
Podkarpackie Smaki
na Festiwalu

Ponad 50 stoisk, na których nie zabrak³o ¿adnego
z 58 produktów wpisanych na Listê Produktów Tra-
dycyjnych Ministerstwa Rolnictwa oraz blisko trzy
setki potraw i produktów pretenduj¹cych do wpisu
na tê presti¿ow¹ listê � to w ogromnym skrócie
wielkie smakowanie Podkarpacia, które odby³o siê
w niedzielê, 9 wrze�nia, w Górnie ko³o Soko³owa
Ma³opolskiego.

Na Festiwalu Podkarpackich Smaków, bo tak¹
nazwê otrzyma³a impreza, nasz region pokaza³ to, co
ma najlepszego i najsmaczniejszego. Podkarpackie
udowodni³o, ¿e ma nieprzebrane zasoby produktów
i potraw, które z powodzeniem mog¹ siê ubiegaæ
o wpis na Listê Produktów Tradycyjnych.

Festiwal Podkarpackich Smaków by³ jednym z ele-
mentów projektu �Produkty lokalne, tradycyjne oraz
regionalne � wizytówk¹ województwa podkarpackiego�,
a przygotowa³ go Samorz¹d Województwa Podkar-
packiego przy wspó³udziale Urzêdu Gminy w Soko-
³owie Ma³opolskim i Zak³adów Miêsnych �Smak-Eko�
Sp. z o.o. w Górnie.

fot. Rafa³ Baranowski (5)
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Mamy RPO!
We wtorek, 2 pa�dziernika, na Zamku Królewskim w Warszawie komisarz ds. Polityki

Regionalnej Komisji Europejskiej Danuta Hübner podpisa³a Program Operacyjny Innowacyjna
Gospodarka, Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej oraz piêæ regionalnych programów
operacyjnych, w tym RPO Województwa Podkarpackiego. Marsza³ek Zygmunt Cholewiñski
podpisa³ natomiast trójstronne porozumienie o wspó³pracy dotycz¹cej projektu �Sieæ Szerokopasmowa
Polski Wschodniej�.

O RPO czytaj na str. 2-4
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Po ¯ydach wymordowanych przez Niemców podczas
II wojny �wiatowej pozosta³o niewiele �ladów materialnych,
niewiele te¿, albo jeszcze mniej, pozosta³o w ludzkiej
pamiêci. Ksi¹¿ka Bieszczadzkie judaica, bêd¹ca zapisem
obecno�ci ¯ydów na bieszczadzkiej ziemi, tê pamiêæ
przywraca.

Ksi¹¿ka jest kolejn¹ pozycj¹ wydawnictwa CARPATHIA
(www.carpathia.net.pl). Jej autorem jest Andrzej Potocki
� regionalista i dziennikarz. Z informacji na ok³adce
dowiadujemy siê, ¿e: Historia ¯ydów w Bieszczadach liczy
400 lat. Pozosta³o po nich kilka cmentarzy i leska synagoga.
Ale jest w tej historii co� szczególnego � najwiêkszy zachowany
w Polsce zespó³ nagrobków z XVI i XVII wieku. Starszych nie
ma nigdzie. »Bieszczadzkie judaica« s¹ najpe³niejszym
z dotychczasowych opracowañ w ich historii. Jest to
jednocze�nie przewodnik po wszystkich miejscach, w których
dokona³a siê tragedia Holocaustu.

Ksi¹¿ka jest równie¿ przewodnikiem po kulturze Izraelitów,
bowiem w osobnym rozdziale zestawione zosta³y zachowane
na terenie Bieszczadów zabytki. Jest te¿ s³ownik wybranych
terminów w³a�ciwych tej kulturze. St¹d te¿, gdy w tek�cie
mowa o bimie, to od razu dowiadujemy siê, ¿e jest to
podwy¿szenie, przewa¿nie usytuowane na �rodku synagogi
(bo¿nicy), wolno stoj¹ce lub wsparte na czterech kolumnach
podtrzymuj¹cych strop. S³u¿y³o jako ambona. M.in. czytano
na niej Torê, odczytywano og³oszenia kahalne. Dalej rozszy-
frowujemy okre�lenie �og³oszenia kahalne� i wiele innych,
które nie zawsze brzmi¹ dla nas zupe³nie obco.

Znaczniejszym zjawiskom i instytucjom kulturowym,
o których wiedza w niepe³nej, czêsto niepoprawnej formie,
od dawna funkcjonuje w powszechnej �wiadomo�ci, autor
ksi¹¿ki po�wiêca osobne rozdzia³y. I tak dowiadujemy siê,
kim s¹ chasydzi, obszernie przedstawiona zosta³a os³awiona
w ludowym przekazie instytucja karczmy ¿ydowskiej.
W jednym z rozdzia³ów rozszyfrowana zosta³a równie¿
tajemnica wie¿y leskiej synagogi.

Integraln¹ czê�ci¹ ksi¹¿ki s¹ opisy duchowo�ci i obrzêdów
religijnych, których materialnym �wiadectwem s¹ synagogi
i kirkuty. Tych ostatnich w naszym regionie zachowa³o
siê stosunkowo najwiêcej, a pamiêtaj¹ one czasy odleg³e
� najstarsza macewa z leskiego cmentarza ¿ydowskiego
pochodzi z 1548 r. Dla turystów cenne bêd¹ szczególnie te
fragmenty ksi¹¿ki, w których autor rozszyfrowuje symbolikê
zdobi¹cych macewy p³askorze�b. I tak dowiadujemy siê, ¿e
np. menorê (tj. �wiecznik wieloramienny) umieszczano
przewa¿nie na grobach kobiet, jako ¿e one zapala³y szabasowe
�wiece, natomiast na grobach mê¿czyzn umieszczano zwoje
Tory, co mia³o symbolizowaæ ich uczono�æ w tym zakresie.
Wiêkszo�æ macew zdobiona by³a kilkoma p³askorze�bami.
Dziêki Bieszczadzkim judaicom mo¿emy odczytaæ ich
znaczenie.

Opisy zachowañ religijnych i obyczajów uplastyczniaj¹
rzeczow¹ informacjê historyczn¹. Liczb w Bieszczadzkich

judaikach nie brakuje. Liczby w tej ksi¹¿ce informuj¹, gdy
szczegó³owo opisuj¹ �wiat, który by³ i wzrasta³, ale równie¿
przera¿aj¹, gdy skrupulatnie zdaj¹ relacjê z okresu hitlerowskiej
okupacji: zg³adzono 84 ¯ydów (Ropienka), �zginê³o wówczas
132 ¯ydów (Olszanica), �rozstrzelali 44 ¯ydów (�) by³o
w�ród nich 12 mê¿czyzn, 15 kobiet i 17 dzieci (Stefkowa)...
Autor, zdaj¹c relacjê z hitlerowskich zbrodni, nie zaokr¹gla
liczb. Te, jak sama zbrodnia, s¹ precyzyjne i jednoznaczne.
Jedynie tam, gdzie nie ma pewnych informacji, podaje
s³owo �oko³o�. W wielu miejscach pojawiaj¹ siê imiona
i nazwiska zamordowanych osób i ca³ych rodzin.

Ksi¹¿ka nie jest jednak wy³¹cznie list¹ ofiar. Przypomina
równie¿ zbrodniarzy � bywa, ¿e z imienia i nazwiska, ale bywa
te¿, ¿e tylko z przynale¿no�ci narodowej. Wiêkszo�æ z nich,
co powszechnie wiadomo, pos³ugiwa³a siê jêzykiem niemieckim.
Ale ksi¹¿ka Andrzeja Potockiego przypomina równie¿ tych,
dla których niemiecki jêzykiem ojczystym nie by³.

Poza bogat¹ tre�ci¹, w Bieszczadzkich judaikach znale�æ
mo¿na tak¿e wiele archiwalnych fotografii. Przedwojenne
zdjêcia Kro�cienka ko³o Chyrowa, Lutowisk czy Sianek - to
kilka z wielu fotograficznych rarytasów. S¹ te¿ i takie jak to,
w którego podpisie czytamy: Ci dwaj ¯ydzi za chwilê zgin¹
z rêki niemieckich oprawców�

Przenikanie siê w ksi¹¿ce nazw miejscowo�ci znanych
z bieszczadzkich wêdrówek z wydarzeniami z okresu II
wojny �wiatowej to �ród³o szczególnych odczuæ czytel-
niczych. Bo o ile £emkowie, Bojkowie, Ukraiñcy od dawna
(czy raczej od zawsze) wpisani s¹ w bieszczadzki krajobraz,
to ¯ydzi, w powszechnej �wiadomo�ci, funkcjonowali na
obrze¿ach tej przestrzeni � przynajmniej je�li chodzi
o statystyczny aspekt zjawiska. Po lekturze ksi¹¿ki Andrzeja
Potockiego Bieszczadzkie judaica ten stan winien siê
zmieniæ.

Janusz Górnicki

Bieszczadzkie
judaica

� Izraelici, po czterech wiekach obecno�ci w Biesz-
czadach, odeszli st¹d nagle, jak kiedy� z niewoli
egipskiej. Nie rozst¹pi³o siê jednak przed nimi ¿adne
morze, lecz zawar³a siê za nimi ziemia � pisze
Andrzej Potocki
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�Byæ zwyciê¿onym i nie ulec to zwyciêstwo,
zwyciê¿yæ i spocz¹æ na laurach - to klêska�

Józef Pi³sudski

�wiêtujmy i pamiêtajmy

11 listopada 1918 roku by³ dniem znacz¹cym w historii Europy i prze³omowym
w dziejach Polski. W tym dniu Polska i Polacy odzyskali upragnion¹ Niepodleg³o�æ.

�wiêtujemy w tym roku 89. rocznicê odzyskania niepodleg³o�ci. Naród Polski
zwyciêsko pokona³ ponad stuletni okres braku niezawis³o�ci i samostanowienia.
Pomimo wysi³ków wrogów, pozosta³ duchowo niepodleg³y. Mia³ bowiem swoj¹
kulturê, tradycjê i siêgaj¹ce tysi¹ca lat wstecz korzenie pañstwowo�ci. Przywo³uj¹c
w pamiêci datê 11 listopada, nie mo¿na nie nawi¹zaæ do narodowej wolno�ci, jaka
zrodzi³a siê tego dnia, po latach zmagañ i powstañczych zrywów. By³o to, jak
powiedzia³ wówczas marsza³ek Józef Pi³sudski: Pó³tora wieku walk, krwawych
nieraz i ofiarnych, znalaz³o swój triumf w dniu dzisiejszym. Dzisiaj mamy wielkie
�wiêto narodu, �wiêto rado�ci po d³ugiej, ciê¿kiej nocy cierpieñ.

Wielu z nas wywodzi siê z tych pokoleñ, które nie musia³y walczyæ w obronie
niepodleg³ego pañstwa polskiego. Zobowi¹zuje nas to do pamiêci o tych, którzy
taki wysi³ek podjêli, o wielu, nierzadko bezimiennych bohaterach, którzy po dzi�
dzieñ czekaj¹ na upamiêtnienie. Niech wdziêczno�æ dla Nich ma swoje miejsce
w sercu ka¿dego z Nas.

Dziêkuj¹c tym, którzy dla Ojczyzny oddali ¿ycie, pamiêtajmy, ¿e przysz³o�æ Polski
znajduje siê w naszych rêkach i to my jeste�my odpowiedzialni za pielêgnowanie Jej
niepodleg³o�ci. Nasz patriotyzm niech objawia siê mi³o�ci¹ do ziemi ojczystej, ale
tak¿e prac¹ ponad podzia³ami, dla dobra Polski. Najpe³niejszym jego wyrazem niech
bêd¹ czyny, a nie wypowiadane s³owa, choæby najwznio�lejsze i najpiêkniejsze.
Nasz patriotyzm podtrzymuj¹ solidne narodowe korzenie, a przy�wiecaj¹ce nam
warto�ci: �Bóg, Honor i Ojczyzna�, bêd¹, w co g³êboko wierzê, towarzyszyæ
nastêpnym pokoleniom Polaków.

Zygmunt Cholewiñski
Marsza³ek Województwa Podkarpackiego
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� Regionalny Program Operacyjny
Województwa Podkarpackiego zosta³ ofic-
jalnie zaaprobowany przez Komisjê Euro-
pejsk¹. Czy to dobry moment na toasty?

� Na pierwszy toast. Nie zapominajmy
bowiem, ¿e zamkniêcie negocjacji nad
kszta³tem programu i zaaprobowanie jego
zapisów to dopiero pocz¹tek drogi. Teraz
czeka nas nabór wniosków i realizacja zadañ
w ramach programu. Pó�niej nadejdzie czas
na ich rozliczenie. Dopiero po zakoñczeniu
tego etapu bêdzie mo¿na wyg³osiæ ten osta-
teczny, wieñcz¹cy dzie³o toast.

� Podkarpacie znalaz³o siê w�ród kilku
pierwszych województw, które mog³y
pochwaliæ siê podpisanym Regionalnym
Programem Operacyjnym. To niew¹tpliwy
sukces ludzi, którzy zajmowali siê pracami
nad programem. Jaki jest wk³ad kierowa-
nego przez Pana Zarz¹du Województwa
w ostateczn¹ wersjê podkarpackiego RPO?

� Przyjêty przez Komisjê Europejsk¹ Re-
gionalny Program Operacyjny Województwa
Podkarpackiego zosta³ praktycznie w ca³o�ci
opracowany przez obecny zarz¹d woje-
wództwa. Nasi poprzednicy nakre�lili jedy-
nie ramy programu, my musieli�my siê zaj¹æ
nie tylko dopracowaniem zapisów ogólnych,
ale równie¿ wszelkimi szczegó³ami. Ju¿
w trakcie negocjacji z komisj¹ wprowadzili-
�my dwie istotne zmiany. Najpierw z osi
priorytetowej Infrastruktura Publiczna wy-
dzielili�my dzia³anie Kultura i Turystyka,
który po tej operacji sta³ siê kolejn¹, siódm¹
osi¹ priorytetow¹. Nastêpnie, w trakcie ostat-
niej tury negocjacji, w osi Infrastruktura
Techniczna utworzyli�my nowy priorytet
- Infrastruktura Spo³eczeñstwa Informacyjnego.
Oczywi�cie wa¿ne by³y równie¿ w³a�ciwie
poprowadzone negocjacje z Komisj¹ Euro-
pejsk¹. Priorytety zawarte w naszym progra-
mie przedstawili�my w taki sposób, ¿e szybko
zyska³y akceptacjê.

Za nasz niew¹tpliwy sukces uwa¿am te¿
i to, ¿e w ramach RPO uda³o siê utrzymaæ
finansowanie inwestycji na lotnisku w podrze-
szowskiej Jasionce. Jest to zapis wyj¹tkowy,
gdy¿ Komisja Europejska z regu³y nie godzi
siê na finansowanie tego typu projektów
z dwóch programów, a przecie¿ lotnisko ju¿

� rozmowa �� rozmowa �� rozmowa �� rozmowa �� rozmowa �

Program jak marzenie

Z Zygmuntem Cholewiñskim
marsza³kiem województwa
podkarpackiego rozmawia

Rafa³ Baranowski

otrzyma³o finansowanie w wysoko�ci 56 mln
euro z Programu Regionalnego Infrastruktura
i �rodowisko. Dziêki naszym zabiegom do
Jasionki trafi dodatkowo oko³o 23 mln euro.

� Wielko�æ �rodków przyznanych na-
szemu województwu w ramach RPO tak-
¿e jest wyj¹tkowa�

� Dziêki korzystnym przelicznikom zasto-
sowanym przy podziale �rodków na progra-
my operacyjne, województwo podkarpackie
zosta³o w wyra�ny sposób uprzywilejowane
wzglêdem innych bogatszych i mog¹cych siê
pochwaliæ mniejszym poziomem bezrobocia
regionów naszego kraju. Realizacja inwestycji
w ramach RPO ma pozwoliæ Podkarpaciu na
dokonanie ogromnego skoku cywilizacyjnego
i do³¹czeniu ju¿ za kilka lat do grona
najbardziej rozwiniêtych regionów naszego
kraju.

� Kiedy nale¿y siê spodziewaæ urucho-
mienia pierwszych �rodków w ramach
RPO?

� Chcemy, by sta³o siê to jak najszybciej.
Moim zdaniem, jako pierwsze uda siê uru-
chomiæ �rodki zapisane na infrastrukturê
techniczn¹, a nabory konkursowe mog³yby
zostaæ og³oszone jeszcze w tym roku. Oczy-
wi�cie, wiele bêdzie zale¿a³o od jako�ci
sk³adanych wniosków. Ich ocena odbywaæ
siê bêdzie w oparciu o szczegó³owe kryteria
wyboru przedsiêwziêæ, które s¹ obecnie
opracowywane. Mogê zapewniæ, ¿e znacz¹cy
wk³ad na wybór projektów bêd¹ mieli eksper-
ci, jedynie 20 proc. ostatecznej oceny uzgad-
niaæ bêdzie zarz¹d województwa. Dziêki
temu obiektywno�æ wyboru zostanie zapew-
niona na poziomie eksperckim.

� Jednak samorz¹dowcy nie kryj¹ swych
obaw, co do mo¿liwo�ci skorzystania
z RPO, szczególnie je�li chodzi o zapew-
nienie prefinansowania projektów.

� Okres bud¿etowania RPO wynosi no-
minalnie siedem lat, jednak faktycznie bê-
dzie to lat a¿ dziewiêæ. Jestem przekonany,
¿e taki okres pozwoli na skorzystanie z pro-
gramu wszystkim zainteresowanym samo-
rz¹dom, tak¿e tym zmagaj¹cym siê obecnie
z zad³u¿eniem. W ci¹gu kilku lat mo¿na siê
przecie¿ uporaæ ze sp³at¹ przynajmniej
czê�ci d³ugów, co pozwoli na podjêcie

kolejnych dzia³añ. Moim zdaniem, samorz¹dy
powinny dokonaæ tak¿e analizy swych za-
d³u¿eñ, a je¿eli okaza³oby siê, ¿e powsta³y
one w funduszach celowych, wówczas nale-
¿a³oby rozwa¿yæ mo¿liwo�æ dokonania sto-
sownych umorzeñ. W zwi¹zku z tym nie
uwa¿am, by istnia³o tu jakie� zagro¿enie dla
realizacji projektów z RPO. Tym bardziej, ¿e
samorz¹dy na realizacjê wybranych projektów
bêd¹ otrzymywaæ zaliczki, dziêki którym nie
bêd¹ musia³y anga¿owaæ �rodków w³asnych.
Rozliczanie zaliczki nastêpowaæ bêdzie ju¿
po zakoñczeniu realizacji zadañ.

� Realizacja RPO na poziomie samo-
rz¹du wojewódzkiego wymagaæ bêdzie
udzia³u rzeszy fachowców. Czy takich
ludzi, specjalistów od programów unij-
nych, nie zabraknie w urzêdzie marsza³-
kowskim?

� Zapewniam, ¿e nie zabraknie. To wi¹zaæ
siê bêdzie oczywi�cie z naborami nowych
pracowników. Szacujê, ¿e do obs³ugi RPO
w ci¹gu kliku najbli¿szych lat potrzebnych
bêdzie od 100 do nawet 150 nowych, kom-
petentnych urzêdników. Nie tylko musimy
ich zatrudniæ, ale równie¿ zaoferowaæ kon-
kurencyjne warunki p³acowe. Nie mo¿emy
sobie bowiem pozwoliæ na to, by zdobywszy
u nas do�wiadczenie, odchodzili do firm
prywatnych. Dzi� niestety tak siê zdarza.
St¹d te¿ niedawne podwy¿ki, które trafi³y do
wiêkszo�ci pracowników urzêdu. Nie by³a to
jednak podwy¿ka przyznawana na zasadzie
wszystkim i po równo. Nie brakowa³o bo-
wiem takich osób, które otrzyma³y po 1200
z³ brutto, ale byli te¿ i tacy, których podwy¿-
ki nie objê³y. Za dobr¹ pracê chcê dobrze
p³aciæ, gdy¿ w inny sposób nie zatrzymam
kompetentnych pracowników w urzêdzie.

Zygmunt Cholewiñski,Zygmunt Cholewiñski,Zygmunt Cholewiñski,Zygmunt Cholewiñski,Zygmunt Cholewiñski,
marsza³ek województwa podkarpackiegomarsza³ek województwa podkarpackiegomarsza³ek województwa podkarpackiegomarsza³ek województwa podkarpackiegomarsza³ek województwa podkarpackiego

fot. Janusz G
órnicki
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CO W RPO?

W Regionalnym Programie Operacyjnym
wyszczególniono osiem tak zwanych osi
priorytetowych, czyli kierunków finan-
sowania poszczególnych dziedzin pro-
jektów. Natomiast w sk³ad tych osi
wchodzi szereg dzia³añ okre�laj¹cych

szczegó³owo charakter finansowanych
zadañ.

Osie priorytetowe RPO WP:
1. Konkurencyjna i innowacyjna gos-

podarka, której celem jest tworzenie
warunków do rozwoju przedsiêbiorczo-
�ci i gospodarki opartej na wiedzy.

2. Infrastruktura techniczna � jej za-

daniem jest poprawa dostêpno�ci i atrak-
cyjno�ci inwestycyjnej regionu poprzez
realizacjê przedsiêwziêæ w sferze ko-
munikacyjnej, informatycznej i energe-
tycznej.

3. Spo³eczeñstwo informacyjne - za-
daniem tej osi jest rozbudowa sieci
informatycznej.

4. Ochrona �rodowiska i zapobieganie
zagro¿eniom - celem tej osi jest m.in.
zapobieganie degradacji �rodowiska oraz
zagro¿eniom naturalnym i technologicz-
nym, a tak¿e efektywna gospodarka
zasobami naturalnymi.

5. Infrastruktura publiczna � tu celem
jest tworzenie warunków dla rozwoju
kapita³u spo³ecznego poprzez inwestycje
w edukacjê, ochronê zdrowia, pomoc
spo³eczn¹, sport i rekreacjê.

6. Turystyka i kultura � ta o� ma
zapewniæ m.in. wzrost udzia³u turystyki
w gospodarce regionu, oraz ochronê
dziedzictwa kulturowego i rozwój insty-
tucji kultury.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego
na lata 2007 � 2013

Inwestycje z programu
Regionalny Program Operacyjny (RPO) w my�l ustawy o samorz¹dzie

województwa jest realizowany w ramach strategii rozwoju województwa.
Samorz¹d województwa mo¿e wystêpowaæ o dofinansowanie realizacji regio-
nalnego programu operacyjnego �rodkami bud¿etu pañstwa i �rodkami
pochodz¹cymi z Unii Europejskiej. Negocjacje z Komisj¹ Europejsk¹ w spra-
wie dofinansowania RPO Województwa Podkarpackiego na lata 2007 � 2013
zosta³y zakoñczone, co pozwala obecnie na prowadzenie prac wdro¿eniowych.

 Regionalny Program Operacyjny pozwoli na zdecydowan¹ poprawê dostêpno�ci komunikacyjnej województwa podkarpackiego. Regionalny Program Operacyjny pozwoli na zdecydowan¹ poprawê dostêpno�ci komunikacyjnej województwa podkarpackiego. Regionalny Program Operacyjny pozwoli na zdecydowan¹ poprawê dostêpno�ci komunikacyjnej województwa podkarpackiego. Regionalny Program Operacyjny pozwoli na zdecydowan¹ poprawê dostêpno�ci komunikacyjnej województwa podkarpackiego. Regionalny Program Operacyjny pozwoli na zdecydowan¹ poprawê dostêpno�ci komunikacyjnej województwa podkarpackiego.
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HISTORIA PRAC NAD RPOHISTORIA PRAC NAD RPOHISTORIA PRAC NAD RPOHISTORIA PRAC NAD RPOHISTORIA PRAC NAD RPO
WOJEWÓDZTWWOJEWÓDZTWWOJEWÓDZTWWOJEWÓDZTWWOJEWÓDZTWA PODKARPA PODKARPA PODKARPA PODKARPA PODKARPACKIEGOACKIEGOACKIEGOACKIEGOACKIEGO

� 21 mar 21 mar 21 mar 21 mar 21 marca 2005ca 2005ca 2005ca 2005ca 2005 - uchwa³¹ nr XXXVII/407/05 Sejmik Województwa Podkarpackiego
okre�li³ harmonogram prac nad RPO, zaktualizowany 29 sierpnia 2005 r. (uchwa³¹ nr
XLIII/497/05)

� od lipca 2005 do stycznia 2007od lipca 2005 do stycznia 2007od lipca 2005 do stycznia 2007od lipca 2005 do stycznia 2007od lipca 2005 do stycznia 2007 - przeprowadzenie konsultacji spo³ecznych
� 31 stycznia 200731 stycznia 200731 stycznia 200731 stycznia 200731 stycznia 2007 - uchwa³¹ nr 14/188/07 Zarz¹d Województwa Podkarpackiego

przyj¹³ kolejn¹ wersjê projektu RPO
� 22 lutego 2007 22 lutego 2007 22 lutego 2007 22 lutego 2007 22 lutego 2007 - Komitet Sta³y Rady Ministrów rozpatrzy³ i rekomendowa³ Radzie

Ministrów projekt RPO
� 27 lutego 200727 lutego 200727 lutego 200727 lutego 200727 lutego 2007 - Rada Ministrów pozytywnie zaopiniowa³a projekt RPO, co

zakoñczy³o procedurê akceptacji projektu na szczeblu krajowym
� 6 mar6 mar6 mar6 mar6 marca 2007 - ca 2007 - ca 2007 - ca 2007 - ca 2007 - rozpoczêcie formalnych negocjacji z Komisj¹ Europejsk¹
� 25 maja 200725 maja 200725 maja 200725 maja 200725 maja 2007 - odby³o siê pierwsze spotkanie negocjacyjne z przedstawicielami

Komisji Europejskiej
� 13 lipca 2007 - 13 lipca 2007 - 13 lipca 2007 - 13 lipca 2007 - 13 lipca 2007 - przes³ano do Komisji Europejskiej uzupe³niony projekt RPO
� 5 wr5 wr5 wr5 wr5 wrze�nia 2007ze�nia 2007ze�nia 2007ze�nia 2007ze�nia 2007 - odby³o siê drugie spotkanie negocjacyjne z przedstawicielami

Komisji Europejskiej; wynikiem negocjacji by³o przyjêcie przez Komisjê Europejsk¹ RPO;
nastêpnie program zosta³ przes³any przy pomocy systemu zarz¹dzania funduszami we
Wspólnocie Europejskiej w latach 2007-2013 (SFC 2007) do Komisji Europejskiej

� 2 pa�dziernika 2007 � 2 pa�dziernika 2007 � 2 pa�dziernika 2007 � 2 pa�dziernika 2007 � 2 pa�dziernika 2007 � Komisarz ds. Polityki Regionalnej Komisji Europejskiej
Danuta Hübner uroczy�cie podpisa³a Regionalny Program Operacyjny Województwa
Podkarpackiego

WYSOKO�Æ WSPWYSOKO�Æ WSPWYSOKO�Æ WSPWYSOKO�Æ WSPWYSOKO�Æ WSPARCIAARCIAARCIAARCIAARCIA
FINANSOWEGO W RPO WPFINANSOWEGO W RPO WPFINANSOWEGO W RPO WPFINANSOWEGO W RPO WPFINANSOWEGO W RPO WP

1. O� prior1. O� prior1. O� prior1. O� prior1. O� priorytetowa I. Konkurencyjna i innowacyjna gospodarkaytetowa I. Konkurencyjna i innowacyjna gospodarkaytetowa I. Konkurencyjna i innowacyjna gospodarkaytetowa I. Konkurencyjna i innowacyjna gospodarkaytetowa I. Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka
1.1 Wsparcie kapita³owe przedsiêbiorczo�ci - 201 997 878 euro
1.2 Instytucje otoczenia biznesu - 34 261 370 euro
1.3 Regionalny system innowacji - 132 373 576 euro
1.4 Promocja gospodarcza i aktywizacja inwestycyjna regionu - 51 461 015 euro

2. O� prior2. O� prior2. O� prior2. O� prior2. O� priorytetowa II. Infrastruktura technicznaytetowa II. Infrastruktura technicznaytetowa II. Infrastruktura technicznaytetowa II. Infrastruktura technicznaytetowa II. Infrastruktura techniczna
2.1 Infrastruktura komunikacyjna - 352 522 792 euro
2.3 Infrastruktura energetyczna - 63 790 985 euro

3. Spo³eczeñstwo informacyjne -3. Spo³eczeñstwo informacyjne -3. Spo³eczeñstwo informacyjne -3. Spo³eczeñstwo informacyjne -3. Spo³eczeñstwo informacyjne - 95 024 745 euro

4. Ochrona �rodowiska i zapobieganie zagro¿eniom4. Ochrona �rodowiska i zapobieganie zagro¿eniom4. Ochrona �rodowiska i zapobieganie zagro¿eniom4. Ochrona �rodowiska i zapobieganie zagro¿eniom4. Ochrona �rodowiska i zapobieganie zagro¿eniom
4.1 Infrastruktura ochrony �rodowiska - 105 175 316 euro
4.2 Infrastruktura przeciwpowodziowa i racjonalna gospodarka zasobami wodnymi
� 60 784 114 euro
4.3 Zachowanie oraz ochrona ró¿norodno�ci biologicznej i krajobrazowej - 19 902 097
euro
4.4 Zwalczanie i zapobieganie zagro¿eniom - 27 196 191 euro

5. O� prior5. O� prior5. O� prior5. O� prior5. O� priorytetowa Vytetowa Vytetowa Vytetowa Vytetowa V. Infrastruktura publiczna. Infrastruktura publiczna. Infrastruktura publiczna. Infrastruktura publiczna. Infrastruktura publiczna
5.1 Infrastruktura edukacyjna - 72 740 411 euro
5.2 Infrastruktura ochrony zdrowia i pomocy spo³ecznej - 47 607 955 euro
5.3 Infrastruktura sportowa i rekreacyjna - 27 872 963 euro

6. O� prior6. O� prior6. O� prior6. O� prior6. O� priorytetowa Vytetowa Vytetowa Vytetowa Vytetowa V. T. T. T. T. Turururururystyka i kultura -ystyka i kultura -ystyka i kultura -ystyka i kultura -ystyka i kultura - 43 613 398 euro

7. O� prior7. O� prior7. O� prior7. O� prior7. O� priorytetowa VI. Spójno�æ wewn¹trytetowa VI. Spójno�æ wewn¹trytetowa VI. Spójno�æ wewn¹trytetowa VI. Spójno�æ wewn¹trytetowa VI. Spójno�æ wewn¹trzregionalnazregionalnazregionalnazregionalnazregionalna
7.1 Rewitalizacja miast - 47 541 114 euro
7.2 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych - 31 248 465 euro
7.3 Aktywizacja obszarów marginalizowanych gospodarczo - 20 637 355 euro

8. O� prior8. O� prior8. O� prior8. O� prior8. O� priorytetowa VII. Pomoc technicznaytetowa VII. Pomoc technicznaytetowa VII. Pomoc technicznaytetowa VII. Pomoc technicznaytetowa VII. Pomoc techniczna
8.1 Wsparcie procesu zarz¹dzania i wdra¿ania - 21 089 726 euro
8.2 Informowanie i promocja oraz wsparcie do przygotowania i realizacji projektów
� 9 999 509 euro

7. Spójno�æ wewn¹trzregionalna � za-
daniem tej osi jest zmniejszenie wystê-
puj¹cych wewn¹trz województwa ró¿nic
rozwojowych poprzez wzmocnienie
o�rodków miejskich, o¿ywienie spo³ecz-
no-gospodarcze obszarów zdegradowa-
nych i zwiêkszenie atrakcyjno�ci inwe-
stycyjnej obszarów zmarginalizowanych
gospodarczo.

8. Pomoc techniczna - ma na celu
efektywn¹ realizacjê RPO WP.

DLA KOGO RPO?

Dofinansowanie projektów w ramach
regionalnego programu operacyjnego
skierowane jest (w zale¿no�ci od charak-
teru osi priorytetowych) do jednostek
samorz¹du terytorialnego, instytucji oto-
czenia biznesu, ma³ych, �rednich i du-
¿ych przedsiêbiorstw, szkó³ wy¿szych,
jednostek sektora finansów publicznych
posiadaj¹cych osobowo�æ prawn¹, za-
k³adów opieki zdrowotnej dzia³aj¹cych
w publicznym systemie ochrony zdrowia.

Beneficjentami mog¹ byæ równie¿:
ko�cio³y i zwi¹zki wyznaniowe oraz
osoby prawne ko�cio³ów i zwi¹zków
wyznaniowych, regionalne i lokalne fun-
dusze porêczeñ kredytowych, fundusze
mikropo¿yczkowe, fundusze po¿yczko-
we, osoby prawne i fizyczne, bêd¹ce
organami prowadz¹cymi szko³y i pla-
cówki, Pañstwowe Gospodarstwo Le�ne
�Lasy Pañstwowe� i jego jednostki orga-
nizacyjne, spó³ki wodne i ich zwi¹zki,
parki narodowe i krajobrazowe, towa-
rzystwa budownictwa spo³ecznego,
wspólnoty mieszkaniowe i inni.

JAK OTRZYMAÆ WSPARCIE?

Nabór wniosków o dofinansowanie
przeprowadzany bêdzie w trybie kon-
kursowym w rozumieniu �Wytycznych
w zakresie wyboru projektów w trybie
konkursowym� wydanych przez Mini-
sterstwo Rozwoju Regionalnego. Ze wzglê-
du na ci¹gle trwaj¹ce prace dotycz¹ce
wdro¿enia Regionalnego Programu Ope-
racyjnego Województwa Podkarpackiego,
sk³adanie wniosków o dofinansowanie
projektów bêdzie mo¿liwe dopiero na
pocz¹tku 2008 roku. Wnioski o dofinan-
sowanie bêdzie mo¿na sk³adaæ w Depar-
tamencie Rozwoju Regionalnego oraz
Departamencie Funduszy Strukturalnych
Urzêdu Marsza³kowskiego Województwa
Podkarpackiego w Rzeszowie.

Wiêcej informacji na temat RPO WP
mo¿na uzyskaæ na stronie internetowej:
www.wrota.podkarpackie.pl.

Daniel Kozik
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Podpisano akt za³o¿ycielski spó³ki
�Port Lotniczy Rzeszów � Jasionka�

Akt za³o¿ycielski spó³ki z ograniczon¹ odpowiedzialno�ci¹ �Port Lotniczy
Rzeszów � Jasionka� podpisany zosta³ 15 pa�dziernika w Rzeszowie. Pod
dokumentem swe podpisy z³o¿yli marsza³ek województwa podkarpackiego
Zygmunt Cholewiñski oraz wicemarsza³ek Bogdan Rzoñca.

Spó³ka �Port Lotniczy Rzeszów � Jasion-
ka� ma pozwoliæ na szybki rozwój portu
lotniczego w podrzeszowskiej Jasionce.
Uroczystego podpisania aktu za³o¿yciel-
skiego dokonali � w imieniu Wojewódz-
twa Podkarpackiego marsza³ek Zygmunt
Cholewiñski i wicemarsza³ek Bogdan
Rzoñca, a ze strony Przedsiêbiorstwa
Pañstwowego �Porty Lotnicze� � dyrek-
tor naczelny PPL Pawe³ £atacz i Remi-
giusz Kobierski � dyrektor Biura Zarz¹-
dzania Warto�ci¹ Przedsiêbiorstwa PPL.

W uroczysto�ci wziêli tak¿e udzia³
wiceminister rozwoju regionalnego W³a-
dys³aw Ortyl, wiceminister transportu
Eugeniusz Wróbel, prezes Urzêdu Lot-
nictwa Cywilnego Grzegorz Kruszyñski
oraz dyrektor Portu Lotniczego Rzeszów
� Jasionka Wies³aw Mardosz.

Zgodê na powo³anie spó³ki udzieli³
zarz¹dowi województwa Sejmik Woje-
wództwa Podkarpackiego, który 28 maja
2007 r. podj¹³ uchwa³ê w sprawie utwo-
rzenia spó³ki prawa handlowego �Port
Lotniczy Rzeszów � Jasionka

Kapita³ zak³adowy Spó³ki Port Lotni-
czy �Rzeszów � Jasionka� wynosi 246
mln z³. Udzia³owcami spó³ki s¹ Woje-
wództwo Podkarpackie, które dysponuje
50,2% udzia³ów w spó³ce oraz Przedsiê-
biorstwo Pañstwowe �Porty Lotnicze�,
które posiada 49,8% udzia³ów. Przed-
miotem dzia³alno�ci spó³ki bêd¹ miêdzy
innymi: prze³adunek towarów, obs³uga
naziemna statków powietrznych, trans-
port l¹dowy pasa¿erski, dzia³alno�æ ku-
rierska, jak równie¿ wynajem �rodków
transportu lotniczego.

BP

Akt za³o¿ycielski spó³ki �Port Lotniczy Rzeszów � Jasionka�Akt za³o¿ycielski spó³ki �Port Lotniczy Rzeszów � Jasionka�Akt za³o¿ycielski spó³ki �Port Lotniczy Rzeszów � Jasionka�Akt za³o¿ycielski spó³ki �Port Lotniczy Rzeszów � Jasionka�Akt za³o¿ycielski spó³ki �Port Lotniczy Rzeszów � Jasionka�
podpisuje dyrektor naczelny PPL Pawe³ £ataczpodpisuje dyrektor naczelny PPL Pawe³ £ataczpodpisuje dyrektor naczelny PPL Pawe³ £ataczpodpisuje dyrektor naczelny PPL Pawe³ £ataczpodpisuje dyrektor naczelny PPL Pawe³ £atacz

W po³owie pa�dziernika rozpoczêto
wdra¿anie w województwie podkarpackim
Programu Operacyjnego Kapita³ Ludzki
na lata 2007-2013. Inauguracja dzia³añ
wdro¿eniowych odby³a siê podczas konfe-
rencji zorganizowanej przez Zarz¹d Woje-
wództwa Podkarpackiego wspólnie z Wo-
jewódzkim Urzêdem Pracy w Rzeszowie.

W konferencji udzia³ wziê³o ponad
300 przedstawicieli instytucji publicznych,
organizacji pozarz¹dowych, placówek
o�wiatowych, urzêdów pracy, instytucji
dialogu spo³ecznego oraz przedsiêbior-
ców. Ponadto w obradach uczestniczyli:
minister rozwoju regionalnego Gra¿yna
Gêsicka, wiceminister rozwoju regionalne-
go W³adys³aw Ortyl, dyrektor Departa-
mentu Zarz¹dzania Europejskiego Fundu-
szu Spo³ecznego w Ministerstwie Rozwoju

Regionalnego Pawe³ Chor¹¿y oraz woje-
woda podkarpacka Ewa Draus. Gospo-
darzami spotkania byli wicemarsza³ek
województwa podkarpackiego Kazimierz
Ziobro oraz dyrektor Wojewódzkiego
Urzêdu Pracy Jacek Pos³uszny.

� Motywem przewodnim Programu
Operacyjnego Kapita³ Ludzki jest motto:
�Cz³owiek, najlepsza inwestycja�, jednak
z pewno�ci¹ mo¿na by tak¿e dodaæ
drugie motto �Program Operacyjny Kapi-
ta³ Ludzki � szans¹ dla mieszkañców
Podkarpacia�. Szans¹, której z pewno�ci¹
nie mo¿na zmarnowaæ. Ten program, jak
¿aden inny z dotychczas realizowanych
programów operacyjnych, zapewnia kom-
pleksowo�æ wsparcia na rzecz szeroko
rozumianych zasobów ludzkich � poczy-
naj¹c od profilaktyki i promocji zdrowia,

poprzez wsparcie edukacji, integracji
spo³ecznej, przedsiêbiorczo�ci, zatrud-
nienia, sprawnej i nowoczesnej admini-
stracji publicznej. Umo¿liwienie pe³nego
wykorzystania potencja³u zasobów ludz-
kich, w sytuacji bardzo szybko dokonu-
j¹cych siê zmian na europejskim i krajo-
wym rynku pracy, jest przedsiêwziêciem
priorytetowym. Jedynie bowiem pe³niej-
sze i lepsze wykorzystanie zasobów
ludzkich mo¿e przyczyniæ siê do wzro-
stu konkurencyjno�ci gospodarki, w tym
gospodarki Podkarpacia � mówi³ pod-
czas otwarcia konferencji wicemarsza³ek
Kazimierz Ziobro.

Program Operacyjny Kapita³ Ludzki
jest programem finansowanym z Euro-
pejskiego Funduszu Spo³ecznego. Wiel-
ko�æ �rodków finansowych przeznaczo-
nych na jego realizacjê to oko³o 11,5
miliarda euro, z czego ponad 432 milio-
ny euro przypada na województwo pod-
karpackie.

AG

Ruszy³ Kapita³ Ludzki
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Jakub Gi¿a, znakomity kulomiot z Mielca, zosta³ uhonorowany przez marsza³ka
Zygmunta Cholewiñskiego nagrod¹ Zarz¹du Województwa Podkarpackiego. Zawod-
nik odebra³ nagrodê podczas wojewódzkiej inauguracji sportowego roku szkolnego
2007/2008, która odby³a siê 26 wrze�nia na stadionie Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Jakub Gi¿a, kulomiot Lekkoatletycznego Klubu Sportowego �STAL� Mielec, mo¿e siê
poszczyciæ wieloma sukcesami odniesionymi zarówno w Polsce, jak i poza jej granicami.
W bogatej kolekcji osi¹gniêæ i tytu³ów 22-letniego zawodnika s¹ miêdzy innymi tytu³y
Mistrza Polski oraz wicemistrza �wiata juniorów w pchniêciu kul¹.

W lipcu, podczas zawodów rozgrywanych w wêgierskim Debreczynie, m³ody sportowiec
zdoby³ tytu³ m³odzie¿owego mistrza Europy w pchniêciu kul¹. Zawodnik LKS Mielec
wynikiem 19,87 m nie tylko siêgn¹³ po z³oty kr¹¿ek mistrzostw, ale równie¿ ustanowi³ rekord
¿yciowy. Mielczanin pokona³ Lukê Rujevicia z Serbii oraz Aleksandra Grekowa z Rosji.

Kilkudziesiêcioosobowa grupa dzienni-
karzy, samorz¹dowców i przedstawicieli
organizacji pozarz¹dowych z Ukrainy,
Bia³orusi i Mo³dawii przebywa³a pod ko-
niec wrze�nia na Podkarpaciu. 26 wrze-
�nia go�cie ze Wschodu odwiedzili siedzibê
Urzêdu Marsza³kowskiego Województwa
Podkarpackiego.

Go�cie ze Wschodu uczestniczyli w projek-
cie zatytu³owanym �Z przesz³o�ci w przysz³o�æ�
finansowanego przez polskie Ministerstwo
Spraw Zagranicznych, a na Podkarpacie za-
witali na zaproszenie dzia³aj¹cych w naszym
regionie organizacji pozarz¹dowych � �Sto-
warzyszenia B- 4�, �Pro Carpathia� oraz �Mo-
sty dla demokracji�. Program pobytu w na-
szym województwie obejmowa³ miêdzy
innymi spotkania z przedstawicielami admi-
nistracji rz¹dowej oraz samorz¹dowej, pod-
karpackich mediów i organizacji �non-profit�.

W trakcie spotkañ go�cie poznawali zasa-
dy funkcjonowania poszczególnych szczebli
administracji publicznej w Polsce. Podczas
spotkania w Urzêdzie Marsza³kowskim Woje-
wództwa Podkarpackiego dyrektor Zygmunt
Nowak z Kancelarii Zarz¹du przedstawi³ rolê
samorz¹du województwa w kszta³towaniu
rozwoju Podkarpacia. Kierownik Grzegorz
Bartnik z Departamentu Rozwoju Regional-
nego zaprezentowa³ z kolei za³o¿enia Regio-
nalnego Programu Operacyjnego Wojewódz-
twa Podkarpackiego na lata 2007 � 2013.

Na zakoñczenie pobytu go�cie ze Wschodu
wziêli udzia³ w koñcz¹cej projekt konferencji
�Otwarta brama demokracji�. Honorowy patro-
nat nad konferencj¹ obj¹³ marsza³ek wojewódz-
twa podkarpackiego Zygmunt Cholewiñski.

Oprac. BP

Marsza³ek nagrodzi³
m³odego sportowca

Go�cie
ze Wschodu

Zarz¹d Województwa Podkarpackiego postanowi³ doceniæ znakomite osi¹gniêcie Jakuba
Gi¿y i przyzna³ mu nagrodê pieniê¿n¹ w wysoko�ci 1500 z³. M³ody sportowiec odebra³
nagrodê z r¹k Marsza³ka Województwa Podkarpackiego Zygmunta Cholewiñskiego podczas
wojewódzkiej inauguracji sportowego roku szkolnego 2007/2008, która odby³a siê 26
wrze�nia na stadionie Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Oprac. BP

Marsza³ek Zygmunt Cholewiñski pogratulowa³ Jakubowi Gi¿y zdobyciaMarsza³ek Zygmunt Cholewiñski pogratulowa³ Jakubowi Gi¿y zdobyciaMarsza³ek Zygmunt Cholewiñski pogratulowa³ Jakubowi Gi¿y zdobyciaMarsza³ek Zygmunt Cholewiñski pogratulowa³ Jakubowi Gi¿y zdobyciaMarsza³ek Zygmunt Cholewiñski pogratulowa³ Jakubowi Gi¿y zdobycia
tytu³u m³odzie¿owego mistrtytu³u m³odzie¿owego mistrtytu³u m³odzie¿owego mistrtytu³u m³odzie¿owego mistrtytu³u m³odzie¿owego mistrza Europy w pchniêciu kul¹za Europy w pchniêciu kul¹za Europy w pchniêciu kul¹za Europy w pchniêciu kul¹za Europy w pchniêciu kul¹

W czasie obrad samorz¹dowcy debatowali
miêdzy innymi nad: pominiêciem kluczowych
projektów z zakresu bezpieczeñstwa prze-
ciwpowodziowego w projekcie listy projek-
tów indywidualnych w zakresie Programu
Operacyjnego Infrastruktura i �rodowisko
na lata 2007�2013, prowadzeniem badañ
statystycznych dotycz¹cych handlu zagra-
nicznego oraz kluczowymi zagadnieniami
polskiej turystyki.

Niezwykle wa¿n¹ kwesti¹ poruszan¹ w cza-
sie konwentu by³a sprawa likwidacji barier
rozwoju lotnisk regionalnych. Konwent Mar-
sza³ków przyj¹³ stanowisko dotycz¹ce likwida-
cji tych barier. Przekazanie lotnisk regionalnych
w³adzom poszczególnych regionów � zdaniem
konwentu � umo¿liwi realizacjê planów inwe-
stycyjnych i rozwój transportu lotniczego.

Kolejn¹ istotn¹ spraw¹ dyskutowan¹ przez
samorz¹dowców we Wroc³awiu by³ brak

mo¿liwo�ci finansowania - ze �rodków Euro-
pejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
(EFRR) w ramach RPO i innych programów
operacyjnych � przedsiêwziêæ, mog¹cych mieæ
wp³yw na potencjalne obszary �Natura 2000�.
Konwent Marsza³ków zaapelowa³ do mini-
strów: �rodowiska oraz rozwoju regionalnego
o przyspieszenie prac zwi¹zanych z podjê-
ciem niezbêdnych uzgodnieñ oraz wydanie
rozporz¹dzeñ w sprawie wyznaczenia obsza-
rów �Natura 2000�.

Samorz¹dowcy zajêli siê tak¿e spraw¹
systemów motywacyjnych w urzêdach mar-
sza³kowskich. Konwent Marsza³ków zawnio-
skowa³ do rz¹du RP o podjêcie dzia³añ
w celu zmiany zapisów ustawy z dnia 22 marca
1990 r. o pracownikach samorz¹dowych, ce-
lem lepszego kszta³towania polityki p³acowej
przez samorz¹dy województw.

Oprac. BP

W dniach od 13 do 14 wrze�nia we Wroc³awiu odbywa³ siê
Konwent Marsza³ków Województw RP. Województwo podkarpackie
reprezentowa³ wicemarsza³ek Bogdan Rzoñca.

Wicemarsza³ek Bogdan Rzoñca
na konwencie
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Inauguracyjne posiedzenie Pre-komitetu Monitoruj¹cego Regionalny Program Ope-
racyjny Województwa Podkarpackiego odby³o siê 3 pa�dziernika w Urzêdzie Marsza³-
kowskim Województwa Podkarpackiego. W obradach, którym przewodniczy³ marsza³ek
Zygmunt Cholewiñski, uczestniczyli przedstawiciele strony rz¹dowej, samorz¹dowej,
partnerzy spo³eczni i gospodarczy oraz obserwatorzy z zaproszonych instytucji.

Podczas posiedzenia przedstawiono informacje dotycz¹ce funkcjonowania Pre-komitetu,
tj. podstawê prawn¹, jego rolê oraz zadania. Marsza³ek województwa podkarpackiego
Zygmunt Cholewiñski wrêczy³ nominacje dla cz³onków Pre-komitetu. Nastêpnie jednomy�l-
nie przyjêto regulamin komitetu monitoruj¹cego RPO WP. Komitet monitoruj¹cy zostanie
powo³any w terminie do 3 miesiêcy od daty powiadomienia przez Komisjê Europejsk¹
o decyzji zatwierdzaj¹cej program. W dalszej czê�ci spotkania omówiono przebieg negocjacji
RPO WP z Komisj¹ Europejsk¹ oraz zaprezentowano �Szczegó³owy opis priorytetów
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007�2013�.

Oprac. BP

Pre-komitet zainaugurowa³ prace

Konferencja zatytu³owana �Przetarg
3.6�3.8 GHz szans¹ na budowê szerokopas-
mowych sieci z publicznym dostêpem do
Internetu na terenie Podkarpacia� odby³a
siê w dniu 4 pa�dziernika w Rzeszowie.
Obradom przewodniczy³a Anna Stre¿yñ-
ska - prezes Urzêdu Komunikacji Elektro-
nicznej.

Podczas konferencji referaty wyg³osili
miêdzy innymi: prezes Urzêdu Komunikacji
Elektronicznej Anna Stre¿yñska, cz³onek Za-
rz¹du Województwa Podkarpackiego Jan Bu-
rek, dyrektor Departamentu Spo³eczeñstwa
Informacyjnego UMWP Aleksander Konopek,
prezes Stowarzyszenia �Miasta w Internecie�
Krzysztof G³omb. W swych referatach prele-
genci zaprezentowali m.in.: koncepcjê pro-
jektu strategii informatyzacji województwa pod-
karpackiego oraz za³o¿enia do tworzonej sieci
szerokopasmowej WiMax na terenie woje-
wództw Polski wschodniej. Omówiono tak¿e
koncepcjê prowadzenia przetargów regional-
nych na pasmo szerokopasmowej sieci inter-
netowej w pa�mie 3,6-3,8 GHz.

Z problemami, jakie napotkali przy two-
rzeniu regionalnych sieci bezprzewodowych,
zapoznali uczestników konferencji dyrektor
Biura Obs³ugi Informatycznej Urzêdu Miasta
Rzeszowa Les³aw Bañdur, wicestarosta powiatu
lubaczowskiego Krzysztof Szpyt oraz kierow-
nik Dzia³u Informatyki MPGK Krosno W³ady-
s³aw Soko³owski. Konferencjê zakoñczy³a
dyskusja uczestników dotycz¹ca zaprezento-
wanych zagadnieñ.

W trakcie konferencji zorganizowano tak¿e
pokaz sprzêtu do WiMaksa.

Oprac. SI

WIMAX
na Podkarpaciu

Forum kohezyjne w Brukseli

Uczestnicy konferencji brali udzia³ w panelach, podczas których poruszane by³y tak
istotne dla Europy tematy, jak: rozwój regionów, rozwój Europy, nowe wyzwania dla UE i jej
regionów, reakcja na wyzwania - regiony jako czynniki wzrostu i konkurencyjno�ci, warto�æ
dodana Polityki Spójno�ci UE.

W trakcie �Czwartego Europejskiego Forum Spójno�ci� marsza³ek Zygmunt Cholewiñski,
razem z delegatami z ca³ej Europy, bra³ udzia³ w debatach po�wiêconych miêdzy innymi:
bran¿om i zawodom maj¹cym przysz³o�æ w Europie, perspektywom Europy i jej regionów
wobec zachodz¹cych zmian demograficznych i migracji oraz ich wp³ywie na edukacjê,
metodom promocji modernizacji gospodarczej, restrukturyzacji i przekwalifikowania pracowni-
ków, walk¹ miast i regionów ze zmianami klimatycznymi. Podczas Forum nie zabrak³o tak¿e
debat traktuj¹cych o roli regionów i miast oraz ich znaczeniu w rozwi¹zywaniu problemów
terytorialnych.

Oprac. BP

�Problematyka obszarów metropoli-
tarnych� by³a tematem przewodnim ogól-
nopolskiej konferencji naukowej, która
w dniach 27 - 28 wrze�nia 2007 r. odby³a
siê w Rzeszowie. Obradom przewodni-
czy³ prof. zw. dr hab. Zbigniew Zio³o.

Konferencja zatytu³owana �Problematyka
obszarów metropolitarnych� mia³a na celu
prezentacjê pogl¹dów i koncepcji badawczych
metropolii i obszarów metropolitarnych. W jej
trakcie odby³a siê debata dotycz¹ca studiów
zwi¹zanych z obszarami metropolitarnymi
w Polsce i Europie, dyskutowano równie¿ na
temat wybranych studiów zwi¹zanych
z problematyk¹ kszta³towania potencjalnego
Rzeszowskiego Obszaru Metropolitarnego.

W dniach 27 i 28 wrze�nia w Brukseli odby³o siê �Czwarte Forum Europejskie na
temat Spójno�ci�. Podczas konferencji, nazywanej tak¿e �Forum kohezyjnym�, Polskê
reprezentowa³a 25-osobowa delegacja, w sk³adzie której znajdowa³ siê marsza³ek
województwa podkarpackiego Zygmunt Cholewiñski, jako reprezentant polskich
regionów.

O obszarach
metropolitarnych

Celem konferencji by³o tak¿e poszerzenie
i upowszechnienie wiedzy w zakresie pro-
blemów obszarów metropolitarnych.

Debata, która odby³a siê w ramach projek-
tu: �Funkcje Rzeszowskiego Obszaru Metropo-
litarnego w systemie spo³eczno-gospodarczym
i innowacyjnym województwa podkarpackie-
go�, zorganizowana zosta³a przez Instytut
Gospodarki Wy¿szej Szko³y Informatyki i Za-

rz¹dzania, Komitet Przestrzennego Zagospo-
darowania Kraju Polskiej Akademii Nauk,
Sekcjê Gospodarki Przestrzennej Komisji
Nauk Ekonomicznych PAN Oddzia³ w Krako-
wie oraz Podkarpackie Biuro Planowania
Przestrzennego. Uczestnikiem obrad by³ wi-
cemarsza³ek województwa podkarpackiego
Bogdan Rzoñca.

Oprac. BP

Cz³onkowie polskiej delegacji podczas Forum kohezyjnego w Brukseli.Cz³onkowie polskiej delegacji podczas Forum kohezyjnego w Brukseli.Cz³onkowie polskiej delegacji podczas Forum kohezyjnego w Brukseli.Cz³onkowie polskiej delegacji podczas Forum kohezyjnego w Brukseli.Cz³onkowie polskiej delegacji podczas Forum kohezyjnego w Brukseli.
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ODRZUCONY WNIOSEK

Zdecydowanie najwa¿niejszym punk-
tem sesji z dnia 1 pa�dziernika by³o
g³osowanie nad wnioskiem Klubu Rad-

nych PSL o odwo³anie marsza³ka woje-
wództwa podkarpackiego Zygmunta
Cholewiñskiego. Nim jednak dosz³o do
g³osowania, radni podpisani pod wnio-
skiem postanowili wycofaæ go z porz¹dku

obrad. W g³osowaniu wiêkszo�æ radnych
opowiedzia³a siê jednak przeciwko takie-
mu rozwi¹zaniu i wniosek o odwo³anie
marsza³ka zosta³ poddany pod g³osowanie.
W g³osowaniu tajnym za odwo³aniem
marsza³ka województwa podkarpackiego
opowiedzia³o siê 13 radnych, przeciwko
by³o 18, za� jeden wstrzyma³ siê od g³osu.

� Wynik g³osowania traktujê jako
wotum zaufania dla zarz¹du województwa
i mojej osoby, jako marsza³ka. Dziêkujê
radnym za to, ¿e ten zarz¹d ma w sejmiku
stabiln¹ wiêkszo�æ, dziêki czemu mo¿e-
my intensywnie pracowaæ dla dobra
Podkarpacia. Bez cienia fa³szywej skrom-
no�ci mogê powiedzieæ, ¿e jestem dumny
z faktu, ¿e jestem marsza³kiem woje-
wództwa podkarpackiego � mówi³ tu¿
po g³osowaniu marsza³ek Zygmunt Cho-
lewiñski.

Kolejny wniosek o odwo³anie mar-
sza³ka mo¿e zostaæ z³o¿ony po up³ywie
6 miesiêcy od g³osowania.

PORÊCZENIA DLA SZPITALI

Dalsze obrady po�wiêcono miêdzy
innymi sprawom s³u¿by zdrowia. Radni
udzielili porêczeñ dwóm szpitalom wo-
jewódzkim. Wojewódzki Szpital Podkar-
packi im. Jana Paw³a II w Kro�nie
otrzyma³ porêczenie (do kwoty 36 773
446 z³) z przeznaczeniem na sp³atê zo-
bowi¹zañ wymagalnych oraz dzia³alno�æ
inwestycyjn¹, natomiast Wojewódzki
Szpital im. Zofii z Zamoyskich Tarnow-

Obradowa³ Sejmik
� XII i XIII sesja �� XII i XIII sesja �� XII i XIII sesja �� XII i XIII sesja �� XII i XIII sesja �

Obradowa³ Sejmik
W pa�dzierniku radni Sejmiku Województwa Podkarpackiego spotykali siê

dwukrotnie. XII sesja sejmiku odby³a siê 1 pa�dziernika, natomiast kolejna
� XIII � 29 pa�dziernika. Podczas pierwszego posiedzenia odby³o siê g³osowa-
nie nad wnioskiem o odwo³anie marsza³ka województwa podkarpackiego
Zygmunta Cholewiñskiego. Wniosek Klubu Radnych PSL znalaz³ poparcie 13
radnych, 18 g³osowa³o za jego odrzuceniem, a jeden cz³onek rady wstrzyma³
siê od g³osu.

XII Sesja sejmiku cieszy³a siê du¿ym zainteresowaniem mediówXII Sesja sejmiku cieszy³a siê du¿ym zainteresowaniem mediówXII Sesja sejmiku cieszy³a siê du¿ym zainteresowaniem mediówXII Sesja sejmiku cieszy³a siê du¿ym zainteresowaniem mediówXII Sesja sejmiku cieszy³a siê du¿ym zainteresowaniem mediów.....

W tajnym g³osowaniu radni opowiedzieliW tajnym g³osowaniu radni opowiedzieliW tajnym g³osowaniu radni opowiedzieliW tajnym g³osowaniu radni opowiedzieliW tajnym g³osowaniu radni opowiedzieli
siê prsiê prsiê prsiê prsiê przeciwko odwo³aniu marsza³ka Zygmuntazeciwko odwo³aniu marsza³ka Zygmuntazeciwko odwo³aniu marsza³ka Zygmuntazeciwko odwo³aniu marsza³ka Zygmuntazeciwko odwo³aniu marsza³ka Zygmunta
Cholewiñskiego z zajmowanego stanowiskaCholewiñskiego z zajmowanego stanowiskaCholewiñskiego z zajmowanego stanowiskaCholewiñskiego z zajmowanego stanowiskaCholewiñskiego z zajmowanego stanowiska.....

ZarZarZarZarZarz¹d województwa wraz z marsza³kiem Zygmuntem Cholewiñskim podczas sesji.z¹d województwa wraz z marsza³kiem Zygmuntem Cholewiñskim podczas sesji.z¹d województwa wraz z marsza³kiem Zygmuntem Cholewiñskim podczas sesji.z¹d województwa wraz z marsza³kiem Zygmuntem Cholewiñskim podczas sesji.z¹d województwa wraz z marsza³kiem Zygmuntem Cholewiñskim podczas sesji.
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W zwi¹zku z trudn¹ sytuacj¹ na przej�ciach granicznych z Ukra-
in¹ oraz zbli¿aj¹cym siê wej�ciem Polski do strefy Schengen, nale¿y
podj¹æ dzia³ania maj¹ce na celu poprawê i usprawnienie odpraw na
granicy województwa podkarpackiego z Ukrain¹.

Problem ten, którego najwymowniejszym dowodem jest kilkuna-
stogodzinne oczekiwanie na odprawê, istnieje ju¿ od wielu lat i by³
wielokrotnie przez w³adze samorz¹dowe województwa zg³aszany
oraz omawiany przy ka¿dej nadarzaj¹cej siê okazji, tj. w trakcie
posiedzeñ Polsko-Ukraiñskiej Miêdzyrz¹dowej Rady Koordynacyjnej
ds. Wspó³pracy Miêdzyregionalnej czy te¿ spotkañ z przedstawicie-
lami placówek dyplomatycznych oraz przedstawicielami w³adz
polskich i ukraiñskich. W³adze samorz¹dowe województwa podkar-
packiego wielokrotnie proponowa³y podjêcie dzia³añ, których
efektem by³oby usprawnienie odpraw na granicy polsko�ukraiñ-
skiej. Mo¿na wskazaæ m.in. koncepcjê dokonywania wspólnych
odpraw celno-paszportowych na przej�ciach granicznych Medyka-
-Szeginie i Korczowa�Krakowiec, wydzielenie odrêbnego pasa do
odpraw dla osób podró¿uj¹cych s³u¿bowo lub te¿ wprowadzenie
specjalnych za�wiadczeñ u³atwiaj¹cych przekraczanie granicy przez
przedsiêbiorców prowadz¹cych zarejestrowan¹ dzia³alno�æ gospo-
darcz¹ na obszarze drugiego pañstwa. Pomimo zaanga¿owania
w³adz regionu w rozwi¹zanie tego logistycznego problemu, sytuacja
na przej�ciach granicznych pozosta³a bez zmian. Nale¿y nadmieniæ,
i¿ brak efektywnych rozwi¹zañ oprócz sfery gospodarki, turystyki
i kultury mocno zawa¿y na wspólnej organizacji EURO 2012, co

mo¿e doprowadziæ do kompromitacji Polski na forum miêdzynaro-
dowym.

Wiele skarg kierowanych ze strony przedsiêbiorców zarówno
polskich, jak i ukraiñskich, którym taki stan rzeczy utrudnia
i czêstokroæ uniemo¿liwia prowadzenie dzia³alno�ci gospodarczej
�wiadczy o istniej¹cej barierze w rozwoju dwustronnej wspó³pracy
gospodarczej. Widmo wielogodzinnego oczekiwania na przej�ciach
granicznych w Podkarpackiem odstrasza tak¿e turystów, naukowców,
przedstawicieli �wiata kultury obu pañstw, zw³aszcza ¿e charakter
wspó³pracy w tym zakresie czy choæby penetracji turystycznej
przygranicznych terenów wymaga czêstego przekraczania granicy,
a istniej¹ce utrudnienia zniechêcaj¹ do inicjowania jakichkolwiek
kontaktów.

Województwo podkarpackie z uwagi na geopolityczne po³o¿enie
swój rozwój wi¹¿e z intensyfikacj¹ wspó³pracy z Ukrain¹. Dlatego
te¿ zachodzi konieczno�æ podjêcia dzia³añ przez kompetentne
organy maj¹ce na celu logistyczne usprawnienie odpraw granicznych,
przy jednoczesnym zachowaniu obowi¹zuj¹cych przepisów praw-
nych. Z³o¿ono�æ problematyki oraz w³a�ciwo�ci kompetencyjnych
determinuje podjêcie wspólnych dzia³añ w rozwi¹zaniu tego pro-
blemu zarówno ze strony w³adz województwa podkarpackiego, jak
i w³adz rz¹dowych.

(Uchwa³ê przekazuje siê: Marsza³kowi Sejmu RP; Prezesowi Rady
Ministrów; Ministrowi Spraw Zagranicznych; Ministrowi Spraw
Wewnêtrznych i Administracji; Wojewodzie Podkarpackiemu).

skiej w Tarnobrzegu z przeznaczeniem na finansowanie
bie¿¹cej dzia³alno�ci szpitala (do kwoty 1 000 000 z³).

Podczas XII Sesji radni przyjêli tak¿e stanowisko Sejmiku
Województwa Podkarpackiego w sprawie zwiêkszenia �rod-
ków finansowych dla Podkarpackiego Oddzia³u Narodowego
Funduszu Zdrowia. Stwierdzili w nim, i¿ plan finansowy NFZ
na rok 2008 nie spe³nia oczekiwañ spo³eczeñstwa województwa
podkarpackiego, �rodowisk medycznych, instytucji oraz osób

zarz¹dzaj¹cych zak³adami opieki zdrowotnej, w zwi¹zku czym
istniej¹ obawy co do sprawnego oraz niezak³óconego dzia³a-
nia jednostek ochrony zdrowia, w szczególno�ci szpitali,
maj¹cych zagwarantowaæ mieszkañcom województwa dostêp
do us³ug medycznych. Radni zaapelowali do ministra zdrowia
o podjêcie dzia³añ maj¹cych na celu zmianê niekorzystnego
dla województwa podkarpackiego przydzia³u �rodków finan-
sowych Podkarpackiemu Oddzia³owi Narodowego Funduszu
Zdrowia.

TRZYNASTA SESJA

Trzynasta Sesja Sejmiku Województwa Podkarpackiego odby³a
siê tu¿ po przy�pieszonych wyborach parlamentarnych, w któ-
rych czterech radnych uzyska³o mandaty poselskie i senator-
skie. Pos³ami zostali Piotr Babinetz i Leszek Deptu³a, natomiast
senatorami � Kazimierz Jaworski i Zdzis³aw Pupa. Nowo
wybrani parlamentarzy�ci odebrali gratulacje oraz ¿yczenia
pomy�lno�ci w dalszej dzia³alno�ci politycznej od przewodni-
cz¹cego sejmiku Andrzeja Matusiewicza.

W trakcie obrad radni Sejmiku Województwa Podkarpac-
kiego przyjêli miêdzy innymi uchwa³ê w sprawie wyra¿enia
zgody na przeznaczenie do sprzeda¿y w trybie przetargu
nieruchomo�ci po³o¿onych w Jasionce w gminie Trzebowni-
sko, bêd¹cych w³asno�ci¹ Województwa Podkarpackiego.
Postanowili tak¿e zlikwidowaæ Zak³ady Naprawcze Sprzêtu
Medycznego w Rzeszowie oraz uchwalili zasady i regulamin
przyznawania nagród województwa podkarpackiego w dziedzi-
nie kultury fizycznej i sportu. Ponadto wys³uchali sprawozdañ
z wyjazdów zagranicznych pracowników Urzêdu Marsza³kow-
skiego Województwa Podkarpackiego, informacji dotycz¹cych
przyjmowanych osób i delegacji przez urz¹d marsza³kowski
oraz informacji na temat wspó³pracy miêdzynarodowej woje-
wództwa podkarpackiego.

rb
Gratulacje z r¹k prGratulacje z r¹k prGratulacje z r¹k prGratulacje z r¹k prGratulacje z r¹k przewodnicz¹cego sejmikuzewodnicz¹cego sejmikuzewodnicz¹cego sejmikuzewodnicz¹cego sejmikuzewodnicz¹cego sejmiku

AndrAndrAndrAndrAndrzeja Matusiewicza odbiera pose³-elekt Piotr Babinetzzeja Matusiewicza odbiera pose³-elekt Piotr Babinetzzeja Matusiewicza odbiera pose³-elekt Piotr Babinetzzeja Matusiewicza odbiera pose³-elekt Piotr Babinetzzeja Matusiewicza odbiera pose³-elekt Piotr Babinetz
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UCHWA£A NR XIII/209/07 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Z DNIA 29 PAZDZIERNIKA 2007 R.
W SPRAWIE STANOWISKA DOTYCZ¥CEGO POPRAWY I USPRAWNIENIA ODPRAW NA PRZEJ�CIACH GRANICZNYCH

Z UKRAIN¥ ZNAJDUJ¥CYCH SIÊ NA TERENIE WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO.

`
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� reporta¿ �� reporta¿ �� reporta¿ �� reporta¿ �� reporta¿ �

POD GÓRÊ I NA WODZIE

Objazd rozpocz¹³ siê w Lesku. Przy
g³o�nym dopingu mieszkañców, wystê-
pach orkiestry �Bieszczady� oraz poka-
zach tanecznych dzieci z Gminnego
O�rodka Kultury, zosta³a rozegrana konku-
rencja � strza³ pi³k¹ z maski samochodu do

bramki z napisem EURO 2012. Nastêp-
nie wraz z dziennikarzami, równie¿
w roli kierowców samochodów terene-
nowych, ruszyli�my trudn¹ (po wcze-
�niejszych ulewach w Bieszczadach) tras¹
wzd³u¿ Sanu. Mozolnie wspinali�my siê
na szczyt Bezmiechowej, góry, na szczycie
której znajduje siê siedziba Aeroklubu

Politechniki Rzeszowskiej. Tam dziennika-
rze mieli okazjê do podziwiania okolicy
z wie¿y widokowej oraz uwiecznienia na
zdjêciach licznych paralotniarzy. Wieczór
zakoñczy³a wspólna kolacja w o�rodku
�Olimp� w Ustrzykach Dolnych.

Kolejny dzieñ wielkiej karpackiej wy-
prawy spêdzili�my nad Zalewem Soliñ-
skim. Rozpoczêli�my od zjazdu na linie
ze ska³y w Wo³kowyi na ³odzie, tzw.
dezety. Nastêpnie, wykorzystuj¹c sprzy-
jaj¹cy wiatr, pop³ynêli�my do wyspy
�Energetyk�, gdzie czekali na nas klauni
z Teatru Ulicznego �Wagabunda�. Przy

Objazd studyjny, który odby³ siê w dniach od 17 do 21 wrze�nia 2007 r.,
zorganizowany zosta³ przez Urz¹d Marsza³kowski Województwa Podkarpackiego.
W obje�dzie wziêli udzia³ dziennikarze krajowi oraz ukraiñscy, a g³ównym celem
ich pobytu w Bieszczadach by³o poznanie ofert dotycz¹cych wypoczynku aktywnego.
Objazd stanowi³ podsumowanie cyklu spotkañ i warsztatów organizowanych
przez Urz¹d Marsza³kowski Województwa Podkarpackiego dla organizacji i bran¿y
turystycznej z terenu naszego województwa oraz obwodów ukraiñskich. Spotka-
nia te przynios³y opracowanie produktu turystycznego o nazwie �Wyprawa
szlakiem karpackich wilków�.

Szlakiem
karpackich wilków
Pierwsza �Wyprawa szlakiem karpackich wilków� ju¿ za nami. Wziêli

w niej udzia³ dziennikarze z Polski i Ukrainy, którzy osobi�cie postanowili
poznaæ dostêpne oferty oraz mo¿liwo�ci aktywnego wypoczynku w Bieszcza-
dach oraz Karpatach po stronie ukraiñskiej. Na uczestników rajdu czeka³o
moc atrakcji i niespodzianek, nikt nie mia³ czasu na nudê. Uczestnicy objazdu
przez piêæ dni przecierali trasê, która byæ mo¿e ju¿ niebawem stanie siê jedn¹
z wa¿niejszych atrakcji turystycznych tej czê�ci Polski i Ukrainy.

Rozpoczêli�my od zjazdu na linie ze ska³yRozpoczêli�my od zjazdu na linie ze ska³yRozpoczêli�my od zjazdu na linie ze ska³yRozpoczêli�my od zjazdu na linie ze ska³yRozpoczêli�my od zjazdu na linie ze ska³y
w Ww Ww Ww Ww Wo³kowyi.o³kowyi.o³kowyi.o³kowyi.o³kowyi.

PrPrPrPrPrzy wyspie rozegrali�my szereg wodnych konkurencji � m.in. turniej rzy wyspie rozegrali�my szereg wodnych konkurencji � m.in. turniej rzy wyspie rozegrali�my szereg wodnych konkurencji � m.in. turniej rzy wyspie rozegrali�my szereg wodnych konkurencji � m.in. turniej rzy wyspie rozegrali�my szereg wodnych konkurencji � m.in. turniej rycerski.ycerski.ycerski.ycerski.ycerski.
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wyspie rozegrali�my szereg wodnych
konkurencji (m.in. turniej rycerski, wy-
�cigi kajakowe i na rowerach wodnych).
Przygodê z wod¹ zakoñczyli�my w Zato-
ce Tele�nickiej, sk¹d udali�my siê do
Ustrzyk Dolnych.

NA KO£ACH W TERENIE

Motywem przewodnim trzeciego dnia
objazdu by³y �terenówki�. Wszyscy mo-
gli siê przekonaæ, ¿e poruszanie siê nimi
w terenie nie jest tak straszne, jak mo-
g³oby siê wydawaæ. Przeprawy przez
g³êbokie w¹wozy, bagniste ostêpy, a nawet
przejazdy przez górskie potoki � a wszystko
to w okolicach wsi Stebnik, niedaleko
granicy z Ukrain¹ � posz³y sprawnie
i g³adko. Poza jazd¹ terenow¹ nie za-
brak³o tak¿e rywalizacji sportowej, tym
razem w dyscyplinach alpinistycznych
(tyrolka, mostek linowy, �cianka wspi-
naczkowa). Po powrocie do bazy
w Ustrzykach spotkali�my siê z instruk-
torami konkursów strzeleckich (broñ
palna, karabinki pneumatyczne). Tak
zaprawieni w bojach oddali�my siê ko-
lejnej rozrywce, czyli paintballowi.

NA UKRAINÊ

Wypoczêci, kolejnego dnia ruszyli-
�my na Ukrainê. Granicê przekroczyli-

�my w Kro�cienku. Poruszaj¹c siê samo-
chodami terenowymi po le�nych duk-
tach i wiejskich drogach, dojechali�my
do Chodnicy. Tam spotkali�my naszych
przewodników po Ukrainie � przedsta-
wicieli Fundacji w Drohobyczu. Razem

z nimi ruszyli�my do jednego z bardziej
pasjonuj¹cych miejsc na Ukrainie, czyli
do Urycza, do zamku Tustañ. Stamt¹d
skierowali�my siê w kierunku góry Cu-
hiw (936 m).

Po drodze natknêli�my siê na niezbyt
mi³e �niespodzianki�. Okaza³o siê bo-
wiem, ¿e ostatnie deszcze spowodowa³y
nag³y przybór wód w wielu okolicznych
potokach, a co za tym idzie, na wielu
z nich przesta³y istnieæ drewniane mostki.

To jednak nie mog³o zatrzymaæ naszej
wyprawy � sprawnie zorganizowali�my
tymczasowe przeprawy. I choæ nieco
pó�niej, ni¿ to zak³adali�my, ale stanêli-
�my na szczycie góry. Roztacza³y siê
stamt¹d wspania³e widoki: na pó³nocy

równina ukraiñska, na po³udniu za� piê-
trz¹ce siê Karpaty. Po sutym posi³ku
udali�my siê do Truskawca, a nastêpnie
do Lwowa. W Bruchowicach k. Lwowa
zostali�my zakwaterowani w pensjona-
cie �Olena�. Ostatni dzieñ objazdu po-
�wiecili�my na zwiedzanie Lwowa. Wie-
czorem wrócili�my do Ustrzyk Dolnych.

Wszyscy uczestnicy objazdu otrzymali
pami¹tkowe dyplomy z grupowym zdjê-
ciem, nagrody za wytrwa³o�æ i przetrwa-
nie w nie³atwej przecie¿ wyprawie oraz
okoliczno�ciowe koszulki. Ale najwiêk-
szym prezentem, jak sami twierdzili, by³
dla nich udzia³ w obje�dzie. Dla organi-
zatorów za� najwiêksz¹ nagrod¹ by³o
zadowolenie uczestników objazdu.

Agata Sarna
Fot. Janusz Górnicki

Motywem prMotywem prMotywem prMotywem prMotywem przewodnim trzewodnim trzewodnim trzewodnim trzewodnim trzeciego dnia objazdu by³y �terenówki�. Wszyscy mogli siêzeciego dnia objazdu by³y �terenówki�. Wszyscy mogli siêzeciego dnia objazdu by³y �terenówki�. Wszyscy mogli siêzeciego dnia objazdu by³y �terenówki�. Wszyscy mogli siêzeciego dnia objazdu by³y �terenówki�. Wszyscy mogli siê
prprprprprzekonaæ, ¿e poruszanie siê nimi w terenie nie jest tak straszne, jak mog³oby siê wydawaæ.zekonaæ, ¿e poruszanie siê nimi w terenie nie jest tak straszne, jak mog³oby siê wydawaæ.zekonaæ, ¿e poruszanie siê nimi w terenie nie jest tak straszne, jak mog³oby siê wydawaæ.zekonaæ, ¿e poruszanie siê nimi w terenie nie jest tak straszne, jak mog³oby siê wydawaæ.zekonaæ, ¿e poruszanie siê nimi w terenie nie jest tak straszne, jak mog³oby siê wydawaæ.

Nie zabrak³o tak¿e rNie zabrak³o tak¿e rNie zabrak³o tak¿e rNie zabrak³o tak¿e rNie zabrak³o tak¿e rywalizacji sportowej,ywalizacji sportowej,ywalizacji sportowej,ywalizacji sportowej,ywalizacji sportowej,
tym razem w dyscyplinach alpinistycznychtym razem w dyscyplinach alpinistycznychtym razem w dyscyplinach alpinistycznychtym razem w dyscyplinach alpinistycznychtym razem w dyscyplinach alpinistycznych

PrPrPrPrPrzygodê z wod¹ zakoñczyli�myzygodê z wod¹ zakoñczyli�myzygodê z wod¹ zakoñczyli�myzygodê z wod¹ zakoñczyli�myzygodê z wod¹ zakoñczyli�my
w Zatoce Tw Zatoce Tw Zatoce Tw Zatoce Tw Zatoce Tele�nickiej.ele�nickiej.ele�nickiej.ele�nickiej.ele�nickiej.
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� gospodarka �� gospodarka �� gospodarka �� gospodarka �� gospodarka �

Prace przy modernizacji prawie 17-
-kilometrowego odcinka drogi woje-
wódzkiej nr 871 Tarnobrzeg - Stalowa

Droga i most po remoncie

Siedemna�cie kilometrów d³ugo�ci liczy wyremontowany odcinek drogi
³¹cz¹cej Stalow¹ Wolê z Tarnobrzegiem. W ramach remontu nie tylko
poszerzono jezdniê, ale równie¿ przebudowano most na rzece £êg w miejsco-
wo�ci Jamnica. Dziêki inwestycji zdecydowanie poprawi³a siê dostêpno�æ
komunikacyjna pó³nocnej czê�ci województwa podkarpackiego.

Wola rozpoczê³y siê w pa�dzierniku
2005 r. Inwestorem modernizacji by³
Podkarpacki Zarz¹d Dróg Wojewódz-

kich, za� wykonawc¹ - firma Skanska
SA. W ramach prac nie tylko poszerzona
zosta³a jezdnia (do siedmiu metrów), ale
i umocnione pobocza, a konstrukcja na-
wierzchni drogi wzmocniona do obci¹-
¿enia 100 kN/o�. Zakres modernizacji
obj¹³ tak¿e odnowê przepustów pod
zjazdami oraz budowê i przebudowê 14
zatok autobusowych. W ramach kon-
traktu przebudowano tak¿e most na
rzece £êg w miejscowo�ci Jamnica, który
po przebudowie mierzy blisko 118 m,
a jego no�no�æ wynosi obecnie 50 t.
Modernizacja objê³a równie¿ budowê
kanalizacji deszczowej wraz z separatorami
oraz umocnienie dna i brzegów £êgu na
d³ugo�ci 70 m. Poza mostem w Jamnicy,
wyremontowano tak¿e trzy mniejsze
obiekty mostowe (o d³ugo�ciach: 17 m,
16 m i 19 m).

Uroczyste otwarcie zmodernizowanej
drogi odby³o siê 4 pa�dziernika. W uro-
czysto�ci udzia³ wziêli miêdzy innymi
minister rozwoju regionalnego Gra¿yna
Gêsicka oraz wiceminister tego resortu
W³adys³aw Ortyl.

Oprac. BP

Zmodernizowany odcinek drogi Stalowa WZmodernizowany odcinek drogi Stalowa WZmodernizowany odcinek drogi Stalowa WZmodernizowany odcinek drogi Stalowa WZmodernizowany odcinek drogi Stalowa Wola � Tola � Tola � Tola � Tola � Tarnobrarnobrarnobrarnobrarnobrzeg poprawi³ dostêpno�æzeg poprawi³ dostêpno�æzeg poprawi³ dostêpno�æzeg poprawi³ dostêpno�æzeg poprawi³ dostêpno�æ
komunikacyjn¹ tej czê�ci województwa podkarpackiego.komunikacyjn¹ tej czê�ci województwa podkarpackiego.komunikacyjn¹ tej czê�ci województwa podkarpackiego.komunikacyjn¹ tej czê�ci województwa podkarpackiego.komunikacyjn¹ tej czê�ci województwa podkarpackiego.

Dzia³ka dla nowego
inwestora

Sejmik Województwa Podkarpackiego
wyrazi³ zgodê na sprzeda¿ w drodze
przetargu dzia³ki po³o¿onej na terenie
Podkarpackiego Parku Naukowo-Tech-
nologicznego. Terenem zainteresowana
jest firma Borg Warner, bêd¹ca produ-
centem podzespo³ów dla przemys³u lot-
niczego i samochodowego.

Uchwa³a sejmiku dotyczy gruntu o po-
wierzchni ponad 10 ha, po³o¿onego
w pobli¿u lotniska w Jasionce. Teren,
znajduj¹cy siê w obrêbie Podkarpackiego
Parku Naukowo-Technologicznego, ob-
jêty jest podstref¹ Mieleckiej Specjalnej
Strefy Ekonomicznej. Nabyciem gruntów
zainteresowana jest amerykañska firma
Borg Warner, zajmuj¹ca siê produkcj¹
miêdzy innymi turbosprê¿arek. I to w³a-
�nie turbosprê¿arki mia³yby byæ wytwa-
rzane w fabryce pod Rzeszowem. Firma
zamierza zainwestowaæ oko³o 50 mln z³
i na pocz¹tku zatrudniæ 150 osób. Pro-
dukcja mia³aby ruszyæ ju¿ na pocz¹tku
2009 roku.

Oprac. BP

Po raz szósty przyznane zosta³y
Podkarpackie Nagrody Gospodarcze.
Konkurs, który po raz kolejny po-
zwoli³ wy³oniæ najaktywniejsze gos-
podarczo firmy naszego regionu,
zorganizowa³o rzeszowskie Centrum
Promocji Biznesu w Rzeszowie, przy
wspó³pracy z marsza³kiem woje-
wództwa podkarpackiego.

W szóstej edycji konkursu Podkar-
packa Nagroda Gospodarcza wziê³o
udzia³ blisko 150 firm dzia³aj¹cych na
terenie naszego regionu. Kapitu³a
konkursowa przyzna³a nagrody i wy-
ró¿nienia w sze�ciu kategoriach. Lau-
reaci konkursu uhonorowani zostali
podczas uroczystej gali, która odby³a
siê we wtorek, 25 wrze�nia. Przed-
siêbiorcom gratulowa³ i nagrody
wrêcza³ wicemarsza³ek województwa
podkarpackiego Bogdan Rzoñca.

Oprac. BP
Nagrodzonym prNagrodzonym prNagrodzonym prNagrodzonym prNagrodzonym przedsiêbiorzedsiêbiorzedsiêbiorzedsiêbiorzedsiêbiorcom gratulacjecom gratulacjecom gratulacjecom gratulacjecom gratulacje
sk³ada³ wicemarsza³ek Bogdan Rzoñcask³ada³ wicemarsza³ek Bogdan Rzoñcask³ada³ wicemarsza³ek Bogdan Rzoñcask³ada³ wicemarsza³ek Bogdan Rzoñcask³ada³ wicemarsza³ek Bogdan Rzoñca

Nagrody gospodarcze wrêczone

fot. Janusz G
órnicki
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� agroturystyka �� agroturystyka �� agroturystyka �� agroturystyka �� agroturystyka �

Od wielu lat Podkarpacki O�rodek
Doradztwa Rolniczego w Boguchwale
wspó³organizuje wraz z urzêdem woje-
wódzkim, urzêdem marsza³kowskim
i Podkarpackim Stowarzyszeniem Agro-
turystycznym �Gospodarstwa Go�cinne�,
konkurs �Zielone Lato�. Jego celem jest,
jak czytamy w regulaminie: promocja
agroturystyki, aktywizacja mieszkañców
wsi w kierunku podejmowania dzia³alno-
�ci pozarolniczej, poprawa jako�ci �wiad-
czonych us³ug, a tak¿e promowanie dzie-
dzictwa kulturowego i kulinarnego.

W tym roku do rywalizacji wytypowano
20 gospodarstw w dwóch kategoriach:
gospodarstwo agroturystyczne (turysty-
ka jako dodatkowe �ród³o utrzymania
obok czynnego gospodarstwa rolnego)
i turystyka wiejska (turystyka na obsza-
rach wiejskich jako podstawowe �ród³o
utrzymania).

Zgodnie z regulaminem, PODR powo-
³a³ komisjê konkursow¹, która w dniach
od 9 do13 lipca 2007 r. dokona³a wizyta-

XIV edycja konkursu
agro-eko-turystycznego

�Zielone Lato� rozstrzygniêta

Zielone Lato 2007Zielone Lato 2007
cji uczestnicz¹cych w konkursie gospo-
darstw. Zadanie komisji nie by³o ³atwe,
gdy¿ ogl¹dane gospodarstwa w wiêk-
szo�ci nale¿a³y do pierwszorzêdnych
miejsc wypoczynku (zainteresowanych
odsy³am do strony PODR w Boguchwale:
www.podrb.pl/agroturystyka.htm). Pod
uwagê brano standard oferowanych
miejsc noclegowych i samych us³ug,
ekologiczno�æ w ¿ywieniu i gospodarce
odpadami, dostêpno�æ informacji tury-
stycznej w gospodarstwie, znajomo�æ
jêzyków obcych oraz aktywno�æ gospo-
darzy w propagowaniu w³asnej oferty
z wyczuleniem na profesjonaln¹ obec-
no�æ w Internecie. Nie bez znaczenia
by³a osobowo�æ samych gospodarzy.
Komisja premiowa³a te gospodarstwa,
których w³a�ciciel (w³a�ciciele) znali re-
gion, do którego zapraszaj¹ swoich go�ci
oraz potrafili o nim ciekawie opowiadaæ,
którzy znali miejscow¹ historiê, tradycje,
regionalne dania, którzy posiadaj¹c w³asne
pasje, starali siê je dyskretnie zaszczepiaæ

Wyniki konkursuWyniki konkursuWyniki konkursuWyniki konkursuWyniki konkursu
agro-eko-turagro-eko-turagro-eko-turagro-eko-turagro-eko-turystycznegoystycznegoystycznegoystycznegoystycznego
�Zielone Lato 2007��Zielone Lato 2007��Zielone Lato 2007��Zielone Lato 2007��Zielone Lato 2007�

W kategorii I:W kategorii I:W kategorii I:W kategorii I:W kategorii I: najlepsze gospodarstwo
rolne, w którym dodatkowym �ród³em
dochodu s¹ us³ugi agroturystyczne

I miejsce
� Urszula i Józef Or³owscyUrszula i Józef Or³owscyUrszula i Józef Or³owscyUrszula i Józef Or³owscyUrszula i Józef Or³owscy
(£ukawica 6 � powiat leski)

dwa równorzêdne II miejsca:
� Dorota i WDorota i WDorota i WDorota i WDorota i Wojciech Wojciech Wojciech Wojciech Wojciech Wojdy³owieojdy³owieojdy³owieojdy³owieojdy³owie
(£obozew Górny 11 � powiat bieszczadzki)
� Stanis³awa Pacze�niakStanis³awa Pacze�niakStanis³awa Pacze�niakStanis³awa Pacze�niakStanis³awa Pacze�niak
(Tele�nica 11 � powiat bieszczadzki)

dwa równorzêdne III miejsca:
� Bronis³awa i Stanis³aw M³awscyBronis³awa i Stanis³aw M³awscyBronis³awa i Stanis³aw M³awscyBronis³awa i Stanis³aw M³awscyBronis³awa i Stanis³aw M³awscy
(Kupna 1a � powiat przemyski)
� Monika P³och-NykielMonika P³och-NykielMonika P³och-NykielMonika P³och-NykielMonika P³och-Nykiel
(Wysoka G³ogowska 604a � powiat rze-
szowski)

wyró¿nienia:
� Lidia i Robert ¯yg³owiczLidia i Robert ¯yg³owiczLidia i Robert ¯yg³owiczLidia i Robert ¯yg³owiczLidia i Robert ¯yg³owicz
(Klecie 143 - powiat dêbicki)
� Julia MnichJulia MnichJulia MnichJulia MnichJulia Mnich
(Kramarzówka 311a � powiat jaros³awski)
� Zbigniew BoñczakZbigniew BoñczakZbigniew BoñczakZbigniew BoñczakZbigniew Boñczak
(Kielczawa 1 � powiat leski)
� Alicja i GrAlicja i GrAlicja i GrAlicja i GrAlicja i Grzegorzegorzegorzegorzegorz Kasperekz Kasperekz Kasperekz Kasperekz Kasperek
(Brzóza Królewska 1096 � powiat le¿ajski)

W kategorii II:W kategorii II:W kategorii II:W kategorii II:W kategorii II: najlepszy o�rodek, pensjo-
nat oraz zajazd itp., gdzie �wiadczone s¹
us³ugi turystyczne, którego s¹ podstawo-
wym, lecz niekoniecznie jedynym �ród³em
utrzymania

I miejsce:
 � Joanna D¹browicka, Pensjonat ,,DêbowaJoanna D¹browicka, Pensjonat ,,DêbowaJoanna D¹browicka, Pensjonat ,,DêbowaJoanna D¹browicka, Pensjonat ,,DêbowaJoanna D¹browicka, Pensjonat ,,Dêbowa
Gazdówka�Gazdówka�Gazdówka�Gazdówka�Gazdówka�
(£odyna 43 � powiat bieszczadzki)
II miejsce:
 � Barbara i Adam �liwkaBarbara i Adam �liwkaBarbara i Adam �liwkaBarbara i Adam �liwkaBarbara i Adam �liwka
(Rymanów Zdrój, ul. Wêgierska 10 � po-
wiat kro�nieñski)
III miejsce:
 � W³adys³aw GolaW³adys³aw GolaW³adys³aw GolaW³adys³aw GolaW³adys³aw Gola
(£obozew Dolny 7a � powiat bieszczadzki)

swoim go�ciom. Gospodarstwo agrotu-
rystyczne nie mo¿e bowiem byæ miej-
scem anonimowym i bez w³a�ciwego
sobie klimatu. Przyje¿d¿aj¹cy do gospo-
darstwa nie mog¹ mieæ poczucia, ¿e s¹
tylko po to, by pierwszego dnia odebraæ
klucze od pokoju, a ostatniego dnia
zap³aciæ rachunek.

Rozstrzygniêcie konkursu i wrêczenie
nagród nast¹pi³o 7 pa�dziernika 2007 r.
w Boguchwale, podczas zorganizowanej
przez PODR �Jesiennej Gie³dy Ogrodni-
czej�.

 Janusz GórnickiLaureaci konkursu �Zielone Lato 2007�.Laureaci konkursu �Zielone Lato 2007�.Laureaci konkursu �Zielone Lato 2007�.Laureaci konkursu �Zielone Lato 2007�.Laureaci konkursu �Zielone Lato 2007�.
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� kultura �� kultura �� kultura �� kultura �� kultura �

SEZON ZAINAUGUROWANY

Z po³o¿onej niedaleko Strzy¿owa Wi-
�niowej pochodzi³ Zygmunt Mycielski
- kompozytor, publicysta, krytyk muzyczny,
wielki orêdownik polskiej sztuki muzycz-
nej. W roku 2007 mija 100 lat od daty jego
urodzin i 20 lat od jego �mierci. Jego III
Symfonia �Sinfonia breve� zabrzmia³a pod-
czas koncertu inauguruj¹cego sezon arty-
styczny 2007/2008 w wykonaniu Orkiestry
Filharmonii Rzeszowskiej pod dyrekcj¹
Marka Pijarowskiego. W foyer Filharmonii
zaprezentowano wówczas obrazy polskich
malarzy � kolorystów, pochodz¹ce z rodo-
wej siedziby Mycielskich w Wi�niowej.
Pocz¹wszy od po³owy XIX wieku do II
wojny �wiatowej by³a ona miejscem, gdzie
przebywali i tworzyli znakomici przedsta-
wiciele �wiata sztuki i nauki. Ekspozycja
zatytu³owana �Barbizon wi�niowski � polska
go�cinno�æ, europejska kultura�, przygoto-
wana przy udziale Muzeum Okrêgowego
w Rzeszowie, zainaugurowa³a dzia³alno�æ
galerii, w której prezentowane bêd¹ dzie³a
malarstwa, grafiki i fotografie.

W HO£DZIE PATRONOWI

W tym roku przypada 50. rocznica
�mierci patrona Filharmonii Rzeszowskiej.
Z tej okazji 9 listopada br. odby³ siê

koncert po�wiêcony pamiêci Artura Ma-
lawskiego. Orkiestra Symfoniczna Filhar-
monii Rzeszowskiej pod dyrekcj¹ Tomasza
Chmiela wykona³a m.in. II Symfoniê Dra-
matyczn¹ tego kompozytora. Rocznicê tê
u�wietni³ równie¿ konkurs kompozytorski
na utwór przeznaczony na orkiestrê sym-
foniczn¹ lub zespó³ kameralny z udzia³em
g³osów solowych i chóru. W koncercie
wziê³a równie¿ udzia³ znakomita pianistka
o �wiatowej renomie Tatiana Shebanova,
która wykona³a Koncert fortepianowy Stefa-
na Kisielewskiego.

URODZINOWY KONCERT
WOJCIECHA KILARA

30 listopada 2007 r. Filharmonia Rze-
szowska uczci uroczystym koncertem 75.
urodziny Wojciecha Kilara, honorowego
obywatela miasta Rzeszowa. Wojciech Ki-
lar urodzi³ siê 17 lipca 1932 r. we Lwowie.
Podczas wojny wraz z rodzicami przymu-
sowo wyjecha³ do Krosna, gdzie rozpocz¹³
edukacjê muzyczn¹. Nastêpnie w latach
1946�1947 mieszka³ w Rzeszowie, gdzie
pobiera³ lekcje muzyki u profesora Kazi-
mierza Mirskiego. W rozmowie z Andrze-
jem Szypu³¹ tak wspomina ten okres (�Ka-
merton�, z. 3-4, 1997): Ci¹gle ¿yjê w tym
krêgu. Ci¹gle mam ten kult impresjoni-
stów. Ci¹gle, kiedy pytaj¹ mnie o ulubio-

nych kompozytorów, mówiê oczywi�cie
Mozart, to jest co� zupe³nie boskiego, potem
Debussy, Ravel. Mazurek Szymanowskiego,
zakorzenienie w tradycji, góralszczyzna,
wszystkie te moje utwory dzisiejsze, jak
Krzesany, Ko�cielec, Orawa, Siwa mg³a, to
gdzie� siê tam zaczê³o, wtedy, w tym mo-
mencie, kiedy w³a�nie w tej¿e szkole rze-
szowskiej dosta³em do grania Mazurka
Szymanowskiego, Taniec ognia de Falli.
Ta ¿ywio³owo�æ, motoryczno�æ, agresyw-
no�æ... Mnie siê wydaje, ¿e moja muzyka
jest taka, jaka ona w³a�nie, w tym 1946
czy 1947 roku siê w Rzeszowie zapocz¹t-
kowa³a. To jest jakie� zupe³nie niezwyk³e.
To, ¿e jestem taki, jaki jestem dzisiaj, to
taki ju¿ by³em wtedy w Rzeszowie.

W koncercie po�wiêconym Wojciecho-
wi Kilarowi, El¿bieta Towarnicka � sopran,
Tomasz Krzysica � tenor, Jacek Ozimkowski
� bas, Chór Instytutu Muzyki Uniwersytetu
Rzeszowskiego przygotowany przez Martê
Wierzbieniec, Orkiestra Filharmonii Rze-
szowskiej pod dyrekcj¹ Jerzego Swobody
wykonaj¹ utwory religijne Kilara: Victoria,
Angelus, Magnificat.

FILHARMONIA MELOMANOM

Filharmonia, oprócz dzia³alno�ci galerii,
wprowadza dla swoich s³uchaczy cykl
wyk³adów, podczas których krytycy i dzien-
nikarze muzyczni oraz muzykolodzy wpro-
wadz¹ zainteresowane osoby w tematykê
koncertów, zaznajomi¹ z szerokim kontek-
stem historycznym, w którym powstawa³y
wykonywane danego wieczoru dzie³a.
Wyk³ady i komentarze ilustrowane bêd¹
materia³em fotograficznym i przyk³adami
muzycznymi odtwarzanymi z p³yt. Spotka-
nia te odbywaæ siê bêd¹ przed koncertami
abonamentowymi w sali kameralnej o go-
dzinie 18.15.

W obecnym sezonie artystycznym po-
wo³ano Klub Przyjació³ Filharmonii Rze-
szowskiej. Klub Przyjació³ ma skupiæ
wszystkie osoby wra¿liwe na piêkno mu-
zyki, które sw¹ rad¹, sercem, regularnym
udzia³em w koncertach i spotkaniach Klu-
bu zechc¹ wspieraæ artystyczne zamierze-
nia Filharmonii Rzeszowskiej. Dzia³alno�æ
Klubu winna przyczyniæ siê do wzajemne-
go poznania mi³o�ników muzyki, wymiany
wra¿eñ wynoszonych z koncertów, byæ
okazj¹ do rozmów z goszcz¹cymi na estra-
dzie artystami. W ten w³a�nie sposób
Filharmonia Rzeszowska pragnie wyraziæ
wiernym melomanom sw¹ wdziêczno�æ za
ich obecno�æ i pomoc.

FH

Nowy sezon
w Filharmonii  Rzeszowskiej

Filharmonia Rzeszowska w swym 53. Sezonie Koncertowym
2007/2008, organizuje specjalne koncerty po�wiêcone wybitnym
kompozytorom zwi¹zanym z Podkarpaciem: Zygmuntowi Myciels-
kiemu, Arturowi Malawskiemu i Wojciechowi Kilarowi.

Nowy sezon
w Filharmonii  Rzeszowskiej

Rzeszowska filharmonia.Rzeszowska filharmonia.Rzeszowska filharmonia.Rzeszowska filharmonia.Rzeszowska filharmonia.
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� kultura �� kultura �� kultura �� kultura �� kultura �

Realizuj¹c projekt Biblioteka publiczna
jako centrum informacji o regionie, Wo-
jewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna
w Rzeszowie zorganizowa³a seriê spotkañ
z pisarzami po³udniowo-wschodniej czê-
�ci Polski. Przedsiêwziêcie sfinansowa³o
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Naro-
dowego w ramach Programu Operacyj-
nego Mecenat 2007.

Wieczory literackie odbywa³y siê i od-
bywaj¹ w rzeszowskich filiach WiMBP
� cykl spotkañ trwaæ bêdzie do 19 listopa-
da 2007 r. Wiêcej informacji o terminach
spotkañ i zaproszonych autorach na stro-
nie Biblioteki: www.wimbp.rzeszow.pl

POETA Z SANOKA

W gronie zaproszonych autorów zna-
le�li siê równie¿ ci wielcy, a w�ród nich
najwiêkszy � Janusz Szuber. Wieczór
z poet¹ z Sanoka prowadzi³ dr Jan Wolski.
W wyst¹pieniu przygotowanym na tê

Janusz Szuber � Janusz Szuber � Janusz Szuber � Janusz Szuber � Janusz Szuber � poeta, eseista, urodzony w Sanoku w roku 1947. Cz³onek PEN Clubu
Stowarzyszenia Pisarzy Polskich. Autor 15 tomów wierszy, prozy autobiograficznej Mojo�æ
i zbioru limeryków Emeryk u wód. Jego utwory przet³umaczono na 13 jêzyków. Wspó³za³o-
¿yciel Stowarzyszenia Korporacja Literacka w Sanoku i redaktor zeszytów �Acta Pancovia-
na�. Nagrody: im. Kazimiery I³³akowiczówny, Fundacji Kultury, Fundacji W³adys³awa i Nelly
Turzañskich (Toronto). Przez 27 lat pisa³ wy³¹cznie do szuflady. Zadebiutowa³ w 1995 r.
tzw. piêcioksiêgiem (Paradne ubranko, Apokryfy i epitafia sanockie, Pan Dymi¹cego
Zwierciad³a, Gorzkie prowincje, Srebrnopióre ogrody). Opublikowa³ tak¿e wybory wierszy:
O ch³opcu mieszaj¹cym powid³a (Znak) i Lekcja Tejrezjasza (Wydawnictwo Literackie).
Mieszka w Sanoku.

Bohaterem wieczoru literackiego
zorganizowanego 27 wrze�nia br.

w Bibliotece Wojewódzkiej
w Rzeszowie by³ Janusz Szuber

Lubiê wieczne pióra
i czarny atrament
Lubiê wieczne pióra
i czarny atrament

okazjê przypomnia³ historiê wtargniêcia
Janusza Szubera do poezji polskiej. Wtarg-
niêcia efektownego i efektywnego, bo
od razu piêcioma tomikami i od razu
w jej pierwsze szeregi. By³o te¿ o konek-
sjach i powinowactwach literackich auto-
ra Lekcji Tejrezjasza � przywo³ani zostali
Mi³osz i Herbert. Jan Wolski, wydobywaj¹c
walory poezji Janusza Szubera, po�rednio
dotkn¹³ problemu momentu kulturowego,
w którym ta poezja siê pojawia ze swoj¹
terapeutyczn¹ si³¹: Nieomal ka¿dy jego
wiersz to rodzaj ol�nienia. Ale te¿, mimo
ich niew¹tpliwej sensualno�ci, podbudo-
wanej na trwa³ym fundamencie klasycz-
nej pow�ci¹gliwo�ci, to taki rodzaj posta-
wy ¿yciowej, i chyba tak¿e dyrektywy
twórczej, któr¹ Czes³aw Mi³osz (�) okre-
�li³ jako �uwa¿no�æ� tzn. postawa ¿yczli-
wo�ci wobec przyrody i ludzi, umiejêt-
no�æ postrzegania szczegó³ów, który to
proces stanowi opozycjê rozpadu, czyli
przeciwwa¿y utracie poczucia sensu.

WYBRANE Z DOROBKU

A co sam Poeta? Czyta³ swoje wiersze.
Specjalnie na ten wieczór dokona³ ich
wyboru z ca³ego swojego dorobku, bo
jak mówi³, 10 grudnia koñczy 60 lat,
a takie okr¹g³e jubileusze prowokuj¹ do
tego typu remanentów w³asnych doko-
nañ. S³owo �dokonania� w kontek�cie
swojej osoby wypowiada³ jakby z dys-
tansem i ironi¹. Ironi¹ mêdrca � ale to
ju¿ wiedzieli licznie przybyli na spotka-
nie czytelnicy jego wierszy.

Janusz Szuber wspomina³ przesz³o�æ.
Przyzna³ siê, ¿e du¿o rysowa³ i dopiero
nie tak dawno podczas porz¹dkowania
domu pozby³ siê tych prób malarskich.
Nad wierszami pracuje d³ugo � wyj¹t-
kiem jest tekst powsta³y w kilkana�cie
godzin, ale na drugim biegunie znajduj¹
siê i takie, do których autor wróci³ po
kilkudziesiêciu latach i po poprawkach
uzna³, ¿e s¹ gotowe do druku. Janusz
Szuber nie u¿ywa komputera, pisze rêcz-
nie, a najbardziej � jak mówi � lubi
wieczne pióro i czarny atrament.

Janusz Górnicki

Janusz Szuber czyta swoje wiersze.Janusz Szuber czyta swoje wiersze.Janusz Szuber czyta swoje wiersze.Janusz Szuber czyta swoje wiersze.Janusz Szuber czyta swoje wiersze.

Od lewej: Jan WOd lewej: Jan WOd lewej: Jan WOd lewej: Jan WOd lewej: Jan Wolski,  Janusz Szuberolski,  Janusz Szuberolski,  Janusz Szuberolski,  Janusz Szuberolski,  Janusz Szuber.....
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¯ywno�æ z Podkarpacia cieszy siê coraz wiêkszym uznaniem

Per³y dla naszych przysmaków

SZYNKA SWOJSKA
PILZNEÑSKA

Szynka swojska � sposób jej wytwarzania wywodzi siê
z dawnej kuchni s³owiañskiej i staropolskiej. W tamtych
czasach nie znano innych metod konserwacji ¿ywno�ci, jak
tylko solenie, wêdzenie i suszenie. Dlatego wêdliny produ-
kowano w prosty i co równie wa¿ne, zdrowy sposób.

Produkcja szynki, której opis sporz¹dzony zosta³ w roku
1885, odbywa³a siê wed³ug nastêpuj¹cego przepisu: �Szynki
najsmaczniejsze s¹ z rocznych wieprzków podkarmionych
dobrze; wykrawaj¹c ³opatki z wieprza tak przednie jak tylne,
przy czym zadnie s¹ daleko lepsze, przednie za� mog¹ byæ
u¿yte na kie³basy�. Szynki okrojone ze s³oniny, rozkroiæ
wzd³u¿ w tem miejscu, gdzie przechodzi ko�æ �rodkowa,
któr¹ nale¿y najstaranniej wykroiæ, a szynkê rozdzieliæ na 3
lub 4 pod³u¿ne, stosownie do wielko�ci kawa³y. Wzi¹æ jeden
funt soli kuchennej, æwieræ funta cukru, 1 ³ut saletry, dwie
kwarty czystej miêkkiej wody i razem gotowaæ przy umiarko-
wanym ogniu, szumuj¹c podczas gotowania. Soliæ nastêpnie

jak zwykle, tzn. u³o¿yæ szynki w beczce drewnianej i zalaæ
wcze�niej opisan¹ solank¹, nastêpnie wynie�æ do piwnicy
lub w lecie do lodowni, je¿eli kto j¹ posiada� Po sze�ciu
dniach wyj¹æ szynki z soli, obwi¹zaæ szpagatem i wêdziæ
przez 3 do 4 dni w dobrym dymie. Tak urz¹dzone szynki
maj¹ tê wielk¹ zaletê, ¿e w krótkim czasie s¹ zdatne do u¿ycia
i zrêczne do krajania (L. Æwierczakiewiczowa: Jedyne Prak-
tyczne Przepisy konfitur, ró¿nych marynat, wêdlin, wódek,
likierów, win owocowych, miodów oraz ciast wed³ug wyda-
nia z 1885 roku, Wydawnictwo �Alfa� Warszawa 1985).

Przytoczony powy¿ej przepis, w prawie niezmienionej
formie, stosuje siê dzi� w produkcji szynki swojskiej pilzneñ-
skiej. Ró¿ni siê ona od innych szynek obecnie produkowa-
nych tym, ¿e robiona jest z jednego kawa³ka miêsa moczonego
w solance, przed wêdzeniem rêcznie sznurowanego. W pro-
cesie produkcji wykorzystywana jest wiedza i praktyka,
zdobywane przez wiele lat w Pil�nie i okolicach przy tzw.
�winiobiciu i wyrobie szynek domowym sposobem. �Szynka
swojska pilzneñska� wpisana jest na Listê Produktów Trady-
cyjnych, prowadzon¹ przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju
Wsi. W tym roku wyrób z Pilzna otrzyma³ Polskie God³o
Promocyjne �Teraz Polska�.

�ród³o: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

W dniach od 28 do 30 wrze�nia
Poznañ go�ci³ uczestników Miêdzyna-
rodowych Targów Hodowli Ogrodnic-
twa i Rozwoju Obszarów Wiejskich
�Farma�. Podczas tego tradycyjnego
spotkania firm i producentów z bran¿y
rolniczej, nie zabrak³o oczywi�cie firm
z terenu Podkarpacia, w�ród których
znale�li siê równie¿ wytwórcy produk-
tów regionalnych i lokalnych.

Podczas targów rozstrzygniêta zosta-
³a tegoroczna edycja konkursu �Nasze
kulinarne dziedzictwo�. Konkursowe
statuetki � �Per³y 2007� trafi³y do produ-
centów osiemnastu produktów regio-
nalnych i lokalnych. Dwie nagrody

Stanis³aw Jarosz, prezes PrStanis³aw Jarosz, prezes PrStanis³aw Jarosz, prezes PrStanis³aw Jarosz, prezes PrStanis³aw Jarosz, prezes Przedsiêzedsiêzedsiêzedsiêzedsiê-----
biorstwa Prbiorstwa Prbiorstwa Prbiorstwa Prbiorstwa Przemys³u Miêsnego �Tzemys³u Miêsnego �Tzemys³u Miêsnego �Tzemys³u Miêsnego �Tzemys³u Miêsnego �Taurus�aurus�aurus�aurus�aurus�
z Pilzna, prezentuje znakomit¹ szynkêz Pilzna, prezentuje znakomit¹ szynkêz Pilzna, prezentuje znakomit¹ szynkêz Pilzna, prezentuje znakomit¹ szynkêz Pilzna, prezentuje znakomit¹ szynkê
swojsk¹ pilzneñsk¹.swojsk¹ pilzneñsk¹.swojsk¹ pilzneñsk¹.swojsk¹ pilzneñsk¹.swojsk¹ pilzneñsk¹.

Per³y dla naszych przysmaków
Dwa pochodz¹ce z terenu Podkarpacia produkty tradycyjne zosta³y

uhonorowane podczas tegorocznych poznañskich Miêdzynarodowych
Targów Hodowli Ogrodnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich �Farma�.
Producenci �Szynki swojskiej pilzneñskiej� oraz �Chleba flisackiego
zwanego chrupackim� odebrali statuetki �Pere³ 2007�.
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CHLEB FLISACKI ZWANY
CHRUPACKIM

Chleb flisacki � jego oryginalna historyczna nazwa ³¹czy
siê bezpo�rednio z wykonywaniem zawodu flisaka i jest
przypisywana do jednej miejscowo�ci � Ulanowa (le¿¹cego
w powiecie ni¿añskim, na pó³nocy województwa podkar-
packiego). Ulanów od XVII do XIX wieku by³ bardzo silnym
o�rodkiem flisactwa w Polsce i do dzi� kultywuje siê tu
tradycje flisackie. Flisacy, wyruszaj¹c na 3-4 � tygodniowe
sp³ywy do Gdañska, potrzebowali produktu spo¿ywczego,
który mia³by specyficzne w³a�ciwo�ci i by³ po¿ywny, a jego
proces czerstwienia by³ odpowiednio d³ugi. Chleb chrupacki
� flisacki spe³nia³ te oczekiwania, bêd¹c przy tym produk-
tem niezwykle smacznym.

Wyrobem tradycyjnego chleba flisackiego trudni¹ siêWyrobem tradycyjnego chleba flisackiego trudni¹ siêWyrobem tradycyjnego chleba flisackiego trudni¹ siêWyrobem tradycyjnego chleba flisackiego trudni¹ siêWyrobem tradycyjnego chleba flisackiego trudni¹ siê
Maria i Mieczys³aw £abêccy z Ulanowa.Maria i Mieczys³aw £abêccy z Ulanowa.Maria i Mieczys³aw £abêccy z Ulanowa.Maria i Mieczys³aw £abêccy z Ulanowa.Maria i Mieczys³aw £abêccy z Ulanowa.

Chleb flisacki, zwany dawniej chrupackim, jest koloru
z³otego o zarumienionej chrupi¹cej skórce, na przekroju
koloru jasnoszarego z widocznymi kawa³kami skwarek.
Kszta³t chleba jest pod³u¿ny, na przekroju prostok¹tny
o barwie z³ocistej i konsystencji miêkkiej, pod dotykiem
sprê¿a siê, a nastêpnie powraca do pierwotnej postaci.
W smaku lekko kwa�ny o zapachu sma¿onych skwarków.

Chleb flisacki, ze wzglêdu na zawarte w nim skwarki,
charakteryzuje siê du¿¹ wilgotno�ci¹ oraz wyj¹tkowo d³ugim
okresem �wie¿o�ci, wynosz¹cym oko³o dwóch tygodni. Do
wypieku tego chleba u¿ywa siê m¹ki ¿ytniej razowej lub
m¹ki ¿ytniej zwyk³ej i m¹ki pszennej. Dodaje siê serwatkê,
wodê, sól oraz oczywi�cie skwarki.

Chleb flisacki równie¿ zosta³ wpisany na Listê Produktów
Tradycyjnych. Produkt z Ulanowa uczestniczy³ w wielu
konkursach organizowanych zarówno w województwie
podkarpackim, jak i w ca³ej Polsce.

otrzyma³y produkty z Podkarpacia.
Konkursowe jury doceni³o �Szynkê
swojsk¹ pilzneñsk¹�, produkowan¹
przez firmê Taurus z Pilzna, oraz �Chleb
flisacki zwany chrupackim�, przysmak
Marii i Mieczys³awa £abêckich z Ula-
nowa. Obydwa wymienione produkty
s¹ ju¿ wpisane na Listê Produktów
Tradycyjnych, prowadzon¹ przez Mi-
nisterstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

�Per³y� s¹ uwieñczeniem konkursu
�Nasze Kulinarne Dziedzictwo�, którego
organizatorem jest Polska Izba Pro-
duktu Regionalnego i Lokalnego przy
wspó³pracy i dofinansowaniu Fundacji
Fundusz Wspó³pracy, Programu �Agro-
Smak 2� oraz samorz¹dów terytorial-
nych z terenu poszczególnych woje-
wództw. W tym roku odby³a siê VII
edycja konkursu, a w województwie
podkarpackim zosta³ on przeprowa-
dzony 16 wrze�nia w £añcucie. Jak co
roku g³ównym celem konkursu by³a
identyfikacja i zgromadzenie wiedzy
o oryginalnych regionalnych produk-
tach ¿ywno�ciowych, wytwarzanych
w gospodarstwach i przez lokalnych
rzemie�lników. Poszukiwane s¹ pro-
dukty specyficzne, charakterystyczne
dla danego regionu, które mog¹ staæ
siê jego wizytówk¹. Innym zadaniem
�Naszego kulinarnego dziedzictwa�
jest zwiêkszanie �wiadomo�ci miesz-
kañców wsi co do mo¿liwo�ci uzyski-
wania dochodów i rozwijania produk-
cji tradycyjnej ¿ywno�ci w oparciu
o lokalne zasoby surowców, z wyko-
rzystaniem tradycyjnych technologii.

Zofia Kasperek
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czo�æ artystyczn¹ i pisarsk¹, zawsze
w³asn¹ i niezale¿n¹, choæ mocno ograni-
czan¹ w dostêpie do szerokiej publicz-
no�ci. W 1989 r. znany krytyk muzyczny
i bliski wspó³pracownik Mycielskiego
w �Ruchu Muzycznym�, Bohdan Pociej,
tak o nim pisa³: �Cechowa³o go g³êbokie

poczucie wolno�ci wewnêtrznej, wspa-
nia³a niezale¿no�æ przekonañ, pogl¹dów
i s¹dów. Tolerancyjno�æ i wyrozumia³o�æ.
Pewien dystans do �wiata i ludzi, a rów-
nocze�nie g³êbokie ze �wiatem i lud�mi
odczuwanie. Odwaga oparta na rdzen-
nym poczuciu warto�ci. My�l, intelekt,

� sylwetka �� sylwetka �� sylwetka �� sylwetka �� sylwetka �

Bo te¿ i ¿ycie go nie rozpieszcza³o,
mimo ¿e pochodzi³ z arystokratycznej
rodziny. Toczy³o siê ono w trudnych
latach wojen �wiatowych, miêdzywojnia
i realnego socjalizmu, który jednak,
mimo k³opotów i upokorzeñ, nie wy-
war³ wiêkszego wp³ywu na jego twór-

Sztuka jest �wiatem zmys³ów i ducha.
O pierwszym z tych �wiatów co� wiemy,
o duchu bardzo ma³o.

Zygmunt Mycielski, Postludia

Zygmunt Mycielski
� In memoriam

5 sierpnia 2007 roku minê³o 20 lat od �mierci Zygmunta Mycielskiego,
kompozytora i pisarza, a 17 sierpnia tego¿ roku � 100 lat od jego urodzin.
�Urodzenie i �mieræ � to proste. Trudne jest ¿ycie� � te s³owa artysta zapisa³
w Dziennikach pod dat¹ 30 marca 1986 r., na rok przed �mierci¹.

Cz³onkowie rodziny Mycielskich oraz prCz³onkowie rodziny Mycielskich oraz prCz³onkowie rodziny Mycielskich oraz prCz³onkowie rodziny Mycielskich oraz prCz³onkowie rodziny Mycielskich oraz przedstawiciele samorzedstawiciele samorzedstawiciele samorzedstawiciele samorzedstawiciele samorz¹du lokalnegoz¹du lokalnegoz¹du lokalnegoz¹du lokalnegoz¹du lokalnego
prprprprprzed z³o¿eniem wi¹zanek kwiatów w krzed z³o¿eniem wi¹zanek kwiatów w krzed z³o¿eniem wi¹zanek kwiatów w krzed z³o¿eniem wi¹zanek kwiatów w krzed z³o¿eniem wi¹zanek kwiatów w krypcie grobowej kaplicy Mycielskich. 23 wrypcie grobowej kaplicy Mycielskich. 23 wrypcie grobowej kaplicy Mycielskich. 23 wrypcie grobowej kaplicy Mycielskich. 23 wrypcie grobowej kaplicy Mycielskich. 23 wrze�nia 2007 rze�nia 2007 rze�nia 2007 rze�nia 2007 rze�nia 2007 r.....

P³yta nagrobna Zygmunta MycielskiegoP³yta nagrobna Zygmunta MycielskiegoP³yta nagrobna Zygmunta MycielskiegoP³yta nagrobna Zygmunta MycielskiegoP³yta nagrobna Zygmunta Mycielskiego
w krw krw krw krw krypcie grobowej Mycielskich w Wi�niowejypcie grobowej Mycielskich w Wi�niowejypcie grobowej Mycielskich w Wi�niowejypcie grobowej Mycielskich w Wi�niowejypcie grobowej Mycielskich w Wi�niowej.....
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talent pisarski Zygmunta Mycielskiego
wyznaczaj¹ tu poziom, któremu u nas
i na �wiecie nie³atwo sprostaæ, a ju¿ na
pewno nie sposób przewy¿szyæ�.

Zygmunt Mycielski urodzi³ siê w Prze-
worsku. Sporo czasu spêdza³ w rodzin-
nej Wi�niowej, sk¹d wyje¿d¿a³ na nauki
do Krakowa, a nastêpnie do Pary¿a,
gdzie studiowa³, za rad¹ Karola Szyma-
nowskiego, u Paula Dukasa i Nadii
Boulanger. Tam te¿, w Pary¿u, w latach
1934�1936 prezesowa³ Stowarzyszeniu
M³odych Muzyków Polskich.

W czasie wojny Zygmunt Mycielski
jako ¿o³nierz przebywa³ w obozie jeniec-
kim w Niemczech, pracowa³ u bauera,
a po wojnie powróci³ do Polski i ¿ywo
zabra³ siê do budowania polskiej kultury
muzycznej. Jerzy Waldorff w artykule
po�miertnym w �Polityce� w 1987 r.
napisa³: �Zygmunt Mycielski uwa¿a³, ¿e
socjalizm socjalizmem, miejsce za� My-
cielskich zawsze by³o tu, nie gdzie in-
dziej�. Tote¿, mimo biedy i ró¿nych
prze�ladowañ, pozosta³ w kraju.

Mycielski w latach 1946�1948 oraz
1957�1959 wspó³redagowa³ �Ruch Mu-
zyczny�, za� w latach 1960�1968 by³
redaktorem naczelnym tego pisma.
Wspó³redagowa³ tak¿e w tym czasie
�Res Facta�, �Rocznik Chopinowski�,
�Chopin Studies�. Szeroko zajmowa³ siê
publicystyk¹. W 1968 r., po naje�dzie
wojsk radzieckich na Czechos³owacjê,
w paryskiej �Kulturze� opublikowa³ list
otwarty do muzyków czeskich i s³owac-
kich z wyrazami poparcia, za co spotka³y
go dotkliwe represje. Zdjêto go z funkcji
redaktora naczelnego �Ruchu Muzyczne-
go�, twórczo�æ objêto cenzur¹, zakazano
wyjazdów zagranicznych. W 1974 r.
kompozytor podpisa³ list 14 intelektuali-
stów do w³adz PRL o umo¿liwienie
Polakom w ZSRR kontaktów z polsk¹
kultur¹ i zezwolenie na w³asne szkolnic-
two, a rok pó�niej podpisa³ memoria³ 59
intelektualistów w prote�cie przeciwko
planowanym zmianom w konstytucji.
Warto tak¿e nadmieniæ, ¿e Mycielski by³
wieloletnim wiceprezesem, prezesem
i cz³onkiem prezydium Zwi¹zku Kom-
pozytorów Polskich.

W ci¹gu ostatnich dziesiêciu lat swego
¿ycia kompozytor napisa³ dwa razy wiêcej
utworów, ni¿ w ci¹gu poprzedniego
dziesiêciolecia, w tym takie monumen-
talne dzie³a, jak V Symfonia (1977),
Psalmy na baryton, chór i orkiestrê
(1982) � dwa z tych Psalmów nagra³
Andrzej Hiolski z orkiestr¹ Krakowskiej
Filharmonii pod dyrekcj¹ Jerzego Katle-
wicza, nastêpnie dedykowan¹ papie¿owi
Janowi Paw³owi II Liturgia sacra, za któr¹

w 1987 r. otrzyma³ Nagrodê Komitetu
Kultury Niezale¿nej �Solidarno�ci�, wresz-
cie Fragmenty, ostatnie dzie³o kompozy-
tora do s³ów Juliusza S³owackiego.

Zygmunt Mycielski jest przyk³adem
zadziwiaj¹cej konsekwencji artystycznej
zachowuj¹cej historyczn¹ ci¹g³o�æ roz-
woju muzyki, rozwoju wolnego od aktu-
alnych pr¹dów estetycznych, technik
kompozytorskich, rozwoju stawiaj¹cego
ci¹gle i na nowo problem tworzenia,
pojmowania i rozumienia sztuki, jej
funkcji muzycznych i pozamuzycznych.
Wolno�æ artysty, a zarazem jego odpo-
wiedzialno�æ wobec spo³ecznego po-
s³annictwa sztuki, któr¹ realizuje (�trzeba
pisaæ tak, jakby od tego zale¿a³o ludzkie
¿ycie�) � oto jeden z tematów pasjonuj¹-
cych kompozytora, czemu da³ wyraz
w swoich esejach, artyku³ach, dziennikach.

Warto poznaæ bli¿ej, g³êbiej i szerzej
ciekaw¹ i bogat¹ twórczo�æ muzyczn¹

i pisarsk¹ Zygmunta Mycielskiego oraz
uprzystêpniæ j¹ szerokiej publiczno�ci.
St¹d inicjatywa Rzeszowskiego Towarzy-
stwa Muzycznego og³oszenia roku 2007
Rokiem Zygmunta Mycielskiego. Zainte-
resowanych odsy³am do kolejnych nume-
rów �Kamertonu�, pisma muzyczno-lite-
rackiego w du¿ej mierze po�wiêconego
¿yciu i twórczo�ci kompozytora, dostêp-
nego w bibliotekach uniwersyteckich
i akademiach muzycznych w Polsce,
a tak¿e do jego Dzienników, których
trzy tomy ukaza³y siê w ostatnich latach
w Wydawnictwie �Iskry�. Ciekawy zbiór
esejów Mycielskiego pt. �Szkice i wspo-
mnienia� wyda³a Biblioteka �Wiêzi�
w Warszawie w 1999 r. Trudno uchwytne
s¹ wydane po wojnie w ma³ych nak³a-
dach �Ucieczki z piêciolinii�, �Notatki
o muzyce i muzykach� i �Postludia�.

Andrzej Szypu³a

Zygmunt MycielskiZygmunt MycielskiZygmunt MycielskiZygmunt MycielskiZygmunt Mycielski

pps_pazdziernik07.p65 2007-11-19, 10:5819



20 �Podkarpacki Przegl¹d Samorz¹dowy� � pa�dziernik-listopad 2007

Podczas spotkania, które poprowadzi³
dyrektor Departamentu Promocji, Turystyki,
Sportu i Wspó³pracy Miêdzynarodowej

Urzêdu Marsza³kowskiego Województwa
Podkarpackiego Andrzej Klimczak, ukazane
zosta³y turystyczne walory naszego woje-

� wspó³praca z zagranic¹ �� wspó³praca z zagranic¹ �� wspó³praca z zagranic¹ �� wspó³praca z zagranic¹ �� wspó³praca z zagranic¹ �

Dziennikarze z Belgii i Luksemburga zachwycili siê
urokami naszego regionu

Podkarpacie promowa³o siê
w Brukseli

wództwa. Ale nie tylko, gdy¿ nie zabrak³o
tak¿e prezentacji potencja³u gospodarczego
Podkarpacia. Blisko czterdziestu dzienni-
karzy, reprezentuj¹cych wiod¹ce media
belgijskie i luksemburskie, z ogromnym
zainteresowaniem poznawa³o uroki naszego
regionu, ukazywane nie tylko w formie
prezentacji multimedialnej, ale prezentowane
równie¿ na wielkoformatowych fotogra-
mach. Spotkanie zaszczyci³ obecno�ci¹ am-
basador Rzeczypospolitej Polskiej w Kró-
lestwie Belgii S³awomir Czarlewski.

Jak siê okaza³o, niektórzy Belgowie
znaj¹ Bieszczady czy Jezioro Soliñskie nie
tylko z zas³yszanej gdzie� nazwy, ale
równie¿ z odbytych w te miejsca wycie-
czek. Zarówno jednak oni, jak i ci, którzy
o naszym regionie us³yszeli dopiero po
raz pierwszy, z uwag¹ ws³uchiwali siê
w s³owa dyrektora Andrzeja Klimczaka,
odkrywaj¹cego przed nimi kolejne urokliwe
zak¹tki Podkarpacia i ukazuj¹cego mo¿liwo-
�ci uprawiania aktywnej turystyki. Uczest-
ników spotkania ¿ywo zainteresowa³a tak-
¿e prezentacja potencja³u gospodarczego
województwa, szczególnie firm skupio-
nych w �Dolinie lotniczej�.

Jacek Pi³atkowski, pierwszy radca Wy-
dzia³u Promocji Handlu i Inwestycji Am-
basady Rzeczypospolitej Polskiej w Bruk-
seli, przyzna³, ¿e prezentacja walorów
naszego województwa zosta³a przygoto-
wana w pe³ni profesjonalnie. Zdaniem za�
przedstawicieli Polskiej Organizacji Tury-
stycznej, którzy wspó³organizowali spot-
kanie, ¿ywe zainteresowanie zaproszo-
nych na nie go�ci powinno zaowocowaæ
zdecydowanym wzrostem liczby belgijskich
i luksemburskich turystów odwiedzaj¹cych
nasz region. Kilkunastu z obecnych na
spotkaniu dziennikarzy wyrazi³o chêæ wziê-
cia udzia³u w planowanej na rok przysz³y
wizycie studyjnej na Podkarpaciu.

Wieczór promocyjny Podkarpacia
w Brukseli zakoñczy³o wspólne grillowanie,
podczas którego nie zabrak³o tak charak-
terystycznego dla naszego regionu piwa
z Le¿ajska. Dziennikarze otrzymali nie tylko
poka�n¹ ilo�æ materia³ów promocyjnych
i informacyjnych dotycz¹cych Podkarpa-
cia, ale zostali tak¿e obdarowani miêdzy
innymi s³oiczkami miodu ze spadzi iglastej
od Wojewódzkiego Zwi¹zku Pszczelarzy
w Rzeszowie, wiklinowymi koszyczkami
od burmistrza Rudnika nad Sanem oraz
suszonymi owocami z firmy AWB z Handz-
lówki.

Promocja województwa podkarpackiego
w Brukseli by³a mo¿liwa dziêki wsparciu
Wydzia³u Promocji Handlu i Inwestycji
Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Bel-
gii oraz Polskiej Organizacji Turystycznej.

Tekst i fot. Rafa³ Baranowski

Kilkudziesiêciu dziennikarzy prasowych, radiowych i telewizyjnych z wiod¹-
cych mediów belgijskich oraz luksemburskich wziê³o udzia³ w spotkaniu
promuj¹cym województwo podkarpackie. Prezentacja mo¿liwo�ci i uroków
Podkarpacia odby³a siê w drugiej po³owie wrze�nia w Wydziale Promocji
Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Brukseli.

 Spotkanie promuj¹ce Podkarpacie zaszczyci³ swoj¹ obecno�ci¹ Spotkanie promuj¹ce Podkarpacie zaszczyci³ swoj¹ obecno�ci¹ Spotkanie promuj¹ce Podkarpacie zaszczyci³ swoj¹ obecno�ci¹ Spotkanie promuj¹ce Podkarpacie zaszczyci³ swoj¹ obecno�ci¹ Spotkanie promuj¹ce Podkarpacie zaszczyci³ swoj¹ obecno�ci¹
ambasador RP w Królestwie Belgii S³awomir Czarlewskiambasador RP w Królestwie Belgii S³awomir Czarlewskiambasador RP w Królestwie Belgii S³awomir Czarlewskiambasador RP w Królestwie Belgii S³awomir Czarlewskiambasador RP w Królestwie Belgii S³awomir Czarlewski

Do odwiedzenia naszego regionu zachêca³y belgijskich dziennikarDo odwiedzenia naszego regionu zachêca³y belgijskich dziennikarDo odwiedzenia naszego regionu zachêca³y belgijskich dziennikarDo odwiedzenia naszego regionu zachêca³y belgijskich dziennikarDo odwiedzenia naszego regionu zachêca³y belgijskich dziennikarzyzyzyzyzy
uwiecznione na baruwiecznione na baruwiecznione na baruwiecznione na baruwiecznione na barwnych fotogramach charakterwnych fotogramach charakterwnych fotogramach charakterwnych fotogramach charakterwnych fotogramach charakterystyczne dla Podkarpacia miejscaystyczne dla Podkarpacia miejscaystyczne dla Podkarpacia miejscaystyczne dla Podkarpacia miejscaystyczne dla Podkarpacia miejsca
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