
- Dla Pana 10-lecie powiatu strzyżowskiego to okazja do pod-
sumowań także osobistych. Był Pan bowiem jego pierwszym 
starostą i jest obecnym. Inaczej Pan patrzył wtedy na powiat 
niż dziś? 
- Dziesięć lat temu rozpoczynaliśmy pracę samorządu powiato-
wego. Był to okres wielkiego entuzjazmu po walce o utworzenie 
powiatu i mobilizacji w tej sprawie wielu środowisk na naszym 
terenie. Później było przygotowanie właściwie wszystkiego - od 
kartki papieru do siedzib najważniejszych urzędów czy podsta-
wowych aktów prawnych. Spojrzenie jest podobne, bo cały czas 
chodzi o ten sam powiat, ale dzisiaj - jak sądzę - działamy bar-
dziej profesjonalnie.
- Dużo się w powiecie strzyżowskim zmieniło? 
- Na to pytanie na pewno najlepiej odpowiedzieliby sami miesz-
kańcy. Ja mam w pamięci stan zadań publicznych na naszym 
terenie przekazanych powiatowi w 1998 r. Ten obraz nie był 
zbyt dobry. Pamiętam chociażby pierwszy objazd po wszystkich 
drogach, które wówczas stały się powiatowymi. W ogromnej 
części ich stan był tragiczny. Podobnie było w wielu przypad-
kach, jeżeli chodzi o infrastrukturę obiektów szkolnych, oświa-
towych, ochrony zdrowia itp. Przez 10 lat nie zmieniliśmy jesz-
cze wszystkiego, ale z 200 km naszych dróg 120 km zostało 
zmodernizowanych, a do końca przyszłego roku odnowimy 
dalsze kilkadziesiąt kilometrów. Powstało już i powstaje nadal 
kilka nowoczesnych mostów, odnowione są niemal wszystkie 
obiekty szkolne, służące pomocy społecznej czy bezpieczeństwu 
publicznemu.
- Samorząd często podkreśla, że największy sukces to lepsze 
niż kiedyś drogi. I rzeczywiście nie da się temu zaprzeczyć. 
Z czego jeszcze Pana zdaniem ludzie pracujący dla powiatu 
mogą być szczególnie dumni?
- Rzeczywiście, najbardziej cieszymy się z wykonania zadań 
infrastrukturalnych, bo one są najbardziej konkretne. Niemniej 
jednak nie należy całej działalności samorządu sprowadzać tyl-
ko do infrastruktury, bo obejmuje ona znacznie szerszy zakres. 
Naszym zadaniem jest służba dla mieszkańców. Dlatego cieszą 
nas dobre opinie o pracy naszych urzędów, o szybkości zała-
twiania większości spraw, cieszymy się z efektywnej współpracy 
z samorządami gmin i innymi podmiotami na naszym terenie 
i poza nim. Tym, co sprawia satysfakcję w ocenie naszej pracy, 
jest chociażby znane w województwie wysokie miejsce naszego 
powiatu w wykorzystaniu środków unijnych czy zainicjowanie 
wielu unikalnych w skali nawet całego kraju przedsięwzięć, jak 
powiatowy fundusz stypendialny czy program wsparcia ochro-
ny obiektów zabytkowych. Państwo radni wszystkich kadencji, 
członkowie Zarządu, pracownicy i dyrektorzy naszych jednostek 
mogą być najbardziej dumni z tego, że skutkiem ich codziennej 
pracy była pomoc dla wielkiej rzeszy osób jej potrzebujących, 
w tym osób niepełnosprawnych, młodzieży, osób bezrobotnych, 
po prostu pomoc naszym mieszkańcom. 
- Można coraz więcej robić, bo rosną dochody powiatu. 10 lat 
temu mieliście do dyspozycji 3 razy mniej pieniędzy niż dziś. 
Jak to możliwe?
- Niestety, ta ocena jest zbyt optymistyczna. Rzeczywiście - pa-
trząc wprost, dochody powiatu w ciągu 10 lat zwiększyły się 
niemal trzykrotnie. To zwiększenie spowodowane jest jednak 
realizacją wielu zadań inwestycyjnych dofinansowanych z ze-
wnętrznych źródeł a przede wszystkim koniecznością przeka-
zywania przez nas zwiększonych funduszy na rzecz zadań bie-
żących w oświacie czy pomocy społecznej, wynikającej ze zmian 
ustawowych. Wdrażanie kolejnych projektów rozwojowych wy-
maga też zabezpieczenia części środków własnych, co przekłada 
się na konieczność założenia nie tylko dochodów własnych, ale 
także środków pochodzących z kredytów czy innych tego typu 
źródeł. Generalnie, niestety powiaty w całej Polsce w 1998 r. 
zostały słabo wyposażone w instrumenty finansowe, w tym do-
chody służące realizacji nałożonych na nie zadań.
- Ludzie chcą coraz lepiej zarabiać, wygodniej żyć. Jak rozwi-
jać powiat, w którym kierunku iść, by ze Strzyżowa i okolic 
nikt nie chciał wyjeżdżać? Jaki macie plan rozwoju?

- W 2002 roku Rada Powiatu przyjęła „Strategię rozwoju po-
wiatu strzyżowskiego na lata 2002-2010”. Główne kierunki 
rozwoju dotyczą wzrostu przedsiębiorczości, przekształceń w 
rolnictwie, modernizacji systemu edukacji, rozwoju infrastruk-
tury i usług związanych z rekreacją i turystyką. Założone cele są 
sukcesywnie realizowane i chociaż jeszcze daleko do osiągnięcia 
poziomu, jaki rysuje się w pytaniu, to jednak już dzisiaj widać 
pierwsze efekty we wszystkich powyższych obszarach. Obecnie 
wyzwaniem strategicznym dla naszego powiatu jest przygoto-
wywana wielka inwestycja krajowa, jaką będzie budowa drogi 
ekspresowej S-19, której dobrze wyznaczony przebieg przez 
nasz teren - a nad tym pracujemy - może przyczynić się nie 
tylko do nowej jakości połączeń komunikacyjnych, ale również 
do zdynamizowania rozwoju gospodarczego.
- Czy może zdradzić Pan jakiś ważny projekt dla powiatu, na 
który chcecie pozyskać pieniądze z Unii, a który jest w fazie 
przygotowań?
- Takim najciekawszym przygotowywanym przez nas obecnie  
projektem jest, jak sądzę, projekt Transgranicznego Centrum 
Kultury w Wiśniowej. W zabytkowych, nieużywanych już od 
długiego czasu obiektach dworskich chcemy po przeprowa-
dzonej modernizacji zlokalizować ośrodek służący współpracy 
przygranicznej dla młodzieży i twórców kultury. Współpracu-
jemy w tym zakresie z partnerami z samorządów słowackich i 
ukraińskich. Ważnym projektem jest również Centrum Trans-
feru Nowoczesnych Technologii Wytwarzania - zespół pracow-
ni-laboratoriów przemysłowych, w których młodzież byłaby 
kształcona w zakresie umiejętności zawodowych i przygotowy-
wana do pracy w najnowocześniejszych zakładach na naszym 
terenie, jak chociażby WSK „PZL-Rzeszów” S.A.
- Jaki będzie powiat strzyżowski za kolejne 10 lat?
- W pierwszym dziesięcioleciu powiat zmuszony był nadrabiać 
zaległości w różnych dziedzinach, sięgające nawet kilku dekad. 
Przez następne 10 lat musimy skupić się na projektach roz-
wojowych, w tym nowych inwestycjach w sferze gospodarczej. 
To wydaje się dzisiaj nieprawdopodobne, ale wszystko na to 
wskazuje, że za 10 lat nie będzie bezrobocia, a raczej będziemy 
szukać rąk do pracy. Sądzę, że mimo unowocześnienia naszego 
terenu, także za te 10 lat powiat pozostanie zwartą, lokalną spo-
łecznością - obszarem ludzi gościnnych, wyznających tradycyjne 
wartości, przyjaźnie nastawionych do inwestorów i turystów.
- Za to wszyscy trzymamy kciuki.

Pozyskiwanie pieniędzy z zewnątrz 
i inwestycje to nasze główne cele

Rozmowa z Robertem Godkiem, 
starostą strzyżowskim

Fot. Tadeusz Poźniak

510 lat samorządu powiatowego w Strzyżowie

Nasz samorząd sięga po pieniądze niemal z wszystkich 
dostępnych programów pomocowych, szczególnie 
tych finansowanych przez Unię Europejską. Wysokie 

wyniki powiatu strzyżowskiego w tej dziedzinie potwierdzają 
kolejne niezależne raporty, w tym m.in. przygotowany w 2008 
r. raport końcowy badania ewaluacyjnego „Analiza aktywności 
samorządów gminnych i powiatowych województwa podkar-
packiego w wykorzystaniu funduszy strukturalnych” (opraco-
wany przez Agrotec Polska Sp. z o.o. na zamówienie Urzędu 
Marszałkowskiego w Rzeszowie).

Tych dodatkowych pieniędzy z zewnątrz potrzebu-
jemy na różne zadania. Największe dotychczas zrealizowane 
dotyczą dróg powiatowych, obiektów oświatowych, pomo-
cy społecznej, ochrony zdrowia. Ale podejmujemy również 
przedsięwzięcia w dziedzinie kultury czy turystyki i realizu-
jemy projekty nastawione na bezpośrednią pomoc mieszkań-
com, jak chociażby programy stypendialne i inne finansowane 
z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wykorzystanie 
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Liczba projektów zrealizowanych przez 
samorządy powiatowe w województwie 
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Liczba projektów unijnych zrealizowanych przez 
samorządy powiatowe w woj. podkarpackim wg 
badań Agrotec Polska

Współpraca 
międzynarodowa

Powodzenie naszych działań nie jest uzależnione tylko 
od naszych własnych możliwości. Na wiele przedsię-
wzięć ważnych dla naszego terenu potrzebujemy ze-

wnętrznego wsparcia. Dlatego też niezbędna jest stała aktyw-
ność naszego samorządu nie tylko w regionie, ale także na 
poziomie krajowym i międzynarodowym. Powiat strzyżowski 
jest członkiem kilku organizacji samorządowych, w tym - 
jako członek-założyciel - Związku Powiatów Polskich. Nasz 
samorząd podpisał też umowy o współpracy partnerskiej z 
samorządami Ukrainy - Miejską i Rejonową Radą Miasta 
Brody oraz słowackimi - miastem Lipany, gminą Brezovica 
i Stowarzyszeniem Gmin Górnej Torysy. Ta aktywność po-
zwala na realizację wielu nowych projektów.


