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IX edycja „Nie zagubić talentu”
Już po raz dziewiąty wręczono nagrody i stypendia Zarządu Województwa 

Podkarpackiego w ramach programu „Nie zagubić talentu”, którego celem jest 
wspieranie uzdolnionej młodzieży z Podkarpacia. Podczas uroczystej gali w Fil-
harmonii Podkarpackiej wręczono 19 uczniom stypendia za wybitne osiągnięcia 
artystyczne. Z kolei 48 uczniów otrzymało stypendia za osiągnięcia naukowe,  
a ponad 220 osób i 11 zespołów artystycznych otrzymało nagrody pieniężne.

Już wkrótce ruszy budowa drogi lotnisko-
wej. Nowy korytarz transportowy połączy dro-
gę ekspresową S-19 z drogą krajową nr 9 i auto-
stradą A4. Dzięki niemu będzie można szybciej 
i łatwiej dotrzeć do Portu Lotniczego i terenów 
inwestycyjnych zlokalizowanych w sąsiedztwie 
lotniska. Inwestycja obejmie budowę odcinka 
drogi wojewódzkiej łączącego drogę ekspreso-
wą S19 z drogą wojewódzką nr 878 oraz budo-

Połączono szpitale na Podkarpaciu
Radni województwa podkarpackiego zdecydowali o połączeniu Klinicznego 

Szpitala Wojewódzkiego nr 1 im. F. Chopina w Rzeszowie z Podkarpackim Centrum 
Chorób Płuc. Stało się to podczas sesji sejmiku 26 września. Wszelkie informacje, 
że coś będzie likwidowane czy zamykane są nieuprawnione. Żadnej rewolucji nie 
ma. Musimy za to zauważyć, że zmienia się wokół nas rzeczywistość i nadążać  
za tymi zmianami – powiedział podczas sesji marszałek Władysław Ortyl.

Dożynki województwa podkarpackiego
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Podkarpacie stawia na infrastrukturę komunikacyjną
wę drugiej jezdni wzdłuż drogi oddziela-
jącej lotnisko od PPN-T.

W Krośnie ruszy długo wyczekiwa-
na przebudowa ulicy Lwowskiej, gdzie 
powstanie dwupoziomowe skrzyżowa-
nie. Inwestycja umożliwi rewitalizację 
linii kolejowej nr 108 Jasło-Zagórz po-
przez obniżenie niwelety torów. Dzięki 
przebudowie skróci się czas przejazdu 

między Rzeszowem, a Krosnem oraz 
Bieszczadami. Co ważne, poprawi się 
również bezpieczeństwo w ruchu ko-
lejowym i drogowym.

Sześć samorządów chce wspólny-
mi siłami zbudować nową obwodnicę 
Mielca, która odciąży centrum miasta. 
Wiodącą rolę odgrywa w tym przed-
sięwzięciu samorząd województwa. 
Głównym elementem nowej drogi 
będzie drugi most na Wisłoce. PZDW 
ogłosił już przetarg na tę inwestycję. 
Obwodnica połączy miasto z autostra-
dą A4 w kierunku Tarnowa i będzie 

przebiegać przez gminy: Mielec, Wa-
dowice Górne i Czermin. PZDW w cią-
gu drogi na Tarnów planuje również 
budowę 3 km odcinka obwodnicy 
Radomyśla Wielkiego.

Obwodnica ominie również Sta-
lową Wolę i Nisko. Powstanie w ciągu 
drogi krajowej nr 77 od skrzyżowania 
Trasy Podskarpowej z ul. Chopina 
do połączenia z projektowaną drogą 
ekspresową S-19. Obwodnica będzie 
liczyła 6 km długości. Rozpoczęcie in-
westycji zaplanowano na IV kwartał 
2018 roku, natomiast jej zakończenie 
nastąpi w II kwartale 2021 roku.

Obwodnicy doczekają się rów-
nież mieszkańcy Strzyżowa. Na 
6-kilometrowym odcinku drogi 
obwodowej miasta powstanie aż  
25 obiektów inżynierskich, w tym: 
5 mostów, wiadukty drogowe oraz 
przepusty. Najważniejsze jednak, że 
nie zostanie wyburzony żaden dom.Umowa na realizację drogi lotniskowej została już zawarta

Młodzież doceniona przez zarząd województwa

„Do Matki Miłosierdzia” – to 
hasło, pod którym odbyły się XVI 
Dożynki Województwa Podkarpac-
kiego i XXXIII Dożynki Archidiecezji 
Przemyskiej. Tegoroczne dożynki 
wojewódzkie świętowano w Polań-
czyku. Mszę świętą w intencji rol-
ników i ich pracy odprawił metro-
polita przemyski arcybiskup Adam 
Szal. Samorząd województwa re-
prezentowali marszałek Władysław 
Ortyl i członek zarządu Lucjan Kuź-

niar. Uczestnicy dożynek nie tylko 
dziękowali Bogu za obfite plony, 
ale także prezentowali wieńce wy-
konane własnoręcznie z tegorocz-
nych zbóż, owoców i kwiatów. Zo-
stały one ocenione przez kapitułę 
konkursową. Nominację otrzymał 
wieniec z Gminy i Miasta Ulanów, 
Sołectwa Kurzyn, który reprezen-
tował Województwo Podkarpac-
kie na Dożynkach Prezydenckich  
w Spale.
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 Kończy się 2016 rok i trzeba powie-
dzieć ze to był dobry rok dla wojewódz-
twa podkarpackiego? 

Zdecydowanie zarówno pod wzglę-
dem gospodarczym jak i promocyjnym 
ten rok będziemy wspominać ciepło  
i przyjemnie. Rozkręca się na dobre 
Regionalny Program Operacyjny Woje-
wództwa Podkarpackiego,  skończyliśmy 
kilka ważnych inwestycji, w naszym wo-
jewództwie dość często gościli członko-
wie rządu z których ust padło wiele po-
zytywnych i ważnych dla nas deklaracji.

Ale po kolei. Najpierw RPO czy już 
nabrał tempa i jak wyglądamy na tle in-
nych województw? 

Myślę, że nadgoniliśmy opóźnienie, 
które powstało nie z naszej winy, ale 
przez poprzedni rząd oraz poprzednie 
ministerstwo rozwoju regionalnego. 
Zbyt późno zakończyły się negocjacje, 
przedłużyło się przygotowywanie do-
kumentów na poziomie unijnym i kra-
jowym. Według danych na koniec paź-
dziernika beneficjenci zawnioskowali  
o dofinansowanie już 45% alokacji RPO 
WP czyli o ok. 4 mld zł. Ponad 2,4 tys. 
projektów przeszło już ocenę formalną  
i merytoryczną. Dla pracowników Urzę-
du Marszałkowskiego i ekspertów to 
okres wytężonej pracy. Czujemy presję 
czasu, lecz pośpiech nie może obniżyć ja-

Dla Podkarpacia to był historyczny rok

kości realizowanych projektów. Wszyst-
kie wnioski muszą zostać dokładnie 
sprawdzone, tak, aby dofinansowanie 
otrzymały najlepsze przedsięwzięcia. Je-
śli chodzi o wydane pieniądze na podsta-
wie wniosków o płatność to jesteśmy na 
poziomie ok. 1% alokacji, czyli powyżej 
średniej krajowej. Na koniec roku szacu-
jemy, że na rachunkach beneficjentów 
znajdzie się 2% alokacji. W przyszłym 
roku ten wskaźnik powinien ostro ruszyć 
w górę – wtedy zobaczymy konkretne 
efekty wielu projektów. Przyspieszenie 
jest konieczne chociażby z tego względu, 
że w 2019 r. Komisja Europejska dokona 
przeglądu wdrażania funduszy w ramach 
RPO. Z pewnością osiągniemy zakładane 
wskaźniki i zachowamy rezerwę wykona-
nia stanowiącą 6% całkowitej alokacji. 

Perspektywa 2014-2020 jest trud-
niejsza. Jak radzą sobie z nowymi wy-
tycznymi potencjalni beneficjenci Pro-
gramu? 

Obecnie realizując RPO 2014-20,  
w szczególny sposób zwraca się uwagę na  
innowacyjność w gospodarce. Znaczna 
część środków dedykowana jest wprost 
przedsięwzięciom innowacyjnym, np. re-
alizacji konkretnych prac badawczych lub 
rozwojowych, ich wdrażaniu w gospodar-
ce, tworzeniu ośrodków badawczych nie 
tylko w szkołach wyższych czy instytutach 

badawczych, ale również bezpośrednio  
w firmach oraz otoczeniu biznesu. To 
trudniejsza perspektywa, bo pieniądze są 
inaczej polokowane. Duża część przezna-
czona jest dla przedsiębiorców, z czego 
znaczny odsetek na projekty realizowane 
we współpracy ze sferą nauki. W porów-
naniu z poprzednią perspektywą mamy 
mniej funduszy na drogi, szpitale, kulturę 
czy turystykę. Beneficjentom trudno przy-
zwyczaić się do tych różnic i nadal liczą, że 
znajdzie się więcej pieniędzy, głównie na 
infrastrukturę drogową. Jednak to Unia 
Europejska zmieniła priorytety. Obecne 
ministerstwo rozwoju, we współpracy  
z samorządem województwa, opracowuje 
system uproszczeń, tak, aby można efek-
tywnie wykorzystywać fundusze europej-
skie w ramach RPO. Są to zmiany prawne 
dotyczące ustawy wdrożeniowej, ustawy 
o zasadach prowadzenia polityki rozwo-
ju, zmiany dotyczą również wytycznych, 
zarówno pod kątem potencjalnych bene-
ficjentów, którzy aplikują o środki, jak rów-
nież beneficjentów, którzy już podpisali 
umowy i zaczynają realizować projekty.

Jakie nabory planuje Instytucja Za-
rządzająca Regionalnym Programem 
Operacyjnym Województwa Podkar-
packiego w najbliższym roku?

Przed nami kolejny rok wytężonej 
pracy, zarówno dla pracowników Urzędu 
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Rozmowa z marszałkiem Władysławem Ortylem



Podkarpacki Przegląd Samorządowy   5

dło nie przyjeżdża do nas kurtuazyjnie. Jej 
każda wizyta wiązała się z konkretnymi de-
klaracjami, które są istotne dla gospodar-
ki naszego województwa. W Sanoku było 
to przejęcie Autosanu przez Polską Grupę 
Zbrojeniową, w Stalowej Woli podpisanie 
ważnych umów na sprzęt dla polskiej ar-
mii, a w Mielcu konkretna deklaracja, że 
śmigłowce w pierwszej kolejności będą 
kupowane u rodzimych producentów. Ale 
największym zaskoczeniem była wizyta 
w naszym urzędzie prezydenta Andrzeja 
Dudy, który skorzystał z naszych łączy te-
lefonicznych i z sali posiedzeń zarządu roz-
mawiał z prezydentem-elektem Donaldem 
Trumpem.  Takie historyczne wydarzenia 
też się dzieją u nas na Podkarpaciu.

Czy podobnie będzie w przyszłym 
roku?

Chcemy żeby tak było. W planach jest 
organizacja dwóch dużych imprez, które 
przyciągną wspaniałych gości. Mam na 
myśli Forum Europa-Ukraina już w stycz-
niu, a w maju impreza lotnicza Aerospa-
ce&Defense Meetings.

Rozmawiał Tomasz Leyko

nas wydarzeniem był Szczyt Grupy Wy-
szehradzkiej w Łańcucie, w którym udział 
wzięli prezydenci  państw. Wszyscy także 
odwiedzili Markową. 

Jak pan wspomniał członkowie rzą-
du nas często odwiedzali. Potwierdzali 
deklaracje składane podczas kampanii 
wyborczej. Która z nich pana zdaniem 
jest najbardziej istotna?

Trudno wskazać tę najważniejszą,  ale 
bardzo mnie cieszą deklaracje związane  
z budową drogi S19. Na początku listopada 
podczas konferencji dotyczącej tego szlaku 
drogowego pani premier Beata Szydło za-
pewniła nas o poparciu polskiego rządu 
dla dalszej budowy S19, która jest częścią 
dużego projektu Via Carpatia. To efekt sta-
rań europosła Tomasza Poręby jak i działań 
Zarządu Województwa Podkarpackiego. 
Na takie podejście strony rządowej nie 
mogliśmy liczyć przez wcześniejszych 8 lat, 
co było główną przeszkodą w aplikowaniu 
o wsparcie finansowe z Unii Europejskiej. 
Przypomnę, że konferencję zorganizowali-
śmy niemal dokładnie 10 lat po podpisaniu 
„Deklaracji Łańcuckiej”, która inaugurowa-
ła projekt Via Carpatia.  Premier Beata Szy-

Marszałkowskiego, jak i dla potencjal-
nych beneficjentów. Zgodnie z przyję-
tym harmonogramem planujemy ogło-
sić nabory w 8 osiach priorytetowych. 
W osi Konkurencyjna i innowacyjna 
gospodarka to 250 mln zł. Te pieniądze 
można przeznaczyć np. na inkubatory 
przedsiębiorczości czy też strefy aktyw-
ności przemysłowej. Oś Czysta energia - 
143 mln zł, daje możliwość budowy lub 
przebudowy przyłączy ciepłowniczych, 
wymianę źródeł ciepła, kotłów na paliwa 
stałe w tym biomasę. Szerokie możliwo-
ści są w osi Ochrona środowiska natu-
ralnego i dziedzictwa kulturowego czyli  
212 mln zł. Infrastruktura komunikacyj-
na to 42 mln zł i tu istotne są projekty  
w infrastrukturę drogową np. obwodnica 
Strzyżowa czy Mielca. Dla pozostałych osi 
instytucją zarządzającą jest Wojewódzki 
Urząd Pracy czyli Spójność przestrzenna  
i społeczna -193 mln zł, Regionalny rynek 
pracy - 137 mln zł, Integracja społeczna -  
295 mln zł oraz Jakość edukacji i kompe-
tencji w regionie - 65 mln zł. We wszyst-
kich naborach, jakie zostaną ogłoszone, 
samorząd województwa udostępni ra-
zem 1 337 mln zł. 

Mamy wreszcie Centrum Wysta-
wiennicze-Kongresowe z prawdziwego 
zdarzenia…

To była trudna inwestycja ze względu 
na współpracę z wykonawcą, ale udało 
nam się doprowadzić ją do końca. Teraz 
CWK, które od niedawna nazywa się G2A 
Arena przyciąga coraz więcej ciekawych  
i prestiżowych imprez. Takim ukorono-
waniem tego wspaniałego startu CWK 
był Kongres 590, w którym wziął udział 
prezydent RP Andrzej Duda, premier Be-
ata Szydło. To właśnie podczas Kongresu  
w Jasionce wicepremier Morawiecki ogła-
szał swoją konstytucje dla biznesu. Gość-
mi wydarzenia były tak znane osobistości 
jak Bruce Dickinson, Nick Landblaud czy 
Rita Cosby z którą udało nam się zaprzy-
jaźnić. W CWK odbyło się też I Forum Po-
lonii Amerykańskiej, a niedawno tłumy 
mieszkańców uczestniczyły w Ekogali.

Skoro Pan mówi o Kongresie to war-
to wspomnieć, że pod względem pro-
mocyjnym, wizerunkowym dla Podkar-
pacia był to znakomity rok.

Zacznę od sprawy dla mnie osobi-
ście bardzo istotnej. W marcu w prze-
piękny, przejmujący sposób oddaliśmy 
hołd wszystkim osobom, które podczas 
II wojny światowej, z narażeniem życia 
ratowały Żydów. O otwarciu Muzeum 
im. Ulmów głośno było na całym świe-
cie. Wspaniałe, wzruszające widowisko 
transmitowane było przez Telewizję 
Polską, nie tylko na ogólnopolską ante-
nę ale do kilkudziesięciu naszych placó-
wek dyplomatycznych na całym świecie. 
Wiele osób do dziś wspomina te chwile.  
W tym uroczystym i podniosłym mo-
mencie także był z nami prezydent An-
drzej Duda. Niezwykle prestiżowym dla 
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Początki idei 
„To jest jedna z szans tej części naszego 

kraju i ta szansa musi być wykorzystana”  – 
te słowa Prezydent RP śp. Lech Kaczyński 
wypowiedział w Łańcucie 27 października 
2006 roku. To Prezydent Lech Kaczyński 
był inspiratorem podpisania „Deklaracji 
Łańcuckiej”. Ministrowie transportu Litwy, 
Słowacji, Węgier i Polski złożyli swe podpisy 
pod dokumentem, w którym zadeklarowa-
li potrzebę stworzenia szlaku drogowego, 
łączącego te kraje. Później zyskał on nazwę 
Via Carpatia, a jego przyszłą trasę rozsze-
rzono aż do Grecji i Bułgarii.   

Kluczowy projekt inwestycyjny  
Dekadę później, 7 listopada 2016 

roku premier Beata Szydło zadeklarowa-
ła pełne poparcie rządu RP dla powstania 
szlaku. W swym wystąpieniu wielokrot-
nie podkreślała, że projekt Via Carpatia 
jest szansą dla  Podkarpacia, Polski i całej 
Europy Środkowo-Wschodniej.

Dla mojego rządu, rządu Prawa i Spra-
wiedliwości, rozwój Polski Wschodniej, 
projektów które mają tu być realizowane, 
jest niezwykle ważny. Zdajemy sobie spra-
wę z tego, że aby mówić o odpowiedzial-
nym rozwoju musimy widzieć go jako roz-
wój zrównoważony, dający równe szanse 
różnym regionom. Ta inwestycja – Via  Car-
patia ma charakter strategiczny i zapewni 
bezpieczeństwo, jakie daje dobrze rozwi-
nięta i dobrze skomunikowana ta część Eu-
ropy. Dla nas jest przedsięwzięciem priory-
tetowym. Nikt z nas nie ma wątpliwości, że 
Via Carpatia otwiera nam drogę na świat, 

drogę na lepszą przyszłość i jest też sym-
bolem polskiego rozwoju, jednocześnie 
łącząc dosłownie nasze państwa i budując 
wspólnotę Europy Środkowo-Wschodniej 
– powiedziała w Łańcucie premier Beata 
Szydło.

Podsumowanie wysiłków 
„10 lat Deklaracji Łańcuckiej – Via 

Carpatia dziś, wyzwania na przyszłość”- 
tak zatytułowana została  konferencja 
zorganizowana przez marszałka woje-
wództwa podkarpackiego Władysława 
Ortyla w Łańcucie. W jej trakcie pod-
sumowano dekadę starań o powstanie 
szlaku, który ma połączyć północ i po-
łudnie Europy Środkowo-Wschodniej, 
stając się kolejną szansą rozwojową dla 
Podkarpacia, dla tej części kontynentu  
i krajów leżących nie tylko wzdłuż trasy, 
ale także ościennych. 

Marszałek Ortyl podkreślał wielość 
działań podejmowanych przez lata na 
rzecz powstania szlaku Via Carpatia. 
Wiele było sporów, wiele było sytuacji 

kontrowersyjnych, ale dziś wszyscy, któ-
rzy się tu zgromadzili są  przekonani, 
zdeterminowani do tego projektu i moż-
na ich zaliczyć do przyjaciół tego szlaku 
komunikacyjnego. Dlatego bardzo sobie 
Państwa obecność cenię. Szczególnie 
ważna dla mnie jest obecność pani pre-
mier, dziękuję za wsparcie i deklaracje 
polskiego rządu.  

Kompletny  
„ruszt komunikacyjny” 

Polsce potrzebny jest dobrze zorga-
nizowany ruszt komunikacyjny, drogowy  
i kolejowy. Tego rusztu nie będzie bez Via 
Carpatii. Polsce potrzeby jest dostęp na-
szych portów do terenów południowej 
Europy. Potrzebujemy połączenia dro-
gowego z Morzem Czarnym, Egejskim, 
Adriatykiem. Bez Via Carpatia to zadanie 
nie będzie spełnione. W 2013 roku polski 
rząd nie dołożył należytych starań, aby Via 
Carpatia była wpisana w sieć bazową ko-
rytarzy komunikacyjnych w Europie. Rząd 
Prawa i Sprawiedliwości sprawił, że  ten 
szlak stał się wiodącym tematem na spo-
tkaniach ministrów krajów V4 i państw 
Via Carpatii, a nawet tematem ważnym 
dla takich państw jak Ukraina czy Białoruś 
– mówił w Łańcucie Minister Infrastruktu-
ry i Budownictwa – Andrzej Adamczyk. 

Kwestia przychylności Brukseli 
Poseł do PE Tomasz Poręba mówił 

o budowie Via Carpatia w kontekście 
bezpieczeństwa wschodniej części Euro-
py. Dziękował marszałkowi Ortylowi za 
wiele lat wspierania tej inwestycji, także 
wtedy, gdy brakowało przychylności po-
lityków, aby ten szlak powstał.

Dzisiaj ta wola polityczna, chęć bu-
dowy tej drogi jest w Brukseli słyszana, 
widoczna, akceptowana i powielana. 
Dlatego w sposób szczególny chcę po-
dziękować pani premier, że rząd PiS 

VIA CARPATIA 
– bliżej niż kiedykolwiek przedtem

Po dekadzie starań, zabiegów, rozmów na szczeblu między-
regionalnym, forum Komisji Europejskiej i Parlamentu Euro-
pejskiego, konferencji i spotkań – idea powstania szlaku Via 
Carpatia ma szanse na pełen sukces. Na początku listopada  
w Łańcucie, w obecności premiera polskiego rządu Beaty Szydło, 
ministra infrastruktury, członków rządu, parlamentarzystów, 
przedstawicieli regionów z Polski i zagranicy, podsumowano 
10 lat wysiłków dla urzeczywistnienia idei Via Carpatia.   

Aleksandra Gorzelak – Nieduży fo
t.
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Premier Beatę Szydło przywitał marszałek 
W. Ortyl

Konferencja prasowa dotycząca Via Carpatii
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uczynił z tej drogi projekt flagowy. To 
poparcie polityczne z punktu widzenia 
szlaków komunikacyjnych w Europie jest 
kluczowe, bo Komisja Europejska, Parla-
ment Europejski w pierwszej kolejności 
pytają o poparcie rządu danego kraju czy 
regionu. Przeciw powstaniu tej drogi nie 
ma najmniejszego argumentu. Jestem 
dumny, że wszyscy możemy sobie tutaj 
powiedzieć w Łańcucie, że zaczynamy na 
poważnie budowę tego szlaku transpor-
towego, a wszystkim którzy się do tego 
przyczynili serdecznie dziękuję – powie-
dział europoseł Poręba. 

Pod koniec października Parlament 
Europejski przyjął przygotowany przez 
europosła Tomasza Porębę raport,  
w sprawie usprawnienia połączeń  
i poprawy dostępności infrastruktury 
transportowej w Europie Środkowo-
Wschodniej. Jego głównym przesłaniem 
jest wezwanie KE i państw członkowskich 
do wzmocnienia infrastruktury drogowej 
wzdłuż wschodniej granicy UE i jak naj-
szybsza budową drogi Via Carpatia. 

Nowi sygnatariusze  
porozumienia 

Kulminacyjnym momentem łańcuc-
kiej konferencji było podpisanie między-
regionalnego „Porozumienia o współ-
pracy na rzecz budowy korytarza trans-
portowego Via Carpatia” przez nowe 
regiony. W 2015 roku Podkarpackie 
podpisało deklarację o wspólnych stara-
niach o powstanie szlaku ze słowackimi 
regionami: Krajem Preszowskim i Krajem 
Koszyckim oraz węgierskim Komitatem 
Borsod - Abaluj - Zemplen. Teraz do 

porozumienia dołączyły kolejne woje-
wództwa: podlaskie, mazowieckie oraz 
lubelskie.

Mamy świadomość, że tak wielkie 
inwestycje muszą powstawać w ko-
operacji kilku źródeł i budżetów. Chodzi  
o działania na poziomie Komisji Europej-
skiej, Parlamentu Europejskiego, rządów 
wszystkich krajów. Musi być też wymiar 
samorządowy. My podpisując deklara-
cję z regionami słowackimi, węgierskim  
i trzema polskimi, wnosimy samorządo-
wy wkład w tę inwestycję. Nasze działa-
nia musza wyprzedzać realizowaną in-
westycję, aby tę przyszłą drogę skomuni-
kować z resztą układu komunikacyjnego 
regionów. Chcemy, aby ten szlak komuni-
kacyjny sprzyjał rozwojowi przedsiębior-
czości i pobudził wymiar społeczno-go-
spodarczy rozwoju naszych województw 
– mówił marszałek Władysław Ortyl.  

Do 2020 roku samorząd Podkarpacia 
ze środków europejskich, własnego bu-
dżetu oraz środków innych samorządów, 
które leżą wzdłuż drogi ekspresowej 
S-19, wydatkuje ponad 600 mln złotych, 
które będą wspierały te inwestycję. Takie 
badania powodują, że sukces, który nas 
czeka będzie mógł stać się faktem.  

Polski odcinek Via Carpatia 
Polski odcinek Via Carpatia pokrywa 

się z trasą planowanej drogi S19 od Bia-
łegostoku do Barwinka. Na Podkarpaciu 
trwa obecnie budowa odcinka S19 ze 
Stobiernej do Sokołowa Małopolskie-
go i odcinka Rzeszów – Świlcza do Rze-
szów – Południe (Kielanówka). Wkrótce 
ruszą prace od granicy woj. lubelskiego 
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Porozumienie na rzecz współpracy podpisane!

Marszałek W. Ortyl podpisuje porozumienie

Wizyta w Muzeum im. Ulmów w Markowej

Minister A. Adamczyk wpisuje się do księgi 
pamiątkowej

do Sokołowa Małopolskiego. Odcinek 
Rzeszów Południe - Babica jest na etapie 
przetargu na wykonanie koncepcji. Na-
tomiast cały odcinek Rzeszów Południe 
do Barwinka ma już ostateczną decyzję 
środowiskową.



Podkarpacki Przegląd Samorządowy8

590   czyli wykorzystana szansa Podkarpacia!
Monika Konopka

Gospodarcze wydarzenie, jakiego jeszcze w Polsce nie było! W Jasionce k. Rzeszowa, w futury-
stycznej przestrzeni Centrum Wystawienniczo-Kongresowego odbyła się pierwsza edycja Kongresu 
590. Było to spotkanie przedsiębiorców, ekspertów oraz najważniejszych polityków, z prezydentem 
i premierem na czele. To właśnie na Podkarpaciu została ogłoszona Konstytucja Biznesu wicepre-
miera Morawieckiego. Nie zabrakło też gwiazd światowego kalibru. Do Rzeszowa przyleciał lider 
zespołu Iron Maiden Bruce Dickinson oraz znana amerykańska dziennikarka Rita Cosby. 

Kon
gre

s

Kongres 590 był znakomitą promo-
cją dla Podkarpacia. Przez dwa dni serce 
polskiej gospodarki biło w Rzeszowie. Ja-
sionka i CWK były obecne we wszystkich 
serwisach informacyjnych czołowych stacji 
radiowych i telewizyjnych, a także w ogól-
nopolskiej i regionalnej prasie. Wydarzenia 
z kongresu relacjonowało ponad 350 akre-
dytowanych dziennikarzy z 87 redakcji.

Podkarpackie na Kongresie 590
Przywilejem gospodarza było efek-

towne stoisko. Największe i najbardziej 
okazałe. Motywem wizualnym było logo 
województwa, na którym prezentowały 
się inteligentne specjalizacje lotnictwo 
i kosmonautyka, jakość życia, moto-
ryzacja, informacja i telekomunikacja. 
Wszyscy goście wchodzący do głównej 
sali kongresu musieli przejść przez stre-
fę podkarpacką. Na dłużej zatrzymał się  
w niej także prezydent Andrzej Duda 
z premier Beatą Szydło. Trudno było 
przejść obojętnie obok prezentacji in-
nowacyjnych i nowoczesnych przed-

siębiorstw. Firma Asseco to już marka 
znana w całej Europie, ale coraz bar-
dziej rozpoznawalna jest również firma 
G2A.com. Jej szefowie długo rozmawia-
li z władzami naszego kraju, podobnie 
jak Janusz Zakręcki, prezes PZL Mielec, 
stojąc przy dużym modelu śmigłowca 
Black-Hawk, który szczególnie wpadł  
w oko prezydentowi Andrzejowi Dudzie. 
Marszałek tłumaczył również dlaczego  
w strefie stoi „niedokończony” samo-
chód. Powstał on z części produkowanych 
wyłącznie na Podkarpaciu. Zakres produk-
cji jest tak szeroki, że praktycznie możemy 
zbudować z nich cały pojazd. Taki zestaw 
części złożony w potencjalny samochód 
stoi do dziś w sali wystawienniczej.   

To co wyróżnia województwo to tak-
że podkarpackie przysmaki. Na zorgani-
zowanym przez marszałka województwa 
Władysława Ortyla obiedzie podawano 
regionalne specjały, mi.in.: rzeszowski żu-
rek, hreczanyki – kotlety mielone z kaszą 
gryczaną, baniankę- krem z dyni, a także 
ciasta: serowiec sędziszowski i rzeszo-

 Prezydent i premier na podkarpackim stoisku
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wiak. Wszystkie smakołyki zostały przygo-
towane według tradycyjnych receptur na 
bazie podkarpackich produktów.

Bawaria?  
Niemieckie Podkarpacie!

Nieprzypadkowo kongres, który ma 
promować polską gospodarkę, rodzimy 
przemysł, patriotyzm ekonomiczny został 
zorganizowany właśnie tutaj. Podkarpa-
cie to dziś stolica przedsiębiorczości i in-
nowacji. To najlepsze miejsce na debaty 
o gospodarce – powiedział marszałek 
Władysław Ortyl, który jako gospodarz 
regionu powitał gości kongresu. Dodał, 
że w naszym województwie patriotyzm 
gospodarczy, szacunek dla dziedzictwa, 
konserwatywne wartości, innowacje  
i nowe technologie osiągają synergię.

W samych superlatywach o naszym 
województwie mówił także Prezydent RP 
Andrzej Duda. W opinii głowy Państwa 
Podkarpacie bardzo dynamicznie się roz-
wija. Prezydent wiele miejsca poświęcił 
wizji gospodarczego rozwoju prezentowa-
nej przez prezydenta Lecha Kaczyńskiego. 
Podkreślał też znaczenie małych i średnich 
firm, które według niego są solą polskiej 
ziemi, jeżeli chodzi o gospodarkę.

Tylko poprzez budowę sprawnej, kon-
kurencyjnej, innowacyjnej, ale i etycznej 
gospodarki jesteśmy w stanie zbudować 
potencjał gospodarczy Polski, który prze-
łoży się na poziom życia każdego Polaka 
– powiedział na Podkarpaciu prezydent. 

Szefowa polskiego rządu, premier 
Beata Szydło nawiązała w swoim wystą-
pieniu do porównania, jakie padało we 
wcześniejszych przemówieniach, że Pod-
karpacie to polska Bawaria.

KONGRES 590 
– nazwa to prefiks kodu kreskowego, któ-
rym oznaczane są towary wytwarzane 
bądź dystrybuowane przez polskie firmy. 
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ku pracy dla studentów, etyce w bizne-
sie, czy na tematy polonijne.

Pierwszy dzień kongresu zakończył 
się galą, podczas której Prezydent RP An-
drzej Duda wręczył nagrody najlepszym 
polskim firmom. Przyznano je w czte-
rech kategoriach głównych i dwóch spe-
cjalnych. Wśród nagrodzonych znalazła 
się firma z Podkarpacia ML System, która 
zdobyła nagrodę w kategorii Lider MŚP. 
Wydarzenie uświetnił występ Orkiestry 
Filharmonii Podkarpackiej wraz z Łuka-
szem Dyczko. Galę transmitowała TVP.

Młodzi na start! 
Wy jesteście solą ziemi, dla was 

chcemy tworzyć te przepisy – mówił  
w Jasionce do przedsiębiorców wice-
premier Morawiecki, który właśnie 
na Podkarpaciu zaprezentował swoją 
Konstytucję Biznesu czyli proponowa-
ne przez rząd ułatwienia dla przedsię-
biorców. – Poprzez te wszystkie zasady 
chcemy wejść w przestrzeń współpracy 
z przedsiębiorcami i przeniesienia jej na 
wyższy poziom – powiedział wicepre-
mier Morawiecki. 

Kongres 590 był też areną bitwy 
startupów czyli młodych firm rozpo-
czynających swoją działalność. Wzię-
ło w niej udział 27 firm z całego kraju. 
Pierwsze miejsce zajął BleBox z Wrocła-
wia, działajacy w branży IoT – zwycięz-
ca otrzymał 50 tys. złotych. Wielokrot-
ne deklaracje wsparcia dla tego typu 
przedsięwzięć potwierdził prezydent 
Andrzej Duda, który odwiedził wszyst-
kie stoiska w show-roomie. Towarzyszył 
mu marszałek Władysław Ortyl.

Moim marzeniem i ambicją jest to, 
że kiedy będę kończyć pracę, jako pre-
mier polskiego rządu, aby mówiono: 
„Bawaria? Tak, takie niemieckie Pod-
karpacie” – powiedziała premier Beata 
Szydło, która za tę wypowiedź otrzy-
mała gromkie brawa od uczestników 
spotkania.

Gwiazda rocka  
i amerykańska dziennikarka

Nie lubię sformułowania klient, bo 
klient ma wybór i zawsze może nas zo-
stawić. Firmy powinny stworzyć grupy 
fanów – tak mówił wokalista zespołu 
Iron Maiden Bruce Dickinson. Ciekawe 

i efektowne wystąpienie oglądało prawie 
2000 gości kongresu podczas sesji inau-
guracyjnej. Choć tym razem nie śpiewał 
to i tak zebrał wielkie brawa za wykład  
o przedsiębiorczości. Zachęcał właścicie-
li firm, aby klientów traktowali jak fanów 
i próbowali nawiązać z nimi więzi oparte 
na emocjach. Bruce Dickinson doskona-
le odnajduje się w branży lotniczej. Jest 
właścicielem firmy zajmującej się serwi-
sowaniem samolotów pasażerskich oraz 
pilotem.

Rita Cosby – córka powstańca war-
szawskiego, trzykrotna laureatka nagro-
dy Emy i dziennikarka – oprócz udziału 
w kongresie odwiedziła także Muzeum 
Ulmów w Markowej, gdzie z zaintereso-
waniem obejrzała ekspozycję. Wybrała 
się także do Mielca, aby przekonać się, 
jak funkcjonują czołowe podkarpackie 
firmy z branży lotniczej. 

Do Jasionki przyjechali również 
reprezentanci największych polskich  
i zagranicznych firm, a także uznani spe-
cjaliści i eksperci, którzy wzięli udział  
w 34 panelach dyskusyjnych poświęco-
nych głównie zagadnieniom gospodar-
czym. Rozmawiano również m.in. o ryn-

  Wicepremier M. Morawiecki na jednym z paneli

 Rita Cosby – dziennikarkę urzekło Podkarpacie

Kongres 590 – nagrodzone Start-Upy

Gala wręczenia Nagród Prezydenckich - prowa-
dzenie Danuta Holecka i Krzysztof Ziemiec
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Bruce Dickinson  
– gość specjalny kongresu
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Dzień przed kongresem prezydent Andrzej Duda dzwonił z urzę-
du marszałkowskiego do prezydenta elekta Donalda Trumpa

Kongres w liczbach:
2 700 gości z kraju i zagranicy
16 tys. m² powierzchni
34 panele dyskusyjne 
350 akredytowanych dziennikarzy 
87 redakcji

Pomysłodawca KONGRESu 590:
Fundacja im. Sławomira Skrzypka, 
której fundatorem został profesor 
Adam Glapiński, prezes NBP. Samo-
rząd Województwa Podkarpackiego 
był partnerem KONGRESU 590. Więcej 
informacji i szczegółów dotyczących 
kongresu na naszej stronie: www.pod-
karpackie.pl.
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W Łańcucie o przyszłości
Grupy Wyszehradzkiej
Na to wydarzenie Zamek w Łańcucie został przygotowany w sposób wyjątkowy. Oprócz  
zapewnienia bezpieczeństwa prezydentom państw Grupy Wyszehradzkiej, konieczne było 
przemeblowanie zabytkowych sal i pomieszczeń, aby można w nich było przeprowadzić  
obrady. W zamku powstało również centrum prasowe dla kilkudziesięciu dziennikarzy, w tym 
TVP, która transmitowała obrady szczytu V4.

W Łańcucie szefów państw Czech, Sło-
wacji i Węgier powitał prezydent Andrzej 
Duda. Tak rozpoczęło się oficjalnie spotka-
nie Grupy Wyszehradzkiej na Podkarpaciu. 
Ceremonia  odbyła się z udziałem Kom-
panii  Reprezentacyjnej Wojska Polskiego 
przy dźwiękach narodowych hymnów.

Kolejnym, najważniejszym  punktem 
były obrady, które rozpoczął prezydent 
Andrzej Duda. Głównym tematem pre-
zydenckiego wystąpienia było podsumo-
wanie 25 lat współpracy w ramach Grupy 
Wyszehradzkiej oraz omówienie wyzwań 
dla V4 na najbliższą przyszłość w obecnej 
sytuacji politycznej i społecznej w Europie.

Kiedy 25 lat temu przywódcy na-
szych krajów rozpoczynali współpracę 
w ramach Grupy Wyszehradzkiej ich za-
sadniczym celem była integracja naszych 
państw ze strukturami euroatlantyckimi. 
I ten cel udało się osiągnąć. Wszyscy je-
steśmy członkami UE i Sojuszu Północno-
atlantyckiego. Doświadczenie tej wspól-
nej drogi do Unii Europejskiej i NATO po-
kazało, że razem możemy więcej. I to jest 
podstawowe przesłanie, jakie płynie z tej 
25-letniej współpracy – mówił prezydent 
Andrzej Duda.

Prezydent wiele miejsca w swoim 
wystąpieniu poświęcił także przyszłości 
państw Grupy Wyszehradzkiej i Europy

Jedność Grupy Wyszehradzkiej jest 
dziś bardzo potrzebna. Europa stoi bo-
wiem przed szeregiem wyzwań, z których 
chyba najpoważniejszym jest perspekty-
wa wzmagających się podziałów - mówił 
prezydent Andrzej Duda.

Prezydenci w Markowej  
Po zakończeniu pierwszej tury ob-

rad prezydenci na pamiątkę spotkania  
w Łańcucie zrobili wspólne zdjęcie tzw. 
family photo. Następnie szefowie państw 
zjedli robocze śniadanie w sali jadalnej 
łańcuckiego zamku, które na cześć pre-
zydentów Czech, Słowacji i Węgier wydał 
prezydent Andrzej Duda.

Po śniadaniu prezydenci wraz z to-
warzyszącymi im członkami delegacji 
pojechali do Markowej do Muzeum Po-
laków Ratujących Żydów podczas II woj-
ny światowej im. Rodziny Ulmów. Tam 
powitał ich marszałek Władysław Ortyl 
oraz wójt Gminy Markowa Tadeusz Bar 
wraz z dyrektorem Muzeum-Zamku  
w Łańcucie Witem Karolem Wojtowi-
czem. Prezydenci złożyli kwiaty przy 
tablicy upamiętniającej Ofiary Holokau-
stu i ich anonimowych Wspomożycieli, 
a następnie zapalili znicze pod ścianą  
z listą nazwisk Polaków Ratujących Ży-
dów na Podkarpaciu. Po muzeum pre-
zydentów oprowadził wiceprezes IPN,  

Monika Konopka

Prezydenckie samoloty na lotnisku w JasionceZamek w Łańcucie – miejsce spotkania prezydentów V4

 Wizyta w Muzeum w Markowej

Rozmowy na szczycie 
Czterej prezydenci: Polski, Czech, 

Słowacji i Węgier spotkali się w Łańcucie 
14 października. Dzień później rozma-
wiali w Rzeszowie. Szczyt na Podkarpa-
ciu miał związek z objęciem przez Polskę 
przewodnictwa w V4.

Prezydenckie samoloty od rana lądo-
wały jeden po drugim na podrzeszow-
skim lotnisku w Jasionce. Prezydenta 
Republiki Słowackiej – Andreja Kiskę, 
prezydenta Czech  – Miloša Zemana oraz 
prezydenta Węgier – Jánosa Ádera witali 
osobiście na lotnisku marszałek Włady-
sław Ortyl oraz wojewoda Ewa Leniart. 
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Konferencja prasowa w Grand HoteluFamily photo  prezydentów V4

Koncert na zakończenie pierwszego dnia obrad

Rozpoczynając inauguracyjne przemówienie prezydent RP poprosił o uczczenie minutą ciszy zmarłego słowackiego prezydenta 
Michala Kovacsa

a wcześniej dyrektor tej placówki Mate-
usz Szpytma.

Po wizycie w Markowej prezydenci 
wrócili do Łańcuta, żeby odbyć drugą 
sesję plenarną, której tematem było bu-
dowanie tożsamości Europy  w oparciu  
o tradycje, wartości, kulturę. Po jej za-
kończeniu uczestnicy spotkania zjedli 
wydany przez Prezydenta RP obiad, a po 
nim wzięli wysłuchali przygotowanego 
na to wydarzenie koncertu.

Specjalne przygotowania 
Wizyta czterech prezydentów ozna-

czała specjalne przygotowania dla dyrekcji 
i pracowników Muzeum-Zamku w Łańcu-
cie. Konieczne było przemeblowanie kilku 
pomieszczeń, w których odbywały się roz-
mowy. Zamek musiał też przygotować się 
na obecność kilkudziesięciu dziennikarzy, 
w tym ekip telewizyjnych głównych stacji 
krajowych, a także z zagranicy.

Pracownicy zamku musieli udostęp-
nić kilkanaście pomieszczeń, przede 
wszystkim bibliotekę, gdzie rozmawiali 
prezydenci. Część mebli została z niej 
wyniesiona, część przestawiona, wsta-
wiono też okrągły stół z ekspozycji, przy 
którym prowadzone były rozmowy. 
Przemeblowanie przeszedł także Gabi-
net Ordynata, w którym urządzono cen-
trum prasowe dla dziennikarzy. Zniknęły  
z niego zabytkowe meble, a w wieko-
wych murach zadomowili się dziennika-
rze z laptopami, kamerami i aparatami 
fotograficznymi.

Przygotowania, takie ostateczne do 
spotkania prezydentów w Łańcucie roz-
poczęły się na dwa dni przed wydarze-
niem. Wcześniej nie mogliśmy za wiele 
robić, bo muzeum było otwarte dla 
zwiedzających. Dlatego pracowaliśmy 
nawet w nocy, żeby wszystko na czas po-
ustawiać, przemeblować, zabezpieczyć. 
Nie jest to wcale takie proste, bo zabyt-
ków, np. krzesła nie można od tak sobie 

podnieść i przenieść, są ustalone zasady 
przemieszczania obiektów zabytkowych 
– tłumaczy dyrektor Muzeum Zamku  
w Łańcucie Wit Karol Wojtowicz.   

Jak zapewnił dyrektor przygotowa-
nia choć wymagały pracy, nie wywołały 
zamieszania, gdyż zamek wielokrotnie 
gościł już prezydentów Polski oraz in-
nych państw i pracownicy  wiedzieli, jak 
należy przygotować obiekt do takiego 
wydarzenia.

Rozmowy o energetyce 
Drugiego dnia prezydenci spotkali się 

w Rzeszowie w Grand Hotelu, gdzie odby-
ła się trzecia sesja – „Bezpieczeństwo ryn-
ku gazu w Europie Środkowo-Wschodniej 
– regulacje, połączenia, dywersyfikacja 
dostaw”. Uczestniczył w niej także euro-
poseł Tomasz Poręba. Po debacie odbyła 
się konferencja prasowa wszystkich pre-
zydentów z udziałem Wiceprzewodniczą-
cego Komisji Europejskiej ds. Unii Energe-
tycznej – Marosza Szefcovica.

Pożegnanie prezydenta Węgier
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Wystąpienie powitalne Prezydenta RP Andrzeja Dudy
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Moda na Podkarpacie
Daniel Kozik

Województwo podkarpackie coraz bardziej umacnia swoją gospodarczą pozycję na mapie  
Polski. Świadczą o tym chociażby ostatnie wizyty prominentnych przedstawicieli polskiego  
rządu, którzy przybyli na Podkarpacie, by wziąć udział w rozmowach dotyczących gospodarczej 
przyszłości naszego regionu. 
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sowanych technologicznie śmigłowców 
wielozadaniowych Black Hawk, jest bra-
ny pod uwagę przy dostarczeniu maszyn 
również dla polskiej armii. Stało się to 
możliwe w wyniku przerwanych nego-
cjacji z francuskim Airbus Helicopters 
na dostawę Caracali. 

– Nie możemy dłużej czekać. Potrze-
bujemy sprzętu dla polskiej armii, sprzę-
tu nowoczesnego, bezpiecznego, bo idzie 
o życie żołnierzy i też liczy się rachunek 

ekonomiczny – mówiła premier Szydło.
Polskie Zakłady Lotnicze w Mielcu 

wizytował także Mateusz Morawiecki, 
Wicepremier, Minister Rozwoju i Finan-
sów, który mówił o budowie polskiej my-
śli technicznej i tworzeniu elementów 
innowacyjnych.

– Teraz mamy czasy niespokojne dla-
tego nasz rząd przykłada dużą wagę do 
bezpieczeństwa, a moim zadaniem jest, 
aby to bezpieczeństwo przekładało się 
na rozwój przemysłu obronnego. […] Dzi-
siaj nie mamy na tyle spokojnych czasów, 
w jakich chcielibyśmy żyć, dlatego trzeba 
dbać o przemysł obronny, zbrojeniowy – 
to motto naszego rządu – podkreślił wi-
cepremier.

Huta Stalowa Wola dostarcza już 
sprzęt do polskiej armii, co jest efektem 
podpisanej przez premier Beatę Szydło 
umowy na dostawę moździerzy samo-
bieżnych RAK. W listopadzie Antoni Ma-
cierewicz, Minister Obrony Narodowej, 
przyglądał się procesowi realizacji zamó-
wienia. Z kolei w połowie grudnia doszło 
do podpisania kolejnej umowy z Hutą, 
tym razem na dostawę dywizjonowych 
modułów ogniowych o kryptonimie 
„Regina”. Wartość kontraktu przekracza  
4 miliardy złotych i jest to jedna z naj-
większych tego typu umów w polskiej 
zbrojeniówce. Umowę na dostawę dla 
polskiej armii modułów „Regina” podpi-
sali premier Beata Szydło i minister An-
toni Macierewicz.

Warto wspomnieć, że Huta Stalowa 
Wola stała się współwłaścicielem sanoc-
kiego Autosanu, co oznacza, że fabryka 
autobusów weszła w skład Polskiej Gru-
py Zbrojeniowej. Akt notarialny zakupu 
firmy został podpisany w marcu tego 
roku przez premier Beatę Szydło, która 
w ten sposób uwieńczyła swoje stara-
nia mające na celu ratowanie Autosanu 
przed upadkiem i likwidacją.

Wizyty delegacji rządowych nie były 
związane jedynie z przemysłem obronnym. 
W listopadzie premier Beata Szydło wzięła 
udział w konferencji z okazji 10. rocznicy 
podpisania Deklaracji Łańcuckiej, która 
umożliwiła rozpoczęcie starań o utworze-
nie szlaku drogowego Via Carpatia łączą-
cego Litwę, Polskę, Słowację i Węgry. 

W tym samym miesiącu, w Krośnie, 
szef resortu zdrowia Konstanty Radziwiłł 
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– Polski rząd jest zdecydowany, żeby 
zakupów dla polskiej armii dokonywać 
w polskich firmach, które znajdują się 
w Polsce, w których pracują polscy pra-
cownicy – taką zapowiedź usłyszeli z ust 
premier Beaty Szydło pracownicy mie-
leckiego PZL. Premier w Mielcu towarzy-
szył Antoni Macierewicz Minister Obro-
ny Narodowej. 

PZL Mielec będąc producentem i do-
stawcą dla amerykańskiej armii zaawan-

Autosan oficjalnie wszedł w skład Polskiej Grupy Zbrojeniowej

Do polskiej armii trafiło już 9 „Krabów”
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uczestniczył w otwarciu nowego oddziału 
rehabilitacyjnego w szpitalu wojewódz-
kim oraz podpisał deklarację współpracy 
na rzecz rozwoju kształcenia i systemu 
ochrony zdrowia na Podkarpaciu. De-
klaracja ustala współpracę na rzecz pod-
niesienia jakości kształcenia, dostępu do 
profesjonalnej opieki medycznej oraz na 
rzecz utworzenia i rozbudowy Szpitala 
Uniwersyteckiego powstałego na bazie 
Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego  
Nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie 
połączonego z Podkarpackim Centrum 
Chorób Płuc, który zapewni  mieszkań-
com regionu dostęp do najnowocze-
śniejszych i wysokospecjalistycznych 
świadczeń medycznych.

– Bardzo istotnym elementem nowo-
czesnej służby zdrowia jest nauka i kadry. 
I te dwa elementy stanowią o tym, czego 
oczekują pacjenci, czyli wysokiej jakości  
i dostępności służby zdrowia. To zależy 
nie tylko od pewnego stanu, ale od  pro-
cesu, który się dzieje. Żeby utrzymywać 
dobrą jakość musimy się zmieniać. I do 
tego potrzebne są lokomotywy. Takimi 
lokomotywami są uczelnie, w tym me-
dyczne. I dobrze, że na Podkarpaciu taka 
lokomotywa działa – tłumaczył minister.

Nie sposób w tym miejscu pominąć 
tak ważnego wydarzenia jakim był Kongres 
590, na którym oprócz prezydenta RP An-
drzeja Dudy gościli premier Beata Szydło  
i wicepremier, Mateusz Morawiecki. 

Przy tej okazji premier Szydło odwie-
dziła funkcjonujące w Leżajskim Zespole 

Szkół Technicznych pracownie praktycz-
nej nauki zawodu, gdzie mówiła o szan-
sach dla młodych ludzi, jakie niesie ze 
sobą reforma oświaty w Polsce.

Również w listopadzie, do Rzeszo-
wa zawitał Mariusz Błaszczak, Minister 
Spraw Wewnętrznych i Administracji, 
który wręczył nagrody funkcjonariuszom 
służb podległych jego resortowi. Mini-
ster uhonorował także nastolatków, któ-
rzy za pomoc w ratowaniu życia otrzy-
mali odznakę „Młody Bohater”. Szef 
MSWiA wręczył nagrody funkcjonariu-
szom Państwowej Straży Pożarnej, Policji 
oraz Straży Granicznej, zapowiedział też 
ponowne otwarcie wygaszonych przed 
laty posterunków Policji.

– Chciałbym Wam podziękować za 
postawę, która wynika z przysięgi jaką 
składaliście przystępując do służby. Za 
postawę oczekiwaną wobec obywateli 
naszego kraju,  których zdrowie, mienie 
i życie chronicie. Ta postawa jest wła-
śnie przykładem przywracania i umac-

niania etosu służby w formacjach, które 
są odpowiedzialne za bezpieczeństwo 
obywateli naszego kraju  – powiedział 
do przedstawicieli służb mundurowych 
Mariusz Błaszczak.

Częste wizyty przedstawicieli rządo-
wych na Podkarpaciu pokazują, że nasz 
region zyskał na znaczeniu w polityce 
prowadzonej przez rząd Beaty Szydło. 
To duża zasługa Samorządu Wojewódz-
twa Podkarpackiego, który potrafi za-
interesować polityków sprawami re-
gionu. Dzięki temu możemy liczyć na 
rządowe wsparcie ważnych inwestycji, 
jak chociażby budowę trasy S19. Udział 
rządowych przedstawicieli w przedsię-
wzięciach gospodarczych, jak chociażby 
Kongres 590, wpływa z kolei na kształto-
wanie pozytywnego wizerunku Podkar-
pacia jako miejsca atrakcyjnego do inwe-
stowania, rozwoju biznesu oraz otwarte-
go na współczesne wyzwania w zakresie 
implementacji innowacji i nowoczesnych 
technologii w przemyśle.

fo
t.

 M
. M

ie
ln

ic
zu

k

fo
t.

 A
. G

or
ze

la
k-

N
ie

du
ży

fo
t.

 M
. M

ie
ln

ic
zu

k

fo
t.

 M
. M

ie
ln

ic
zu

k

Minister Antoni Macierewicz z załogą PZL Mielec 

Szef MSWiA nagrodził funkcjonariuszy szłużb 
mundurowych

Black Hawk – sztandarowy produkt PZL Mielec

Premier RP na spotkaniu z leżajską młodzieżą

Symboliczne otwarcie oddziału rehabilitacji w Krośnie
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Jeszcze Polska nie zginęła, Kiedy my 
żyjemy – wspólnym odśpiewaniem naro-
dowego hymnu  przez członków zarządu, 
radnych województwa oraz członków 
Kongresu Polonii Amerykańskiej rozpo-
częło się na Podkarpaciu I Forum Polonii 
Amerykańskiej w Polsce.  

6 dni, 120 członków Polonii, dziesiątki 
spotkań, setki rozmów, tysiące wzrusza-
jących, radosnych, pełnych wspo-
mnień i refleksji chwil. Obrady 
delegatów Kongresu Po-
lonii Amerykańskiej, uro-
czysta sesja sejmiku, kon-
ferencja z udziałem przed-
stawicieli Prezydenta RP i 
marszałka Senatu, wizyty w 
będących wizytówkami Pol-
ski firmach, debata gospodarcza, 
wydarzenia kulturalne przygotowane dla 
amerykańskich gości oraz zwiedzanie naj-
piękniejszych zakątków Podkarpacia – tak 
w skrócie można podsumować I Forum 
Polonii Amerykańskiej w Polsce.       

Powitanie
Serdecznie witamy na gościnnej pod-

karpackiej ziemi! Czujemy się zaszczy-
ceni i dumni, że Kongres Polonii Ame-
rykańskiej wybrał właśnie nasz region, 
aby to u nas odbyć swoje obrady. Mam 
nadzieję, że nasze wspólne działania, fo-

Kongres  
Polonii Amerykańskiej  
na Podkarpaciu

rum, wizyty, debaty i spotkania pozwolą 
poszerzyć kontakty z Polonią i przyniosą 
nam obopólne korzyści. Tu na was  za-
wsze czekamy! – witał uczestników Fo-
rum marszałek Władysław Ortyl.

Na Podkarpacie przyjechało 120 
członków Polonii, wśród nich 50 dele-
gatów Kongresu Polonii Amerykańskiej.  
W regionie gościli od 25 do 31 lipca. Było 

to wydarzenie bez precedensu. 
Po raz pierwszy w 72-letniej 

historii Kongresu Polonii 
Amerykańskiej jego de-
legaci obradowali  poza 
kontynentem amerykań-

skim, właśnie na podkar-
packiej ziemi.  

Witajcie w domu – po-
witał Polonię przewodniczący sejmiku 
Jerzy Cypryś na uroczystej  sesji Sejmiku 
Województwa Podkarpackiego.   

Kongres Polonii Amerykańskiej po-
wstał po to, aby dbać o interesy Polaków 
na kontynencie amerykańskim i aby po-
magać Polsce. Od ponad 70 lat staramy 
się jednoczyć Polaków, by wspólnymi 
działaniami wspierać funkcjonowanie 
10 milionowej społeczności polonijnej 
w Ameryce. Nasza organizacja zawsze 
dbała o prestiż Polaków i Polski w świe-
cie i to się nie zmieniło. Dziękujemy za 
zaproszenie i mamy nadzieję, że nasze 
relacje będą się rozwijać – podkreślał 

prezes Kongresu Polonii Amerykańskiej 
Frank Spula.  

Podczas sesji radni województwa 
przyjęli stanowisko wyrażające szacunek 
i podziękowanie wobec podejmowa-
nych przez lata przez Polonię działań na 
rzecz budowania pozycji Polski i Polaków  
w świecie. 

Budowanie mostów współpracy   
I Forum Polonii Amerykańskiej  

w Polsce zorganizowali wspólnie Sa-
morząd Województwa Podkarpackiego  
i Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” pod 
Honorowym Patronatem Marszałka Se-
natu RP oraz przy finansowym wsparciu 
Kancelarii Senatu RP. Celem Forum było 
stworzenie płaszczyzny spotkania i debaty 
pomiędzy Polonią i instytucjami polonij-
nymi a przedstawicielami parlamentu, sa-
morządu, gospodarki i biznesu w Polsce, 
czyli kolejnego mostu do dwustronnej 
współpracy. Oczywiście ze szczególnym 
uwzględnieniem prezentacji potencjału 
prężnie rozwijającego się Podkarpacia. 

Inauguracja 
Inauguracja Forum Polonii Amery-

kańskiej odbyła się w Centrum Wysta-
wienniczo-Kongresowym w Jasionce. 
Oprócz przedstawicieli Polonii uczestni-
czyli w niej także zaproszeni goście – Szef 
Gabinetu Prezydenta RP Adam Kwiat-
kowski oraz Marszałek Senatu RP Stani-
sław Karczewski.  

Państwa doskonale zorganizowane 
działania miały ogromne znaczenie na 
drodze Polski do Sojuszu Północnoatlan-
tyckiego, dla umocnienia pozycji Polski 
na arenie międzynarodowej oraz dla 
naszego bezpieczeństwa – napisał Prezy-
dent RP Andrzej Duda do Polonii uczest-
niczącej w Forum.

Stanisław Karczewski, Marszałek Se-
natu RP dziękował za organizację Forum – 
To fenomenalny pomysł, za który dziękuję 
marszałkowi Władysławowi  Ortylowi. To 
genialne, że Forum odbywa się właśnie na 
Podkarpaciu. Dzięki temu mogą Państwo 
obejrzeć wspaniałe miejsca i zobaczyć, 
jak Polska pięknie się rozwija. 

Aleksandra Gorzelak-Nieduży 

Family photo w Łańcucie
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Wydarzenie bez precedensu 
To jest historyczny moment dla nas 

wszystkich, dla ludzi, którzy biorą udział 
w Forum, ale trzeba też pamiętać o lu-
dziach, którzy tworzyli KPA – na pewno 
na nas patrzą i nam kibicują – podkreślał 
wagę wydarzenia Prezes Kongresu Polo-
nii Amerykańskiej Franc Spula. 

Jan Cytowski – prezes Rady Polo-
nii Świata mówił, że Polonia na bieżąco 
śledzi wydarzenia w kraju – Jest to ten 
moment, żeby pokazać Polsce, że my Po-
lacy mieszkający poza granicami kraju je-
steśmy żywo zainteresowani tym, co się  
w Polsce dzieje, co się o Polsce mówi  
i jak jest postrzegana na świecie.

Marszałek Władysław Ortyl prezen-
tując Polonii gospodarcze oblicze regionu 
podkreślał nasze związki z USA – Forum 
to nowa formuła dialogu pomiędzy Pol-
ską a Polonią za granicą. Jesteśmy pew-
ni, że ta formuła sprawdzi się w praktyce 
i przełoży się na konkretne efekty. 

To jest dobry moment, żeby ci któ-
rzy przyjechali z USA przyjrzeli się temu, 
co zrobiliśmy z wolnością. W kuluarach 
słyszę pełne zachwytu słowa dotyczące 
tego, co się w Polsce wydarzyło – mówił 
prezes Stowarzyszenia „Wspólnota Pol-
ska” Longin Komołowski.

O zachowaniu tożsamości  
i sukcesie gospodarczym  

Podczas kilkunastu paneli Forum 
Polonii Amerykańskiej dyskutowano 
między innymi o nowych zasadach opie-
ki nad Polonią i Polakami za granicą,  
o wyzwaniach generacyjnych, zachowa-
niu tożsamości narodowej na przestrzeni 
pokoleń. W czasie debaty gospodarczej 

– „Ja dla Polski - Polska dla mnie” przed-
stawiciele polskiego i amerykańskiego 
biznesu mówili  o możliwościach inwe-
stowania w Polsce.   

Marszałek Władysław Ortyl zachęcał 
przedstawicieli Polonii do inwestowania 
na Podkarpaciu – Chcemy pokazać Polo-
nii Podkarpacki Park Naukowo-Techno-
logiczny, liczne strefy ekonomiczne, ob-
szary aktywności gospodarczej. Chcemy, 
żeby doszło do nawiązania współpracy  
z firmami i samorządami, które  wspie-
rają działania związane z pozyskiwaniem 
inwestorów i tworzeniem miejsc pracy.

To pozytywne wrażenie z Podkarpa-
cia przekażemy dalej, w wiele środowisk 
polonijnych i biznesowych. Wszędzie 
gdzie będę mógł, będę promował wasze 
możliwości – mówił Ludwik Wnękowicz - 
dyrektor Krajowy Kongresu Polonii Ame-
rykańskiej, zachwycony zmianami, jakie 
zaszły w Polsce i na Podkarpaciu.

O rewolucji cyfrowej i osiągnięciach 
podkarpackich firm mówili przedstawi-
ciele  firm z branży informatycznej – As-
seco i G2A.com.

Chcemy pokazać Polonii, że w Polsce 
też można osiągnąć sukces, ukazać, że 
mamy dostęp do najnowszych technolo-
gii, takich jak druk 3D czy wirtualna rze-
czywistość, bo właśnie z tymi branżami 
jesteśmy związani jako G2A – powiedział 
Bartosz Skwarczek – prezes G2A.com.

To spotkanie to dobry początek twór-
czej współpracy. Podkarpacie otwiera 
drzwi dla przedsiębiorców z USA – przy-
jeżdżajcie, nie tylko odpocząć, ale tak-
że, aby robić z nami interesy – mówiła 
Jadwiga Emilewicz podsekretarz stanu 
w Ministerstwie Rozwoju, prezentując 

działania rządu skierowane do bizneso-
wych środowisk Polonii.

Dokonania Podkarpacia przedstawi-
ciele Polonii oglądali podczas objazdu 
gospodarczego, poznając potencjał oraz 
inwestycje, tworzące innowacyjny obraz 
regionu. Poznali PPNT „Aeropolis” w Ja-
sionce, firmę G2A, która zdobywa kolej-
ne rynki w branży gier komputerowych 
oraz innowacyjne sposoby produkcji 
światłowodów w firmie Fibrain. W Miel-
cu usłyszeli receptę na sukces “Doliny 
Lotniczej” i obejrzeli Specjalnej Strefie 
Ekonomicznej “Euro-Park Mielec”. Go-
ścili w PZL Mielec spółce Sikorsky Air-
craft Corporation, Hucie Stalowa Wola  
i w amerykańskiej firmie Jenmar Merol. 

Najbardziej wzruszającą częścią po-
bytu Polonii na Podkarpaciu była wizyta 
w Muzeum Polaków Ratujących Żydów 
imienia Rodziny Ulmów w Markowej. 
W ciszy, zadumie, z refleksją i wzrusze-
niem – tak Polonia oddała cześć rodzinie 
Ulmów. To lekcja pamięci o  prawdziwych 
chrześcijanach. Dowód na to, że dobro 
jest w człowieku – napisała w księdze 
pamiątkowej Alicja Kuklińska ze Związku 
Narodowego Polskiego z Chicago. 

Początek został zrobiony 
W podziękowaniu za zorganizowanie 

na Podkarpaciu Forum marszałek Wła-
dysław Ortyl otrzymał od przedstawicieli 
Polonii pamiątkową flagę USA.

Na 2018 rok Marszałek Senatu RP 
Stanisław Karczewski zapowiedział orga-
nizację w Polsce Forum Polonii z całego 
świata. Marszałek Władysław Ortyl zade-
klarował, że Podkarpacie chętnie podej-
mie się tego wyzwania.  

Zespół Połoniny wystąpił dla amerykańskiej Polonii Amerykańska flaga w prezencie 
dla marszałka

Wspólne zdjęcie gości z USA w Sali Audytoryjnej  Urzędu Marszałkowskiego
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Goście z USA odwiedzili m.in. Mielec
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angażuje się w  nowe technologie, nowe 
rozwiązania, które już niebawem będą 
mieć zastosowanie w naszym codzien-
nym życiu – mówił podczas otwarcia za-
wodów marszałek Ortyl.

Zawodnicy rywalizowali w kilku kon-
kurencjach. Jedną z najciekawszych była 
terenowa nawigacja „na ślepo”. Drużyny 
musiały kierować łazikiem po zadanej 
trasie bez podglądu z kamer, a jedynie 
przy użyciu danych z pokładowego syste-
mu nawigacji. Konstruktorzy startowali 
też w takich konkurencjach jak pobranie 
próbki, awaryjna naprawa czy obsługa za 
pomocą łazika wyznaczonego urządze-
nia. Zawody były częścią światowej ligi 
robotycznej.

Podkarpacka 
podróż na Marsa

Monika Konopka

Podkarpackie było miejscem zmagań robotów marsjańskich. 
Wszystko za sprawą trzeciej edycji zawodów European Rover 
Challenge, które we wrześniu odbyły się w Centrum Wysta-
wienniczo-Kongresowym w Jasionce.

Konkursowi łazików towarzyszyły 
atrakcje w tzw. strefie pokazów, gdzie 
można wziąć udział w prezentacjach, 
warsztatach, albo zabawić się w na-
ukowca lub poznać podstawy robotyki. 
Stoiska były chętnie odwiedzane przez 
całe rodziny.

Ważnym wydarzeniem pierwszego 
dnia zawodów była debata obywatelska 
na temat przestrzeni i technologii ko-
smicznych. Wydarzenie było połączone 
z pierwszym Europejskim Kongresem 
Robotycznym, na którym zostały zapre-
zentowane założenia Polskiej Strategii 
Kosmicznej.

ERC to największa w Europie impreza 
robotyczno-kosmiczna, skierowana do 
przedstawicieli świata nauki, biznesu, 
sektora new-tech, studentów, a także 
szerokiej publiczności. Organizatorami 
tegorocznej edycji byli: Europejska Fun-
dacja Kosmiczna oraz Województwo 
Podkarpackie.

Zanim wystartowały zawody przez 
kilka dni trwały przygotowania do tego 
niecodziennego wydarzenia. Do Centrum 
Wystawienniczo-Kongresowego potężne 
wywrotki musiały przywieźć tony piasku. 
Powstała z nich duża piaskownica, która 
swoją strukturą i ukształtowaniem przy-
pominała powierzchnię Marsa. To wła-
śnie na tej piaskowej arenie rozegrały się 
wszystkie konkurencje.

Zawody rozpoczęły się od wbicia flagi 
Podkarpacia oraz Marsa w pagórek usy-
pany na torze konkursowym. Zrobił to 
marszałek Władysław Ortyl wraz z grupą 
młodych ludzi. 

Cieszy mnie bardzo fakt, że tak wie-
lu młodych ludzi – uczniów, studentów, 
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Takie roboty opanowały na dwa dni CWK
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Ostatnie poprawki przed startem

Do CWK zawitał Dancing Matt

Zajęcia dla dzieciTony piasku na zmagania łazików

Wbicie flagi rozpoczęło zawody łazików

 Zmagania na marsjańskiej piaskownicy

Obywatelska debata nt przestrzeni i technologii kosmicznych
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 - Losy naszego kraju są skomplikowa-
ne, naród nasz musiał cierpieć wielokrot-
nie, ale chrześcijańskie wartości pozwoliły 
przetrwać największe wojenne i polityczne 
zawieruchy – mówił marszałek Władysław 
Ortyl podczas odsłonięcia pomnika upa-
miętniającego 1050 rocznicę chrztu Polski.

Uroczystość odbyła się 20 listopada. 
Pomnik poświęcił biskup rzeszowski Jan 
Wątroba. Odsłonięcia dokonali marszałek 
Władysław Ortyl, przewodniczący sejmiku 
Jerzy Cypryś oraz Adam Pęzioł przewodni-
czący Komitetu Organizacyjnego Obcho-
dów 1050-lecia Chrztu Polski na Podkar-
paciu. W okazałej bryle, którą wykonała 
firma Rogala umieszczono kapsułę czasu. 
Znalazł się w niej między innymi list z prze-
słaniem dla potomnych, pod którym pod-
pisali się m.in. przedstawiciele samorządu 
województwa, wojewoda, prezydent Rze-

Hołd dla 1050 lat chrześcijaństwa w Polsce
szowa, a także biskup Jan Wątroba, oraz 
zdjęcie, na którym umieszczone zostały 
wizerunki marszałka, wojewody, biskupa 
i prezydenta Rzeszowa. Do tuby włożono 
również regionalne gazety i pendrive z fil-
mem prezentującym atuty województwa 
podkarpackiego. Kapsułę wmurował mar-
szałek z Sekretarzem Województwa Lesła-
wem Majkutem.

W ramach jubileuszu Chrztu Polski na 
Podkarpaciu odbyło się kilkanaście konfe-
rencji oraz koncertów. Podkarpacki komi-
tet zorganizował także spotkania w Wilnie 
i we Lwowie. Uroczyste zakończenie cyklu 
zaplanowano w Bazylice Mniejszej w Miel-
cu, gdzie gościem konferencji będzie  prof. 
Philip Steele, a po uroczystej Eucharystii 
odbędzie się koncert w wykonaniu orkie-
stry Filharmonii Podkarpackiej. 

Tomasz Leyko
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