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PROJEKTY NASZEGO SAMORZĄDU
REGIONALNE CENTRUM EDUKACJI 

ZAWODOWEJ I NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII

W Dobrzechowie na miejscu dawnej cegielni powstaje 
obiekt, który będzie służył kształceniu praktycznemu uczniów 

Zespołu Szkół Technicznych w Strzyżowie. Zlokalizowane 

tam zostaną nowoczesne laboratoria i specjalistyczne pracow-

nie dla kształcenia młodzieży m.in. w zawodach związanych 

z motoryzacją i lotnictwem. Partnerem w projekcie dla samo-

rządu powiatowego jest Politechnika Rzeszowska i stowarzy-

szenie „Dolina Lotnicza”. Koszt projektu to prawie 13 mln zł, 

z czego 85% pochodzi z Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego, pozostała kwota zaś z budżetu powiatu. Zakoń-

czenie realizacji projektu planowane jest na 2013 r.

MODERNIZACJA OBIEKTÓW 
POMOCY SPOŁECZNEJ 

W POWIECIE STRZYŻOWSKIM

W 2010 r. zakończono modernizację placówek pomocy 

społecznej prowadzonych przez Powiat Strzyżowski. Stało 

się to możliwe m.in. dzięki projektowi realizowanemu w ra-

mach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Podkarpackiego, który pozwolił na dokończenie standaryzacji 

domów pomocy społecznej w Gliniku Dolnym i Babicy. War-

tość projektu wyniosła prawie 8,4 mln zł, z czego 4,3 mln zł 

pochodziło z EFRR.

ROZBUDOWA I TERMOMODERNIZACJA 
SZPITALA POWIATOWEGO W STRZYŻOWIE

W latach 2009-2011 SP ZOZ w Strzyżowie realizował 

dwa projekty w ramach RPO WP związane z modernizacją 

szpitala powiatowego. Efekty przeprowadzonych działań to 

m.in. uzyskanie nowych pomieszczeń dla poradni specjali-

stycznych i laboratorium, rozszerzenie działalności Zakładu 

– Pielęgnacyjno-Opiekuńczego, budowa nowej kotłowni i do-

cieplenie budynku. Wartość projektów wyniosła 4,5 mln zł, 

a wkład własny zapewniony został z budżetu samorządu po-

wiatowego.

REWITALIZACJA ZABYTKOWEGO ZESPOŁU 
PAŁACOWO-PARKOWEGO W WIŚNIOWEJ

W 2005 r. samorząd powiatowy przejął od Agencji Nie-

ruchomości Rolnych Skarbu Państwa nieużytkowane zabudo-

wania i teren w Wiśniowej, stanowiące niegdyś majątek rodzi-

ny Mycielskich, następnie do początku lat 90 wykorzystywane 

m.in. przez Państwowe Gospodarstwo Rolne i przedsiębior-

stwo IGLOOPOL. Od tego czasu Zarząd Powiatu podejmuje 

starania o rewitalizację zabudowań i całego parku. Aktualnie 

realizowany jest za kwotę 4.6 mln zł projekt w ramach RPO 

WP, który ma na celu odbudowę parku i zabudowań gospodar-

czych. Sam obiekt dworu byłby odnowiony w ramach projektu 

złożonego przez Zarząd Powiatu wspólnie z samorządem gmi-

ny Brezovica na Słowacji oraz w partnerstwie z Euroregionem 

Karpackim i Gminą Wiśniowa. Celem rewitalizacji jest stwo-

rzenie w odnowionych obiektach Transgranicznego Centrum 

Kultury.
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