
Dworzec PKP na nowo otwarty

    15 marca 2012 r., po prawie dwuletnim remoncie, oddany został do użytku przeworski
dworzec PKP. W uroczystości, na zaproszenie Polskich Kolei Państwowych,
uczestniczyli przedstawiciele miejskiego samorządu: przewodniczący Rady Miasta
Przeworska Andrzej Rozpotyński wraz z radnymi, Burmistrz Przeworska Maria
Dubrawska - Lichtarska i zastępca burmistrza Dariusz Łapa.   
  
   W wydarzeniu brali także udział: członek Zarząd Województwa Podkarpackiego Lucjan
Kuźniar, władze powiatu przeworskiego, przedstawiciele PKP S.A. projektanci i wykonawcy. W
okazji otwarcia dworca przeworski magistrat przygotował gościom miłą niespodziankę. Aktor
Michał Chołka z Teatru im. Wandy Siemaszkowej z Rzeszowa mistrzowsko wyrecytował wiersz
J. Tuwima "Lokomotywa", a dzieci z Miejskiego Ośrodka Kultury wykonał rock 'n' rolla,
wykorzystując podczas tańca kolejarskie akcesoria. W poczekalni zaprezentowana została
wystawa archiwalnych zdjęć dworca z początku XX w. 
   Dworzec w Przeworsku zyskał bardziej stylowy charakter. Ma gruntownie odnowioną
elewację, która nawiązuje do pierwotnej bryły budynku z pierwszej połowy XX wieku. W ramach
prac remontowych wymieniono również drzwi, okna oraz wszystkie instalacje sanitarne i
elektryczne, a także ocieplono budynek. Zamontowana została również winda. Dworzec został
przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Przygotowano także pomieszczenia dla
matki z dzieckiem. Nowością jest zainstalowanie baterii słonecznych na dachu budynku, dzięki
którym pozyskana zostanie energia do podgrzewania wody. Wprowadzenie systemu
monitoringu wizyjnego, którego centrum będzie obsługiwane przez pracowników Straży
Ochrony Kolei, zwiększy bezpieczeństwo podróżnych. Kilkanaście kamer pozwoli na
nadzorowanie pomieszczeń dworca, parkingu oraz okolic stacji. Przed dworcem powstał
parking na 40 miejsc oraz parking dla rowerów. Stojąca od wielu lat obok budynku lokomotywa
została odnowiona, stając się ozdobą dworca. Wokół dworca wybudowano nowe chodniki z
kostki brukowej. W odnowionym budynku cześć pomieszczeń zostanie zagospodarowana przez
Urząd Miasta w Przeworsku na potrzeby lokalnej społeczności. 
   Przebudowana została wykonana przez Spółdzielnię Rzemieślniczą BUDMET z Krakowa
oraz Firmę Remontowo - Budowlaną MASTERBUD z Trojanowic wg projektu opracowanego
przez Biuro Projektowe ARCONEL z Lublina. Wartość inwestycji wyniosła ok. 8 mln złotych.
Proce zostały sfinansowane ze środków budżetu państwa i własnych PKP S.A.  

Więcej zdjęć w galerii/uroczystości państwowe i miejskie .
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https://arch.przeworsk.um.gov.pl/galeria

