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z ogromną radością oddajemy w Pań-
stwa ręce aktualne wydanie czasopisma 
„Ziemia Przemyska”. Wychodzi ono po 
dłuższej przerwie, na którą nałożyło się 
wiele czynników i zdarzeń. Lata dwudzie-
ste niejednokrotnie w przeszłości poka-
zywały, że są burzliwe i tak też się dzieje 
w tym dwudziestoleciu. Świat zatrzymał 
Covid 19, a rok temu konflikt zbrojny na 
Ukrainie. Strach i niepokój od dwóch lat 
są stałymi towarzyszami naszego życia. 
Covid spowodował kompletne zatrzyma-
nie życia społecznego, urząd musiał prze-
stawić swoją działalność na nowe tory, 
w tym też i na pracę zdalną. Natomiast 
działania zbrojne na Ukrainie spowodo-
wały, że budynek Starostwa Powiatowego 
w Przemyślu stał się jednym wielkim biu-
rem zarządzania kryzysowego. To przez 
nasz powiat, inne powiaty z całej polski 
przekazywały pomoc dla Ukrainy, u nas 
magazynowaliśmy dary i przekazywaliśmy 
najbardziej potrzebującym. Czyniliśmy to 
przez naszych partnerów samorządowych 
i znane nam organizacje społeczne. Jed-
nakże Covid i wojna nie zahamowały dzia-
łań inwestycyjnych i społecznych, którymi 
samorząd powiatu przemyskiego może się 
pochwalić. Bo sukcesów na tym polu było 
sporo. Aktualne wydanie „Ziemi Prze-
myskiej” właśnie o nich w małej pigułce 
opowie. To jedynie niektóre z działań, ale 
jedne z najistotniejszych, jakimi warto po-
dzielić się ze społeczeństwem. Żywimy na-
dzieję, że opracowany materiał przybliży 
Państwu działalność naszego samorządu 
z ostatniego czasu, a czasopismo wróci 
do regularnego wydawania. 

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia 
i zbliżającego się wielkimi krokami No-
wego 2023 Roku, życzmy Państwu aby 
święta były czasem radosnego przeby-
wania w rodzinnym gronie, a Nowy Rok 
przyniósł łaski zdrowia, pokoju i radości! 
Błogosławionego czasu!

Małgorzata Dachnowicz
Redaktor Naczelna 

Szanowni  
Państwo, 

2

Z pomocą Ukrainie
Powiat przemyski był organizatorem Punktu Recepcyjnego w Medyce, na 

funkcjonowanie, którego otrzymał dotację od Wojewody Podkarpackiego w wy-
sokości blisko 300 tys. zł z przeznaczeniem na pomoc psychologiczną, tłumaczy 
oraz na organizację transportu z punktu recepcyjnego do miejsc zakwaterowania. 
Samorząd Województwa Podkarpackiego udzielił powiatowi wsparcia w wyso-
kości  100 tys zł - z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z kryzysem 
uchodźczym. Dotacji udzieliło także Ministerstwo Sprawiedliwości również na 
kwotę 100 tys. zł - z przeznaczeniem na zakup artykułów  w celu wsparcia 
obywateli z Ukrainy przebywających w Punkcie Recepcyjnym w Medyce. Po-
nadto wsparły nas inne samorządy w Polsce /gmina Czechowice-Dziedzice, 
powiat bielski i gdański/  na łączną kwotę 150 tys. z przeznaczeniem na po-
moc uchodźcom z Ukrainy przebywającym na terenie powiatu przemyskiego. 
Poniżej kilka kadrów, dokumentacyjnych nasze działania po wybuchu konfliktu 
zbrojnego na Ukrainie. 

Powiat łaski z pomocą dla 
Ukrainy w powiecie przemy-
skim.

Pomoc dla ewakuowanych 
dzieci i dorosłych ze wscho-
du Ukrainy.

Transport z pomocą uchodź-
com do punktu recepcyjnego 
w Medyce.

Wizyta partnerskiego powia-
tu Saarpfalz z Niemiec z po-
mocą dla Ukrainy. 

Zabawki, słodycze, musy 
owocowe i soki trafiły do 
najmłodszych uchodźców. 

Pomoc dla miast partner-
skich powiatu przemyskiego 
Starego Sambora oraz Pusto-
mytów na Ukrainie.

Dworzec w Przemyślu staro-
sta przemyski Jan Pączek z 
wiceministrem sprawiedli-
wości Marcinem Warchołem.

Przekazanie czapek i rękawi-
czek potrzebującym uchodź-
com.

Wizyta Zbigniewa Dziedzica z 
Rotary Club Jarosław oraz Ze-
nona Grenia ze Stowarzysze-
nia Swoja Prawda we Lwowie 
wraz z kierownictwem Biura 
Zarządzania Kryzysowego M. 
Chomycz i A. Porada.



18 listopada 2022 r. w Kleszczowie 
starosta przemyski Jan Pączek odebrał 
medal Lidera Samorządu z rąk profeso-
ra Jerzego Stępnia, jednego z twórców 
reformy samorządowej z roku 1990. 
Organizator – Wydawnictwo Weber sp. 
z o. o nie bez powodu na uroczystą galę 
wybrał Kleszczów, który już po raz ko-
lejny zajmuje w rankingu najbogatszych 
gmin pozycję lidera z ponad 29 tys. zł 
na mieszkańca. 

Starosta przemyski znalazł się 
w gronie kilkudziesięciu samorządow-
ców z całej Polski. Z Podkarpacia medal 
lidera odebrał także burmistrz miasta 
i gminy Pruchnik Wacław Szkoła i wójt 

Starosta przemyski 
Jan Pączek wśród liderów 
samorządu 1990–2023

gminy Roźwienica Tomasz Kotliński. 
Starosta przemyski Jan Pączek z sa-

morządem związany jest od 1990 r. 
Rozpoczynał pracę od samorządu gmin-
nego (gmina Orły) gdzie pełnił funkcję 
sekretarza do 2002 r., w latach 2002-
2006 natomiast w tej samej gminie peł-
nił funkcję zastępcy wójta. Od początku 

powstania powiatów wybierany jest na 
radnego powiatowego poza okresem 
jednej kadencji, kiedy pełnił funkcję za-
stępcy wójta. Od 1 grudnia 2006 roku 
pełni nieprzerwanie do dzisiaj funkcję 
starosty przemyskiego. 
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Profesor Jerzy Stępień

Starosta przemyski Jan Pączek odbiera laur Li-
dera Samorządu z rąk prof. Jerzego Stępnia.

Starosta przemyski Jan Pączek w gronie samorządowców z Podkarpacia, pierwszy od lewej wójt gminy 
Roźwienica Tomasz Kotliński, ostatni od prawej burmistrz miasta i gminy Pruchnik Wacław Szkoła.

Liderzy Samorządu – gala w Kleszczowie k. Łodzi.

3



4

8 maja 2022 r. w Rokszycach w gmi-
nie Krasiczyn Stowarzyszenie Sołtysów 
Powiatu Przemyskiego świętowało 20 
– lecie swojego istnienia. Z tej oto 
okazji odbył się uroczysty zajazd soł-
tysów z całego powiatu przemyskiego 
z udziałem wielu znamienitych gości; 
parlamentarzystów i samorządowców. 
Sala pękała w szwach potwierdzając 
doniosłość chwili. Powiat przemyski 
reprezentował starosta przemyski Jan 
Pączek, przewodniczącego rady powia-
tu przemyskiego Wojciech Bobowski, 
wicestarosta przemyski Marek Kudła, 
członek zarządu powiatu przemyskie-
go Ryszard Gołębiowski, w spotkaniu 
uczestniczył także dyrektor Zarządu 
Dróg Powiatowych Janusz Hołyszko. 

20 lat stowarzyszenia 
Sołtysów  
Powiatu Przemyskiego

Podczas zjazdu starosta przemyski Jan 
Pączek oraz przewodniczący rady po-
wiatu przemyskiego Wojciech Bobow-
ski wręczyli na ręce szefowej stowarzy-
szenia Marii Jakubowskiej wyjątkową 
odznakę wraz z legitymacją „Zasłużony 
dla Powiatu Przemyskiego”. Odznacze-
nie to nadawane jest wyjątkowym oso-
bom oraz instytucjom, które przyczy-
niają się do rozwoju ziemi przemyskiej. 
Na sesji rady powiatu przemyskiego, 
która odbyła się 26 maja 2022 roku 
radni podjęli uchwałę nadającą owe 
wyjątkowe odznaczenie właśnie Sto-
warzyszeniu Sołtysów Powiatu Prze-
myskiego. Jubileuszowe spotkanie ob-
fitowało w wyróżnienia i odznaczenia, 
honorując wyróżniających się sołtysów, 

a także wręczając medale „Honorowe-
go Sołtysa Powiatu Przemyskiego” oraz 
Św. Izydora Oracza. 

Prezes stowarzyszenia Maria Jakubowska wita gości.

Starosta przemyski Jan Pączek wraz z przewod-
niczącym rady powiatu przemyskiego Wojciech 
Bobowski wręczają prezes stowarzyszenia Marii 
Jakubowskiej odznakę  „Zasłużony dla powiatu 
przemyskiego”. 

Wicestarosta przemyski Marek Kudła gratuluje 
nagrodzonym.

Na jubileusz przybyło wielu samorządowców i przedstawicieli 
organizacji społecznych.

Wyróżniający się sołtysi z powiatu przemyskiego.
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24 lipca 1946 r. w Jaworniku Ru-
skim doszło do mordu dokonanego 
przez nacjonalistów ukraińskich spod 
znaku OUN-UPA na 14 żołnierzach 
Wojska Polskiego z 28 Pułku Piechoty 
9 Dywizji Piechoty. Po 76. latach od 
tych tragicznych wydarzeń w Jaworniku 
Ruskim odbyły się uroczystości pogrze-
bowe ekshumowanych żołnierzy, orga-
nizowane wspólnie przez Instytut Pa-
mięci Narodowej Oddział w Rzeszowie, 
Urząd Gminy w Birczy oraz 21 Brygada 
Strzelców Podhalańskich.

W uroczystości udział wzięli człon-
kowie rodzin zamordowanych żołnie-
rzy, licznie zgromadzeni przedstawiciele 
władz państwowych i samorządowych 
oraz instytucji i środowisk lokalnych. 
Wśród uczestników uroczystości obec-
ny był prof. Karol Polejowski – zastępca 
prezesa IPN, prokurator Andrzej Pozor-
ski – zastępca Prokuratora Generalne-
go, dyrektor Głównej Komisji Ścigania 
Zbrodni przeciwko Narodowi Polskie-
mu, ks. prof. dr hab. Józef Marecki – 
członek kolegium IPN, płk Konrad Kłos 
– przedstawiciel Biura Bezpieczeństwa 
Narodowego, Jolanta Sawicka – wi-
cewojewoda podkarpacki, Anna Huk 
– członek Zarządu Województwa Pod-
karpackiego, Jan Pączek – starosta 

przemyski, Wojciech Bobowski – prze-
wodniczący rady powiatu przemyskiego, 
Marek Kudła – wicestarosta przemyski, 
radni powiatu przemyskiego Władysław 
Maciupa, Henryk Sowa, sekretarz po-
wiatu przemyskiego Jerzy Góralewicz, 
Agnieszka Paryga – skarbnik powiatu, 
Małgorzata Dachnowicz – powiatowy 
rzecznik prasowy, Henryk Kozik – prze-
wodniczący rady powiatu brzozowskie-
go oraz członek Rady Konsultacyjnej 
do Spraw Działaczy Opozycji i Osób 
Represjonowanych województwa pod-
karpackiego, Grzegorz Gągola – wójt 
gminy Bircza, Jacek Grzegorzak bur-
mistrz miasta i gminy Dubiecko wraz 
z radnym gminy Jackiem Hendzlem, 
Ryszard Adamski – wójt gminy Stubno, 
Tadeusz Bobek – wójt gminy Krasiczyn, 
płk Robert Berej – zastępca Dowódcy 
21. Brygady Strzelców Podhalańskich, 
Płk Michał Małyska – dowódca 3 Pod-
karpackiej Brygady Obrony Teryto-
rialnej, gen. bryg. SG Andrzej Popko 
– Komendant. Bieszczadzkiego Od-
działu Straży Granicznej, kpt. Inż. Jan 
Jastrzębski – Dziekan Korpusu Ofice-
rów Zawodowych Wojsk Lądowych, dr 
hab. Dariusz Iwaneczko – dyrektor IPN 
Oddział w Rzeszowie, dr Piotr Szopa, 
naczelnik OBUWiM IPN w Rzeszowie, 

prokurator Dorota Cebrat, naczelnik 
Wydziału Nadzoru nad Śledztwami 
GKŚZpNP, prokurator Robert Janicki 
GKŚZpN, prok. Beata Śmiechowska 
– naczelnik OKŚZPNP w Rzeszowie, 
przedstawiciele posłów i parlamenta-
rzystów RP, prof Andrzej Zapałowski 
– radny rady miejskiej w Przemyślu, 
Mirosław Majkowski – przewodniczący 
Związku Gmin Fortecznych Twierdzy 
Przemyśl wraz z grupą rekonstrukcyj-
ną, przedstawiciele LP – Nadleśnictwa 
Bircza i Nadleśnictwa Dynów.

Krótki rys historyczny przedstawił 
dr hab. Dariusz Iwaneczko, obrazując 
sylwetki oraz okoliczności śmierci żoł-
nierzy. Gości natomiast powitał dr Piotr 
Szopa – przedstawiciel IPN Rzeszów. 
Mszy Świętej przewodniczył abp. Adam 
Szal – Metropolita Przemyski. Homilię 
wygłosił ks. płk Władysław Maciej Ko-
zicki, kapelan garnizonu przemyskiego. 
Po zakończeniu mszy świętej głos zabrał 
Zastępca Prezesa IPN Warszawa – dr 
hab. Karol Polejowski, który w swoim 
przemówieniu podkreślił, że poprzez 
dzisiejszą uroczystość państwo polskie 
wypełniło swój obowiązek odnalezie-
nia, zwrócenia rodzinom i pogrzebania 
szczątków swoich obywateli. Nie bra-
kło też podziękowań dla społeczników, 

Jawornik Ruski – 
Ofiary UPA 
doczekały się pochówku
Siedemdziesiąt sześć lat, czternastu polskich żołnierzy 
czekało na pogrzeb, który odbył się 19 lipca br. w 76. 
rocznicę ich tragicznej śmierci.

Uroczystości pogrzebowe w kościele. Uroczystości przy zbiorowej mogile.
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którzy bardzo zaangażowali się w po-
szukiwania zamordowanych żołnierzy tj. 
Andrzeja Wrotniaka, Andrzeja, Banasia, 
Władysława Radonia, wójta gminy Grze-
gorza Gągoli, prof Andrzeja Zapałow-
skiego i mieszkańców Birczy.

Po Mszy uczestnicy uroczystości 
przemaszerowali z udziałem orkiestry 
wojskowej na pobliski cmentarz. 

Pomordowanym na cmentarzu 
żołnierze oddali hołd salwą honoro-
wą a tuż po niej odbyło się złożenie 
wieńców i wiązanek przez obecnych 
na uroczystości. W imieniu władz po-
wiatu przemyskiego głos zabrał Woj-
ciech Bobowski – przewodniczący rady 
powiatu przemyskiego, który w swoim 
przemówieniu poparł apel wójta gminy 
Bircza Grzegorza Gągoli, aby tablica na 
grobie Nieznanego Żołnierza z napisem 
„Bircza 1945 – 1946”, która zniknę-
ła w niewyjaśnionych okolicznościach 
powróciła na swoje miejsce. Podkreślał 
wagę krzywdy jaką wyrządzono miesz-
kańcom gminy Bircza tym gestem, 
a w przestrzeni publicznej pojawiały 
się obraźliwe stwierdzenia, że Birczy 
bronili czekiści. 

Birczy broniło Wojsko Polskie – 
podkreślał w swoim przemówieniu 
Wojciech Bobowski – ale LWP jest od 
1952 r. Od chwili zmiany konstytucji. 
Nie było LWP w 1946 r. Podejrzewam, 
że żółnierze ci młodzi chłopcy, dwu-
dziestoparoletni, wraz z ich dowódcą 
23 – letnim w ogóle nie mieli pojęcia 
o polityce, ani się nią nie interesowali. 

Walczyli z wrogiem Walczyli z tymi, 
którzy mordowali ludność. Gdyby nie 

obronili Birczy to by zginęła ludność 
cywilna i zginęliby uchodźcy z sąsied-
nich miejscowości, gdyby nie żołnie-
rze, gdyby nie milicjanci, którymi byli 
członkowie AK. Trzeba znać tę historię 
i sprawdzać (…) bo potem buduje się 
taką opowieść, że Bircza to był gar-
nizon wojska, komisja przesiedleńcza, 
posterunek milicji, po to żeby umoty-
wować napady i atak. Bo jeśli ataku-
jemy obiekt wojskowy to przecież nie 
ludzi a jednak było inaczej. Stąd dzisiej-
sza uroczystość (…) mam nadzieję, że 
przybliży powrót napisu „Bircza 1945 
– 1946” na grób Nieznanego Żołnie-
rza, a żołnierze polscy będą uznawani 
za polskich żołnierzy. Panie poruczniku 
Wienc, bohaterscy żołnierze – zwró-
cił się do zamordowanych w 1946 r. 
żołnierzy – bardzo dziękuję za to, że 
możemy tu żyć. Bo to jest m.in. wasza 
zasługa. Żegnamy porucznika i jego 
trzynastu podkomendnych, Cześć ich 
pamięci. Będziemy o nich pamiętać! – 
zakończył przewodniczący Bobowski. 

WE WSPÓLNEJ MOGILE SPOCZĘLI:
śp. kpr. JÓZEF BEDNARCZYK
śp. strz. FELIKS ŻYTO
śp. st. strz. FELIKS GOŁĘBOWSKI
śp. kpr. JÓZEF KANCLERZ
śp. strz. TADEUSZ KĘSY
śp. strz. TADEUSZ KIESZKOWSKI
śp. strz. STANISŁAW LEWANDOWSKI
śp. strz. KAZIMIERZ PAWŁOWSKI
śp. st. strz. JÓZEF SZTUKIEL
śp. kpr. MIECZYSŁAW SZYMCZAK
śp. strz. ROMAN TRUKAWKA
śp. por. TADEUSZ WIENC
śp. strz. JERZY ZYCH
śp. strz. WALENTY ŻUREK

Kondukt pogrzebowy z kościoła na miejsce wiecznego spoczynku ekshumowanych żołnierzy.

Władze powiatu przemyskiego od lewej przewodniczący rady powiatu przemyskiego Wojciech Bobow-
ski, starosta przemyski Jan Pączek, wicestarosta przemyski Marek Kudła oddają hołd pomordowanym, 
składając wiązankę biało-czerwonych kwiatów.



7

W dniu 23 lipca samorządy podpi-
sały odnowione porozumienie o wza-
jemnej współprac. Stronom z powiatu 
przemyskiego towarzyszył wicestarosta 
przemyski Marek Kudła i członek za-
rządu Zbigniew Blecharczyk, który od 
1995 r. działał na rzecz polsko-francu-
skiej współpracy. 

Początki współpracy sięgają 1992 r., 
kiedy to w czerwcu do ówczesnego 
wójta gminy Dubiecko Antoniego Ble-
charczyka z pomysłem na współpracę 
udali się państwo Józefa i Leopold Te-
leśniccy wraz ze swoim (nieżyjącym już 
dziś) kuzynem mieszkańcem Dubiecka 
Ludwikiem Maszczakiem. Proponowa-
na forma współpracy pomiędzy gmi-
nami obejmowała wymianę kulturalną, 
sportową, turystyczną oraz administra-
cyjną, jak również działania na rzecz 
integracji z Unią Europejską. W spo-
tkaniu uczestniczył również ówczesny 
przewodniczący rady gminy Zbigniew 
Blecharczyk. W lutym 2003 r. Komitet 
Zbliżenia Azay Le Rideau Dubiecko wy-
stosował do władz gminy zaproszenie 
do złożenia wizyty i podpisania przysię-
gi przyjaźni miast. 14 lipca do Francji 
udała się 38 osobowa delegacja władz 
gminy na czele z ówczesnym wójtem 

gminy Zbigniewem Blecharczykiem, 
przewodniczącym RG Czesławem 
Pawlusem i mieszkańcami gminy oraz 
członkami Stowarzyszenia Przyjaźni 
i Współpracy pomiędzy gminą Dubiec-
ko w RP a merostwem Azay Le Rideau 
na czele z jego prezesem Stanisławem 
Sową, celem podpisania przysięgi 
przyjaźni miast pieczętującej wielolet-
ni okres współpracy. 20 lipca 2003 r. 
przygotowano uroczystą ceremonię 
podpisania aktu pomiędzy dwoma 
merostwami Azay Le Rideau i Cheille, 
który podpisali wójt gminy Dubiecko 
Zbigniew Blecharczyk oraz merowie: 
Azay Le Rideau Bernard Cordier i Che-
ille Jean Serge Hurtevent. Współpraca 
i przyjaźnie pomimo zmieniających się 
władz samorządowych były rozwijane 
i przetrwały do dziś. 

Odnowienie 20 letniej współpracy 
nastąpiło w merostwie Azay Le Rideau 
a akt podpisał burmistrz miasta i gminy 
Dubiecko Jacek Grzegorzak oraz mer 
Azay-le-Rideau Sylvia Gaurier, mer 
Cheille Fabien Barreau.

W spotkaniu były obecne osoby, 
które prowadziły działalność stowa-
rzyszenia od ponad 20 lat zarówno 
ze strony polskiej i francuskiej. Im 

wszystkim partnerzy miast dziękowali 
za ich bezinteresowną pracę na rzecz 
wzajemnych relacji. Ze strony polskiej 
głównie Danucie Armacie, Zbigniewo-
wi Blecharczykowi, Adamowi Surze 
i wszystkim członkom stowarzyszenia.

Wicestaroście przemyskiemu towa-
rzyszyły Magdalena Andrzejak inspektor 
ds. pozyskiwania funduszy europejskich 
i Małgorzata Dachnowicz powiatowy 
rzecznik prasowy. 

W przeciągu 20 lat partnerskie mia-
sta miasta chciały potwierdzić swoją go-
towość do kontynuowania współpracy 
stworzonej z inicjatywy Leopolda Te-
leśnickiego.

Poprzez budowę konkretnych projek-
tów kulturalnych, sportowych, wymiany 
młodzieżowej sygnatariusze aktu wyra-
zili gotowość i nadzieję do przekazania 
tego dziedzictwa starszych członków ko-
mitetu młodszym pokoleniom. Obecny 
na spotkaniu członek zarządu powiatu 
przemyskiego Zbigniew Blecharczyk 
przypomniał historię przyjaźni i złożył 
wyrazy podziękowania osobom, które 
przez lata zaangażowane były w budo-
wanie wzajemnych relacji, wicestarosta 
przemyski natomiast dziękował za zapro-
szenie delegacji powiatu przemyskiego 
do udziału w tak wyjątkowym wydarze-
niu, deklarował gotowość współpracy 
i przychylności władz powiatu dla tej ini-
cjatywy. Wręczył merom partnerskich 
miast suweniry (w tym fajki pracowni Mr 
Bróg Zbigniewa Bednarczyka z Ostrowa) 
promujące ziemię przemyską.

20 lat przyjaźni
Powiat przemyski wspólnie miastem i gminą Dubiecko 
świętował we Francji 20. lecie partnerstwa pomiędzy 
miastami Azay Le Rideau, Cheille a miastem i gminą 
Dubiecko.

Wicestarosta przemyski Marek Kudła w towa-
rzystwie burmistrza miasta i gminy Dubiecko 
Jacka Grzegorzaka wręcza suweniry francuskim 
partnerom.

Sygnatariuszom umowy towarzyszyli samorządowcy z partnerskich miast we Francji, powiatu prze-
myskiego oraz miasta i gminy Dubiecko.
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4 września 2022 r. podczas po-
wiatowych dożynek w Nakle w gmi-
nie Stubno rozstrzygnięto konkurs 
na najlepszy chleb dożynkowy, 

zorganizowany w ramach wniosku 
projektowego pt. „Od ziarenka do 
bochenka”. Instytucja Zarządzają-
ca Programem Rozwoju Obszarów 

Produkt lokalny
powiatu przemyskiego
Powiat Przemyski ma swój produkt lokalny, jest nim 
„Chleb żytni na zakwasie”! 

Wiejskich na lata 2014-2020 – Mi-
nister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ope-
racja współfinansowana ze środków 
Unii Europejskiej w ramach Schema-
tu II Pomocy Technicznej: ”Krajowa 
Sieć Obszarów Wiejskich: Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 
2014-2020”.

Komisja w składzie; Wojciech 
Bobowski (przewodniczący) oraz Mo-
nika Paczkowska, Justyna Polkow-
ska, Agnieszka Cynowska-Porada, 
Tadeusz Baran (członkowie) uznała, 
iż Produktem Lokalnym Powiatu 
Przemyskiego, zgodnie z zapisami 
wniosku o realizację operacji, został 
chleb żytni na zakwasie – kategoria 
chleb eko wykonany przez Stowarzy-
szenie „Aktywni Razem – Zadąbro-
wie”. Chleb zostanie wpisany na listę 
produktów tradycyjnych, prowadzoną 
przez Ministerstwo Rolnictwa i Roz-
woju Wsi a jego promocja odbywa 
się w mediach: TVP Rzeszów, Radio 
Rzeszów, Życie Podkarpackie”. Za-
chęcamy do zapoznania się z wszyst-
kimi wynikami konkursu:

W kategorii chleb tradycyjny:
> 1 miejsce OSP Ruszelczyce w gmi-

nie Krzywcza,
> 2 miejsce Stowarzyszeniu Na Rzecz 

Rozwoju Leszna,
> 3 miejsce Grażynie Gudz z Wapo-

wiec,

Zwycięski chleb z Zadąbrowia.

Aktywni Razem – Zadąbrowie.

Fo
to

: M
ał

go
rz

at
a 

D
ac

hn
ow

ic
z



9

> wyróżnienie otrzymała Zbigniewa 
Gut z Zadąbrowia

W kategorii chleb eko:
1 miejsce Stowarzyszenie „Aktyw-

ni Razem – Zadabrowie”,
2. miejsce Wioletta Staruch z Ru-

szelczyc,
3. miejsce Milena Kucharczyk 

KGW Sobótki – Wybrzeże,
a wyróżnienie otrzymały panie 

Stanisława Wawro i Janina Rabiej 
z Leszna.

Nagrody wręczył starosta przemy-
ski Jan Pączek wraz z komisją na cze-
le z jej przewodniczącym Wojciechem 
Bobowskim. Wszystkim serdecznie 
gratulujemy! Uczestnicy konkursu 
włożyli wiele wysiłku fizycznego jak 
i pozytywnej energii, by stoiska zdo-
bił nie tylko smakowity polski chleb 
ale także inne tradycyjne smakołyki 
kuchni polskiej.

„Europejski Fundusz Rolny  
na Rzecz Rozwoju Obszarów  

Wiejskich. Europa Inwestująca 
w Obszary Wiejskie”.

OSP Ruszelczyce .
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NAKŁO 
4 września 2022 r. na stadionie 

sportowym w Nakle odbyły się dożyn-
ki powiatowe zorganizowane wspólnie 
z wójtem gminy Stubno Ryszardem 
Adamskim. Rozpoczęły się mszą św. 
polową. Następnie organizatorzy tj. 
starosta przemyski Jan Pączek, wójt 
gminy Stubno Ryszard Adamski w to-
warzystwie prezesa związku sołtysów 
powiatu przemyskiego Marii Jakubow-
skiej powitali zacnych gości w gronie 

których znaleźli się m.in. posłowie na 
Sejm RP Mieczysław Kasprzak i Ma-
rek Rząsa, wicemarszałek województwa 
podkarpackiego Piotr Pilch, wicepre-
zydent miasta Przemyśla Bogusław 
Świeży, delegacje z partnerskich po-
wiatów: z Niemiec – z powiatu Saarp-
falz ze starostą, dr Teofilem Gallo na 
czele, na Węgrzech – z powiatu He-
ves na czele z przewodniczącym rady 
Attilim Simonem Juhász z Ukrainy 
z Andrii  Sylim, przewodniczącym 

Dożynki Powiatu 
Przemyskiego

Lwowskiej Rady Rejonowej na czele, 
swoją obecnością zaszczyciła organiza-
torów delegacja z powiatu łańcuckiego 
w osobach starosty łańcuckiego Adama 
Krzysztonia wraz z członkinią zarządu 
powiatu Haliną Golec, nie brakło także 
przewodniczącego rady powiatu prze-
myskiego Wojciecha Bobowskiego, 
wicestarosty przemyskiego Marka Ku-
dły, radnych powiatowych w osobach 
wiceprzewodniczącej Bożeny Ryczan, 
wiceprzewodniczącego Władysława 
Maciupy, członków zarządu powiatu 
przemyskiego Zbigniewa Blecharczy-
ka, Ryszarda Gołębiowskiego, Jana 
Semkowa oraz radnych Krystyny Raby-
-Opackiej, Anny Huk – Cieleckiej, Arka-
diusza Mazura, Jana Janusza, Henryka 
Sowy, Kazimierza Kapłona, Andrzeja 
Dziadka, Tadeusza Dacko, skarbnika 
powiatu przemyskiego Agnieszki Pa-
rygi, sekretarza powiatu przemyskiego 
Jerzego Góralewicza wraz z licznymi 
naczelnikami, kierownikami i z samo-
dzielnymi stanowiskami urzędników ze 
Starostwa Powiatowego w Przemyślu, 
dopisali także przedstawiciele służb, 
inspekcji i straży z powiatu przemy-
skiego, oraz wójtowie gmin powiatu 
przemyskiego: burmistrz miasta i gmi-
ny Dubiecko Jacek Grzegorzak, wójt 
gminy Krzywcza Wacław Pawłowski, 
wójt gminy Bircza Grzegorz Gągola, 
wójt gminy Krasiczyn Tadeusz Bobek, 
wójt gminy Przemyśl Andrzej Huk, wójt 
gminy Medyka Marek Iwasieczko, wójt 
gminy Stubno Ryszard Adamski, wójt 
gminy Żurawica Tomasz Szeleszczuk, 
w zastępstwie wójta gminy Orły – se-
kretarz Jan Janusz, dopisali radni gmin-
ni oraz sołtysowie. Podczas dożynek 
odbył się tradycyjny obrzęd dożynkowy, 

Uroczysta msza św. dożynkowa na stadionie w Nakle.

Święcenie pięknych wieńcy dożynkowych z wszystkich gmin powiatu przemyskiego.
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w którym wienczarki z poszczególnych 
gmin wręczyły wieńce dla rolników i in-
nych osób zasłużonych dla rolnictwa 
i lokalnej społeczności. Dożynki Powia-
towe to też szczególna okazja do wrę-
czenia odznaczeń Zasłużony dla Powia-
tu Przemyskiego, dla wyróżniających 
się osób i instytucji w powiecie prze-
myskim, odznaki i legitymacje wyróż-
nionym wręczył starosta przemyski Jan 
Pączek, przewodniczący rady powiatu 
przemyskiego Wojciech Bobowski wraz 
z wiceprzewodniczącą rady powiatu 
przemyskiego Bożeną Ryczan. Roz-
strzygnięto także konkurs na najlepszy 
chleb dożynkowy, nagrody finansowe 
wręczył starosta przemyski Jan Pączek 
wraz z przewodniczącym rady powiatu 
przemyskiego Wojciechem Bobowskim 
oraz członkami komisji konkursowej. 
Kolorową scenę wypełniły też zespoły 
muzyczne i taneczne, a wieczór zakoń-
czył się zabawą taneczną.

Na scenie przewodniczący rady powiatu przemyskiego Wojciech Bobowski w towa-
rzystwie starosty przemyskiego Jana Pączka i wiceprzewodniczącej rady powiatu 
przemyskiego Bożeny Ryczan odczytuje uchwałę o nadaniu tytułu odznaki „Zasłużony 
dla powiatu przemyskiego”. 

Na scenie organizatorzy dożynek od lewej wójt gminy Stubno 
Ryszard Adamski, szefowa stowarzyszenia „Sołtysów Powiatu 
Przemyskiego” Maria Jakubowska oraz starosta przemyski 
Jan Pączek.

Na scenie zagraniczni goście z Niemiec, Węgier i Ukrainy w towarzystwie wicemarszałka województwa 
podkarpackiego Piotra Pilcha.

Na zdjęciu delegacja z Węgier. Na zdjęciu delegacja z Niemiec. 
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z Red. Panie starosto, rozma-
wiamy w niezwykłych okolicz-
nościach. Właśnie dzisiaj – 1 
grudnia 2022 r. rozpoczyna 
pan 17 rok pracy na stano-
wisku starosty przemyskiego, 
a 18 listopada 2022 r. w Klesz-
czowie pod Łodzią odebrał pan 
z rąk jednego z ojców reformy 
samorządowej prof. Jerzego 
Stępnia nagrodę „Lidera Sa-
morządu”. Czuje się pan lide-
rem?

J.P. Z całą pewnością czuję się sa-
morządowcem, który miał szczęście 
realizować swoje pasje i mieć real-
ny wpływ na lokalną rzeczywistość. 
Całe moje życie zawodowe od zawsze 
związane było z samorządem. Jestem 
w nim nieprzerwanie od 1990 r. Naj-
pierw doświadczenie zdobywałem na 
szczeblu gminnym (gmina Orły) gdzie 
do 2002 r. pełniłem funkcję sekreta-
rza, a w latach 2002-2006 funkcję 

zastępcy wójta. Tak się złożyło, że od 
początku powstania powiatów wybie-
rany jestem na radnego powiatowego 
poza okresem, kiedy pełniłem funkcję 
zastępcy wójta. od 1 grudnia 2006 r. 
do dzisiaj nieprzerwanie pełnię funk-
cję starosty przemyskiego. Praca dla 
samorządu, dla lokalnej społeczno-
ści jest moją wielką pasją i spełnie-
niem. Nigdy nie wyobrażałem siebie 
w administracji rządowej, a właśnie 
w samorządzie, gdzie lokalna władza 
samodzielnie decyduje o losie swojej 
małej wspólnoty, gdzie polityka nie 
gra pierwszych skrzypiec. Ten rodzaj 
wolności i współdecydowania o kie-
runkach samorządu, który jest mi 
bliski, powoduje, że w tej przestrzeni 
czuję się jak ryba w wodzie. Swoją, 
czwartą kadencję z wolna, kończę 
z poczuciem dobrze wypełnionego 
zadania. Jeżeli będzie mi dane znaleźć 
się w piątej kadencji to nadal będę 
służył lokalnej społeczności najlepiej 

jak potrafię z wykorzystaniem dotych-
czasowej wiedzy i doświadczenia. 

z Red. Jakby pan podsumował 
ten czas?

J.P. Jak obejmowałem w 2006 roku 
urząd starosty przemyskiego, powiat 
był zadłużony, groził mu zarząd ko-
misaryczny. Zaczęliśmy kadencję 
samorządu 2006 – 2010 od spłaty 
zobowiązań po Publicznym Zakładzie 
Opieki Zdrowotnej. Mieliśmy świa-
domość, że nie można inwestować 
mając na barkach balast kilkunasto-
milionowych zobowiązań. Po spła-
ceniu długów rozpoczęliśmy proces 
pozyskiwania środków zewnętrznych 
skąd się tylko dało, przy jednocze-
snym oszczędzaniu. Korzystaliśmy 
ze środków budżetowych będących 
w dyspozycji wojewody podkarpac-
kiego, marszałka województwa pod-
karpackiego, budżetu centralnego 
państwa, funduszy unijnych, a także 
bezpośrednio z budżetów gmin, re-
alizując wspólnie zadania z gminami, 
które służyły i służą naszym miesz-
kańcom. Udało się bardzo wiele w tej 
przestrzeni uczynić. Na 485 km dróg 
powiatowych na ok. 400 km udało 
się położyć nowe nawierzchnie asfal-
towe. Wiele kilometrów z tych dróg, 
wyremontowanych za mojej kadencji 
było już poprawianych czy udoskona-
lanych i ten proces ciągle trwa.

z Red. Co zaliczyłby Pan do naj-
większych sukcesów powiatu 
przemyskiego?

J.P. Uporanie się z długami, 
a w następnej kolejności to budowa 

Rozmowa ze  

starostą przemyskim 
Janem Pączkiem

Most w Huwnikach w gminie Fredropol.
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od podstaw kilku mostów i przebu-
dowa 30-stu mostów z drewnianych 
na żelbetowe. W zasadzie co roku po 
kilka mostów remontujemy własnymi 
zasobami. Niebawem tzw. drewniaki 
przejdą zupełnie do historii a zastą-
pią je mosty o konstrukcji żelbetowej. 
Rozpoczęliśmy budowę kolejnego 
mostu na Sanie, który powstaje po-
między miejscowością Niziny w gmi-
nie Orły i miejscowością Chałupki 
Dusowskie w gminie Stubno. Będzie 
to połączenie drogi powiatowej Ra-
dymno – Walawa – Przemyśl z dro-
gą powiatową Radymno – Medyka. 
Zwiększając tym samym bezpieczeń-
stwo, komfort jazdy jak również no-
śność. Na dzień dzisiejszy nasz powiat 
nie posiada żadnych długów ani dłu-
goterminowych kredytów. Kondycja 
finansowa jest stabilna, można zatem 
skupić się nie tylko na inwestycjach 
w sferze infrastruktury mostowo-dro-
gowej ale i m.in. na turystyce, która 
może stanowić jedną z wiodących 
gałęzi gospodarki w naszym powie-
cie. W tym miejscu należy podkreślić 

nieocenioną rolę Zarządu Dróg Po-
wiatowych z dyrektorem Januszem 
Hołyszko na czele i zarządzaną przez 
niego Sekcją Terenową ZDP. Powo-
dem do dumy i zadowolenia są nie 
tylko drogi i mosty, za mojej kadencji 
starosty udało się powołać do życia 
nowe placówki, takie jak:
> Specjalny Ośrodek Wsparcia dla 

Ofiar Przemocy w Rodzinie w Ko-
rytnikach,

> Placówka Opiekuńczo-Wychowaw-
cza w Nienadowej,

> Powiatowe Centrum Terapii Środo-
wiskowej i Integracji w Nienadowej, 

> Warsztaty Terapii Zajęciowej w Ko-
rytnikach,

> Wypożyczalnia Sprzętu Pielęgnacyj-
nego, Rehabilitacyjnego i Wspoma-
gającego w Przemyślu,

> Zlokalizowanie Zarządu Dróg Po-
wiatowych w Przemyślu w zakupio-
nym budynku tuż przy siedzibie Sta-
rostwa Powiatowego w Przemyślu. 
Zmodernizowaliśmy także wszyst-
kie budynki kubaturowe naszych 
placówek m.in. takich jak szkoły 

(Dubiecko i Nienadowa), siedzibę 
urzędu, Domu Pomocy Społecznej 
w Huwnikach, Poradni Psycholo-
giczno-Pedagogicznej i inne. 

z Red. Wspomniał pan o turysty-
ce?

J.P. Zauważam, że rola turystyki 
w gospodarce jest wciąż niedocenia-
na, a przecież praktycznie wszyst-
kie branże uczestniczą w tworzeniu 
produktu turystycznego. Zaczynając 
od poważnych inwestycji, np. hote-
larskich, po całą infrastrukturę ich 
wyposażenia, wyżywienie, atrakcje 
turystyczne, transport, logistykę itp. 
Turystyka, jak zauważa wielu fachow-
ców przedmiotu to jedna z najszybciej 
rozwijających się gałęzi gospodarki 
w Polsce. Jej udział w PKB to ok. 5–6 
proc. Dlatego też uważam, że wspól-
nie z samorządem miasta i gminami 
powinniśmy się skupić na wspólnych 
produktach turystycznych i tworzeniu 
wspólnej turystycznej marki, przy tym 
nawiązując kontakty i umowy partner-
skie za granicą jak również z innymi 

Most w Chyrzynie w gminie Krzywcza.
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samorządami w Polsce. W trakcie tej 
kadencji podpisaliśmy list intencyjny 
o współpracy z powiatem płockim, 
zacieśniamy także współpracę mię-
dzynarodową z powiatem Heves na 
Węgrzech czy powiatem Saarpfal-
z-Kreises w Niemczech, gzie lipcu 
tego roku w Homburgu z 7 polskimi 
powiatami ściany wschodniej oraz 
samorządowcami z Ukrainy, Francji 
i Niemiec podpisaliśmy Sojusz na 
rzecz na rzecz pokoju i wspólpracy.

z Red. Faktycznie wydaje się to być 
dobry kierunek, a jaki jest odzew 
innych samorządów czy podmio-
tów turystycznych?

J.P. To wszystko dopiero zaczyna się 
organizować ale klimat do tego jest 
bardzo dobry. Już wspólnie organizu-
jemy wiele uroczystości oraz imprez 
o charakterze kulturalno-turystycz-
nym. Dobrze układa się nam współ-
praca z miastem Przemyślem i gmi-
nami powiatu, a także ze Związkiem 
Gmin Fortecznych Twierdzy Prze-
myśl, który w obszarze promocji for-
tów i ogólnie szeroko pojętej turystyki 
wykonuje ogromną pracę. Bogactwo 
kulturowe i przyrodnicze powiatu po-
zwala na zbudowanie wspaniałej ofer-
ty turystycznej i rozwinięcie tej branży 
w powiecie przemyskim w oparciu 
nie tylko o znajdujące się na terenach 
gminnych forty Twierdzy Przemyśl, 
Zamku w Krasiczynie, Dubiecku czy 

Arboretum w Bolestraszycach, Bazy-
liki Mniejszej w Kalwarii Pacławskiej 
ale także na wykorzystaniu natural-
nego waloru przyrodniczego jakim 
jest wstęga Sanu do organizowania 
np. spływów kajakowych rzeką, ko-
rzystając przy tym już z istniejącej 
już infrastruktury, powstałej w róż-
nych częściach powiatu w ramach 
dużego projektu trzech województw 
– Wschodniego Szlaku Rowerowe-
go Green Velo. Łącząc San ze ścież-
kami rowerowymi, przyrodniczymi, 
zabytkowymi, szlakami pieszymi ze 
zróżnicowanym krajobrazem otwie-
ramy potężne możliwości sportowo 
– rekreacyjne dla turystów. To wszyst-
ko jak magnes może i już przyciąga 
turystów. Także mamy wszelkie wa-
runki do uprawiania turystyki pieszej, 
rowerowej, i do spływów kajakowych 
Sanem. Nie bez znaczenia są także 
rozwijające się na naszym terenie 
gospodarstwa agroturystyczne ze 
zdrową żywnością, będącą naszym 
naturalnym zasobem. Zapraszamy 
mieszkańców powiatu przemyskiego 
do śledzenia naszej strony interne-
towej www.powiat.przemysl.pl i do 
obserwowania na Facebooku i Insta-
gramie. 

Rozmawiała
Małgorzata Dachnowicz

Most w Sielnicy w gminie Dubiecko.
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4 lipca 2022 roku w Hombur-
gu, w powiecie Saarpfalz (Niem-
cy), został podpisany Międzyna-
rodowy Sojusz na rzecz pokoju 
i wspólnoty w Europie. 

Dokument podpisali samorządowcy 
z USA, Francji, Ukrainy i starostwie 
7 powiatów z Polski; przemyskiego, 
jarosławskiego, lubaczowskiego, biesz-
czadzkiego, łańcuckiego, krakowskiego 
i ostrzeszowskiego. Powiat przemyski 
reprezentował starosta przemyski Jan 
Pączek, a towarzyszyły mu inspektor 
ds. Funduszy Europejskich Magdalena 
Andrzejak i powiatowy rzecznik praso-
wy Małgorzata Dachnowicz. Sygnata-
riuszom sojuszu towarzyszył Kazimierz 
Gołojuch poseł na Sejm Rzeczypo-
spolitej Polskiej, jak również posłowie 
do Landtagu Kraju Saary: Maximilian 
Raber, Sevim Kaya – Karadag oraz Pa-
scal Conigliaro. Głównym inicjatorem 
zawarcia sojuszu pokoju był Starosta 
Saarpfalz-Kreis – Theophil Gallo, który 
w swoim inauguracyjnym wystąpieniu 
określił cele dokumentu na rzecz po-
koju i współpracy w Europie. Powiat 
przemyski z niemieckim powiatem 
Saarpfalz współpracuje już ponad 10 
lat. W obszarze społecznym, kultural-
nym i edukacyjnym. Z pewnością to 
dlatego starosta przemyski Jan Pączek 
oraz przewodniczący polskiej delegacji 
/liczącej 20 osób/ starosta łańcucki 
Adam Krzysztoń przemawiali jako je-
dyni starostowie z Polski. Starosta prze-
myski Jan Pączek swoim wystąpieniem 

Ludzi dobrej woli jest więcej…

Podpisanie sojuszu na 
rzecz pokoju i wspólnoty 
w Homburgu.
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poruszył niemalże wszystkich uczestni-
ków, którzy bardzo licznie składali mu 
gratulacje tuż po uroczystości podpisa-
nia sojuszu. Jego słowa cytowała także 
homburska prasa: – Jest mi niezmiernie 
miło, że po kilku latach przerwy mogę 
znowu gościć u dobrych przyjaciół, za 
co składam serdeczne podziękowa-
nie Panu Staroście dr Teofilowi Gal-
lo i Bogu Najwyższemu, że przywró-
cił mnie do zdrowia– rozpoczął tymi 
słowami swoje przemówienie starosta 
przemyski. Początki kontaktów Powia-
tu Przemyskiego i Powiatu Saarpfaltz 
sięgają roku 2009, zostały

przypieczętowane umową o współ-
pracy w roku 2014. Poprzez ten czas 
udało się wspólnie zrealizować kilka 
udanych projektów, szczególnie tych 
w obszarze edukacji i kultury m.in. po-
przez wymianę młodzieży szkolnej, ze-
społów artystycznych, udziału naszych 

ponad 2 mln uchodźców, którzy do-
świadczyli doraźnej pomocy w dalszej 
drodze. Organizując własną pomoc 
w ramach naszego powiatu staliśmy się 
także pośrednikiem pomocy udzielanej 
przez inne polskie samorządy, w tym 
także tej organizowanej przez powiat 
Saarpfaltz, z którego pomocy skorzy-
stał nie tylko Lwów, ale także i Kijów, 
Charków i inne rejony. Miejmy nadzie-
ję, że ta wojna wkrótce się skończy 
i nie będzie pochłaniać dalszych istnień 
ludzkich. Aby jednak tak było w mojej 
ocenie przywódcy państw europejskich 
muszą być bardziej zjednoczeni i zor-
ganizowani w swoich działaniach. My 
róbmy swoje.

Organizujemy dalej pomoc potrze-
bującym, a dzisiejsze spotkanie traktu-
jemy jako okazję do zawarcia i podpi-
sania sojuszu, który z pewnością będzie 
nie tylko symboliczny. Na zakończenie 
wystąpienia zacytował słowa piosenki 
polskiego, wybitnego artysty piosenka-
rza, jakże ciągle aktualne:
Dziwny jest ten świat
Gdzie jeszcze wciąż
Mieści się wiele zła
I dziwne jest to
Że od tylu lat
Człowiekiem gardzi człowiek
(…) Lecz ludzi dobrej woli jest więcej
I mocno wierzę w to
Że ten świat
Nie zginie nigdy dzięki nim
Nadszedł już czas
Najwyższy czas
Nienawiść zniszczyć w sobie.

Niechaj zawarty dzisiaj Międzynaro-
dowy Sojusz na rzecz pokoju i wspól-
noty w Europie będzie naszą cegiełką 
w trwały pokój i pomyślność europej-
skich państw – zakończył swoją wypo-
wiedź starosta przemyski Jan Pączek.

Podczas wizyty w Niemczech uczest-
nicy mogli zapoznać się także z funk-
cjonowaniem niemieckiego parku bios-
fery, który z pewnością dla wielu stał 
się inspiracją do zastosowania podob-
nych rozwiązań w swoich powiatach. 
Spotkanie w partnerskim powiecie 
w Niemczech, stworzyło także okazję 
do licznych rozmów, wymiany poglą-
dów i doświadczeń w funkcjonowaniu 
samorządów. Być może z tych rozmów 
wynikną jakieś wspólne projekty, które 
przyczynią się do wzajemnego rozwoju 
naszych powiatów.

Ludzi dobrej woli jest więcej…

delegacji w różnych uroczystościach. 
Pragnę za to podziękować i wyrazić 
nadzieję na dalszą dobrą współpracę, 
która przyniesie konkretne efekty dla 
naszych społeczności. Jednakże dzisiej-
sze spotkanie w tak licznym międzyna-
rodowym gronie ma jakże odmienny 
charakter.

24 lutego br. Rosja dokonała inwazji 
na Ukrainę, niwecząc tym samym wiele 
zamierzeń, przynosząc śmierć i zglisz-
cza. Nasi ukraińscy przyjaciele walczą 
z nieopisaną odwagą i wolą zachowania 
wolności, a tym samym i demokracji 
w Europie. Życie ludzkie ma wartość 
największą. Naród Polski w tym cza-
sie wykazał się niezwykłą solidarno-
ścią z narodem ukraińskim przyjmując 
uchodźców i organizując pomoc huma-
nitarną, dla tych którzy walczą i pozo-
stali na Ukrainie. Przez sam Przemyśl 
od początku tej wojny przetoczyło się 

HOMBURG
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Wypożyczalnia mieści się przy 
ul. Waygarta 1, gdzie przybyłych 
gości przywitał starosta przemyski 
Jan Pączek, wśród których znalazł 
się poseł na Sejm RP Marek Rząsa, 
przewodniczący przemyskiej rady 
miejskiej Robert Bal, zastępca pre-
zydenta Przemyśla Bogusław Świeży, 
przewodniczący rady powiatu prze-
myskiego Wojciech Bobowski oraz 
towarzyszący mu radni powiatowi 
Krystyna Raba-Opacka i Kazimierz 
Kapłon, burmistrz miasta i gminy 
Dubiecko Jacek Grzegorzak oraz 
pracownicy urzędu Starostwa Powia-
towego w Przemyślu i wypożyczal-
ni. Po uroczystym przecięciu wstęgi 
proboszcz parafii archikatedralnej 
w Przemyślu prałat Mieczysław Rusin 
odmówił modlitwę i poświęcił obiekt. 

Wypożyczalnia Sprzętu  
Pielęgnacyjnego,  
Rehabilitacyjnego  
i Wspomagającego
12 grudnia 2022 r., dokładnie o godz. 12 została ofi-
cjalnie otwarta Wypożyczalnia Sprzętu Pielęgnacyjnego, 
Rehabilitacyjnego i Wspomagającego dla mieszkańców 
powiatu przemyskiego. 

Następnie zebrani goście obejrzeli wy-
pożyczalnię, a niektórzy zdecydowali 
się przetestować sprzęt. Spotkanie 
zakończone zostało w sali narad Sta-
rostwa Powiatowego w Przemyślu, 
gdzie starosta przemyski Jan Pączek 
opowiedział o krótkiej historii reali-
zacji projektu oraz podziękował go-
ściom za przebycie a pracownikom 
za zaangażowanie w ten projekt. 
Szczególne podziękowania skierował 
do inspektor Magdaleny Andrzejak, 
pomysłodawczyni, autorce projektu 
i realizatorce oraz pozostałym oso-
bom zaangażowanym w doprowa-
dzenie do otwarcia; pracownikom 
wypożyczalni Urszuli Domagalskiej, 
Mariuszowi Partyce.

Ks. prałat proboszcz parafii Archikatedralnej w 
Przemyślu Mieczysław Rusin święci pomieszcze-
nia wypożyczalni.

Uroczyste przecięcie wstęgi podczas otwarcia.

Starosta przemyski Jan Pączek dziękuje wszyst-
kim osobom, które przyczyniły się do powstania 
wypożyczalni.
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Informacje o projekcie:
> Tytuł projektu: Zwiększenie dostępu 

do usług zdrowotnych na terenie 
Powiatu Przemyskiego 

> Regionalny Program Operacyjny 
Województwa Podkarpackiego na 
lata 2014-2020 

> Oś priorytetowa: VIII Integracja 
społeczna, 

> Działanie: 8.3 Zwiększenie dostę-
pu do usług społecznych i zdrowot-
nych,

> Umowa zawarta 23 maja 2022 r.,
> Okres realizacji projektu: od czer-

wiec 2022 do: 31.12.2023 r.,
> Wartość projektu: 1 025 486, 47 zł,
> Dofinansowanie EU: 871 663, 49 

zł – 85%,
> Całość dofinansowania: 974 

204,47 zł – 95%,
> Wkład własny: 51 282,00 zł – 5%.

Główny cel projektu: 
> Poprawa sprawności i samodziel-

ności wśród 180 osób starszych/
potrzebujących wsparcia w codzien-
nym funkcjonowaniu, zamieszkują-
cych obszar powiatu przemyskiego 
poprzez zapewnienie dostępu do 
sprzętu pielęgnacyjnego, rehabili-
tacyjnego i wspomagającego oraz 
przeszkolenie z zakresu opieki i reha-
bilitacji 50 osób sprawujących opiekę 
nad osobami potrzebującymi wspar-
cia w codziennym funkcjonowaniu 
(rodziny, opiekunowie prawni.

Cele szczegółowe:
1. Wzrost dostępności do sprzętu 

PRW na terenie Powiatu Przemy-
skiego poprzez utworzenie i funk-
cjonowanie wypożyczalni sprzętu 
pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego 
i wspomagającego. 

2. Nabycie lub pogłębienie wśród 50 
osób sprawujących opiekę nad 
osobami potrzebującymi wsparcia 
wiedzy z zakresu opieki i rehabili-
tacji w warunkach domowych.

Wypożyczalnia sprzętu PRW: 
> Ok. 400 sztuk sprzętu pielęgnacyj-

nego, rehabilitacyjnego i wspoma-
gającego.

> Obiekt dostosowany do potrzeb 
osób niepełnosprawnych.

> Darmowe wypożyczenie sprzętu 
pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego 
i wspomagającego – najdłuższy czas 
wypożyczenia 6 miesięcy. 

> Darmowy transport sprzętu na te-
renie powiatu.

> Szkolenia 50 osób sprawujących 
opiekę nad osobami potrzebujący-
mi wsparcia wiedzy z zakresu opieki 
i rehabilitacji w warunkach domo-
wych.
Wypożyczalnia czynna od ponie-

działku do piątku w godz. od 10.00 
do 16.00.

Szczegóły pod nr  881300722 i 
naszej stronie powiatowej w zakładce 
„Zdrowie” www.powiat.przemysl.pl

Magazyny wypożyczalni czekają na potrzebujących.
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Szkoła współpracuje z wieloma 
instytucjami publicznymi: 
1. Ośrodkami szkoleniowymi podno-

szącymi kompetencje nauczycieli 
(PCEN),

• Powiatową Stacją Sanitarno – Epide-
miologiczną w Przemyślu,

• Udział w prelekcji pt. ,,Środki psy-
choaktywne i dopalacze”,

• Udział w prelekcji pt. „ Hiv i AIDS”,
2. Wojewódzkim Urzędem Pracy 

w Rzeszowie,
• Udział w spotkaniu pt. „Odkryj swój 

potencjał zawodowy”,
• Udział w spotkaniu pt. ”Widzę siebie 

w tym zawodzie”,
3. Ośrodkiem Szkoleniowo-Edukacyj-

nym w Przysietnicy,
• Udział w warsztatach przedsiębior-

czości cukierniczej „W drodze do 
słodkiego życia” 

• Współpraca z Gminną Komisją Pro-
filaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych w Dubiecku.

• Udział w szkoleniu pt. Niebieska Kar-
ta.

• Organizowanie pomocy naszej mło-
dzieży GKPRPA imieninowego biegu 
św. Mikołaja

• Udział w warsztatach prowadzonych 
przez trenerów z Centrum Działań 
Profilaktycznych w Wieliczce

• Udział młodzieży w projekcie Szkoła 
z Pasją

4. Organizujemy spotkania z ciekawymi 
ludźmi:

• Krystian Herba – polski sportowiec 
(trial rowerowy),

• Paweł „Dazzle” Kidoń – mistrz swiata 
w freestyle Basketball,

• Grzegorz Pittner – tancerz, choreo-
graf, instruktor, wodzirej i pasjonata,

• Jacek Pikula – artysta, muzyk,
• Katarzyna Bukowska, malarka, ho-

dowca koni,
• Robert Szybiak – właściciel Muzeum 

Skamieniałości i Minerałów w Du-
biecku

5. Szkoła organizuje akcje charytatyw-
ne:

• Udział w biegu charytatywnym „Szta-
feta Marzeń – Run de Podkarpacie” 

W biegu wzięło udział 9 ultramara-
tończyków, którzy w 3 dni pokonali 
750 kilometrów wokół Podkarpacia. 
Uczniowie i nauczyciele naszej szkoły 
dołączyli do sportowców w Nienado-
wej, gdzie wraz z nimi pokonali trasę 
do Dynowa. Ich wysiłek, pokonane ki-
lometry oraz zebrane fundusze, także 
w naszej szkole pomogą spełnić ma-
rzenia Zuzi, Emilki i Kuby, którzy nie-
dawno stracili mamę.
• udział w I Imieninowym Biegu Święte-

go Mikołaja, zorganizowanym 5 grud-
nia przez Gminną Komisję Rozwią-
zywania Problemów Alkoholowych 
i Uzależnień w Dubiecku,

• udział w akcja krwiodawstwa,
• w ramach akcji „Dynów Biega”, od-

był się 5. Bieg Mikołajkowy.

Imprezie towarzyszyła zbiórka pienię-
dzy dla podopiecznych Placówki Opie-
kuńczo – wychowawczej w Nienadowej. 
Środki finansowe zbierane były m.in. na 
dynowskim rynku podczas Kiermaszu 
Mikołajkowego. Do tej akcji charytatyw-
nej aktywnie włączyli się nauczyciele, 
pracownicy, rodzice i uczniowie, prezen-
tując swoje stoisko podczas kiermaszu. 
6. Udział w projekcie w ramach Pro-

gramu Erasmus+ „Making Personal 
Learning Experiences Possible And 
Visible In A Digital Way – Das Per 
Len – Konzept”. Podczas realizacji 
projektu nasza szkoła współpracuje 
ze szkołami i instytucjami z Polski, 
z Litwy i z Niemiec.

7. Współpraca ze szkołą partnerską – 
BBZ Sanht Ingbert (Niemcy)

Zespół Szkół im. Aleksandra 
Fredry w Nienadowej
Zespół Szkół im. A. Fredry znajduje się w Nienadowej.
Zwykła podkarpacka wioska, ktoś może powie.
Jednak poza malowniczym położeniem,
naszego patrona jest lubym wspomnieniem.
Bo właśnie w Nienadowej u dziadka Dembińskiego
spędzał dzieciństwo przyszły autor Pana Jowialskiego.
I jeszcze zaznaczyć trzeba nie od parady,
że stąd niedaleko w pełne uroku i tajemnic Bieszczady.

Z ŻYCIA NASZYCH SZKÓŁ
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Grudzień – wyjątkowy czas niecier-
pliwego oczekiwania na Święta Bożego 
Narodzenia, gorączka prezentowych za-
kupów, radosna atmosfera. Grudzień 
to również świadomość kończącego się 
kolejnego roku, pora na podsumowania 
i refleksje. Jak minął 2022 rok naszej 
szkolnej społeczności Liceum Ogólno-
kształcącego w Dubiecku?

Jak co roku pożegnaliśmy w kwietniu 
absolwentów dwóch klas maturalnych 
i powitaliśmy we wrześniu uczniów 
dwóch klas pierwszych. Nabór do klas 
pierwszych wypadł pomyślnie, wszyscy 
o to mocno zabiegaliśmy. Organizując 
m.in. Dzień Otwarty Szkoły, gdzie zapro-
siliśmy uczniów klas ósmych okolicznych 
szkół podstawowych, aby pokazać im 
z bliska, jacy jesteśmy, jak funkcjonuje 
nasza szkoła. Ósmoklasiści mieli okazję 
uczestniczyć w warsztatach językowych, 
historycznych, matematycznych, bio-
logicznych, a także w zajęciach z wy-
kładowcami uczelni wyższych, którzy 
objęli patronatem naszą szkołę: zaję-
ciach chemicznych organizowanych we 
współpracy z Politechniką Rzeszowską 
i warsztatach dziennikarskich prowadzo-
nych przez wykładowców Uniwersytetu 
Rzeszowskiego. Chyba się im podoba-
ło, skoro tak licznie dołączyli do naszej 
uczniowskiej społeczności.

 W styczniu została oddana do użyt-
ku nowoczesna aula, sfinansowana ze 
środków powiatu przemyskiego i samo-
rządu gminy i miasta Dubiecko. Teraz 
możemy zapraszać gości, mamy po-
mieszczenie, w którym wspólnie spoty-
kamy się na uroczystościach szkolnych, 
wykładach, prelekcjach, aula jest też 
salą egzaminacyjną w czasie egzaminów 
maturalnych. Te komfortowe warunki 
lokalowe oraz solidne przygotowanie 

naszych maturzystów przełożyły się na 
wyniki matur, byliśmy dumni z tego, że 
Liceum Ogólnokształcące w Dubiecku 
znalazło się w czołówce szkół, których 
uczniowie najlepiej zdali maturę.

W mijającym roku uczniowie, którzy 
realizują program z chemii na poziomie 
rozszerzonym, uczestniczyli w cyklicz-
nych wyjazdowych zajęciach laborato-
ryjnych przygotowanych dla nich przez 
Wydział Chemiczny Politechniki Rze-
szowskiej. Pod opieką pracowników na-
ukowo – dydaktycznych przyszli chemicy 
mogą samodzielnie wykonywać szereg 
doświadczeń chemicznych, w ramach 
tematów skorelowanych z podstawą 
programową realizowaną w szkole. 

 Ci, którzy interesują się fizyką, 
uczestniczyli w wykładach i pokazach 
prowadzonych przez wykładowców 
Uniwersytetu Rzeszowskiego. Temata-
mi spotkań były: Astronomia w pigułce 
– od Układu Słonecznego do Galak-
tyk, Pokazy fizyczne, Pokaz wpływu 
niskich temperatur (ciekły azot) na 
zjawiska biologiczne/mechaniczne/
elektryczne.

Uczniowie o zainteresowaniach hu-
manistycznych, którzy realizują program 
nauczania języka polskiego na poziomie 
rozszerzonym, mieli możliwość udziału 
w wykładach i prelekcjach organizowa-
nych przez Wydział Polonistyki i Dzien-
nikarstwa Uniwersytetu Rzeszowskiego. 
Współpraca szkoły z uczelniami wyższy-
mi stale się rozwija i przynosi efekty.

Na początku czerwca gościliśmy 
w naszej szkole nauczycieli języka an-
gielskiego oraz specjalistów z zakresu 
technologii informatycznej w nauczaniu. 
Nasi goście przybyli z Warszawy, Estonii, 
Grecji, Serbii, Irlandii. Warsztaty miały 
na celu przygotowanie się do wdrożenia 

Jak minął rok w LO im.  
I. Krasickiego w Dubiecku

• wymiana młodzieży
• wspólne projekty unijne
8. Okręgowy Inspektorat Pracy w Rze-

szowie. 
• Udział w XXIV edycji Olimpiady wie-

dzy o bezpieczeństwie i higienie pracy 
w rolnictwie indywidualnym.

9. Sportowe atrakcje:
• Szkolny turniej piłki nożnej (wiosna, 

jesień),
• Szkolny turniej piłki siatkowej,
• Szkolny turniej tenisa stołowego,
• Rejonowe zawody w tenisie stołowym 

dziewcząt i chłopców.

10. Organizuje różnego rodzaju wyciecz-
ki edukacyjne i pielgrzymki, m.in.:

• Wizytę młodzieży w Sejmie Rzeczpo-
spolitej 

• pielgrzymkę na Jasną Górę
• wycieczkę do Państwowej Akademii 

Nauk Stosowanych w Przemyślu,
• wycieczka do fabryki produkującej 

stacje ładowania pojazdów elektrycz-
nych PHOENIX CONTACT. 

11. Udział w konkursach:
• szkolny turniej historyczny

Z okazji 11 listopada odbył się Tur-
niej Historyczny. Wykonując różno-
rakie zadania, młodzież miała okazję 
popisać się swoją wiedzą historyczną, 
talentem muzycznym, pomysłowością 
i sprawnością fizyczną. 
• Międzyszkolny Konkurs Poezji i Pie-

śni Patriotycznej
12. Programy artystyczne:
• Udział w jedenastej edycji Narodowe-

go Czytania, przedsięwzięcia zaini-
cjowanego przez Parę Prezydencką. 
W tym roku lekturą były „Ballady i ro-
manse” Adama Mickiewicza – tomik 
poezji, który otwiera epokę roman-
tyzmu w literaturze polskiej. 

• Program z okazji Dnia Edukacji Na-
rodowej

• Program z okazji Świat Bożego Na-
rodzenia

 Opracowano przez  
ZS im. A. Fredry w Nienadowej Fo
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w szkole innowacyjnego kursu naucza-
nia języka angielskiego w ramach pro-
jektu Englife. Uczniowie, uczestniczący 
w tym kursie, nie tylko będą mogli uczyć 
się w ciekawy i nowoczesny sposób, ale 
również wyjadą do Irlandii, aby tam móc 
doskonalić swoje umiejętności. 

Mijający rok to również liczne suk-
cesy naszych uczniów w konkursach 
i olimpiadach przedmiotowych.

Uczeń byłej klasy III Patryk Staszczak 
zakwalifikował się do udziału w zawo-
dach okręgowych Olimpiady Przedmio-
towej Losy Żołnierza i dzieje oręża 
polskiego w latach 1531-1683. Od 
Obertyna do Wiednia. Ponadto Patryk 
Staszczak brał również udział w etapie 
wojewódzkim konkursu historycznego 
„Polska-Węgry- Historia Przyjaźni”. 
Uczennice Natalia Skórska, Karolina 
Grochowska i Gabriela Potocka zdobyły 
I, II i III miejsce w gminnych eliminacjach 
ogólnopolskiego turnieju „Młodzież za-
pobiega pożarom”. Dziewczyny zakwa-
lifikowały się do eliminacji powiatowych 
tego turnieju.

 W tym roku po raz pierwszy wzięli-
śmy udział w Olimpiadzie Wiedzy o Ży-
wieniu i Żywności.

Cieszymy się bardzo, bo dwójka 
naszych uczniów zakwalifikowała się 
do etapu okręgowego tej olimpiady. 
Uczniowie naszego liceum zmierzyli się 
również z zadaniami XXXVII Olimpiady 
Wiedzy Ekologicznej. Uczennice Zuzan-
na Pyra i Martyna Ślimak – niezwykle 
utalentowane i przebojowe dziewczyny, 
wraz z zespołem Studio Tańca Chillo-
ut w Przemyślu, zajęły trzecie miejsce 
w Tanecznym Grand Prix Polski. 

Młodzież Liceum Ogólnokształcące-
go w Dubiecku to również ludzie otwarci 
na potrzeby innych, chętnie angażują 
się w akcje charytatywne, pracują jako 
wolontariusze. W styczniu, jak co roku, 
uczestniczyli w 30 finale WOŚP organi-
zowanym przez GOK w Dubiecku. 

Ponadto przekazaliśmy na licytację 
zwycięskie prace uczniów – bombki 
wykonane techniką orgiami, powstałe 

w ramach międzyszkolnego konkursu 
bożonarodzeniowego. Finał WOŚP 
zakończył koncert kolęd wykonanych 
przez uczniów naszej szkoły.

Uczniowie często poświęcają swój 
wolny czas, aby pomagać w organiza-
cji różnych przedsięwzięć, w czerwcu 
wspierali organizatorów biegu Mały 
Tytan, pracowali w punkcie rejestracji 
uczestników, wspólnie ze strażakami 
dbali o bezpieczeństwo przy kolejnych 
przeszkodach.

4 października uczniowie zamieni-
li codzienne stroje na piżamy. Cel był 
szczytny. Chcieli w ten symboliczny spo-
sób okazać swoje wsparcie dzieciom na 
oddziałach onkologicznych. Pomysło-
dawcą akcji „Dzień piżamy” była Fun-
dacja GDY LICZY SIĘ CZAS, na której 
konto przekazano zebrane pieniądze. 

Z kolei 12 października nasi ucznio-
wie uczestniczyli jako wolontariusze 
w I edycji Festiwalu Piosenki Rozryw-
kowej, którego celem było promowa-
nie ukrytych talentów osób z niepełno-
sprawnością. Organizatorem festiwalu 
był Środowiskowy Dom Samopomo-
cy w Bachórcu. Do wspólnej zabawy 
zaproszeni zostali podopieczni Śro-
dowiskowych Domów Samopomo-
cy w Dynowie, Łopuszce Wielkiej, 
Birczy i Jarosławiu. Prezentowali oni 
swoje talenty muzyczne i kabaretowe 
w formie indywidualnej i zespołowej. 
Uczniowie naszej szkoły zaangażowali 

się w organizację wydarzenia i wspie-
rali wszystkich uczestników na każdym 
etapie imprezy. Pomagali w wydawaniu 
posiłków, dbali o dokumentację foto-
graficzną i muzyczną. Czas poświęcony 
bezinteresownie dla innych dał wszyst-
kim sporą dawkę uśmiechu, ale przede 
wszystkim wywołał ten uśmiech na twa-
rzach uczestników spotkania.

Społeczność szkolna dołączyła rów-
nież do akcji Solidarni z Ukrainą koor-
dynowanej przez Fundację Sióstr Św. 
Dominika, która wspiera dzieci z Do-
mów Dziecka z Ukrainy, przebywają-
ce w chwili obecnej na terenie Polski. 
W porozumieniu z siostrą przełożoną 
Juliettą – koordynatorką akcji w Rze-
szowie, zdecydowaliśmy, że będzie to 
pomoc finansowa. Ponadto przeprowa-
dzono zbiórkę środków opatrunkowych, 
które zostały przekazane do jednego 
z ukraińskich szpitali.

Od listopada – pod hasłem „Poma-
gamy, odkręcamy, zbieramy nakrętki 
”- rozpoczęliśmy zbieranie nakrętek 
dla Julii, dziewczynki, która choruje na 
porażenie mózgowe. To tylko niektóre 
przedsięwzięcia, w które angażowali się 
nasi uczniowie, ciągle powstają nowe 
pomysły i zawsze są chętni do ich re-
alizacji.

Życie szkoły to również wspólny od-
poczynek, piesze rajdy, wycieczki.

Na początku września młodzież 
uczestniczyła w pieszym rajdzie na trasie 
Piątkowa – Wybrzeże.

Wędrówkę ok. 15 km rozpoczęto 
spod cerkwi św. Dymitra w Piątkowej. 
Dzięki uprzejmości burmistrza miasta 
i gminy Dubiecko Jacka Grzegorzaka, 
który wcielił się w przewodnika, była oka-
zją, aby zajrzeć do wnętrza tego zabytku 
i zobaczyć z bliska miejsce, które zostało 
wykorzystane jako plener filmowy pod-
czas kręcenia „Diabła Łańcuckiego”. 13 
września przedstawiciele naszej szkoły 
uczestniczyli w wycieczce do Warszawy, 
zorganizowanej przez burmistrza miasta 
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i gminy Dubiecko Jacka Grzegorzaka 
i Gminny Ośrodek Kultury w Dubiecku, 
na zaproszenie posła na Sejm RP Mie-
czysława Kasprzaka. Celem wycieczki 
była wizyta w Sejmie i Senacie RP. 

Podczas zwiedzania gmachu parla-
mentu opiekę nad naszą grupą sprawo-
wał poseł Mieczysław Kasprzak. Po tej 
ekscytującej wizycie, w drodze do auto-
karu, chwila wytchnienia i odpoczynku 
od polityki nastąpiła w Królewskich Ła-
zienkach.

W tym roku odbyło się także sporo 
wyjazdów do kina, teatru. Młodzież bar-
dzo chętnie uczestniczy w takich impre-
zach, po obejrzanych spektaklach i fil-
mach jest okazja do burzliwych dyskusji.

Kończy się kolejny rok, ale pozo-
stają wspomnienia sukcesów, czasami 
porażek, ważnych wydarzeń i zwykłych 
szkolnych dni. Kolejna karta historii Li-
ceum Ogólnokształcącego im. Ignacego 
Krasickiego w Dubiecku została zapisa-
na. Z nadzieją i ciekawością patrzymy 
w nieznaną przyszłość. Jedno wiemy 
na pewno, że nie zabraknie nam zapa-
łu i entuzjazmu i znów się będzie u nas 
dużo działo.

Opracowanie 
 LO I. Krasickiego w Dubiecku
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To pierwsza tego typu placówka 
w powiecie przemyskim. PCTŚiI dzia-
łalność rozpoczęła dnia 2.01.2019 r. 
w ramach realizacji projektu pn.; „Stop 
nudzie – stop zawieszeniu” – Powiato-
we Centrum Terapii Środowiskowej 
i Integracji, złożonego w ramach kon-
kursu nr RPPK.08.04.00 IP.01-18-
025/18 RPO WP na lata 2014-2020. 
Placówka powstała dzięki dofinanso-
waniu z regionalnego programu opera-
cyjnego województwa podkarpackiego 
2014-2020 w ramach osi prioryteto-
wej VIII integracja społeczna, działanie 
8.4 poprawa dostępu do usług wspar-
cia rodziny i pieczy zastępczej. 

Placówka jest jednostką wspierania 
rodziny, w zakresie pomocy w opie-
ce i wychowaniu dzieci z rodzin prze-
żywających trudności w wypełnianiu 
funkcji opiekuńczo–wychowawczych. 
Przeznaczona jest dla 30 dzieci z po-
wiatu przemyskiego w wieku od 7 do 
18 lat, wychowujących się w trudnych 
warunkach materialnych lub wycho-
wawczych, mających problemy w na-
uce, zagrożonych demoralizacją oraz 
innych potrzebujących pomocy ofero-
wanej przez Placówkę. Uczestnictwo 
dzieci w zajęciach jest nieodpłatne i do-
browolne. Placówka otwarta jest od 
poniedziałku do piątku od godz. 13:00 
– 20:00. W okresie ferii zimowych 
i wakacyjnym świadczona jest opieka 
i wychowanie oraz organizowane są 
turnusy terapeutyczne. 

Celem pracy Powiatowego Cen-
trum Terapii Środowiskowej i Integracji 
jest zapewnienie opieki wychowawczej 
dzieciom mającym problemy rodzin-
ne, emocjonalne, szkolne, zagrożone 
demoralizacją lub uzależnieniem oraz 
wspomaganie rodzin ubogich, niewy-
dolnych wychowawczo i zagrożonych 
wykluczeniem społecznym.

Placówka to ważny i potrzebny 
element systemu wspierania rodzi-
ny mającej trudności w wypełnianiu 
funkcji opiekuńczo-wychowawczych. 

Zapewnia wychowankom wszech-
stronne wsparcie, począwszy od 
potrzeb podstawowych, jak opieka, 
bezpieczeństwo, wyżywienie, dowóz, 
poprzez pomoc w nauce, wsparcie 
emocjonalne w trudnych sytuacjach, 
pomoc psychologiczną, logopedyczną, 
pedagogiczną, aż po ciekawe zajęcia 
rozwojowe. W efekcie, dzięki uczęsz-
czaniu do placówki, dzieci lepiej radzą 
sobie w grupie rówieśniczej, a także 
odkrywają swoje silne strony, nabierają 
poczucia własnej wartości.

Powiatowe Centrum Terapii Środo-
wiskowej i Integracji w Nienadowej jest 
przyjaznym i bezpiecznym miejscem, 
które tętni życiem. Wspiera dzieci 
i młodzież w rozwoju, wzmacnia kom-
petencje pozwalające im samodzielnie 
funkcjonować w społeczeństwie.

Dorota Daraż

Stop nudzie  
– stop zawieszeniu
Powiatowe Centrum Terapii Środowiskowej i Integracji 
jest Placówką Wsparcia Dziennego prowadzoną w formie 
opiekuńczej i specjalistycznej z siedzibą w Nienadowej 
pod nr 555 C/3, 37-750 Dubiecko.
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WYSZATYCE
W dniu 15 lutego 2022 r. w Starostwie Powiatowym 

w Przemyślu została podpisana umowa z wykonawcą na 
zagospodarowanie poscaleniowe gruntów wsi Wyszaty-
ce w gminie Żurawica. Władzom powiatu przemyskiego 
w osobach; starosty przemyskiego Jana Pączka, wicesta-
rosty Przemyskiego Marka Kudły oraz wykonawcy Usługi 
Transportowe Piotrowi Jedynak towarzyszyli wójt gminy 
Żurawica Tomasz Szeleszczuk, przewodniczący rady gminy 
Żurawica Maciej Gałuszka, sołtys Wyszatyc Ryszard Jaroch, 
radny Witold Zając i mieszkańcy wsi Wyszatyce.

Prace poscaleniowe wykonane zostaną przez wyłonione-
go w wyniku przetargu wykonawcę w ramach projektu pn. 
„Scalenia gruntów wsi Wyszatyce” współfinansowanego ze 
środków Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Roz-
woju Obszarów Wiejskich w ramach poddziałania „Wsparcie 
na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dosto-
sowywaniem rolnictwa i leśnictwa” objętego Programem 
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Całość za-
dania realizowanego przez powiat przemyski wynosi ponad 
13 mln zł. Swój wkład w poscaleniowe zagospodarowanie 
wsi Wyszatyce ma również gmina Żurawica, która decyzją 
miejscowych radnych przekazała 623 tys. zł tytułem pomocy 
finansowej dla Powiatu Przemyskiego na realizację zadania 
pn. „Scalenie gruntów wsi Wyszatyce – zagospodarowanie 
poscaleniowe”. Uchwałę w tej sprawie Rada Gminy Żura-
wica podjęła 11 stycznia br.

Celem scalenia ww. gruntów jest tworzenie korzystniej-
szych warunków gospodarowania w rolnictwie i leśnictwie, 

KALINKÓW
Mamy to! Ponad 31 milionów trafi do budżetu powiatu 

przemyskiego ze środków z Europejskiego Funduszu Rolne-
go na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na Podkarpaciu. 

W Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpac-
kiego w Rzeszowie 14 lipca br. podpisano umowę o przy-
znaniu pomocy na inwestycję pn. scalenie gruntów wsi 
Kalników w gminie Stubno.

poprzez poprawę struktury obszarowej gospodarstw rolnych, 
lasów i gruntów leśnych, racjonalne ukształtowanie rozłogów 
gruntów, dostosowanie granic nieruchomości do systemu 
urządzeń melioracji wodnych, dróg oraz rzeźby terenu.

W wyniku zmniejszenia liczby działek uzyska się poprawę 
efektywności gospodarowania poprzez zmniejszenie kosz-
tów transportu oraz ułatwienie mechanizacji w uprawach 
rolnych, jednocześnie zapewniając każdej z poscaleniowych 
działek ewidencyjnych dostęp do urządzeń infrastruktury 
technicznej. Prace obejmują w szczególności urządzenie dróg 
dojazdowych do gruntów rolnych i leśnych oraz rekultywację 
części gruntów przez przywrócenie ich do stanu używalności. 
Przedsięwzięcie obejmuje obszar 1832,6740 ha.Powstała 
w przyszłości sieć dla miejscowych rolników i właścicieli 
gruntów w Wyszatycach stanowić będzie olbrzymie ułatwie-
nie w dostępie do pól.

W imieniu Zarządu Województwa Podkarpackiego umo-
wy podpisał wicemarszałek województwa podkarpackiego 
Piotr Pilch. W uroczystości uczestniczył też radny wojewódz-
twa Karol Ożóg, w imieniu władz powiatu przemyskiego 
umowę podpisał wicestarosta przemyski Marek Kudła oraz 
członek zarządu powiatu przemyskiego Jan Semków, przy 
kontrasygnacie skarbnika powiatu Agnieszki Parygi, a towa-
rzyszył im wójt gminy Stubno Ryszard Adamski. 

Wartość całkowita pomocy (środki budżetu państwa 
i środki unijne) wynosi: 31 178 171,51 zł, z czego poziom 
pomocy ze środków EFRROW w formie refundacji wynosi 
19 838 670,00 zł czyli 63,63 % kosztów kwalifikowanych.

Jest to największa do tej pory wartość inwestycji i naj-
większa kwota pomocy spośród wszystkich umów zawartych 
na scalanie gruntów w województwie podkarpackim. Scale-
niem zostanie objęte ponad 2400 ha gruntów.

W ramach zagospodarowania poscaleniowego planowa-
ne jest wybudowanie około 25 km dróg i przebudowanie ko-
lejnych ponad 21 km dróg. Planowany termin zakończenia 
wszystkich prac związanych z postępowaniem scaleniowym 
oraz zagospodarowaniem.
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INWESTYCJE W POWIECIE PRZEMYSKIM
Scalenia

Podpisanie umowy w Starostwie Powiatowym w Przemyślu

Podpisanie umowy w Urzędzie Marszałkowskim w Rzeszowie.
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Prace przy zadaniach scaleniowych przebiegają zgodnie z zaplanowanym terminarzem, w oparciu o dokumentację, 
a o końcowych efektach będziemy Państwa informować. Polecamy lekturę naszej strony www.powiat.przemysl.pl
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Stronom umowy towarzyszyły oso-
by wspierające i bezpośrednio zaanga-
żowane w realizację zadania: Wicemi-
nister sprawiedliwości Marcin Warchoł, 
senator RP Mieczysław Golba, wice-
marszałek województwa podkarpackie-
go Anna Huk, starosta przemyski Jan 
Pączek, przewodniczący rady powiatu 
przemyskiego Wojciech Bobowski, z-ca 
dyrektora  Regionalnej Dyrekcji Lasów  
Państwowych w Krośnie Jan Mazur, 
nadleśniczy z Nadleśnictwa Krasiczyn 

Przemysław Włodek, przedstawiciele 
gminnych samorządów, którzy mają 
swój finansowy udział w tej inwestycji; 
wójt gminy Orły Bogusław Słabicki, 
wójt gminy Żurawica Tomasz Szelesz-
czuk oraz przedstawiciele Zarządu Dróg 
Powiatowych oraz wykonawcy. 

Spotkanie z tej okazji było bardzo 
stosowną sposobnością do osobistych 
podziękowań za zaangażowanie, bez 
którego realizacja zadania byłaby 
niemożliwa. Starosta przemyski Jan 

Miliony na remont  
drogi powiatowej
Dnia 10.10.2022 r. w urzędzie Starostwa Powiatowego 
w Przemyślu została podpisana umowa na wykonanie za-
dania pn.: „Remont drogi powiatowej nr 2100R Macko-
wice-Trójczyce” pomiędzy zlecającym – Zarządem Dróg 
Powiatowych w Przemyślu, którego reprezentował dyrek-
tor Janusz Hołyszko a wykonawcą – Firmą „Budowa Dróg 
i Mostów, Gospodarstwo Agroturystyczne Swoboda Sp. 
z o.o.” z siedzibą w Hawłowicach – reprezentowaną przez 
Małgorzatę Sobczak – Babiś prezesa zarządu. Marcin Bibiś.

Pączek złożył serdeczne podziękowa-
nia wiceministrowi sprawiedliwości 
Marcinowi Warchołowi, przedsta-
wicielom Lasów Państwowych oraz 
wójtom gminy Orły i Żurawica, któ-
rych samorządy będą partycypować 
w kosztach zadania. Minister Marcin 
Warchoł życzył powodzenia w realizacji 
najnowszej inwestycji oraz podziękował 
za starania jakie podejmuje, i z jakich 
słynie powiat przemyski w poprawie 
warunków powiatowej  infrastruktury 
mostowo-drogowej. Dziękował też za 
zaangażowanie senatorowi RP Mie-
czysławowi Golbie, wicemarszałek 
województwa podkarpackiego Annie 
Huk oraz przedstawicielom Lasów 
Państwowych. Przedstawiciele Zarządu 
Dróg Powiatowych w osobach dyrek-
tora Janusza Hołyszko i jego zastępcy 
Ariela Wielgosza podkreślali rolę inwe-
stycji dla mieszkańców gmin Żurawica 
oraz części gmin Orły i Rokietnica, za-
znaczając fakt, iż w sposób szczególny 
zyskają na remoncie rolnicy jak i cała 
obsługa kompleksu leśnego. Chodzi 
o remont drogi powiatowej - będącej 
węzłem łączącym drogę  krajową nr 77 
z drogą wojewódzką Żurawica -Łańcut 
nr 881. Prace remontowe ruszyć mają 
zgodnie z umową najpóźniej za tydzień 
i potrwają ok. dwóch miesięcy. Całość 
zadania wyniesie blisko 4 mln zł. 2 mln 
zł pozyskane zostały z funduszu leśne-
go Lasów Państwowych, powiat prze-
myski ze swojego budżetu przeznaczy 
kwotę 1,2 mln zł, gmina Orły 500 tys. 
zł oraz gmina  Żurawica 300 tys. zł

INWESTYCJE W POWIECIE PRZEMYSKIM

Na zdjęciu od lewej senator RP Mieczysław Golba, członek zarządu województwa podkarpackiego 
Anna Huk, starosta przemyski Jan Pączek, wiceminister minister Marcin Warchoł.

Dyrektor  Zarządu Dróg powiatowych Janusz Hołysz-
ko wraz z współpracownikiem Arielem Wielgoszem.



Rozmowy o budowie mostu na Sanie 
w Chałupjach Dusowskich zaczęły się w 
dniu 13.04.2021 r. w Starostwie Po-
wiatowym w Przemyślu. Na spotkaniu z 
inicjatywy starosty przemyskiego – Jana 
Pączka i dyrektora Zarządu Dróg Powia-
towych – Janusza Hołyszko przystąpiono 
do rozmów z wójtem gminy Orły – Bogu-
sławem Słabickim, wójtem gminy Stubno 
- Ryszardem Adamskim, wójtem gminy 
Żurawica - Tomaszem Szeleszczukiem, 
wypracowano porozumienie w sprawie 
przystąpienia do budowy mostu na rze-
ce San. Uczestnicy spotkania w porozu-
mieniu: wnioskowali o wprowadzenie do 
budżetu powiatu przemyskiego na rok 
2021 zadania p.n. „Budowa mostu na 
rzece San pomiędzy miejscowością Nizi-
ny (gm. Orły) a miejscowością Chałupki 
Dusowskie (gm. Stubno) a tym samym 
połączenie drogi powiatowej Radymno 
– Walawa – Przemyśl z drogą powiatową 
Radymno – Medyka. Wnioskowali rów-
nocześnie o zabezpieczenie w budżecie 
powiatu przemyskiego kwoty 200 tys. 
zł na rozpoczęcie prac projektowych w 

proporcjach 80% środki budżetu powiatu 
przemyskiego 20% środki z budżetów 
gmin zainteresowanych inwestycją. Osza-
cowali wówczas, że koszt budowy mostu 
dwukierunkowego wyniesie ok. 25-26 
mln zł w realizacji przez 3 lata (2021-
2023) z czego na budżet projektu złożą się 
środki zewnętrzne (50% kosztów) i wkład 
własny samorządów (50%). Planowano, 
że z wkładu własnego budżet powiatu po-
kryć miałby 80% a budżety gminne 20%.
Natomiast droga gminna na odcinku 
Niziny – Most zostałaby zamieniona na 
drogę powiatową. W zamian gmina prze-
jęłaby drogę powiatową: Drohojów przez 
wieś. Droga gminna Chałupki Dusowskie 
– Nakło zostałaby przejęta przez powiat 
przemyski a jej przebudowa sfinansowa-
na z budżetu powiatu przemyskiego w 50 
% i w 50% przez budżety gmin. Gmina 
Stubno w zamian przejęłaby drogę po-
wiatową Nakło-Starzawa – gr. państwa. 
Niniejsze ustalenia przedłożone zostały 
do zaakceptowania zarządowi powiatu 
przemyskiego i radzie powiatu przemy-
skiego oraz radom gmin Orły, Stubno i 
Żurawica i zgody takie otrzymano. 

Już 15 lipa 2022 r. podpisano umowę 
z wykonawcą robót budowlanych na reali-
zację zadania pod nazwą „Budowa mostu 
na rzece San w m. Chałupki Dusowskie 
pomiędzy DP nr 1820R i 1818R”. Prze-
prawa znajdować się będzie pomiędzy 
miejscowością Niziny w gminie Orły i miej-
scowością Chałupki Dusowskie. W urzę-
dzie Starostwa Powiatowego w Przemyślu 
została podpisana umowa na wykonanie 

robót związanych z budową motu na Sa-
nie w miejscowości Chałupki Dusowskie w 
gminie Stubno pomiędzy zlecającym – Za-
rządem Dróg Powiatowych w Przemyślu, 
którego reprezentował dyrektor Janusz 
Hołyszko a wykonawcą – firmą REMOST 
z Dębicy, którą reprezentował prokurent 
spółki Marcin Wątróbski.

Stronom umowy towarzyszyli – prze-
wodniczący rady powiatu przemyskiego 
Wojciech Bobowski, wicestarosta przemy-
ski Marek Kudła, członek zarządu powiatu 
przemyskiego Jan Semków oraz przed-
stawiciele gminnych samorządów, którzy 
mają swój finansowy udział w tej inwestycji 
wójt gminy Stubno Ryszard Adamski, se-
kretarz gminy Orły Jan Janusz, sekretarz 
gminy Żurawica Ryszard Kostelecki oraz 
przedstawiciele wykonawcy.

Wartość robót wyniesie 21 mln zł, 
z 8 ofert jakie wpłynęły do zamawiają-
cego, firma REMOST przedstawiła naj-
korzystniejszą.W miejscowości Chałupki 
Dusowskie w powiecie przemyskim trwa 
budowa mostu na rzece San. 1 sierpnia 
2022 r. odbyło się symboliczne wbicie 
łopaty. Przeprawa połączy tereny gminy 
Orły i Stubno oraz umożliwi dojazd do 
autostrady A4 i do przejść granicznych 
w Medyce i Korczowej.

Most będzie miał długość 139 me-
trów. Mają powstać dwie jezdnie o łącz-
nej szerokości 6 metrów oraz chodnik 
o szerokości 2 metrów. Jego nośność 
wyniesie ponad 40 ton. Realizacja inwe-
stycji ma potrwać 14 miesięcy.

Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych 
w Przemyślu Janusz Hołyszko powiedział, 
że koszt budowy samego mostu to ponad 
21 mln zł, z czego 15 mln pochodzi z 
resortu infrastruktury, a pozostałe środki 
- z powiatu przemyskiego i gmin. Most 
połączy gminy Orły i Stubno, umożliwi 
dojazd do autostrady A4, a także do Spe-
cjalnej Strefy Ekonomicznej i do przejść 
granicznych w Medyce i Korczowej.

TRWA BUDOWA MOSTU NA SANIE

Od pomysłu do realizacji 
Na terenie powiatu przemyskiego w przeciągu ostatnich 
kilku lat powstaje już trzeci z kolei most na Sanie.

INWESTYCJE W POWIECIE PRZEMYSKIM

Pierwsze spotkanie w sprawie pomysłu na bu-
dowę mostu w Starostwie Powiatowym w Prze-
myślu, dnia 13.04.2021 r.

Podpisanie umowy z wykonawcą w dniu 15 lipca 2022 r.
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Symboliczne wbicie łopaty pod budowę mostu 1 
sierpnia 2022 r.
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