
Przebudowa drogi 
Powiatowej nr 1936r 

niebylec-gwoźnica wraz z 
Przebudową mostów

Projekt zakłada modernizację odcinka 4,3 km drogi 
wraz z infrastrukturą towarzyszącą, w tym 3 mo-
stami. Jest to drugi projekt drogowy Powiatu Strzy-
żowskiego objęty dofinansowaniem z Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Podkarpac-
kiego. Realizowany będzie w latach 2009-2010. 
Koszt zadania wyniesie 5,9 mln zł, z czego 4,1 mln 
zł pochodzić będzie z Europejskiego Funduszu Roz-
woju Regionalnego, 892 tys. zł  z budżetu powiatu 
strzyżowskiego i 892 tys. zł z budżetu gminy Nieby-
lec, która jest partnerem w realizacji przedsięwzię-
cia.

transgraniczne 
centrum Kultury w wiśniowej

Ważnym zadaniem, które w ramach strategii roz-
wojowej dla naszego terenu przyjęte zostało przez  
zarząd i Radę Powiatu, jest zagospodarowanie nie-
czynnych obiektów, szczególnie mających wartość 
zabytkową. W 2005 r. powiat strzyżowski przejął 
od Agencji Nieruchomości Rolnych Skarbu Państwa 
zabudowania podworskie w Wiśniowej. Dzięki pie-
niądzom uzyskanym w 2007 r. z Ministerstwa Kultu-
ry wykonana została konserwacja elewacji pałacu. 
Budynki w Wiśniowej postanowiliśmy przeznaczyć 
na kulturalną i młodzieżową współpracę między-
narodową. W tym celu przygotowywane są kolejne 
projekty do programów wspierających współpracę 
międzynarodową. Dwa z nich, które złożyliśmy do 
Programu Współpracy Polska-Białoruś-Ukraina i 
Polska-Słowacja zakończyły się niepowodzeniem, 
ale przygotowywany jest kolejny projekt na odnowę 
i nadanie nowej funkcji budynkowi pałacowemu, a 
w przyszłości także pozostałym zabudowaniom oraz 
parkowemu otoczeniu. Realizacja przewidywana 
jest na lata 2010-2012.

Przywróćmy nadzieję. 
aKtywizacja osób 

zagrożonych wyKluczeniem 
w Powiecie strzyżowsKim

Projekt realizowany jest przez powiat strzyżowski 
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 
Partnerami są: Starostwo Powiatowe w Strzyżowie, 
Caritas Diecezji Rzeszowskiej, Polski Związek Niewi-
domych oraz Towarzystwo Inicjatyw Społecznych 
„Gama” w Rzeszowie. W pierwszej edycji projektu  
 
 

(realizowanej w latach 2008-2010) uczestniczy 120   
niepełnosprawnych i długotrwale bezrobotnych 
mieszkańców powiatu strzyżowskiego. Na ten cel 
zdobyliśmy 1,6 mln zł z Europejskiego Funduszu 
Społecznego. Projekt ma ułatwić znalezienie pracy 
wyłonionej grupie osób, które wezmą udział w bez-
płatnych kursach i szkoleniach. Obecnie przygoto-
wujemy drugą edycję projektu, która rozpocznie się 
w pierwszych miesiącach 2010 r.

modernizacja obieKtów 
Pomocy sPołecznej 

w Powiecie strzyżowsKim

Dom Pomocy Społecznej w Gliniku Dolnym jest 
jedną z najstarszych placówek stacjonarnych po-
mocy społecznej w województwie podkarpackim. 
Przebywa w nim obecnie ok. 50 pensjonariuszy. 
Budynek nie spełnia jednak współczesnych stan-
dardów, dlatego konieczna była budowa nowego 
obiektu. Wysiłki zarządu i Rady powiatu kolejnych 
kadencji sprawiły, że dziś dom w Gliniku posiada 
już nowy budynek w stanie surowym zamkniętym. 
Zakończenie budowy planowane jest w 2010 r. w 
ramach projektu złożonego do Regionalnego Pro-
gramu Operacyjnego Województwa Podkarpac-
kiego. W efekcie tych działań liczba mieszkańców 
zwiększy się do 56 a liczba pracowników z 30 do 
43. Złożony projekt zakłada nie tylko modernizację 
DPS w Gliniku, ale także wprowadzenie nowych ak-
tywności w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie 
w Strzyżowie oraz prace modernizacyjne w dwóch 
pozostałych domach pomocy społecznej prowa-
dzonych przez samorząd powiatowy w Strzyżowie: 
w Babicy i w Pstrągowej Woli.

Przebudowa drogi 
Powiatowej nr 1915r 

Pstrągowa-nowa wieś 
wraz z PoPrawą bezPieczeń-

stwa Pieszych i Pojazdów

To kolejny projekt samorządu powiatowego w Strzy-
żowie dotyczący infrastruktury drogowej, realizowa-
ny w ramach Narodowego Programu Przebudowy 
Dróg Lokalnych. Dzięki dobremu przygotowaniu i 
partnerskiej współpracy z gminą Czudec, która na 
ten cel zaangażowała znaczne pieniądze, projekt 
zyskał wysoką - czwartą w województwie lokatę na 
liście zakwalifikowanych do realizacji projektów dla 
dróg powiatowych. Dzięki temu wykonamy ok. 7 km 
nowej nawierzchni, 1 km chodnika, modernizację 
zatok autobusowych, przebudowę mostu. Zamon-
towane i wykonane zostaną urządzenia poprawiają-
ce bezpieczeństwo użytkowników drogi. Prace mają 
być wykonane w 2010 r. i będą już kolejną od 1999 r. 
inwestycją na tej drodze. Zważywszy zaś na to, że sa-
morząd powiatu ropczycko-sędziszowskiego w tym 
samym czasie wykonuje przebudowę i modernizację 
drogi Bystrzyca-Nawsie, mieszkańcy Pstrągowej i są-
siednich miejscowości wkrótce zyskają wygodne po-
łączenia komunikacyjne we wszystkich kierunkach.

w drodze do Kariery - szanse 
na lePszą Przyszłość - 

Program rozwojowy liceum 
ogólnoKształcącego 

w strzyżowie

Jest to projekt zajęć dodatkowych dla uczniów Li-
ceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza 
w Strzyżowie, które mają rozwijać ich zaintereso-
wania i przygotowywać do przyszłego zawodu. Będą 
one prowadzone w latach 2009-2011 w ramach 
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Uczniowie 
skorzystają z ok. 3,5 tys. godzin dodatkowych zajęć 
w postaci kół zainteresowań, zajęć wyrównawczych, 
konsultacji, prowadzonych m.in. przez pracowników 
uczelni wyższych. W ramach projektu sfinansowane 
zostaną także nowoczesne pomoce naukowe oraz 
oprogramowanie komputerowe. Na realizację pro-
jektu przewidziano ponad 1,7 mln zł z Europejskiego 
Funduszu Społecznego.

rozbudowa, nadbudowa 
i zmiana sPosobu 

użytKowania szPitala 
Powiatowego w strzyżowie 

Szpital Powiatowy w Strzyżowie jest niewątpliwie 
najważniejszą placówką medyczną na naszym tere-
nie. Powiat stale wspiera jej działalność, przeznacza-
jąc na ten cel znaczne kwoty i poszukując pieniędzy 
także na zewnątrz. Teraz SP ZOZ w Strzyżowie udało 
się zdobyć znaczne środki (kilka mln zł) na kolejny 
etap prac modernizacyjnych. Projekt realizowany 
będzie w latach 2010-2011 z Regionalnego Progra-
mu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Re-
gionalnego. Wkład własny do projektu zapewnia 

budżet powiatu. W najbliższym czasie w podobny 
sposób realizowany będzie projekt Podkarpackiego 
Systemu Informacji Medycznej, który pozwoli nasze-
mu szpitalowi na wdrożenie nowoczesnych techno-
logii informatycznych w zarządzaniu i wykonywaniu 
procedur medycznych.

modernizacja obsługi 
eleKtronicznej - zaKuP 

sPrzętu KomPuterowego 
w starostwie Powiatowym 

w strzyżowie

Projekt informatyczny powiatu strzyżowskiego zre-
alizowany w latach 2005-2009. Dzięki niemu m.in. 
kupiono nowe komputery z oprogramowaniem oraz 
wprowadzono nowoczesną obsługę elektroniczną 
załatwianych w Starostwie spraw poprzez zastoso-
wanie systemu elektronicznego obiegu dokumen-
tów i podpisu cyfrowego. Projekt zakwalifikowany 
został do realizacji z listy rezerwowej Zintegrowane-
go Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 
dopiero w 2009 r., dlatego też niektóre działania zre-
alizowano już w 2005 r., pozostałe zaś w 2009. 

wsParcie styPendialne 
uczniów szKół Ponadgimna-

zjalnych z terenu wojewódz-
twa PodKarPacKiego (Powiat 

strzyżowsKi) w latach 2004-2009

W kolejnych latach Starostwo Powiatowe w Strzyżo-
wie realizowało projekty stypendialne ze środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu pań-
stwa, dzięki którym wsparcie uzyskało 2 331 osób, w 
tym 1 788 uczniów i 543 studentów ze wszystkich 
miejscowości naszego powiatu. Na ten cel w latach 
2004-2009 przeznaczono razem 2,2 mln zł.

Szanowni Państwo

Wymienione powyżej programy i projekty to tylko przykłady konkretnych działań i przed-
sięwzięć naszego samorządu. Jest ich znacznie więcej. Nie zdołaliśmy już ująć na przykład 

stale przez nas realizowanych programów w dziedzinie ochrony środowiska i rolnictwa 
takich jak: wsparcie usuwania azbestu, program dofinansowania badań opryskiwaczy i gleb, 
przedsięwzięć związanych z edukacją ekologiczną czy promocją naszego terenu. Wszystkich 

zainteresowanych zapraszamy do odwiedzenia naszych serwisów internetowych www.
strzyzow.com.pl i www.strzyzowski.pl , w których na bieżąco przedstawiamy wiele istotnych 

i użytecznych informacji dotyczących powiatu strzyżowskiego. Mamy nadzieję, że lektura 
biuletynu dostarczyła Państwu miłych wrażeń.
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