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Burmistrz Miasta Przeworska Leszek Kisiel podpisał, w ramach Programu Interreg V-A Polska -
Słowacja 2014 – 2020, umowę o dofinansowanie projektu "Szlakiem transgranicznych
rzemieślników". Wniosek został złożony w odpowiedzi na konkurs ogłoszony przez
Stowarzyszenie Euroregion Karpacki Polska z siedzibą w Rzeszowie.
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Tytuł projektu jest znamienny, zwłaszcza dla mieszkańców znających historię Przeworska. W
XV w. rzemieślnicy nadawali ton życiu miasta, a wytwarzane przez nich towary zaspokajały nie
tylko lokalne potrzeby, były również znane nawet w odległych krajach. W Przeworsku
najliczniejszą organizacją zawodową był cech tkaczy płócienników i to właśnie poznanie tradycji
tkactwa zakłada opracowany projekt. W XVII i XVIII w. cech tkaczy, uznane już wówczas swoje
wyroby sprzedawał w całej Polsce i na Litwie. Eksport do innych krajów Europy odbywał się
drogą morska poprzez port w Gdańsku. Do dziś, w związku z ówczesnym zagęszczeniem
warsztatów tkackich, jedna z przeworskich ulic nosi nazwę Tkacka.

Przygotowany bezkosztowo i we własnym zakresie projekt ma charakter transgraniczny.
Liderem jest Gmina Miejska Przeworsk, natomiast rolę Partnera pełnić będzie Agencja Rozwoju
Regionalnego ze Svidnika. W ramach mikroprojektu planuje się m.in. opracowanie analizy
potencjału historyczno – kulturowego pogranicza, jako bazy utworzenia nowego
transgranicznego szlaku turystycznego „Śladami tkaczy” i jego marki, warsztaty tkackie oraz
warsztaty farbowania tkanin. Wyroby wykonane podczas warsztatów będą prezentowane na
imprezie plenerowej „Majówka utkana słońcem”. W ramach projektu zakupione zostaną również
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materiały oraz wyposażenie niezbędne do przeprowadzenia warsztatów (krosna tkackie, ramy
gobelinowe, tkaniny, barwniki). Mikroprojekt realizowany będzie w okresie od czerwca 2017 r.
do maja 2018 r. Realizacja mikroprojektu jest częścią większego zamierzenia, jakim jest
stworzenie w przyszłości wspólnego transgranicznego szlaku turystycznego.

Projekt został oszacowany na 55 768,81 EURO (ok. 242 594,37 zł), w tym tylko 10% kwoty
pochodzić będzie z miejskiej kasy (ok. 24 259,44 zł). Uzasadniając celowość projektu,
Burmistrz Przeworska zaznaczył, że dla lokalnej społeczności równie ważne są inicjatywy
wpływające na integrację mieszkańców, przypominanie tradycji kulturowych i historii miasta.
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