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Szanowni Państwo!
Mijający rok to dla każdego z nas 
chwila na podsumowanie jeszcze 
niedawnych – mając na uwadze 
szybko upływający czas – planów  
i zamierzeń. Dla mnie, jako Starosty, 
to także obowiązek, by przedstawić 
mieszkańcom działania samorządu 
powiatu niżańskiego w roku 2017. 
Przyznaję, że czynię to z wielką przy-
jemnością, bowiem lista zrealizo-
wanych zadań jest długa. Pomimo 
realizacji tak wielu zadań wciąż czuję 
niedosyt, gdyż do zrobienia jest wciąż tak wiele. Poddaję pod ocenę 
Państwa, skrótowy opis najważniejszych obszarów samorządowych 
działań, i pragnę zwrócić uwagę na inwestycje i szkoły – priorytety 
naszych działań. 
Kończący się 2017 rok był kolejnym dynamicznym rokiem, który 
zapisze się w historii Powiatu Niżańskiego wieloma wydarzeniami  
z takich dziedzin życia, jak kultura, edukacja, zdrowie. Jeśli chodzi  
o inwestycje, czyli o to, co służyć będzie nie tylko obecnym, ale rów-
nież przyszłym pokoleniom, postawiliśmy na poprawę infrastruktu-
ry drogowej, bezpieczeństwo ruchu drogowego oraz rozwój oświaty. 
Na inwestycje zaplanowaliśmy w sumie prawie 18,5 mln zł, za które 
została poprawiona m.in. infrastruktura drogowa w wielu miejscach 
powiatu oraz warunki pracy i nauki w szkołach. W planach na przy-
szłość mamy kolejne inwestycje. 
Mijający rok był czasem wielu inicjatyw. Cieszymy się z tego, co udało 
się zrealizować i już tworzymy listę działań na kolejny rok, ufając, że 
dopisywać będzie zdrowie i pomyślna koniunktura społeczno-gospo-
darcza, bo z pewnością towarzyszy nam motywacja i chęć do pracy.
W roku 2017 po raz kolejny odnotowano spadek bezrobocia reje-
strowanego na terenie powiatu niżańskiego. Powiatowy Urząd Pracy  
w Nisku realizował wiele działań aktywizujących lokalny rynek pra-
cy, ze środków finansowych pochodzących z Funduszu Pracy w wy-
sokości 15,6 mln zł.
Cały czas działamy na rzecz ochrony zdrowia i pomocy społecznej. 
Chcąc podnosić jakość usług medycznych Szpitala Powiatowego im. 
PCK w Nisku poprzez zakup nowoczesnego specjalistycznego sprzę-
tu, przekazujemy nie tylko znaczne środki, ale również pozyskujemy je  
z zewnątrz, dzięki czemu Szpital zostanie doposażony w sprzęt o war-
tości ponad 6,5 mln zł.
W zbliżającym się ku końcowi roku, odbyło się ponad 30 posiedzeń 
Zarządu, na których podjętych zostało ponad 160 uchwał. Starosta 
Niżański wydał prawie 50 zarządzeń.
Przez wszystkie lata naszej kadencji bardzo dobrze układa się współ-
praca Powiatu Niżańskiego z samorządami Gmin, o czym świadczy 
szereg wspólnie podjętych działań inwestycyjnych. 
Z całą pewnością oraz z poczuciem odpowiedzialności mogę stwier-
dzić, że działania podejmowane przez władze Powiatu Niżańskiego 
obecnej V kadencji, wpływają na poprawę jakości życia wszystkich 
jego mieszkańców oraz spełniają przedstawiane przez mieszkańców 
oczekiwania.

Robert Bednarz 
Starosta Niżański

Szanowni Mieszkańcy  
Powiatu Niżańskiego!
Ostatnie dni mijającego 2017 r. to dobry 
czas na dokonanie oceny naszych wy-
siłków i pracy na rzecz naszej małej oj-
czyzny – Powiatu Niżańskiego. To także 
właściwy czas na spojrzenie w przyszłość 
i planowanie niezbędnych przedsięwzięć 
na kolejne lata.
Mijający rok cechuje niezwykle dyna-
miczna i efektywna działalność Rady 
Powiatu oraz Zarządu, czego dowodem 
są liczne Sesje, na których po ciężkich 
debatach podejmowano odważne i trafne, choć nieraz bardzo trudne de-
cyzje. W 2017 r. Rada Powiatu na 12 Sesjach (w tym 3 nadzwyczajnych) 
podjęła blisko 90 uchwał, ok. 60 razy obradowały Komisje Rady. Wiele cza-
su poświęcono sprawom najtrudniejszym, jak chociażby rozwój naszego  
Szpitala.
Tematem, przewijającym się przez prawie wszystkie nasze spotkania, był 
sektor drogowy, gdzie oczekiwania w tym zakresie z roku na rok rosną, za-
równo co do ilości, jak i jakości. Można śmiało powiedzieć, że nasze drogi, 
z całą infrastrukturą, to nie tylko jezdnie, lecz wykoszone, odkrzaczone po-
bocza, wyczyszczone i udrożnione rowy, chodniki i ścieżki rowerowe, do-
bre i czytelne oznakowanie. Poruszający się naszymi drogami czują się nie 
tylko bezpiecznie, ale i komfortowo.
Nie można w tym miejscu pominąć oświaty, która przeszła trudny okres 
związany z naborem uczniów. Dzięki zaangażowaniu dyrektorów, nauczy-
cieli, pracowników szkół oraz skutecznej promocji, udało się wiele osią-
gnąć, ale wiele jest jeszcze do zrobienia. Szkoły prowadzone przez Powiat 
Niżański pracują doskonale, modernizując budynki i otoczenie, doposaża-
jąc sale lekcyjne w pomoce naukowe i tworząc nowe kierunki nauczania.
Wydziały Starostwa Powiatowego w Nisku tworzy zespół doświadczo-
nych, mądrych i kompetentnych osób, sprawnie rozpatrujących Państwa  
wnioski.
PUP w Nisku od lat skutecznie i sprawnie rozwiązuje problemy mieszkań-
ców Powiatu o największej stopie bezrobocia na Podkarpaciu. Ważną rolę 
odgrywa PCPR w Nisku, które wspiera rodziny znajdujące się w trudnej sy-
tuacji życiowej.  Za osiągnięciami ZDP w Nisku stoi zespół ludzi pod nad-
zorem dyrektora, którzy często w swej pracy wychodzą poza zakres obo-
wiązków, wykonując dodatkowe czynności (projekty dróg, chodników), co 
pozwala obniżyć koszty inwestycji i za co należy im się wdzięczność.
Dziękując wszystkim za wspólną pracę w minionym roku, zwracam się do 
radnych powiatu wszystkich kadencji – Szanowni Państwo, to Wasza praca 
i zrozumienie dla spraw najważniejszych sprawiły, że zawsze osiągaliśmy 
kompromis i podejmowaliśmy decyzje najsłuszniejsze, co zaowocowało 
wielkim sukcesem, jakim jest rozwój Powiatu Niżańskiego. To nasza wielka 
praca i wielki sukces, który zauważyło i doceniło społeczeństwo, udzielając 
nam zaufania i poparcia.
Dzisiaj mieszkańcom Powiatu życzę, aby przekraczając magiczny próg No-
wego Roku, zostawili przed nim wszystko, co sprawiło przykrość i ból –  
w Nowy Rok wejdźcie z tym, co najlepsze dla Was, Waszych rodzin  
i wszystkiego, co Was otacza, bo prawdziwe szczęście nie może istnieć  
w odosobnieniu, bez szczęścia i zrozumienia innych.

Janusz Nawrocki 
Przewodniczący Rady Powiatu Niżańskiego
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W 2017 roku Powiat Niżański zrealizował wiele planowanych zamierzeń 
i projektów dotyczących inwestycji drogowych. To wynik konsekwencji  
i dążeń Zarządu Powiatu Niżańskiego V kadencji, dla którego prioryte-
tem jest modernizacja dróg powiatowych. 

Równie znaczący jest fakt, że od Gmin Powiatu, na terenie których re-
alizowane były zadania drogowe, Powiat otrzymał wsparcie finansowe  
w wysokości 946.572,50 zł. Jako Powiat, jesteśmy wdzięczni wszystkim 
samorządom wspierającym nas przy realizacji inwestycji drogowych. 
Dzięki nim, wspólnie udało się przebudować więcej dróg.
Za pozyskiwanie środków z ogłaszanych konkursów, opracowanie oraz 
składanie wniosków, a także realizację inwestycji i remontów, odpowiada 
Wydział Gospodarki Mieniem Powiatu Starostwa Powiatowego w Nisku 
i Zarząd Dróg Powiatowych w Nisku. To dzięki ich staraniom i pracy do-
konano przebudowy i remontów dróg powiatowych.
W ramach podziału środków na usuwanie skutków klęsk żywioło-
wych, tzw. „powodziówek”, Powiat Niżański otrzymał środki w wy-
sokości 242.863,03 zł, za które przebudowano 0,91 km 2 dróg powiato-
wych. W ramach tej inwestycji zrealizowano 0,664 km drogi powiatowej 
Nr  1071R w miejscowości Kamionka Dolna. Koszt to 194.645,83  zł,  
w tym 154.774 zł pochodzi z dofinansowania w ramach programu. Po-
została kwota to środki własne Powiatu. Przebudowie poddano również 
odcinek 0,245 km drogi powiatowej Nr 1076R w miejscowości Rudnik 
nad Sanem. Koszt zadania wyniósł 115.407,54 zł, z czego 88.089,03 zł to 
dofinansowanie w ramach programu. Wkład własny to środki Powiatu 
oraz Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem.
Dzięki Programowi Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury 
Drogowej na lata 2016 – 2019, w roku 2017 Powiat Niżański przebu-
dował drogę powiatową Nr 1056R ul. PCK i ul. Rzeszowska w Nisku. 
Całkowity koszt inwestycji wyniósł 1.135.125,13 zł, z czego 542.019 zł to 
dofinansowanie w ramach programu. Wkład własny to środki Powiatu 
oraz Gminy i Miasta Nisko.

Z kolei, dzięki rezerwie subwencji ogólnej z Ministerstwa Infrastruk-
tury i Budownictwa, Powiat Niżański otrzymał środki w wysokości 
398.500 zł, które zostały przeznaczone na przebudowę mostu w ciągu 
drogi powiatowej Nr 1048R Zdziary – Banachy. Całkowity koszt zada-
nia wyniósł 797.000 zł.

Z Unii Europejskiej, w ramach RPO WP na lata 2014 –2020, Oś prio-
rytetowa V Infrastruktura komunikacyjna, działanie 5.1 Infrastruktura 
drogowa, realizowane jest zadanie wieloletnie pn. „Przebudowa drogi 
powiatowej Nr  1048R Zdziary – Banachy łączącej węzeł drogi eks-
presowej S19 „Zdziary” z drogą wojewódzką Nr 858” na odcinku o dł. 
5,828 km. W roku 2017 wartość I etapu to kwota 3.192.698,21 zł. Łączna 
wartość projektu wynosi 6.481.718,04 zł, z czego 5.508.068,10 zł to dofi-
nansowanie z UE, wkład własny to środki Powiatu oraz Gminy i Miasta 
Ulanów oraz Gminy Jarocin.
Powiat Niżański otrzymał również środki finansowe na przebudowę 
6,804 km odcinka drogi powiatowej Nr 1037R Zdziary – Mostki Bu-
kowa. Zadanie realizowane jest w dwóch etapach: I w roku 2017 o warto-
ści 340.093,06 zł oraz II – w roku 2018. Koszt inwestycji wynosi ogółem 
2.302.513,25 zł, z czego 1.465.088 zł to dofinansowanie z UE. Zadanie 
jest współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rolnego w ramach 
PROW na lata 2014 – 2020 operacji typu „Budowa lub modernizacja 
dróg lokalnych”. 
Ponadto przebudowano 0,55  km chodnika przy drodze powiatowej 
Nr 1083R Groble – Krzywdy w miejscowości Krzywdy. Zadanie reali-
zowane jest ze środków własnych Powiatu oraz Gminy Jeżowe.
Również Zarząd Dróg Powiatowych w Nisku zajmuje się realizacją za-
dań polegających na utrzymaniu dobrego stanu dróg i wzbogacaniu 
go o nowe elementy, jak np. budowa chodnika w miejscowości Huta 

Za nami kolejny dobry rok
Zrealizowano liczne zadania inwestycyjne oraz remonty

Robert Bednarz – Starosta Niżański:
- W 2017  roku, tak jak w latach poprzednich, zaplanowano liczne 
inwestycje drogowe, w tym 2 zadania wieloletnie. Zostały one 
zrealizowane dzięki pozyskaniu znacznych środków pochodzących  
z zewnątrz oraz bardzo dobrej współpracy z Gminami należącymi do 
Powiatu. Wartość kosztorysowa wszystkich inwestycji drogowych to 
kwota ponad 17 mln zł. Natomiast ich wykonanie w roku bieżącym 
wynosi ponad 7 mln zł. Przekłada się to na przebudowę 19,006 km 
dróg powiatowych, z 293,521 km ogółem, na 10 ciągach drogowych.
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Nowa (658 mb), której całkowity koszt wyniósł 50.881 zł, przebudowa 
0,569  km drogi powiatowej Nr  1081R Groble – Sibigi, której koszt 
wynosi 161.033,92  zł oraz przebudowa 0,620  km drogi powiatowej 
Nr 1067R Bidaczów Stary – Łazory o wartości 193.303,47 zł, które reali-
zowane są w ramach zadania „Przebudowa dróg na terenie Powiatu Ni-
żańskiego”. 148.205,14 zł wyniósł remont drogi powiatowej Nr 1067R 
Bidaczów Stary – Łazory w miejscowości Łazory. ZDP wykonał rów-
nież chodnik o długości 219 mb w miejscowości Huta Krzeszowska przy 
drodze powiatowej Nr 1041R – koszt 33.000 zł.
Ponadto, Powiat zlecił opracowanie dokumentacji projektowej na bu-
dowę kładki przez rzekę San w ciągu drogi rowerowej, realizowanej 
w ramach zadania pn. „Wspólne działania na rzecz ograniczenia ni-
skiej emisji, promocji ekologicznego transportu i  zachowania dzie-
dzictwa naturalnego w powiecie niżańskim i regionie jaworowskim”. 
Koszt dokumentacji wynosi 110.020,92 zł. Powstała również dokumen-
tacja na przebudowę mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 1064R Ku-
rzyna – Dąbrowica, której koszt wynosi 48.954 zł. Z kolei 46.617 zł, to 
kwota przeznaczona na dokumentację do rozbudowy drogi powiatowej 
Nr 1051R ul. Sopocka w Nisku, na odcinku o długości 1.300 mb. 
Zarząd Dróg Powiatowych przygotował również dokumentację na prze-
budowę drogi powiatowej Nr 1048R Zdziary – Banachy w km 5+959 
do 12+170 w  miejscowości Wólka Tanewska, Dąbrówka i Kurzyna 
Mała wraz z przebudową drogi powiatowej Nr 1039R Jarocin – Ula-
nów w km 7+425 do 8+357 w miejscowości Dąbrówka. Powstała tak-
że dokumentacja dotycząca przebudowy drogi powiatowej Nr 1049R 
DK 19 – Szyperki – Jarocin w km 2+055 – 3+045 m. Huta Deręgowska.

Tomasz Podpora – Członek Zarządu 
Powiatu Niżańskiego:

- Mieszkańcy Powiatu Niżańskiego nie 
kryją swojego zadowolenia, że Zarząd 
i Rada Powiatu realizują zadania, 
mające wpływ na jakość ich życia, 
których wykonanie zapowiadane było 
na początku obecnej kadencji. Jedną  
z ważniejszych inwestycji jest realizacja 
przebudowy drogi powiatowej Nr 1048R 
Zdziary – Banachy łączącej węzeł drogi 
ekspresowej S19 „Zdziary” z drogą 

wojewódzką nr 858. To bardzo duże zadanie, w 85% dofinansowane  
z Unii Europejskiej w ramach RPO WP na lata 2014 – 2020. Pozostała 
kwota to środki własne Powiatu oraz partnerów projektu: Gminy i Miasta 
Ulanów oraz Gminy Jarocin. Zadanie jest realizowane w dwóch etapach, 
na przełomie roku 2017 i 2018. Przebudowa obejmie prawie 6 km drogi,  
w ramach której zostanie wzmocniona konstrukcja nawierzchni, poszerzona 
jezdnia, umocnione istniejące pobocza. Ponadto wyremontowane zostaną 
istniejące zjazdy publiczne i indywidualne wraz z przepustami. Dzięki w/w 
inwestycji wzrośnie dostępność komunikacyjna powiatu niżańskiego oraz 
poprawi się bezpieczeństwo użytkowników ruchu drogowego.

Rok 2017 to dobry czas pod względem modernizacji nie tylko infrastruk-
tury drogowej. Świadczy o tym „Przebudowa boiska wielofunkcyjnego 
i budowa bieżni prostej 3-torowej do biegów na 60 m przy Regional-
nym Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku”. Inwestycja jest realizo-
wana w dwóch etapach: I w 2017 o wartości 358.632,54 zł i II w 2018 r. 
 Łączny koszt tego zadania to kwota 880.837,85 zł, z czego 506.900 zł, to 
środki pochodzące z  Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach 
Programu Rozwoju Szkolnej Infrastruktury Sportowej – edycja 2017.

Robert Bednarz – Starosta Niżański:

- W ramach tego przedsięwzięcia inwestycyjnego powstanie boisko 
wielofunkcyjne, na które składać się będzie kilka boisk i bieżnia 3-torowa, 
która myślę, że będzie wspaniałym uzupełnieniem tego obiektu 
sportowego. Boisko będzie ogrodzone. Będą również trybuny, które będą 
służyć organizacji różnych zawodów sportowych. Realizacja tej inwestycji 
przyczyni się do rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży oraz korzystnie 
wpłynie na jakość infrastruktury sportowo – rekreacyjnej w Nisku  
i powiecie niżańskim. Obiekt będzie ogólnodostępny dla społeczności 
niżańskiej, co umożliwi spędzanie w aktywny sposób wolnego czasu, 
propagowanie zdrowego stylu życia oraz integrację całych rodzin.

Z Unii Europejskiej, w ramach RPO WP na lata 2014 - 2020 Oś prio-
rytetowa III Czysta energia, Powiat Niżański realizuje 2 projekty wie-
loletnie, na które pozyskał dofinansowanie w wysokości 3.408.659,36 zł, 
z czego 2.489.920,66 zł to dofinansowanie na zadanie pn. „Kompleksowa 
modernizacja energetyczna budynków szkół Regionalnego Centrum 
Edukacji Zawodowej w Nisku i Zespołu Szkół w Jeżowem”, całkowi-
ty koszt tej inwestycji wynosi 3.314.678,21 zł. Natomiast 918.738,70 zł, 
to dofinansowanie na zadanie pn. „Kompleksowa termomodernizacja 
budynku użyteczności publicznej w Ulanowie”, gdzie łączna wartość 
projektu to 1.280.602,70 zł. 
Warto również wspomnieć, że z Unii Europejskiej w ramach RPO WP 
na lata 2014 – 2020 Oś priorytetowa VI Spójność przestrzenna i spo-
łeczna, w latach 2016-2018 realizowane jest zadanie pn. „Przebudowa 
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budynku użyteczności publicznej w Ulanowie na potrzeby edukacyjne 
Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy w Rudniku nad Sanem”. 
Wartość ogólna projektu wynosi 1.295.802,37 zł, z czego 775.703,50 zł to 
dofinansowanie z UE.
Trwają mocno zaawansowane prace przy budowie windy osobowej we-
wnętrznej i podjazdów dla osób niepełnosprawnych w budynku użytecz-
ności publicznej w Ulanowie, przeznaczonego na potrzeby edukacyjne 
uczniów SOSW w Rudniku nad Sanem.Dzięki tej inwestycji, uczniowie 
SOSW będą mogli w przyszłości, swobodnie przemieszczać się pomię-
dzy piętrami, co wpłynie korzystnie na komfort ich funkcjonowania  
w budynku. Koszt inwestycji wynosi 385.974 zł, z czego 132.400 zł to do-
finansowanie z PFRON. 
Opracowana została również dokumentacja projektowa pod budowę 
platformy z szybem samonośnym do pionowego transportu osób nie-
pełnosprawnych przy budynku Liceum Ogólnokształcącego w Nisku, 
za kwotę 10.947 zł.

Nowe i lepsze warunki dla niepełnosprawnych 
wychowanków w rudnickim SOSW 
Powiat Niżański i Dyrekcja SOSW nie od dziś troszczą się o podopiecz-
nych Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Rudniku nad 
Sanem. Świadczy o tym wiele inwestycji, które na przestrzeni ostatnich 
trzech lat zostały przeprowadzone w rudnickiej placówce. 

Marta Szczepańska – Dyrektor 
SOSW w Rudniku nad Sanem:

- SOSW w Rudniku nad Sanem to pla-
cówka, która na przestrzeni ostatnich 
lat poczyniła wielkie kroki w kierunku 
rozwoju. Staramy się, aby wciąż udo-
skonalać funkcjonowanie Ośrodka. 
Jego głównymi celami i zadaniami 
jest zapewnienie uczniom niepełno-
sprawnym odpowiednich warunków 
do wszechstronnego rozwoju w sferze 
intelektualnej, emocjonalnej, fizycznej, 

społecznej i duchowej. Dbamy, aby nasi podopieczni uczyli się w jak 
największym stopniu samodzielności oraz zaradności życiowej. 

Zrealizowane w ostatnim czasie działania zapewniły podopiecznym 
SOSW atrakcyjną przestrzeń, która spełnia funkcje rekreacyjne oraz jest 
miejscem przyjaznym i bezpiecznym, przeznaczonym zarówno do wypo-
czynku czynnego, jak i biernego. 

W tym celu w ramach zadania pod tytułem: ,,Poprawa funkcjonal-
ności podwórka Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego  
w Rudniku nad Sanem poprzez zakup i montaż wyposażenia dosto-
sowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych’’ ze środków przyzna-
nych przez Powiat, przeprowadzone zostały ważne dla SOSW zadania. 
I tak 31.500,30  zł przeznaczono na „Wykonanie altany o konstrukcji  
z drewna klejonego giętego”. Kolejną inwestycją była: „Dostawa i mon-
taż elementów małej architektury”, której koszt wyniósł 55.000  zł. 
Wśród tych działań zrealizowano również zadanie pod nazwą „Wyko-
nanie altany sześciobocznej o konstrukcji drewnianej krytej gontem, 
amfiteatru i ramy ekranu kina letniego”, za kwotę 84.870 zł. 
Ponadto w dalszym ciągu trwają prace w budynku po byłym Liceum 
Ogólnokształcącym w Ulanowie. Dzięki nim, nieużytkowany dotychczas 
budynek, zostanie dostosowany do potrzeb uczniów Szkoły Specjalnej 
Przysposabiającej do Pracy. Realizowane są tam zadania: „Przebudowa 
budynku użyteczności publicznej w Ulanowie na potrzeby edukacyjne 
Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy w Rudniku nad Sanem”  
i „Kompleksowa termomodernizacja budynku użyteczności publicznej  
w Ulanowie”.



grudzień 2017

BIULETYN SAMORZĄDOWY6

„Szkoła dla rodziców” w Poradni 
Psychologiczno-Pedagogicznej w Nisku

Piecza zastępcza, pomoc społeczna  
i wspieranie osób niepełnosprawnych

Poradnia, obok SOSW w Rudniku nad Sanem, jest drugą z placówek 
oświatowych. Udziela dzieciom i młodzieży pomocy psychologiczno-
pedagogicznej oraz logopedycznej. Kolejnym z realizowanych przez 
nią celów jest pomoc w wyborze kierunku kształcenia i zawodu,  
a także udzielanie rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno 
– pedagogicznej, związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci 
i młodzieży. Poradnia wspomaga przedszkola, szkoły i placówki  
w zakresie zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych. 
Wspomniane cele są realizowane w różny sposób, między innymi 

poprzez prowadzenie warsztatów dla określonych grup odbiorców. 
W 2017 roku PPP rozpoczęła realizację ogólnopolskiego programu 
edukacyjno - profilaktyczno - wychowawczego pod nazwą Szkoła 
dla Rodziców i Wychowawców J. Sakowskiej.  To program spotkań dla 
każdego, kto szuka sposobu na nawiązanie głębszych i cieplejszych 
relacji z dziećmi. Jego głównym celem jest wspieranie rodziców  
w radzeniu sobie w codziennych kontaktach z dziećmi. Główne motto 
Szkoły dla Rodziców i Wychowawców brzmi: Wychowywać to kochać 
i wymagać. 

Zadania z tego zakresu realizuje Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 
w Nisku. PCPR kieruje osoby znajdujące się w kryzysie lub w trudnej 
sytuacji życiowej do Ośrodka Interwencji Kryzysowej. Prowadzenie 
OIK jest zadaniem zleconym Caritas Diecezji Sandomierskiej. OIK 
w  Rudniku nad Sanem jest placówką całodobową, umożliwiającą 
podejmowanie natychmiastowej pomocy osobom znajdującym się  
w sytuacji kryzysu, realizującą także program terapeutyczno – edukacyjny 
dla sprawców przemocy domowej. 
Kolejnym z zadań, które leżą w kompetencji PCPR, jest sprawowanie 
pieczy zastępczej – rodzinnej i  instytucjonalnej. Niżańska jednostka, 
prowadzi 18 rodzin zastępczych. 
Pomoc społeczna to trzecie z zadań, które obejmuje pomoc pieniężną 
na usamodzielnienie, zagospodarowanie oraz kontynuowanie nauki 
dla 7 wychowanków opuszczających schroniska dla nieletnich, zakłady 
poprawcze oraz młodzieżowe ośrodki wychowawcze.

PCPR swoje działania skupia również na rehabilitacji społecznej osób 
niepełnosprawnych. Ze środków finansowych przekazanych przez 
PFRON, dofinansowywany jest pobyt na turnusie rehabilitacyjnym dla 
osób niepełnosprawnych oraz ich opiekunów. Dofinasowane jest również 
zaopatrzenie w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki 
pomocnicze. Ponadto przeznaczane są środki na sport, kulturę, rekreację 
i turystykę osób niepełnosprawnych, na działania dotyczące likwidacji 
barier: architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych. 
Przy PCPR działa Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania  
o Niepełnosprawności. 

Marta Ciosmak – Dyrektor 
Powiatowego Centrum Pomocy 
Rodzinie w Nisku:

- W 2017 roku dofinansowano także 
działalność Warsztatów Terapii 
Zajęciowej w Rudniku nad Sanem 
dla 55 osób niepełnosprawnych 
oraz WTZ w Stalowej Woli dla 
12  niepełnosprawnych mieszkańców 
Powiatu Niżańskiego.
Ponadto PCPR realizował pilotażowy 
program „Aktywny samorząd”. 

dofinansowany ze środków PFRON. Ze wsparcia skorzystało ponad 
50 osób.
W lipcu bieżącego roku PCPR przystąpił do akcji „Wyprawka 
Szkolna”, w ramach której, 19 dzieci z pieczy zastępczej z naszego 
powiatu otrzymało wyprawki szkolne od Fundacji EY. 

Adam Mach – Wicestarosta 
Niżański:

- W roku 2017 Powiat Niżański/
PCPR otrzymało dofinansowanie 
w wysokości 921.930,27 zł, na reali-
zację Projektu pn. „Utworzenie wy-
pożyczalni sprzętu rehabilitacyj-
nego, pielęgnacyjnego i wspoma-
gającego w powiecie niżańskim” 
złożonego w ramach RPO WP na 
lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 
VIII Integracja Społeczna, Działa-

nie 8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych. 
Wypożyczalnia zostanie utworzona w Rudniku nad Sanem, w bu-
dynku, gdzie mieściło się Liceum Ogólnokształcące. Zacznie ona 
funkcjonować na początku 2018 roku. Do wypożyczalni zostanie 
zakupiony nowy sprzęt, w tym łóżka rehabilitacyjne, wózki dla 
osób niepełnosprawnych, materace przeciwodleżynowe i inne. Ce-
lem naszego Projektu jest podniesienie sprawności fizycznej osób, 
które ze względu na wiek, stan zdrowia czy niepełnosprawność wy-
magają wsparcia z wykorzystaniem odpowiedniego sprzętu. 
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Zapewniają opiekę medyczną  
na najwyższym poziomie
Troską władz Powiatu Niżańskiego jest Samodzielny Publiczny Zespół 
Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nisku. Dbałość o ochronę zdrowia 
mieszkańców to jedno z podstawowych zadań, które jest skutecznie reali-
zowane. Działania te nie byłyby możliwe, gdyby nie ogrom pracy Dyrek-
cji, personelu i pracowników SPZZOZ 

Jeżeli szukać miejsca, w którym można liczyć jednocześnie na szybką po-
moc i dobrą opiekę medyczną w sytuacjach zagrażających zdrowiu i ży-
ciu, to Powiat Niżański właśnie takim jest. Wszystko to za sprawą wykwa-
lifikowanego personelu, dzięki któremu leczenie w Szpitalu przebiega na 
najwyższym poziomie. To również zasługa odpowiedniego wyposażenia, 
w skład którego wchodzi sprzęt medyczny oraz specjalistyczna aparatura, 
w które wyposażona jest niżańska lecznica. 

Inwestują w poprawę szpitalnych warunków 

W roku 2017 w niżańskiej lecznicy został wyremontowany Oddział Dzie-
cięcy. Dzięki przeprowadzonemu remontowi nastąpiła poprawa warun-
ków pobytu małych pacjentów na tym Oddziale. Na tym prace remon-
towe w SPZZOZ się nie zakończyły. Dodatkowo wyremontowany został 
eksploatowany agregat prądotwórczy oraz zainstalowano system auto-

startu. W Szpitalu zainstalowane zostały również dwa nowe piece gazowe 
do ogrzewania ciepłej wody. W ramach wykonanych prac modernizacji 
uległ odcinek instalacji gazowej. Dzięki przeprowadzonym działaniom 
uzyskano poprawę zasilania obiektów Szpitala w ciepłą wodę oraz zwięk-
szono bezpieczeństwo jego funkcjonowania w tym zakresie.
Kolejnym z zadań podjętych przez SPZZOZ w Nisku było zainstalowanie 
płuczek dezynfektorów w oddziałach szpitalnych. Zadanie to wciąż jest  
w trakcie realizacji. W konsekwencji poprawie ulegną warunki sanitarno-
-epidemiologiczne w oddziałach oraz spełnione będą wymagania Rozpo-
rządzenia Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowych wymagań, jakimi 
powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonują-
cego działalność medyczną.
Koszt wykonanych prac to 253.000 zł, z czego 224.825 zł, to środki pocho-
dzące od Powiatu Niżańskiego.

Będą mieli nowoczesny sprzęt 

Przeprowadzone remonty to nie jedyne działania, na których w 2017 roku 
koncentrowali się zarządzający niżańską lecznicą. W Szpitalu podjęto tak-
że realizację projektu poprawy gospodarki materiałowo-lekowej. 

Roman Ryznar – p.o. Dyrektora 
SPZZOZ w Nisku:

- Rok 2017 to czas przygotowań do 
realizacji projektu w ramach RPO 
2014-2020, który zakończył się pod-
pisaniem umowy na jego realizację. 
Zrealizowano również działania in-
westycyjne wynikające z konieczności 
dostosowania Szpitala do wymogów, 
jakim powinny odpowiadać pomiesz-
czenia oraz urządzenia podmiotu pu-

blicznego wykonującego świadczenia zdrowotne. Rozpoczęto realiza-
cję projektu obniżenia kosztów ponoszonych przez Szpital w zakresie 
gospodarki lekowo-materiałowej. Celem wszystkich wspomnianych 
działań jest poprawa jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych oraz 
obniżenie kosztów funkcjonowania Szpitala. 
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Zadanie rozłożone jest na lata 2017 i 2018. Całkowity koszt realizowanych 
działań wyniesie 139.999 zł. Pod koniec 2017 roku realizowano zadania  
o wartości 70.600 zł, w tym środki z Powiatu Niżańskiego wyniosły 49.600 
zł, a te pochodzące z Krajowego Funduszu Szkoleniowego to 21.000 zł.  
W wyniku realizacji projektu Szpital uzyskał duże oszczędności w zakre-
sie wydatków na materiały jednorazowe oraz leki. 
Szpital przygotował projekt do RPO Działanie 6.2 Poddziałanie 6.2.1 
Infrastruktura ochrony zdrowia, który decyzją Urzędu Marszałkow-
skiego został zatwierdzony do realizacji. Wartość całkowita projektu 
wynosi 6.569.360,71  zł, w tym środki z EFRR to kwota w wysokości 
5.356.712,83 zł.

W ramach projektu dla SPZZOZ w Nisku zakupiony zostanie sprzęt 
medyczny, taki jak: tomograf komputerowy, aparaty USG, aparat RTG 
przyłóżkowy, aparat anestezjologiczny, sprzęt na blok operacyjny (lapa-
roskopy, artroskop, zespół napędów ortopedycznych, instrumentarium 
operacyjne) i sale pooperacyjne (kardiomonitory, pompy strzykawkowe, 
łóżka, defibrylatory i ssaki), aparaty KTG z telemetrią. Dodatkowo ucy-
frowiona zostanie diagnostyka obrazowa. W wyniku realizacji projektu 
poprawie ulegnie bezpieczeństwo udzielanych świadczeń zdrowotnych,  
a także dostępność do diagnostyki i nowoczesnych procedur medycz-
nych. Projekt jest w realizacji od 2017 roku, a zakończy się w roku 2018.

Działalność Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia Powiatowej Stacji 
Sanitarno – Epidemiologicznej w Nisku opiera się na kontynuacji oraz 
wdrażaniu programów edukacyjnych o zasięgu wojewódzkim i ogólno-
polskim. Niżański Sanepid wspiera realizatorów programów edukacyj-
nych i przedsięwzięć prozdrowotnych poprzez organizowanie szkoleń  
i narad, udostępnianie materiałów informacyjno – edukacyjnych, udzie-
lanie pomocy merytorycznej i metodycznej, publikacje w środkach ma-
sowego przekazu, koordynowanie programów i przedsięwzięć oświatowo 
– zdrowotnych poprzez inicjowanie działań, nadzorowanie, monitorowa-
nie i ocenę ich realizacji. 

Z dziećmi o życiu bez nałogów

Działania te skierowane są przede wszystkim do dzieci i młodzieży 
szkolnej, kadry pedagogicznej, rodziców dzieci w wieku przedszkolnym 
i szkolnym, pracowników podmiotów leczniczych, pracowników zakła-
dów pracy oraz społeczności lokalnej. 
W 2017 roku w Powiecie Niżańskim zrealizowano 12 programów profi-
laktycznych w placówkach oświatowo – wychowawczych skierowanych 
głównie na promowanie zdrowego stylu życia bez nałogów, aktywności 
fizycznej, racjonalnego odżywiania oraz profilaktykę chorób zakaźnych. 
W ramach „Profilaktycznego programu w zakresie przeciwdziałania 
uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych” 
zorganizowano eliminacje powiatowe VIII Wojewódzkiego Przeglą-

du Małych Form Teatralnych pt. „Porozmawiajmy o uzależnieniach”.  
W konkursie udział wzięło 9 szkół z terenu Powiatu Niżańskiego. Konkurs 
przebiegał pod patronatem m. in. Starosty Niżańskiego Roberta Bednarza.

Edukują dzieci szkolne i kobiety w ciąży
W związku z obchodami Światowego Dnia Bez Tytoniu zorganizowany 
został konkurs plastyczny pt. „Nie pal przy mnie, proszę”. Konkurs był 
skierowany do dzieci/uczniów realizujących programy edukacji anty-
tytoniowej „Czyste powietrze wokół nas” i „Nie pal przy mnie, proszę”, 
a głównym jego celem było wykształcenie u dzieci świadomej postawy 
ochrony własnego zdrowia w sytuacjach, gdy mają bezpośredni kontakt 
z palącymi. W konkursie udział wzięło 20 placówek z terenu Powiatu Ni-
żańskiego. 
Organizowane było również spotkanie z kobietami w Niżańskiej Szko-
le Rodzenia na temat podejmowanych zachowań zdrowotnych kobiet 
w wieku prokreacyjnym. Przeprowadzono również badania ankietowe 
wśród kobiet w SPZZOZ w Nisku dotyczące „Zachowań zdrowotnych 
kobiet w ciąży”.
Do szkół przekazywane były dla młodzieży i rodziców materiały edu-
kacyjne o środkach zastępczych tak zwanych „dopalaczach”. Materiały 
edukacyjne były również przekazywane w ramach poradnictwa w trak-
cie organizowanych akcji prozdrowotnych „Bezpieczne fermie zimowe” 
i „Bezpieczne wakacje”. 

Przestrzegają młodzież przed 
szkodliwymi substancjami
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Teren powiatu niżańskiego zabezpieczany jest operacyjnie przez Jed-
nostkę Ratowniczo-Gaśniczą Komendy Powiatowej Państwowej Straży 
Pożarnej, a także przez 14 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych 
włączonych do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego oraz 31 OSP 
niewchodzących w skład tego systemu.
Państwowa Straż Pożarna włącza się w działalność prewencyjną promu-
jącą bezpieczeństwo. W 2017 roku strażacy i kierownictwo niżańskiej 
Komendy uczestniczyło w wielu wydarzeniach i spotkaniach, podczas 
których strażacy wyjaśniali, jakie zagrożenia występują w czasie korzysta-
nia z urządzeń grzewczych, czym jest czad, jak bezpiecznie postępować 
podczas wypoczynku nad wodą oraz w innych niekorzystnych dla zdro-
wia i życia sytuacjach.
Od grudnia 2016 roku na obiektach Państwowej Straży Pożarnej w Nisku 
przy ul. Nowej 42 funkcjonuje Sala Edukacyjna „Ognik”, w której prowa-
dzone są zajęcia z zakresu bezpieczeństwa pożarowego. Korzystanie z po-
mieszczeń „Ognika” jest nieodpłatne i odbywa się dla zorganizowanych 
grup liczących od 10 do 30 uczestników, uczniów szkół podstawowych 

pod nadzorem opiekunów. W okresie od uruchomienia sali edukacyj-
nej do dnia 30 października 2017 r. przeprowadzono zajęcia dla 45 grup 
(1071 uczestników). 
Kolejną z form promocji bezpieczeństwa pożarowego są corocznie or-
ganizowane eliminacje gminne i powiatowe Ogólnopolskiego Turnieju 
Wiedzy Pożarniczej pod hasłem „Młodzież zapobiega pożarom”.
Komenda Powiatowa PSP w Nisku jest głównym organizatorem szkoleń 
dla strażaków OSP. Przy współudziale Komendy przeprowadzono m.in. 
dwa turnusy szkolenia z zakresu współdziałania strażaków OSP z Lot-
niczym Pogotowiem Ratunkowym oraz szkolenie w komorze dymowej 
połączone z testem sprawności. 
Reprezentacja KP PSP Nisko należy do czołówki województwa w sporcie 
pożarniczym. W 2017 roku zajęła III miejsce w klasyfikacji drużynowej, 
co zostało docenione przez Starostę Niżańskiego Roberta Bednarza, który 
5 listopada tego roku przekazał niżańskiej Komendzie węże pożarnicze  
i drabinę hakową.

27 lipca w Nisku odbyły się tegoroczne obchody Wojewódzkiego 
Święta Policji, które zostały połączone z nadaniem sztandaru Komen-
dzie Powiatowej Policji w Nisku. Inicjatorem ufundowania sztandaru był 
Społeczny Komitet Fundacji Sztandaru dla Komendy Powiatowej Policji 
w Nisku, pod przewodnictwem Starosty Niżańskiego Roberta Bednarza. 
Był to bardzo ważny dzień dla społeczności naszego Powiatu, ponieważ 
po raz pierwszy byliśmy organizatorem tak ważnego święta dla 4,5 tysią-
ca podkarpackich policjantów. Święto Policji było okazją do wyróżnienia 
zasłużonych funkcjonariuszy policji. Zasłużonym wręczono odznaczenia 
państwowe, resortowe, awanse na wyższe stopnie służbowe, wyróżnienia 
oraz okolicznościowe medale. 
W ciągu roku funkcjonariusze podejmowali wiele działań. Zwiększył się 
dostęp do Policji poprzez przywrócenie posterunku Policji w Ulanowie  
i uruchomienie punktu przyjęć dzielnicowego w Zarzeczu, obsługującego 
mieszkańców Zarzecza, Racławic, Nowej Wsi i Woliny. 

 

Ponadto funkcjonariusze KPP w Nisku spotykali się z mieszkańcami Po-
wiatu w celu wsparcia przy tworzeniu „Mapy zagrożeń bezpieczeństwa” 
dla Powiatu Niżańskiego. Z założenia „mapy zagrożeń” mają być narzę-
dziami, które pozwolą zaktywizować różne podmioty w zakresie współ-
pracy z policją.

Dbają o nasze bezpieczeństwo 

Działają na rzecz naszego 
bezpieczeństwa i jego promocji
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Przeciwdziałają bezrobociu  
i aktywizują lokalny rynek pracy
Powiatowy Urząd Pracy w Nisku realizuje zadania Powiatu Niżańskiego 
w zakresie polityki rynku pracy. Działania skupia na pozyskiwaniu oraz 
gospodarowaniu środkami finansowymi, w celu aktywizacji lokalnego 
rynku pracy, pomocy osobom bezrobotnym i poszukującym pracy. Po-
maga też pracodawcom w znalezieniu pracowników. 
W 2017 roku, i w roku poprzednim, zanotowano spadek bezrobocia re-
jestrowanego na terenie powiatu niżańskiego. Na koniec stycznia 2017 
roku zarejestrowanych było 4.650 osób. To o 200 osób mniej niż w stycz-
niu 2016 roku. W październiku ilość bezrobotnych spadła do 3.976 osób  
i była o 172 osoby niższa niż w październiku 2016 roku. Stopa bezrobocia 
w Powiecie stopniowo obniżała się z 19,7% na koniec stycznia, do 17,4% 
na koniec września 2017 roku.
PUP w Nisku w 2017 roku przygotował dla bezrobotnych zainteresowa-
nych powrotem na rynek pracy bogatą ofertę aktywizacyjną, w szczegól-
ności skierowaną do osób młodych oraz osób długotrwale bezrobotnych, 
a także wykazujących różne deficyty stanowiące barierę w podejmowaniu 
pracy na otwartym rynku pracy.
PUP realizował różnorodne programy z zakresu promocji zatrudnienia  
i aktywizacji lokalnego rynku pracy, gospodarując limitem środków Fun-
duszu Pracy w wysokości 15.617.200 zł.
W ramach programów z zakresu promocji zatrudnienia, łagodzenia 
skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej dla bezrobotnych, najwięcej 
środków przeznaczono na staże (26,9%), dofinansowanie podejmowania 
działalności gospodarczej (24,0%), prace interwencyjne (13,9%) oraz re-
fundację kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bez-
robotnego (13,5%). Ponadto finansowano roboty publiczne, szkolenia, 
studia podyplomowe, prace społecznie użyteczne, bony dla osób do 30 
roku życia: stażowe, szkoleniowe, zatrudnieniowe i na zasiedlenie oraz 
dofinansowanie wynagrodzeń osób po 50 roku życia. W 2017 roku do 
końca października wyżej wymienionymi instrumentami rynku pracy 
zostało objętych 1.260 bezrobotnych.

PUP w Nisku wykonuje również zadania samorządu powiatu w zakresie 
rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych, w tym zadania fi-
nansowane ze środków PFRON, w ramach których w 2017 r. sfinansowa-
no staże, prace interwencyjne, refundację kosztów wyposażenia stanowi-
ska pracy dla osoby niepełnosprawnej i jednorazowe środki na podjęcie 
działalności gospodarczej. 

Powiat Niżański prowadzi politykę oświatową, która ma na celu przede 
wszystkim zapewniać kształcenie wysokiej jakości. Takie, które będzie 
odpowiednio dostosowane zarówno do rynku pracy, jak i do zaintereso-
wań uczniów. Powiat i dyrektorzy szkół dbają o atrakcyjność swojej ofer-
ty. Starają się, by stwarzała ona możliwość wszechstronnego kształcenia 
umiejętności oraz rozwijała indywidualne pasje i zdolności.
Powiat Niżański przykłada dużą wagę do promocji swoich szkół i sku-
tecznie realizuje te cele.  Doskonałym tego przykładem jest rekrutacja na 
rok szkolny 2017/2018. W efekcie działań promocyjnych Powiatu i szkół, 
rekrutacja na rok szkolny 2017/2018 – przedstawiała się następująco: LO 
im. Stefana Czarnieckiego w Nisku – 108 uczniów, ZS w Jeżowem im. 
ks. Stanisława Staszica – 21 uczniów, RCEZ w Nisku – łącznie naukę 
w technikum podjęło 147 uczniów i w szkole branżowej I stopnia 40 
uczniów i ZS im. gen. Władysława Sikorskiego w Rudniku nad Sanem 
w technikum naukę rozpoczęło 35 uczniów. Szkoła oferuje także kwali-

fikacyjne kursy zawodowe: M.19 Użytkowanie obrabiarek skrawających 
(42 słuchaczy); A.22 Prowadzenie działalności handlowej (29 słuchaczy).
Powiat Niżański poza prowadzeniem wspomnianych szkół, zajmuje się 
również placówkami oświatowymi, w tym SOSW w Rudniku nad Sa-
nem przeznaczony jest dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyj-
nymi, zmagającymi się z niepełnosprawnością intelektualną, ruchową, 
sprzężoną i autyzmem. Obecnie w placówce jest 140 uczniów, w tym 16 
maluszków. 
W naszych szkołach organizujemy wiele przedsięwzięć, projektów, zajęć, 
programów, których celem jest poszerzenie oferty edukacyjnej, podnie-
sienie poziomu kształcenia, umożliwienie młodym ludziom samorealiza-
cji i kształcenia na odpowiednim poziomie. 
Pod koniec listopada tego roku 34 uczniów ze szkół prowadzonych przez 
Powiat, otrzymało nagrody w „Konkursie wiedzy o polskim Parlamenta-
ryzmie” zorganizowanym przez Posła na Sejm RP Rafała Webera i Sta-

Piotr Rutyna – Dyrektor Powiato-
wego Urzędu Pracy w Nisku:

- Rok 2017 to kolejny rok, w którym 
obserwujemy spadek bezrobocia 
rejestrowanego w powiecie niżańskim. 
Przykładem na to jest ilość 
bezrobotnych, która w październiku 
spadła poniżej 4  tysięcy. Spadkowi 
bezrobocia towarzyszyły zwiększone 
nakłady Funduszu Pracy na 
aktywizację zawodową w wysokości 

15.617.200 zł, to o 903.300 zł więcej niż w roku 2016. W szczególności, 
z bogatej oferty wsparcia, mogli skorzystać bezrobotni do 30  roku 
życia, gdyż na programy wsparcia dla młodych przeznaczono blisko 
połowę wszystkich środków. Powiatowy Urząd Pracy ukierunkowuje 
swoje działania na zwiększenie skuteczności i efektywności 
udzielanego wsparcia oraz zwiększenie dopasowania dostępnych usług  
i instrumentów do rzeczywistych potrzeb uczestników lokalnego rynku 
pracy. Służyć ma temu wdrożenie przyjętego przez Radę Powiatu 
Niżańskiego „Programu promocji zatrudnienia i aktywizacji lokalnego 
rynku pracy w powiecie niżańskim na lata 2017-2023”.  

Zrealizowane zadania oświatowe w 2017 roku
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rostę Niżańskiego Roberta Bednarza, w postaci wycieczki do Warszawy,  
w trakcie której zwiedzali Sejm RP, Muzeum Żołnierzy Wyklętych  
i Więźniów Politycznych PRL oraz Muzeum Powstania Warszawskiego.
Każdy kolejny rok działalności LO im. Stefana Czarnieckiego w Nisku 
upływa pod znakiem wzmożonej pracy nad osiągnięciem jak najlepszych 
wyników egzaminu maturalnego oraz rekrutacją. Podobnie było w roku 
2017. Efektem wspólnej pracy nauczycieli i uczniów była wysoka zda-
walność egzaminu maturalnego. Potwierdzeniem poziomu kształcenia  
w szkole jest raport Instytutu Badań Edukacyjnych dotyczący Edukacyj-
nej Wartości Dodanej (EWD).

Należy wspomnieć, że wielkie sukcesy na światowych konkursach  
w dziedzinie zastosowania nowych rozwiązań w leczeniu chorych or-
ganów człowieka, odnosi uczennica niżańskiego liceum - Katarzyna 
Chrapko.
Oprócz zajęć dla maturzystów nauczyciele przygotowali ofertę zajęć po-
zalekcyjnych dla uczniów zdolnych i potrzebujących wsparcia w nauce. 
Działały koła zainteresowań i sekcje sportowe. Licealiści brali udział  
w sesjach, wykładach i warsztatach organizowanych przez uczelnie wyż-
sze i fundacje naukowe np. Uniwersytet Śląski (zajęcia laboratoryjne z fi-
zyki), Fundację Kardiochirurgiczną im. prof. Zbigniewa Religi.
Obok dydaktycznych, były realizowane także zadania wychowawcze. 
Szkoła przygotowała i przeprowadziła szereg imprez, organizowanych dla 
społeczności szkolnej i lokalnej. Obok cyklicznych konkursów przedmio-
towych dla gimnazjalistów i licealistów, zawodów sportowych i akademii 
z okazji świąt narodowych odbywało się wiele przedsięwzięć wyższej 
rangi. W kwietniu miały miejsce Powiatowe Obchody Dnia Pamięci  
o Zbrodni Katyńskiej oraz sesja popularnonaukowa „Patriotyzm wczo-
raj i dziś”. We wrześniu szkoła współorganizowała Narodowe Czytanie 

„Wesela” Stanisława Wyspiańskiego, które odbyło się w Parku Miejskim 
w Nisku. Na wrzesień przypadły także obchody 105-lecia istnienia LO. 
W imprezie udział wzięli absolwenci, emerytowani dyrektorzy i nauczy-
ciele, samorządowcy, pracownicy, uczniowie i sympatycy szkoły. Czar-
niecki był także gospodarzem Powiatowych Obchodów Dnia Edukacji 
Narodowej. Społeczność Czarnieckiego angażowała się w akcje charyta-
tywne: wielkopostną – „Mój post – Twój posiłek”, rejestrację potencjal-
nych dawców szpiku dla Fundacji DKMS, zbiórkę żywności dla Banków 
Żywności i Caritas.
Czarniecki aktywnie włącza się w pozyskiwanie środków i udział  
w projektach edukacyjnych. Na przełomie września i października pod-
pisano umowę projektową Programu Erasmus+ na kwotę 27.100 euro.  
W trwającym dwa lata projekcie udział wezmą szkoły z Polski, Łotwy, 
Belgii i Rumunii. Drugim ważnym przedsięwzięciem jest udział w pro-
jekcie „Razem bezpieczniej na terenie powiatu niżańskiego”. 
Liceum owocnie współpracuje z szeregiem instytucji pozarządowych. Na 
szczególną uwagę zasługuje działalność Fundacji Bronisławy i Tadeusza 
Kulczyków, której celem jest fundowanie stypendiów socjalnych, sporto-
wych, naukowych i za pracę społeczną dla uczniów liceum. 
Drugą z instytucji wspierających pracę szkoły jest Stowarzyszenie Absol-
wentów i Przyjaciół Liceum Ogólnokształcącego w Nisku. We wrze-
śniu po raz pierwszy wręczono Ryngraf Hetmański dla najlepszego absol-
wenta liceum, ustanowiony przez Zarząd Stowarzyszenia.

Jerzy Stelmach – Dyrektor Liceum 
Ogólnokształcącego w Nisku im. Ste-
fana Czarnieckiego:

Każdy rok działalności naszej szkoły 
przynosi kolejne wyzwania. Dzięki 
doświadczeniu i profesjonalizmowi 
całego zespołu, którym kieruję, z po-
wodzeniem stawiamy im czoła. Od 
lat nie mamy problemu z naborami do 
kolejnych roczników, satysfakcjonują 
nas wyniki egzaminu maturalnego,  

a wskaźniki EWD (Edukacyjna Wartość Dodana) dowodzą, że dobrze 
kierunkujemy cały proces dydaktyczny. To przyjemne uczucie - odnosić 
sukcesy na wciąż trudnym rynku oświatowym. Jestem pewien, że to nie 
koniec dobrej passy Czarnieckiego.

Kolejną ze szkół podlegających Powiatowi Niżańskiemu jest RCEZ w Ni-
sku, która jest liderem w organizacji praktyk zagranicznych dla uczniów. 
Dzięki nim proces kształcenia staje się atrakcyjniejszy, a uczestniczący  
w nim uczniowie zyskują dodatkowe motywacje do nauki. Wartym uwa-
gi jest fakt, że szkoła z powodzeniem składa wnioski w kolejnych konkur-
sach największego programu edukacyjnego Unii Europejskiej Erasmus+. 
Ma on wpłynąć na rozwijanie umiejętności jego uczestników oraz zwięk-
szyć ich szanse na zatrudnienie. Obecnie w RCEZ w Nisku realizowany 
jest projekt „Lokalne Ośrodki Wiedzy i Edukacji na rzecz aktywizacji 
edukacyjnej osób dorosłych” – LOWE. Jego organizatorem jest Związek 
Powiatów Polskich. Celem projektu jest wykorzystanie potencjału szkoły  
i środowisk lokalnych do prowadzenia działań na rzecz aktywności edu-
kacyjnej osób dorosłych. LOWE ma służyć zwiększeniu udziału osób 
dorosłych w edukacji, poprzez uaktywnienie i zaangażowanie osób do-
tychczas biernych, nieuczestniczących w jakichkolwiek zorganizowanych 
formach edukacji. Wartość projektu to 249.000 zł. 
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„Nowa jakość kształcenia w RCEZ w Nisku szansą na rozwój” w ra-
mach RPO WP (9.4) – to kolejny z realizowanych projektów. Jest on or-
ganizowany przez Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie. Jego celem jest 
poprawa jakości kształcenia zawodowego w RCEZ w Nisku, dostosowa-
nie go do potrzeb rynku pracy i wzbogacenie oferty edukacyjnej szkoły 
poprzez zakup wyposażenia, doradztwo, kursy, zajęcia, wyjazdy i staże dla 
140 uczniów oraz szkolenia dla 12 nauczycieli. Projekt został oszacowany 
na kwotę 779.972,62 zł. 
Również poprzez RCEZ w Nisku Powiat realizuje wspomniany już pro-
jekt „Razem bezpieczniej na terenie powiatu niżańskiego”, który ma 
edukować w zakresie bezpieczeństwa dzieci i młodzież, oraz dodatkowo 
inicjować wspólne działania aktywizujące społeczności lokalne do współ-

pracy w obszarze bezpieczeństwa i porządku publicznego. Dodatkowo 
ma upowszechniać wiedzę i dobre praktyki w zakresie stosowania zasad 
bezpiecznego zachowania, w tym bezpieczeństwa seniorów. Wartość 
wspomnianego projektu wynosi 74.342 zł, Niżańska szkoła wzięła także 
udział w projekcie „Sprawni mundurowi” – którego organizatorem jest 
Ministerstwo Obrony Narodowej. To dzięki niemu, uczniowie mają zo-
stać odpowiednio przygotowani do uczestnictwa w zadaniach o charak-
terze obronnym. Kolejnym z jego celów jest popularyzacja postaw pro-
obronnych i patriotycznych. 13.869 zł – to łączny koszt projektu. 

Z kolei, spośród projektów mobilnych, realizowane są: „Europejskie 
Praktyki EUROSUKCES” – Malaga, Hiszpania. Ma on za zadanie pod-
nosić kwalifikacje zawodowe uczestników staży europejskich w Hiszpa-
nii. W praktykach zawodowych wzięło udział 16 uczniów. Na projekt 
przeznaczona została kwota w wysokości 352.571,34 zł; 
„Europejska praktyka jako perspektywa rozwoju osobistego i zawo-
dowego” – Berlin, Schkeuditz – Niemcy. Kluczowym celem jest podnie-
sienie kwalifikacji zawodowych uczniów. Udział w praktykach zagranicz-
nych w 2017 roku wzięło 26 uczniów. Wartość projektu to 521.164,42 zł. 

Nie można również pominąć projektu pod nazwą „Tradycje bez granic. 
Podróż wokół regionalnych kultur” (Program ERASMUS +, akcja 2: 
Partnerstwa strategiczne, sektor Edukacja szkolna) – Słowacja, Czechy, 
Polska, Litwa Koordynator: Spojena Skola Detva, Słowacja, RCEZ – part-
ner. Jego celem jest rozwijanie świadomości na temat zróżnicowania kul-
turowego i językowego w Europie, pogłębienie wiedzy na temat bogactwa 
kulturowego krajów partnerskich – Słowacja, Czechy, Litwa i Rumunia. 
Łączny koszt to 20.380 euro.
Powiat Niżański pozyskał również środki z Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie na zadanie 
pn. „Odnawialne źródła energii w kształceniu przyszłych techników”, 
związane z rozwojem infrastruktury służącej edukacji ekologicznej. War-
tość zadania to 62.334 zł, w tym środki z dotacji to kwota 49.875,20 zł  
a środki własne stanowią kwotę 12.468,80 zł . Celem projektu jest podnie-
sienie kompetencji zawodowych dotyczących odnawialnych źródeł ener-
gii (OZE) przez 200 uczniów Regionalnego Centrum Edukacji Zawodo-
wej w Nisku, kształcących się w zawodach technik mechatronik, elektryk 
i  elektronik. 

Wacław Piędel – Dyrektor Regional-
nego Centrum Edukacji Zawodowej 
w Nisku:

- RCEZ w Nisku jest liderem w zapew-
nieniu uczniom atrakcyjnych praktyk 
zawodowych w ramach  programów 
współfinansowanych ze środków UE. 
Jest szkołą, która realizuje wiele in-
nych projektów m.in. mających na 
celu wykorzystanie potencjału szkoły 
i środowisk lokalnych do prowadzenia 

działań na rzecz aktywności edukacyjnej osób dorosłych, ale również 
projektów, których celem jest poprawa jakości kształcenia zawodowego. 
Do sukcesu tegorocznego naboru niewątpliwie przyczyniło się utwo-
rzenie nowej klasy o profilu mundurowym. Jest to pierwsza tego typu 
klasa na terenie powiatu niżańskiego, która ukierunkowana jest na 
kształcenie techniczne z innowacyjnymi elementami, dotyczącymi 
obronności i wojskowości. 
W celu podniesienia jakości kształcenia młodzieży, zachęcania jej do 
zdobywania kwalifikacji zawodowych, zgodnie z potrzebami lokalnego 
rynku pracy oraz podejmowania nauki na kierunkach technicznych, 
szkoła prowadzi ścisłą współpracę z zakładami pracy oraz współpracę 
z organem prowadzącym, czego wyrazem są prowadzone na terenie 
szkoły inwestycje. Współpraca obejmuje podejmowanie wspólnych 
przedsięwzięć o charakterze edukacyjnym, innowacyjnym oraz infor-
macyjno – promocyjnym.  
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W kolejnej szkole – w Zespole Szkół w Jeżowem im. ks. Stanisława 
Staszica, w trakcie 2017 r. miało miejsce wiele imprez o charakterze 
edukacyjnym i integracyjnym. Najważniejsze konkursy to: językowy 
dla gimnazjalistów „Języki integrują”, literacki dla gimnazjalistów „Gdy 
słowa dojrzewają”, biologiczny dla gimnazjalistów „Asy genetyki”, a tak-
że Piknik integracyjny dla uczniów Zespołu Szkół oraz gimnazjalistów  
z terenu gminy Jeżowe. Organizowane były spotkania z twórcami kultury 
oraz osobami zajmującymi się promocją zdrowia i zdrowego trybu życia. 
Szkoła realizuje projekt „Kształcenie zawodowe kluczem do sukcesu” 
przy partnerstwie z Niżańskim Centrum Rozwoju w ramach RPO WP 
na lata 2014-2020. Celem projektu jest poprawa jakości kształcenia zawo-
dowego, dostosowanie go do potrzeb rynku pracy i wzbogacenie oferty 
edukacyjnej. Uczniowie technikum mogli skorzystać z kursów zawodo-
wych na koparko-ładowarki, wózki widłowe, szkolenia z programu Auto-
CAD, kursu kosmetycznego oraz w zajęciach specjalistycznych z języków 
obcych. Z kolei kadra nauczycielska została objęta wsparciem w postaci 
szkoleń specjalistycznych. Uczniowie w trakcie trwania projektu zostali 
objęci opieką doradcy zawodowego, który wspierał ich w wyborze ścieżki 
zawodowej. Odwiedzili lokalne zakłady pracy, mieli również możliwość 
odbycia zajęć na uczelniach wyższych związanych z ich kierunkiem 
kształcenia. W trakcie wakacji 30 uczniów Technikum z Zespołu Szkół 
w Jeżowem wzięło udział w stażach zawodowych, które odbywały się  
u pracodawców z terenu gmin Jeżowe i Nisko oraz Stalowej Woli. Wartość 
projektu wynosi 333.285,43 zł. Projekt jest współfinansowany ze środków 
UE, realizowany w okresie od listopada 2016 r. do października 2019 r.  
Szkoła zajmuje się realizacją projektu „Nić Ariadny – jak znaleźć swoją 
szansę na sukces i zawodowe spełnienie” w ramach programu ERA-
SMUS+. Ma on na celu podniesienie świadomości wśród uczniów Zespołu 
Szkół w Jeżowem znaczenia wspólnego europejskiego szkolenia na rynku 
pracy i studiów. Na podstawie wymiany doświadczeń, wspólnych badań, 

a także wniosków doradców zawodowych szkół z różnych części Euro-
py, końcowym produktem ponad dwuletniej współpracy będzie strona 
internetowa, na której młodzież będzie mogła znaleźć informacje, jakich 
umiejętności oraz kwalifikacji poszukują pracodawcy w poszczególnych 
krajach. W ramach projektu w 2017 r. uczniowie wyjechali na Węgry, zaś  
w listopadzie odbyło się spotkanie uczestników projektu w Jeżowem. 
W Zespole Szkół im. gen. Władysława Sikorskiego w Rudniku nad 

Sanem od 1 września 2016 do 31 października 2019 roku, realizowany 
jest projekt „Szkoła fachowców. Doskonalenie jakości kształcenia za-
wodowego w Zespole Szkół im. gen. Władysława Sikorskiego w Rud-
niku nad Sanem”. Jego realizacja odbywa się w ramach RPO WP na lata 
2014-2020, Oś priorytetowa IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, 
Działanie 9.4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego. 

Stanisław Haduch – Dyrektor Ze-
społu Szkół w Jeżowem im. ks. Stani-
sława Staszica:

- Zespół Szkół w Jeżowem w roku 
szkolnym 2016/2017 realizował pro-
jekt dla uczniów „Kształcenie zawo-
dowe kluczem do sukcesu”, w ramach 
którego odbywały się staże, wyjazdy, 
kursy zawodowe oraz szereg zajęć 
dodatkowych. Prowadził także wy-
mianę międzynarodową, obejmującą 

ponadto młodzież z Niemiec, Węgier i Łotwy, w związku z projektem 
Erasmus+ „Akcja 2. Partnerstwa strategiczne”, z bogatą ofertą przed-
sięwzięć edukacyjnych.
Ponadto nasza szkoła została gruntownie odnowiona, przechodząc 
termomodernizację, co znacznie poprawiło warunki kształcenia, 
bezpieczeństwo i estetykę obiektu. Wielkim powodzeniem cieszyły się 
kolejne edycje wojewódzkich konkursów dla młodzieży gimnazjalnej: 
VII Konkurs Językowy dla Gimnazjalistów „Języki integrują” oraz VI 
Podkarpacki Konkurs Twórczości Literackiej „Gdy słowa dojrzewają”.  
Dobre wyniki matury 2017 w szkole, zostały wypracowane także za 
sprawą dużej ilości dodatkowych zajęć i zaangażowania nauczycieli, 
którzy poświęcili maturalnym przygotowaniom wiele pracy i starań. 

Edward Wołoszyn – Dyrektor Ze-
społu Szkół im. gen Władysława  
Sikorskiego w Rudniku nad Sanem

- Celem projektu jest poprawa jako-
ści kształcenia zawodowego, dosto-
sowanie go do potrzeb rynku pracy 
i wzbogacenie oferty edukacyjnej 
szkoły poprzez realizację zadań 
obejmujących zakup wyposaże-
nia, doradztwo zawodowe, kursy  
i staże dla uczniów i szkolenia 

dla nauczycieli. W ramach projektu 27 uczniów odbyło płat-
ne staże w lokalnych zakładach pracy (sklepach, hurtowniach, 
warsztatach samochodowych), a 20  uczniów zdobyło nowe kwa-
lifikacje tak potrzebne na rynku pracy, na kursie spawania spo-
in pachwinowych metodą MAG (135), zdali egzamin państwowy  
i uzyskali certyfikat ważny w całej Unii Europejskiej.
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Oświatą i promocją w Starostwie Powiatowym w Nisku zajmuje się Wy-
dział Edukacji, Spraw Społecznych i Promocji (ESP), który organizuje 
i współorganizuje wiele imprez kulturalnych, oświatowych i sportowych 
w Powiecie.
I tak 12 października w Liceum Ogólnokształcącym im. Stefana Czar-
nieckiego w Nisku odbyły się Powiatowe Obchody Dnia Edukacji Na-
rodowej. To doskonała okazja, aby podziękować nauczycielom za ich 
pracę i zaangażowanie w proces wychowawczy oraz sukcesy w realizacji 
zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych. W tym dniu Sta-
rosta nagrodził 18 nauczycieli ze szkół i placówek prowadzonych przez 
Powiat Niżański. Uroczystość połączona była z wręczeniem Stypendiów 
Starosty Niżańskiego. Otrzymało je 44 uczniów, którzy w poprzednim 
roku szkolnym zdobyli wysokie wyniki w nauce, jak również odnieśli 
sukcesy w dziedzinie twórczości artystycznej i we współzawodnictwie 
sportowym. Starosta wyróżnił również 10 uczniów z najlepszą średnią 
ocen ze wszystkich przyjętych absolwentów gimnazjów na rok szkolny 
2017/2018. 

W 2017 roku ogłoszono trzy konkursy na dyrektorów szkół i placówek 
oświatowych prowadzonych przez Powiat Niżański. LO im. Stefana Czar-
nieckiego w Nisku, Specjalnym Ośrodkiem Szkolno – Wychowawczym 
w Rudniku nad Sanem oraz Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną  
w Nisku, kierują dotychczasowi dyrektorzy. 
Szczególnym wyróżnieniem dla kadry pedagogicznej szkół prowadzo-
nych przez Powiat Niżański były wojewódzkie obchody Dnia Nauczy-
ciela, podczas których Medalem Komisji Edukacji Narodowej wyróżnie-
ni zostali Dyrektor Zespołu Szkół w Jeżowem im. ks. Stanisława Staszica 
Stanisław Haduch oraz Krzysztof Śnieżek – nauczyciel z LO w Nisku.
Również, za swoje wyjątkowe osiągnięcia na rzecz działalności dydak-
tyczno-wychowawczej, Nagrodę Ministra Edukacji Narodowej otrzymał 
Jerzy Stelmach Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego w Nisku.
Wydział ESP pracuje też nad poszukiwaniem źródeł finansowania róż-
nych działań w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez 
Powiat Niżański. Powiat już po raz drugi, realizując wnioski dyrektorów 
szkół, złożył wniosek do Wojewody Podkarpackiego o udzielenie wspar-
cia finansowego na zakup książek do bibliotek szkolnych w ramach pro-
gramu wieloletniego Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czy-
telnictwa” dotyczącego wspierania w latach 2016 – 2020 organów prowa-
dzących szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w zakresie rozwijania zaintere-
sowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, 
w tym zakup nowości wydawniczych. Dzięki temu  wsparcie finansowe 
w roku 2017 otrzymały nasze szkoły: Technikum w Regionalnym Cen-
trum Edukacji Zawodowej w Nisku, Publiczna Szkoła Podstawowa 
Nr 4 Specjalna w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym  
w Rudniku nad Sanem, Technikum w Zespole Szkół im. gen. Włady-
sława Sikorskiego w Rudniku nad Sanem i Liceum Ogólnokształcące 
w Zespole Szkół w Jeżowem im. Stanisława Staszica. Łączna kwota po-
zyskana dla naszych szkół to 22.480 zł, ponadto Powiat Niżański przekaże 
na to zadanie środki własne w wysokości 5.620 zł. Dzięki temu biblioteki 
szkolne w/w szkół będą mogły, na łączną kwotę 28.100 zł, zakupić książki, 
w tym m. in. nowości wydawnicze. 
Powiat Niżański pozyskał również środki na:
1) zakup pomocy dydaktycznych w ramach Rządowego programu roz-

wijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczy-
cieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych – „Ak-
tywna tablica” dla Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 4 Specjalnej 
w Rudniku nad Sanem – 14.000 zł to dotacja, 3.500 zł wkład własny 
– łącznie 17.500 zł;

2) na wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej w szkołach i pla-
cówkach – kwota 21.862 zł;

3) na wiodący ośrodek koordynacyjno – rehabilitacyjno – opiekuńczy  
w SOSW – kwota 239.160 zł realizacja 2018-2021).

Adam Mach – Wicestarosta Niżański:

- Powiat Niżański dba, aby podlegające 
mu szkoły, każdego roku przygotowy-
wały równie bogatą oraz interesującą 
ofertę. Szczególną uwagę przywiązuje-
my do potrzeb rynku pracy i zaintere-
sowań uczniów. Zabiegamy, by nasza 
oferta na tle innych wyróżniała się 
atrakcyjnością i stwarzała możliwość 
wszechstronnego kształcenie umiejęt-
ności. W ten sposób odpowiadamy na 

inspiracje naszej młodzieży. W roku szkolnym 2017/2018 odnotowa-
liśmy wysoki poziom naboru do naszych szkół. Mamy świadomość, 
że obecnie edukacja stawia przed nami więcej wyzwań, jak w latach 
ubiegłych. Tym wymaganiom jesteśmy w stanie sprostać dzięki różno-
rodnym kierunkom kształcenia, wykwalifikowanej kadrze nauczyciel-
skiej oraz możliwości otrzymania stypendium Starosty. To od lat jest 
motywacją dla młodzieży do zdobywania wysokich wyników w nauce. 
Wartym uwagi jest również, że już kolejny rok z rzędu stypendia otrzy-
mują także absolwenci gimnazjów, którzy uzyskali najwyższą średnią.
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Starosta Niżański obejmuje patronatem szereg imprez sportowych 
organizowanych na terenie powiatu niżańskiego, zaś Powiat Niżański 
wspiera finansowo organizowane turnieje. Wymieńmy tylko niektóre  
z nich.

Powiat, RCEZ oraz LO im. Stefana Czarnieckiego byli organizatorami 
Powiatowego Turnieju Piłki Siatkowej o Puchar Starosty Niżańskiego. 
8 amatorskich drużyn piłki siatkowej z całego powiatu niżańskiego 
zmierzyło się ze sobą 8 kwietnia w halach sportowych RCEZ i LO. 
W dniu 20 maja na hali sportowej RCEZ w Nisku odbył się I Memoriał 
w Piłce Siatkowej Mężczyzn Pamięci Bogdana Tofilskiego, zmarłego 
w 2015 roku wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Nisku.
23 września w Rudniku nad Sanem odbył się XXVII Międzynarodowy 
Memoriał Szachowy Jana Gietki. Przy szachownicach zasiedli 
zawodnicy, aby uczcić pamięć Jana Gietki – założyciela i pierwszego 
przewodniczącego rudnickiej Solidarności lat 80 – tych, którego życiową 
pasją były szachy. Utworzył on pierwszą w historii Rudnika Sekcję 
Szachową, której był przez wiele lat trenerem i prezesem. 

28 października w hali sportowej Publicznego Gimnazjum im. 
Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Jeżowem rozegrano jubileuszowy 
X Ogólnopolski Turniej Szachowy o Złotego Jeża. Tegoroczna edycja 
przyciągnęła rekordową liczbę szachistów. Do gry stanęło ich aż 199. 
Wśród nich największą liczbę stanowiły dzieci oraz młodzież.
25 listopada w hali RCEZ w Nisku odbył się II Halowy Turniej Piłki 
Nożnej o  Puchar Starosty Niżańskiego.  Tak jak w roku ubiegłym, 
rozgrywki cieszyły się dużym zainteresowaniem wśród amatorów tej 
dyscypliny sportu.
Po raz pierwszy zorganizowany został Turniej Tenisa Stołowego  
o Puchar Starosty Niżańskiego. Rozgrywki pierwszej edycji Turnieju 
miały miejsce 9 grudnia w hali RCEZ w Nisku.

Bezpłatne porady prawne dla konsumentów
Zadania samorządu powiatowego w zakresie ochrony praw konsumentów 
wykonuje Powiatowy Rzecznik Konsumentów. W ramach zadań Rzecznik 
udziela bezpłatnych porad prawnych i informacji konsumentom, którzy 
mają problem ze sprzedawcą lub usługodawcą z tytułu zawartej umowy 
sprzedaży towarów lub usług. 
Wiele problemów mają konsumenci z reklamacją towarów takich jak 
telefony komórkowe, sprzęt AGD oraz obuwie. Udzielając porady, 

Rzecznik informuje, w jaki sposób konsument może dochodzić swoich 
praw wobec przedsiębiorcy, a także pomaga napisać na przykład pismo 
reklamacyjne, pismo o odstąpieniu od umowy zawartej poza lokalem lub 
na odległość oraz inne pisma, które w danej sytuacji są konieczne.
Rzecznik współpracuje także z instytucjami i organizacjami zajmującymi 
się ochroną konsumentów oraz zadania o charakterze edukacyjno – 
informacyjnym. Realizacja tego zadania odbywa się w trakcie udzielania 
konsumentom porad prawnych i informacji. 

Powiat promuje sport 

Przegląd licznych działań prowadzonych 
w Powiecie Niżańskim w 2017 roku

Karol Wołoszyn – Członek Zarządu 
Powiatu Niżańskiego:

- Powiat Niżański podejmuje szereg ini-
cjatyw mających na celu integrację wie-
lu środowisk. Wspiera różnego rodzaju 
Stowarzyszenia, Kluby Sportowe oraz 
Ochotnicze Straże Pożarne.
Ponadto Zarząd i Rada Powiatu przy-
wiązują dużą wagę do infrastruktury 
drogowej, która ma ogromny wpływ na 
wiele sfer naszego życia. Pod tym wzglę-

dem powiat jest pionierem nie tylko w województwie, ale i w Polsce.
Ważną inwestycją, którą Powiat prowadzi na terenie Gminy i Miasta 
Ulanów jest kompleksowa odnowa budynku po dawnym LO im. Micha-
ła Janika, gdzie już we wrześniu 2018 roku zostanie oddana do użytku 
placówka szkolno –wychowawcza dla osób niepełnosprawnych.
Należy także podkreślić bardzo dobrą współpracę samorządu powiato-
wego z samorządami gminnymi, dzięki której powstało wiele inwestycji  
z korzyścią dla mieszkańców.
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Nieodpłatna pomoc prawna
Od początku 2016 roku nieprzerwanie zapewniamy dostęp do 
nieodpłatnej pomocy prawnej. Mieszkańcy Powiatu Niżańskiego mogą ją 
uzyskać w każdej z 7 gmin. Pomoc taką (na etapie przedsądowym), mogą 
otrzymać: osoby w wieku do 26 lat, powyżej 65 lat, osoby, które w okresie 
ostatniego roku miały przyznane świadczenie z pomocy społecznej (na 
podstawie ustawy o pomocy społecznej), osoby posiadające ważną Kartę 
Dużej Rodziny, kombatanci, weterani, zagrożeni lub poszkodowani 
katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną oraz kobiety 
w ciąży. Od początku 2017 r. na terenie powiatu niżańskiego z nieodpłatnej 
pomocy prawnej skorzystało ponad 800 osób, którym udzielono łącznie 
ponad 1000 porad prawnych. 

„Cyfrowe Podkarpacie”
Powiat Niżański bierze udział w Podkarpackim Systemie Informacji 
Przestrzennej, realizowanym w ramach 2 osi priorytetowej „Cyfrowe 
Podkarpackie” RPO na lata 2014 – 2020. Jest jednym z 22 powiatów, które 
przystąpiły do projektu.
Priorytetowym zadaniem przewidzianym dla PSIP jest utworzenie 
e−usług danych przestrzennych, które będą przydatne zarówno dla 
interesanta, jak i dla pracownika administracji publicznej.
Do projektu zostały włączone prace geodezyjne i kartograficzne związane 
z modernizacją ewidencji gruntów i budynków oraz budową i aktualizacją 
powiatowych baz GESUT, BDOT500 oraz mapy zasadniczej, a także 
cyfryzacja materiałów źródłowych państwowego zasobu geodezyjnego 
i kartograficznego. Całkowita wartość projektu wynosi 8.437.433,03 zł. 
Wartość infrastruktury sprzętowej to 999.900  zł. Całkowity koszt 
projektu PSIP dla Powiatu Niżańskiego na prace geodezyjne oszacowano 
na kwotę 6.092.524,11  zł. W wyniku ogłoszonych przetargów 
wyłoniono wykonawców prac geodezyjnych, którzy zrealizują zadania  
w poszczególnych jednostkach ewidencyjnych powiatu niżańskiego.

Uczyli najmłodszych, jak segregować odpady
Rolą Wydziału Ochrony, Środowiska, Leśnictwa i Rolnictwa Starostwa 
Powiatowego w Nisku, jest między innymi dbałość o czystość środowiska, 
w którym żyjemy. W tym celu zorganizowano konkurs pod tytułem 
„Rozwijanie ogólnokrajowego systemu odzysku, selektywnego zbierania 

i recyklingu zużytych baterii i akumulatorów na terenie Powiatu 
Niżańskiego”. 
Zadaniem konkursu było rozwijanie świadomości ekologicznej dzieci  
i młodzieży, a w szczególności konieczności segregacji odpadów. Konkurs 
cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem. Udział w nim wzięło 
31 placówek oświatowych. Zebrano prawie 3 tony zużytych baterii.  
W przeliczeniu na baterie typu AA (paluszki) zebrano ponad 100.000 
sztuk takich baterii. Uczestnicy biorący w nim udział odebrali cenne 
nagrody. Podsumowanie konkursu odbyło się 21 czerwca 2017 r.  
w Auli RCEZ w Nisku. Podczas uroczystości zostały wręczone nagrody 
ufundowane przez Powiat Niżański oraz Zakład Gospodarki Komunalnej 
Sp. z o. o. w Krzeszowie. 

„Kierowanie Ruchem Drogowym” dla strażaków –  
ochotników z powiatu niżańskiego 

Starosta Niżański Robert Bednarz, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom 
i sugestiom zgłaszanym przez strażaków skupionych w Ochotniczych 
Strażach Pożarnych na terenie powiatu niżańskiego, zorganizował 
bezpłatne szkolenia z zakresu „Kierowania Ruchem Drogowym”, dla 
strażaków – ochotników, którzy chcieli nabyć uprawnienia do kierowania 
ruchem drogowym. 
Szkolenia, które obywały się w maju oraz czerwcu w Jeżowem, Nowosielcu 
oraz Ulanowie prowadził Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego 
w Tarnobrzegu. WORD zabiega o poprawę bezpieczeństwa w  ruchu 
drogowym oraz o zmniejszenie ciężkości wypadków drogowych, poprzez 
szkolenia i edukację różnych grup zawodowych.
Strażacy ochotnicy – uczestnicy szkoleń, łącznie 68 osób, otrzymało 
zaświadczenia (ważne na 5 lat) o ukończeniu szkolenia z  zakresu 
„Kierowania Ruchem Drogowym”.

Ferdynanda Łątkowska – 
Powiatowy Rzecznik Konsumentów: 

- Porady i informacje prawne udzielane 
są osobiście bezpośrednio w siedzibie 
Rzecznika, a także za pośrednictwem 
telefonu, poczty elektronicznej oraz 
pisemnie, w ilości około 200 rocznie. 
Najwięcej porad w 2017 roku 
dotyczyło usług telekomunikacyjnych, 
ponieważ konsumenci zawierają 
tego typu umowy poza lokalem 

przedsiębiorstwa i na odległość. Niejednokrotnie są wprowadzani  
w błąd przez przedstawicieli operatorów telekomunikacyjnych. Dotyczy 
to zwłaszcza konsumentów seniorów, którzy ufają w słowa osoby, która 
odwiedza konsumenta z ramienia firmy telekomunikacyjnej. 
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Działalność kulturalna w Powiecie wciąż jest ożywiana. To wszystko za 
sprawą wielu wydarzeń kulturalnych, spośród których wymienimy tylko 
niektóre.

W dniach 11 i 12 kwietnia Powiat Niżański obchodził 77. Rocznicę 
Zbrodni Katyńskiej. Przedstawiciele Powiatu Niżańskiego oraz delegacje 
Gminy i Miasta Nisko, żołnierzy, policji, harcerstwa oraz przedstawicieli 
rodzin katyńskich, dzieci z Zespołu Pieśni i Tańca „Racławice”, złożyli 
kwiaty pod Tablicą Katyńską.
30 kwietnia w Zarzeczu miały miejsce Obchody Powiatowego Dnia 
Strażaka. Uroczystość była okazją do nagrodzenia i wyróżnienia strażaków 
OSP, w związku ze zorganizowanym już po raz trzeci, z inicjatywy władz 
Powiatu Niżańskiego, konkursem „Strażak Roku Powiatu Niżańskiego”. 
Zaszczytny tytuł „Strażaka Roku Powiatu Niżańskiego 2017” w kategorii 
„Strażak Ochotnik”, decyzją podjętą w dniu 27 kwietnia 2017 r. na 
posiedzeniu Kapituły Konkursu, przyznano Druhowi Sławomirowi 
Nawrockiemu z OSP w Wólce Tanewskiej i Druhowi Kazimierzowi 
Kołodziejowi z OSP w Cholewianej Górze. W kategorii „Strażak PSP  
w Nisku” tytuł „Strażaka Roku”, otrzymał mł. kpt Łukasz Padowski.

27 maja był Powiatowym Dniem Działacza Kultury, który 
zorganizowany został w Gminnym Ośrodku Kultury, Sportu, Turystyki 
i Rekreacji w Jarocinie. Starosta Niżański Robert Bednarz, doceniając 
codzienny trud i wysiłek wkładany w przygotowywanie uroczystości 

uświetniających nie tylko oficjalne święta, ale będących również rozrywką 
dla całych rodzin, zaprosił wszystkich działaczy i pracowników kultury,  
i osobiście im podziękował. Nagrody Starosty Niżańskiego za osiągnięcia 
w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury 
w Powiecie Niżańskim otrzymali: Zespół Kolędniczy z Łazor z Gminy 
Harasiuki, Młodzieżowy Zespół Folkowy „Janki” z Gminy Jarocin, Zespół 
Śpiewaczy „Jeżowianie” z Gminy Jeżowe, Zbigniew Szczębara z Gminy 
Krzeszów, Jan Surma z Gminy i Miasta Nisko, Elżbieta Kiszko z Gminy  
i Miasta Rudnik nad Sanem, Elżbieta Olszówka z Gminy i Miasta Ulanów 
oraz Katarzyna Rokoszyńska z KDK „ARKA” w Racławicach – Gmina  
i Miasto Nisko.

2 czerwca w Rzeszowie, 
podkarpaccy samorządowcy 
świętowali Dzień Samorządu 
Terytorialnego. Podczas tych 
uroczystości uhonorowano 
najlepsze samorządowe strony 
internetowe podkarpackich 
samorządów i ich fanpage 
na Facebooku. W tej edycji 
konkursu, strona internetowa 
Powiatu Niżańskiego została 
oceniona przez internautów, jako 
najlepsza strona internetowa 
województwa podkarpackiego 
w kategorii „Powiat”, uzyskując 
52,6% ogólnej liczby głosów. 

Organizatorem konkursu był Tygodnik Regionalny „Nowe Podkarpacie” 
i Podkarpackie Stowarzyszenie Samorządów Terytorialnych w Rzeszowie. 
Jak mówi Starosta Niżański Robert Bednarz: – Sukces ten to zasługa 
pracy wielu osób z poszczególnych Wydziałów Starostwa Powiatowego 
w Nisku, które przygotowują materiały, opracowują teksty i relacje  
z ważnych wydarzeń w Powiecie oraz redagują stronę od strony technicznej 
i merytorycznej. 
2 lipca Ulanowscy Flisacy wypłynęli we Flis Roku Rzeki Wisły Ulanów – 
Gdańsk 2017, aby prezentować Powiat Niżański podczas Festiwalu Rzeki 
Wisły w Toruniu, który odbywał się w dniach 14 i 15 sierpnia. Flisem 
kierowali retmani: Zdzisław Nikolas i Franciszek Kopyto. Ideą Flisu jest 
kultywowanie tradycji flisackich wywodzących się z Ulanowa, poprzez 
budowę i spław tratwy oraz pokazanie turystycznych walorów rzeki  
w nadsańskich miejscowościach.

Przegląd działań z kultury i promocji 
Powiatu w 2017 roku
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20 sierpnia, na terenie rekreacyjnym nad Zalewem w Jarocinie odbyły 
się, XVIII już, Dożynki Powiatu Niżańskiego. Podczas święta plonów 
można było podziwiać piękne wieńce dożynkowe wyplatane przez koła 
i stowarzyszenia z Powiatu Niżańskiego. Były stoiska z regionalnymi 
potrawami. Nie zabrakło także ciekawych konkursów. Starościną 

tegorocznych dożynek była Barbara Fila z Majdanu Golczańskiego, 
a Starostą Józef Walczak z Mostek. Ważnym punktem programu było 
wyróżnienie najlepszych rolników z gmin Powiatu Niżańskiego oraz 
wręczanie dyplomów i nagród najlepszym uczniom poszczególnych 
gmin Powiatu. Dożynki obfitowały również w liczne konkursy, takie jak: 
I Powiatowy Konkurs na Produkt Tradycyjny Powiatu Niżańskiego, 
Konkurs Kulinarny na Chleb Domowy i Smarowidło do Chleba, 
Konkurs na Wieniec Dożynkowy – ten po raz pierwszy odbywał się 
drogą głosowania internetowego oraz Quiz Wiedzy o Województwie 
Podkarpackim i Powiecie Niżańskim. Ogłoszono również wyniki, 
organizowanego po raz pierwszy, plebiscytu tygodnika „Sztafeta”, 
na Sołtysa Roku Powiatu Niżańskiego, w którym czytelnicy wybrali 
zwycięzcę i został nim Sołtys Nowej Wsi Grzegorz Błądek. 

27 października w Mielcu podczas wojewódzkich obchodów Święta 
Terenowych Organów Administracji Wojskowej Starosta Niżański Robert 
Bednarz i Dyrektor RCEZ w Nisku Wacław Piędel zostali uhonorowani 
za działania na rzecz obronności państwa. 

Janusz Bronkiewicz – Wiceprzewod-
niczący Rady Powiatu Niżańskiego:

- W mijającym roku udało nam się 
uruchomić kolejny z zaplanowanych 
przez nas projektów – Powiatowe Biu-
ro Informacji Turystycznej. Znajdu-
jemy się obecnie w fazie instalowania 
biura w Ulanowie oraz certyfikowa-
nia go przez PROT, nad którą nadzór 
sprawuje minister właściwy ds. tury-
styki. Biuro uzyska dzięki temu szeroki 

dostęp do bazy turystycznej, a zwłaszcza osiągnie niezbędną markę  
i renomę w skali ogólnokrajowej. Jednocześnie trwają prace nad nowo-
czesną stroną internetową agregującą bogatą bazę informacyjną dla 
turystów. Działalność PBIT będzie polegać na ciągłym odkrywaniu  
i rozwijaniu nowych produktów turystycznych, rozwoju informacji tu-
rystycznej i promocji Powiatu. Mam nadzieję, że w realizację projektu 
włączą się wszystkie gminy, którym leży na sercu promocja i rozwój tu-
rystyki. Z myślą o promocji Powiatu Niżańskiego zrealizowany został 
program emitowany w kanale TVP Rzeszów, a docelowo w telewizjach 
państw Grupy Wyszehradzkiej. 

Józef Sroka – Członek Zarządu  
Powiatu Niżańskiego: 

- Powiat Niżański w mijającym roku 
zrealizował wiele działań, m.in. na 
rzecz edukacji, pomocy rodzinie, 
osobom niepełnosprawnym, a także 
służby zdrowia. Władze Powiatu Ni-
żańskiego wciąż interesują się także 
szeroko rozumianą kulturą, sportem 
oraz ich rozwojem. Wspierają szereg 
przedsięwzięć i imprez lokalnych, tak-

że tych promujących nasz Powiat w regionie i kraju. Jest również orga-
nizatorem rocznic, które upamiętniają ważne dla Polski wydarzenia 
historyczne. Organizuje Powiatowy Dzień Działacza Kultury, który 
niewątpliwie ma wydźwięk wdzięczności dla ludzi tworzących kulturę 
i upowszechniających oraz bardzo często nieliczących własnej pracy, 
czasu i wkładu materialnego.
Nie sposób nie wspomnieć o organizowanym od lat Konkursie Foto-
graficznym „Cudze chwalicie, swego nie znacie...”, który ma na celu 
utrwalanie w pamięci zabytków przyrody, architektury - miejsc i rze-
czy, pięknych i osobliwych, jak również poszerzenie już posiadanych 
wiadomości na temat niżańskiej społeczności. W tym roku odbywa się 
jego XVIII edycja.



Samorząd Powiatu Niżań-
skiego w podejmowanych 
działaniach kieruje się do-
brem swoich mieszkańców. 
Dba o integrację społeczeń-
stwa terytorialnego. Podej-
muje działania na rzecz roz-
woju gospodarki oraz kultu-
ry. Dostrzega problemy, z ja-
kimi zmagają się mieszkańcy 
i stara się na nie właściwie 
odpowiadać. Świadczą o tym 
liczne wspólnie zrealizowane 
inwestycje z samorządami 
Gmin naszego Powiatowi.  

Jako Zarząd Powiatu prowadzimy politykę oświatową, która 
ma na celu stwarzanie coraz to lepszych i ciekawszych ofert dla 
naszych uczniów. Staramy się, aby w przyszłości odpowiednio 
przygotować młodzież do wejścia na rynek pracy. 
Każdego roku dużą troską i zainteresowaniem otaczamy rów-
nież Szpital. Przekazujemy ogromne środki finansowe na jego 
funkcjonowanie. Nasze działania mają na celu poprawę wa-
runków w aspekcie udzielanej pomocy medycznej dla naszych 
mieszkańców. 
- Mijający rok 2017 jest czasem podsumowań oraz składania po-
dziękowań i życzeń. Sprawując odpowiedzialną funkcję Starosty 
Niżańskiego, każdego dnia zauważam zaangażowanie, ciężką 
pracę oraz troskę wielu osób, które dbają, aby powierzone im za-
dania były realizowane w zaplanowanym terminie. To dzięki tym 
osobom Powiat osiąga zamierzone i konkretne cele, wpływające 
na poprawę jakości życia mieszkańców Powiatu Niżańskiego. 
Wychodząc naprzeciw wspólnym oczekiwaniom, z myślą o owoc-
nej współpracy, jak również mając na uwadze troskę o sprawy 
lokalne, wymianę wspólnych doświadczeń, praktyk i inicjatyw 
podejmowanych w sołectwach całego Powiatu, kolejny raz zorga-
nizowaliśmy III Powiatowe Forum Sołtysów i Przewodniczących 
Zarządów Osiedli.

Dbając o bezpieczeństwo w ramach projektu „Razem bezpiecz-
niej na terenie powiatu niżańskiego” zakupiony został defibryla-
tor AED, który znajduje się na budynku Starostwa Powiatowego  
w Nisku (Plac Wolności 2), dofinansowany z rządowego „Progra-
mu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem 
bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2016 i 2017”, koor-
dynowanego przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administra-
cji. Realizowany projekt wpisuje się w cel szczegółowy 3 Programu 
– Edukacja dla bezpieczeństwa. 
W tym mijającym już roku, szczególne słowa podziękowania 
pragnę złożyć wszystkim pracownikom Starostwa Powiatowego, 
dyrektorom, pracownikom jednostek organizacyjnych Powiatu, 
służb, inspekcji i straży oraz osobom, z którymi miałem okazję 
współpracować. Serdeczne podziękowania składam wszystkim 
tym, którzy z zaangażowaniem realizowali zadania powiatowe. 
Już wkrótce kolejny rok postawi przed nami nowe wyzwania, do 
których tak jak poprzednio podchodzimy z dużym optymizmem. 
Zdajemy sobie sprawę, że z pewnością będzie to kolejny rok bar-
dzo ciężkiej oraz wytężonej pracy. 
W planach mamy kolejne ważne zadania, które mamy nadzieję, 
że tak jak w latach poprzednich, tak i w nadchodzącym roku uda 
nam się zrealizować przy znacznych środkach pozyskanych z ze-
wnątrz.
Wyrażam nadzieję, że w roku 2018 pomyślnie zrealizujemy wy-
znaczone sobie cele, a ich realizacja sprawi, że potrzeby mieszkań-
ców Powiatu Niżańskiego będą coraz lepiej zaspakajane. Liczę na 
dalszą poprawę komfortu życia w naszej Niżańskiej Ziemi.
Koniec roku to okazja do złożenia życzeń świątecznych i nowo-
rocznych. Życzę, by Święta Bożego Narodzenia były dla wszyst-
kich niezapomnianym czasem spędzonym bez pośpiechu, trosk  
i zmartwień. Niech przebiegną w spokoju, radości, wśród rodziny, 
przyjaciół i umili je tradycyjna polska kolęda. Niech przysporzą 
nadziei na lepsze jutro, pozwolą nabrać większego dystansu do ży-
cia, a Nowy 2018 Rok, niech będzie czasem pokoju oraz realizacji 
osobistych i zawodowych zamierzeń, czego Państwu i sobie życzę.

Podsumujmy rok 2017
grudzień 2017

Robert Bednarz 
Starosta Niżański
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