Egzemplarz bezpłatny

Nr 1 (38)

Kwiecień 2019
ISSN 1509-4421

SAMORZĄDOWE CZASOPISMO INFORMACYJNE

Wszystkim Mieszkańcom Powiatu Przeworskiego,
życzymy radosnych Świąt Wielkanocnych,
wypełnionych nadzieją budzącej się do życia wiosny,
smacznego Święconego w gronie najbliższych.

Aby nastrój tych Świąt
przybranych wiosenną radością i beztroską
utrwalił się w Waszych sercach na długi czas
i pozostał z Wami także w poświątecznej codzienności.

Wesołego Alleluja!
Przewodniczący Rady Powiatu
Tadeusz Kiełbowicz
Starosta
Bogusław Urban
Wicestarosta
Jerzy Mazur
SAMORZĄDOWE CZASOPISMO
INFORMACYJNE

Czasopismo wpisane do Rejestru
Dzienników i Czasopism pod NR 52
Nakład: 3000 egz.
Wydawca:
Powiat Przeworski
ul. Jagiellońska 10
37-200 Przeworsk
tel. (16) 648 70 09
faks. (16) 648 94 84
www.powiatprzeworsk.pl
e-mail: starosta@powiatprzeworsk.pl

Redaguje: Zespół redakcyjny.
Zastrzegamy sobie prawo skracania
materiałów, redagowania i opatrywania ich własnymi tytułami.

Kwiecień 2019

POWIAT

PRZEWORSKI

Strona 3

RADA I ZARZĄD POWIATU PRZEWORSKIEGO VI KADENCJI

ZARZĄD POWIATU PRZEWORSKIEGO
Bogusław Urban - Starosta Przeworski
Jerzy Mazur - Wicestarosta Przeworski
Agnieszka Bukowa - Jedynak - Członek Zarządu
Wiesław Bukowski - Członek Zarządu
Jacek Kierepka - Członek Zarządu

RADA POWIATU PRZEWORSKIEGO
Tadeusz Kiełbowicz - Przewodniczący
Zenon Koper - Wiceprzewodniczący
Paweł Tworek - Wiceprzewodniczący
Krzysztof Bartuś
Wiesław Bukowski
Agnieszka Bukowa - Jedynak
Zdzisław Doskocz
Marcin Fujarowicz
Jacek Kierepka
Zbigniew Kiszka
Wiesław Kubicki

Jerzy Mazur
Janusz Owsiak
Jacek Pieniążek
Bogdan Sebzda
Tomasz Syk
Bogusław Urban
Józef Więcław
Mieczysław Żuk
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SKŁADY STAŁYCH KOMISJI
RADY POWIATU PRZEWORSKIEGO VI KADENCJI
KOMISJA REWIZYJNA:
Krzysztof Bartuś – Przewodniczący Komisji
Mieczysław Żuk
Jacek Pieniążek
Zbigniew Kiszka
Janusz Owsiak

KOMISJA SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI:
Wiesław Kubicki – Przewodniczący Komisji
Krzysztof Bartuś
Tomasz Syk
Jacek Pieniążek
Mieczysław Żuk

KOMISJA SPOŁECZNA:
Mieczysław Żuk – Przewodniczący Komisji
Paweł Tworek
Agnieszka Bukowa - Jedynak
Marcin Fujarowicz
Tomasz Syk

KOMISJA GOSPODARCZA I ROLNICTWA:
Agnieszka Bukowa - Jedynak - Przewodnicząca Komisji
Jacek Kierepka
Zenon Koper
Marcin Fujarowicz
Zbigniew Kiszka

KOMISJA DS. ZDROWIA, BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO:
Wiesław Bukowski - Przewodniczący Komisji
Jacek Kierepka
Paweł Tworek
Zdzisław Doskocz
Tomasz Syk
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ROZMOWA Z BOGUSŁAWEM URBANEM
STAROSTĄ PRZEWORSKIM
– 20 listopada 2018 r., podczas I Sesji Rady Powiatu
Przeworskiego VI kadencji, został Pan wybrany
Starostą Powiatu Przeworskiego. Proszę powiedzieć
coś o sobie?
– Z wykształcenia jestem nauczycielem historii. Przez
wiele lat pełniłem funkcje dyrektorów szkół publicznych, przez ostatnie 11 lat byłem dyrektorem niepublicznego gimnazjum. Wspólnie z żoną – farmaceutką mieszkam w Kańczudze, mamy troje dorosłych
już dzieci. Z samorządem związany jestem od 1990
roku, posiadam zatem duże doświadczenie w jego
funkcjonowaniu. W I kadencji Rady Powiatu Przeworskiego pełniłem funkcję Wicestarosty, w III i IV
byłem radnym. Pracowałem też w samorządzie
gminnym - przez kilka kadencji zasiadałem w Radzie
Miejskiej w Kańczudze.
– Jakie były Pana pierwsze wrażenia po objęciu
stanowiska?
– Oceniając sytuację finansową Starostwa mogę
powiedzieć, że wygląda ona dobrze. Nie ukrywam
jednak, że po 16 latach rządów poprzedniej ekipy,
związanej z Polskim Stronnictwem Ludowym, i 12
latach rządów poprzedniego Starosty, trudno mi
zaakceptować pewne rzeczy. Moje zastrzeżenia
dotyczyły w pierwszej kolejności działalności Powiatowego Zarządu Dróg w Przeworsku oraz braku realizacji dużych inwestycji drogowych. Zarządowi Powiatu przyjdzie zmierzyć się również z problemem złej
kondycji finansowej Szpitala Powiatowego w Przeworsku. Należy wziąć pod uwagę także to, że zobowiązania powiatu sięgają ok. 20 mln zł.
– Jakie zatem zadania będą dla Pana w tej kadencji
priorytetowe?
– Zarządzanie powiatem uzależnione będzie od
sytuacji w służbie zdrowia, od inwestycji na drogach
powiatowych oraz od oświaty.
Największym problemem, jak wspomniałem, jest
sytuacja Szpitala, który generuje wysokie, pogłębiające się straty. W grudniu ogłoszony został konkurs na
wyłonienie Dyrektora SP ZOZ w Przeworsku. Nowy
Dyrektor objął to stanowisko 15 lutego 2019 r.
Doszliśmy do wniosku, że w Szpitalu zachodzi
potrzeba zmian w obszarze jego funkcjonowania. Na
dzień dzisiejszy jesteśmy w stanie określić przyczyny
powstawania tak wysokich strat. Wśród oddziałów,
które generują dług wymienić należy: Oddział

Położniczo-Ginekologiczny i Ortopedii. Przykładem
rentownych oddziałów są natomiast: Oddział Kardiologiczny oraz Neurologiczny i Udarowy. Mówiąc
o przyczynach powstawania długu Szpitala należy
wziąć pod uwagę – po pierwsze wyceny zabiegów
medycznych, które są niedoszacowane, a po drugie
zweryfikować umowy zawarte z lekarzami.
SP ZOZ w Przeworsku jest największym zakładem pracy w naszym powiecie. Od jego kondycji będzie zależał
budżet powiatu przeworskiego. Na dzień dzisiejszy
propozycją Zarządu Powiatu jest pokrycie strat
placówki powstałych w 2018 r. Ogłoszony został także
przetarg na wykonanie audytu, po jego przeanalizowaniu podejmiemy decyzje co do dalszego funkcjonowania placówki. Obecnie zadaniem Dyrektora SP
ZOZ jest podniesienie wynagrodzeń osobom najmniej
zarabiającym oraz wypłacenie pracownikom środków
Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Zdajemy sobie sprawę, że potrzeba zapewnienia dodatkowych środków finansowych na podwyżki dla pracowników technicznych. Będzie to generować kolejne
straty, niemniej jednak uważam, że warto takie
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– Priorytetem będzie również poprawa stanu infrastruktury – budowa i remonty dróg powiatowych?
– W 2018 r. na drogach powiatowych nie były prowadzone duże inwestycje, stąd też nawiązałem współpracę z samorządami gminnymi. Udało się reaktywować Konwent Wójtów i Burmistrzów. Do tej pory
odbyły się trzy takie spotkania, na których uzgadniamy zasady współpracy, planowane inwestycje, szczególnie drogowe. Pierwszy Konwent odbył się w Tryńczy, drugi w Sieniawie, a trzeci w Hadlach Szklarskich.
Samorządy gminne są zainteresowane współfinansowaniem inwestycji na drogach powiatowych i chodnikach. W ramach współpracy z Gminą Tryńcza przystępujemy do prac projektowych budowy mostu na
rzece Wisłok w miejscowości Gniewczyna, łączącego
powiat przeworski z leżajskim. Przygotowujemy także
szereg inwestycji do nowo utworzonego Funduszu
Dróg Samorządowych.

Szkół w Kańczudze. W jakiej sytuacji są szkoły, dla
których Powiat Przeworski jest organem prowadzącym?
– Oświata jest ważnym problemem, który wiąże się
z brakiem naboru do Zespołów Szkół w Kańczudze
i Sieniawie. Na tę sytuację wpływa spadek liczby
urodzeń, czyli niż demograficzny, a poza tym szkoły
nie znalazły związków ze środowiskiem lokalnym.
Uważam, że szkoła powiatowa jest nie tylko szkołą
powiatu, ale też szkołą danego otoczenia. W promocję szkoły musi zaangażować się całe środowisko
lokalne. Należy promować informacje na temat
sukcesów uczniów i placówki, bardzo dobrych warunków do nauki, wyposażenia, oferty edukacyjnej.
Należy przede wszystkim zapobiec niepokojącej
tendencji w szkolnictwie: młodzież wyjeżdża i uczy się
w szkołach poza powiatem.
Zespół Szkół w Kańczudze od 1 września będzie
prowadzony przez Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga. Z podobnym wnioskiem, przejęcia Zespołu
Szkół w Zarzeczu, wystąpił Wójt Gminy Zarzecze.
Zarząd Powiatu będzie przychylnie patrzył na tę
propozycję, ponieważ da to możliwość odbudowy
pozycji tych szkół.

– Uchwałą Rady Powiatu Przeworskiego z dnia 6
lutego 2019 r. przekazano z dniem 1 września 2019 r.
Miastu i Gminie Kańczuga prowadzenie Zespołu

– Dziękuję za rozmowę i życzę powodzenia w realizacji planów.
Rozmawiała Ewelina Darzycka

decyzje podjąć. Szpital to nie tylko lekarze, ale i pozostali pracownicy, którzy dobrze wynagradzani za
swoją pracę, będą budować prestiż miejsca dbającego o zdrowie mieszkańców powiatu przeworskiego,
ale i ościennych.

RADA POWIATU PRZEWORSKIEGO
Stanowisko Rady Powiatu Przeworskiego
z dnia 6 lutego 2019 roku
Rada Powiatu Przeworskiego popiera wszelkie działania
zmierzające do uruchomienia na nowo fabryki wagonów w Gniewczynie.
Zakład ten przez wiele lat stanowił miejsce pracy dla mieszkańców
Naszego powiatu. Zasoby techniczne, lokalizacja, a także wykwalifikowana kadra,
która przez lata związana była z produkcją i remontem wagonów,
dają możliwość wznowienia pracy fabryki, a wielu mieszkańcom
szansę na dalszy rozwój i zatrudnienie.
Rada Powiatu Przeworskiego, mając na względzie dobro mieszkańców,
a także rozwój gospodarczy regionu,
w całości popiera wszelkie starania lokalnych samorządów
i innych podmiotów dążące do reaktywacji fabryki wagonów w Gniewczynie.
Tadeusz Kiełbowicz
Przewodniczący Rady Powiatu Przeworskiego
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WIELE PRZED NAMI

20 listopada 2018 r., na pierwszej sesji nowej
kadencji Rady Powiatu Przeworskiego, na wniosek
Starosty Przeworskiego, zostałem wybrany na stanowisko Wicestarosty. Jest to dla mnie ogromny
zaszczyt, ale przede wszystkim zobowiązanie w stosunku do mieszkańców całego powiatu, w tym moich
wyborców. Zrobię wszystko, aby nie zawieść pokładanego we mnie zaufania, wykorzystując moje
dotychczasowe doświadczenie.
W okresie kampanii wyborczej wiele mówiłem
o mojej wizji rozwoju powiatu, o moich planach co do
jego przyszłości oraz o tym, iż różnią się one od
dotychczas realizowanych. Takie stanowisko w tej
sprawie spotkało się z aprobatą i jednoznaczną
akceptacją moich wyborców, co utwierdziło mnie
w przekonaniu o słuszności kierunku jaki obrałem
oraz stało się głównym i jedynym wyznacznikiem
dalszych działań. Szansą na realizację moich planów
stało się porozumienie powyborcze, które doprowadziło do ukształtowania władz powiatu w obecnym
składzie, gdzie znalazłem również swoje miejsce.
Spotkałem się oczywiście z wieloma zarzutami, kierowanymi pod moim adresem, jak to zawiodłem pewne oczekiwania czy zburzyłem pewne
plany. Już wielokrotnie wypowiadałem się, iż w przeciwieństwie do niektórych, nie jestem niczyim
zakładnikiem i liczy się dla mnie przede wszystkim
zdanie moich wyborców i mieszkańców powiatu
przeworskiego. Moim jedynym celem jest zgodna
praca na rzecz rozwoju naszego samorządu, do której
zapraszam wszystkich myślących podobnie. Staram
się nikogo nie oceniać, rozliczać czy krytykować, każdy
ma prawo do własnych metod i sposobów działania,
oczywiście w granicach obowiązującego prawa. Będę

jednak stanowczo reagował na bezpodstawne ataki
mogące destabilizować pracę naszego samorządu.
Cztery miesiące, przez które dane mi było
piastować zaszczytną funkcję, to zbyt krótki okres, aby
dokonywać podsumowania i oceny swoich poczynań.
Pomimo, iż posiadam niemal 30-letnie doświadczenie
w administracji samorządowej czas ten poświęciłem
na dogłębną analizę funkcjonowania samego
starostwa, jednostek i służb powiatu, strategii
społeczno-ekonomicznej oraz optymalnych kierunków rozwoju powiatu. Obraz, jaki dzięki temu
otrzymałem, ukazał aktualny stan powiatu, zagrożenia na jakie jest narażony, ale przede wszystkim
szanse, które należy wykorzystać w najbliższej
przyszłości.
Jedną z nich, według mojej oceny bardzo
istotną pewnie dlatego, iż przez lata zajmowałem się
tym tematem, jest pozyskiwanie środków zewnętrznych z wszelkich możliwych źródeł finansowania. Co
prawda perspektywa finansowa 2014-2020 zmierza
ku końcowi, ale są jeszcze pewne możliwości,
z których należy skorzystać. Zależałoby mi bardzo na
realizacji projektu pn. „Rewitalizacja Kolei Dojazdowej Przeworsk Wąskotorowy – Dynów”, który został
złożony do RPO WP w 2016 r. Wymaga on jednak
wprowadzenia pewnych zmian, o których już wielokrotnie mówiłem i co najważniejsze ich akceptacji
przez Instytucję Zarządzającą. Byłby to pierwszy krok
modernizacji zdegradowanego torowiska tej wyjątkowej i unikatowej linii kolejowej, będącej także cennym
zabytkiem. Ogromne szanse, zarówno dla w/w obiektu, ale również innych działań na rzecz naszego powiatu widzę we współpracy ze Stowarzyszeniem Euroregion Karpacki Polska w ramach projektów Interregu.
Fundusz Dróg Samorządowych mający na celu
poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego i parametrów technicznych lokalnej sieci drogowej, a także
poprawę oraz zwiększenie atrakcyjności i dostępności
terenów inwestycyjnych, to kolejny niezmiernie
ważny program, w którym musimy bardzo mocno
uczestniczyć.
Są to tylko niektóre przykłady szans, które
musimy wykorzystać. Wierzę, że dzięki wspólnej,
zgodnej pracy zarządu i całej rady, pracowników,
jesteśmy w stanie tego dokonać, dla dobra wszystkich
naszych mieszkańców, czyli wiele jeszcze przed nami.
Jerzy Mazur
Wicestarosta Przeworski
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BUDŻET POWIATU PRZEWORSKIEGO NA 2019 ROK

27 grudnia 2018 r. Rada Powiatu Przeworskiego po raz pierwszy w tej kadencji uchwaliła budżet
powiatu na 2019 rok. Dochody budżetu powiatu
określone zostały w wys. 77.872.380,73 zł, z tego:
bieżące 67.873.752,16 zł, natomiast majątkowe
9.998.628,57 zł.
Wśród dochodów budżetu powiatu najważniejszą pozycję stanowi subwencja oświatowa 17.789.236,00 zł, co stanowi 22,84 % planowanych
dochodów powiatu ogółem. Subwencja wyrównawcza określona została w kwocie 15.227.717,00 zł. Na
jej wysokość ma wpływ m. in. wskaźnik dochodów
podatkowych na jednego mieszkańca w powiecie
w stosunku do wskaźnika dla wszystkich powiatów.
W naszym powiecie wskaźnik ten wynosi 133,25 %,
podczas gdy średnia dla wszystkich powiatów to
253,91 %. Znaczącym dochodem budżetu powiatu
jest również subwencja równoważąca w wys.
674.710,00 zł.
Ważną pozycją w budżecie jest udział powiatu
w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa,
w tym w podatku dochodowym od osób fizycznych,
który wynosi 10,25 % wpływów budżetu państwa
i oszacowany został na poziomie 12.472.298,00 zł.
Na zadania z zakresu administracji rządowej
określona została wysokość dotacji z Podkarpackiego
Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 8.443.548,00 zł.
Środki pozyskane z funduszy unijnych zarówno na projekty tzw. „miękkie” w szczególności edukacyjne jak i na projekty „twarde” inwestycyjne zostały
zaplanowane w wys. 15.347.704,40 zł.
W projekcie budżetu zaplanowano dotacje
celowe pozyskane na podstawie porozumień
z jednostkami samorządu terytorialnego w wys.

1.310.127,00 zł.
Wydatki budżetu powiatu określone zostały
w wys. 77.311.188,73 zł, z tego: bieżące 61.025.905,
55 zł, natomiast majątkowe 16.285.283,18 zł.
Największy udział w wydatkach budżetu
powiatu wynoszący 30,26 % ogółu stanowią wydatki
na oświatę i wychowanie. Na zadania związane ze
scalaniem gruntów oraz zagospodarowaniem poscaleniowym w m. Chałupki – Gorliczyna Szewnia,
Kisielów, Bóbrka Kańczucka, Siedleczka, Rączyna,
Urzejowice, Hadle Kańczuckie, Mikulice, Wolica,
Łapajówka, Maćkówka, Siennów, Żurawiczki zostały
zaplanowane środki w wys. 11.615.279,00 zł, co
stanowi 15,02 % ogółu wydatków. Na zadania
związane z transportem i utrzymaniem dróg przeznaczono kwotę 7.702.639,00 (9,96 % wydatków ogółem), w tym na wydatki inwestycyjne 3.879.00,00 zł.
Na szeroko rozumianą pomoc społeczną przeznaczono 10.510.738,00 zł, tj. 13,60 % wydatków ogółem.
Na wydatki związane z bezpieczeństwem publicznym,
tj. Państwowej Straży Pożarnej, związane z zarządzaniem kryzysowym itp., zaplanowano 3.914.800,00 zł,
co stanowi 5,06 % wydatków powiatu ogółem.
Utworzono także rezerwę budżetową na zadania
związane z zarządzaniem kryzysowym w wys.
144.028,00 zł. Na obsługę długu publicznego, czyli
zapłatę odsetek od kredytów i pożyczek przeznaczono
603.721,00 zł, tj. 0,78 % ogółu wydatków budżetu.
W budżecie powiatu są również realizowane
zadania z udziałem środków europejskich takie jak:
- Budowa Podkarpackiego Systemu Informacji
Przestrzennej (PSIP),
- „Zatrudnienie 30+”,
- Projekty w jednostkach oświatowych w tym:
1. „Nowe możliwości – nowe umiejętności” – ZS Zarzecze,
2. „Staże zagraniczne – podróż po wiedzę i doświadczenie” – ZS Zarzecze,
3. „ Stawiamy na fachowców” - ZSZ Przeworsk,
4. „Program ERASMUS” – ZSOiZ Przeworsk, ZS Kańczuga,
5. „Dobry zawód inwestycją na przyszłość” - ZS Kańczuga.
Nadwyżkę budżetu określono w wysokości
561.192,00 zł, z przeznaczeniem na spłatę wcześniej
zaciągniętych kredytów.
Anna Kowal
Skarbnik Powiatu Przeworskiego
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NOWY SEKRETARZ
W STAROSTWIE POWIATOWYM W PRZEWORSKU

Obowiązki Sekretarza Powiatu Przeworskiego
pełnię od 1 grudnia 2018 roku. Mieszkam na terenie
Gminy Przeworsk. Jestem absolwentem prawa i absolwentem administracji Uniwersytetu Marii CurieSkłodowskiej w Lublinie.
Pracę zawodową rozpocząłem w 1988 roku
w Urzędzie Skarbowym w Przeworsku. Od 1994 roku
do końca 1998 roku byłem zatrudniony na stanowisku
Kierownika Oddziału Ogólnego i Komunikacji w Urzędzie Rejonowym w Przeworsku, a od 1999 roku do

dnia dzisiejszego pracuję w Starostwie Powiatowym
w Przeworsku. Początkowo pełniłem funkcję Naczelnika Wydziału Spraw Obywatelskich i Obronnych, a od
2003 roku funkcję Naczelnika Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich.
Głównymi priorytetami Sekretarza Powiatu
w roku bieżącym, oprócz zadań określonych w ustawie i w Regulaminie Organizacyjnym są: zmiana Regulaminu Pracy Starostwa, zmiana Regulaminu Organizacyjnego Starostwa oraz zadania dotyczące poszerzenia bazy lokalowej archiwum zakładowego.
Zmiany Regulaminu Pracy Starostwa, które
weszły w życie od 1 kwietnia 2019 roku polegają na
wydłużeniu czasu pracy we wtorki tj. od godz. 7:30 do
godz. 17:00 z jednoczesnym skróceniem czasu pracy
w piątki tj. od godz. 7:30 do godz. 14:00. W pozostałe
dni robocze Starostwo pracuje w godzinach:
7:30-15:30. Zmiany te podyktowane były wnioskami
Radnych Powiatu Przeworskiego oraz zapotrzebowaniem lokalnej społeczności.
Natomiast zmiany w Regulaminie Organizacyjnym dotyczyć będą aktualizacji i podziału zadań
pomiędzy poszczególne komórki organizacyjne oraz
weryfikacji obciążenia pracą poszczególnych stanowisk, celem usprawnienia pracy Starostwa.
Dodatkowej powierzchni lokalowej wymaga
także archiwum zakładowe Starostwa, dlatego
zaplanowano w roku bieżącym dostosowanie na ten
cel jeszcze jednego pomieszczenia w budynku
Ratusza, w którym znajduje się archiwum zakładowe.
Jan Śliwa
Sekretarz Powiatu Przeworskiego

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Przeworsku
Związek Ochotniczych Straży Pożarnych w Przeworsku
zapraszają na

Powiatowe Obchody Dnia Strażaka,
które odbędą się 12 maja 2019 r. w Przeworsku.
PROGRAM:
godz. 14:30 - przemarsz strażaków i przejazd pojazdów pożarniczych przez miasto,
godz. 15:00 - uroczysta Msza św. w Bazylice pw. Ducha Świętego w Przeworsku,
godz. 16:00 - główne uroczystości na Rynku, m. in. pokazy, konkursy, strażacka grochówka.
Program uroczystości może ulec zmianie ze względu na warunki atmosferyczne.
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ZMIANY W POWIATOWYM ZARZĄDZIE DRÓG
W PRZEWORSKU
wanie, realizację i rozliczenie wniosków infrastrukturalnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2007-2013, na
kwotę ponad 42 mln złotych. Ponadto w latach
wcześniejszych zdobywałem doświadczenie w zarządzaniu projektami, prowadząc całokształt zagadnień
związanych z ubieganiem się o dofinansowanie,
a następnie realizację projektów w ramach funduszy
przedakcesyjnych oraz rokrocznie projektów dofinansowanych ze środków krajowych.
Moje priorytety to: skuteczna realizacja zadań
inwestycyjnych w ramach nowo utworzonego Funduszu Dróg Samorządowych, dobra komunikacja
z gminami oraz uwzględnianie potrzeb i inicjatyw
mieszkańców.

Obowiązki dyrektora pełnię od 15 stycznia br.
w związku z rozpoczętą reorganizacją Powiatowego
Zarządu Dróg w Przeworsku. Mam 45 lat, wraz z żoną
i trójką dzieci jesteśmy mieszkańcami Gminy Przeworsk.
Ukończyłem Liceum Ogólnokształcące im.
Króla Władysława Jagiełły w Przeworsku, jestem
absolwentem Wydziału Ekonomii Akademii Ekonomicznej w Krakowie (obecnie Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie).
Z drogówką związany jestem niemal od
początku jej istnienia tj. od września 1999 roku, w tym
od kwietnia 2007 roku na stanowisku Głównego
Księgowego, a wcześniej na stanowiskach specjalisty
i kierownika działu planowania, zamówień publicznych i zaopatrzenia.
Posiadam duże doświadczenie w zakresie
funduszy pomocowych Unii Europejskiej. W latach
2010-2012 byłem współodpowiedzialny za przygoto-

Aktualnie wobec znacznej zmiany koncepcji
funkcjonowania jednostki, dostosowujemy organizację pracy, sposób działania i zadania do nowego
modelu. Biorę pod uwagę krytyczne opinie wobec
Powiatowego Zarządu Dróg, ale też muszę spróbować
przedstawić nasz punkt widzenia, co jestem winien
byłym i obecnym pracownikom, a jednocześnie moim
koleżankom i kolegom.
W latach poprzednich i obecnie służba
drogowa, bo tak należy określać pracę naszych
kierowców i operatorów sprzętu, brygadzistów
i dróżników, dyżurnych w okresie zimowym, przynosiła efekty. Drogi były utrzymane, odśnieżone,
awarie likwidowane, oczywiście można się spierać co
do efektywności, jakości i tempa tych działań,
chociażby w odniesieniu do budowanych dużym
wysiłkiem chodników. Można mieć zastrzeżenia co do
kierunków i sposobu realizacji dużych inwestycji.
Jednak podsumowanie całego zakładu jednoznaczną
negatywną opinią jest w moim odczuciu krzywdzące.
Należy uwzględnić to, że nasze obecne działania też
będą oceniane z perspektywy czasu i przykro byłoby
gdyby skupiono się tylko na potknięciach i nie
wyważono opinii.
Uważam, że moje dotychczasowe doświadczenie stanowi gwarancję rzetelnego i prawidłowego
spełnienia obowiązków, jakie ciążą na jednostce oraz
pozwoli sprostać oczekiwaniom mieszkańców –
użytkowników dróg powiatowych, jakimi wszyscy
jesteśmy.

Kwiecień 2019

POWIAT

PRZEWORSKI

Strona 11

PRACE NA DROGACH POWIATOWYCH
KOŃCÓWKA ZIMY
Szczególnie intensywne działania prowadzone
były w styczniu, zgodnie z wytycznymi Wojewody
Podkarpackiego, jakie samorządy lokalne otrzymały
po posiedzeniu Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania
Kryzysowego w dniu 10 stycznia br. Pismem tym PZD
został zobligowany do zintensyfikowania działań
realizowanych w zakresie ZUD (zimowego utrzymania
dróg), zgodnie ze standardem ich utrzymania.
Należy jednak podkreślić, że służby drogowe
mają za zadanie łagodzenie niekorzystnych dla
użytkowników dróg skutków zimy, a nie całkowitą ich
likwidację. Ponadto w okresie zimowym obowiązek
uprzątnięcia błota, śniegu, lodu z chodników
położonych wzdłuż nieruchomości leży po stronie
właściciela posesji, kwestie te precyzyjnie reguluje
ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
BIEŻĄCE UTRZYMANIE - WYKONANO:
- wycinkę zarośli na terenie gmin Jawornik Polski
i Tryńcza,
- wycinkę drzew wg. decyzji,
- oczyszczono ścieki przy skarpach w Gminie
Kańczuga,
- remonty wyboi masą na zimno (Sieniawa),
- trwa sprzątanie ulic miejskich (pozimowe ręczne
odspojenie naboju od krawężnika jezdni z usunięciem
i wywózką zanieczyszczeń),
- pomoc w usunięciu drzew i uporządkowaniu terenu
przy Zespole Szkół Zawodowych w Przeworsku (przy
planowanym ogrodzeniu),
- odmulono kratki ściekowe w m. Jawornik Polski,
Studzian, Przeworsk,
- odmulano rowy przydrożne w gminach Adamówka
i Sieniawa,
- likwidowano zastoiska wodne oraz udrażniano
odpływy przepustów,
- wykonywano objazdy obowiązkowe dróg,
- reagowano na interwencje mieszkańców dotyczące:
oczyszczania korytek w rowach, uzupełniania i umocnienia rowów, poprawy odwodnienia, podcinki
drzew, uszkodzenia znaków,
- na terenie Gminy Adamówka koparka równała
odcinki dróg piaskowych po zimie,
- usuwano wiatrołomy po interwencjach jednostek
straży oraz wg. zgłoszeń,
- w miesiącu lutym i marcu ogłoszono i rozstrzygnięto
następujące postępowania przetargowe: na zakup
emulsji asfaltowej, zakup masy bitumicznej na

gorąco, zakup kruszyw do remontów, zakup paliw do
lokomotyw, wykonanie dokumentacji projektowych.
BIEŻĄCE UTRZYMANIE - PLANY:
- naprawa kratek ściekowych (Gimnazjalna, Kościuszki, m. Gać), naprawa uszkodzonych przez
ciężarówki chodników w m. Gać, Sieniawa, wycinka
pozostałych drzew wg. decyzji,
- sporządzono plan renowacji rowów oraz ścinki
zawyżonych poboczy w podziale na gminy, planowana
jest współpraca z sołtysami w zakresie odbiórki ziemi,
- trwa przygotowanie sprzętu do prac utrzymaniowych na drogach w okresie letnim,
- naprawa spękań nawierzchni i wyboi, która realizowana będzie sprzętem PZD (remonter holowany +
samochód ciężarowy), z uwagi na duże rozproszenie
uszkodzeń nawierzchni asfaltowych, nieekonomiczne
jest zlecanie prac na zewnątrz,
- regularne letnie sprzątanie ulic, które wykonywane
będzie sprzętem własnym - zamówioną zamiatarką
do ciągnika.
INWESTYCJE
Uzgodniono z gminami zakres robót do
realizacji w ramach współfinansowania z powiatem.
Po konsultacjach w terenie sporządzone zostaną
kosztorysy szczegółowe do zestawienia rzeczowofinansowego wg. posiadanych środków, a po ustaleniu z Zarządem Powiatu Przeworskiego ostatecznej
listy zadań niezwłocznie ogłoszony zostanie przetarg
na wykonawstwo robót. Ponadto trwają prace nad
ustaleniem zadań do realizacji w ramach Funduszu
Dróg Samorządowych.
PRZEWORSKA KOLEJ DOJAZDOWA:
- zlecono wykonanie instalacji alarmowej parowozowni w Przeworsku,
- trwają uzgodnienia dotyczące współpracy z gminami
„kolejkowymi” w tym z terenu powiatu rzeszowskiego,
- rozpoczęto przegląd sprzętu i sprawdzanie stanu
torowiska po zimie,
- trwają uzgodnienia z Miastem Przeworsk w zakresie
powierzenia realizacji parkingu przy budynku stacji
kolejki wąskotorowej w Przeworsku.
Janusz Śliwa
p.o. Dyrektor PZD w Przeworsku
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ROZMOWA Z GRZEGORZEM JEDYNAKIEM
DYREKTOREM SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W PRZEWORSKU
– Na początek proszę powiedzieć kilka zdań o sobie.
Kim Pan jest, skąd do nas przychodzi i co skłoniło
Pana do dołączenia do naszego zespołu?
– Nazywam się Grzegorz Jedynak. Mam 45 lat i jestem
absolwentem krakowskiej AGH na kierunku inżynierii
mechanicznej i robotyki. Gdy moja kariera zawodowa
zaczęła zmierzać w kierunku pracy z ludźmi,
uzupełniłem swoją wiedzę z zakresu zarządzania
kończąc studia z zakresu Executive Master of Business
Administration na Oxford Brookes University. Przez
ostatnie 6 lat pracowałem jako dyrektor dużego
zakładu, gdzie odpowiadałem za zespół blisko 350
osób. Mieszkam w Przeworsku wraz z żoną i dwójką
dzieci.
Pomysłem pracy w szpitalu zainspirował mnie jeden
z lokalnych samorządowców. Pracowałem dla zachodnich funduszy inwestycyjnych, międzynarodowych korporacji, zdecydowałem więc, że teraz będę
pracował na rzecz lokalnej społeczności. To trudna
i wymagająca, ale jednak misja.
– Minęło kilka tygodni odkąd po wygranym
konkursie rozpoczął Pan pracę w przeworskim
szpitalu. Jakie są Pana pierwsze odczucia i spostrzeżenia?
– Wchodząc do nowej organizacji staram się poznać
jej stan obecny, zrozumieć zasady działania, poznać
kulturę organizacyjną a przede wszystkim poznać
ludzi, którzy tę organizację tworzą. Na razie nie
wdając się w oceny. Mam swoją wizję tego szpitala
i jestem przekonany, że ma on duże szanse, żeby być
bardzo dobrym szpitalem. Mam pewne wartości,
które jako menadżer wypracowałem i w które wierzę,
że są w stanie budować efektywne organizacje. W tym
miejscu chciałbym podkreślić, że praca w takim
miejscu to dla mnie wyróżnienie, ale przede
wszystkim olbrzymie wyzwanie i jeszcze większa
odpowiedzialność.
W przypadku tak dużego podmiotu leczniczego jak
Nasz Szpital trudno generalizować, jednak pierwsze
odczucia są bardzo pozytywne. Odbyłem już pierwsze
spotkania z przedstawicielami załogi, podczas których
bliżej się przedstawiłem, opowiedziałem o swoich
doświadczeniach zawodowych, mojej wizji tego
szpitala, wartościach jakimi się kieruję w pracy
z ludźmi oraz oczekiwaniach wobec pracowników.
Aktualnie spotykam się z personelem medycznym na
poszczególnych oddziałach szpitalnych oraz z pozos-

tałymi pracownikami. Myślę, że mamy wielu
profesjonalnych i oddanych swojej pracy ludzi. Zespół
zaangażowanych, proaktywnych i otwartych na
wyzwania pracowników to najcenniejszy zasób każdej
organizacji i niezbędny warunek, aby osiągnąć sukces
na współczesnym rynku. Dlatego tak bardzo wierzę
w ludzi, a pracę z nimi uważam za najważniejsze moje
zadanie.
– Jaka jest zatem wizja szpitala według nowego
dyrektora?
– Szpital jest instytucją specyficzną, gdzie „produktem” jest dobro najcenniejsze – zdrowie i życie
ludzkie, którego nie można w żaden sposób przeliczyć
na pieniądze. Dlatego moja wizja szpitala wyraża się
w dwóch wymiarach: społecznym i finansowym. Ma
to być nowoczesny, rentowny szpital cieszący się
renomą i zaufaniem pacjentów i lokalnej społeczności będący równocześnie preferowanym pracodawcą na lokalnym rynku pracy.
Wizja wyraźnie definiuje nadrzędność aspektu
społecznego uważam jednak, że bez względu na fakt
specyfiki szpitala musi on generować pozytywny
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wynik finansowy (stąd rentowność), bez którego
rozwój, innowacyjność i skuteczna konkurencja,
a w efekcie sukces na współczesnym rynku usług
medycznych nie jest możliwy.
– W jaki sposób zamierza Pan tę wizję realizować?
– W oparciu o sześć filarów, które nazywam
wartościami. Pierwszy: bezpieczeństwo – nie usług
medycznych, bo to oczywiste, ale pracowników
i wszystkich osób, które przebywają w szpitalu. Tu nie
ma miejsca na kompromisy. Drugi: jakość – nie tylko
świadczonych usług, ale wszystkiego, co robimy;
dotyczy to komunikacji, procesów administracyjnych,
logistycznych, zarządczych itd. Trzeci: zadowolenie
klienta – bo szpital nie istnieje sam dla siebie. Chcemy
budować pozytywny wizerunek na lokalnym rynku.
Czwarty: zespół – to najcenniejszy zasób, jakim
dysponuje Nasz Szpital. To my, ludzie, decydujemy, jak
wykorzystamy pozostałe zasoby. Zależy mi na
zbudowaniu zespołu, który będzie chciał wspólnie
realizować cele i pokonywać problemy. A pracownicy
znają problemy tej placówki najlepiej. Piąty filar:
efektywne procesy. Niezbędnym jest ciągłe doskoalenie procesów w każdym obszarze naszej działalności zmierzające do eliminacji marnotrawstw i redukcji kosztów. Ostatnią kluczową wartością jest
otwarta i proaktywna kultura organizacyjna wspierająca zaangażowanie i innowacyjne podejście do
realizowanych zadań. Promująca pracę zespołową
czego tutaj w szpitalu niezwykle nam potrzeba. Jeśli
będziemy mieli grupy interesów dbające tylko
„o siebie” będzie nam niezwykle trudno.
– Czy Pana wyobrażenie o tym, jak działa ta
placówka pokryło się ze stanem faktycznym, czy też
jest tu jakaś rozbieżność?
– W pierwszych dniach pracy dałem sobie czas, aby
poobserwować zakład, jego pracowników, mocne
i słabe strony, procesy i procedury tu obowiązujące.
Stopniowo zapoznaję się też z kompletem danych
finansowych, jednak już wiem, że ogólnie sytuacja
ekonomiczna szpitala jest bardzo trudna. Strata
szpitala za ubiegły (2018) rok przekroczyła 5 mln
złotych, przyjęty końcem 2018 roku plan finansowy
na rok bieżący zakłada dodatkowe pogłębienie tej
straty do 6 mln złotych, a to są już poważne kwoty,
które zagrażają przyszłości tej organizacji. Dlatego
priorytetowym zadaniem stojącym przed Naszym
Szpitalem w bieżącym roku będzie przygotowanie
strategii zmian prowadzących do odwrócenia
negatywnego trendu finansowego i doprowadzenia
do sytuacji zbilansowania finansów w kolejnych
latach. Kolejnym obszarem, na którym musimy skupić
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uwagę jest infrastruktura i jej dostosowanie do ciągle
zmieniających się wymagań formalnych. Mamy
świetnie wyposażone oddziały w nowoczesny sprzęt
medyczny jak chociażby nowoczesny blok operacyjny
czy diagnostyka obrazowa, ale mamy też wiele
obszarów wymagających natychmiastowych inwestycji głównie w zakresie infrastruktury budowlanej.
Czeka nas też ponowienie akredytacji Centrum
Monitorowania Jakości w ochronie zdrowia, która jest
potwierdzeniem najwyższego poziomu jakości
udzielanych świadczeń medycznych i bezpieczeństwa
pacjentów. To trzy najważniejsze wyzwania, które
wymagają z naszej strony bezkompromisowego
zaangażowania.
– Czy jest coś co chciałby Pan zmienić w zarządzaniu
jednostką? Jakie zmiany planuje Pan wprowadzić?
– Nie jestem zwolennikiem zmian dla samych zmian.
Każda zmiana powinna być poprzedzona rzetelną
analizą i definiować jasno określony i mierzalny cel.
Podstawowym celem najważniejszych zmian będzie
poprawa sytuacji finansowej Naszego Szpitala. Nigdy
jednak nie może się to odbyć kosztem bezpieczeństwa
i jakości obsługi pacjentów. Moim celem jest również
umocnienie pozycji i renomy zakładu, tak aby stał się
bardziej atrakcyjny jako miejsce pracy dla specjalistów z zakresu medycyny. Chcę, aby Nasz Szpital był
miejscem, w którym młodzi lekarze zechcą odbywać
staże oraz zdobywać specjalizacje.
Co do oddziałów, moim priorytetem będzie nie tylko
koncentrowanie się na słabszych obszarach, ale
budowanie renomy, skupiając się na naszych
mocnych stronach. Mamy wiele mocnych oddziałów
jak np. oddział neurologii czy kardiologii, warto
wykorzystać ich potencjał. Są też oddziały, które
przynoszą straty, a my musimy zastanowić się,
dlaczego tak jest i to zmienić. Liczę, że będziemy ściśle
współpracować na linii pracownicy, związki zawodowe, kadra zarządzająca szpitala i organ prowadzący.
Pamiętajmy, że narzekanie na system i okoliczności,
na które nie mamy wpływu niczego nie zmieni.
Bierzmy sprawy w swoje ręce i zmieniajmy to na co
mamy wpływ. Bo to jest Nasz Szpital i warto dla niego
pokonywać kolejne ograniczenia.
– Dziękuję za rozmowę. Życzę realizacji wszystkich
planów zawodowych, a także samych zadowolonych
pacjentów oraz pracowników.
Rozmawiała Sylwia Czwartkowska
Kierownik Działu Metodyczno-Organizacyjnego
i Archiwum Dokumentacji Szpitalnej
SP ZOZ w Przeworsku
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POWIATOWY URZĄD PRACY W PRZEWORSKU
– ZMIANY I PLANY NA 2019 ROK

Dyrektor Adam Zabłocki
Powiatowy Urząd Pracy w Przeworsku jako
jednostka organizacyjna powiatu przeworskiego
wykonuje zadania z zakresu administracji rządowej
oraz samorządu powiatowego w oparciu o ustawę
z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia
i instytucjach rynku pracy. Podstawą działania Urzędu
jest opracowany przez jednostkę i przyjęty przez Radę
Powiatu Przeworskiego „Program Przeciwdziałania
Bezrobociu i Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy na
rok 2019”. Określa on szereg działań i inicjatyw, jakie
w ciągu roku będą podejmowane na rzecz aktywizacji
osób bezrobotnych.
Jako Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy
w Przeworsku kieruję całokształtem działalności
jednostki nieprzerwanie od 2003 roku. Zgodnie
z Regulaminem Organizacyjnym Urzędu, sprawuję
kontrolę nad Działem: Finansowo – Księgowym,
Organizacyjno – Administracyjnym, Instrumentów
Rynku Pracy oraz Pośrednictwa Pracy, Poradnictwa
Zawodowego i Szkolenia Bezrobotnych.
Z dniem 1 stycznia 2019 r. na stanowisko

Zastępcy Dyrektora powołałem Łukasza Kawaliło,
który posiada wykształcenie wyższe prawnicze. Przed
objęciem funkcji Zastępcy Łukasz Kawaliło był zatrudniony na stanowisku urzędniczym w jednostce samorządu terytorialnego. Zakres objętego zastępstwa
obejmuje zadania i kompetencje wynikające z przepisów prawa oraz udzielonych upoważnień. Zastępca
Dyrektora PUP w ramach swoich obowiązków (na
mocy udzielonego upoważnienia) kieruje Działem
Ewidencji, Świadczeń i Informacji, m.in. poprzez
wydawanie stosowych decyzji dotyczących zasiłku dla
bezrobotnych, dodatku szkoleniowego i dodatku
aktywizacyjnego oraz wydawanie zaświadczeń
o zatrudnieniu i wynagrodzeniu Rp-7. Podczas mojej
nieobecności Zastępca załatwia sprawy Urzędu
zastrzeżone dla Dyrektora.
Zjawisko bezrobocia jest jednym z najważniejszych problemów społecznych powiatu przeworskiego, dlatego też biorąc pod uwagę oczekiwania
zarówno osób bezrobotnych jak też pracodawców,
zamierzamy w bieżącym roku aktywizować bezrobotnych uruchamiając wszelkie dostępne instrumenty
rynku pracy. Działania te, adresowane do osób
bezrobotnych, finansowane będą ze środków Funduszu Pracy. Dodatkowo, podobnie jak w latach
poprzednich, planujemy pozyskać środki unijne
pochodzące z Europejskiego Funduszu Społecznego,
jak również z rezerw Funduszu Pracy w ramach
ogłaszanych w ciągu roku naborów.
Na realizację zadań nałożonych na Urząd Pracy
w zakresie polityki rynku pracy w bieżącym roku
pozyskaliśmy już część stosownych środków finansowych. Na mocy decyzji Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 grudnia 2018 r. otrzymaliśmy
na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji
zawodowej bezrobotnych kwotę środków w łącznej
wysokości 9 334 300,00 zł, z czego:
- 1 595 127 zł - są to środki EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego,
- 3 996 388 zł to środki EFS w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój,
- 3 001 185 zł – środki FP na finansowanie programów
na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków
bezrobocia i aktywizacji zawodowej.
Dodatkowo, zgodnie z powyższą decyzją przyznana
została kwota w wysokości 741 600,00 zł z przeznaczeniem na wykonywanie zadań fakultatywnych
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należących do kompetencji Urzędu. Zasoby te przeznaczone są m.in. na pokrycie kosztów informatycznych, w tym wyposażenie i modernizację sprzętu
komputerowego, kosztów obsługi osób bezrobotnych, takich jak np. koszty przesyłek pocztowych,
kosztów związanych z podnoszeniem kwalifikacji
pracowników czy też kosztów szkolenia dla Członków
Powiatowej Rady Rynku Pracy.
W bieżącym roku przystępujemy do realizacji
kolejnej edycji projektów pozakonkursowych
finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego (EFS). W ramach tego funduszu
podejmujemy do realizacji takie projekty jak:
- Projekt pn.: „Aktywizacja osób powyżej 29 r. ż.
pozostających bez pracy w powiecie przeworskim
(V)” realizowany w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 20142020 (RPO WP). Planowany budżet projektu w 2019 r.
wynosi – 1 595 127,00 zł, a środki te w całości
stanowić będą kwotę dofinansowania EFS. W związku
z tym projekt nie wymaga wkładu własnego. Okres
jego realizacji obejmuje cały 2019 r. i aktywizacją 164
uczestników.
- Projekty realizowane w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO
WER). Zgodnie z decyzją MRPiPS z dnia 18 grudnia
2018 r. w ramach środków PO WER zamierzamy przeznaczyć w bieżącym roku łączną kwotę 3 996 388,00 zł
na realizację projektów pn. „Aktywizacja osób
młodych pozostających bez pracy w powiecie
przeworskim (III)” oraz „Aktywizacja osób młodych
pozostających bez pracy w powiecie przeworskim
(IV)” skierowanych do osób młodych do 29 r. ż.,
w ramach których planujemy zaktywizować łącznie
402 osoby.
Dodatkowo kontynuujemy także:
- Projekt konkursowy realizowany w ramach RPO
WP 2014-2020 pn. „ZATRUDNIENIE 30+” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach EFS.
Planowany budżet projektu wynosi 1 248 302,16 zł,
w tym środki Europejskiego Funduszu Społecznego
stanowią 85%, wkład krajowy 7%, wkład własny 8%
(FP). W ramach projektu zamierzamy zaktywizować
120 osób bezrobotnych.
W roku 2019 na terenie powiatu przeworskiego okres pobierania zasiłku wynosi 12 miesięcy.
Roczny czas pobierania zasiłku na naszym obszarze
uwarunkowany jest faktem, iż stopa bezrobocia na
obszarze powiatu w dniu 30 czerwca roku poprzedniego (2018) przekraczała 150% przeciętnej stopy
bezrobocia w kraju. Wypłata tego rodzaju świadczeń
osobom, które nabyły do nich prawo spełniając
określone warunki, wiąże się ze sporymi kosztami.
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Zastępca Dyrektora Łukasz Kawaliło
Środki przeznaczone na wypłatę zasiłków dla osób
bezrobotnych są więc jednymi z większych nakładów
zawartych w planie wydatków z Funduszu Pracy na
rok bieżący.
Analizując pracę Urzędu i zadania stojące
przed jednostką w 2019 roku należy także podkreślić,
iż zgodnie z decyzją MRPiPS otrzymaliśmy w bieżącym
roku kwotę środków w wysokości 500 000,00 zł
przeznaczoną na finansowanie działań na rzecz
kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego.
Podejmując różnego rodzaju zadania kierujemy się chęcią jak najskuteczniejszego wykonania
wszelkich podjętych prac i zobowiązań, starając się
przy tym jednocześnie wychodzić naprzeciw potrzebom klientów, a także skutecznie reagować na
pojawiające się nowe wyzwania. Wszystkie nasze
działania skoncentrowane są na jak najbardziej
racjonalnym i efektywnym wykorzystaniu otrzymywanych środków przy jednoczesnym udzieleniu
potrzebnego wsparcia i pomocy osobom zgłaszającym się do Urzędu w odnalezieniu się na współczesnym rynku pracy.
Adam Zabłocki
Dyrektor PUP w Przeworsku
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ZAPRASZAMY DO MUZEUM
ZESPOŁU PAŁACOWO - PARKOWEGO W PRZEWORSKU
Od końca listopada 2018 r., na skutek objęcia
mandatu radnego powiatowego przez dotychczasowego dyrektora Muzeum - Tomasza Syka, pełnię
obowiązki dyrektora Muzeum w Przeworsku. Od 2003
roku pracuję w Muzeum jako pracownik merytoryczny - etnograf w Dziale Historyczno-Etnograficznym, zajmując się, badając i popularyzując kulturę
ludową i folklor regionu przeworskiego.
Muzeum jako instytucja państwowa stoi na
straży gromadzonych w nim muzealiów, aktualnie
w liczbie ponad 19 tys. obiektów (muzealiów historycznych, etnograficznych, artystycznych, technicznych; archiwaliów i fotografii), które przechowuje
i udostępnia. Muzeum prowadzi również bibliotekę
naukową o charakterze prezencyjnym, gdzie gromadzi m.in. unikatowe i niskonakładowe publikacje
regionalne oraz katalogi wystaw ogólnopolskich.
Muzeum jest organizacją non profit, w założeniu
niedochodową, finansowaną ze środków publicznych.
Na stronie internetowej informujemy o wszelkich formach działalności Muzeum. Zamieszczone
zostało tam również obszerne sprawozdanie z działalności Muzeum w roku 2018. Na profilu Facebook,
który ma charakter mniej oficjalny, zamieszczamy
fotografie dokumentujące codzienną pracę Muzeum,
tę efektowną, jak i mniej spektakularną, a także,
fotografie muzealiów, ciekawostki, komentarze do
wydarzeń, uroczystości i świąt dorocznych.
Plany działalności Muzeum na rok 2019
związane są z wystawiennictwem, konserwacją
zbiorów, działalnością wydawniczą i edukacyjną oraz
remontem budynków muzealnych. Przed nami trzy
wystawy artystyczne w Galerii „Magnez”: rzeźba
Dariusza Dałomisa, fotografia Joli Mroszczyk oraz
malarstwo Arkadiusza Andrejkowa. W okresie letnim
prezentować będziemy wystawę etnograficzną
„Wesele od Przeworska”. W ramach konkursów
plastycznych, organizowanych przez Muzeum odbędą
się dwie wystawy pokonkursowe prac plastycznych
dzieci: w Muzeum Pożarnictwa – pokłosie konkursu
„Współcześni Rycerze Św. Floriana” oraz prace z konkursu na kartkę świąteczno-noworoczną. Z działalności wydawniczej, planujemy wydać przewodnik po
zbiorach wnętrz pałacowych Pałacu Lubomirskich
oraz publikację albumową pt. „Życie codzienne
w Przeworsku w okresie II wojny światowej”. Do
konserwacji wytypowany został jeden obiekt: bryczka

wiejska ze zbiorów Działu Historyczno-Etnograficznego. Z prac inwestycyjnych zaplanowany został
remont elewacji Pałacu Lubomirskich oraz roboty
budowlane i konserwatorskie w budynkach Muzeum
Pożarnictwa, co zależne jest od otrzymania
dofinansowania od Podkarpackiego Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków, Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Powiatu Przeworskiego.
18 maja świętować będziemy Noc Muzeów.
Muzeum w Przeworsku w obecnej siedzibie, tj.
w budynkach należących do dawnej rezydencji
Książąt Lubomirskich mieści się od 1974 r. Zatem od
45 lat jego losy związane są z terenem historycznego
ogrodu – parku krajobrazowego, obejmującego
powierzchnię 10 ha. Wierzymy, że na czystości
i pięknie parku zależy zarówno nam, jak i Państwu
korzystającym na co dzień z jego uroków.
Zapraszamy do naszego Muzeum, czynnego
codziennie (oprócz świąt kościelnych i państwowych
oraz oprócz sobót w okresie od października do
kwietnia), szczególnego miejsca na mapie Przeworska
i powiatu przeworskiego, gdzie oddać się można
kontemplacji sztuki i wiedzy.
Katarzyna Ignas
p.o. Dyrektor Muzeum w Przeworsku

SYMBOLIKA JAJA I PISANEK
Na całym świecie i to od najdawniejszych czasów
jajko znoszone przez zwierzęta uważano za symbol
wszelkiego początku – świata i życia, a także symbol siły,
witalności, płodności, zdrowia, szczęścia, zmartwychwstania i stale odradzającego się życia. Tkwi w nim zarodek
życia, potencja. W wierzeniach wszystkich ludów świata,
jajo jako symbol i kwintesencja życia ma magiczną moc
przekazywania ludziom, zwierzętom, roślinom i ziemi
swoich cech życiodajnych i witalnych. Przypisywano jajku
właściwości ochronne i dobroczynne, apotropeiczne –
chroniące przed złem.
Kościół oficjalnie włączył jajko do obrzędowości
wielkanocnej w XII w. W tradycji chrześcijańskiej jajko stało
się symbolem świąt wielkanocnych, wiecznego życia i nieśmiertelności czyli darów, które ofiarowuje wiernym
Chrystus, który sam zmartwychwstał i tak jak pisklę rozbijające skorupę jaja, on skruszył okowy śmierci i grobu.
O tym skąd się wzięła tradycja pisanek mówią
legendy chrześcijańskie. Grecka legenda z X wieku
opowiada o Marii Magdalenie, która płakała przy grobie
Chrystusa. Ukazał się jej anioł i oznajmił nowinę o zmartwychwstaniu. Pobiegła uradowana do domu i zobaczyła, że
wszystkie jaja, które miała w domu przyjęły kolor
czerwony. Wyniosła je na drogę i podarowała przechodzącym apostołom. Z jaj wykluły się ptaki i pofrunęły do
nieba. Apostołowie odczytali to jako znak, że po śmierci
następuje zmartwychwstanie i nowe życie.
Nazwy jaj wielkanocnych pochodzą od sposobu
barwienia. Kraszanki to jaja czerwone, od wyrazu krasa –
czerwień, uroda. Barwiono je w kupnym barwniku tzw.
bryzelii. Zielone otrzymywano przez gotowanie jaj w wodzie z listkami jemioły, młodego żyta lub mchu zebranego
z kamieni, fioletową barwę uzyskiwały jaja gotowane
w wywarze z płatków kwiatu ciemnej malwy, czarną –
przez gotowanie z korą olchy lub dębu i młodych liści klonu
czarnego, z dodatkiem opiłków żelaznych. Wywar z kory
dzikiej jabłoni barwił na żółto. Najbardziej popularne było

barwienie w łupinach cebuli, które dawało zależnie od
długości gotowania różne odcienie od żółtego po
brunatny.
Jeśli na jednolitym tle jaja farbowanego wyskrobywano wzorek za pomocą ostrego noża lub brzytwy, zamieniała się ona w skrobankę. Technika ta, zwana rytowniczą
dawała większe możliwości; umożliwiała np. przedstawianie scen figuralnych, napisów.
Gdy przed zanurzeniem jajka w barwiącym roztworze napisano na nim wzory woskiem, który później został usunięty, otrzymuje się pisankę, a technikę tę nazywa
się woskową lub batikową. Na powierzchni skorupki jajka
pisano rozgrzanym woskiem szpilką – wówczas osiągano
motywy łezki czyli dużej kropli wosku lub za pomocą pisaka
z umocowanym miniaturowym lejkiem z blaszki, zwanym
kulką lub żelazkiem – wtedy otrzymuje się linię, głównie
wzory roślinne, potem zanurzano w ciepłej farbie. Miejsca
pokryte woskiem pozostają nie ufarbowane. Po osuszeniu
pisanki i delikatnym usunięciu wosku otrzymuje się wzór
biały na jednolitym ciemniejszym tle.
Powszechnie wierzono w życiodajną i dobroczynną moc jajek święconych. Stosowano je w magii ochronnej,
magii urodzaju, w lecznictwie: skorupy pisanek wrzucano
na dach, by zabezpieczyć dom; drobno potłuczone dawano
do karmy kurom, żeby się dobrze niosły; zakopywano
w polu, rzucano pod drzewa owocowe – co miało zapewnić
urodzaj; wkładano je do kretowisk, wierząc że przepłoszą
szkodniki; taczano je po grzbietach krów i koni, aby były
tłuste, lśniące, zdrowe i “okrągłe jak jajko”; okładano
chorych pisankami, bo chroniły przed złymi mocami;
rzucano za chałupę – żeby wyrosła macierzanka.
W okresie wielkanocnym zanoszono jajka na groby
przodków na cmentarze. Zakopywano je w ziemi, toczono
po mogiłach – w ten sposób ofiara dla zmarłych miała
pobudzić i zaspokoić dusze zmarłych, które opiekowały się
ziemią i zapewnić urodzaj, płodność.

fot. T. Flak

STRAŻE GROBOWE „TURKI”
W REGIONIE PRZEWORSKIM
„Turki idą!” – takim radosnym okrzykiem witani są
corocznie od Wielkiego Piątku do Poniedziałku Wielkanocnego członkowie straży grobowej, zwanej „turki”. Straż
grobowa to parawojskowe oddziały mężczyzn (choć
w ostatnich latach i tu równouprawnienie zaczyna
odgrywać rolę, i za zgodą komendanta i turków, do
oddziałów przyjmowane są dziewczęta), rekrutujących się
ze społeczności parafii, którzy w Wielki Piątek zaciągają
wartę przy zainscenizowanym w kościele Grobie Chrystusa. Straż pełnią przez cały dzień, a nierzadko i noc – z Wielkiej Soboty na Niedzielę Wielkanocną. Zaś w czas Świąt
Wielkanocnych – przed i po uroczystych mszach świętych,
turki odbywają triumfalne przemarsze, defilady i pokazy
musztry paradnej.
Tradycja ta w regionie przeworskim sięga XVIII w.
Z 1760 r. pochodzi najstarsza historyczna wzmianka o „wydatkach na konsolację (poczęstunek) dla Turków
wartujących przy Grobie Chrystusowym” w kościele pw.
Św. Ducha w Przeworsku. Niewykluczone, że geneza tego
zwyczaju jest jeszcze starsza. Turki można uznać za
wypadkową - rezultat wielu czynników, które ostatecznie
złożyły się na końcowy efekt w postaci oryginalnego
obrzędu. Badacze wymieniają: średniowieczne misteria
pasyjne będące formą edukacji religijnej; barokową modę
na budowę wystawnych grobów i uświetnianie ich m.in.
figurami strażników, a następnie angażowanie w pełnienie
straży przy grobach żywych formacji męskich w mieście
i na wsi; jak również fakt obecności zakonu bożogrobców
w miejscowościach: Gniewczyna, Leżajsk i Przeworsk
(które stanowią zarazem kolebki tego zwyczaju) i propagowania przez ów zakon kultu Grobu Chrystusa. Bożogrobcy
budowali repliki jerozolimskich Kaplic Bożego Grobu przy
swoich kościołach. Być może, że to do kaplicy Bożego
Grobu w Przeworsku, wstawiono ówczesne straże Bazyliki
Bożego Grobu czyli Turków, pod których panowaniem
Jerozolima była od 1518 r. do pocz. XX w. Do wyjaśnienia
elementów orientalnych tj. nazwy zwyczaju, służy też
legenda o wiedeńskiej wiktorii – o powracających w okresie wielkanocnym z bitwy polskich żołnierzach „przebra-

nych za Turków” lub o wziętych do niewoli jeńcach
tureckich, którzy zaciągnęli wartę przy grobie. Uważa się
również, iż w okresie zaborów, dodatkową funkcją straży
stało się kultywowanie treści patriotycznych. Pełnienie
straży było okazją do pokazania polskiego munduru, barw
narodowych, odwołania się do lokalnych wartości
historycznych, stanowiło wyraz patriotyzmu. Ubranie
strażników symbolicznego Grobu Chrystusa w polski
mundur, stawało się symbolem polskości, jedyną właściwie możliwością manifestacji polskich dążeń niepodległościowych.
A współczesność to 16 oddziałów z 15 parafii na
terenie powiatu przeworskiego, częściowo pokrywającego
się z regionem przeworskim. Miejscowości: Dębów,
Gorliczyna, Grzęska, Mirocin, Przeworsk, Rozbórz,
Świętoniowa, Ujezna, Żurawiczki – należące pierwotnie
do parafii w Przeworsku; Gniewczyna Łańcucka, Gniewczyna Tryniecka, Gorzyce, Jagiełła, Tryńcza - wywodzące się
z parafii w Gniewczynie Łańcuckiej; Nowosielce i Sieniawa dwie osobne parafie.
Unikatowym elementem zwyczaju turków z Przeworskiego jest tzw. musztra paradna, parada czyli
prezentacja zespołowych umiejętności wojskowych
oddziału turków pod wodzą komendanta, takich jak:
marsz, defilada, formowanie szyku, zwroty w miejscu
i w marszu, prezentacja broni, wymyślne figury (np. domino, gwiazda, klucz, koła, kotwica, krzyż, serca, widelec).
Musztra odbywa się zawsze z udziałem orkiestry dętej.
I jeszcze strój turków, będący zarazem ich znakiem
rozpoznawczym, charakterystycznym dla grupy kulturowej
turków, reprezentujący konkretną parafię, wyraźnie
zróżnicowany. Jego najbardziej specyficznym detalem jest
wysoka graniasta czapka ozdobiona piórami pawimi
i kwiatami, zwana czapką turecką. Do tego mundur, czyli
przystrojona aplikacjami marynarka oraz spodnie z lampasami. Oręż turków stanowią: drewniane imitacje halabard,
szable – drewniane i metalowe oraz drewniane karabiny.
Teksty na str. 17 - 18: Katarzyna Ignas

Niedziela Wielkanocna w Jagielle
fot. Muzeum w Przeworsku

