci dodatkowo na zajęcia. 

Nauka pływania odbywała się na krytym basenie Szkoły Podstawowej Nr 1 raz  
w tygodniu, prowadzona była dla dzieci 6-letnich. Na zajęcia rodzice przyprowadzali 
dzieci po południu. 

W ramach projektu w maju br. odbyło się spotkanie integracyjne-rodzinny piknik 
dla wszystkich dzieci i ich rodziców z okazji Dni Mamy, Taty, Dziecka. Spotkanie 
odbyło się na terenie ogrodu Przedszkola Nr 2. Dzieci i rodzice mieli okazję spędzić 
wspólnie czas oraz uczestniczyć w konkursach i zabawach z udziałem wodzireja. 

W czerwcu zorganizowana była wycieczka edukacyjna z okazji Dnia Dziecka  
do Bałtowa. Dzieci 5 i 6 letnie zwiedzały Park Jurajski, a podczas przejażdżki 
kolejką podziwiały krajobraz przypominający prehistoryczną krainę dinozaurów. 
Odbyły się również warsztaty plastyczne, podczas których dzieci będą malowały 
i zdobiły figurki dinozaurów. 

Realizacja w/w projektu podniosła atrakcyjność i jakość edukacyjną placówek 
przedszkolnych. Projekt realizował indywidualne drogi rozwojowe dzieci poprzez 
zdobywaną wiedzę i umiejętności, stwarzał wychowankom możliwość rozwoju 
indywidualnych zdolności i zainteresowań.

Przeworska Akademia Szachów 
W roku szkolnym 2008/2009 dzieci uczące się w Szkołach Podstawowych   
(SP 1, SP 2 i SP 3) Gminy Miejskiej Przeworsk dzięki realizacji projektu „Przeworska 
Akademia Szachów” otrzymały niezwykłą szansę rozwoju poprzez poznanie tajników 
królewskiej gry jaką są szachy.  Projekt był w całości realizowany ze środków UE. 
Jego wartość to 130 513,99 zł.

W projekcie uczestniczyło 120 uczniów 6 grup po 20 uczniów w każdej  
(2 grupy w każdej szkole). Zajęcia odbywały się dwa razy w tygodniu po 2 godziny.  
W myśl maksymy „utile cum dulci” - przyjemne z pożytecznym dzieci nie tylko 
spędzały czas w miłej atmosferze pod opieką pedagogów ale przede wszystkim 
kształtowały swoje umysły. Szachy uwydatniają i rozwijają wszelkie zdolności 
umysłowe człowieka, a zwłaszcza te cechy, które stanowią o wysokim poziomie 
intelektualnym. Pobudzają do niezwykłej aktywności umysłowej, ćwiczą uwagę, 
ostrożność, systematyczność, bystrą orientację, przytomność umysłu, opanowanie 
nerwów, wyobraźnię, pamięć, zdolność skupiania się myślowego oraz duchowego  
a przede wszystkim zdolność tworzenia i prowadzenia jednocześnie kilku procesów 
pracy myślowej, co jest uzdolnieniem specjalnym. Gra w szachy uczy skupiać uwagę 
i myśl nad przedmiotem abstrakcyjnym, co jest niewątpliwie największą ich zaletą. 
 
Realizacja projektu wzbogaciła ofertę edukacyjną Szkół Podstawowych miasta 
Przeworska o nową formę zajęć pozalekcyjnych wspierająca wieloaspektowy rozwój 
uczniów. Beneficjenci ostateczni posiedli umiejętność gry w szachy rozwinęli 
kwalifikacje kluczowe i społeczne (porozumiewanie się, zdolności matematyczne, 
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umiejętność uczenia się, przedsiębiorczości, zdolności logicznego i krytycznego 
myślenia). Udział w projekcie wpłyną na wzrost pewności siebie i poziomu 
samooceny oraz umiejętności komunikacyjnych. Uczestnicy uczyli się jak radzić 
sobie z niepowodzeniami oraz jak pracować nad osiągnięciem wyznaczonych 
celów. Wyżej wymienione działania ukształtowały również aktywną postawę 
życiową beneficjentów.

PROJEKTY UE REALIZOWANE 

Szkoły: partnerzy przyszłości
Osiem polskich szkół i zespołów szkół zakwalifikowało się do udziału  
w międzynarodowym projekcie „Szkoły: Partnerzy przyszłości”. W ramach tego 
międzynarodowego projektu Niemcy stworzyli sieć składającą się z przeszło  
1000 szkół utrzymujących partnerskie stosunki z innymi szkołami. Szkoły 
otrzymują znaczne wsparcie, na które składają się m. in. kursy dokształcające dla 
dyrektorów szkół i kadry pedagogicznej, pomoc finansowa przeznaczona na poprawę 
wyposażenia pomieszczeń dydaktycznych i do nauki własnej, jak również dostęp 
do stypendiów i i kursów letnich organizowanych dla młodzieży w Niemczech. 
Tylko na rok 2008 na potrzeby realizacji programu na całym świecie do dyspozycji 
są środki w wysokości 45 mln euro. 

W ramach konkursu w Polsce zakwalifikowało się do udziału w tym projekcie osiem 
szkół i zespołów szkół: Gimnazjum nr 1 w Lublinie, Zespół Szkół w Ropicy Polskiej, 
Gimnazjum nr 11 w Warszawie, Gimnazjum nr 16 w Białymstoku, Gimnazjum 
im. Kazimierza Jagiellończyka w Trąbkach Wielkich, Zespół Szkół w Stadnickiej 
Woli oraz Zespół Szkół w Olsztynie oraz nasza szkoła - Szkoła Podstawowa  
nr 1 im. Jana Pawła II w Przeworsku.

Szkoły biorące udział w projekcie w ciągu najbliższych trzech lat staną się szkołami 
modelowymi - mającymi pokazać korzyści płynące ze ścisłej i stałej współpracy 
szkół różnego szczebla - szkoły podstawowej, gimnazjum i liceum - zwłaszcza  
w zakresie nauczania języka niemieckiego jako języka obcego.

Projekt koordynowany jest w Polsce przez Ambasadę Republiki Federalnej Niemiec 
i realizowany w ramach ścisłej współpracy z Goethe-Institut. Kolejnymi ważnymi 

partnerami są Centralny Wydział Szkolnictwa za Granicą (Federalnego Urzędu 
Administracyjnego), Niemiecka Centrala Wymiany Akademickiej oraz Służba 
Wymiany Pedagogicznej Stałej Konferencji Ministrów Kultury, Nauki i Oświaty 
Landów Republiki Federalnej Niemiec.

Szkoła Podstawowa nr 1 w Przeworsku otrzymała dotację w roku 2008 w wysokości 
4000 euro na zakup wyposażenia dwóch pracowni języka niemieckiego, pomocy 
szkolnych i materiałów dydaktycznych. Ponadto Instytut Goethego podarował szkole 
tablicę interaktywną wraz z oprogramowaniem oraz projektorem i komputerem. 

Tablica interaktywna umożliwia integrację mediów wykorzystywanych w pracy 
dydaktycznej. W połączeniu z komputerem i projektorem multimedialnym uczniowie 
mogą korzystać zarówno z materiałów cyfrowych dołączonych do podręczników, jaki 
zasobów internetowych. Wykorzystanie tablicy interaktywnej ułatwia nauczycielom 
zastosowanie elementów wizualnych na zajęciach. Interaktywne lekcje, angażując 
większą ilość zmysłów uczniów, pozwalają na szybsze zrozumienie i zapamiętanie 
przekazywanych treści.

W celu podnoszenia kwalifikacji kadra szkół partnerskich ma możliwość udziału  
w różnych formach doskonalenia odbywających się w Polsce, jak i zagranicą. 
Instytut Goethego oferuje uczniom możliwość nieodpłatnego zdawania certyfikatów 
językowych. Następne środki zostały przekazane w roku 2009 w wysokości 2000 euro.
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Działania w ramach projektu
STYPENDIUM - BERLIN RANGSDORF
Dzięki temu, że Szkoła Podstawowa nr 1 w Przeworsku bierze udział w projekcie 
Szkoły: Partnerzy przyszłości mogliśmy uczestniczyć w 3 tygodniowym kursie 
językowym w miejscowości Berlin- Rangsdorf.
Stypendium obejmowało: kurs językowy, wyżywienie, ubezpieczenie, dojazd oraz 
kieszonkowe.

BERLIN TOURNEE TYGRYSKOWEJ KACZKI PO POLSCE
W ramach projektu „Szkoły:Partnerzy Przyszłości” odbył się w SP nr 1 w dniu 
16.09.2008r spektakl w języku niemieckim:”Ach, jak piękna jest Panama”. 
Spektakl opierał się na jednej z najpiękniejszych historii Janoscha pod tym samym 
tytułem „Ach, jak piękna jest Panama”, która została włączona do kanonu książek  
dla dzieci i młodzieży. 

WIZYTA STUDYJNA W BERLINIE
W dniach 23.11 - 29.11.2008 r. delegacja ze Szkoły Podstawowej Nr 1 w Przeworsku 
(Dyrektor Barbara Motyka oraz Ewa Kojder - nauczycielka języka niemieckiego, 
koordynatorka projektu w szkole) uczestniczyła w podróży studyjnej państw Europy 
Środowej i Wschodniej do Berlina.
Program podróży obejmował m.in.: zwiedzanie Niemieckiego Parlamentu, spotkanie 
informacyjne w Ministerstwie ds. Szkolnictwa, Młodzieży i Sportu

Landu Brandenburgii, podczas którego rozmawiano na tematy związane z systemem 
szkolnictwa i nauką języków obcych w Niemczech.

AKADEMIA DLA NAUCZYCIELI
W dniach 15.02-21.02.2009 r. odbyła się w Berlinie pierwsza Akademia dla Nauczycieli 
w ramach programu PASCH, w której wzięła udział nauczycielka języka niemieckiego 
Justyna Stelmach. Uczestnicy mieli okazję pogłębić swoje umiejętności obsługi 
komputera, zapoznać się z ofertą międzynarodowych projektów internetowych  
IG oraz wzięli udział w zajęciach z rapu i hip-hopu tworząc m. in. własne teledyski.

DNI NIEMIECKIE W ROPICY POLSKIEJ (07.06.2009-10.06.2009)
W ramach projektu Schulen - Partner der Zukunft (PASCH), troje uczniów: 
Zuzanna Piróg, Jan Rudnicki i Agata Sykała oraz nauczycielka języka niemieckiego 
- Justyna Stelmach uczestniczyli w pierwszym spotkaniu szkół partnerskich w 
Ropicy Polskiej. Podczas spotkania, w którym wzięli udział reprezentanci 9 szkół 
z całej Polski, uczniowie przedstawili krótki film na temat szkoły. Organizatorzy 
przygotowali dużo atrakcji.

EGZAMIN „FIT IN DEUTSCH” (16.06.2009)
5 uczniów z klas IV-VI przystąpiło do egzaminu Fit in Deutsch 1. Fit in Deutsch jest 
międzynarodowo uznawanym certyfikatem językowym dla młodzieży. Certyfikat 
Fit in Deutsch 1 dokumentuje znajomość języka niemieckiego na poziomie A1 
według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego. Poziom A określa 
umiejętność posługiwania się językiem obcym na poziomie podstawowym.
Wszyscy uczniowie, którzy przystąpili do egzaminu uzyskali ten uznawany  
na świecie międzynarodowy certyfikat Goethe Institut, świadczący o opanowaniu 
języka niemieckiego na poziomie A1. Lista uczniów ze Szkoły Podstawowej  
Nr 1 w Przeworsku, którzy w dniu 16.06.2009 r. uzyskali certyfikat językowy  
Fit in Deutsch 1: Michał Bielecki 4a, Sylwia Bożek 5c, Gabriela Ciupa 6b, Paulina 
Chlebuś 4b, Oliwia Curzytek 6b, Jakub Jasnosz 6a, Kamila Kruk 4a, Zuzanna Piróg 
4b, Michał Sawa 6b, Patrycja Siudek 6b, .Jolanta Skrzypek 6b, Michał Superson 
6b, Agata Sykała 4a, Gabriela Tokarz 5c, Michał Zygmunt 6b.

KURS JĘZYKOWY W SCHWÄBISCH HALL 
Nauczycielka języka niemieckiego Bożena Sznaj uczestniczyła w dniach 28.06 - 
11.07. 2009 r. w zorganizowanym przez Instytut Goethego kursie języka niemieckiego 
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dla nauczycieli szkół podstawowych Deutsch für Lehrer der Primarstufe  
w Schwäbisch Hall. Oprócz pogłębienia kwalifikacji językowych kurs obejmował 
zajęcia dydaktyczno-metodyczne z zakresu nauczania wczesnoszkolnego, zwiedzanie 
miasta i okolic oraz wycieczkę do Heidelbergu. 

SEMINARIUM KRAJOZNAWCZO-METODYCZNE W WEIMARZE
W dniach 19.07. – 1.08.2009 r. nauczycielka języka niemieckiego Justyna Stelmach 
uczestniczyła w seminarium krajoznawczo-metodycznym dla nauczycieli szkół 
PASCH, które odbyło się w Weimarze w Niemczech. Celem dwutygodniowego 
stypendium było zdobycie nowych doświadczeń w zakresie nauczania języka 
niemieckiego i wymiana doświadczeń z nauczycielami z całego świata oraz 
pogłębienie wiedzy dotyczącej współczesnych Niemiec jak również ich historii, 
literatury i architektury. 

KURS JĘZYKOWY DLA UCZNIÓW W NEURUPPIN
W dniach 5 – 25.07.2009 r. dwie uczennice SP nr 1w Przeworsku: Sylwia Bożek 
i Gabriela Tokarz uczestniczyły w trzytygodniowym wakacyjnym kursie języka 
niemieckiego w Neuruppin w Niemczech. 

SPOTKANIE SZKÓŁ PARTNERSKICH W STADNICKIEJ WOLI
W dniach 18-20.11.2009 r. w Zespole Szkół w Stadnickiej Woli (woj. świętokrzyskie) 
odbyło się kolejne spotkanie szkół partnerskich PASCH (Schulen - Partner  
der Zukunft), w którym wzięło udział czworo uczniów „Jedynki”: Michał Bielecki, 
Sylwia Bożek, Agata Sykała i Gabriela Tokarz oraz nauczycielka języka niemieckiego 
Justyna Stelmach. 

WARSZTATY „HANDPUPPEN IM DEUTSCHUNTERRICHT”
W dniach 23-26 02.2010 odbyły się w Krakowie warsztaty dla nauczycieli klas 1-3 
w szkołach PASCH pt: „Handpuppen im Unterricht” (lalki-pacynki na zajęciach 
językowych dla dzieci).

Czas na aktywność w gminie
Od 01.06.2008 roku Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Przeworsku realizuje 
projekt systemowy pt.: „Czas na aktywność w gminie miejskiej Przeworsk” 
współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z Priorytetu VII - Promocja integracji 
społecznej, Działania 7.1 - Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, 
Poddziałania 7.1.1 - Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki 
pomocy społecznej.  Projekt realizowany jest cyklicznie.

Celem głównym realizowanego projektu jest: aktywizacja zawodowa i społeczna 
osób bezrobotnych zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Alokacja środków dotycząca projektu na rok 2008 wynosiła 169 588 zł., 
w tym kwota dofinansowania ze środków EFS - 151 748 zł. oraz wkład własny 
- 17 840 zł. (10,5 % alokacji ogółem).

Uczestnikami projektu były osoby zamieszkujące na terenie miasta Przeworska 
korzystające z pomocy społecznej, nie pracujące i będące w wieku aktywności 
zawodowej. W szczególności były to osoby korzystające ze świadczeń pomocy 
społecznej (powyżej 12 miesięcy) oraz długotrwale bezrobotne – ogółem 16 osób; 
w tym 11 kobiet i 5 mężczyzn;

Alokacja środków na realizację projektu na 2009 r. wynosiła 335 000 zł., 
w tym kwota dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego -  
299 825 zł. oraz wkład własny - 35 175 zł. (co stanowi ustawowe 10,5 % alokacji ogółem).
Projektem objęto osoby zamieszkujące na terenie miasta Przeworska korzystające 
z pomocy społecznej, które nie pracowały i były w wieku aktywności zawodowej. 
Rekrutacja prowadzona była przez pracowników socjalnych MOPS pośród klientów 
pomocy społecznej (uwzględniając zasadę równych szans) poprzez wywiad 
środowiskowy oraz ankietę rekrutacyjną. 

W roku 2010 alokacja środków na realizację projektu systemowego pt: „Czas 
na aktywność w gminie miejskiej Przeworsk” na 2010r. wynosi 310 000 zł.,  
w tym kwota dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego -  
277 450 zł. oraz wkład własny - 32 550 zł. ( co stanowi ustawowe 10,5 % alokacji  
ogółem).

Grupą docelową projektu są 32 osoby (26K i 6M) zamieszkujące na terenie miasta 
Przeworska, zagrożonych wykluczeniem społecznym, korzystających ze świadczeń 
pomocy społecznej, które jednocześnie nie pracują i są w wieku aktywności 
zawodowej w tym osoby bezrobotne, z problemami opiekuńczo - wychowawczymi. 
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AKTYWNA INTEGRACJA:
- społeczna i zawodowa - warsztaty z treningu kompetencji i umiejętności 
społecznych. Nauka min. aktywnych form poszukiwania pracy, autoprezentacji, 
treningu interpersonalnego, pisanie CV i listu motywacyjnego. Skorzystanie  
z poradnictwa zawodowego i psychologicznego

- edukacyjna - szkolenia zawodowe w ramach zdobywania nowych kompetencji 
i umiejętności zawodowych umożliwiających aktywizację zawodową - zgodnie 
z zapotrzebowaniem na lokalnym rynku pracy - poprzez specjalistyczne szkolenia zawodowe

Praca socjalna mająca na celu pomoc osobom i rodzinom we wzmacnianiu lub 
odzyskiwaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie poprzez pełnienie 
odpowiednich ról społecznych oraz tworzenie warunków sprzyjających temu celowi 
- była i jest realizowana przez ośmiu pracowników socjalnych zatrudnionych  
w tutejszym Ośrodku, wykonujących działania w projekcie w ramach dodatkowych zadań.

Zasiłki i pomoc w naturze - wsparcie finansowe w postaci zasiłków celowych lub 
specjalnych zasiłków celowych wypłacane zostało wg Ustawy o pomocy społecznej, 
w ramach wkładu własnego ośrodka stanowiącego 10,52 % całej alokacji finansowej.

Uczestnicy projektu w latach 2008 – 2009 dzięki podjęciu i ukończeniu kursów 
zawodowych podnieśli swoje kwalifikacje zawodowe co pozwoliło im na zwiększenie 
aktywności zawodowej i zwiększyło ich atrakcyjność na rynku pracy. Dzięki 
warsztatom z treningu kompetencji i umiejętności społecznych uczestnicy projektu 
skorzystali z porad doradcy zawodowego, który pozwolił określić im ich potencjał 
i możliwości zawodowe, a także z porad psychologa, który umocnił ich wiarę we 
własne siły oraz wyjaśnił jak zwiększyć swoją autoprezentację. Dzięki uczestnictwu
w zorganizowanych zajęciach uczestnicy projektu nauczyli się samodyscypliny 
oraz punktualności i samoorganizacji własnych zachowań.

Łącznie wartość projektu w latach 2008-2010 wynosi 790 335,80 zł, a dofinansowanie 
728 643,07 zł.
  

Projekty Inwestycyjne
BUDOWA DROGI GMINNEJ W CIĄGU ULICY ŻYTNIEJ, WITOSA  
I NIEPODLEGŁOŚCI WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ

To kluczowe zadanie inwestycjne V kadencji jest współfinansowane ze środków 
Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 
2007-2013. 

27.10.2009 r. została podpisana umowa na realizację zadania inwestycyjnego
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pn.: Budowa drogi gminnej w ciągu ulicy Żytniej, Witosa i Niepodległości wraz  
z infrastrukturą. Wykonawcą zadania jest Biuro Techniczno Handlowe EMP 
TERMO Spółka Jawna Ewa i Marek Piękoś. Realizacja robót budowlanych 
rozpoczęła się w listopadzie 2009 r.,  zakończenie i przekazanie do użytkowania 
całej inwestycji  planowane jest na 31 czerwca 2010 r.

Inwestycja jest realizowana wg aktualnych przepisów ochrony środowiska i przepisów 
Unii Europejskiej, a jej zakres rzeczowy obejmuje:
· wykonanie nawierzchni asfaltowej na całej długości ulicy Żytniej wraz z drogami 
  bocznymi w kierunku rzeki Mleczka,
· wykonanie nawierzchni asfaltowej na części ulicy Niepodległości od przepustu 
  na Nowosiółce do skrzyżowania z ulicą Witosa,
· wykonanie nawierzchni asfaltowej na całej długości ulicy Witosa wraz z wykonaniem 
  nowego skrzyżowania z ulicą Studziańską,
· wykonanie chodnika o szerokości 1,5 m  z kostki brukowej na odcinku od ulicy 
  Węgierskiej do ul. Studziańskiej,
· wykonanie kanalizacji deszczowej w ulicy Witosa i Niepodległości wraz 
  z separatorem ścieków, wykonanie oświetlenia ulicznego ul. Żytniej na odcinku  
  od skrzyżowania z ul. Węgierską do przepustu na Nowosiółce,
· przełożenie kolidujących sieci podziemnych gazowych, wodociągowych 
  i teletechnicznych.

Projekt współfinansowany z funduszy Unii Europejskiej w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego dla Województwa Podkarpackiego. Wartości inwestycji 
to 2 426 442,26, a dofinansowanie 1 610 987,89 zł.

ZACHOWANIE OBIEKTÓW DZIEDZICTWA KULTUROWEGO DWORU 
Z KRZESZOWIC I DOMU GACKIEGO ORAZ ICH ADAPTACJA NA CELE 
TURYSTYCZNE W SKANSENIE PASTEWNIK W PRZEWORSKU

Podstawowym celem projektu jest konieczność zachowania obiektów dziedzictwa 
kulturowego wraz z otoczeniem, a także ich adaptacji na cele kulturalne i turystyczne. 
Ponadto dokonany zostanie zakup wyposażenia służącego prowadzeniu działalności 
turystycznej w obiektach będących celem projektu, organizacji imprez kulturalnych  
o znaczeniu regionalnym, np. festiwali, targów, przygotowania i realizacji programów 
rozwoju i promocji lokalnych lub regionalnych produktów turystyki kulturowej. 

Dodatkowo zadbano o przystosowanie obiektów turystycznych i dziedzictwa 
kulturowego (Dom Gacki) do potrzeb osób niepełnosprawnych.  

Bezpośrednimi rezultatami projektu będzie utworzenie 22 miejsc noclegowych 
oraz zwiększenie liczby osób odwiedzających obiekty dziedzictwa kulturowego - 
turystów krajowych i zagranicznych.

W ramach projektu wykonana zostanie dokumentacja projektowa, wykonane zostaną  
roboty budowlane części Dworu z Krzeczowic, a następnie jego wyposażenie. 
Natomiast w Domu Gackim pokoje hotelowe zostaną przystosowane dla osób 
niepełnosprawnych, poprzez budowę toalety-łazienki.

Projekt współfinansowany z RPO Województwa Podkarpackiego. Wartość projektu:  
1 718 363 zł,  kwota dofinansowania wynosi 1 197 219,90 zł.

TERMOMODERNIZACJA OBIEKTÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ 
W PRZEWORSKU

Projekt zakłada realizację działań prowadzących do obniżenia niskich emisji 
zanieczyszczeń do atmosfery poprzez:
· Wymianę niskosprawnych i nieekologicznych kotłów znajdujących się w Szkole 
  Podstawowej nr 1 na nowoczesne urządzenia grzewcze,
· Montaż indywidualnego źródła ciepła w Przedszkolu Miejskim nr 2 i redukcję 
  dużych start ciepła wynikającą z likwidacji ciepłociągu biegnącego ze szkoły  
  do przedszkola,
· Modernizacji instalacji wentylacji mechanicznej - w stanie obecnym nie 
   funkcjonującej, a po modernizacji  pojawią się oszczędności związane z zyskami  
  ciepła, spowodowane  odzyskiem ciepła z powietrza usuwanego z budynku.

Projekt zakłada prace mające na celu wykonanie instalacji kolektorów słonecznych 
na dachach budynków Szkoły Podstawowej nr 1 i Przedszkola nr 2.

Roboty w zakresie wprowadzenia tych alternatywnych źródeł wytwarzania ciepłej 
wody będą dotyczyć:
· montaż układu podgrzewu zimnej wody o mocy -3,5 kW, w pomieszczeniach 
  rozdzielni ciepła w modernizowanych  budynkach,
·  montaż kolektorów słonecznych o powierzchni brutto 49,8 m2, wraz z orurowaniem.
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W efekcie prac termomodernizacyjnych nastąpi zmniejszenie poboru energii 
cieplnej przez Przedszkole Publiczne nr 2 i Szkołę Podstawową nr 1 w Przeworsku,  
co w konsekwencji doprowadzi do zmniejszenia poziomu zanieczyszczeń powietrza. 
Poprzez planowane prace termomodernizacyjne zostanie osiągnięty cel bezpośredni 
projektu.

Projekt zakłada też osiągnięcie celu pośredniego: poprawa stanu technicznego  
i efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej prowadzonej przez 
Gminę Miejską Przeworsk poprzez inwestycje termomodernizacyjne.

Dzięki realizacji projektu zostanie zrealizowany także cel poprawy stanu bazy 
kulturalnej, edukacyjnej i rekreacyjno - sportowej poprzez modernizację bazy 
dydaktycznej Szkoły Podstawowej nr 1 i Przedszkola nr 2. Całkowita wartość 
projektu: 1 720 748 zł. Kwota dofinansowania: 1 423 416, 52 zł.

POPRAWA DOSTĘPNOŚCI KOMUNIKACYJNEJ OBSZARÓW 
PRZEMYSŁOWYCH I INWESTYCYJNYCH W PÓŁNOCNEJ CZĘŚCI 
MIASTA PRZEWORSKA

W ramach Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na 
lata 2007-2013 realizowany także będzie projekt, który obejmuje rozbudowę 
z remontem nawierzchni następujących dróg publicznych gminnych: 
ul. Gen. Andersa,  ul. Wspólnej, Dobrej, Łąkowej, Armii Krajowej, Wiśniowej.

Inwestycja zlokalizowana jest w północno-wschodniej części miasta Przeworska 
pomiędzy ulica Gorliczyńska (droga wojewódzka nr 835) a linia kolejowa Kraków-
Medyka oraz Przeworsk-Stalowa Wola. Drogi będące przedmiotem projektu 
za pośrednictwem ul. Armii Krajowej zapewniają dostęp do stacji towarowej 
„PKP- Gorliczyna” oraz za pośrednictwem ul. Gen. Andersa do stacji osobowej 
„PKP-Przeworsk”.  

Głównym celem Projektu będzie realizowany poprzez cele cząstkowe:
· poprawa dostępności komunikacyjnej dróg miejskich z siecią dróg powiatowych 
  i wojewódzkich i dalej z drogą krajową nr 4, a także z regionalna siecią szlaków  
  kolejowych regionu
· zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej miasta
· zwiększenie możliwości powstania nowych miejsc pracy

· zwiększenie bezpieczeństwa ruchu

Wartość projektu 2 855 047,96 zł, wnioskowane dofinansowanie: 1 870 640,48 zł.
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JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE 
MIASTA

remont budynku, w którym rozpoczęła działalność Szkoła Podstawowa Nr 4. 
Powstanie nowej placówki pozwoliło na częściowe odciążenie Szkoły Podstawowej 
Nr 2,  która podobnie jak inne, pracowała na dwie zmiany.

W 1993 roku Rada Miasta Przeworska podjęła uchwałę o przejęciu szkół 
podstawowych. Tak więc od 1 stycznia 1994 r. nastąpiła decentralizacja szkolnictwa 
w Przeworsku - szkoły stały się jednostkami samorządowymi. Była to znamienna 
decyzja, ponieważ nie był to jeszcze obowiązek samorządu, a jedynie możliwość, 
z której Przeworsk skorzystał jako jeden z pierwszych i nielicznych samorządów  
w dawnym województwie przemyskim.  Już wtedy jednak władze miasta uznały,  
że prowadzenie szkół podstawowych przez miasto,  poprawa  bazy edukacyjnej oraz 
podniesienie poziomu kształcenia są jednym z priorytetów rozwoju Przeworska. 
Do tego momentu środki na oświatę stanowiły około 20 % budżetu miasta i były 
to wydatki na finansowanie działalności Szkoły Podstawowej Nr 4, rozbudowę 
Szkoły Podstawowej Nr 3, finansowanie 5 przedszkoli miejskich (dwa przedszkola 
zlikwidowano) oraz na współfinansowanie oświaty szkół średnich (budowa 
liceum i modernizacja technikum). W roku 1994 po przejęciu szkół udział 
finansowania oświaty w budżecie wzrósł do ponad 40 %. W latach następnych 
wydatki na oświatę stale rosły, aż w 2000 roku osiągnęły ponad 50% ogółu 
wydatków miasta i do chwili obecnej utrzymują się na tym stałym poziomie. 
Niestety wraz ze wzrostem ogólnej kwoty wydatków na oświatę zaznacza się 
stały spadek subwencji oświatowej z budżetu państwa, która w 2010 roku zeszła 
do poziomu ok. 50 % wydatków na oświatę. Wydatki te, nie rekompensowane 
w całości, stanowią olbrzymie obciążenie budżetu naszego miasta, ograniczając 
możliwości inwestycyjne.

Istotny wpływ na sieć szkół w mieście miały zmiany demograficzne. Ogromny niż 
demograficzny nie ominął także Przeworska. Obniżeniu ulegała liczba dzieci w wieku 
przedszkolnym  i szkolnym, a co za tym idzie zmniejszyły się środki w subwencji 
oświatowej. W porównaniu do roku 1990 liczba dzieci w szkołach podstawowych  
i gimnazjum  w 2010 roku zmniejszyła się o prawie 1000 osób, co daje spadek  
o 36% (tj. z 2 714 do 1 747 osób). Podobne tendencje wystąpiły w przedszkolach. 
Ten dramatyczny spadek liczby dzieci zdeterminował decyzje władz miasta dotyczące 
liczby placówek oświatowych.

Zgodnie z Ustawą o samorządzie gminnym w celu wykonywania zadań gmina 
może tworzyć jednostki organizacyjne, a także zawierać umowy z innymi 
podmiotami, w tym z organizacjami pozarządowymi. Gmina oraz inna gminna 
osoba prawna może prowadzić działalność gospodarczą wykraczającą poza zadania 
o charakterze użyteczności publicznej wyłącznie w przypadkach określonych  
w odrębnej ustawie. Formy prowadzenia gospodarki gminnej, w tym wykonywania 
przez gminę zadań o charakterze użyteczności publicznej, określa odrębna ustawa.

PRZEDSZKOLA MIEJSKIE, SZKOŁY PODSTAWOWE 
I GIMNAZJUM

Zmiany w zakresie edukacji w minionym dwudziestoleciu

Zmiany zachodzące w oświacie na przestrzeni lat 1990-2010 wynikały  
z procesów demograficznych, jak i z przeobrażeń systemowych, które doprowadziły  
do decentralizacji w zakresie zarządzania oświatą. System oświaty, w szczególności 
w szkolnictwie podstawowym, został całkowicie przebudowany. Zmiany  
te dotyczyły zarówno zasad prowadzenia szkół podstawowych, finansowania 
oświaty, jak i poziomów kształcenia. Pierwszy samorząd w 1990 roku rozpoczynał 
swoją działalność nie będąc organem prowadzącym szkół podstawowych na 
terenie miasta. Jedynie prowadzenie przedszkoli stało się zadaniem własnym 
miasta  i w 1990 roku działało 7 przedszkoli miejskich. W swoich budżetach 
samorząd Przeworska przeznaczał jednak spore środki na dofinansowanie 
zarówno szkolnictwa podstawowego, jak i średniego. W tym czasie rozbudową 
objęto Liceum Ogólnokształcące w Przeworsku - nastąpiła budowa nowego 
budynku liceum, a następnie sali gimnastycznej. Podobnie w przeworskim 
technikum rozpoczęto rozbudowę sal dydaktycznych, adaptując do tego wiaty 
warsztatów szkolnych. Równocześnie rozpoczęto rozbudowę Szkoły Podstawowej  
nr 3 przy ul. Gorliczyńskiej wraz z salą gimnastyczną. 

Nowe przepisy ustawy o systemie oświaty dawały jednak samorządom możliwość 
samodzielnego tworzenia szkół podstawowych.  Dlatego powstała inicjatywa 
powołania szkoły samorządowej. Pomysł ten został zrealizowany na bazie 
budynku dawnego liceum przy ul. Gimnazjalnej. Już w roku 1992 wykonano
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Migracje ludności w mieście Przeworsku w latach 1990-2008

* przeliczone przed denominacją, 
 Źródło: UM Przeworsk

W omawianych 20 latach liczba przedszkoli miejskich została zmniejszona  
z 7 w roku 1990 do 3 w roku 2003. Likwidacji uległy przedszkola na os. Misiągiewicza, 
os. Sienkiewicza, Przedszkole Miejskie „U Sióstr”, Przedszkole Miejskie Nr 1 „W parku”. 
Zmiany te wynikały z przyczyn organizacyjnych jak też demograficznych. Również  
z przyczyn demograficznych Rada Miasta zdecydowała się ograniczyć liczbę szkół  

(z 4 do 3 szkół) poprzez likwidację w 2003 roku Szkoły Podstawowej Nr 4. W Przeworsku 
w roku szkolnym 2009/2010 funkcjonowały 4 przedszkola, w tym jedno niepubliczne 
prowadzone przez Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia, dotowane z budżetu Miasta.  
Do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych łącznie uczęszczało 397  dzieci 
tj. ok. 61% dzieci w wieku 3-6 lat. Baza przedszkolna w roku 2009/2010 była 
wykorzystana w 94,5%.

Udział wydatków na oświatę w budżecie miasta

W wyniku przeprowadzonej w roku szkolnym 1999/2000 reformy ustroju 
szkolnego w miejsce 8-letnich szkół podstawowych powstały 6-letnie szkoły 
podstawowe i 3-letnie gimnazja, w których nauka jest obowiązkowa. Od wejścia 
w życie reformy oświaty, wprowadzającej gimnazja, na terenie miasta działają 
trzy tego typu placówki: Gimnazjum Nr 1 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 
prowadzone przez miasto Przeworsk, Gimnazjum Specjalne prowadzone przez 
Starostwo Powiatowe w Przeworsku oraz Gimnazjum Nr 5 prowadzone przez 
Gminę Wiejską Przeworsk - dawniej w obiektach Szkoły Podstawowej Nr 3,  
a obecnie w nowo oddanym budynku.

Niezmiernie ważnym elementem rozwoju infrastruktury społecznej miasta były  
i są inwestycje oświatowe. Należy zaznaczyć, że w omawianym 20-leciu nastąpiło 
gruntowna poprawa bazy szkolnej i przedszkoli. Rozbudowano Szkołę Podstawową
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Liczba uczniów w szkołach i przedszkolach w mieście Przeworsku w latach 1990-2010

a utworzenie SP Nr 4, b reforma ustroju szkolnego - powstanie gimnazjum
c likwidacja SP Nr 4 i Przedszkola Nr 1, *razem z przedszkolem niepublicznym
Źródło: UM Przeworsk, obliczenia własne
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powstało dzięki inicjatywie władz miasta na bazie zlikwidowanej Szkoły Podstawowej 
Nr 4. Jest to szkoła, której organem prowadzącym jest samorząd województwa 
podkarpackiego. Utworzone Kolegium zostało wyposażone i przebudowane na 
potrzeby szkoły językowej z dużym udziałem finansowym budżetu miasta. Słuchacze 
Kolegium kształcą się w dwóch specjalnościach: specjalność - język angielski i język 
niemiecki, nad którą nadzór merytoryczny pełni Uniwersytet Rzeszowski. Nauka  
w kolegium kończy się uzyskaniem dyplomu  ukończenia kolegium i tytułu licencjata 
uczelni dającego możliwość pracy w zawodzie nauczyciela od poziomu przedszkola 
do szkoły średniej Od powstania Kolegium ukończyło  87 absolwentów, zasilając 
kadrę nauczycielską w Przeworsku i całym woj. podkarpackim.

W Przeworsku funkcjonuje również Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. 
Mieczysława Karłowicza podlegająca bezpośrednio Ministerstwu Kultury. Profil 
szkoły nastawiony jest na naukę gry na instrumentach: fortepian, akordeon, 
flet poprzeczny, klarnet, saksofon, gitara, skrzypce, wiolonczela, trąbka, puzon  
i perkusja. 

Nauczanie w szkole prowadzone jest w dwóch cyklach:
· cykl 6-letni (dziecięcy) - dzieci rozpoczynają naukę w wieku 6-10 lat,
· cykl 4-letni (młodzieżowy) - dzieci rozpoczynają naukę w wieku 11-14 lat.

Ostatnie lata to również ogromny postęp w procesie aktywizacji osób 
niepełnosprawnych, w szczególności dzieci i młodzieży, które za sprawą powstałych 
warsztatów terapii zajęciowej wyszły z cienia swoich domów i mogą w naszym 
mieście otrzymać pomoc i możliwość nauki. Powstanie warsztatów miało miejsce 
po dokonaniu zmian restrukturyzacyjnych w ZOZ w Przeworsku i przeniesieniu 
oddziału neurologii i poradni przeciwgruźliczej do budynków szpitala. Obiekty 
poszpitalne przy ul. Kasztanowej, decyzją ówczesnego wojewody przemyskiego,  
a następnie starosty przeworskiego, przekazano Fundacji Pomocy Dzieciom im. 
Jana Pawła II Wzrastanie. Dzięki temu na terenie miasta powstały warsztaty terapii 
zajęciowej prowadzące zajęcia dla dzieci niepełnosprawnych z upośledzeniem 
lekkim i umiarkowanym. Powstała też świetlica środowiskowa finansowana  
z budżetu miasta, dająca możliwość pomocy dzieciom z rodzin dysfunkcyjnych.  
W końcowym etapie jest również budowa schroniska dla bezdomnych oraz mieszkań 
kryzysowych. Ostatnie lata to również powstanie Środowiskowego Domu 
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Realizując cele edukacyjne w przedszkolu zwraca się szczególną uwagę, aby proces 
nauczania realizowany był zgodnie z najnowszymi zasadami dydaktyki. Uczy się 
metodami aktywizującymi, stwarza system pomocy dla dzieci z trudnościami 
edukacyjnymi, stwarza możliwości rozwojowe indywidualnych zdolności  
i zainteresowań dzieci. Nauczycielki w swojej pracy opierają się na założeniach Podstawy 
Programowej Wychowania w Przedszkolu, włączają do tego własne programy autorskie, 
uwzględniając zadania i treści programowe wszystkich obszarów edukacyjnych.

 Placówka organizuje różnorodne zajęcia rozwijające zdolności twórcze i artystyczne. 
Bogata jest oferta zajęć dodatkowych. Dzieci mogą korzystać z zajęć języka 
angielskiego, rytmiki, religii. W trakcie codziennych zajęć rozbudzamy i rozwijamy 
zainteresowania dzieci plastyką, muzyką, literaturą, teatrem i tańcem. W przedszkolu 
działa „Klub Małego Artysty” rozwijający twórczą aktywność plastyczną dzieci, 
kółko teatralne. Placówka pozyskuje środki unijne. W roku szkolnym 2008/2009, 
realizowany był program finansowany przez Unię Europejską Program Operacyjny 
Kapitał Ludzki „Stwarzanie warunków do wszechstronnego rozwoju dzieci 
poprzez podnoszenie jakości pracy przedszkola”. Dzięki unijnym środkom dzieci 
uczestniczyły w nieodpłatnych dodatkowych zajęciach edukacyjnych: z języka 
angielskiego, zajęciach taneczno-muzycznych–rytmice, zajęciach na basenie - 
nauka pływania (dzieci 6-letnie), wycieczce do Parku Jurajskiego w Bałtowie.

Dużą uwagę przywiązuje się do lokalnych i narodowych tradycji kulturowych, zapoznaje 
wychowanków z kulturą innych czasów i regionów, przedszkole organizuje i uczestniczy 
w imprezach kulturalnych, organizuje wycieczki. Wychowankowie przedszkola biorą 
udział w przeglądach  teatralnych, konkursach plastycznych, muzycznych, sportowych 
zajmując czołowe miejsca, dyplomy i wyróżnienia. Przedszkole stara się być otwarte 
na środowisko, w którym funkcjonuje. Wychowankowie przedszkola uczestniczą  
w życiu kulturalnym miasta, biorąc udział w uroczystościach miejskich, przedstawiając 
programy artystyczne z okazji obchodów Dni Przeworska i Dnia Dziecka.

Placówka stara się zaspokajać wszystkie potrzeby dzieci, także i te związane z rozrywką. 
Co roku w kalendarium uroczystości jest: pożegnanie lata, pasowanie na przedszkolaka, 
spotkanie z Mikołajem, opłatek, Dzień Babci i Dziadzia, powitanie wiosny, dzień 
Mamy i Taty, Dzień Dziecka, uroczyste pożegnanie starszaków. Organizuje się także 
przedstawienia teatralne, koncerty, zabawy andrzejkowe z wróżką, bale przebierańców, 

Samopomocy przy ul. Niepodległości. Jest to obiekt, w którym odbywają się zajęcia 
z osobami niepełnosprawnymi z upośledzeniem umysłowym, które ukończyły 
18 rok życia. W ramach ŚDS działają pracownie prowadzone przez terapeutów, 
których zadaniem jest przystosowanie osób niepełnosprawnych do podstawowych 
funkcji samodzielnego życia. Dopełnieniem tych działań są oczywiście klasy 
specjalne w Szkole Podstawowej Nr 2 oraz Gimnazjum Specjalne przy Liceum 
Ogólnokształcącym. Dzięki temu dzieci nie tylko z Przeworska, ale i z okolicznych 
miejscowości dostały szansę nauki w miejscu zamieszkania.

Przedszkole Miejskie Nr 2
ul. Marii Konopnickiej 21 a
tel.: 16 648 79 14
e-mail: pm2@przeworsk.um.gov.pl, www.przedszkole2.rinus.pl

Przedszkole Miejskie Nr 2 w Przeworsku  rozpoczęło swoją działalność 
wychowawczo-dydaktyczno-opiekuńczą w dniu 1 marca 1988 roku, jako 
Państwowe Przedszkole nr 7 przy ul. Marii Konopnickiej 21 a. W wyniku reformy 
systemu oświaty od 1 września 1991 roku placówka stała się  przedszkolem 
publicznym, a od roku 1994 funkcjonuje jako Przedszkole Miejskie nr 2  
w Przeworsku.  Początkowo zajęcia prowadzono w czterech grupach, od września 
1991/1992 roku salę gimnastyczną przedszkola przystosowano do potrzeb sali 
dydaktycznej, został utworzony piąty oddział dla dzieci. W tym też czasie 
w przedszkolu wprowadzone zostały  zajęcia katechezy dla dzieci 6 letnich.

W roku 1992 w strukturze organizacyjnej przedszkola pojawiły się oddziały 
realizujące podstawę programową tzw. „zerówki” 5-godzinne. Modernizacji poddane 
zostały pomieszczenia przedszkolne; sala zajęć dla oddziałów zerowych została 
zaadoptowana w pomieszczeniu dotychczasowej szatni, a nową szatnię dla dzieci 
utworzono w pomieszczeniach piwnicznych. W nich także zorganizowana została 
świetlica przedszkolna z zapleczem sanitarnym. Utworzenie świetlicy stworzyło 
warunki do organizacji dodatkowych zajęć dla dzieci, spotkań z rodzicami, dziadkami, 
organizacji uroczystości przedszkolnych, kursów i warsztatów dla nauczycieli. 
Świetlica udostępniona została również na spotkania nauczycielom emerytom.

Nr 3 wraz z salą gimnastyczną oraz boiskami ze sztuczna nawierzchnią, 
wybudowano salę gimnastyczną przy Szkole Podstawowej nr 2, basen kryty przy 
Szkole Podstawowej Nr 1 oraz kompleks boisk ze sztuczną nawierzchnią. Jednak 
największą inwestycją edukacyjną oraz ogromnym wysiłkiem finansowym było 
wybudowanie nowoczesnego gimnazjum wraz z pełnowymiarową halą sportową 
oraz kompleksem boisk ze sztuczną nawierzchnią i bieżnią. Poprawie uległa również 
baza dydaktyczna przedszkoli miejskich. 

Dwadzieścia lat  działalności samorządu Przeworska dało przykład znaczących 
inwestycji władz miasta w jedną z najważniejszych dziedzin życia - edukację 
dzieci i młodzieży. Można bez wątpienia stwierdzić, że samorząd Przeworska 
stał się przykładem pozytywnego wpływu na podniesienie poziomu edukacji oraz 
zabezpieczenia bazy dydaktycznej na wszystkich poziomach kształcenia.

Przeworsk to także ważny ośrodek szkolnictwa średniego. Bez wątpienia omawiany 
okres to bardzo prężny rozwój szkół średnich. Należy tu wymienić zdecydowaną 
zmianę bazy dydaktycznej tych szkół poprzez rozbudowę Liceum Ogólnokształcącego 
oraz Zespołu Szkół Zawodowych. W roku 1992 oddano do użytku nowy budynek 
Liceum przy ul. Szkolnej, przez co zrezygnowano z uciążliwości nauki w dwóch 
odległych obiektach, podniesiono standard nauki oraz utworzono nowoczesne 
pracownie przedmiotowe. Wybudowano także salę gimnastyczną. Inwestycje te - 
wspierane również z budżetu miasta - zmieniły w sposób diametralny stan bazy 
dydaktycznej liceum oraz umożliwiły uruchomienie nowych kierunków kształcenia. 
Równie duże zmiany nastąpiły w Zespole Szkół Zawodowych, gdzie wybudowano 
sale dydaktyczne w miejscu warsztatów szkolnych oraz oddano do użytku  
w 2005 roku pełnowymiarową halę sportową.

Zmianie uległa także oferta kształcenia  szkolnictwa ponadgimnazjalnego. Profile 
kształcenia dostosowane zostały do zmieniającego się rynku pracy i przewidywanych 
kierunków rozwoju gospodarki kraju i regionu. Sieć szkół ponadgimnazjalnych 
na terenie Przeworska tworzą Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych  
im. Króla Władysława Jagiełły w Przeworsku i Zespół Szkół Zawodowych im króla 
Jana III Sobieskiego w Przeworsku.

Istotnym elementem wspierającym możliwości edukacyjne było utworzenie  
w 2004 roku Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Przeworsku. Kolegium
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Elżbieta Kmiecik, Krystyna Książek, Anna Piestrak, Krystyna Chudzik, Stanisława 
Peszek, Helena Kaniuch, Wiesława Kasperska, Zofia Kisiel, Józefa Homka, Helena 
Piątek, Anna Lasek, Zofia Wielobób, Bożena Liptak, Maria Czyrny, Danuta 
Zawadzka, Beata Wilczyńska, Władysława Wąsacz, Jan Krzan, Jan Cymbalista, 
Stanisław Jędrzejczak, Marian Przeszłowski, Stanisław Bieniasz, Józef Laska.

Liczba dzieci uczęszczających do Przedszkola Miejskiego Nr 2 w Przeworsku  
w latach szkolnych 1989/90 do 2009/2010

zamrażarkę, lodówkę, chłodnię, zmywarki do naczyń, garnki ze stali nierdzewnej.

Budynek przedszkola posiada dobre warunki lokalowe: duże funkcjonalne  
i estetycznie urządzone sale zabaw i zajęć dla dzieci, świetlicę, salkę do zajęć  
z języka angielskiego, plac zabaw  wyposażony w nowy sprzęt ogrodowy. Przedszkole 
dysponuje bogatą bazą środków dydaktycznych, sprzętem audiowizualnym 
wykorzystywanym w codziennej pracy opiekuńczo-wychowawczo-dydaktycznej. 

KADRA PRZEDSZKOLA 

Placówka zatrudnia 14 nauczycieli i 14 pracowników administracyjno-obsługowych. 
Kadra pedagogiczna pracująca w przedszkolu to nauczycielki posiadające 
wykształcenie wyższe w zakresie wychowania przedszkolnego i wczesnoszkolnego, 
z czego 9 posiada awans nauczyciela dyplomowanego, 2 nauczyciela mianowanego, 
3 nauczyciela kontraktowego. Nauczycielki ustawicznie doskonalą swój warsztat 
pracy, dokształcając się na studiach podyplomowych, warsztatach i kursach.

Dyrektorzy:  Krystyna Maczuga (1988 - 1992), Zofia Zawadzka (1992 - nadal) 

Zespół nauczycieli tworzący obecnie Radę Pedagogiczną:  Barbara Bujny,  
Kamila Chmiel, Barbara Grzegorzewska, Renata Kuchtar, Teresa Fussek, Anna 
Maczuga, Marta Maziarz, Maria Pieniążek, Elżbieta Rosół, Marta Rydz, Jadwiga 
Wołowiec, Małgorzata Zając, Zuzanna Jurkiewicz, naucz.katech. Marta Brzezowska.

Nauczycielki, które pracowały w przedszkolu: Elżbieta Burek, Teresa 
Kozłowska, Wanda Szwarc, Joanna Widak, Bogumiła Rewer, Aniela Majba, 
Agnieszka Wrona, Kisiel Lidia. Nauczycielki katechezy; s.Łucja, Joanna 
Stecko, Mariola Pieniążek, Bożena Szczepańska, Jolanta Kwaśniewska.

Zespół pracowników aministracyjno-obsługowych: Maria Cymbalista - specjalista 
do spraw płac, Agata Zawadzka- intendent, Barbara Michalik - pomoc nauczyciela, 
Krystyna Chomik - kucharka, Agata Czepiel - pomoc kucharki, Alina Pawłowska 
- pomoc kucharki, Alina Zielińska - pomoc kucharki, Agnieszka Sierżęga - woźna, 
Danuta, Czyrny - woźna, Aleksandra Michalik - woźna, Elżbieta Pasternak - woźna, 
Anna Stącel - woźna, Danuta Guzowska - woźna, Jan Gorlach - konserwator.

Pracownicy, którzy pracowali w przedszkolu: Stanisława Pieczko, Krystyna Pizło, 

pikniki rodzinne. Przedszkole posiada swój plan rozwoju stawiając na wszechstronną 
współpracę z rodzicami. Stwarza warunki, aby rodzice byli zadowoleni z przedszkola 
czynnie uczestniczyli w uroczystościach przedszkolnych, byli pomysłowi i pomocni, 
gotowi do otwartych rozmów z wychowawcami. Rodzice są współgospodarzami 
przedszkola i wspólnie z Radą Pedagogiczną wspierają wysiłki na rzecz dzieci, 
inicjują przedsięwzięcia wychowawcze, wspomagają finansowo przedszkole.

Przedszkole utrzymuje kontakty ze środkami masowego przekazu promuje swoje 
osiągnięcia w gazecie regionalnej, lokalnej na stronie internetowej, tablicach miejskich 
opracowując artykuły o swojej działalności, dla rodziców, nauczycieli i mieszkańców 
miasta. Było i jest przez wszystkie lata otwarte dla ludzi młodych, przygotowujących 
się do zawodu. Swoje praktyki odbywali studenci uczelni pedagogicznych oraz 
uczniowie szkół średnich o profilu żywieniowym, osoby bezrobotne. W placówce 
przywiązuje się ogromną dbałość o estetykę przedszkola, funkcjonalne urządzenie 
sal oraz o wzbogacenie bazy dydaktycznej w nowy sprzęt i pomoce naukowe. 

W roku 2010 do przedszkola uczęszcza 175 dzieci w wieku od 3-6 lat  
w 7 grupach wiekowych. Są to: 3-latki Myszki, 3-4 latki Zajączki, 4-latki 
Krasnale, 5-latki Plastusie, 5-latki Pajace, 6-latki Smerfy, 6-latki Biedronki.

NAJWAŻNIEJSZE ZREALIZOWANE INWESTYCJE W LATACH 1990-2010

Od 2003 roku sukcesywnie prowadzone są intensywne prace powstrzymujące 
dekapitalizację budynku, wykonywane są remonty i modernizacje. Dach budynku 
został pokryty nową termozgrzewalną papą, zamontowano rynny. Zostały wymienione 
okna i drzwi zewnętrzne budynku. Podłogi w szatni, korytarzach, na zapleczu 
kuchennym wyłożono płytkami ceramicznymi. Adoptowano  pomieszczenie 
gospodarcze na łazienkę dla dzieci i wyremontowano łazienki na korytarzach. 
Przeprowadzono remont kapitalny 4 łazienek dla dzieci i pomieszczeń socjalnych. 
Wiosną 2010 roku ogród przedszkolny został wyposażony w nowy sprzęt rekreacyjny.

W latach 2007-2009 w salach zabaw wymieniono stoliki i krzesła dla dzieci, dywany, 
zakupiono radioodtwarzacze CD, odtwarzacz DVD, sprzęt nagłaśniający, nowe 
pomoce do zajęć i zabawki. Pomieszczenia biurowe wyposażone zostają w nowe 
meble, komputery, telefax, ksero, niszczarkę, drukarki. Do pomieszczeń kuchennych 
zakupiono nowe meble, kuchnie gazowe, patelnię elektryczną, zlewozmywaki, 
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NAJWAŻNIEJSZE ZREALIZOWANE INWESTYCJE W LATACH 1990-2010

Znacznie poszerzyła się baza przedszkola. Każda sala zajęć została wyposażona  
w nowe kąciki zainteresowań, stoliki, krzesełka, zabawki, pomoce dydaktyczne.  
W salach zajęć wyremontowano podłogi, odmalowano ściany dzięki temu znacząco 
zmieniają swój wizerunek. Są estetyczne, funkcjonalne, w których dzieci uczą się 
i bawią w sposób bezpieczny i radosny. W roku 2001 oddana została do użytku 
nowa kotłownia gazowa. W latach 2001-2004 zostały wymienione wszystkie 
okna, drzwi zewnętrzne  oraz oświetlenie. W roku 2005 w okresie wakacyjnym 
został przeprowadzony gruntowny remont bloku żywieniowego wraz z zapleczem, 
wymieniono meble, sprzęt AGD, dzięki czemu posiłki dla dzieci przygotowywane 
są w warunkach higienicznych i estetycznych. Do 2007 roku zostały wymienione 
wszystkie grzejniki w salach zajęć dla dzieci oraz w pozostałych pomieszczeniach. 
W 2007 i 2008 roku placówka została docieplona i pomalowana, przez co zyskała 
bardzo na ogólnym wizerunku. W czerwcu 2009 roku został wyposażony ogródek 
przedszkolny w  nowoczesny drewniany sprzęt ogrodowy (zjeżdżalnie, huśtawki itp.).

KADRA PRZEDSZKOLA 

Grono pedagogiczne liczące 7 nauczycielek z dyrektorem, posiada awans nauczyciela 
dyplomowanego, 1 nauczycielka posiada stopień nauczyciela mianowanego, pozostałe 
są w trakcie uzyskiwania stopnia nauczyciela kontraktowego i mianowanego.  
Z uzyskanymi wysokimi kwalifikacjami, nauczyciele dokładają wielu starań, aby 
zapewnić wszystkim podopiecznym wesołe i beztroskie dzieciństwo. Aby czas 
spędzany w placówce kojarzył się dzieciom w przyszłości tylko z miłym wspomnieniem.

Dyrektorzy: Włądysława Cużytek-Kula (1973-1991), Zofia Jurkiewicz (1991-2000), 
Alicja Romankiewicz (2000-nadal) 

Nauczycielki, które pracowały w przedszkolu: Maria Jadam, Maria Kapusta, Elżbieta 
Stecko, Krystyna Gaweł, Genowefa Sobala, Goń Renata, Tworzydło Bogusława, 
Rogala Grażyna, Janina Kostka- Mroczyńska, Maria Dulian, Ulma Grażyna, Pasterska 
Małgorzata, Pieniążek Ewa, Broda Barbara, Cieliczka Józefa, Fołta Marta, Cieślińska 
Monika, Lucyna Szafarz, Kuryło Małgorzata, Kantor Małgorzata, Ewa Kuźniar, 
Barbara Motyka, Magdalena Nikodem, Krystyna Bilska, Ewa Szczepańska, Magdalena 
Strama, Ewa Ficek, s. Łucja, Bożena Szczepańska, katechetka Joanna Stecko, 

Przedszkole Miejskie Nr 3
ul. Marii Konopnickiej 21 
tel.: 16 648 76 61
e-mail: pm3@przeworsk.um.gov.pl
www.przedszkole.przeworsk.pl

W wyniku reformy oświaty od 1 września 1991 placówka stała się przedszkolem 
publicznym i nosi nazwę Przedszkole Miejskie Nr 3. W 1992 r. w przedszkolu 
zostały utworzone dwa dodatkowe oddziały, w którym dzieci przebywały 5 godzin. 
W tym roku została także wprowadzona katecheza, w której uczestniczą dzieci 
5,6 - letnie. W latach 1992 - 2000 w przedszkolu funkcjonowało sześć oddziałów, 
w tym dwa dla dzieci 6-letnich na 5 godzin. W okresie niżu demograficznego liczba 
oddziałów uległa zmianom. Od roku szkolnego 2001/2002 struktura organizacyjna 
placówki podobna jest do lat 90 - tych. Do chwili obecnej istnieje pięć oddziałów 
9-godzinnych, w których przebywa 125 dzieci. W obliczu reformy oświaty, 
zmieniającej się sytuacji ekonomicznej kraju w placówce zachodzą ustawiczne zmiany. 

Przedszkole oferuje zajęcia dodatkowe dla dzieci m.in. język angielski, rytmikę, 
religie, zajęcia z komputerem. W ramach programu nauczania przedszkolnego 
KidSmart IBM przeznaczonego dla dzieci w wieku 3 do 7 lat w 2005 roku 
przedszkole zostało wyposażone w 2 kompletne zestawy komputerowe  
z oprogramowaniem. Zestawy te funkcjonują w grupach 5- i 6 - latków. Pozwoliło 
to na coraz śmielsze wyzwania, związane z wykorzystaniem technologii 
komputerowej w doskonaleniu zawodowym oraz uatrakcyjniło ofertę edukacyjną 
przedszkola. W pracy z dziećmi wykorzystywane są elementy pedagogiki 
zabawy, elementy metody dobrego startu Marty Bogdanowicz, metody zajęć 
ruchowych Labana, Orffa i elementy ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne, 
„Dziecięcą matematykę” - Edyty Gruszczyk Kolczyńskiej, Ewy Zielińskiej.  
Tradycyjne akcje, imprezy i uroczystości organizowane w przedszkolu to: imprezy 
ekologiczne: „Sprzątanie Świata”, Dzień Ziemi; akademie przedszkolne: z okazji Dnia 
Edukacji Narodowej, Dnia Kobiet, 11 Listopada, andrzejkowe wróżby, spotkanie  
z Mikołajem, spotkanie opłatkowe, uroczystości z okazji Dnia Babci i Dziadka, Dnia  
Matki, Dnia Ojca, Dnia Dziecka, Piknik Rodzinny w ogrodzie przedszkolnym, uroczystość 
pożegnania starszaków. Ponadto co roku przedszkolaki biorą udział w akcji Góra Grosza”, 

uczestniczą w konkursach plastycznych, tanecznych i wokalnych organizowanych 
przez Miejski Ośrodek i inne placówki, występują podczas Dni Przeworska.

Liczba dzieci uczęszczających do PM Nr 3 w Przeworsku  
w latach szkolnych 1989-2010
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sięgającą pierwszych lat powojennych. Początki jego powstania kształtują się na 
1947/48 r. Od 1990 roku,  nastąpiła zmiana organizacji edukacji przedszkolnej  
i prowadzenie przedszkoli stało się zadaniem własnym gminy.
 
W latach szkolnych 1990-1995 w przedszkolu funkcjonowała jedna grupa 
przedszkolna. Liczebność w grupie przedszkolnej  wynosiła 36-38 dzieci.  
Do przedszkola uczęszczały w zdecydowanej większości dzieci z pobliskich ulic  
tj.: Wojska Polskiego, Czarnieckiego, Wiejskiej, Gimnazjalnej, Jasnej. W przedszkolu 
zatrudnionych było sześciu  pracowników tj.: dyrektor, nauczyciel, woźna, kucharka, 
pomoc nauczyciela oraz intendent. W latach szkolnych 1995 - 2001, ze względu 
na dużą ilość dzieci w rejonie funkcjonowały dwie grupy przedszkolne: grupa  
3-4-5 - latków na dziewięć godzin, oddział sześciolatków (zerówka) na pięć godzin 
dziennie.  Liczebność dzieci w grupach wynosiła 20-25 dzieci.

Zajęcia obowiązkowe w przedszkolu prowadzone są na wysokim poziomie  
i dostosowane do możliwości dzieci. Programy autorskie dostosowane są do potrzeb  
i oczekiwań dzieci, rodziców i środowiska lokalnego, z poszanowaniem praw dziecka. 
Przedszkole oferuje zajęcia dodatkowe z języka angielskiego i rytmiki. Organizuje 
również wiele ciekawych imprez i wycieczek. Opiera swoją działalność nie tylko 
na spełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczej względem dzieci, lecz również 
kładzie nacisk na utrzymywanie kontaktów i więzi z rodzicami dzieci.

W przedszkolu odbywa się wiele uroczystości. Najważniejsze z nich, to: Wigilia  
z opłatkiem, modlitwą, tradycyjnymi potrawami oraz z kolędowaniem. Ogromnym 
przeżyciem dla naszych wychowanków oraz ich babć i dziadków jest uroczystość  
z okazji Ich święta. Na tą okazję dzieci przygotowują okolicznościowe wiersze, 
piosenki, upominki dla gości, a rodzice poczęstunek. Często tej uroczystości 
towarzyszy prezentacja jasełek oraz wspólne tańce i kolędowanie. Kolejną atrakcją 
jest bal przebierańców, podczas którego dzieci, przebrane w różne postacie  
z bajek, biorą udział w wymyślonych konkursach  z nagrodami, zabawach, tańcach 
przy muzyce. 

Pod koniec roku szkolnego organizowana jest uroczystość z okazji Dnia Mamy 
i Taty oraz zakończenia roku szkolnego. Po zakończeniu prezentacji wszyscy 
zostają obdarowani upominkami. Rodzice otrzymują prezenty wykonane przez 
ich pociechy, a dzieci nagrody książkowe oraz dyplomy. Tradycją przedszkola jest 
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Realizując cele wychowawcze i opiekuńcze, przedszkole organizuje akcje charytatywne 
„Dzieci dzieciom”, „Góra grosza”, „Pomóż dzieciom przetrwać zimę” przez co 
uwrażliwia się dzieci na potrzebę niesienia pomocy innym.

Przedszkole jest integralną częścią środowiska w którym działa, więc całokształt 
zadań realizuje w ścisłym współdziałaniu z szeroko pojętymi organizacjami 
społecznymi, zakładami pracy i innymi placówkami oświatowymi. Od 1990 r. 
przedszkole podjęło współpracę z Klubem Seniora, która trwa do dnia dzisiejszego. 
Dzieci przygotowują i przedstawiają program artystyczny z okazji Dnia Seniora, 
Dnia Babci i Dziadka, Dnia Kobiet. 

Przedszkole współpracuje również z następującymi instytucjami:
· Biblioteką Miejską w Przeworsku - dzieci uczestniczą w lekcjach 
  w bibliotece, w obchodach inauguracji Tygodnia Głośnego Czytania,
· Powiatową Komendą Policji w Przeworsku - poprzez spotkania 
 w przedszkolu z policjantem dzieci poznają pracę policji, zasady  
  bezpiecznego poruszania się po ulicy, podstawowe przepisy ruchu drogowego,
· Szkołą Muzyczną I stopnia -  zostają zorganizowane wycieczki celem wysłuchania 
  koncertów muzycznych przygotowanych przez uczniów tej szkoły oraz prezentacji  
  instrumentów dętych i smyczkowych,
· Szkołą  Podstawową Nr 2 w Przeworsku,  dzieci uczestniczą w spotkaniach 
  z dziećmi klas początkowych tej szkoły, przedstawieniach, teatrzykach kukiełkowych,
· Miejskim Ośrodkiem Kultury w Przeworsku - dzieci uczestniczą w różnych 
  imprezach, konkursach organizowanych przez MOK, występują z programem  
  artystycznym z okazji Dni Przeworska,
· KRUS Przeworsk - pracownik KRUS podczas wizyt w przedszkolu przedstawia 
  dzieciom sytuacje zagrażające zdrowiu i życiu dzieci z jakimi można się zetknąć  
  podczas wakacji,
· Pracownikami służby zdrowia -  organizowane są spotkania  z  higienistką szkolną, 
  stomatologiem, ratownikiem medycznym,
· Poradnią Psychologiczno - Pedagogiczną celem udzielania pomocy dzieciom 
  z  mikrodeficytami rozwojowymi.

również organizowanie uroczystości oraz występów poza przedszkolem. 

Liczba dzieci uczęszczających do Przedszkola Miejskiego Nr 4  w Przeworsku 
w latach szkolnych 1990 - 2010

Mariola Pieniążek, Jolanta Kwaśniewska, Barbara Grzegorzewska, Hanna Suchy.

Pracownicy administracyjno-obsługowi, którzy pracowali w przedszkolu: 
Teresa Wójcińska, Anna Moskal, Anna Dubrawska, Danuta Kałamarz, Zofia 
Kubusiak, Zofia Przeszłowska, Józefa Horodecka, Zofia Ziemniak, Michalina 
Wach, Andrzej Książek, Teresa Szewczyk, Stanisława Mielech, Krystyna Dynia, 
Stefania  Zembroń, Pieniążek Zofia, Kimasz Kazimiera, Kłak Henryka, Zys Anna, 
Hnatkowska Danuta, Ziemniak Zofia, Pasterska Elżbieta, Czyrny Maria, Mordjas 
Krystyna, Araszczuk Anna, Majewska Maria, Konieczny Barbara, Gmiterek Teresa, 
Kałamarz Władysław, Uberman Józef, Elżbieta Pasternak, Frączek Alicja, Kozak 
Bogusława, Jędrzejczak Stanisław, Telega Barbara, Wajda Grażyna, Czyjt Andrzej, 
Halina Zaręba, Kazimiera Gaweł, Felicja Sobala, Helena Homik, Zofia Głąb, 
Florianna Blok, Maria Wojciechowaska, Stanisława Szylar, Marian Przeszłowski, 
Roman Jędrzejec, Bożena Tucka, Jan Gorlach, Bożena Jędorowicz, Zofia Pawłowska, 
Katarzyna Jasiewicz, Zuzanna Jurkiewicz.

Pracownicy administracyjno - obsługowi pracujący obecnie: Bożena Kotlińska - główna 
księgowa, Katarzyna Łapa - księgowa, Barbara Jurkiewicz - sekretarz przedszkola, 
Elżbieta Słoma - intendent, Anna Kondziołka - kucharka, Elżbieta Piecuch, 
Małgorzata Mordjas, Agnieszka Mil - pomoc kucharki, Jadwiga Zagrodzka, Ewa 
Michaś  - pomoc nauczyciela, Zofia Kądziołka, Lucyna Jasiewicz, Elżbieta Janusz, 
Halina Rusinek, Zofia Gaweł - woźna oddziałowa, Marian Gaweł- konserwator.  

Zespół nauczycieli tworzących Radę Pedagogiczną: Alicja Romankiewicz, Lidia 
Czechowicz, Maria Gołda, Barbara Krzan, Celina Kułak, Dorota Mróz, Maria 
Przeszłowska - Lasek, Elżbieta Stopa, Halina Superson, Agnieszka Wrona, 
Stanisława Zagórska, katechetka - Marta Brzezowska. 

Przedszkole Miejskie Nr 4
ul. Wojska Polskiego  44 
tel.: 16 648 76 04

zedszkole Miejskie Nr 4 w Przeworsku  jest zlokalizowane przy ulicy 
Wojska Polskiego 44. Jest to najstarsze przedszkole z wieloletnią tradycją
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NAJWAŻNIEJSZE ZREALIZOWANE INWESTYCJE W LATACH 1990-2010

Ze środków budżetu miasta zostało wykonanych wiele prac remontowych.  
W 1995 r., po wyprowadzeniu się lokatorów, którzy mieszkali w części budynku  
dokonano adaptacji i remontu  pozyskanej części obiektu. Przedszkole wzbogaciło się 
o drugą salę zajęć, łazienkę, dużą szatnię, gabinet dyrektora, magazyn żywnościowy. 
W całym budynku zostało wykonane centralne ogrzewanie oraz wymieniona 
instalacja elektryczna. Dokonano również remontu dachu.  Odmalowano elewację 
budynku oraz wykonano ogrodzenie terenu przedszkola. 

Obecnie przedszkole posiada dwie sale zajęć, dwie łazienki, szatnię, magazyn 
żywnościowy, gabinet dyrektora. W budynku przedszkolnym na bieżąco odbywają 
się prace remontowe i modernizacyjne. 

W latach  2001 – 2009 wykonano izolację pionową budynku, wymieniono podłogi 
w dwóch salach zajęć oraz szatni, wymieniono okna i drzwi w całym budynku, 
dokonano kompleksowego remontu kuchni wraz z wyposażeniem. W roku 2007 
przedszkole otrzymało nieodpłatnie  90 m2 kostki gumowej, bezpiecznej dla 
dzieci, dzięki środkom z budżetu miasta wyłożono nią teren wokół przedszkola. 
Przedszkole jest przyjazne dzieciom, sprzyjające ich wszechstronnemu rozwojowi,  
funkcjonalne i dobrze wyposażone,  otwarte dla rodziców  i środowiska lokalnego.      

KADRA PRZEDSZKOLA

W przedszkolu zatrudnionych było trzech nauczycieli, dyrektor, trzech pracowników 
obsługowych.  Od roku szkolnego 2001/02 funkcjonowało przedszkole z jednym 
oddziałem dzieci od 3 do 6 lat, natomiast od roku szkolnego 2009/2010 z jednym 
oddziałem dzieci w wieku 3-5 lat.

W przedszkolu pracują dwie nauczycielki z wykształceniem pedagogicznym 
o kierunku wychowanie przedszkolne.  Podwyższają  one  swoje kwalifikacje 
zawodowe, biorą udział w doskonalących kursach i szkoleniach. Zatrudniony jest 
również personel pomocniczy, ogółem 6 pracowników.

Dyrektorzy: Ewa Gorlach (1990 - nadal) 

Nauczyciele Przedszkola Miejskiego Nr 4 w latach 1990-2010: Baryła Lidia, Bartnik 

Agnieszka, Czechowicz Lidia, Grzegorzewska Barbara, Kułak Celina, Pieniążek 
Małgorzata, Śmiałek Anna, Wrona Agnieszka, Zamorska Jadwiga. 

Pracownicy administracyjno- obsługowi: Flis Katarzyna, Lasek Aneta, Pawlików 
Bogusława, Sagan-Przeszłowska Teresa, Szlęk Małgorzata, Tworzydło Barbara, 
Urban Anna, Urban Krystyna, Wołowiec Elżbieta.

Liczba oddziałów, uczniów, nauczycieli w latach 1990-2010

16 października 2008 roku Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa nadała 
szkole Złotą Odznakę Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej.

W ostatnim dwudziestoleciu szkoła w swym kalendarium jako wyjątkowe 

Szkoła Podstawowa Nr 1
im. Jana Pawła II w Przeworsku 
ul. Marii Konopnickiej 5
tel.: 16 648 81 93 
e-mail: sp1@przeworsk.um.gov.pl, www.sp1przeworsk.republika.pl

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Jana Pawła II jest najstarszą szkołą podstawową  
w mieście. Do stycznia 1994 r. była szkołą ośmioklasową i podlegała bezpośrednio 
Kuratorium Oświaty w Przemyślu.  W  1994 r. została przejęta przez Gminę 
Miejską Przeworsk.  Do 1999 r. szkoła nosiła im. Gen. Zygmunta Berlinga. 
Po wprowadzeniu reformy oświaty w 1999 r., do dzisiaj funkcjonuje jako 
sześcioklasowa Szkoła Podstawowa nr 1,  nosząc od 16 października 1999 r. 
zaszczytne imię  Jana Pawła II. W sali poświęconej patronowi można dzisiaj 
zobaczyć wyjątkowe eksponaty: skarpetę papieża, ścinki włosów, kawałek opłatka 
oraz długopis, którym pisał.

Obecnie szkoła dysponując przestronną i nowoczesną bazą lokalową zapewnia 
uczniom komfortową sytuację nauki w systemie jednozmianowym. Uczniowie 
już od pierwszej klasy uczą się języka obcego, a nowocześnie wyposażona 
pracownia komputerowa oraz stały dostęp do internetu gwarantują im poznanie 
i pogłębienie tajników wiedzy informatycznej. Liczne koła przedmiotowe oraz 
sekcje sportowe umożliwiają wszechstronny rozwój zdolności i zainteresowań 
uczniów, stają się równocześnie ciekawą i wartościową formą spędzania czasu 
wolnego.  Szkoła szczyci się doskonałą sportową bazą lokalową: dwiema salami 
gimnastycznymi, krytą pływalnią, co w połączeniu z profesjonalną opieką 
nauczycieli zapewnia uczniom wysoką lokatę na podium w licznych imprezach 
sportowych w województwie i poza jego granicami.

Szkoła od lat współpracuje z licznymi instytucjami na terenie miasta umożliwiając 
naszym uczniom poznawanie ciekawych ludzi i zdobywanie nowych cennych 
doświadczeń. Młodzież miała okazję spotkać się z  przeworszczaninami: Mateusz 
Pieniążek,  misjonarzem o. Mateuszem Krupą, sybiraczką Anną Korman czy 
pisarką Barbarą Gawryluk.
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1995
III miejsc w Finale Międzywojewódzkim Turnieju Chio-Cup (koszykówka),

1996
I miejsce wojewódzkim finale konkursu języka polskiego; 
I miejsce w Międzywojewódzkim Turnieju Kadetów (koszykówka),

1997
I miejsce w wojewódzkim finale konkursu przedmiotowego z plastyki,

1998
laureat Wojewódzkiego Konkursu Ortograficzno-Gramatycznego,

1999
I miejsce w wojewódzkim konkursie z informatyki; I miejsce w klasyfikacji zespołowej 
w IV Ogólnopolskich Mistrzostwach Komputerowych Młodzieży Szkolnej,

2000
I miejsce w finale Wojewódzkich Igrzysk Młodzieży Szkolnej w biegu na 1000 m 
zdobywając tytuł Mistrz Województwa Podkarpackiego,

2001
I miejsce w województwie w konkursie humanistycznym „Alfik 2001”; wyróżnienie 
w III Ogólnopolskim Konkursie na Baśń dla uczniów szkół podstawowych,

2002
I miejsce w Wojewódzkim Konkursie z języka niemieckiego „Sprachdoktor” laureat 
Wojewódzkiego Interdyscyplinarnego Konkursu Humanistycznego ; laureat 
Wojewódzkiego Interdyscyplinarnego Konkursu Matematyczno-Przyrodniczego 
wygrywając etap wojewódzki w kategorii wiersz został finalistą etapu centralnego 
Ogólnopolskiego Konkursu o Rodzinie „Mieć taki dom...”

2003
III miejsce w finale wojewódzkim „Poeci i pisarze dzieciom – literackie D…E…F…”; 
I miejsce w VI Halowym Turnieju Piłki Nożnej Szkół im. Jana Pawła II województwa 
podkarpackiego

wydarzenia zaznacza wizytę duszpasterską wówczas arcybiskupa diecezji przemyskiej 
Józefa Michalika. Miała ona miejsce 1 października 1998 r. W tym samym roku  
w placówce odbyło się uroczyste otwarcie krytej pływalni. W maju 2001 miało miejsce 
otwarcie pierwszej wystawy prac plastycznych w Galerii „Magnez”. Tradycja wystaw 
kultywowana jest do dnia dzisiejszego, została ona poszerzona o prace uczniów 
wszystkich szkól oraz osób niepełnosprawnych. Integracja z niepełnosprawnymi  
to także cel działania założonej w 2002 roku grupy „Promyczek”. Inicjatywa 
ta znalazła swój bardzo pozytywny odzew w wielu placówkach oświatowych. 
Działania na rzecz potrzebujących to także jeden z celów powstałego w 2009 r. 
Stowarzyszenia Przyjaciół Szkoły „Jedynka”, które m.in. zorganizowało koncert 
charytatywny pod hasłem „Pomóżmy Michałkowi”, aby pomóc 3-letniemu chłopcu 
choremu na białaczkę. 

W roku 2008  szkoła przystąpiła do międzynarodowego projektu „Szkoły: Partnerzy 
przyszłości“- w ramach konkursu w Polsce zakwalifikowało się do udziału w tym 
projekcie osiem szkół.

Nawet w najlepszej szkole pojawiają się czasem sytuacje i problemy wymagające 
specjalistycznej opieki i pomocy. Zapewnia je etatowy pedagog i psycholog. Oprócz 
tego zapewniona jest również opieka nad uczniami w świetlicy szkolnej, opieka 
higienistki szkolnej i stomatologa.

Doskonale wyposażona biblioteka szkolna oraz nowoczesna czytelnia multimedialna, 
działająca od 2006 r., dostępna dla uczniów i rodziców pozwala na rozwijanie 
zainteresowań czytelniczych. Profesjonalne zajęcia z gimnastyki korekcyjnej 
prowadzone na sali gimnastycznej oraz pływalni z pewnością  skutecznie pomogą 
dzieciom w zwalczaniu wad postawy.

FORMY ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH W LATACH 1990-2010 

Na przestrzeni 20 lat w SP 1 prowadzone były różnorodne koła przedmiotowe, 
koła zainteresowań, zajęcia sportowe, gimnastyka korekcyjna, zespoły korekcyjno-
kompensacyjne, zespoły dydaktyczno-wyrównawcze, zajęcia terapeutyczne. 
Średnio ok. 60 różnych rodzajów zajęć pozalekcyjnych rocznie. Rekordowym 
rokiem jest rok 2010, w którym realizowanych jest 104 formy różnorodnych zajęć 
pozalekcyjnych (koła przedmiotowe - 21, koła zainteresowań - 20, zajęcia sportowe 

- 24, gimnastyka korekcyjna - 9, zespoły korekcyjno-kompensacyjne - 4, zespoły 
dydaktyczno-wyrównawcze - 24, zajęcia terapeutyczne - 2).

NAJWAŻNIEJSZE OSIĄGNIĘCIA 

Świetnie przygotowana kadra pedagogiczna, ciągle podnosząca swe kwalifikacje, 
doskonała baza dydaktyczna oraz innowacyjne  sprzyjają osiągnięciu przez uczniów 
licznych sukcesów w różnych dziedzinach, na wszystkich szczeblach, także tych 
najwyższych.

1990
I miejsce w wojewódzkim finale konkursu geograficznego; I miejsce w województwie 
w biegu na orientację a VII w kraju,

1991
I miejsce w wojewódzkim finale konkursu matematycznego; I miejsce w wojewódzkim 
finale konkursu geograficznego; III miejsce w wojewódzkim finale konkursu 
fizycznego; II miejsce w wojewódzkim finale konkursu geograficznego; I miejsce  
w wojewódzkim finale konkursu matematycznego; II miejsce w wojewódzkim finale 
konkursu fizycznego; I miejsce w wojewódzkim finale konkursu matematycznego; 
II miejsce w wojewódzkim finale konkursu polonistycznego wyróżnienie na 
VI Ogólnopolskim Konkursie  Krasomówczym Dzieci i Młodzieży; III miejsce  
w wojewódzkim finale konkursu geograficznego,

1992
III miejsce w wojewódzkim finale konkursu matematycznego,

1993
I miejsce w wojewódzkim finale konkursu geograficznego; III miejsce w wojewódzkim 
finale konkursu matematycznego; II miejsce w wojewódzkim finale konkursu 
historycznego; II miejsce w wojewódzkim finale konkursu matematycznego i III 
miejsce w wojewódzkim finale konkursu chemicznego,

1994
laureatka wojewódzkiego Turnieju Wiedzy Ekologicznej ; IV miejsce w Między-
wojewódzkim Konkursie Matematycznym; laureatka wojewódzkiego Turnieju 
Wiedzy Ekologicznej,
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V miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Przedmiotowym z historii EDI; V miejsce  
w Ogólnopolskim Konkursie Przedmiotowym z historii EDI; laureat Wojewódzkiego 
Interdyscyplinarnego Konkursu Humanistycznego; I miejsce w Ogólnopolskim 
Konkursie Przedmiotowym z jęz. polskiego EDI; V miejsce w Ogólnopolskim 
Konkursie Przedmiotowym z jęz. polskiego EDI; laureat Ogólnopolskiego Konkursu 
„Plus-Minus”; laureaci Ogólnopolskiego Konkursu „Test Matematyka Plus”  
11 edycja; X Finał Ogólnopolski XIV Edycji Turnieju Piłki Nożnej Orange Cup 
im. Marka Wielgusa; laureatka Wojewódzkiego Interdyscyplinarnego Konkursu 
Humanistycznego; laureat w Wojewódzkim Interdyscyplinarnym Konkursie  
z jęz. angielskiego.

Od roku 1996 szkoła startuje w Ogólnopolskim Konkursie Krajoznawczo-
Turystycznym „Poznajemy Ojcowiznę” osiągając w nim rok rocznie duże sukcesy:
· 1996 - laureatka wojewódzkiego etapu,
· 1996 i 1997 - I miejsce wojewódzkiego etapu,
· 1997 - I miejsce wojewódzkiego etapu,
· 1997 - III miejsce wojewódzkiego etapu,
· 1998 - laureatka centralnego finału,
· 2003 - II miejsce wojewódzkiego etapu,
· 2004 - laureatka centralnego finału,
· 2005 - laureat centralnego finału,
· 2006 - Nagroda główna konkursu - Grand Prix Polski,
· 2007 - I miejsce centralnego finału,
· 2008 - I miejsce centralnego finału,
· 2009 - I miejsce centralnego finału, I miejsce wojewódzkiego etapu.

Od roku 1993 działa Szkolone Koło Teatralne „Bajanie”. Najważniejsze jego 
osiągnięcia:
· 1993 r. - wyróżnienie na eliminacjach  wojewódzkich za inscenizację,
· 1994 r. - wyróżnienie na eliminacjach wojewódzkich za  inscenizację i indywidualne 
  za rolę Błazna,
· 1996 r. - wyróżnienie na eliminacjach wojewódzkich za  recytację wiersza,
· 1998 r. - BRĄZOWA LITERA za recytację wiersza na eliminacjach 
  międzywojewódzkich w Rzeszowie (trzecie miejsce),
· II  Ogólnopolski Przegląd Twórczości Artystycznej Dzieci i Młodzieży „Moje 
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KADRA SZKOŁY

Dyrektorzy szkoły: Andrzej Ryszawa (1983-2003), Barbara Motyka (2003-nadal)

Wicedyrektorzy: Karol Fuhrman (1964-1994), Maria Juroszek (1983-2003), 
Maria Śliwa (1991-1992), Wojciech Zakrzewski (1995-1996), Barbara Konieczny  
(1997-2002), Jerzy Strączek (1991-nadal), Barbara  Szkoda (2003-nadal)

Nauczyciele, którzy pracowali w szkole: Edyta Bedronek, Maria Bek, Helena Bielówka, 
Agnieszka Bernacka, Krystyna Buczkowska, Janusz Czerwiński, Marzena Chlebuś, 
Irena Drozd, Janina Długosz Ewa Duliban, Jaromir Duliban, Barbara Dzierżak, 
Danuta Fudała, Ewa Fudała, Teresa Fussek, Halina Frankowska, Ewa Gilbert, 
Jolanta Gwiazdowska, Joanna Hołowaty, Anna Hryńkiw, Elżbieta Sławińska-Gołąb, 
Maria Bielecka, Janusz Furman, Barbara Kamecka, Adam Kaniuch, Donata Kalisz, 
Barbara Konieczny, Agnieszka Kogut, Ewa Konieczny, Agnieszka Kotlińska, Emilia 
Krupa, Alicja Kubicka, Helena Kucharczyk, Krystyna Kuczek, Jolanta Kwaśniak, Jan 
Lenar, Katarzyna Lis, Elżbieta Machniak, Janina Maczuga, Aldona Młynarczuk, 
Maria Mirek, Marta Markowska-Bieniasz, Renata Michno, Elżbieta Moskwa, 
Wiesław Nitychoruk, Urszula Nitychoruk, Janina Ossolińska, Maria Olearka, 
Barbara Pastuszczak, Janusz Puszkarz, Maria Pieczek, Dorota Pomagier, Barbara 
Rożek, Renata Rutkowska, Barbara Sadowy, Bogdan Sebzda, Elżbieta Sławińska, 
Maria Śliwa, Ewa Silbert, Maria Śmiałek, Dorota Świstowicz, Jolanta Stecko, 
Renata Szlachta, Winicja Swierżewska, Bożena Szczepańska, Helena Skawina, 
Marianna Skoczylas, Bożena Sokół, Anna Sowa, Małgorzata Piątek, Elżbieta 
Półtorak, Janina Pacuła, Justyna Pelc, Mariola Pieniążek, Katarzyna Podkówka, 
Agnieszka Rusinek Lucyna Tworek, Bożena Wróblewska, Wojciech Zakrzewski, 
ks. Mirosław Dubiel, ks. Józef Florek, ks.  Stanisław Borkowski, ks. Edward Mąka, 
ks. Stanisław Pawul, ks.  Kazimierz Szmuc, Ks. Stanisław Walter, Ks. Bronisław 
Krawiec, Ks. Jacek Dąda, ks.  Maciej Sura, ks. Bogdan Czerwiński, ks. Dariusz 
Styra, ks. Jacek Dżioń, s. Celina Stanisława Warchoł, s. Anna Bielecka, s. Urszula 
Lucjana Szczęch, s. Zofia Prajsnars, s. Laura Iwona Wrębiak, s. Aneta Dąbek.

Nauczyciele pracujący obecnie: Maria Bilska, Irena Balicka, s. Kinga Borys, Marta 
Brzezowska, Renata Bury, Ewa Cyrnek, Iwona Czerwińska, Jolanta Zarzycka, 
Alina Deszczka, Rafał Długosz, Bożena Domka, Barbara Dryniak, Beata Fiejdasz, 
Włodzimierz Gązwa, Krystyna Gilecka, Jerzy Gilecki, Monika Jedynak, Wojciech

  wzrastanie ku pełni człowieczeństwa”:  II miejsce dla zespołu wokalnego  
  i II miejsce dla solistki  (2007 r.),
· III  Ogólnopolski Przegląd Twórczości Artystycznej Dzieci i Młodzieży „Moje 
  wzrastanie ku pełni człowieczeństwa”: II miejsce w kategorii piosenka (2008 r.),
· IV  Ogólnopolski Przegląd Twórczości Artystycznej Dzieci i Młodzieży „Moje 
  wzrastanie ku pełni człowieczeństwa”: III miejsce w kategorii form teatralnych   
  (2009 r.),
· Wojewódzki „Konkurs Piosenki Szkolnego Mundurka”: II miejsce (2008 r.).

NAJWAŻNIEJSZE ZREALIZOWANE INWESTYCJE W LATACH 1990-2010 

Szkoła dysponuje 2 klasopracowniami komputerowymi (2005 r. - 2008 r.), 
czytelnią multimedialną (2005 r.) i 2 klasopracowniami j. niemieckiego (2008 r., 
2009 r.). Koszty przystosowania pomieszczeń i wyposażenie w stoliki,  i krzesełka 
pochodziły ze środków budżetowych miasta, natomiast środki na pomoce naukowe 
do klasopracowni komputerowej i czytelni multimedialnej szkoła otrzymała  
z Ministerstwa Edukacji Narodowej, a do klasopracowni j. niemieckiego z Instytutu 
Goethego w Niemczech w ramach współpracy „Partnerzy Przyszłości”.

2004
wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie Historycznym „Gniazdo”; laureat 
Wojewódzkiego Interdyscyplinarnego Konkursu Humanistycznego ; finaliści 
Ogólnopolskiego Turnieju Mini Koszykówki Chłopców Mistrzów Województw 
Szkół Podstawowych w Inowrocławiu,

2005
laureat w Wojewódzkim Interdyscyplinarnym Konkursie Matematyczno-
Przyrodniczym; wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym „Bociani 
Świat”; laureat Konkursu Germanistycznego „Der, die, das Kenner” na szczeblu 
wojewódzkim, 

II miejsce w X Pucharze TP w piłce nożnej dla dzieci im. Marka Wielgusa 
województwa lubelskiego i podkarpackiego, 

2006
finalistka w Wojewódzkich Igrzysk Młodzieży Szkolnej w biegu na 60m,

2007
laureat w Wojewódzkim Interdyscyplinarnym Konkursie z jęz. niemieckiego;  
IV miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Polonistycznym „Pingwin”; laureat  
w Wojewódzkim Interdyscyplinarnym Konkursie z jęz. niemieckiego ; udział  
w XXII Ogólnopolskim Konkursie Krasomówczym Dzieci Szkół Podstawowych 
- Legnica 2007; I miejsce w V Wojewódzkim Konkursie Poetyckim „Literackie 
dumania szkół im. Jana Pawła II województwa podkarpackiego.; I miejsce  
w Ogólnopolskim Konkursie Polonistycznym „Pingwin”,

2008
udział w Ogólnopolskim Konkursie Języka Niemieckiego „Der, di, das Kenner”; 
wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie Fotograficzno-Przyrodniczym,

2009
VI miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Polonistycznym „Pingwin”,

2010
II miejsce w III Ogólnopolskim Przeglądzie Twórczości Artystycznej Dzieci 
i Młodzieży „Moje wzrastanie do pełni człowieczeństwa” - w kat. piosenka;  
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Szkoła Podstawowa Nr 2 
im. Hugona Kołłątaja
ul. Lwowska  11
tel.: 16 648 72 56 
e-mail: sekretariatszkolanr2@poczta.onet.pl 
www.sp2przeworsk.neostrada.pl

Szkoła Podstawowa nr 2 w Przeworsku powstała na zrębach szkoły żeńskiej 
z lat siedemdziesiątych XIX wieku. Niewielka na początku szkółka trywialna 
(trzyklasowa) przekształcała się stopniowo, by z końcem lat trzydziestych  
XX wieku stać się dużą szkołą siedmioklasową, posiadającą tzw. III (najwyższy) stopień 
organizacyjny. Dzisiaj szkoła szczyci się  nowoczesnymi metodami nauczania, jasno 
sprecyzowanymi kryteriami systemu oceniania, profesjonalną kadrą nauczycielską. 
Placówka dysponuje pracownią komputerową z dostępem do internetu, dobrze 
wyposażonymi klasopracowniami. Indywidualne podejście do dziecka przejawia 
się zarówno w realizacji programu z uczniem zdolnym, jak i programu nauczania  
w klasach dla dzieci o obniżonych potrzebach edukacyjnych, w którym stosowane są 
metody Weroniki Sherborne, elementy kinezjologii edukacyjnej wg Paula Denissona. 
Atuty szkoły to także, nauka języka angielskiego od klasy pierwszej, nauka 
pływania w ramach lekcji wychowania fizycznego, zajęcia dydaktyczno 
wyrównawcze prowadzone we wszystkich klasach wg potrzeb, zajęcia reedukacyjne 
dla uczniów posiadających deficyty rozwojowe, zajęcia socjoterapeutyczne, 
zajęcia logopedyczne, ćwiczenia ogólnorozwojowe z elementami gimnastyki 
korekcyjnej połączone z zajęciami na basenie, skomputeryzowana biblioteka 
i czytelnia szkolna wyposażona w najnowsze pozycje literatury fachowej  
i beletrystykę, pomoc pedagoga szkolnego oferowana uczniom i ich rodzicom.

Do znaczących wydarzeń minionego dwudziestolecia szkoła zalicza wizytę 
europosła Parlamentu Europejskiego dr. Andrzeja Zapałowskiego, wyjazd delegacji 
nauczycieli do Parlamentu Europejskiego w Brukseli, organizacja przy współpracy 
z władzami samorządowymi, rzeszowskim IPN oraz ZKRPiBWP obchodów  
70 rocznicy agresji sowieckiej na Polskę. Społeczność SP2 zaangażowała się także 
w Ogólnopolską Akcję Charytatywną „Nakrętka” i z zapałem zbiera plastikowe 
nakrętki z przeznaczeniem na rehabilitację niepełnosprawnych dzieci. Uczniowie 

biorą  w Akcji Charytatywnej  „Podziel się posiłkiem”, organizowanej we współpracy 
z Bankiem Żywności w Rzeszowie. Placówka jest organizatorem, cieszących się 
sporą popularnością wśród mieszkańców Przeworska, Pikników Rodzinnych. 

Liczba oddziałów, uczniów, nauczycieli w latach 1990-2010

regionalne, wyrównawcze dla dyslektyków, psychologiczne zajęcia wspierające.

„Uwierz w siebie”:  zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze dla uczniów klas I-III 
„Wiem, umiem, potrafię”, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze „Ortofrajda”, 
„W poszukiwaniu własnych korzeni”, „Mały artysta”, zajęcia specjalistyczne 
korekcyjno-kompensacyjne „Ortograffiti”, zajęcia specjalistyczne kinezjologia 
edukacyjna, zajęcia specjalistyczne – logopedyczne „Mówię lepiej”, doradztwo  
i opieka psychologiczno-pedagogiczna „I ty potrafisz”, zajęcia wyrównawcze „Sport 
moją szansą”, zajęcia specjalistyczne gimnastyka korekcyjna „Woda leczy”, zajęcia 
pozalekcyjne „Język angielski twoja drogą do sukcesu”, „Ptaki drapieżne” - koło 
przyrodnicze, Multimedialna gazetka „Sówka”, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze 
„Pastelami malowane - zaczarowany świat przyrody”.

NAJWAŻNIEJSZE OSIĄGNIĘCIA 

Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Hugona Kołłątaja w Przeworsku może poszczycić się 
dużymi osiągnięciami na płaszczyźnie dydaktycznej i sportowej. Na szczególną 
uwagę zasługują:

1.Wysokie wyniki na sprawdzianach klas VI (wyższe niż w mieście, powiecie,  
   województwie).
2.Sukcesy w konkursach przedmiotowych, interdyscyplinarnych i tematycznych  
   na terenie miasta, powiatu, województwa i kraju: 
·  Grand Prix Polski w konkursie krajoznawczym „Poznajemy Ojcowiznę”,
· laureaci i finaliści konkursów (humanistyczny, matematyczno-przyrodniczy 
   języka angielskiego) organizowanych przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty,
· laureaci ogólnopolskich konkursów języka angielskiego: „Test Oxford Plus”, 
   „Pingwin”, „Sezam”,
·   laureaci ogólnopolskich konkursów matematycznych „Alfik”, „Młody matematyk”,
· laureaci i finaliści ogólnopolskiego konkursu krajoznawczego „Poznajemy Ojcowiznę”,
· laureaci ogólnopolskiego konkursu „Moja szkoła w Unii Europejskiej”,
· laureaci wojewódzkiego konkursu „Poeci i pisarze dzieciom”,
· laureaci wojewódzkiego i ogólnopolskiego etapu konkursu historycznego „Klio”,
· laureaci i wyróżnieni w wojewódzkim konkursie poetyckim „Ja i świat”,
· laureaci regionalnych  konkursów piosenki „I ty możesz zaśpiewać”, „Śpiewaj 
  

FORMY ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH W LATACH 1990-2010 

W Szkole Podstawowej nr 2 im. Hugona Kołłątaja w Przeworsku zajęcia 
pozalekcyjne organizowane są w formie zespołów dydaktyczno-wyrównawczych, 
zespołów korekcyjno-kompensacyjnych, gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej, 
kół przedmiotowych, kół artystycznych i tematycznych, sekcji sportowych, zajęć 
rewalidacyjnych dla uczniów klas specjalnych. W/w zajęcia organizowane są  
z godzin do dyspozycji dyrektora szkoły, przez Uczniowski Klub Sportowy „Olimpia”, 
Stowarzyszenie Sympatyków SP2 oraz z § 3 ust. 2 rozporządzenia MENiS  
z dnia 12 lutego 2002 r. w sprawie ramowych planów w szkołach publicznych.

1.Zajęcia o charakterze dydaktyczno-wyrównawczym, rewalidacja: zespoły 
dydaktyczno-wyrównawcze dla klas I-III,  zespół dydaktyczno-wyrównawczy  
z języka polskiego, matematyki, języka angielskiego, języka niemieckiego, zespoły 
korekcyjno-kompensacyjne, zespoły dla dyslektyków, gimnastyka korekcyjna, 
zajęcia rewalidacyjne dla uczniów klas specjalnych, zajęcia logopedyczne, zajęcia 
socjoterapeutyczne.

2. Przedmiotowe koła zainteresowań: polonistyczne, matematyczne, informatyczne, 
przyrodnicze, języka angielskiego, historyczne.

3.Artystyczne i tematyczne koła zainteresowań: historyczno-dziennikarskie, 
redakcyjne gazety „Sówka”, zajęcia z edukacji regionalnej, wychowania 
komunikacyjnego,  przyrodniczo-sportowe „Biegi na orientację”, zespołu 
wokalnego, zespołu instrumentalnego, scholi szkolnej, zespołu  tanecznego, 
koło plastyczne, teatralne.

4.Zajęcia w sekcjach sportowych - UKS „Olimpia”:  sekcja piłki siatkowej, piłki 
koszykowej, piłki nożnej, piłki ręcznej, pływania, lekkiej atletyki.

W latach szkolnych 2007/2008 i 2008/2009 realizowane były zajęcia pozalekcyjne 
ze środków pozyskanych z Unii Europejskiej w ramach programów wyrównywania 
szans edukacyjnych uczniów „Bliżej świata” i „Uwierz w siebie”.

„Bliżej świata”: zespoły dydaktyczno-wyrównawcze, zespoły wyrównawcze z języka 
angielskiego, koła języka angielskiego, gramatyczno-ortograficzne, dziennikarskie, 
koło artystyczne, fotograficzne, zajęcia plastyczne, logopedyczne, zajęcia teatralne, 
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   razem z nami”,
· laureaci powiatowych konkursów: „Perły przeszłości skarbem pokoleń”, „Nastroje 
  jesieni”, „Z energią chrońmy klimat”, konkurs Pieśni i Piosenki Patriotycznej  
  „Tu wszędzie jest moja Ojczyzna”, konkurs plastyczny „Mój przyjaciel prąd”,
· wyróżnieni w Międzynarodowym Konkursie Technologii Informacyjnej- Polska,   
  Ukraina, Słowacja w dziedzinach: inżynieria stron WWW, fotografia cyfrowa.

Szkoła jest także przodująca na płaszczyźnie sportowej. Uczniowie zajmują 
czołowe miejsca w powiatowych i wojewódzkich Igrzyskach Młodzieży Szkolnej. 
Największym osiągnięciem szkoły w dziedzinie sportu jest zdobycie XII miejsca 
w Igrzyskach Młodzieży Szkolnej Województwa Podkarpackiego (na ponad  
800 sklasyfikowanych szkół) w 2008 roku.

Za duży sukces szkoły należy uznać skuteczne pozyskiwanie środków na realizację 
projektów finansowanych w ramach funduszy europejskich i przez różne organizacje:
· Projekt „Uwierz w siebie” - program szans edukacyjnych uczniów Szkoły 
  Podstawowej nr 2 w Przeworsku,
· Projekt „Mocniejsi dla dzieci”,
· Projekt „Integracyjne zajęcia teatralne” - wspierany przez Fundację im. Stefana Batorego,
· Projekt „Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy”,
· Projekt „Radosna Szkoła” - organizacja miejsca do zabawy w szkole.

Wielu  zatrudnionych obecnie  nauczycieli otrzymało wysokie odznaczenia 
państwowe i resortowe, takie jak: Medal za Długoletnią Służbę nadany przez 
Prezydenta RP czy  Medal Komisji Edukacji Narodowej nadany przez Ministra 
Edukacji Narodowej.

Na uwagę zasługuje również fakt przyznania szkole  Złotego Medalu Opiekuna 
Miejsc Pamięci Narodowej, Odznaki za zasługi dla Związku Kombatantów RP  
i Byłych Więźniów Politycznych, w latach 1997, 2001, 2008, 2009 - Nagrody 
Miasta Przeworska  „Ratusz” w kategorii „Wyróżniający się nauczyciel”.

NAJWAŻNIEJSZE ZREALIZOWANE INWESTYCJE W LATACH 1990-2010 KADRA SZKOŁY

Dyrektorzy szkoły: Stefan Duliban (1987-1991), Zofia Pilek (1991-2002), Krystyna 
Maczuga (2002-2007), Bogdan Sebzda (2007-nadal)

Wicedyrektorzy szkoły: Pilek Zofia (1987-1991), Mróz Gustaw (1991-
1997), Dzieniewicz Janina (1991-2002), Płoskoń Małgorzata (2002-2007),  
Wajda Piotr (2007-nadal)

Nauczyciele, którzy pracowali w szkole: Irena Będkowska, Janina Bachaczek, 
Małgorzata Błaż-Lewczuk, Leszek Bylica, Stanisław Bernacki, Władysław 
Batorski, Tomasz Bieniasz, Wiesław Buśko, Wiesława Chrobak, Stefan Dulian, 
Franciszka Dul, Janina Dzieniewicz, Jerzy Dąbrowski, Dorota Ferenc, Maria 
Filip, Waldemar Gorgowicz, Ewa Hołub, Jerzy Jędryka, Halina Jarosz-Łada, 
Maria Kojder, Małgorzata Kojder, Jan Rafał Klimas, Maria Kruszelnicka, 
Bogumiła Konieczna, Ryszard Konieczny, Tadeusz Konnak,  Maria Kostka, Zofia 
Koba, Elżbieta Leja, Piotr Lipiński, Adam Łapa, Aleksandra Mędzela, Lucyna 
Markowska, Krystyna Maczuga,  Gustaw Mróz, Anna Mirkiewicz, Renata Michno, 
Agnieszka Mirkiewicz, Paweł Mirochna, Robert Marek,  Krzysztofa Mirkiewicz, 
Arkadiusz Makówka, Grzegorz Morzywałek, Andrzej Miś, Anna Olejarka, Anna 
Połonkiewicz, Małgorzata Piątek, Krystyna Piela-Neuberg, Alina Pieniążek, 
Halina Pieniążek, Małgorzata Posiak, Krystyna Powoda, Adam Przewrocki, 
Zofia Pilek, Sabina Pelc-Lichończak, Agnieszka Pieniążek, Małgorzata Płoskoń,  
Beata Pawłowska, Danuta Pałczyńska, Tadeusz Rusinek, Irena Rusinek, Renata 
Rutkowska, Jadwiga Śliwa, Maria Sołek, Krzysztof  Sebzda, Piotr Stasiuk, 
Czesław Stroński, Jan Surowczyk,  Jan Szpila, Katarzyna Stepaniak, Helena 
Wojdanowska-Ślazyk, Agnieszka Wojtowicz, Izabela Witka, Maria Wiśniowska, 
Małgorzata  Wożniak, Katarzyna Wiśniowska, Tadeusz Żegadło.

Nauczyciele pracujący obecnie: Małgorzata Kądziołka, Małgorzata Mazera, 
Dorota Czarny-Konieczny, o. Dominik Jan Siuta, o. Kordian Andrzej Tarchała, 
ks. Łukasz Haduch, Renata Balawender, Agata Jurkiewicz, Anna Rosół, Elżbieta 
Kubaszek, Dorota Paszkowska, Anna Filip, Krystyna Dryś, Wiesława Zając, 
Anna Dołhun, Barbara Lenar, Lidia Sztych, Dorota Chmura, Joanna Szular, 
Małgorzata Kolczak, Alicja Nowinowska,  Elżbieta Kowalik, Karolina Koterba, 
Justyna Cieśla, Piotr Wajda, Ryszard Firleta, Danuta Krupińska, Maria Puzio, 
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Pracownicy szkoły w latach 1990/1991-1999/2000

W roku 2000/2001 Szkoła Podstawowa Nr 3 zgodnie z reformą oświaty w Polsce 
stała się sześcioklasową o następującej liczbie oddziałów, uczniów i nauczycieli:

Uczniowie szkoły w latach 2001-2010
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Dorota Pomagiel, Lucyna Puć, Mariusz Siuśta, Małgorzata Rybak-Bilska, Sławomir 
Fluda, Danuta Piekło, Barbara Curzytek, Marian Pieniążek, Przemysław Lasek, 
Małgorzata Balawender, Renata Bondyra, Beata Wajhajmer, Agnieszka Hołysz, 
Renata Łojko, Maria Pasterska. 

Szkoła Podstawowa Nr 3 
im. Józefa Piłsudskiego 
ul. Gorliczyńska 148  
tel.:  16 648 74 57
e-mail: sp3jp@wp.pl 

Organem prowadzącym Szkołę Podstawową Nr 3 w Przeworsku w roku 1990/ 91 
było Przemyskie Kuratorium Oświaty, natomiast kwestie finansowe prowadzone 
były przez Miejski Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Przeworsku. 
Szkołę Podstawową Nr 3 w Przeworsku z dniem 01.01.1994 r. przejął Urząd 
Miasta Przeworska. W tym samym roku w szkole  utworzono samodzielną 
komórkę finansową- księgowość. Do roku 1999/2000 Szkoła Podstawowa była 
szkołą ośmioklasową. 

WAŻNE WYDARZENIA:

· Obchody 40 rocznicy powstania placówki
· Uroczyste nadanie Szkole Podstawowej Nr 3 w Przeworsku imienia Józefa’  
  Piłsudskiego. Gościem honorowym uroczystości była wnuczka Marszałka -  
   Pani Onyszkiewicz, żona Janusza Onyszkiewicza - ówczesnego Ministra Obrony  
  Narodowej. Ten dzień stał się świętem szkoły. W czasie uroczystości szkoła  
  otrzymała również Sztandar, poświecony w czasie mszy św. przez ks. Andrzeja   
  Kołodzieja - Proboszcza tutejszej parafii,
· Oddanie do użytku sali gimnastycznej wraz z zapleczem,
· Obchody 45-lecia  placówki,
· Otwarcie nowo powstałych obiektów sportowych,
· Wyjazdy uczniów na mecze reprezentacji polski w piłce nożnej,
· Coroczne wyjazdy uczniów na „Zielone Szkoły” (Rymanów Zdrój, Krynica,  
  Władysławowo, Szczawnica, Jakubowo),

Pracownicy szkoły w latach 2001-2010

FORMY ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH W LATACH 1990 -2010

W ciągu minionego dwudziestolecia w SP 3 funkcjonowały kółka polonistyczne, 
historyczne, recytatorskie, matematyczne, biologiczne, plastyczne, SKS, chór,  
jęz. rosyjskiego, jęz . niemieckiego geograficzne, chemiczne, artystyczne, informatyczne. 
Odbywały się też dodatkowo zajęcia rekreacyjno-sportowe.

NAJWAŻNIEJSZE OSIĄGNIĘCIA 

· X miejsce w Mistrzostwach Polski Turnieju Piłki Nożnej Dziewcząt „Orange  
  Cup im. Marka Wielgusa”,
· II miejsce w Ogólnopolskim konkursie „Słowo Daję”,
· III miejsce Ogólnopolskim konkursie plastycznym „Moja ulubiona książka  
  z kolekcji cała  Polska czyta dzieciom”,
· I miejsce w Ogólnopolskim konkursie plastycznym „Z Prymasem w Trzecie  
  Tysiąclecie”,
· Laureaci  wojewódzkiego konkursu humanistycznego organizowanego przez 
  Kuratorium Oświaty w Rzeszowie,
· III miejsce w Wojewódzkim konkursie plastycznym „Współcześni Rycerze św. Floriana”,
· III miejsce  w Wojewódzkim konkursie plastycznym „ Bezpieczne wakacje 2008”,
· II miejsce w wojewódzkim konkursie na projekt monety z okazji „90 Rocznicy 

· Wygrany w ogólnopolskim konkursie turystycznym zorganizowanym przez  
  firmę TRAVEL tygodniowy pobyt na „Zielonej Szkole” w Runowie (w Pałacu  
  „Pod Bocianim Gniazdem”),
· Imprezy kulturalno-sportowe z udziałem rodziców,
· Wycieczki edukacyjne do: Sejmu i Senatu, Urzędu Wojewódzkiego, oraz  
  spotkania z posłami i senatorami,
· Spotkanie uczniów SP-3 z Panem Prezydentem RP Lechem Kaczyńskim  
  na zamku w Przemyślu.

W ciągu ostatnich 20 lat szkołę odwiedzili znamienici goście, wśród nich na uwagę 
zasługują: Arcybiskup Józef Michalik– Metropolita Przemyski, Biskup pomocniczy 
Stefan Moskwa, Biskup przemyski Adam Szal, Poseł na Sejm i Minister Obrony 
Narodowej Janusz Onyszkiewicz, Poseł Zbigniew Mierzwa, Senator RP i  piłkarz 
Grzegorz Lato, obecnie prezes PZPN, Wojewoda Przemyski Stanisław Bajda, 
Arcymistrz szachowy Adam  Czarnota.

Uczniowie szkoły w latach 1990/1991-1999/2000
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  z krajem i Europą na przestrzeni dziejów”,
· VI miejsce w finale wojewódzkim w pływaniu na 50 m. stylem grzbietowym,
· II miejsce w zawodach powiatowych z lekkoatletyki w biegach na 60 m dziewcząt,
· II miejsce w zawodach powiatowych z lekkoatletyki w skoku w dal chłopców,
· XV miejsce w zawodach wojewódzkich z lekkoatletyki w biegach na 60 m dziewcząt,
· XIX miejsce w zawodach wojewódzkich z lekkoatletyki w skoku w dal chłopców,
· I miejsce w zawodach powiatowych w biegach przełajowych chłopców na 500 m,
· XXX miejsce w finale wojewódzkim w biegach przełajowych chłopców na 500 m,
· I miejsce w zawodach powiatowych w mini piłce ręcznej dziewcząt,
· IV miejsce w zawodach rejonowych w mini piłce ręcznej dziewcząt,
· II miejsce w zawodach powiatowych w pływaniu sztafeta chłopców,
· III miejsce w zawodach powiatowych w pływaniu sztafeta dziewcząt,
· I miejsce w powiatowych Igrzyskach Młodzieży Szkolnej w pływaniu na dystansie 50 m,
· VI miejsce w finale wojewódzkim w pływaniu na 50 m. stylem grzbietowym,
· II miejsce w zawodach powiatowych z lekkoatletyki w biegach na 60 m dziewcząt,
· II miejsce w zawodach powiatowych z lekkoatletyki w skoku w dal chłopców,
· XV miejsce w zawodach wojewódzkich z lekkoatletyki w biegach na 60 m dziewcząt,
· XIX miejsce w zawodach wojewódzkich z lekkoatletyki w skoku w dal chłopców,
· I miejsce w zawodach powiatowych w biegach przełajowych chłopców na 500 m,
· XXX miejsce finale wojewódzkim w biegach przełajowych chłopców na 500 m,
· I miejsce w zawodach powiatowych w mini piłce ręcznej dziewcząt,
· IV miejsce w zawodach rejonowych w mini piłce ręcznej dziewcząt,
· II miejsce w zawodach powiatowych w pływaniu sztafetą chłopców,
· III miejsce w zawodach powiatowych w pływaniu sztafetą dziewcząt,
· III miejsce w Powiatowym Konkursie Plastycznym „Bezpieczne Wakacje”,
· Ogólnopolski konkurs plastyczny „Bezpieczniej z prądem” organizowany przez  
  Zamojską Korporację  Energetyczną - 2004 roku laureat, w 2005 roku II miejsce,  
  od 2006- 2009 wyróżnienia,
· Konkurs plastyczny „Cztery pory roku w lesie” ogłoszony przez Nadleśnictwo  
  Bircza od 2005 roku do 2008 r. I-sze miejsca zajmowali nasi uczniowie,
· Konkurs „Poznajemy Ojcowiznę” na szczeblu wojewódzkim - uczniowie zajęli    
  miejsca od I-III.

Uczniowie SP 3 oprócz wielu sukcesów na kanwie sportowej byli laureatami  

  Odzyskania Niepodległości”,
· I  i III miejsce w wojewódzkim konkursie plastycznym o lasach w Birczy,
· V miejsce w powiatowym konkursie matematycznym „Mistrz Matematyki”,
· I i II miejsce uczniów w międzyszkolnym konkursie  ortograficzno-gramatycznym  
  klas I- II,
· I miejsce w  powiatowym konkursie  plastycznym organizowany przez MOK  
  w Przeworsku,
· I miejsce w powiatowym Turnieju Szachowym (chłopcy),
· I miejsce w powiatowym Turnieju Szachowym (dziewczęta),
· VI  miejsce w  Wojewódzkim Turnieju Szachowym drużynowo,
· XIII  miejsce indywidualnie w Wojewódzkim Turnieju Szachowym,
· I i II miejsce  powiatowym konkursie „ Życie  i twórczość  Mieczysława Karłowicza”,
· VI miejsce w półfinale wojewódzkim w  pływaniu w sztafecie - chłopcy i dziewczęta,
· III miejsce  w powiecie w tenisa  stołowego,
· V miejsce w powiatowych Igrzyskach Młodzieży Szkolnej  w piłce ręcznej chłopców,
· IV miejsce w powiatowych Igrzyskach Młodzieży Szkolnej  w piłce ręcznej dziewczyn, 
·  I miejsce w powiatowych Igrzyskach Młodzieży Szkolnej w bigach przełajowych chłopców,
· II miejsce w powiatowych Igrzyskach Młodzieży Szkolnej  w skoku w dal,
· XXIX miejsce w województwie w skoku w dal,
· I miejsce w Międzynarodowym  turnieju piłki nożnej na Ukrainie,
· Powołanie uczennicy naszej szkoły Gabrieli Niemiec do Reprezentacji Polski  
  piłki nożnej dziewcząt (jedna z 18 w Polsce),
· Wyróżnienie za szczególne zaangażowanie w realizację Projektu „Akademia Misia  
  Ratownika” na terenie województwa podkarpackiego w roku szkolnym 2008/2009,
· Laureatka konkursu plastycznego „Pomóżmy zwierzakom” organizowanego  
  przez Rzeszowskie Stowarzyszenie Ochrony Zwierząt,
· III miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym pt. „Moja ulubiona książka   
  z kolekcji Cała Polska czyta dzieciom” ,
· Dyplom MEN za udział w Ogólnopolskim konkursie „Znaczenie 2000 lat  
  Chrześcijaństwa w historii i kulturze Narodu Polskiego”,
· Wyróżnienie specjalne w konkursie na najlepiej przeprowadzoną kampanię  
  społeczną „Cała Polska czyta dzieciom” w roku szkolnym 2006/2007,
· III miejsca w półfinałach Wojewódzkich Igrzyskach Młodzieży Szkolnej  
  w pływaniu stylem grzbietowym na dystansie 50 m chłopców,

· III miejsce w półfinałach Wojewódzkich  Igrzysk Młodzieży Szkolnej w pływaniu  
  stylem dowolnym ma dystansie 50 m chłopców,
· II miejsce  w półfinale Wojewódzkich Igrzysk Młodzieży Szkolnej w pływaniu  
  stylem grzbietowym na dystansie 50 m  dziewcząt,
· III miejsce w półfinale Wojewódzkich Igrzysk Młodzieży Szkolnej  w sztafecie          
  pływackiej na dystansie 8 x25 m chłopców,
· II miejsce w półfinale Wojewódzkich Igrzysk Młodzieży Szkolnej w sztafecie  
  pływackiej na dystansie 8 x 25 m dziewcząt,
· I miejsce w Powiatowych Igrzyskach Młodzieży Szkolnej w pływaniu stylem  
  dowolnym na dystansie 50 m dziewcząt,
· I miejsce w Powiatowych Igrzyskach Młodzieży Szkolnej w pływaniu stylem   
  grzbietowym na dystansie 50 m dziewcząt,
· I miejsce w Powiatowych Igrzyskach Młodzieży Szkolnej w pływaniu stylem  
  grzbietowym na dystansie 50 m dziewcząt,
· III miejsce w Powiatowych Igrzyskach Młodzieży Szkolnej w turnieju Piłki  
  Ręcznej dziewcząt,
· III miejsce w turnieju Piłki Nożnej „ZIMOWISKO 2001”,
· II miejsce w Wojewódzkim konkursie Plastycznym „SACRUM w SZTUCE”,
· I miejsce dla reprezentacji Szkoły Podstawowej dziewcząt w piłce ręcznej  
  na szczeblu powiatowym,
· I miejsce w rejonowym konkursie wiedzy morskiej „Polska leży nad Bałtykiem”,
· I miejsce w Miejskich Igrzyskach Młodzieży Szkolnej w tenisie stołowym dziewcząt,
· Wyróżnienie dla Szkoły Podstawowej Nr 3 w Przeworsku w Wojewódzkim  
  konkursie „Poznajemy Ojcowiznę”,
· III miejsce w Powiatowych Igrzyskach Młodzieży Szkolnej w turnieju Piłki  
  Koszykowej dziewcząt,
·  I miejsce w konkursie historycznym z okazji obchodów „Urodzin Miasta Przeworska”.,
· I miejsce dla Nauczycieli w Turnieju Piłki Nożnej „Parafiadzie 2000”,
· II miejsce dla drużyny piłki siatkowej SKS „LIDER” w turnieju Piłki Siatkowej   
  o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Sieniawa,
· I miejsce dla drużyny piłki siatkowej SKS „LIDER” w turnieju Piłki Siatkowej  
  o Puchar Burmistrza Miasta Przeworska,
· I miejsce w konkursie historycznym Zarządu Miasta Przeworska pod Patronatem  
  Honorowym Marszałka Województwa Podkarpackiego „Związki mojego miasta  
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i finalistami wojewódzkich i ogólnopolskich konkursów przedmiotowych z języka 
polskiego, języka niemieckiego, historii, geografii, matematyki.

NAJWAŻNIEJSZE ZREALIZOWANE INWESTYCJE W LATACH 1990-2010

W okresie ostatnich 20 lat szkoła zrealizowała następujące inwestycje:
· ekologiczną kotłownię,
· pełnowymiarową salę gimnastyczną wraz z zapleczem (gabinet nauczycieli  
  wychowania fizycznego, szatnie z natryskami, toalety),
· salkę do gimnastyki korekcyjno - wyrównawczej,
· siłownię,
· sekretariat i księgowość,
· gabinet pierwszej pomocy przedmedycznej,
· radiowęzeł,
· Uczniowską Spółdzielnię „GOLDI”- sklepik prowadzony przez Samorząd Uczniowski,
· bibliotekę z Internetowym Centrum Informacji Multimedialnej,
· pracownię komputerową,

· pokój pedagoga szkolnego,
· świetlicę szkolną wraz z wyposażeniem,
· pełnowymiarowe boiska sportowe do następujących dyscyplin   
 - piłki nożnej o nawierzchni trawiastej,   
 - piłki ręcznej, piłki koszykowej, piłki siatkowej o nawierzchni tartanowej,
· stołówkę szkolną,
· komputery znajdujące się na wyposażeniu szkoły posiadają połączenie z Internetem,
· wymiana stolarki okiennej i drzwiowej na energooszczędną,
· odnowienie elewacji szkoły,
· zagospodarowanie terenu wokół szkoły (ułożenie kostki brukowej, odnowienie  
  ogrodzenia, powiększenie parkingu, posadzenie drzew i krzewów ozdobnych),
· wymiana  grzejników CO na oszczędne,
· utworzenie sali audiowizualnej,
· modernizacja oddziału sześciolatków wraz z wyposażeniem.

KADRA SZKOŁY

Dyrektor: Ryszard Nowak (1990-nadal)

Zastępcy: Jerzy Sławiński (1990-1995), Andrzej Bilski (1995-2000)

Nauczyciele, którzy pracowali w szkole:  Janik Czesława (z domu Niźnik),  Drozd 
Teresa,  Kubrak Józefa, Superson Zofia, Mścisz Danuta, Zamorska Jadwiga, Herman 
Magdalena,  Myłek Lucyna, Masztalerz Katarzyna (z domu Zięba), Rosół Elżbieta, 
Wojdyło Jadwiga, Rut Małgorzata, Kucab Andrzej, Kuźma Magdalena, Rybka 
Grażyna, Kogut Agnieszka, Buczek Bożena, Gilarska Agata (z domu Ladysz),  
Zardzewiała Magdalena, ks. Niemiec Jan, ks. Siwiec Wiesław. 

Nauczyciele pracujący obecnie: Nowak Ryszard, Pochopień-Wilk Lucyna,  
Zamorska Bernadetta, Maruszak Barbara, Sławiński Jerzy,  Sławińska Lucyna, 
Bilski Andrzej, Fuhrman Jerzy, Filipowicz Dorota, Bułaś Lidia, Płonka-Duliban 
Alicja, Wilk Agata, Siuśta Mariusz, Obłoza Ewelina, Mielech-Brodowicz Krystyna, 
ks. Kołodziej Andrzej, Kupczyk Bogdan ks., Jaśkowiec Marzena, Zawadzki Michał, 
Diduch Bartłomiej.

Wsparciem dla wychowawców jest fakt, że wszystkie dokumenty regulujące pracę 
szkoły zostały przedstawione rodzicom, przedyskutowane z nimi, uzyskały ich 
akceptację. Obowiązujące w szkole Normy oraz Sankcje za ich przekroczenie, 
a także Szkolny System Interwencji zostały wypracowane wspólnie z rodzicami 
podczas zajęć warsztatowych z Trójkami Klasowymi Rodziców ze wszystkich 
klas i wychowawcami. 

Ustalając Normy podzielono je na te, które obowiązują:
· podczas lekcji i zajęć dodatkowych, 
· podczas przerw (na korytarzu, w toalecie, w szatni, na stołówce),
· podczas wyjść i wycieczek,
· poza szkołą/w czasie wolnym.
 Według tego samego schematu ustalono sankcje za łamanie przyjętych norm.

Sytuację wychowawczą uczniów rozpoznawano analizując wyniki ankiet oraz 
dokumentację pracy wychowawczej szkoły.  Szczególną opieką otaczani są 
uczniowie z rodzin patologicznych oraz zagrożonych patologią. Przeprowadzane 
są rozmowy indywidualne oraz spotkania pedagogów z całymi klasami, by 
wzmocnić u uczniów poczucie własnej wartości, by udzielać porad, jak radzić 
sobie z negatywnymi emocjami.

W szkole organizowane są cykliczne spotkania młodzieży  z pracownikiem policji. 
Istnieje system działań mających na celu zapewnienie uczniom bezpieczeństwa. 

Na system ten składają się:
· Zasady organizacyjno - porządkowe pełnienia dyżurów nauczycielskich,
· Zasady korzystania z szatni szkolnej (regulamin szatni),
· Inne regulaminy obowiązujące w szkole.

Ponadto przyjęto zasadę, że dzienniki lekcyjne roznoszone są przez pracowników 
obsługi. Dzięki temu uczniowie pozostają przez cały czas pod opieką nauczycieli.
Na początku każdego roku szkolnego uczniom klas II i III przypomina się  
o bezwzględnym zakazie stosowania jakichkolwiek form przemocy, szczególnie 
wobec uczniów klas I. Natomiast uczniom klas I uświadamia się konieczność 
zgłaszania wszelkich przypadków naruszania prawa szkolnego. Ma to np. formę 
komunikatu kierowanego do uczniów, po zapoznaniu się z jego treścią podpisuje

Gimnazjum Nr 1
im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 
ul. Misiągiewicza 10
tel.: 16 648 91 26
e-mail: gimn1@przeworsk.um.gov.pl, www.gimn1przeworsk.pl

15 marca 1999 roku Rada Miasta podjęła Uchwałę w sprawie założenia gimnazjum 
w Przeworsku. Ustaliła, że siedzibą nowej szkoły będą pomieszczenia Szkoły 
Podstawowej Nr 1 i Szkoły Podstawowej Nr 2.  

30 sierpnia 2001 roku gimnazjum otrzymało imię Kardynała Stefana Wyszyńskiego. 
Rok później – we wrześniu 2002 roku oddany został nowy, dwupiętrowy budynek 
szkolny, w którym zaprojektowano piętnaście sal lekcyjnych, duże tarasy, hole 
na każdym piętrze oraz pomieszczenia na poddaszu, gdzie urządzono bibliotekę 
szkolną. Podczas uroczystości poświęcenia budynku szkoły Rada Rodziców 
przekazała społeczności szkolnej ufundowany przez siebie Sztandar Szkoły. 

Gimnazjum Nr 1 w Przeworsku to szkoła, która skupia młodzież z całego miasta 
oraz liczną grupę uczniów z okolicznych miejscowości, pochodzących z różnych 
środowisk. Jest jedną z największych szkół w Przeworsku, pracuje na dwie 
zmiany.  Szkolenia Rady Pedagogicznej ukierunkowane zostały na przypomnienie 
i poznanie charakterystyki psychologicznej dziecka w wieku gimnazjalnym, 
uświadomienie roli osobowości wychowawcy w procesie wychowania. Spotkania 
Rad Pedagogicznych prowadzone przez liderów metodami aktywnymi pozwoliły 
zdiagnozować problemy wychowawcze i wypracować formy ich rozwiązywania 
oraz przeciwdziałania im. W tym celu grono pedagogiczne odbyło również 
szkolenie w ramach WDN. Nawiązana została ścisła współpraca z Poradnią 
Psychologiczno-Pedagogiczną, Sądem Rejonowym, Komendą Powiatową Policji, 
Prokuraturą. W jej efekcie wypracowane zostały procedury postępowania  
z uczniami podejmującymi zachowania ryzykowne oraz ich rodzicami. 

Obecnie szkoła pracuje w oparciu o trzy programy:
· Dydaktyczny,
· Wychowawczy,
· Profilaktyczny.
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zajęcia integracyjne. Podczas tych zajęć wychowawcy mają możliwość obserwowania 
wychowanków w różnych sytuacjach, rozmawiają z nimi, otrzymują informacje 
o predyspozycjach, zainteresowaniach, stanie zdrowia, cechach charakteru oraz 
warunkach rodzinnych. Równolegle dla uczniów klas II i III organizowane są 
zajęcia z wychowawcą poświęcone przede wszystkim przypomnieniu zapisów 
zawartych w Statucie Szkoły, szczególnie dotyczących uczniów. Jest to również okazja  
do doskonalenia relacji wychowawca – uczniowie. Podczas zajęć opracowywane są 
kontrakty klasowe, stanowiące zbiór zasad i norm poszczególnych klas.

Wszyscy wychowawcy mają obowiązek systematycznego prowadzenia Teczki 
Wychowawcy. Dokumenty tam gromadzone świadczą o tym, że wychowawca dąży 
do poznawania ucznia, jego problemów, pomaga mu w pokonywaniu trudności. 
Wychowawca systematycznie kontroluje obecność uczniów na lekcjach i co miesiąc 
składa pedagogom pisemne sprawozdanie zawierające listę uczniów, którzy opuścili 
bez usprawiedliwienia powyżej 5 godzin zajęć w miesiącu oraz podaje jakie działania 
podjął w celu poprawy sytuacji konkretnego wychowanka. Wychowawca utrzymuje 
stały kontakt z rodzicami uczniów i uświadamia im rzeczywistą sytuację dziecka 
i jego możliwości w szkole. Bardzo często ze spotkań tych sporządza się notatkę, 
w której zawarte są wnioski i ustalenia dotyczące dalszej pracy z dzieckiem,  
np. zobowiązuje się rodzica do cotygodniowego kontaktu z wychowawcą, sugeruje 
skorzystanie z pomocy instytucji (PPP, MOPS, Sąd Rodzinny). W sytuacjach 
szczególnie trudnych wychowawcy i pedagodzy odbywają wizyty domowe.

Rodzice i uczniowie informowani są o organizowanych w szkole formach pomocy 
(zespoły dydaktyczno-wyrównawcze, konsultacje dla uczniów). Wychowawcy  
i nauczyciele znają i stosują się do zaleceń poradni psychologiczno-pedagogicznej 
zawartych w opiniach, orzeczeniach lub informacjach.

Podczas cyklicznych spotkań Zespołu Wychowawców Klas danego rocznika  
z Dyrekcją i pedagogami omawiane są aktualne sytuacje wychowawcze w klasie 
i w szkole. Spotkania te są również okazją do wymiany doświadczeń. Są one 
protokołowane a wnioski ze spotkań przekazywane podczas posiedzeń Rady 
Pedagogicznej i wykorzystywane do dalszej pracy.

W szkole istnieje Grupa Wsparcia dla Wychowawców, która ma otwartą strukturę. 
Jednym z zadań tego zespołu jest opracowywanie Scenariuszy spotkań z rodzicami. 

go wychowawca klasy oraz wszyscy uczniowie. Dokument przechowywany przez 
wychowawcę.

DZIAŁANIA PODEJMOWANE PRZEZ SZKOŁĘ W CELU OGRANICZENIA 
WYSTĘPOWANIA ZACHOWAŃ RYZYKOWNYCH

Program Profilaktyczno Wychowawczy „POMOST między dzieciństwem, 
a dorosłością”.  Jesienią 2001 roku grupa nauczycieli gimnazjum odbyła 
kurs w zakresie tworzenia szkolnych programów przeciwdziałania przemocy.  
W trakcie szkolenia prezentowany był opracowany z inicjatywy Ministerstwa 
Edukacji Narodowej  przy współpracy z Kuratorium Oświaty w Rzeszowie, 
Komendą Wojewódzką Policji w Rzeszowie, Nauczycielami ze Szkół i Placówek 
województwa podkarpackiego. Autorami byli praktycy zajmujący się od wielu lat 
działalnością wychowawczą i profilaktyczną skierowaną do środowiska szkolnego. 
Celem programu „POMOST między dzieciństwem a dorosłością” jest zapobieganie 
zachowaniom ryzykownym wśród uczniów gimnazjum. 

Cele szczegółowe programu są następujące:
· promocja zdrowego stylu życia,
· przekazanie wiedzy na temat przyczyn, konsekwencji i sposobów przeciwdziałania  
  zachowaniom ryzykownym,
· rozwinięcie ważnych umiejętności życiowych, np. radzenie sobie z sytuacją    
  trudną, ze stresem.

Zakres tematyczny programu przedstawia się w sposób następujący:
· integracja zespołu klasowego, 
· wartości i normy,
· wybrane elementy wiedzy prawnej,
· wybrane problemy psychologii zdrowia,
· psychologiczne i społeczne aspekty funkcjonowania jednostki i grupy,
· uzależnienia,
· agresja i przemoc.

Program został zaopiniowany przez Joannę Szymańską z Centrum Metodycznego 
Pomocy Psychologiczno -Pedagogicznej w Warszawie. Stwierdziła między innymi, 
że „Powstał interesujący i trafny w stosunku do potrzeb program o charakterze

informacyjno-edukacyjnym. Program uwzględnia cele rozwojowe młodzieży  
w okresie dojrzewania odnosi się do wartości społecznych i proponuje 
ćwiczenia najważniejszych umiejętności psychologicznych i społecznych. Może 
stanowić wartościowe narzędzie w pracy profilaktyczno-wychowawczej (...) 
Za szczególnie cenne należy uznać dwa bloki tematyczne: dotyczący edukacji 
prawnej oraz blok poświęcony uczeniu wartości. Podobne treści są często 
pomijane w programach lub traktowane marginalnie, ze szkodą dla samych 
programów.”  Pomysł wdrożenia tego programu w naszej szkole spotkał się  
z przychylnością Rady Pedagogicznej i Władz Miasta, które współfinansowały 
nasze szkolenie. Kurs doskonalący trwający 115 godzin rozpoczęliśmy na wiosnę 
2002 roku. Uczestniczyła w nim cała Rada Pedagogiczna. 

Przygotował on do:
· wdrożenia i realizacji programu „POMOST”,
· diagnozowania sytuacji wychowawczej w szkole,
· podejmowania interwencji w sytuacjach trudnych, 
· organizowania pomocy na poziomie profilaktyki drugorzędowej.

Udział wszystkich nauczycieli w kursie bardzo znacząco wpłynął na integrację 
grona, poprawę relacji między pracownikami szkoły oraz pozwolił stworzyć 
niepowtarzalną atmosferę pracy. Opinie nauczycieli - realizatorów POMOSTU 
na temat realizowanego programu: „... otrzymaliśmy bardzo cenne materiały, 
które zawierają scenariusze lekcji wychowawczych, stały się one podstawowym 
materiałem do prowadzenia lekcji wychowawczych.  Nauczyciel ma tam gotowe 
materiały i nie musi szperać w literaturze fachowej. Przygotowanie do lekcji nie 
jest trudne. Zdobyte umiejętności zmieniły mój sposób prowadzenia spotkań  
rozmów z rodzicami”.

Program POMOST stał się ważnym elementem Szkolnego Programu Profilaktyki. 
Jego realizatorami są wszyscy wychowawcy, a odbiorcami wszyscy uczniowie. Przy 
realizacji zajęć z zakresu prawa korzystamy z pomocy specjalisty d.s. nieletnich  
i prewencji kryminalnej. Zajęcia prowadzone są metodami aktywnymi a wypracowane 
materiały eksponowane są na korytarzach szkolnych i prezentowane rodzicom 
podczas wywiadówek. Aby lepiej poznać uczniów, ułatwić im start w nowej szkole, 
dla uczniów klas pierwszych organizujemy w pierwszych dwóch dniach nauki 
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celem jest ukazanie autorytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Na stałe 
w tradycję naszego gimnazjum wpisał się również Tydzień Patrona Szkoły, 
w którym podsumowujemy całoroczną pracę poświęconą poszerzeniu 
i propagowaniu wśród uczniów wiedzy o osobie Prymasa Tysiąclecia.

W ramach obchodów Tygodnia Patrona Szkoły organizujemy wystawę pod tytułem 
„Jego słowa przyniosą plon”, przeprowadzamy stosowne lekcje wychowawcze. 
Stałym elementem są również wieczory poetyckie oraz konkursy wiedzy o Patronie, 
konkurs literacki „Nasz Patron w poezji i prozie”, konkurs multimedialny.

W 2005 roku ukazała się książka „Wychować człowieka”. Publikacja prezentująca 
opracowane przez nauczycieli scenariusze lekcji, zajęć pozalekcyjnych  
i program obchodów Tygodnia Patrona Szkoły. Materiały te pokazują,  
w jaki sposób pracujemy, by przybliżyć uczniom postać Prymasa Tysiąclecia. 

Związki Patrona z Podkarpaciem najlepiej ukazać uczniom podczas wycieczki 
szkolnej. Organizujemy je do Komańczy - miejsca internowania Kardynała od roku 
1955-1956. Ważnym punktem wyprawy jest wizyta w klasztorze Sióstr Nazaretanek 
oraz przejście trasy ścieżki przyrodniczo-historycznej. Gimnazjum jest szkołą otwartą 
na świat, gościnną. W ciągu 10 lat odwiedziło ją wielu ludzi. Pierwszym z nich 
był ks. Stanisław Skorodecki, świadek życia Kardynała Stefana Wyszyńskiego, jego 
przyjaciel, spowiednik i współwięzień. Jego wizyta miała miejsce 26 listopada 2001 
roku. 10 marca 2005 roku gościliśmy ks. dr. Marka Dziewieckiego, duszpasterza, 
psychologa, adiunkta Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, specjalistę 
w dziedzinie profilaktyki i terapii uzależnień. Na spotkaniu obecna była także pani 
Jadwiga Kaźmierczyk pracownik Podkarpackiego Kuratorium Oświaty Wydziału 
Edukacji Podstawowej i Gimnazjalnej, autorka realizowanego w gimnazjum programu 
profilaktyczno-wychowawczego „POMOST” Między dzieciństwem, a dorosłością”. 

Uroczystą inaugurację roku szkolnego 2005/06 połączoną z publikacją książki 
„Wychować człowieka” uświetniła wizyta ks. dr. Tadeusza Kocóra, dyrektora Wydziału 
Nauki Katolickiej Kurii Metropolitalnej w Przemyślu oraz pana Piotra Chmielowca 
pracownika Rzeszowskiego Oddziału IPN, którzy wygłosili referaty. Gościem 
honorowym akademii z okazji Dnia Komisji Edukacji Narodowej, 12 października 
2005r. była pani prof. Jadwiga Hoff – pracownik naukowy Uniwersytetu Rzeszowskiego. 
Pani Profesor wygłosiła referat „Szkoła i jej rola w małym miasteczku dawniej i dziś”.

Wychowawcy, otrzymując przygotowany scenariusz wraz z załącznikami, mają 
gotowe materiały do prowadzenia spotkania, Dyrektor Szkoły ma pewność,  
że ważne kwestie, sprawy zostały we właściwym terminie przekazane wszystkim 
rodzicom. Innym zadaniem Grupy jest przygotowywanie i prowadzenie spotkań 
z przedstawicielami instytucji wspierających pracę szkoły (Policja, Straż Miejska, 
Sąd Rodzinny, Prokuratura), które służą między innymi wypracowaniu Szkolnego 
Systemu Interwencji, a także zasad współpracy z poszczególnymi instytucjami. 
Każdego roku wśród uczniów klas I przeprowadzana jest ankieta pt. „Zagrożenia 
cywilizacyjne, na które narażony jest uczeń naszej szkoły”. Jest ona jednym  
z elementów diagnozy najczęściej występujących problemów. Od dwóch lat ta 
sama ankieta powtarzana jest w klasach III celem dokonania ewaluacji działań 
profilaktyczno-wychowawczych. 

Jednym z priorytetowych celów programu wychowawczego jest kształtowanie 
wśród młodzieży postaw patriotycznych, obywatelskich i odpowiedzialności za 
siebie. Szkoła nosi imię Kardynała Stefana Wyszyńskiego - bohatera najnowszej 
historii, wielkiego patrioty. Jego osoba może budzić podziw młodzieży, jako wzór 
niestrudzonego rzecznika godności każdego człowieka, dobrego imienia Polski 
pośród narodów Europy i świata.  Istotnym elementem wizualnej prezentacji osoby 
Patrona jest Sztandar Szkoły stanowiący nieodłączny element każdej uroczystości. 
Awers i rewers maja kolor ciemnego granatu, po jednej stronie znajduje się Herb 
Prymasowski z hasłem SOLI DEO, zaś po drugiej tradycyjnie umieszczone jest 
godło państwowe oraz obejmująca je pełna nazwa szkoły. 

W maju 2006 roku delegacja szkoły wzięła udział w I Ogólnopolskim Zlocie Szkół  
im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.  Zlot zorganizowano dla uczczenia 
25-tej rocznicy śmierci Kardynała, jego mottem stały się słowa Prymasa „Kocham 
Ojczyznę więcej niż własne serce i wszystko co czynię dla Kościoła, czynię dla niej”. 
W czasie warsztatów dla uczniów, odbywających się w Pałacu Kultury i Nauki, nasza 
młodzież rozważała zagadnienia patriotyzmu: jak go rozumiał Patron i czy dzisiaj 
można być prawdziwym patriotą. Kolejny dzień zlotu poświęcony był na zwiedzanie 
Warszawy i spotkanie przedstawicieli szkól z prezydentem RP Lechem Kaczyńskim. 

29 października 2007 r. przedstawiciele szkoły uczestniczyli w spotkaniu 
poświęconym promocji książki Stefana Kardynała Wyszyńskiego „Pro Memoria 

zapiski z lat 1948-1949 i 1952-1953”. Spotkanie odbyło się w Warszawie w sali 
konferencyjno-wystawowej IPN-u. Promocję książki prowadził prof. Jan Żaryn.

15 maja 2008 r. przedstawiciele szkoły uczestniczyli w pielgrzymce szkół noszących 
imię Prymasa na Jasną Górę. Myślą przewodnią pielgrzymki były słowa księdza 
Prymasa „Porozmawiaj z każdym językiem miłości”. Pielgrzymów powitał 
o. Sebastian Marecki podprzeor klasztoru, podkreślając, „że las sztandarów 
w Bazylice przypomina o obecności Prymasa wśród nas, o jego nauce, śladach jakie 
pozostawił na polskiej ziemi i w polskim narodzie”. O tym co było najważniejsze 
w życiu i nauczaniu księdza Prymasa, mówił bp. Józef Zawitkowski, który 
przedstawił również jego program wychowawczy - „Społeczną Krucjatę Miłości”. 

25 marca 2009 r. delegacja uczniów i nauczycieli uczestniczyła w spotkaniu 
szkół noszących imię Prymasa, które odbyło się w Warszawie w budynku 
Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego”. Podczas spotkania 
prezentowane były „Dzieła zebrane” Kardynała Wyszyńskiego - zbiór siedmiu 
tomów zawierających nauczanie Prymasa Tysiąclecia z lat 1949-1961. 

Rektor Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego ks. prałat Ryszard 
Rumianek podzielił się z uczestnikami spotkania świadectwem dotyczącym osoby 
Prymasa. Homilię wygłosił o. Jan Góra. Szczególnie utkwiły nam w pamięci słowa: 
„Wy jesteście w genialnym położeniu, gdyż macie genialnego patrona. Możecie 
się uczyć myśleć, mówić i robić to samo. Na tym polega piękno charakteru  
i wielkości człowieka, który ten dar jeszcze całym swym życiem potwierdza”.

Od września 2007 r. gimnazjaliści biorą udział w uroczystościach w domu Sióstr Nazaretanek  
w Komańczy. Spotkania odbywają się w rocznicę aresztowania i uwięzienia Kardynała. 
Spotkanie 25 września 2007 roku odbywało się pod hasłem „Postawa patriotyczna 
Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego wzorem odpowiedzialności 
za Ojczyznę”, a uroczystości przewodniczył ks. bp. Marian Rojek. W spotkaniu 
25 września 2009r. ks. bp. Edward Białogłowski zwrócił uwagę na przesłanie, jakie 
całym swym życiem przekazywał Prymas „Nie ulega wątpliwości, że cierpienie ma moc”.

Od 2001 roku w gimnazjum organizowane są konkursy literackie „Nasz 
Patron w poezji i prozie”. Wśród uczniów cieszy się on dużą popularnością.

Od 2007 roku uczniowie biorą udział w konkursie multimedialnym. Jego
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16 grudnia 2005 roku w naszej szkole odbyła się wizyta studyjna 
dziennikarzy polskich i ukraińskich, którzy realizowali jeden z punktów 
programu warsztatów dziennikarskich „Szkoła marzeń w ramach 
międzynarodowego programu medialnego partnerstwa na rzecz demokracji”. 

13 października 2007 r. w Święto Komisji Edukacji Narodowej gościliśmy Panią 
Elżbietę Wojnarowską, poetkę, powieściopisarkę, autorkę sztuk teatralnych, 
scenarzystkę, która zaprezentowała swoją książkę  „Okularnica” - skierowaną do 
młodzieży i traktującą o jej problemach. Obchody dnia Patrona Szkoły 24 kwietnia 
2008 roku były okazją do zaproszenia ks. prof. dr. hab. Piotra Niteckiego, który 
podczas homilii oraz wystąpienia w Miejskim Domu Kultury mówił słuchaczom 
o Kardynale Stefanie Wyszyńskim, podpowiadał jak naśladować Patrona Szkoły. 

Uroczyste obchody jubileuszu 10-lecia Gimnazjum połączone z obchodami 
Święta Komisji Edukacji Narodowej, 14 października 2009 roku, były okazją 
do spotkania z ks. prałatem Zbigniewem Suchym, redaktorem naczelnym 
„Niedzieli Przemyskiej”. W swoim wystąpieniu ks. Zbigniew Suchy w żartobliwy 
sposób zwracał naszym uczniom i nauczycielom uwagę na to, jak powinna 
wyglądać szkoła, relacje nauczyciel - uczeń, jak ważna jest osobista kultura, 
uczciwość, szacunek i prawości we wszystkich kontaktach międzyludzkich.

Ilość nauczycieli i uczniów w latach 1999-2010

NAJWAŻNIEJSZE OSIĄGNIĘCIA 
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NAJWAŻNIEJSZE ZREALIZOWANE INWESTYCJE W LATACH 1990-2010

KADRA SZKOŁY

Dyrektor szkoły: Dorota Baj (2000-nadal)

Wicedyrektorzy: Janusz Puszkarz (2000-2007), Nitychoruk Wiesław (2001-nadal)

Nauczyciele pracujący w latch 1999-2009: Baran Tomasz, ks. Bienia Andrzej, 
Bieniasz Tomasz, Broda Jolanta, Chmiel Kamila, Chmura Dorota, Cużytek 
Waldemar, Czupik Joanna, Duliban Jaromir, Gaweł Joanna, Gązwa Włodzimierz, 
Gilecka Krystyna, Glińska Małgorzata, Ks.Gołąb Jan, Górska Alicja, Jędruchów 
Augustin, Juroszek Maria, Kappel Agata, Kolczak Małgorzata, Konieczna Bogumiła, 
Kostak Bogusława, Krauz Monika, Kruk Stanisław, Krupa Dariusz, Kwaśniewska 
Jolanta, Kwaśniewska Monika, Lechowicz Wioleta , ks.Lipiński Piotr, Łapa Dariusz, 
Łojko Alicja, Łuczyk Grzegorz,   Makarowska Jolanta, o.Makowski Jan, o.Marek 
Robert, Mazera Małgorzata, Mędzela Aleksandra, Michno Bogumił, Młodnicka 
Anna, Mołoń Teresa  Morzywałek Grzegorz, Moskwa Elżbieta, Mrugała Stanisław, 
o.Okulski Roman, Oleksiewicz Marta, Pastuszczak Barbara, Pelc Wacław, Pieczonka 
Jolanta, Pieniążek Halina, Pieniążek Mariola, Pietrasiewicz Tomasz, Płoskoń 
Małgorzata, Pojasek- Sołek Agnieszka, Połoszynowicz Piotr, Pomagiel Dorota, 
Przywara Arkadiusz, Puszkarz Janusz, Rolska Magdalena, Rusinek Irena, Rutkowska 
Renata, Rykała Iwona, ks. Rzepa Janusz, Skoczylas Marianna, Stachiewicz Maria, 
ks. Styrna Dariusz, Suberlak Piotr, Surmiak Marzena, Szczepańska Katarzyna, 
Szemlet Edyta, Szlęk Jolanta, Tworek Ewa, Urban Aneta, WalczakTomasz, Warchoł-
Suberlak Agata, Wawrzyn Tomasz, Wąsacz Tomasz, Wędrychowicz Katarzyna, 
Wollek Marek, Wyczarska Monika, Zagaja Tadeusz

Nauczyciele obecnie pracujący w szkole: ks. Jan Miazga, ks. Łukasz Haduch,  
ks. Arkadiusz Śliwiński, ks. Krzysztof Żołyniak, Monika Wilk, Katarzyna Dąbek, 
Sabina Cieślak, Joanna Hołowaty, Maria Pieczek-Olearka, Małgorzata Rut, Monika 
Świtalska, Katarzyna Kaczmarzyk, Barbara Kisiel, Genowefa Markowska, Monika 
Świtalska, Sabina Pelc-Lichończak, Ewa Obacz, Jolanta Staroń, Dorota Baj, Justyna 
Dawidowicz, Maria Kruszelnicka, Jagoda Magoń, Aldona Młynarczuk, Halina 
Jarosz-Łaba, Barbara Kamecka, Małgorzata Posiak, Edyta Bedronek, Halina 
Frankowska, Lucyna Pieniążek, Danuta Pieniążek, Barbara Dzierżak, Edyta 
Sochacka,  Jadwiga Sebzda, Dorota Pieniążek, Joanna Będkowska, Dorota Pieniążek, 
Wiesław Nitychoruk, Elżbieta Wielobób, Anna Balawejder  Danuta Pieniążek, 
Renata Szlachta, Janusz Czerwiński, Adam Kaniuch, Janusz Gondek, Jadwiga 
Kujawa, Tadeusz Konnak, Piotr Pakosz, Bartłomiej Diduch, Tomasz Kamecki, 
Michał Zawadzki, Alicja Rusinek, Renata Szlachta, Grażyna Rybka, Agnieszka 
Bernacka, Izabela Śliwa, Katarzyna Krupińska, Alicja Kubicka, Maciej Cieślak.

INSTYTUCJE KULTURY

Miejska Biblioteka Publiczna 
im. Juliana Przybosia
ul. Piłsudskiego
tel.  16 648 76 92; fax, księgowość: 16 648 77 39
e-mail: biblio@przeworsk.um.gov.pl, www.biblioteka.przeworsk.um.gov.pl

Miejska Biblioteka Publiczna została powołana 30 października 1946 roku.  
Jej zadaniem było organizowanie bibliotek i punktów bibliotecznych w powiecie, 
upowszechnianie książki i czytelnictwa, kształcenie kadr bibliotekarskich oraz 
prowadzenie pracy z czytelnikiem na terenie miasta i powiatu. 

Biblioteka publiczna utrzymywana jest głównie z funduszy publicznych. Służy 
rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb czytelniczych i informacyjnych, upowszechnianiu 
wiedzy oraz rozwojowi nauki i kultury społeczności miasta i regionu. W wyniku 
reformy samorządowej w Polsce biblioteki publiczne znalazły się w gestii samorządów 
terytorialnych. Od 25 lipca 1996 r. biblioteka działa jako instytucja kultury i jest 
wpisana do Rejestru Instytucji Kultury Urzędu Miasta Przeworska. Do roku 
1999 funkcjonowała w środowisku jako Miejska Biblioteka Publiczna. Z dniem 
16 sierpnia 1999 r. przyjęła zadania powiatowej biblioteki publicznej. Ten stan 
prawny utrzymywał się do roku 2008. I od tej chwili biblioteka posiada nowy Statut 
i nazwę: Miejska Biblioteka Publiczna im. Juliana Przybosia. Decyzją Burmistrza 
Miasta Przeworska z dnia 10 marca 2008 r. biblioteka jako Instytucja Kultury 
z mocy prawa stała się wieczystym użytkownikiem gruntu i właścicielem budynku.

W ciągu ostatnich dwudziestu lat w strukturze organizacyjnej instytucji zaszły 
dosyć znaczące zmiany. Nadal istnieją takie działy jak: czytelnia, wypożyczalnia 
dla dorosłych, oddział dziecięcy, dział zbiorów audiowizualnych, natomiast został 
powołany główny księgowy. Nie istnieje dział gromadzenia i opracowania zbiorów, 
zlikwidowano też funkcje kierowników działów.

W roku 1989 r. zarejestrowano 3989 czytelników, co stanowiło 25,7 % liczby 
mieszkańców oraz wypożyczono 72903 woluminów. Bibliotekę odwiedziło 8490
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Dzięki przychylności i zrozumieniu potrzeb biblioteki przez władze samorządowe 
dotacje przyznawane w ostatnich latach są adekwatne do planowanych zamierzeń. 
Planowane środki na zakup księgozbioru i remonty są akceptowane. Kwoty -  
w szczególności na zakup nowości książkowych - są z roku na rok coraz większe.  

KADRA JEDNOSTKI

Dyrektorzy: Alicja Szozda (do 1992), Halina Lotycz (1993 -2007), Henryk 
Prochowski (2007-nadal)

W bibliotece zatrudnionych jest 10 pracowników, w tym 8 pełnoetatowych  
i 2 na 1/2 i 1/4 etatu (sprzątająca i pracownik gospodarczy). W poszczególnych 
działach biblioteki pracują następujące osoby: w czytelni - Krystyna Baryła i Renata 
Filip, w wypożyczalni dla dorosłych - Halina Jasnosz i Ewa Staszel, w oddziale 
dziecięcym - Maria Dubrawska-Lichtarska i Cecylia Mróz, w dziale zbiorów 
audiowizualnych - Zofia Kuźma. Funkcję głównej księgowej pełni Cecylia Mróz.

osób, w tym: 6480 dorosłych i 2010 dzieci. Liczba czytelników zarejestrowanych 
w 2009 r. to 3556 stanowiących 21,9 % mieszkańców miasta, wypożyczenia 64455 
woluminów, a odwiedziny 24373 osób, z czego 6681 to dzieci.

Od początku swego istnienia biblioteka gromadzi literaturę piękną i popularno-
naukową z różnych dziedzin wiedzy, czasopisma, dokumenty życia społecznego, 
zbiory audiowizualne oraz regionalia. W 1989 r. liczba woluminów biblioteki 
wynosiła ogółem 75987, w tym 15479 dla dzieci. Obecnie biblioteka posiada 
księgozbiór liczący 73175 książek, z tej liczby 19504 literatury dziecięcej  
oraz 3674 jednostek inwentarzowych zbiorów audiowizualnych. Księgozbiór 
zawiera literaturę popularnonaukową i społeczno-polityczną, dzieła z zakresu 
humanistyki, a w szczególności literaturę piękną polską i obcą, historię, 
dzieła treści ogólnej, pozycje encyklopedyczne. Systematycznie rozbudowuje 
się księgozbiór regionalny, gromadzi wycinki z czasopism dotyczące regionu 
oraz prace Przeworszczan. Miejska Biblioteka Publiczna w Przeworsku jest 
największą biblioteką na terenie powiatu przeworskiego pod względem zbiorów 
i liczby czytelników.

W ciągu swego istnienia biblioteka zaznaczyła się w środowisku nie tylko tym, 
że stała się skarbnicą wielu ważnych, dziś trudno dostępnych dzieł z literatury 
naukowej, beletrystycznej, roczników czasopism, ale także dlatego, że zarówno 
wydarzenie z kraju, z regionu, z miasta były w działalności biblioteki akcentowane, 
że tkwiła w środku spraw państwowych, regionalnych, kulturalnych, literackich 
i tymi sprawami potrafiła zainteresować szerszy ogół mieszkańców, poprzez 
organizowanie wielorakich i różnorodnych form pracy kulturalno-oświatowych. 
Liczne spotkania autorskie, prelekcje, konkursy, wieczory literackie, wystawy 
cieszyły się zawsze dużym zainteresowaniem.

Corocznie biblioteka aktywnie włącza się w przygotowanie imprez podczas Dni 
Przeworska. Z tej okazji na wystawach z cyklu „Wpisani w pamięć przeworszczan” 
prezentowane są sylwetki osób wyjątkowych, które odeszły, a zostały w pamięci 
przeworszczan. Od kilku lat w sposób aktywny uczestniczy w ogólnopolskiej 
akcji „Cała Polska Czyta Dzieciom”. Cykliczny charakter mają wycieczki 
szkolne do biblioteki i lekcje biblioteczne. Stałą współpracę biblioteka utrzymuje  
z przeworskimi szkołami, Kołem Nr 75 w Przeworsku Polskiego Związku Filatelistów, 

Towarzystwem Przyjaciół Przeworska, z drużynami harcerskimi ZHP, ZHR,  
z Męskim Chórem „Echo”. Przy bibliotece od 2009 r. działa Przeworski Uniwersytet 
Trzeciego Wieku. Od lat biblioteka obsługuje czytelników niepełnosprawnych, 
chorych i starszych dostarczając na życzenie książki do domu. 

W ostatnich latach głównym zadaniem biblioteki było zwiększenie liczby 
stanowisk komputerowych i dostosowanie do nich programu bibliotecznego, 
celem rozbudowy elektronicznej bazy księgozbioru. Biblioteka korzysta  
z oprogramowania „Sowa” na pięciu stanowiskach i posiada dodatkowe moduły 
Sowa klient-serwer i serwis WWW, dzięki czemu czynny jest już katalog on-line 
na stronie internetowej biblioteki. Dla użytku czytelników biblioteka posiada 
ciągle aktualizowany „Program Informacji Prawnej 3P” oraz Tłumacz i słownik 
języka angielskiego i niemieckiego. W bibliotece funkcjonuje Publiczny Punkt 
Dostępu do Internetu, utworzony w ramach programu IKONK@, zwany 
potocznie czytelnią internetową. Od początku 2008 r. biblioteka włączyła się  
do Podkarpackiego Systemu Bibliografii Regionalnej i tworzy bibliografię regionu 
w oparciu o przesłane periodyki z Urzędu Miasta, Starostwa Powiatowego, parafii 
przy Bazylice Kolegiackiej p.w. Ducha Świętego, Gmin w Tryńczy, Jaworniku 
Polskim, Zarzeczu.

NAJWAŻNIEJSZE ZREALIZOWANE INWESTYCJE W LATACH 1990-2010

Miejska Biblioteka Publiczna w Przeworsku mieści się w zabytkowym budynku 
dawnego Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” przy ul. Marszałka Józefa 
Piłsudskiego 8. Na parterze usytuowana jest wypożyczalnia dla dorosłych  
i magazyn. Pierwsze piętro zajmuje czytelnia, oddział dziecięcy, dział zbiorów 
audiowizualnych, księgowość i dyrektor. Z uwagi na wiekowy charakter budynku 
jest on ciągle remontowany i adaptowany dla potrzeb bibliotecznych. W okresie 
jubileuszowym najważniejsze remonty to: remont i wystrój wypożyczalni dla 
dorosłych, naprawa i wymiana pokrycia dachowego, remont działu dziecięcego, 
czytelni, działu zbiorów audiowizualnych, adaptacja pomieszczeń magazynowych 
na pomieszczenia księgowej i dyrektora, remont kotłowni i wymiana kotłów 
gazowych oraz zainstalowanie systemu osuszania murów. Plac wokół budynku 
został wyłożony kostką brukową. 
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Miejski Ośrodek Kultury 
im. Oskara Kolberga
ul. Jagiellońska 10 a
tel./fax 16 648 79 11
e-mail: mok@przeworsk.um.gov.pl, www.mok.przeworsk.org

Po wejściu w życie ustawy z dnia 8 marca 1990r. o reformie samorządu terytorialnego, 
nastąpiły istotne zmiany związane z funkcjonowaniem i finansowaniem ośrodka. 
Ustawa nałożyła na organy samorządowe obowiązek utrzymywania instytucji 
kultury. Miejski Ośrodek Kultury im. Oskara Kolberga w Przeworsku przejęty 
przez miasto i  finansowany z budżetu gminy, w 1996r. został wpisany do Księgi 
Rejestrowej Instytucji Kultury. 

Podstawowym aktem regulującym kwestie organizacji i działalności ośrodka jest 
ustawa z 25 października  1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności 
kulturalnej. Struktura wewnętrzna MOK od wielu lat pozostaje taka sama. Wyjątek 
stanowi działalność Wiejskiego Domu Kultury przy ul. Wiejskiej. Początkowo 
placówka ta funkcjonowała samodzielnie. Następnie decyzją rady miasta została 
włączona w struktury MOK. Jednak zbyt duże koszty utrzymania i konieczność 
przeprowadzenia kapitalnego remontu ze względu na zły stan budynku, wymusiło 
zawieszenie działalności w.w placówki. W roku 2004 została zawarta umowa 
dzierżawy z Przeworską Gospodarką Komunalną na wynajem budynku. 

Miejski Ośrodek Kultury jest organizatorem imprez:  Dni Przeworska, Urodziny 
Miasta, Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, Koncert Kolęd, Spotkania 
poświęcone, Międzynarodowy Dzień Ziemi, Dzień Dziecka, Przeworski Blues 
Festiwal, Ogólnopolskie Spotkanie Kapel Podwórkowych, Spotkania z bajką, 
Koncerty multimedialne.

Jednostka organizuje także festiwale, przeglądy, konkursy, turnieje: Przegląd 
„Godnie Święta”, Eliminacje powiatowe - Przegląd Scenicznej Twórczości Dziecięcej 
- Szkolne Prezentacje Artystyczne, Eliminacje powiatowe  - Ogólnopolski Konkurs 
Piosenki „Wygraj Sukces”, Eliminacje powiatowe - Prezentacje Taneczne - „Solo 
- Dance”, konkurs plastyczny, literacki, fotograficzny, recytatorski, piosenki  

w ramach Obchodów Międzynarodowego Dnia Ziemi , Konkurs wokalny -  
„I ty możesz zaśpiewać, Przegląd Plastyki Przeworskiej, Eliminacje powiatowe -  
konkurs „Literatura  i dzieci. Kolory przyjaźni” , Przeworski Przegląd Amatorskiej 
Sztuki Filmowej, Konkurs Plastyczny  i Fotograficzny - „Nastroje Jesieni”, Przeworska 
Jesień Artystyczna Młodych. 

Organizacja wystaw i  kiermaszy. Organizacja kursów tańca towarzyskiego 
i callaneticsu. Organizacja zimowiska i półkolonii letniej. Współorganizacja 
przedstawień i spektakli teatralnych oraz kabaretów.

LICZBA I FORMY ZAJĘĆ DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

Formy działalności kulturalnej zawsze były urozmaicone i zmieniały się  
na przestrzeni lat w zależności od warunków życia oraz zapotrzebowania na określone 
formy kultury i rozrywki. Tworzyły się nowe zespoły dziecięce i  młodzieżowe, 
również dorośli mieli możliwość rozwijania swoich zainteresowań. MOK chętnie 
wychodził naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców, organizował wiele różnych 
imprez i konkursów. Doświadczona kadra realizuje w ciągu roku kilkadziesiąt 
różnorodnych przedsięwzięć o zróżnicowanej tematyce i zasięgu. W działających 
przy MOK kołach i zespołach bierze udział ok. 180 osób, zarówno dzieci jak  
i osób dorosłych.   Uczestnicząc w wielu konkursach i przeglądach, zajmują czołowe 
lokaty na szczeblu regionalnym i ogólnopolskim.

MOK prowadzi zajęcia stałe w następujących zespołach,  kołach zainteresowań i klubach: 
· Dziecięcy Zespół Tańca Ludowego „Jabłoneczka”,
· Zespół Taneczny „Plus”,
· Dziecięcy Zespół Piosenki i Ruchu „Plusik”,
· Dziecięcy Zespół Tańca Towarzyskiego „Jive”,
· Rytmika,
· Szkółka muzyczna - klasa fortepianu,
· Dziecięcy Zespół Wokalny „Ósemka”,
· Zespół Wokalny „Synkopa”,
· Zespół Wokalny „Sempre”,
· Koło Ceramiki i Batiku,
· Koło Modelarni Lotniczej,
· Koło Modelarni Okrętowej,

· kółko plastyczne dla dzieci, 
· Dyskusyjny Klub Filmowy „małe kino Wielkie Filmy”, 
· Klub literacki - (zawiesił działalność),
· Klub fotograficzno - filmowy „Zoom art”,
· Przeworska Kapela Podwórkowa „Beka”,
· Orkiestra Dęta,
· kapela folkowa „Barban”,
· grupa Acoustic band Asyaa,
· Eksperyment muzyczny „Próba otwarta”,
· chór Koła Emerytów i Rencistów.

NAJWAŻNIEJSZE OSIĄGNIĘCIA

· wyróżnienie  „Ratusz 2002” w kategorii „Za Zasługi Dla Miasta Przeworska”  
  - 2002r., 
· wysoki poziom artystyczny zespołów wokalnych  i solistów - dorobek doceniany 
  na wielu prestiżowych  festiwalach i przeglądach twórczości,
· wieloletnia praca artystyczna zespołów tanecznych, aktywność i kreatywność 
  członków zespołu, prezentacja tańców z wielu regionów Polski na festiwalach  
  i przeglądach o zasięgu międzywojewódzkim i ogólnopolskim,
· wymiana międzynarodowa doświadczeń zespołów działających w MOK,  
 reprezentacja województwa podkarpackiego na festiwalu folklorystycznym  
 w Montefalcone nel Sannio we Włoszech  w dniach 11-17 sierpnia 2004r.  
 i na II Międzynarodowym Folklorystycznym Festiwalu „Bojkowska Watra”  
  w Iwanofrankowsku na Ukrainie od 3-6 września 2004r. oraz udział w Festiwalu  
 Folklorystycznym „Melnicki Warkocz” w Melniku w Czechach w dniach   
 5-8 czerwca 2008 roku, 
· sukcesy Przeworskiej Kapeli Podwórkowej Beka - duża aktywność twórcza, wysoki 
 poziom artystyczny, prezentacja różnorodnych form folkloru, kultywowanie  
  tradycji ludowych, regionalnych, krzewienie kultury, promocja miasta, reprezentacja  
  Przeworska w programie telewizyjnym Turniej Miast w kategorii „Osiągnięcia  
 kulturalne” , występy kapeli na antenie TV Polskiej, Radia Rzeszów, Radia  
  Katowice, Radia Białystok i Radia Bis. Wydanie  płyty i kasety magnetofonowej,   
  liczne nagrody, uznanie i wyróżnienia,
· aktywny udział Orkiestry Dętej w życiu kulturalnym miasta i regionu - 



  uświetnianie świąt państwowych, kościelnych i innych uroczystości miejskich,  
  bogaty repertuar, prezentowanie i kultywowanie oraz upowszechnianie narodowego  
  i światowego dorobku muzycznego, kształtowanie i rozwijanie potrzeb muzycznych  
  społeczeństwa, krzewienie kultury muzycznej  w formach koncertowych, promocja  
  regionu i miasta Przeworska podczas występów w kraju i za granicą (Lwów) oraz  
  rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami, udział w oprawie  
  liturgicznej uroczystej Mszy Św. koncelebrowanej pod przewodnictwem Ojca  
  Świętego Jana Pawła II w Krośnie w 1997 r.

NAJWAŻNIEJSZE ZREALIZOWANE INWESTYCJE W LATACH 1990-2010

Zrealizowane remonty w ciągu ostatnich 20 lat: 
· sala widowiskowa: wymiana podłóg, remont sufitu, remont ścian,
· kino: remont projektorów, modernizacja nagłośnienia, wymiana ekranu, remont 
  pokrycia dachu, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej,
· pozostałe pomieszczenia: sala klubowa, sala dydaktyczna, pracownie kół 
  zainteresowań: ceramiki i batiku, modelarni lotniczej, hol główny, adoptacja części  
  korytarza na potrzeby galerii wraz z remontem kapitalnym,  cześć administracyjna.

Ponadto wyremontowano i zmodernizowano:  instalację hydrantową, instalację 
wodną, instalację centralnego ogrzewania wraz z budową własnej kotłowni 
CO zasilanej gazem ziemnym, schody wejściowe. Wykonano izolację pionową 
fundamentów części północno-zachodniej budynku.

KADRA JEDNOSTKI

Dyrektorzy: Krystyna Szpak (1990-1991), Jadwiga Orzechowska (199-2003), 
Andrzej Kowalski (2003-2010)

W stosunku do lat ubiegłych zatrudnienie uległo zmniejszeniu, głównie jeśli chodzi 
o personel pomocniczy. Aktualnie Miejski Ośrodek Kultury daje zatrudnienie  
17. pracownikom.
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JEDNOSTKI BUDŻETOWE

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
ul. Piłsudskiego 14, 37-200 Przeworsk
tel. 16 648 76 43 (budynek główny)
tel. 16 648 99 09 (hala)
e-mail: mosir@przeworsk.um.gov.pl

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Przeworsku powstał w dniu 1 lipca 1975 r. 
w wyniku przekształcenia z Powiatowego Ośrodka Sportu, Turystyki  
i Wypoczynku, Zarządzeniem Naczelnika Miasta Przeworska, jako zakład budżetowy 
podporządkowany Naczelnikowi Miasta. 

Istotną zmianą formy działalności MOSiR-u była Uchwała Rady Miasta Przeworska 
z dnia 30.06.1999 r., która  zlikwidowała zakłady budżetowe tworząc w ich 
miejsce jednostki budżetowe. W tym czasie Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji 
został jedną z takich jednostek podporządkowanych Gminie Miejskiej Przeworsk,  
nad którą nadzór sprawuje Burmistrz Miasta Przeworska. 

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Przeworsku  współpracuje z wieloma 
stowarzyszeniami działającymi w naszym mieście świadcząc pomoc w organizacji 
imprez sportowych, a także w doraźnych sprawach organizacyjnych. Efektem  
tej współpracy są wspólnie zorganizowane imprezy sportowe dla dzieci i młodzieży 
naszego miasta. 

Do wspomnianych stowarzyszeń  należą:
· Miejski Klub Sportowy ,,Orzeł” Przeworsk  (chcielibyśmy  tutaj wspomnieć  liczne  
  imprezy sportowe  organizowane z okazji obchodów  60 - lecia klubu w 2005r.,   
  w których   MOSiR   był współorganizatorem),
· Stowarzyszenie Piłki Ręcznej ,,Orzeł w Przeworsku,
· Przeworski Klub Karate Kyokushinkai,
· Centrum Szkolenia Sportowego Dzieci i Młodzieży ,,Orzełek”,
· Stowarzyszenie Sympatyków MKS ORZEŁ 1945 Przeworsk,
· Uczniowski Klub Sportowy ,,Orlik”. 

swoje sportowe umiejętności szkolne kluby sportowe, w sezonie zimowym dbają  
o kondycję zawodnicy MKS  „Orzeł”. Prowadzone są  zajęcia z aerobiku, kursy tańca,  
zajęcia szkółki szachowej, natomiast w soboty i niedziele odbywają się mecze ligowe, 
towarzyskie, sparingi piłki ręcznej, koszykówki, czy bardzo popularnej ligi halowej 
piłki nożnej. Na stałe do kalendarza imprez sportowych zapisała się Liga Halowa 
Piłki Nożnej. W tym roku odbyła się V edycja w której wzięło udział 18 drużyn. 
Grono Przeworskich szachistów bierze liczny udział w turniejach szachowych. 
Co roku rozgrywany jest Otwarty V częściowy Turniej Szachowy dla seniorów 
i juniorów. Na szczególną uwagę zasługuje Międzynarodowy Turniej Szachowy 
,,NIEPODLEGŁOŚĆ”,  już po raz  szósty  udział w nim wzięli  szachiści z  Polski 
południowej a także z Ukrainy i  Słowacji. W jednej z edycji turnieju zawodnicy 
biorący w nim udział  mieli możliwość rozegrania  symultany z Mistrzem 
Międzynarodowym Olegiem Kalininem.

NAJWAŻNIEJSZE ZREALIZOWANE INWESTYCJE W LATACH 1990-2010

Stadion przy ul. Budowlanych w okresie ostatnich 20 lat stale przechodził liczne 
remonty i modernizacje, po to aby spełniał coraz to wyższe standardy. Do tej pory 
powstało nowe boisko treningowe, zmodernizowano i przerobiono trybunę krytą, 
postawiono nowe sektory dla kibiców, budkę spikera, nowe kasy, zainstalowano 
zegar z tablicą wyników, ogrodzono boisko, odnowiono elewację budynku szatni, 
również we wnętrzu wykonano gruntowny remont. Wszystkie prace zostały  
wykonane w większości przez pracowników MOSiR-u. Znajdują one odbicie  
w wyglądzie obiektu i spotykają się z ogólną aprobatą korzystających osób. 

Stadion przy ul. Piłsudskiego również przeszedł metamorfozę od ceglastej 
nawierzchni przez asfaltową, aby dziś był nowoczesnym obiektem pokrytym 
miękką „sztuczną trawą”. Cieszy się on dużym uznaniem wśród aktywnej części 
mieszkańców Przeworska. Zainstalowane piłkochwyty nie czynią gry  na boisku  
uciążliwej  dla pobliskiego sąsiedztwa mieszkańców. Odpowiednie oświetlenie 
pozwala na rozgrywki do późnych godzin wieczornych. Liczni kibice i sympatycy 
sportu mogą oglądać lokalne rozgrywki piłkarskie z niedawno  zmodernizowanej 
trybuny. Boisko codziennie tętni życiem, pełno na nim amatorów piłki nożnej,  
których w naszym mieście nie brakuje. Salka gimnastyczna  przy ul. Piłsudskiego  
po odnowieniu już od kilku lat, stała się punktem spotkań i treningów Przeworskiego

W Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji dzieci z naszego miasta mogą rozwijać 
swoje zainteresowania sportowe w sekcjach  koszykówki  i koszykówki młodzików, 
sekcji piłki ręcznej, sekcji  minikosza chłopców.

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w  2006 r. realizował z Programu Sąsiedztwa 
Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/ Tacie CBC 2004-2006 Projekt, 
„Sport bez Granic”. Pierwszym etapem realizacji projektu było zorganizowanie 
cyklu szkoleń i warsztatów dla kadry instruktorskiej i trenerskiej z Polski i Ukrainy. 
Przez 5 dni trwały zajęcia teoretyczne i praktyczne z zakresu tematyki piłki 
ręcznej. W ramach realizacji zadania prowadzone były pokazy audiowizualne 
i multimedialne, w ramach zajęć praktycznych, prezentowano nowe techniki 
szkoleniowe w Hali Sportowej im. Tadeusza Ruta. Kolejnym etapem realizacji 
projektu była organizacja 10 dniowego obozu szkoleniowego. Wzięły w nim 
udział dwie drużyny ekstraklasy piłki ręcznej z terenu Polski i Ukrainy. Wspólne 
zajęcia sportowo-rekreacyjne, które odbywały się dwa razy dziennie pozwoliły 
wymienić cenne poglądy i doświadczenia z zakresu dyscypliny piłki ręcznej.  
W celu rozpropagowania i promocji mikroprojektu wydano materiały informacyjne 
w postaci ulotek, plakietek i proporczyków. Po zakończonej realizacji wydano 
broszurę podsumowującą, która zawierała opis przeprowadzonych działań oraz 
dokumentację zdjęciową. Nawiązana współpraca ze stroną ukraińską, rozwija 
się do dnia dzisiejszego. Młodzież z Ukrainy  przyjechała do Przeworska na 
dwudniowy turniej piłki ręcznej, odwiedził nas również zespół ,,Galychanki” 
Lwów, który  zorganizował w naszym mieście obóz szkoleniowy swojej drużyny. 

W 2004 r. została przekazana jednostce Hala Sportowa przy ul. Misiągiewicza  
w Przeworsku. Wiosną tego roku miała miejsce uroczystość nadania  Hali imienia  
znanego olimpijczyka Tadeusza Ruta. Przeworsk odwiedziła najbliższa rodzina 
pana Ruta (małżonka, rodzeństwo) i liczni goście związani ze sportowym 
środowiskiem jak choćby M. Doskocz, Z. Myrda. Z pamiątek przekazanych 
przez żonę olimpijczyka, przygotowana została wystawa dla mieszkańców miasta, 
która ukazywała sylwetkę sportowca, zdobywcy  licznych medali, pucharów, 
dyplomów  i odznaczeń. 

Ten nowy obiekt jest miejscem sportowej rywalizacji młodzieży z pobliskiego 
Gimnazjum. Trenują w nim również sekcje  sportowe MOSiR-u, rozwijają  
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Klubu Karate Kyokushinkai.

Jedną z najważniejszych wizytówek naszego miasta jest Skansen ,,Pastewnik”,  
w roku 2007 został on wpisany do rejestru zabytków. W obiekcie tym na przestrzeni 
ostatnich 20 lat  dostosowano zabytkowe izby do standardów pokoi hotelowych, 
zachowując ich walory. Dzierżawca należycie opiekując się obiektem stara się 
podkreślić wyjątkowy charakter skansenu. Pracownicy MOSiR-u służą pomocą 
w licznych remontach i pracach, co pozwala zmniejszyć choć w pewnym stopniu 
nakłady finansowe potrzebne do tego by skansen nic nie  tracił  z pięknego wyglądu.

KADRA JEDNOSTKI

Struktura organizacyjna jednostki w latach 1990-2010 nie uległa znaczącym 
zmianom. Stanowią ją dyrektor, księgowość i pracownicy obsługi obiektów. 
Zatrudnienie na początku lat 90 w naszej jednostce wynosiło 3 etaty. Stały przyrost 
zatrudnienia, związany z rozwojem bazy sportowo -  rekreacyjnej jednostki sprawił,  
że w 2010 r. pracę znalazło tu 23 osoby. Oprócz pracowników zatrudnionych na 
umowę o pracę w naszej jednostce pracują osoby skierowane z Powiatowego Urzędu 
Pracy na staże, roboty publiczne, prace interwencyjne. Od 3 lat  w ośrodku prace 
społecznie użyteczne wykonują podopieczni  Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. 

Dyrektorzy: Andrzej Mirkiewicz (1975-1990), Antoni Gryczman (1990-1991), 
Tadeusz Rusinek (1991-nadal)

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Krakowska 30, 37-200 Przeworsk
tel/fax 16 648 72 16, 16  648 87 50
e-mail: mprzewo@rzeszow.uw.gov.pl

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Przeworsku został powołany uchwałą 
Nr X/43/90 Miejskiej Rady Narodowej w Przeworsku z dnia 14 marca 1990 r. 
w sprawie powołania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przeworsku  
i rozpoczął swoją działalność1 czerwca 1990 r.

Powołana jednostka organizacyjna przejęła dotychczasowe zadania terenowego 
organu administracji państwowej o właściwości szczególnej w zakresie opieki 

społecznej oraz zadania działu służb społecznych Zakładu Opieki Zdrowotnej 
w Przeworsku. 

Zadania wynikające z ustawy z dnia 16 sierpnia 1923 r. o opiece społecznej zostały 
powierzone Kierownikowi Ośrodka porozumieniem zawartym na czas nieokreślony 
pomiędzy Burmistrzem Miasta Przeworska a Kierownikiem Miejskiego Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Przeworsku z dnia 1 czerwca 1990 r., zaś zarządzeniem 
Nr 1/90 Burmistrza Miasta Przeworska z dnia 12 czerwca 1990 r. nadano statut 
Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Przeworsku.

ILOŚĆ I RODZAJ ŚWIADCZONEJ POMOCY

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Przeworsku jest jednostką budżetową Gminy 
Miejskiej Przeworsk powołaną do realizacji zadań pomocy społecznej należących 
do właściwości gminy miejskiej zgodnie z ustawą o pomocy społecznej. Środki na 
wykonanie w/w zadań  przekazują: Rada Miasta na zadania własne gminy oraz 
wojewoda ( zadania zlecone gminie i dotacje  na niektóre zadania własne gminy). 

Oprócz zadań pomocy społecznej ośrodek wykonuje również zadania zlecone 
przez Burmistrza Miasta Przeworska:
· świadczenia  rodzinne   wynikające z ustawy z dnia 28 listopada 2003r. 
  o świadczeniach rodzinnych,
· ubezpieczenia  społeczne i ubezpieczenia zdrowotne realizowane wg przepisów 
 ustawy z dnia 13.10.1998r. o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy  
 z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych  
  ze środków publicznych,
· świadczenia z funduszu alimentacyjnego wynikające z ustawy z dnia 7 września 
  2007r. o pomocy osobom  uprawnionym do alimentów,
· dodatki mieszkaniowe  realizowane zgodnie z ustawą z 21 czerwca 2001r. 
  o dodatkach  mieszkaniowych,
· prace społeczno-użyteczne  zgodnie z ustawą z 20 kwietnia 2004r. o promocji 
  zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,
· prowadzenie  Środowiskowego Domu  Samopomocy mieszczącego się przy 
  ul. Niepodległości 9.

Ponadto  ośrodek  chcąc ułatwić dostęp do informacji na temat prowadzonej 

działalności oraz możliwości uzyskania pomocy  łącznie z udostępnieniem druków 
odpowiednich wniosków prowadzi  stronę  internetową  w systemie - Joomla.

POMOC SPOŁECZNA

Pomoc społeczna umożliwia przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych tym, 
którzy nie są w stanie ich pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby  
i możliwości. Wspiera ich w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych 
potrzeb i umożliwia im życie w warunkach odpowiadających godności człowieka. 
Zadaniem pomocy społecznej jest także zapobieganie trudnym sytuacjom życiowym 
przez podejmowanie działań zmierzających do usamodzielnienia osób i rodzin 
oraz ich integracji ze środowiskiem. 

Główne cele pomocy społecznej:
· wsparcie osób i rodzin w przezwyciężeniu trudnej sytuacji życiowej, doprowadzenie 
 - w miarę możliwości - do ich życiowego usamodzielnienia i umożliwienie  
  im życia w warunkach odpowiadających godności człowieka,
· zapewnienie dochodu na poziomie interwencji socjalnej dla osób nie posiadających 
  dochodu lub o niskich dochodach, w wieku poprodukcyjnym i osobom  
  niepełnosprawnym, a także osobom, które wymagają okresowego wsparcia,
· zapewnienie profesjonalnej pomocy rodzinom dotkniętym skutkami patologii 
  społecznej, w tym przemocą w rodzinie,
· integracja ze środowiskiem osób wykluczonych społecznie,
· stworzenie sieci usług socjalnych adekwatnych do potrzeb w tym zakresie.

Pomoc społeczna polega w szczególności na przyznawaniu i wypłacaniu przewidzianych 
ustawą świadczeń, pracy socjalnej, prowadzeniu i rozwoju niezbędnej infrastruktury 
socjalnej, analizie i ocenie zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia 
z pomocy społecznej, realizacji zadań wynikających z rozeznanych potrzeb 
społecznych, rozwijaniu nowych form pomocy społecznej i samopomocy w ramach 
zidentyfikowanych potrzeb.

Osoby i rodziny korzystające z pomocy społecznej są zobowiązane do współdziałania  
w rozwiązywaniu ich trudnej sytuacji życiowej. Rodzaj, forma i rozmiar świadczenia 
są odpowiednie do okoliczności  uzasadniających udzielenie pomocy. 



Do głównych rodzajów świadczonej pomocy należą:
· zasiłki stałe zasiłki okresowe,
· zasiłki celowe (z przeznaczeniem na częściowe pokrycie kosztów: leczenia  i leków, 
  odzieży, opału, remontu mieszkania, zakup niezbędnego sprzętu codziennego  
  użytku, oraz zabezpieczenie innych ważnych potrzeb życiowych, zdarzenie losowe), 
· specjalne zasiłki celowe,
· składki na ubezpieczenie zdrowotne dla osób, które nie podlegają ubezpieczeniu 
  z innego tytułu,
· dożywianie (w formie  gorącego posiłku oraz zasiłku celowego na jego zakup 
  dla osób, które nie mogą korzystać ze zbiorowego żywienia),
· ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańców miasta w domach pomocy społecznej,
· świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania oraz specjalistycznych 
  usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
· praca socjalna - to działalność ułatwiająca jednostkom, grupom, środowiskom 
  adaptację w zmieniających się warunkach życia poprzez organizowanie dostępu  
  do całego systemu usług umożliwiających w ostatecznym efekcie samodzielność  
   życiową i godne uczestnictwo w życiu społecznym. To działania na rzecz zapewnienia 
   godziwych warunków mieszkaniowych, poprawy stanu zdrowia klienta, zapewnienia 
   opieki osobom starszym i niepełnosprawnym, poprawy funkcjonowania rodziny,  
   poprawy funkcjonowania osób zaburzonych psychicznie, poprawy funkcjonowania  
  osób i rodzin z problemem alkoholowym, na rzecz rozwiązywania problemu  
   bezrobocia, na rzecz zapewnienia /uzyskania niezbędnych środków materialnych.

Zgodnie ze wskazaniami ustawy o pomocy społecznej z 2004 r. każda gmina 
zobligowana została do opracowania strategii rozwiązywania problemów społecznych., 
dlatego też Rada Miasta Przeworska przyjęła  Strategię Rozwiązywania Problemów 
Społecznych na lata 2005-2015 dla miasta Przeworska.  

Ośrodek zgodnie z w/w Strategią realizuje  następujące programy:
· Bank Rzeczy Używanych, którego założeniem jest utworzenie bazy artykułów używanych, 
   umożliwiającej zabezpieczenie dla osób potrzebujących odzieży, mebli i innych art. AGD,
· Przeworszczanie dla Przeworszczan, założeniem merytorycznym programu 
  jest zbiórka trwałych artykułów spożywczych dla rodzin potrzebujących,  
   objętych pomocą MOPS-u, umożliwiająca zabezpieczenie podstawowych potrzeb  
  egzystencjalnych i wyposażenie  w artykuły żywnościowe mieszkańców miasta  
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   żyjących w niedostatku. Zbiórka przeprowadzana jest wśród mieszkańców Miasta,  
  przy współudziale  marketów spożywczych,
· Mikołaj przychodzi do każdego - założeniem merytorycznym programu jest: 
   integracja osób niepełnosprawnych z dziećmi ze środowisk zagrożonych wykluczeniem  
   społecznym oraz młodzieży działającej na rzecz osób dotkniętych dysfunkcjami,  
  aktywizacja środowiska lokalnego. W ramach programu, przy współudziale  
   Miejskiego Ośrodka Kultury, sponsorów, miejscowych szkół, organizowana jest  
   zabawa mikołajkowa dla dzieci z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym,
· Zespół Interdyscyplinarny, którego celem jest zapobieganie marginalizacji, 
  wykluczeniu społecznemu, przywrócenie do prawidłowego wypełniania ról  
  rodzinnych, wychowawczych i społecznych w środowisku lokalnym. W skład  
   zespołu wchodzą: pedagodzy szkół podstawowych i gimnazjum, dzielnicowi KPP,  
   kuratorzy społeczni i zawodowi psycholog Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej  
  i pracownicy socjalni Ośrodka. 

W związku z wejściem Polski w struktury Unii Europejskiej w 2004r. zaistniała 
możliwość ubiegania się o środki pomocowe na realizację różnych programów.  
Od 2008 roku Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Przeworsku realizuje projekt 
systemowy pt.: „Czas na aktywność w gminie miejskiej Przeworsk” współfinansowany 
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego 
Kapitał Ludzki z Priorytetu VII - Promocja integracji społecznej, Działania  
7.1 - Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałania 7.1.1 -  
Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej 
zgodnie z do 2013 roku.

Projekt realizowany jest cyklicznie. Na każdy kolejny rok pisany jest kolejny wniosek 
o dofinansowanie. Celem głównym realizowanego projektu systemowego jest: 
aktywizacja zawodowa i społeczna nieaktywnych zawodowo klientów pomocy 
społecznej zagrożonych marginalizacją i wykluczeniem społecznym. Grupą docelową 
projektu są osoby zamieszkujące na terenie miasta Przeworska korzystające z pomocy 
społecznej, które nie pracują i są w wieku aktywności zawodowej. 

Przystąpienie do udziału w projekcie daje Beneficjentom możliwość podniesienia 
kwalifikacji, umiejętności zawodowych i społecznych, a co za tym idzie  
do zwiększenia ich aktywności na rynku pracy. Działania w projekcie pozwalają 

- w związku z dojazdem z miejsca zamieszkania do miejscowości,  
                                  w której znajduje się siedziba szkoły,
2. jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka świadczenia opiekuńcze,  
  takie jak zasiłek pielęgnacyjny i świadczenie pielęgnacyjne.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Przeworsku realizuje także świadczenia 
z funduszu alimentacyjnego. Jest to forma pomocy państwa dla rodzin, które
nie są w stanie samodzielnie zaspokoić sowich potrzeb, a osoby zobowiązane  
do alimentacji nie wywiązują się z ciążącego na nich obowiązku.
Obok działań zmierzających do wsparcia osób znajdujących się w trudnej sytuacji  
z uwagi na niemożliwość wyegzekwowania należnych alimentów ustawodawca przyjął 
unormowania mające na celu zwiększenie odpowiedzialności osób zobowiązanych.
 
Przejęcie całej administracji systemu świadczeń rodzinnych oraz świadczeń  
z funduszu alimentacyjnego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, a zwłaszcza 
„wyjęcie” tej problematyki z zakładów pracy czy też z Zakładów Ubezpieczeń 
Społecznych, stworzyło pełne warunki rzeczywistej kontroli nad prawidłowością 
realizacji świadczeń, zarówno z punktu widzenia interesu osób uprawnionych  
do świadczeń, jak i z punktu widzenia budżetu państwa jako instytucji finansującej 
ten system. 

Liczba osób objętych pomocą z zakresu świadczeń rodzinnych w przeciągu 6 lat 
realizacji tych świadczeń ulegała ciągłym zmianom. Stwierdza się że w okresie 
zasiłkowym liczba rodzin korzystających ze świadczeń waha się w przedziale  
od 760 do 1 500. Liczba rodzin objętych pomocą z zakresu świadczeń z funduszu 
alimentacyjnego wyniosła od 70 do 78.

Celem nowego systemu świadczeń rodzinnych jaki stworzyła ustawa, jest lepsze 
adresowanie świadczeń do tych rodzin, które wymagają wsparcia ze strony państwa. 
Zamiast szeregu różnych, niezależnych zasiłków (macierzyński, wychowawczy) 
został wprowadzony tylko jeden zasiłek rodzinny i siedem dodatków do tego 
zasiłku, ustawodawca wprowadził do systemu również świadczenia opiekuńcze, 
w postaci zasiłku pielęgnacyjnego i świadczenia pielęgnacyjnego, a w 2006 roku 
wprowadzono jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka, często zwaną 
„becikową”.

także na podniesienie poziomu samodzielności i odpowiedzialności, podwyższenie 
samooceny oraz samoakceptacji uczestników projektu.

Analizując okres ostatnich 20 lat pracy ośrodka w zakresie pomocy społecznej 
możemy stwierdzić, iż mimo zmieniających się przepisów prawa, syt. ekonomiczno-
gospodarczej, syt. na rynku pracy ilość osób korzystających z pomocy społecznej 
utrzymuje się na poziomie około 1000. Pomoc społeczna ewaluuje w kierunku 
zwiększenia nacisku  na pracę socjalną. Dąży się do jak największego upodmiotowienia 
klienta, do zwiększenia jego aktywności w procesie wychodzenia z trudnej sytuacji 
w jakiej się znalazł.

Z dniem 1 maja 2004 r., na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 r.  
o świadczeniach rodzinnych, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Przeworsku 
rozpoczął realizację świadczeń rodzinnych. 

Z dniem 1 września 2005 r. zaczął równolegle, na podstawie ustawy z dnia 
22 kwietnia 2005 r. o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz 
zaliczce alimentacyjnej, obowiązywać system zaliczek alimentacyjnych. Z dniem 
1 października 2008 r., na mocy ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy 
osobom uprawnionym do alimentów wprowadzona została instytucja funduszu 
alimentacyjnego.

Świadczenia rodzinne aktualnie realizowane przez MOPS w Przeworsku podzielone 
są na 3 grupy:
1.  zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego, takie jak:
 - dodatek z tytułu urodzenia dziecka,
 - dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu  
                   wychowawczego,
 - dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka,
 - dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej,
  - dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego,
  - dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego,
  - dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem  
                   zamieszkania, dodatek ten dzieli się na 2 grupy: 
  - w związku z zamieszkiwaniem w miejscowości, w której  
                                   znajduje się siedziba szkoły,
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Obecny system świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego 
skierowany jest nie tylko dla rodzin najuboższych, ale także do rodzin średnio 
zamożnych. Należy podkreślić wyraźną odrębność systemu tych od systemu 
pomocy społecznej, aczkolwiek oba te systemy są ze sobą powiązane i łącznie 
odzwierciedlają przyjęty przez państwo zakres zobowiązań socjalnych, różnią je 
jednak: cel, kryteria dostępu, charakter świadczeń. Różnice te sprawiają, że system 
pomocy społecznej pełni w stosunku do systemu świadczeń rodzinnych funkcję 
ogniwa dopełniającego. 

W roku 2005 weszła w życie Ustawa zmianie ustawy o promocji zatrudnienia  
i instytucjach rynku pracy oraz o zmianie niektórych ustaw, która weszła w życie 
w 2005 r. wprowadziła nową formę aktywizacji zawodowej - prace społecznie 
użyteczne. Prace organizowane są przez gminę w jednostkach organizacyjnych 
Miasta Przeworska od 2007r.,  zaś koordynatorem ich jest MOPS. Wykonywane 
są zgodnie z ustawą przez bezrobotnych bez prawa do zasiłku, korzystających  
ze świadczeń pomocy społecznej, w miejscu zamieszkania lub pobytu, w wymiarze 
do 10 godzin tygodniowo, 40 godzin miesięcznie, a finansowane są w 60% przez 
PUP i 40% przez MOPS.  Z tej formy aktywizacji społeczno zawodowej rokrocznie 
korzysta około 30 osób, które dbają o czystość i porządek obiektów użyteczności 
publicznej.

Jedną z form pomocy osobom,  które nie są w stanie pokryć kosztów związanych 
z utrzymaniem mieszkania jest miesięcznie przyznawana pomoc finansowa 
wprowadzona ustawą z dnia 21 czerwca 2001r. o dodatkach mieszkaniowych  
(Dz. U Nr 71, poz. 374 z późn. zm.). W Przeworsku pomoc ta realizowana jest  
od stycznia 2002r. Początkowo dodatki mieszkaniowe wypłacane były przez Urząd 
Miasta Przeworsk, a z dniem z 01.08.2005r. przez Miejski  Ośrodek  Pomocy 
Społecznej. 

Miasto Przeworsk zamieszkuje 16 224 osoby z czego około 9% korzysta z dodatku 
mieszkaniowego. Średnio z tej formy pomocy korzysta 250 rodzin rocznie  
co przekłada się na  1485 osób. Należy nadmienić, iż liczba rodzin korzystających 
z dodatku mieszkaniowego na przestrzeni ostatnich lat stale maleje. W opinii 
Ośrodka sytuacja ta spowodowana jest: łatwiejszym  dostępem do pracy zarobkowej 
zagranicą, a także zaostrzonymi kontrolami i wywiadami  środowiskowymi. 

oraz przeciwdziałanie szeroko rozumianemu wykluczeniu społecznemu tych 
osób. Celem działalności jest wspieranie poczucia własnej wartości, pewności 
siebie, umiejętności nawiązywania i utrzymywania kontaktu ,samodzielności 
w myśleniu i działaniu, rozwoju sprawności motorycznej i psychomotorycznej, 
poprawy funkcjonowania w życiu codziennym.

Głównym zadaniem ŚDS-u jest trening uspołecznienia, który polega na odwiedzaniu 
oraz pokazaniu osobom z dysfunkcjami intelektualnymi i psychicznymi różnorodnych 
możliwości wykorzystania instytucji publicznych takich jak bank, poczta, sklep 
itp. Pokazanie różnorodnych możliwości wykorzystania instytucji publicznych, 
buduje w uczestnikach chęci do przełamywania stereotypów, barier, większą 
motywację do zachowań prospołecznych,  uczy odpowiedniego zachowania  się 
w sklepie, urzędzie. Osoby niepełnosprawne nie zamykają się w sobie, stają się 
bardziej otwarte, widzą to, że są akceptowane społecznie.

Pokazujemy niepełnosprawność w pozytywnym świetle. Prowadzimy poradnictwo 
dla podopiecznych, które pomaga im w załatwianiu różnych spraw (m.in. do kogo 
mają się zwrócić celem załatwienia jakiejś sprawy urzędowej). Uczestnicy w różnych 
sytuacjach zwracają się z prośbą o pomoc, lub co mają zrobić w sytuacjach dla 
nich trudnych, co buduje otwartość, zaufanie do Nas jako instytucji oraz jesteśmy 
postrzegani jako profesjonaliści. Drugim treningiem prowadzonym w Środowiskowym 
Domu Samopomocy jest trening samoobsługi polegający na nauczaniu dbania 
o siebie m.in. higienę osobistą, wygląd zewnętrzny, dostosowywanie ubioru do 
warunków pogodowych itp. Głównie nauczenie czynności dnia codziennego. 
Poprzez trening umiejętności interpersonalnych podopieczni uczą się nawiązywania 
kontaktów, oraz umiejętności spędzania wolnego czasu, zasad dobrego wychowania, 
między innymi w zakresie punktualności i obowiązkowości. Uczestnicy biorą 
udział w zajęciach prowadzonych w następujących pracowniach: plastyczno-
ceramicznej, komputerowej, kulinarnej, życia codziennego i muzykoterapii.

Oprócz terapii zajęciowej prowadzone są zajęcia specjalistyczne obejmujące 
takie formy jak: rehabilitacja ruchowa w formie kinezyterapii ogólno 
usprawniającej,  opieka pielęgniarska praca socjalna, pomoc psychologiczna.

Placówka ściśle współpracuje z rodzicami i opiekunami prawnymi uczestników. 
Bardzo ważną formą terapii w naszym Domu jest poznawanie otaczającego 

NAJWAŻNIEJSZE ZREALIZOWANE INWESTYCJE W LATACH 1990-2010

 W 2003 r. przystąpiono do adaptacji budynku przy ul. Krakowskiej 30 w Przeworsku 
na siedzibę Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przeworsku. Wykonano 
następujące prace inwestycyjno-remontowe: kotłownię gazową, wymieniono 
instalację elektryczną, wodociągową oraz grzewczą, wymieniono podłogi, okna, 
częściowo drzwi, wycieplono stropy, doprowadzono na wszystkie kondygnacje 
budynku centralną ciepła wodę,  wykonano sieć komputerową, przystosowano 
zgodnie z wymogami pomieszczenia do uruchomienia jadłodajni  dla ubogich  
i bezdomnych, przystosowano pomieszczenia w piwnicy na magazyny, warsztaty, 
archiwum, odmalowano wszystkie pomieszczenia, dokonano adaptacji pomieszczeń
do działalności administracyjno-biurowej. Na w/w prace adaptacyjno-remontowe 
wydatkowano ze środków własnych, w latach 2004-2009 321.310,07 złotych. 

Z inicjatywy Burmistrza Miasta Przeworska w 2005 r. wydzierżawiono,  
a następnie wykupiono na własność budynek przy ulicy Niepodległości  
9 w Przeworsku z przeznaczeniem na utworzenie Środowiskowego Domu Samopomocy  
dla niepełnosprawnych  oraz upośledzonych w stopniu lekkim i umiarkowanym. 
Równocześnie przystąpiono do remontu kapitalnego budynku i adaptacji pomieszczeń 
zgodnie z wymogami określonymi w przepisach dot. działalności tego typu placówek. 
Uporządkowano teren wokół Ośrodka - wykonano ogrodzenie, utwardzono podjazd, 
zlikwidowano bariery architektoniczne zasadzono krzewy, itp. . W latach 2007-
2009 wydatkowano na ten cel ze środków zleconych 225.969,64 złotych.

Środowiskowy Dom Samopomocy w Przeworsku
Środowiskowy Dom Samopomocy jest ośrodkiem wsparcia dziennego dla 27 osób 
z zaburzeniami psychicznymi oraz niepełnosprawnością intelektualną z terenu 
miasta, gminy i powiatu przeworskiego. 

Głównym zadaniem Domu jest rehabilitacja zawodowa oraz społeczna, która 
zmierza  do ogólnego rozwoju uczestników i poprawy ich sprawności niezbędnych 
do możliwie niezależnego, samodzielnego, a także aktywnego życia w środowisku. 
Niezwykle istotne jest również zwiększenie poczucia więzi społecznych z ludźmi  
i środowiskiem lokalnym w warunkach bezpieczeństwa i akceptacji społecznej, 
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nas świata. Odbywa się to przez różnego rodzaju wycieczki o tematyce: 
historycznej, przyrodniczej, kulturalnej, religijnej, krajoznawczej, rekreacyjnej.
 
Kolejną formą, bardziej aktywizującą jest przygotowywanie imprez o charakterze 
integracyjnym i ogólnodostępnym organizowanych przy współudziale organizacji 
zaprzyjaźnionych z naszą placówką m.in. grupa integracyjna „Promyczek” 
działająca przy SP 1 w Przeworsku oraz Towarzystwo Przyjaciół Dzieci  
w Przeworsku, Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej nr 1 w Przeworsku „ 
Jedynka”. Wspólnie organizowaliśmy wiele imprez na terenie miasta. Do głównych 
możemy zaliczyć m.in.  Integracyjna Biesiada Teatralna organizowana cyklicznie  
od 2008 r. „Noc Kupały”, „Mikołaj przychodzi do każdego”, „Rajd kolejką 
wąskotorową” organizowany dla zaproszonych Środowiskowych Domów Samopomocy 

Od chwili, gdy powstała placówka  regularnie współpracujemy z wolontariatem 
(dzieci i młodzież przeworskich szkół) który aktywnie wspomaga nasze działania  
w różnym zakresie m.in. regularnie odwiedzają nas i biorą czynny udział w zajęciach.

W Domu funkcjonuje Samorząd, który ma za zadanie  udział w planowaniu 
wycieczek, organizowanie dyżurów porządkowych, współudział w organizacji 
imprez okolicznościowych - Święta Bożego Narodzenia, imieniny, urodziny, Dzień 
kobiet, Walentynki. Członkowie Samorządu motywowani są do jak największej 
samodzielności w organizowaniu życia w ŚDS, oraz sami motywują innych 
uczestników, chętnie uczestniczą w tego rodzaju działalności, co rozwija w nich 
poczucie odpowiedzialności za innych, uczy organizowania, wypowiadania się, 
mobilizuje do aktywnego działania.
 
Osoby niepełnosprawne są grupą specyficzną i wymagającą specjalistycznego 
wsparcia dotyczącego odpowiedniego motywowania oraz aktywowania  
do podjęcia wysiłków związanych z zatrudnieniem. Pierwsze działania zmierzające 
do zatrudnienia naszych podopiecznych podjęliśmy w 2007 r. realizując program 
„Przygotowanie osób niepełnosprawnych intelektualnie do zatrudnienia” przy 
współpracy Centrum Doradztwa Zawodowego i Wspierania Osób Niepełnosprawnych 
Intelektualnie w Jarosławiu, oraz Powiatowego Urzędu Pracy w Przeworsku.  
W trakcie zajęć prowadzonych w ŚDS uczestnicy są motywowani i aktywowani 
do podjęcia zatrudnienia wspomaganego i na wolnym rynku pracy. Uczestnicy 
ŚDS biorą czynny udział w przeglądach, wystawach, konkursach, imprezach

co daje wymierne korzyści w postaci większej wrażliwości i ogólnego rozwoju 
osobowości, zawierania nowych znajomości, integracji różnych środowisk osób 
pełnosprawnych i niepełnosprawnych. Do działań związanych z promocją Naszego 
Domu możemy zaliczyć udział w różnego rodzaju imprezach o charakterze 
ponad lokalnym, a są to Spartakiady Wojewódzkie Środowiskowych Domów 
Samopomocy Województwa Podkarpackiego, Międzynarodowy Zlot Rowerowy 
im. Gen. Marka Papały w Pruchniku, Festiwal „Tańce z różnych stron świata” itd.

KADRA JEDNOSTKI

Dyrektor: Anna Darecka (1990-nadal)

W okresie od 1 czerwca 1990 r. do 17 kwietnia 1991 r., w Ośrodku było
zatrudnionych 7 osób: Kierownik, Inspektor ds. Świadczeń, Inspektor ds. 
Metodyczno-Koordynacyjnych oraz 4 Pracowników Socjalnych. Wskutek 
powierzenia nowych zadań dot. świadczenia usług opiekuńczych w miejscu 
zamieszkania, zatrudniono 6 opiekunek do świadczenia tych usług oraz zawarto 
porozumienie z PCK i PKPS o świadczeniu tych usług przez zatrudnionych  
w tych instytucjach pracowników (siostry pogotowia PCK).

Uchwałą  Rady Miasta Przeworska z dnia 17 grudnia 1992 r., przyjęto schemat 
organizacyjny Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przeworsku oraz dokonano 
zmiany Statutu Miasta Przeworska, na mocy, którego od 1 stycznia 1993 r. Miejski 
Ośrodek Pomocy Społecznej w Przeworsku otrzymał samodzielność organizacyjną, 
tj. utworzono: odrębną komórkę księgowości, stanowisko ds. organizacyjnych, 
stanowisko  do spraw opieki nad chorym w domu oraz zatrudniono 14 nowych 
opiekunek (zrezygnowano z usług PCK i PKPS). Stan zatrudnienia w dniu  
1 stycznia 1993 r. wynosił 29 osób.

Wejście w życie nowej ustawy o pomocy społecznej z 12 marca 2004 r., przekazanie     
do realizacji od 1 maja 2004 r. zadań z zakresu świadczeń rodzinnych i zaliczek 
alimentacyjnych, a od 1 sierpnia 2005 r. dodatków mieszkaniowych oraz utworzenie 
15 listopada 2005 r. ŚDS przy ul. Niepodległości 9 (uchwała Nr XXXIX/245/05 
Rady Miasta Przeworska z dnia 27 października 2005 r. w sprawie utworzenia 
Środowiskowego Domu Samopomocy dla niepełnosprawnych i osób z zaburzeniami 
psychicznymi), spowodowało zwiększenie zatrudnienia o kolejne osoby. 



Przeniesienie siedziby MOPS-u z budynku przy ul. Jagiellońskiej 10 do wcześniej 
wyremontowanego budynku przy ul. Krakowskiej 30 oraz uruchomionej tam 
jadłodajni dla ubogich i bezdomnych wymusiło zatrudnienie osób niezbędnych 
do prawidłowego funkcjonowania w/w obiektów. Zatrudniono: inspektora  
ds. administracyjnych, robotnika gospodarczego, konserwatora z odpowiednimi 
uprawnieniami energetycznymi, pomoc kuchenną-sprzątaczkę oraz archiwistkę-
sekretarkę.

Duży wpływ na strukturę zatrudnienia w Ośrodku miało systematyczne zmniejszanie 
zapotrzebowania na usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania, zdeterminowane 
zmianami demograficznymi, mentalnościowymi oraz materialnymi (ustawowo 
wprowadzono odpłatność za świadczone usługi opiekuńcze) osób lub rodzin 
osób uprawnionych do korzystania z tych usług. Wskutek tego zatrudnienie  
w tej grupie zawodowej (opiekunki) spadło z 20, a nawet przejściowo 24 osób  
do aktualnie 6 osób. Ogółem zatrudnienie w 2010 r. wynosi 40 osób.
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  Ryszardem Wiśniewskim. Następnie R. Wiśniewski został Dyrektorem ZGKiM,  
  a z-cą ds. Technicznych Jan  Krzywonos, Głównym Księgowym Krystyna Pietrusiak,
· Zakładu Gospodarki Komunalnej w Przeworsku,  gdzie dyrektorem był  Ryszard 
  Wiśniowski, Z-cą ds. Technicznych Jan Krzywonos  i Głównym Księgowym  
  Krystyna Pietrusiak.

Spółka PGK jest zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym Sądu Rejonowego 
w Rzeszowie. 

Statutowym celem Spółki jest prowadzenie działalności produkcyjnej, usługowej 
i handlowej w zakresie:
· produkcja i dostawa wody dla ludności,
· odbiór ścieków komunalnych,
· wywóz i utylizacja nieczystości płynnych,
· wywóz i składowanie nieczystości stałych,
· utrzymanie infrastruktury miejskiej, zieleni oraz czystości dróg, chodników 
  i innych miejsc publicznych na podstawie umowy zawartej pomiędzy Gminą  
  Miejską Przeworsk, a Spółką.
· roboty konserwacyjno-budowlane,
· działalność transportowa i pomocnicza,
· zarządzanie majątkiem komunalnym nie będącym własnością Spółki, a także 
  prowadzenie innej działalności produkcyjnej, handlowej i usługowej w tym  
  importowo-eksportowej.

Organami władzy, zgodnie ze statutem Spółki są:
· Zgromadzenie Wspólników reprezentowane przez Burmistrza Miasta Przeworska,
· Rada Nadzorcza,
· Zarząd.

Obecnie Zgromadzenie Wspólników - 100% właściciela Spółki PGK reprezentuje 
Pan Burmistrz  Miasta Janusz Magoń.

Członkami Rady Nadzorczej od czasu powstania Spółki byli: Para Janusz, Pieniążek 
Jan, Tytuła Zbigniew, Ptaszyński Marek, Cieszyńska Barbara, Łobos – Kmiecik  
Bernadetta, Grabowski Tadeusz, Gąsiorek Janusz, Socha Wiktor, Ciupa Krzysztof, 
Kołodziej Ryszard.

Przeworska Gospodarka 
Komunalna S.A.
pl. Mickiewicza 8
tel. 16 648 82 36, fax. 16 648 73 25
e-mail: pgk-przeworsk@home.pl
            pgk@przeworsk.um.gov.pl
            pgk_przeworsk@poczta.fm
www.pgk-przeworsk.home.pl

Przeworska Gospodarka Komunalna Spółka z o.o. w Przeworsku działa od dnia 
31.12.1997 r. w oparciu o ustawę z dnia 20.12.1997 r. „O gospodarce komunalnej” 
oraz Kodeks Spółek Handlowych.

Kazimierz Borcz i Andrzej Świtalski, działając w imieniu Gminy Miejskiej 
Przeworsk, jako przedstawiciele Zarządu miasta Przeworska, w celach gospodarczych 
przekształcają zakład budżetowy - Zakład Gospodarki Komunalnej w Przeworsku 
w spółkę pod nazwą Przeworska Gospodarka Komunalna Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością z siedzibą w Przeworsku, na mocy Uchwały Rady Miasta 
Przeworska Nr 219/XXXIII/97 podjętej w dniu 12 czerwca 1997 r.  Wymieniony   
Zakład Gospodarki Komunalnej w Przeworsku został utworzony na podstawie 
Uchwał Rady Miasta Przeworska: Nr 86/XI/90 podjętej w dniu 13 grudnia 1990 r.  
i Nr 153/XVII/96 podjętej w dniu 3 grudnia 1996 r. oraz Uchwały Zarządu Miasta 
Przeworska Nr 60/96 podjętej w dniu 11 grudnia 1996 r. 

Spółka PGK w Przeworsku jest więc następcą prawnym następujących wcześniej 
działających podmiotów:
· Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 
  o/ w Przeworsku z dyrektorem oddziału Bronisławem Rutem, Głównym  
  Księgowym Jerzym Gdulą,
· Przedsiębiorstwa  Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Przeworsku 
   z Dyrektorem Bronisławem Rutem, Dyrektorem ds. Technicznych Kazimierzem  
  Łuczka, głównym Księgowym Jerzym Gdulą,
· Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Przeworsku z dyrektorami, 
  najpierw Janem Południakiem, zastępcą ds. Technicznych K. Łuczką, później 

SPÓŁKI 
Z UDZIAŁEM GMINY



Obecnie funkcję członków Rady Nadzorczej sprawują:                      
· Krystyna Krupa  -  przewodnicząca
· Wiktor Socha - zastępca
· Irena Kowal  -  sekretarz

Kadencja Rady Nadzorczej trwa 3 lata.

I ZARZĄD SPÓŁKI OD DATY POWSTANIA SPÓŁKI 
DO 14 CZERWCA 2000 r.
· Prezes - Wiśniewski Ryszard, 
· z-ca ds. Technicznych - Jan Krzywonos, 
· z-ca Główny Księgowy  - Krystyna Pietrusiak.

II ZARZĄD  OD 15 CZERWCA 2000 r. 
· Prezes - Zbigniew Tytuła, 
· z-ca ds. ekonomicznych - Elżbieta Michalik,
· członek Zarządu ds. technicznych - Jan Krzywonos.

III  ZARZĄD OD 24 CZERWCA 2003 r.
· Prezes - Zbigniew Tytuła. 

IV ZARZĄD OD CZERWCA  26 CZERWCA 2008 r.
· Prezes - Zbigniew Tytuła,
· v-ce Prezes ds. ekonomiczno-kadrowych - Elżbieta Michalik,
· v-ce Prezes  ds. Technicznych - Jan Krzywonos (odszedł na emeryturę 31.08. 2009 r.).
Od 1.12.2009 r na stanowisko V-ce Prezesa ds. Technicznych został powołany  - 
Krzysztof Ożóg. Kadencja zarządu trwa 1 rok.

Zarządy Spółki oraz Rada Nadzorcza uzyskiwały absolutorium z wykonywanych 
przez nie obowiązków za każdy rok działalności na Zwyczajnym Zgromadzeniu 
Wspólników po zakończeniu badania bilansu Spółki przez uprawniony podmiot, 
który wybierany jest każdorazowo w drodze konkursu ofert przez Radę Nadzorcza 
Spółki.

Spółka dysponuje dużym kapitałem własnym, w wysokości  15.424.000,00 zł,  który 
dzieli się na 30.848 udziałów po 500,00 zł każdy na który składa się przede wszystkim 
majątek trwały w postaci sieci wodnej i kanalizacyjnej, budynków administracyjnych, 
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zakład budżetowy. Jego zakres działania był szerszy niż Spółki PGK. Z powodu rozdziału 
działalności na dwie Spółki z o.o.: Przeworską Gospodarkę Komunalną i Przeworskie 
Towarzystwo Budownictwa  Społecznego znacząco spadło zatrudnienie  ponieważ całą 
działalność mieszkaniową i socjalną przejęło przeworskie TBS, a kilka działalności 
zostało oddane przez miasto w używanie podmiotom prywatnym, np. usługi cmentarne 
lub zostało zlikwidowane, np. ogrody miejskie, łaźnia miejska. Kilka działalności, 
jak np. usługi budowlane, zostały bardzo okrojone z uwagi na dużą konkurencję 
w tej dziedzinie firm prywatnych, które wyspecjalizowały się w drogownictwie.

W związku z tym Spółka Przeworska Gospodarka Komunalna zajęła się  przede 
wszystkim dostawią  wody  na terenie całego miasta Przeworska, odbiorem 
ścieków komunalnych z miasta i okolicznych gmin. Jest wyposażona w odpowiedni 
do prowadzenia takiej działalności majątek . Posiada własne ujęcie wody  
w Rozborzu, z którego zasilane jest całe miasto, posiada własną oczyszczalnię 
ścieków  wybudowaną w 1990 r. i zmodernizowaną i rozbudowaną w latach 1996- 
97 ze środków Miasta Przeworska i oddanej aportem na majątek spółki. Prowadzi 
koncesjonowaną działalność polegającą na zbieraniu  odpadów komunalnych  
z terenu Miasta Przeworska w oparciu o wydany w formie Uchwały Rady Miasta 
Przeworska Regulamin porządku i czystości w mieście i stosowne w tej materii 
przepisy ogólne ustawy o odpadach. Spółka posiadała własne składowisko odpadów 
zlokalizowane w okolicy ul. Czarnieckiego, obecnie zamknięte, zakończono już 
też jego rekultywację. Obecnie poddane jest ono wieloletniemu monitoringowi 
pod kątem odcieków, opadania skarp i ewentualnego zanieczyszczenia środowiska. 
Całość nakładów na rekultywację ponosiła i ponosi Spółka PGK z własnych 
środków finansowych, a jest to kwota  900,6 tys. zł. Obecnie korzysta się  
z oddalonych od Przeworska obcych składowisk odpadów, co w dużym stopniu 
podraża koszty prowadzenia tej działalności czyniąc ją mało opłacalną dla Spółki. 

Szczątkowo prowadzona jest tzw. komunikacja miejska, ponieważ przynosi ona stratę 
finansową Spółce. Na  sytuację tę ma duży wpływ wzrost liczby posiadanych przez 
naszą społeczność samochodów prywatnych, w związku z czym  systematycznie 
spadało i spada w dalszym ciągu, zainteresowanie przewozami   lokalnego MKS.

Wymienione podstawowe i najważniejsze działalności rzutują bezpośrednio na 
sytuację spółki PGK jako całości, a w dobie istniejącego kryzysu gospodarczego 

produkcyjnych, technologicznych, SUW w Rozborzu, Gniewczynie, który został 
obecnie zlikwidowany, zbiornika wyrównawczego na Aleksandrowie itp. oraz 
środków transportu, maszyn i urządzeń.

Spółka dysponuje obecnie ponad 12,2 ha gruntu na którym posadowione są 
obiekty i urządzenia niezbędne w działalności Spółki. Obejmują one tereny Gminy 
Miejskiej Przeworsk, Gminy Przeworsk oraz Gminy Tryńcza.

Na podstawie umowy użyczenia z dnia 28.06.2000 r. (z późniejszymi zmianami) 
zawartej pomiędzy Zarządem Miasta Przeworska, a Zarządem PGK,  Spółka 
przejęła w nieodpłatne używanie środki trwałe o wartości 6.431.113,22 zł brutto, 
a na podstawie umowy z dnia 1.07.2005 r. zawartej pomiędzy Gminą Wiejską 
Przeworsk a Zarządem PGK, Spółka przejęła w nieodpłatne używanie środki 
trwałe o wartości 15.349,00 zł brutto, na które składają się sieci wodociągowe  
i kanalizacja sanitarna.

KADRY

Obecnie w spółce jest zatrudnionych 75 pracowników  jako pracownicy stali. 
Rokrocznie zatrudnia się także pracowników z terenu miasta Przeworska, 
do prac sezonowych, bo taki charakter ma działalność Spółki. Są to umowy 
zazwyczaj zlecenia, bądź umowy o dzieło. Spółka bardzo często korzysta z osób 
skierowanych do pracy prze PUP w ramach prac interwencyjnych, na staże, czy 
przekwalifikowania zawodowego. W  ten sposób wspiera dotknięte bezrobociem 
społeczeństwo miasta i okolic. Przyjmuje się także w ilości od min. 5-10 osób  
na praktyki zawodowe uczniów istniejących w mieści szkół ponadgimnazjalnych, 
dając w ten sposób młodzieży możliwość zapoznania się z organizacją pracy w spółce  
i różnorodnością zagadnień. Praktyki prowadzi się nieodpłatnie.

Spółka zatrudnia swoich pracowników w 3-ch podstawowych działalnościach: 
Oczyszczalni Ścieków, Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji, Zakładzie Oczyszczania 
Gospodarki Odpadami i Usług oraz pracowników ekonomiczno-finansowych. 
Łącznie zatrudnienie w jednostce na przestrzeni 20 lat kształtowało się na 
poziomie 80-100 osób.

Przed rokiem 1997 istniało Przedsiębiorstwo, później Zakład Gospodarki Komunalnej 
i Mieszkaniowej który  funkcjonował w strukturze Urzędu Miasta Przeworska jako

nie jest ona łatwa. Spółka wykonuje inne poza wymienionymi, zadania własne 
gminy, chociażby takie jak pielęgnacja zieleni miejskiej, oczyszczanie zimowe  
i letnie miasta, selektywną zbiórkę surowców wtórnych, zarządza mieniem MOK  
w postaci  tzw. domu weselnego, dba o estetyczny i schludny wygląd Miasta. 

PARK MASZYNOWY, DŁUGOŚĆ SIECI WODNEJ 
I KANALIZACYJNEJ, OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW

Park maszynowy i środki transportu  nie należą do nowoczesnych. W większości 
zostały przekazane Spółce aportem w chwili jej powstania, tj. 1997 r., ale były 
one już używane  w latach wcześniejszych . Jednakże w miarę posiadanych 
środków własnych zakupiono; samochód Lublin 3 - 3 szt,  Mercedes Sprinter 
- 1 szt, ciągnik URSUS T3512, koparko-ładowarkę  Stalowa Wola (częściowo 
sfinansowana  ze środków UE), WUKO,  samochód śmieciarka - 2 szt., samochód 
zamiatarka, ciągnik siodłowy Volvo wraz z naczepą Welton - 1 szt., rozsiewacz 
RCW wykorzystywany podczas akcji zimowej, kilkakrotnie wymieniano środki 
transportu MKS na mniej awaryjne. 

Długość posiadanych w poszczególnych latach sieci
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Wprowadzono całkowitą komputeryzację stanowisk pracy wraz z oprogramowaniem 
i wyposażono je w dobrej jakości urządzenia poprawiające komfort pracy 
pracowników, przeprowadzono we własnym zakresie remont pomieszczeń 
pracowniczych w siedzibie Spółki, jak  również w miejscach pracy ZOGOiU, 
oczyszczalni ścieków i wodociągów. Potrzeby, w tym zakresie są ogromne lecz 
skąpość środków  finansowych ogranicza możliwość ich przeprowadzenia zgodnie 
z potrzebami. Spółka posiada w swojej własności ok. 91,2 km sieci wodociągowych  
i ok. 127,4 km sieci kanalizacyjnej , które są budowane, modernizowane 
i remontowane  z własnych środków tzn z amortyzacji i przychodów z działalności 
wodno-kanalizacyjnej.

PRODUKCJA WODY

Zakład wodociągowo-kanalizacyjny  eksploatował jedno ujęcie wody oraz Stację 
Uzdatniania Wody w Rozborzu. Ujęcie to składa się z 5 studni głębinowych  
o wydajności 2500 m3/d. Prowadzone są prace zmierzające do rozbudowy ujęcia 
wody. Wykonane w 2006r. odwierty nie dały pozytywnych wyników odnośnie 
ich wydajności.

W roku 2009 dokonano dwóch nowych odwiertów studni. Planowany termin 
włączenia ich do eksploatacji – od czerwca do września 2010 r. Celem rozbudowy 
ujęcia jest zabezpieczenie ciągłej dostawy wody dla miasta Przeworska w zakresie 
ilości jak i pewności przesyłu – wykonanie drugostronnego, pierścieniowego 
zasilania stacji wodociągowej wodą surową. Sieć ta pomimo sukcesywnej 
modernizacji i wymiany w dużej części jest jeszcze w złym stanie technicznym. 
Dotyczy to przede wszystkim odcinków sieci zbudowanych w przeszłości  
ze stosowanych w tym czasie materiałów jak żeliwo, stal czy AC. Zastosowane 
w przeszłości   rodzaje rur nie zawsze zabezpieczają odpowiednie parametry 
przepływu w zakresie ilości i ciśnienia, przy dzisiejszym zapotrzebowaniu 
na wodę. Stosunkowo duża awaryjność szczególnie na tych starych układach 
sieci, powoduje w dalszym ciągu ponoszenie dodatkowych kosztów związanych  
z usuwaniem awarii oraz stratami wody, które w roku 2009 wyniosły np. 9,16 %. 
Problem powyższy rozwiązuje sukcesywna modernizacja i wymiana tych odcinków 
sieci, prowadzona w ramach  Wieloletnich Planów Rozwoju i Modernizacji 
Urządzeń Wodociągowo-Kanalizacyjnych na poszczególne lata.



KANALIZACJA SANITARNA

Zakład wodociągowo-kanalizacyjny prowadzi również eksploatację około  
127,4 km sieci kanalizacyjnej, sanitarnej i ogólnospławnej oraz 16 przepompowni 
ścieków na terenie miasta Przeworska, a także około 40 km sieci i 6 przepompowni 
odprowadzających ścieki z terenu Gminy Zarzecze (wioski: Żurawiczki, Makówka, 
Zalesie) na miejską oczyszczalnię ścieków w Przeworsku. Przyjmuje się również 
na oczyszczalnię ścieki sanitarne z terenu Gminy Przeworsk.

W dalszym ciągu większa część miasta objęta jest starym układem sieci ogólnospławnej, 
będącej również w bardzo złym stanie technicznym, co jest przyczyną częstych 
awarii (zatykanie, brak drożności) oraz powoduje konieczność stosowania drogiego 
sprzętu do udrażniania rurociągów, zarówno własnego (do φ 200) jak i najmowanego 
- średnice powyżej φ 200. Występują duże zamulenia.

Dodatkowe koszty w dalszym ciągu powoduje obciążenie sieci kanalizacyjnej 
wodami opadowymi, przede wszystkim z centralnej części miasta, gdzie istnieje sieć 
ogólnospławna. Pomimo istniejących przelewów burzowych, technicznie niemożliwe 
jest całkowite odcięcie dopływu wód opadowych do kolektorów sanitarnych.

OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW

Oczyszczalnia została wybudowana i zmodernizowana ze środków Miasta 
Przeworska przy współudziale okolicznych gmin. Oddana do eksploatacji jesienią 
1990 r. Oczyszczalnia ścieków zlokalizowana jest w Przeworsku , w północno - 
wschodniej części miasta na prawym brzegu rzeki Mleczki. Oczyszczalnia posiada 
strefę ochronną o szerokości 300 m z ograniczeniem od strony ul. Gorliczyńskiej 
do 150 m. 

System oczyszczalni oparty jest na procesach mechaniczno-biologicznego 
oczyszczania ścieków. W części mechanicznej podstawowe procesy to: osadzanie 
na kratach, sedymentacja w piaskowniku i osadnikach wstępnych typu Imhoffa. 

W części biologicznej procesy oczyszczania oparte są na konwencjonalnej metodzie 
osadu czynnego i sedymentacji w osadnikach wtórnych. Oczyszczalnia była 
przygotowana do przyjęcia 2000 m3/dobę ścieków komunalnych, które dopływały 
kolektorem grawitacyjnym. W październiku 1997 r. została oddana do eksploatacji 
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zmodernizowana oczyszczalnia ścieków.

Po kilku latach eksploatacji w związku z przeciążeniem hydraulicznym i ładunkowym 
efekty oczyszczania pogorszyły się i niezbędna była rozbudowa obiektów oczyszczania 
dostosowująca oczyszczalnię do nowych wymogów redukcji zanieczyszczeń 
organicznych i biogennych zrzucanych do odbiornika (rzeki Mleczki). W związku 
z tym, poza modernizacją części mechanicznej (krata mechaniczna, piaskownik, 
osadnik wtórny) zmodernizowano część biologiczna uwzględniającą procesy 
nitryfikacji i denitryfikacji (bioreaktor) oraz biologicznej defosfatacji (komory 
defosfatacji - adoptowane komory osadu czynnego), wspomaganej procesem 
chemicznego strącania fosforu (stacja PIX). Zmodernizowano również część 
osadową oczyszczalni o stację odwadniania osadu wyposażoną w prasę filtracyjną.

Oczyszczalnia jest obecnie przygotowana do przyjęcia 6000 m3/dobę ścieków 
komunalnych,  przyjęła w roku 2009 średnio 2.983 m3/d, łącznie z wodami 
opadowymi. Koszty eksploatacji oczyszczalni są duże z uwagi na niepełne 
odciążenie (małą ilość ścieków) w stosunku do  mocy zainstalowanych urządzeń 
energetycznych oraz konieczności stosowania środków chemicznych przewidzianych 
nową technologią w postaci:
· PIX-113 -  około 992 kg,
· flukulantu PREASTOL 658BC S - około 700 kg,
· preparatu EM -1 - około 28  l koncentratu,
· PAX-18 - około 240 kg.

W 2009 roku z terenu Gminy Przeworsk przyjęto tylko 103 807 m3 ścieków. 
W 2008 roku z terenu Gminy Przeworsk przyjęto jedynie 101 230 m3 ścieków.

ZAKŁAD OCZYSZCZANIA, GOSPODARKI ODPADAMI I USŁUG 

Swoją działalnością obejmuje:
· wywóz nieczystości stałych,
· wywóz nieczystości płynnych,
· eksploatację i rekultywacje wysypiska śmieci,
· utrzymanie zieleni miejskiej,
· utrzymanie czystości dróg i placów,
· roboty budowlano-remontowe,

wody  na terenie miasta Przeworska i okolic. Poprzez działalność inwestycyjną 
Spółki, doprowadzono do sytuacji gdzie miasto Przeworsk jest w pełni pokryte  
siecią  kanalizacyjną i wodociągową.

W 2006 r.,  przy przychylności i  pomocy Burmistrza Miasta Przeworska Janusza 
Magonia oraz Wójta  Gminy Przeworsk Edwarda Pączki, Spółka PGK dokonała  
darowizny działek położonych w Obrębie  nr 1 w Przeworsku , będących własnością 
Spółki na rzecz Gminy Wiejskiej Przeworsk, w zamian za co otrzymała nieodpłatnie, 
również w formie darowizny, działki będące własnością Gminy Przeworsk  
położone w Rozborzu. Tym samym  Spółka  zakończyła bardzo ważny 5-letni 
okres  wielu działań własnych związanych z prostowaniem błędnych zapisów  
w akcie notarialnym Spółki z 1997 r. Stwierdzono bowiem, że  na działkach 
Gminy Wiejskiej Przeworsk studnie i urządzenia SUW stanowią własność PGK ,  
a na działkach Spółki studnie i urządzenia SUW stanowią własność  Gminy 
Wiejskiej. Dokonano ponownego obmiaru działek, uzyskano stosowne, nowe wpisy 
do ksiąg wieczystych, poszukiwano umów i innych dokumentów w celu stwierdzenia 
rzeczywistego stanu własności zapisanych w umowie spółki działek i urządzeń.  
W końcu doprowadzono do pełnej zgodności dokumentów ze stanem faktycznym, 
zabezpieczając tym samym Spółce PGK jako prawowitemu właścicielowi możliwość 
korzystania  ze źródeł wody w Rozborzu.

Spółka PGK szczyci się  tym, że jest jednym z większych, na terenie Miasta 
Przeworska zakładów pracy i od lat daje zatrudnienie ok. 100 osobom, niejednokrotnie 
jedynym żywicielom często wielodzietnych  rodzin z miasta i okolic. Duży nacisk 
kładzie się w Spółce  na integrację załogi. Chcąc   podkreślić i docenić ciężką prace  
i zaangażowanie  pracowników   w realizację  podejmowanych przez Zarząd zadań, 
uroczyście co rok  obchodzi się „Dzień Komunalnika”.

Spółka współpracuje i wypracowała dobre relacje z innymi firmami z miasta 
Przeworska, okolicznych miejscowości i gmin w podejmowaniu różnorodnych 
działań na rzecz lokalnych społeczności.

· transport i sprzęt,
· utrzymanie czystości w szaletach miejskich,
· warsztat samochodowy,
· administrację budynków biurowych,
· transport zbiorowy - komunikacja.

Wywóz nieczystości stałych prowadzony jest na terenie miasta Przeworska oraz na 
terenie Gminy Przeworsk  wcześniej także Gminy Zarzecze (częściowo).

Zakres rzeczowy przedstawia się następująco: ogółem: 2 474,86 Mg, w tym: 
Gmina Zarzecze i Przeworsk - 748,84 Mg. Wywóz nieczystości płynnych wraz  
z oczyszczaniem na oczyszczalni ogółem:  669,5 m3.

TRANSPORT ZBIOROWY I KOMUNIKACJA                                                                                             

Ilość przejechanych kilometrów - ok. 58 000
Ilość przewiezionych pasażerów - ok. 31 000

Działalność energetyczna Spółki obejmuje następujące zagadnienia:
· prowadzenie gospodarki energetycznej w zakresie:
 - urządzeń elektroenergetycznych,
 - urządzeń ciepłowniczych w  obiektach własnych PGK Sp. z o. o.,
· zakup i dystrybucję energii cieplnej,
· produkcję i sprzedaż ciepła z własnych kotłowni,
· prowadzenie dokumentacji i ewidencji  inwestycji własnych.

Produkcja ciepła we własnej kotłowni na Pl. Mickiewicza 8 wynosi obecnie -  
ok. 1720 GI.  Sprzedaż na zewnątrz - ok. 1150 GI

NAJWAŻNIEJSZE OSIĄGNIĘCIA 

Modernizacja  w 1997 r. oczyszczalni ścieków  poprzez rozbudowę jej obiektów  
i dostosowanie do wymogów  redukcji zanieczyszczeń organicznych i biologicznych 
zrzucanych do rzeki Mleczki. Zrealizowanie w 2009 r. 2-ch odwiertów studni 
głębinowych, które  poprzedzone były trzyletnim okresem  prac lokalizacyjnych   
i kilkoma próbnymi odwiertami  sprawdzającymi położenie, głębokość i wydajność 
złoża wody pitnej w Rozborzu. Obecnie   gwarantują one  ilość i pewność przesyłu



Przeworskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego S.A.
ul. Krakowska 5
tel.: 16 648 76 72 lub 16 648 82 45 

Przeworskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z Ograniczoną 
Odpowiedzialnością została zarejestrowana w Sądzie w dniu 8 maja 1998 r.

Podstawą działalności Spółki jest :
· Sprawowanie na podstawie umów zlecenia zarządu budynkami mieszkalnymi 
  nie stanowiącymi jej własności,
· Wynajmowanie lokali użytkowych znajdujących się w budynkach zarządzanych 
  przez Spółkę,
· Prowadzenie prac remontowych i modernizacyjnych,
· Budowanie i nabywanie budynków mieszkalnych oraz ich eksploatacja 
  na zasadach najmu,
· Prowadzenie prac związanych z budową budynków mieszkalnych i lokali 
  użytkowych na sprzedaż.

Władzami Spółki są:
· Zgromadzenie Wspólników reprezentowane przez Burmistrza Miasta  Przeworska,
· Rada Nadzorcza,
· Zarząd Spółki.

Zatrudnienie od początku działalności Spółki waha się w granicach  
18-20 osób. Zarząd Spółki jest dwuosobowy. Od początku funkcjonowania spółki 
jej prezesem jest Władysław Stecko, zastępcą prezesa jest Marta Szylar. W skład 
Rady Nadzorczej wchodzi trzech członków. Na przestrzeni  dwunastoletniego 
okresu działalności w radzie nadzorczej Spółki zasiadały osoby:  Anna Telega, 
Jan Szwed, Jolanta Mazurkiewicz, Barbara Jurkiewicz, Dariusz Rosół, Danuta 
Strycharz, Elżbieta Kiełbasa, Robert Mokrzycki, Stanisława Pysz, Henryk Pieniążek. 
Od 2005 r. Rada Nadzorcza działa w składzie: Jolanta Mazurkiewicz, Stanisława 
Pysz, Henryk Pieniążek.

Na dzień dzisiejszy w zarządzie spółki znajduje się 40 budynków. Na liczbę  
tę składa się  19 budynków, których właścicielem jest Gmina Miejska, 12 budynków
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Wspólnot Mieszkaniowych, w których Gmina Miejska jest współwłaścicielem, cztery 
budynki Wspólnot Mieszkaniowych tzw. „obcych” oraz 5 budynków będących 
własnością spółki. W budynkach tych znajduje się łącznie 520 mieszkań socjalnych, 
lokatorskich i własnościowych.  Spółka zarządza 30 lokalami użytkowymi. 

Do najważniejszych osiągnięć spółki zaliczyć należy przede wszystkim wybudowanie 
nowego 24 rodzinnego budynku mieszkalnego. 

Do niemniej ważnych  osiągnięć zaliczyć należy takie prace jak :
· wykonanie termomodernizacji na prawie wszystkich budynkach mieszkalnych,
· zastąpienie kotłowni węglowych ekologicznymi kotłowniami  gazowymi,
· modernizację instalacji c.o. w budynkach,
· wymianę stolarki okiennej i drzwiowej,
· wykonanie nowych pokryć dachowych.

W ciągu okresu działalności Spółki wykonano prace remontowe na kwotę  
3 166 000,00 zł, z czego udział Spółki wyniósł 1 584 000,00. Nakłady inwestycyjne 
w tym okresie wyniosły 3 146 000,00 zł. Budowa budynku mieszkalnego przy  
ul. Dworcowej 8 z tej kwoty pochłonęła 2 548 000,00 zł. Na pozostałą kwotę 
składają się nakłady na modernizację kotłowni, przyłączy wodno-kanalizacyjnych 
i c.o. oraz zakup środków trwałych.
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