
AdAptAcjA budynku byłej szkoły 
w pstrągowej woli (gminA czudec) nA 

filię domu pomocy społecznej w bAbicy

Projekt został zrealizowany samodzielnie przez powiat strzyżowski 
w latach 2002-2004. Za ponad 1 mln zł pochodzących z budżetu po-
wiatu i budżetu państwa przerobiono budynek nieczynnej szkoły w 
Pstrągowej Woli na obiekt służący osobom niepełnosprawnym. Dom 
w Pstrągowej Woli jest filią Domu Pomocy Społecznej w Babicy. Obec-
nie mieszka w nim 26 pensjonariuszy, którzy znajdują tam fachową 
opiekę. 

nAdbudowA budynku specjAlnego 
ośrodkA szkolno-wychowAwczego 

w strzyżowie

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w 1996 r. został przenie-
siony z Wysokiej Strzyżowskiej do Strzyżowa. Około 50 dzieci wraz z 
nauczycielami i innymi pracownikami ulokowano w budynku dawne-
go internatu Zespołu Szkół w Strzyżowie. Budynek ten wymagał wielu 
prac remontowych i adaptacyjnych, które wykonywano w kolejnych 
latach. Ich finałem był projekt nadbudowy zrealizowany w 2006 r., w 
większości ze środków Unii Europejskiej, za ponad 796 tys. zł. Dzięki 
temu uzyskano nowe sale do nauki oraz ciekawe rozwiązania architek-
toniczne widoczne przy wjeździe do centrum Strzyżowa.

przebudowA odcinkA drogi powiAtowej 
nr 1936 niebylec-gwoźnicA 

w konieczkowej orAz budowA nowego 
mostu w gwoźnicy

Projekt wykonano w 2005 r. w ramach Zintegrowanego Programu 
Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. Za ponad 909 tys. zł odnowiono 
2,68 km drogi. Około 673 tys. zł pozyskano na ten cel z Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego, a około 237 tys. zł pochodziło z bud-
żetu powiatu. W 2008 r. zbudowano nowy most, który po kilkudzie-
sięciu latach zastąpił istniejący most tymczasowy. Koszt inwestycji wy-
niósł 2,7 mln zł. Inwestycję zrealizowano ze środków: rezerwy budżetu 
państwa pozostającej w dyspozycji ministra Infrastruktury (ponad 1,1 
mln zł), gminy Niebylec (400 tys. zł) oraz budżetu powiatu (ponad 1,1 
mln zł).

przeniesienie odcinkA drogi nr 1922 
wiśniowA-jAzowA-mArkuszowA 

(gminA wiśniowA) 

Projekt zrealizowany był w latach 2005-2006. Z powodu oberwania 
skarpy korpusu drogowego odcinek drogi został wyłączony z ruchu. 
Konieczne stało się przeniesienie drogi w inne miejsce. Dzięki współ-
pracy z gminą Wiśniowa oraz właścicielami sąsiednich działek zaku-
piono potrzebny grunt i wykonano nowy odcinek drogi za 417 tys. zł 
(80% tych środków pozyskano z budżetu państwa, a 20% pochodziło 
z budżetu powiatu).

przebudowA drogi powiAtowej nr 1927r 
węglówkA-wysokA strzyżowskA-
-dobrzechów wrAz z przebudową 

mostu nA rzece wisłok

Projekty drogowe były pierwszymi przygotowanymi i zgłoszonymi przez 
samorząd powiatowy do Regionalnego Programu Operacyjnego Woje-
wództwa Podkarpackiego, który wykorzystuje środki Unii Europejskiej 
w latach 2007-2013. Największą realizowaną do tej pory przez powiat 
inwestycją jest modernizacja drogi w Wysokiej Strzyżowskiej. W jej ra-
mach przebudowywany jest most - z konstrukcji metalowo-drewnia-
nej o ograniczonej nośności na konstrukcję żelbetową. Powstanie no-
woczesny most o dostosowanej do współczesnych wymagań nośności 
oraz 4,37 km nowej nawierzchni drogi wraz z urządzeniami towarzy-
szącymi. Koszt zadania wyniesie ok. 9 mln zł, z czego ponad 4,5 mln 
zł pochodzić będzie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 
ponad 2,2 mln z budżetu powiatu strzyżowskiego i ponad 2,1 mln zł z 
budżetu gminy Strzyżów, która jest partnerem w realizacji projektu. 
Zakończenie robót planowane jest na drugą połowę 2010 r. 

przebudowA drogi powiAtowej 
frysztAk-gogołów-klecie 

wrAz z poprAwą bezpieczeństwA 
pieszych i pojAzdów (gminA frysztAk)

Był to pierwszy projekt powiatu strzyżowskiego w ramach rządowego 
programu wieloletniego pod nazwą Narodowy Program Przebudowy 
Dróg Lokalnych. Wydano na ten cel niemal 4,5 mln zł, z czego ponad 
2,1 mln zł pochodziło z budżetu państwa, ponad 1,2 mln zł z budżetu 
powiatu i ponad 1 mln zł z gminy Frysztak. Za te środki zmodernizo-
wane zostało około 7 km drogi, zastosowano też urządzenia poprawia-
jące bezpieczeństwo pieszych i pojazdów, w tym chodnik o długości 
2,73 km. 

regionAlne centrum trAnsferu 
nowoczesnych technologii 

wytwArzAniA (powiAt strzyżowski)

Założeniem głównym tego projektu jest unowocześnienie kształcenia 
zawodowego poprzez rozwój ośrodków badawczo-rozwojowych na te-
renie całego województwa podkarpackiego oraz współpracę szkół za-
wodowych z uczelniami wyższymi i innowacyjnymi przedsiębiorstwa-
mi. Projekt obejmuje kilkanaście powiatów w województwie, a rolę 
wiodącą wśród partnerów biznesowych projektu pełni stowarzyszenie 
„Dolina Lotnicza”, zrzeszające najważniejsze zakłady branży lotniczej 
m.in. w naszym regionie, w tym WSK „PZL-Rzeszów”. Projekt wpisa-
ny jest na tzw. indykatywną listę projektów kluczowych, co oznacza, 
że w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Podkarpackiego są już na to zadanie zarezerwowane pieniądze. W ra-
mach tego projektu w naszym powiecie przewidziane jest utworzenie 
zespołu laboratoriów i pracowni kształcenia zawodowego, w których 
w nowoczesny, innowacyjny sposób uczeni będą przyszli pracownicy 
przedsiębiorstw stosujących nowoczesne technologie. Realizacja pro-
jektu przewidywana jest na lata 2010-2012.

zAkup cyfrowego ApArAtu 
rentgenowskiego nA potrzeby 

szpitAlA powiAtowego w strzyżowie

Wyeksploatowany sprzęt medyczny stanowi do dzisiaj problem dla 
Szpitala powiatowego w Strzyżowie. Samorząd powiatowy od czasu 
przejęcia zadań organu prowadzącego tę placówkę (czyli od roku 1999) 
podejmuje kolejne kroki zmierzające do jej modernizacji. Dotyczy to 
także wymiany sprzętu. Przykładem może być zakup nowoczesnego, 
w pełni cyfrowego aparatu rentgenowskiego. Na ten cel udało nam 
się zdobyć ponad 1,2 mln zł ze źródeł zewnętrznych, w tym większość 
środków z rezerwy budżetu państwa pozostającej w dyspozycji Rady 
Ministrów. 

projekty naszego samorządu
Powiat strzyżowski przez 10 lat zrealizował wiele 

projektów, wykorzystując środki finansowe z 
różnych dostępnych programów pomocowych. 
Projekty te najczęściej dotyczą inwestycji infra-

strukturalnych, w tym modernizacji dróg 
powiatowych, ale są to także inwestycje 

oświatowe, turystyczne oraz projekty społeczne, 
informatyczne i inne. Obecnie przygotowujemy
 i  wdrażamy kolejne, a ich efekty będą wspoma-

gać różne dziedziny życia naszej społeczności. 

Pracownicy Starostwa Powiatowego w Strzyżowie zaangażowani w przygotowanie projektu objętego dofinansowaniem Unii Europejskiej

1110 lat samorządu powiatowego w Strzyżowie


