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Ponad 1 mld 136 mln euro otrzyma województwo podkarpackie w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego obejmuj¹cego lata 2007-2013. Uroczysta inaugura-
cja programu odby³a siê 29 kwietnia 2008 roku podczas konferencji zorganizowanej
w Zespole Sal Wyk³adowych Politechniki Rzeszowskiej. Wziêli w niej udzia³ przedstawi-
ciele beneficjentów programu z terenu województwa.

W trakcie konferencji zaprezentowany zosta³ spot promuj¹cy Regionalny Program
Operacyjny Województwa Podkarpackiego. Po emisji spotu wszyscy obecni na
konferencji mogli z³o¿yæ swoje podpisy na pami¹tkowej pi³ce � �bohaterce� filmu
promocyjnego.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego
zainaugurowany!

INWESTUJEMY W ROZWÓJ

wew_MAJ.p65 2008-06-03, 12:542

Czarny



1�Podkarpacki Przegl¹d Samorz¹dowy� � maj-czerwiec 2008

Spis tre�ci:

�PODKARPACKI PRZEGL¥D SAMORZ¥DOWY�
� pismo samorz¹du województwa podkarpackiego

Wydawca:Wydawca:Wydawca:Wydawca:Wydawca: Urz¹d Marsza³kowski Województwa Podkarpackiego, ul. Grunwaldzka 15,
35-959 Rzeszów. Redaktor naczelny:Redaktor naczelny:Redaktor naczelny:Redaktor naczelny:Redaktor naczelny: Rafa³ Baranowski. Redaguje zespó³. Druk: Druk: Druk: Druk: Druk: MITEL s.c.
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Trzeci maja 1791 roku by³ dniem znacz¹cym w historii Europy i prze³omowym
w dziejach naszej Ojczyzny. Tego dnia Polska i Polacy otrzymali pierwsz¹
w Europie, i drug¹ na �wiecie, nowoczesn¹ konstytucjê.

Uchwalona wówczas przez Sejm ustawa zasadnicza regulowa³a ustrój
Rzeczypospolitej Obojga Narodów, wprowadza³a polityczne zrównanie
mieszczan i szlachty, stawia³a ch³opów pod ochron¹ pañstwa. Konstytucja
znosi³a te¿ zgubn¹ dla kraju instytucjê, jak¹ by³o liberum veto.

Zdaniem dwóch wspó³autorów tekstu Konstytucji 3 maja, Ignacego Potoc-
kiego i Hugona Ko³³¹taja, by³a ona �ostatni¹ wol¹ i testamentem gasn¹cej
Ojczyzny�. Przez mroczne lata zaborów i niewoli pamiêæ o niej dawa³a
Polakom si³ê do walki o wolno�æ i nadziejê na odzyskanie niepodleg³o�ci.

Przywo³uj¹c w pamiêci datê 3 maja, nie mo¿na nie nawi¹zaæ do s³ów
preambu³y konstytucji: �Uznaj¹c, i¿ los nas wszystkich od ugruntowania
i wydoskonalenia konstytucji narodowej jedynie zawis³, d³ugim do�wiadcze-
niem poznawszy zadawnione rz¹du naszego wady, a chc¹c korzystaæ
z pory, w jakiej siê Europa znajduje i z tej dogorywaj¹cej chwili, która nas
samym sobie wróci³a, wolni od hañbi¹cych obcej przemocy nakazów, ceni¹c
dro¿ej nad ¿ycie, nad szczê�liwo�æ osobist¹ egzystencjê polityczn¹, niepodle-
g³o�æ zewnêtrzn¹ i wolno�æ wewnêtrzn¹ narodu, którego los w nasze rêce jest
powierzony, chc¹c oraz na b³ogos³awieñstwo, na wdziêczno�æ wspó³czesnych
i przysz³ych pokoleñ zas³u¿yæ, mimo przeszkód, które w nas namiêtno�ci
sprawowaæ mog¹, dla dobra powszechnego, dla ugruntowania wolno�ci, dla
ocalenia Ojczyzny naszej i jej granic, z najwiêksz¹ sta³o�ci¹ ducha niniejsz¹
konstytucjê uchwalamy [�]�.

S³owa te, spisane ponad dwie�cie lat temu, tak¿e dzi� wskazuj¹ nam drogê,
któr¹ powinni�my kroczyæ � ponad politycznymi podzia³ami, bez niesnasek
i sporów, maj¹c na uwadze dobro Polski i Polaków.

�wiêtujemy 217. rocznicê uchwalenia Konstytucji 3 maja. Przepe³nia nas
szczê�cie i rado�æ, ¿e mo¿emy to czyniæ. Wielu z nas doskonale pamiêta nie
tak odleg³e przecie¿ czasy, gdy �wiêtowanie kolejnych rocznic uchwalenia
Konstytucji 3 maja, by³o surowo zabronione. Dzi�, gdy nikt ju¿ nam tego nie
zabrania, �mia³o okazujmy nasz patriotyzm i dumê z dzie³a naszych
wybitnych przodków. G³êboko wierzê, ¿e przy�wiecaj¹ce im i nam warto�ci:
�Bóg, Honor i Ojczyzna�, bêd¹ towarzyszyæ nastêpnym pokoleniom Polaków.

Czcz¹c pamiêæ tych, którzy ponad dwie�cie lat temu podjêli siê trudu
naprawy Ojczyzny, pamiêtajmy, ¿e tak¿e dzi� Polska znajduje siê w naszych
rêkach i to my jeste�my odpowiedzialni za Jej przysz³o�æ. Nasza mi³o�æ do
Ojczyzny niech objawia siê ka¿dego dnia, a najpe³niejszym jej wyrazem
niech bêd¹ czyny, a nie choæby najwznio�lejsze i najpiêkniejsze s³owa.

Zygmunt Cholewiñski
Marsza³ek Województwa Podkarpackiego
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Obchody rozpoczê³a uroczysta msza
�wiêta odprawiona w intencji samo-
rz¹dów terytorialnych w rzeszowskim
ko�ciele farnym. Po nabo¿eñstwie przed-
stawiciele samorz¹dów z terenu woje-
wództwa podkarpackiego wziêli udzia³
w paradzie ulicami Rzeszowa.

nia Samorz¹dów Terytorialnych dla
najzdolniejszej m³odzie¿y z terenu
Podkarpacia. Te ostatnie otrzyma³o 25
uczniów.

Organizatorami obchodów Dnia Sa-
morz¹du Terytorialnego byli marsza³ek
województwa podkarpackiego Zyg-

Laureaci �PodkarpackiejLaureaci �PodkarpackiejLaureaci �PodkarpackiejLaureaci �PodkarpackiejLaureaci �Podkarpackiej
Nagrody SamorNagrody SamorNagrody SamorNagrody SamorNagrody Samorz¹dowej�z¹dowej�z¹dowej�z¹dowej�z¹dowej�

Gmina:
wójt Stanis³aw Rokosz (Gmina Dêbica)
Miasto ma³e: burmistrz Zbigniew Sanocki
(Jedlicze)
Miasto du¿e: prezydent Piotr Przytocki
(Krosno)
Powiat: starosta Wies³aw Siembida
(Powiat stalowowolski)

Najpopularniejszy SamorNajpopularniejszy SamorNajpopularniejszy SamorNajpopularniejszy SamorNajpopularniejszy Samorz¹dowiecz¹dowiecz¹dowiecz¹dowiecz¹dowiec
Spo³eczno�ci PodkarpackiejSpo³eczno�ci PodkarpackiejSpo³eczno�ci PodkarpackiejSpo³eczno�ci PodkarpackiejSpo³eczno�ci Podkarpackiej

Starosta Robert Godek
(Powiat strzy¿owski)
Prezydent Robert Choma (Przemy�l)
Burmistrz Józef Rzepka (Brzozów)
Wójt Ryszard Bugiel (Gmina Kamieñ)

LiderLiderLiderLiderLiderzy samorzy samorzy samorzy samorzy samorz¹dno�ciz¹dno�ciz¹dno�ciz¹dno�ciz¹dno�ci

Wójt Stanis³aw Rokosz (Gmina Dêbica)
Starosta W³adys³aw Bielawa
(Powiat dêbicki)
Burmistrz Kazimierz Rokita
(Miasto i Gmina G³ogów Ma³opolski)
Burmistrz Zbigniew Sanocki
(Gmina Jedlicze)
Prezydent Piotr Przytocki (Krosno)
Starosta Józef Michalik
(Powiat lubaczowski)
Prezydent Robert Choma (Przemy�l)
Prezydent Tadeusz Ferenc (Rzeszów)
Wójt Zbigniew Sawiñski (Gmina Solina)
Burmistrz Henryk Su³uja
(Ustrzyki Dolne)
Wójt Andrzej Betlej (Gmina Zarszyn)

Najlepsze strony internetoweNajlepsze strony internetoweNajlepsze strony internetoweNajlepsze strony internetoweNajlepsze strony internetowe
wg jurwg jurwg jurwg jurwg jury plebiscytuy plebiscytuy plebiscytuy plebiscytuy plebiscytu

Starostwo Powiatowe w Ja�le
Urz¹d Miasta w Kro�nie
Urz¹d Gminy w Baligrodzie

Najlepsze strony internetoweNajlepsze strony internetoweNajlepsze strony internetoweNajlepsze strony internetoweNajlepsze strony internetowe
wg internautówwg internautówwg internautówwg internautówwg internautów

Starostwo Powiatowe w Lubaczowie
Urz¹d Miasta i Gminy
w G³ogowie Ma³opolskim
Urz¹d Gminy w ¯yrakowie

Dzieñ Samorz¹du
Terytorialnego

Tegoroczny Dzieñ Samorz¹du Terytorialnego uroczy�cie obchodzono
w Rzeszowie w sobotê, 17 maja. Podczas gali w Wojewódzkim Domu Kultury
poznali�my najlepszych samorz¹dowców z terenu województwa podkar-
packiego.

Uroczysto�ci by³y kontynuowane
w Wojewódzkim Domu Kultury. Kon-
ferencjê zainaugurowa³ okoliczno�cio-
wy wyk³ad eurodeputowanego Mie-
czys³awa Janowskiego zatytu³owany
�Dziesiêciolecie samorz¹du wojewódz-
twa podkarpackiego i samorz¹dów po-
wiatowych�.

W czasie konferencji marsza³ek wo-
jewództwa podkarpackiego Zygmunt
Cholewiñski wrêczy³ statuetki dla naj-
lepszych podkarpackich samorz¹dow-
ców: wójta, burmistrza, prezydenta
i starosty. Marsza³ek wrêczy³ tak¿e wy-
ró¿nienia �V Podkarpackiego Forum
Lokalnej Prasy Samorz¹dowej�, a tak¿e
nagrody Podkarpackiego Stowarzysze-

munt Cholewiñski, Podkarpackie Stowa-
rzyszenie Samorz¹dów Terytorialnych
oraz Prezydent Miasta Rzeszowa Tade-
usz Ferenc.

Dzieñ Samorz¹du Terytorialnego jest
�wiêtem ustanowionym przez Sejm
Rzeczypospolitej Polskiej dla upamiêt-
nienia daty przeprowadzenia pierw-
szych w pe³ni demokratycznych wy-
borów samorz¹dowych do rad gmin
i miast, które odby³y siê 27 maja 1990
roku. Idea, jaka towarzyszy³a demo-
kratycznym wyborom do rad gmin
i powiatów przyczyni³a siê do powsta-
nia koncepcji nowego podzia³u teryto-
rialnego Polski, który funkcjonuje do
dzi�. Obecny podzia³ terytorialny, bêd¹cy

Samorz¹dowe laury wrêcza³ marsza³ek Zygmunt Cholewiñski.

urzeczywistnieniem demokratycznej idei
decentralizacji pañstwa polskiego, spe³-
nia wa¿ne funkcje integracyjne regio-
nalnych spo³eczno�ci, co jest zadaniem
niezmiernie wa¿nym, zarówno w two-
rzeniu spo³eczeñstwa obywatelskiego,
jak te¿ w kszta³towaniu i promocji
regionalnej kultury i tradycji.

BP

Dzieñ Samorz¹du
Terytorialnego
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Trzeciomajowe uroczysto�ci rozpoczê-
³a msza �wiêta odprawiona przez ksiêdza
biskupa Edwarda Bia³og³owskiego w ko-
�ciele farnym w Rzeszowie, nastêpnie
uczestnicy obchodów z³o¿yli kwiaty pod
pomnikiem Tadeusza Ko�ciuszki. W ob-
chodach wziêli równie¿ udzia³ Wojewo-
da Podkarpacki Miros³aw Karapyta oraz
Prezydent Rzeszowa Tadeusz Ferenc.
Rocznicowe obchody zakoñczy³a defilada
¿o³nierzy 21. Brygady Strzelców Podha-
lañskich, funkcjonariuszy Policji, Stra¿y
Po¿arnej i S³u¿by Wiêziennej.

RB

Urz¹d Marsza³kowski Województwa Podkarpackiego otrzy-
ma³ wyró¿nienie w konkursie �Mercurius Gedanensis� w kate-
gorii Najlepsza Kampania Promocyjna w Polsce za kampaniê
�Województwo Podkarpackie�.

Nagroda przyznana zosta³a podczas odbywaj¹cych siê w po³owie
kwietnia w Gdañsku targów turystycznych, bêd¹cych najwiêkszym
i najwa¿niejszym spotkaniem bran¿y turystycznej. W latach ubieg³ych
województwo podkarpackie wielokrotnie otrzymywa³o nagrody i me-
dale, zarówno za najatrakcyjniejsze stoisko, jak i za materia³y
promocyjne czy profesjonaln¹ obs³ugê stoiska. Tym bardziej cieszy
fakt, ¿e nadal nasze województwo jest dostrzegane, doceniane
i wyró¿nia siê na tle innych regionów

Gdañskie Targi Turystyczne to wrota do rynku turystycznego
Polski pó³nocnej i krajów nadba³tyckich, a wed³ug rankingu �Rynku
Podró¿y� znajduj¹ siê w pierwszej trójce najlepszych targów turystycz-
nych w Polsce. Maj¹ one ju¿ ugruntowan¹ pozycjê na bran¿owej
mapie targowej. Co roku odnotowuj¹ wzrost liczby wystawców
i odwiedzaj¹cych. Rokrocznie w targach uczestniczy ponad 470
wystawców z Polski i z zagranicy i odwiedza je ponad 10 000 go�ci.

Stoisko województwa podkarpackiego cieszy³o siê du¿ym zainte-
resowaniem odwiedzaj¹cych, którzy pytali o oferty zwi¹zane z wypo-
czynkiem rodzinnym, turystyk¹ piesz¹, uzdrowiskow¹, o wycieczki
na Ukrainê, g³ównie do Lwowa, jak równie¿ o bazê noclegow¹.
Najczê�ciej interesowano siê Bieszczadami, szlakami turystycznymi,
rowerowymi, a tak¿e mo¿liwo�ciami uprawiania turystyki ekstremal-
nej oraz architektur¹ drewnian¹. Udzielali�my informacji o imprezach
kulturalnych odbywaj¹cych siê w naszym regionie i najciekawszych
atrakcjach turystycznych. Du¿¹ popularno�ci¹ cieszy³y siê mapy,
przewodniki, informatory, nasze wydawnictwa: �Turystyka pielgrzym-
kowa�, �Podkarpackie ABC...� oraz �Podkarpackie dla dzieci�. Ten
ostatni wzbudza³ szczególne zainteresowanie u dzieci, które po jego
ogl¹dniêciu namawia³y rodziców do wyboru Podkarpackiego na
miejsce letniego wypoczynku.

PS

W³adze Województwa Podkarpac-
kiego uczci³y 217. rocznicê uchwale-
nia Konstytucji 3 maja. Kwiaty pod
pomnikiem Tadeusza Ko�ciuszki z³o-
¿yli marsza³ek województwa podkar-
packiego Zygmunt Cholewiñski oraz
przewodnicz¹cy Sejmiku Wojewódz-
twa Podkarpackiego Andrzej Matu-
siewicz.

217. rocznica uchwalenia
Konstytucji 3 maja

Samorz¹d województwa podkarpackiego przyst¹pi³ do aktualiza-
cji Strategii Rozwoju Województwa Podkarpackiego na lata 2007�
2020, dokumentu wyznaczaj¹cego g³ówne kierunki rozwoju regionu.

Konieczno�æ aktualizacji przyjêtej w pa�dzierniku 2006 r. strategii
wynika z ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia
polityki rozwoju, która wprowadzi³a zmiany w ustawie o samorz¹dzie
województwa dotycz¹ce kszta³tu strategii wojewódzkich. Zgodnie z art.
11 tej ustawy dokument strategii musi mieæ wydzielony okres zgodny
z okresem obowi¹zywania Strategii Rozwoju Kraju. Obecna strategia
rozwoju kraju zosta³a opracowana na lata 2007-2015. W zwi¹zku z tym,
¿e horyzont czasowy obowi¹zuj¹cej Strategii Rozwoju Województwa
Podkarpackiego zosta³ okre�lony do roku 2020, istnieje konieczno�æ
wprowadzenia zapisów, które w jasny sposób wydziel¹ cele, priorytety
i dzia³ania mo¿liwe do osi¹gniêcia i realizacji do roku 2015.

Znowelizowana ustawa o samorz¹dzie województwa w art. 11
ust. 1c precyzuje, jakie elementy powinna zawieraæ Strategia Rozwoju
Województwa. Zgodnie z nowymi zapisami przywo³anej wy¿ej
ustawy wprowadzone zmiany dotyczyæ powinny przede wszystkim:

* wydzielenia horyzontu czasowego zgodnego z okresem obowi¹-
zywania Strategii Rozwoju Kraju (2007-2015),

* ustalenia listy projektów infrastrukturalnych o szczególnym
znaczeniu dla osi¹gniêcia celów strategicznych,

* okre�lenia prognozy wysoko�ci �rodków publicznych s³u¿¹cych
realizacji tych projektów.

Rozpoczynaj¹c formalnie proces aktualizowania i porz¹dkowania
zapisów strategii, Sejmik Województwa Podkarpackiego uchwa³¹ nr
XX/331/08 z 8 kwietnia 2008 r. przyj¹³ harmonogram prac nad
aktualizacj¹ Strategii Rozwoju Województwa Podkarpackiego na lata
2007-2020. Aby zapewniæ w³a�ciwy merytorycznie i efektywny prze-
bieg prac nad aktualizacj¹ strategii, zarz¹d województwa powo³a³
uchwa³¹ nr 99/1604/08 z 4 marca 2008 r. Zespó³ Roboczy, pracuj¹cy
w sposób ci¹g³y przez ca³y okres prac nad aktualizacj¹ ww. doku-
mentu. Podstawowym zadaniem zespo³u jest nie tylko koordynacja
ca³o�ci prac wynikaj¹cych z przyjêtego przez sejmik województwa
harmonogramu, ale tak¿e odpowiedzialno�æ merytoryczna za przygo-
towanie finalnej wersji projektu zaktualizowanej strategii.

BW

Wyró¿nienie
w konkursie Mercurius

Gedanensis

Aktualizacja Strategii
Rozwoju Województwa
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Huta Stalowa Wola obchodzi w tym roku jubileusz 70-lecia. Kulmina-
cja obchodów nast¹pi³a 25 kwietnia, podczas uroczystej gali w Miejskim
Domu Kultury w Stalowej Woli. Podczas uroczysto�ci gratulacje zarz¹do-
wi i pracownikom stalowowolskiej huty z³o¿y³ marsza³ek Zygmunt
Cholewiñski.

� Gdy w latach trzydziestych ubieg³ego wieku zapad³a decyzja o realiza-
cji genialnego planu wicepremiera Eugeniusza Kwiatkowskiego, zapewne
niewielu zdawa³o sobie sprawê z tego, jakie znaczenie dla przysz³o�ci
Polski bêdzie mia³ Centralny Okrêg Przemys³owy. Wielki zryw naszych
poprzedników zaowocowa³ powstaniem Zak³adów Po³udniowych i niero-
zerwalnie z nimi zwi¹zanej Stalowej Woli. Zak³ady dawa³y pracê, miasto �
warunki do ¿ycia. Huta ros³a, a wysi³ek jej pracowników sprawi³, ¿e firma
sta³a siê cenionym producentem maszyn budowlanych i uzbrojenia na
�wiecie. Z prawdziw¹ dum¹ spogl¹dam na 70-letni¹ historiê Huty Stalowa Wola.
Z satysfakcj¹ odnotowujê, ¿e lata te przynios³y wiele sukcesów. Zas³uga w tym
Pracowników Firmy, których trud i zaanga¿owanie, uczyni³y ze znaku HSW
markê rozpoznawan¹ na ka¿dym kontynencie. Rado�ci¹ napawa mnie fakt, ¿e
nasze województwo mo¿e siê poszczyciæ przedsiêbiorstwem o tak wspania³ej
historii i dokonaniach. Jestem g³êboko przekonany, ¿e przed Hut¹ kolejne lata
prê¿nego rozwoju i umacniania swojej pozycji w kraju i poza jego granicami �
mówi³ do zebranych na uroczysto�ci w sali widowiskowej stalowowolskiego
MDK.

Gratulacje z r¹k marsza³ka Zygmunta Cholewiñskiego odebra³ prezes
zarz¹du Huty Stalowa Wola Miros³aw Bryska. Do r¹k prezesa Bryski trafi³ nie
tylko list gratulacyjny, ale równie¿ okoliczno�ciowa statuetka ze s³owami
uznania dla Firmy i jej Pracowników.

RB

Pierwsze Zawody Strzeleckie Dzien-
nikarzy o Puchar Marsza³ka Woje-
wództwa Podkarpackiego Zygmunta
Cholewiñskiego odby³y siê 4 kwiet-
nia na obiektach LOK w Ropczycach.
W klasyfikacji dru¿ynowej zawodów
zwyciê¿y³ zespó³ Gazety Codziennej
Nowiny, za� indywidualnej � Marek
Grzesik z Urzêdu Marsza³kowskiego.

Kapry�na aura nie zniechêci³a przed-
stawicieli mediów do uczestnictwa w za-
wodach. Na ich starcie stanê³o sze�æ
zespo³ów, a zawodnicy zmagali siê w dwóch
konkurencjach � strzelaniu z broni krót-
kiej w pozycji stoj¹cej oraz broni d³ugiej
w pozycji le¿¹cej. Nim jednak do rywa-
lizacji przyst¹pili dziennikarze, strza³y
z pistoletu sportowego odda³ marsza³ek
Zygmunt Cholewiñski. Uzyska³ znako-
mity wynik � 94 pkt. (w tym a¿ piêæ
trafieñ za 10 pkt.).

W klasyfikacji dru¿ynowej zawodów
zwyciê¿y³ zespó³ Gazety Codziennej No-
winy. Miejsce drugie przypad³o repre-

Trzy nowoczesne ambulanse wzbogaci³y
tabor Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Za-
moyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu.

Dwie karetki typu �S� (specjalistyczne) za-
kupione zosta³y dziêki �rodkom z unijnego
programu ZPORR oraz dotacji tarnobrzeskiego
Urzêdu Miasta, natomiast karetka typu �W�
(wypadkowa) � dziêki pieni¹dzom z progra-
mu rz¹dowego. Ambulanse marki Mercedes s¹
na wskro� nowoczesne oraz posiadaj¹ pe³ne
i wysokiej jako�ci wyposa¿enie niezbêdne do
udzielania pomocy chorym czy poszkodowa-
nym w ró¿nego rodzaju wypadkach. Po po-
�wiêceniu i oficjalnym przekazaniu do u¿ytko-
wania, pojazdy rozpoczê³y pracê w szpitalnym
oddziale ratunkowym tarnobrzeskiego szpitala.

� Cieszy, gdy nasze szpitale wzbogacaj¹ siê
o nowoczesny sprzêt s³u¿¹cy do ratowania
zdrowia i ¿ycia mieszkañców Podkarpacia.
¯yczê jednak, by rozpoczynaj¹ce dzi� s³u¿bê
karetki, mia³y jak najmniej powodów do wy-
jazdów, a ich za³ogi mia³y jak najmniej pracy �
powiedzia³ podczas uroczysto�ci przekazania
pojazdów do u¿ytku marsza³ek województwa
podkarpackiego Zygmunt Cholewiñski.

RB

Ostre strzelanie
w Ropczycach

zentantom Super Nowo�ci, a trzecie �
Telewizji Rzeszów. Kolejne lokaty zajê³y
dru¿yny: Gazety Wyborczej, Urzêdu Mar-
sza³kowskiego oraz Radia Centrum.

Klasyfikacjê indywidualn¹ wygra³ re-
prezentant Urzêdu Marsza³kowskiego Ma-
rek Grzesik, miejsce drugie przypad³o

Tym razem tylko dziewi¹tka�

Andrzejowi £apkowskiemu (Super No-
wo�ci), trzecie � Marcinowi Szczepañ-
skiemu (Urz¹d Marsza³kowski).

Zwyciêzcy zawodów uhonorowani
zostali okaza³ymi pucharami oraz pa-
mi¹tkowymi dyplomami.

RB

Nowe karetki
w Tarnobrzegu

70-lecie Huty
Stalowa Wola

pps_MAJ.p65 2008-06-03, 14:244

Czarny



5�Podkarpacki Przegl¹d Samorz¹dowy� � maj-czerwiec 2008

prof. dr hab.prof. dr hab.prof. dr hab.prof. dr hab.prof. dr hab.

Stanis³aw UliaszStanis³aw UliaszStanis³aw UliaszStanis³aw UliaszStanis³aw Uliasz
Urodzi³ siê 24 marca 1951 r. w Rów-

nem k. Dukli. Absolwent polonistyki WSP
w Rzeszowie - studia w latach 1969-
1974. Stopieñ naukowy doktora nauk hu-
manistycznych w 1985 r. (UJ), doktor
habilitowany - w 1994 r. (Uniwersytet
Wroc³awski). W listopadzie 2002 r. otrzy-
ma³ tytu³ profesora nauk humanistycz-
nych.

Praca zawodowa:Praca zawodowa:Praca zawodowa:Praca zawodowa:Praca zawodowa: zastêpca dyrektora
Instytutu Filologii Polskiej (1987-1990,
1991-1993), prodziekan Wydzia³u Filolo-
gicznego WSP w Rzeszowie (1994-1996).
Od 1996 dziekan Wydzia³u Filologicznego.
Od 2001 dziekan Wydzia³u Filologicznego
Uniwersytetu Rzeszowskiego. Przewod-
nicz¹cy (od 1995) Komitetu Okrêgowego
Olimpiady Literatury i Jêzyka Polskiego
w Rzeszowie; od kilku lat w Oddziale
Polskiego Radia w Rzeszowie przewodni-
cz¹cy Jury Ogólnopolskiego Konkursu na
Reporta¿ o Mniejszo�ciach Narodowych.

Badania:Badania:Badania:Badania:Badania: koncentruj¹ siê nad niezwy-
kle istotn¹ dziedzin¹ nowo¿ytnej humanis-
tyki: wiedz¹ o wspó³istnieniu literatur ró¿-
nych wspólnot etnicznych; bada te¿
wybrane zjawiska kresowych subkultur
przy zastosowaniu instrumentariów an-
tropologicznych, semiotycznych oraz lin-
gwistycznych, Kresy Wschodnie w litera-
turze polskiej; literatura pogranicza kultur,
literatura popularna, teoria i antropologia
literatury.

Publikacje:Publikacje:Publikacje:Publikacje:Publikacje: dorobek naukowy siêga
oko³o 100 pozycji bibliograficznych. Mo-
nografie: Polska proza lat 1918-1939
(1989), Literatura Kresów - kresy literatury
(1994), O literaturze Kresów i pograniczu
kultur (2001), Z problemów aksjologii
i kultury popularnej (red. 1996), Od
O�wiecenia do romantyzmu (red. 1997),
O dialogu kultur wspólnot kresowych
(red. 1998), Topika pogranicza w literatu-
rze polskiej i niemieckiej (red. 1998).

 Wybrane rozprawy:Wybrane rozprawy:Wybrane rozprawy:Wybrane rozprawy:Wybrane rozprawy: Oblicza literaturo-
znawczego dyskursu o pograniczu kultur
(2001), Z dziejów motywu stepu w pol-
skiej literaturze Kresów (2001), Kategoria
biografii symbolicznych a problemy syn-
tezy literatury pogranicza kultur (2005).

Promotor: Promotor: Promotor: Promotor: Promotor: wykszta³ci³ oko³o 300 ma-
gistrów filologii polskiej, wypromowa³ 5
doktorów nauk humanistycznych. Recen-
zowa³ kilkana�cie rozpraw doktorskich
oraz kilka rozpraw habilitacyjnych (UMK,
UWr), ocenia³ kilka projektów badaw-
czych KBN, opiniowa³ wnioski o tytu³
naukowy profesora.

Nagrody i odznaczenia:Nagrody i odznaczenia:Nagrody i odznaczenia:Nagrody i odznaczenia:Nagrody i odznaczenia: Ministra Edu-
kacji Narodowej w 1989 r., Srebrny Krzy¿
Zas³ugi - 1996, Z³oty Krzy¿ Zas³ugi -
2003.

� Panie Profesorze, z Pana biografii dowiadujemy siê, ¿e z Podkarpaciem
jest Pan zwi¹zany od urodzenia. Tutaj zdobywa³ Pan swoje wykszta³cenie,
w rzeszowskim �rodowisku akademickim rozwija³a siê Pañska kariera na-
ukowa � od asystenta do profesora zwyczajnego. Czy ten fakt bêdzie pomocny
w kierowaniu Uniwersytetem Rzeszowskim � najwiêksz¹ publiczn¹ uczelni¹
w regionie?

� My�lê, ¿e wiedza o regionie, jak te¿ szacunek dla wiêzi z ma³¹ ojczyzn¹
pozwol¹ lepiej kszta³towaæ to¿samo�æ Uniwersytetu Rzeszowskiego. Jest to niezwykle
wa¿ne w epoce standaryzacji i umasowienia.

� Uniwersytet daje szansê dobrej edukacji dla m³odzie¿y z Podkarpacia.
Jak¹ rolê w naszym regionie powinien spe³niaæ Uniwersytet Rzeszowski?

� Uniwersytet Rzeszowski to nie tylko miejsce na geograficznej mapie. Czêsto
mówi¹c o uniwersytetach, my�li siê o ich kulturotwórczej roli. Uczelnia musi przede
wszystkim rozwijaæ badania naukowe, umacniaæ istniej¹ce i zdobywaæ nowe
uprawnienia akademickie oraz rzetelnie kszta³ciæ m³odzie¿, umo¿liwiaj¹c jej dostêp
do nowoczesnych �rodków dydaktycznych. Oferta edukacyjna musi mieæ nowocze-
sne zaplecze, takie jak choæby Biblioteka Uniwersytetu Rzeszowskiego, której mog¹
nam zazdro�ciæ inne o�rodki akademickie w kraju. Ale Uniwersytet ma tak¿e za
zadanie kszta³towaæ w³a�ciwe postawy, pokazywaæ pozytywne wzorce, promowaæ
warto�ci. W tych zakresach dzia³alno�ci konieczna jest wielostronna i wielop³aszczy-
znowa wspó³praca z wieloma regionalnymi instytucjami, jak choæby z lokalnym
samorz¹dem, szko³ami.

� Na jakich polach mo¿e Uniwersytet wspó³pracowaæ z samorz¹dami?
� W³adze uczelni musz¹ ws³uchiwaæ siê w potrzeby lokalnych spo³eczno�ci, gdy¿

najlepsz¹ wiedzê w tym zakresie i pe³ne rozeznanie istotnych zadañ maj¹ w regionie
w³a�nie samorz¹dy. Bez wspó³pracy z samorz¹dami, bez ws³uchania siê w ich
oczekiwania � nie jest mo¿liwa centralna pozycja Uniwersytetu Rzeszowskiego
w regionie. Dodatkowym atutem naszej Uczelni jest jej ciekawe po³o¿enie; jeste�my
uniwersytetem w najdalej wysuniêtym na wschód regionie Unii Europejskiej.
Nak³ada to nas nowe zobowi¹zania, ale otwiera przed nami jednocze�nie ogromn¹
szansê na dynamiczny rozwój.

Prof. dr hab. Stanis³aw Uliasz od 1 wrze�nia obejmie funkcjê rektora
Uniwersytetu Rzeszowskiego. Z rektorem elektem rozmawia Zenon O¿óg.

Podkarpacki Rektor
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BUD¯ET
DOBRZE WYKONANY

Absolutoryjna sesja sejmiku odby³a
siê 28 kwietnia. Jeden z pierwszych
punktów obrad dotyczy³ rozpatrzenia
sprawozdania z wykonania bud¿etu wo-
jewództwa za rok 2007 i udzielenia
absolutorium zarz¹dowi województwa.
Wykonanie bud¿etu zosta³o pozytywnie
zaopiniowane przez Regionaln¹ Izbê
Obrachunkow¹. G³osowanie nad abso-
lutorium poprzedzi³a debata radnych.
W g³osowaniu za udzieleniem absoluto-
rium opowiedzia³o siê 18 radnych, 12
by³o przeciw. � Dziêkujê za pozytywn¹
ocenê wykonania ubieg³orocznego bu-
d¿etu. Cieszê siê, ¿e dyskusja poprze-
dzaj¹ca absolutorium mia³a charakter
czysto polityczny, dziêki czemu wiem,

� XX i XXI sesja �� XX i XXI sesja �� XX i XXI sesja �� XX i XXI sesja �� XX i XXI sesja �

Absolutorium
dla zarz¹du województwa

Obrady XXI sesji Sejmiku Województwa Podkarpackiego zdominowane
zosta³y przez kwestiê przyznania Zarz¹dowi Województwa Podkarpackiego
absolutorium z tytu³u wykonania bud¿etu województwa za rok 2007. Podczas
g³osowania 18 radnych opowiedzia³o siê za udzieleniem absolutorium, 12
by³o przeciw.

¿e dobrze zarz¹dzamy wojewódzkimi
finansami. Proszê jednak pamiêtaæ, ¿e
spora czê�æ efektów pracy tego zarz¹du
bêdzie widoczna dopiero po latach �
mówi³ marsza³ek Zygmunt Cholewiñski.

Podczas sesji radni zadecydowali tak-
¿e o dokonaniu zmian w bud¿ecie woje-
wództwa na rok 2008, udzielili pomocy
finansowej powiatom w Nisku (w wysoko-
�ci 500 000 z³ na dofinansowanie zadania
inwestycyjnego w zakresie dostosowania
szpitala powiatowego do wymogów tech-
niczno-sanitarnych) i Brzozowie (w wyso-
ko�ci 500 000 z³ z przeznaczeniem dla
Szpitala Specjalistycznego w Brzozowie
Podkarpackiego O�rodka Onkologicznego
im. ks. B. Markiewicza na dofinansowanie
zadania pn. �Rozbudowa, nadbudowa
z przebudow¹ budynku szpitalnego izba
przyjêæ�). Ponadto radni upowa¿nili za-

rz¹d województwa do zaci¹gniêcia zo-
bowi¹zañ na lata 2009-2010 (upowa¿nie-
nie umo¿liwi zaci¹gniêcie zobowi¹zañ
przez Podkarpacki Zarz¹d Dróg Woje-
wódzkich w Rzeszowie na realizacjê zadañ
planowanych do wykonania w latach
2008-2010, tj.: remont mostu przez rzekê
San w Jaros³awiu w ci¹gu drogi woje-
wódzkiej nr 865 Jaros³aw - Be³¿ec, przebu-
dowê drogi wojewódzkiej nr 985 Mielec -
Dêbica do drogi miêdzynarodowej E4
oraz przebudowê drogi wojewódzkiej nr
881 Soko³ów Ma³opolski - Kañczuga -
¯urawica na odcinku £añcut - Kañczuga).

ORLIK
DLA PODKARPACKIEGO

W dalszej czê�ci obrad radni przyjêli
�Program Rozwoju Bazy Sportowej Wo-
jewództwa Podkarpackiego na rok 2008�
oraz podjêli uchwa³ê w sprawie udziele-
nia pomocy finansowej z bud¿etu woje-
wództwa podkarpackiego jednostkom
samorz¹du terytorialnego na realizacjê
w 2008 r. programu �Moje boisko - Orlik
2012�. Program Ministerstwa Sportu i Tury-
styki polega na budowie kompleksów
sportowych umo¿liwiaj¹cych uprawianie
ró¿nych dyscyplin sportowych na bez-
piecznych, nowoczesnych boiskach spor-
towych. Wstêpny koszt budowy jednego
kompleksu sportowego okre�lono na 1
mln z³. Na kwotê tê sk³adaæ siê maj¹
w równych czê�ciach �rodki z minister-

Absolutorium
dla zarz¹du województwa

18 radnych opowiedzia³o siê za udzieleniem absolutorium zarz¹dowi województwa.
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stwa, bud¿etu województwa oraz bud¿e-
tów jednostek samorz¹du. Wraz z pro-
gramem przyjêty zosta³ tak¿e wykaz 30
jednostek, które takie wsparcie otrzymaj¹
oraz lista rezerwowa jednostek. Woje-
wództwo podkarpackie przeznaczy³o na
realizacjê programu w roku 2008 kwotê
9 990 000 z³, a wysoko�æ dofinansowa-
nia dla ka¿dej z jednostek wyniesie nie
wiêcej ni¿ 333 000 z³.

Radni zadecydowali równie¿ o zmia-
nie uchwa³y w sprawie przyjêcia Wielo-
letniego Programu Inwestycyjnego Woje-
wództwa Podkarpackiego na lata 2007�
2015, uchwalili program wsparcia dzia³al-
no�ci spó³ek wodnych funkcjonuj¹cych
na terenie województwa podkarpackiego
oraz okre�lili zasady udzielania stypen-
diów dla uczniów szkó³ gimnazjalnych
i ponadgimnazjalnych finansowanych ze
�rodków przeznaczonych na realizacjê
Programu Operacyjnego Kapita³ Ludzki

Wykonanie bud¿etu za rok 2007
Bud¿et za 2007 r. zosta³ wykonany w 96,1 proc. w zakresie dochodów i 88,9 proc.

w zakresie wydatków i wynosi³:
* Wykonanie dochodów � 543 650 100 z³
* Wykonanie wydatków � 513 451 380 z³
* Wykonanie przychodów � 92 340 797 z³, w tym z tytu³u:
� zaci¹ganego kredytu d³ugoterminowego krajowego � 3 000 000 z³,
� zaci¹ganej po¿yczki na prefinansowanie � 70 867 002 z³, z tego po¿yczka krótko-
terminowa � 19 437 776 z³,
� sp³at udzielonych po¿yczek � 2 000 000 z³,
� wolnych �rodków jako nadwy¿ki �rodków pieniê¿nych na rachunku bie¿¹cym bud¿etu
jednostki samorz¹du terytorialnego wynikaj¹cych z rozliczeñ kredytów i po¿yczek z lat
ubieg³ych � 16 473 795 z³.
* Wykonanie rozchodów � 95 085 358 z³, w tym z tytu³u:
� sp³aty rat kredytów zaci¹gniêtych w latach ubieg³ych � 4 200 000 z³,
� sp³aty po¿yczki na prefinansowanie � 89 085 358 z³, z tego po¿yczka krótkotermi-
nowa � 19 437 776 z³
� udzielonej po¿yczki z bud¿etu województwa � 1 800 000 z³.
Wynik po rozliczeniu roku 2007 � 27 454 159 z³.

mln pochodziæ ma z Regionalnego Pro-
gramu Operacyjnego, a kolejne 60 mln
z programu Rozwój Polski Wschodniej.
W ramach strategii realizowana bêdzie
informatyzacja szpitali, samorz¹dów
wszystkich szczebli i sieæ szerokopasmowa
Internetu. Systemem Informacji Medycznej
objêtych zostanie 29 szpitali podleg³ych
marsza³kowi i powiatom, a po zakoñcze-
niu budowy sieci Internetu szerokopa-
smowego, dostêp do niego powinno
uzyskaæ prawie 100 proc. mieszkañców
województwa.

W trakcie obrad radni przyjêli pro-
gram wspierania edukacji uzdolnionej
m³odzie¿y, podjêli uchwa³y w sprawie
okre�lenia warunków i trybu przyzna-
wania, wstrzymywania i pozbawiania
stypendiów sportowych oraz w sprawie
przyjêcia harmonogramu prac nad aktu-
alizacj¹ Strategii Rozwoju Województwa
Podkarpackiego na lata 2007-2020. Sejmik
postanowi³ ponadto udzieliæ pomocy fi-
nansowej powiatom: stalowowolskiemu
(600 000 z³ na realizacjê inwestycji �Budo-
wa hali sportowej przy Zespole Szkó³
Ogólnokszta³c¹cych w Stalowej Woli�);
dêbickiemu (200 000 z³ na zakup zestawu
laparoskopowego dla Oddzia³u Chirurgii
Ogólnej Szpitala Powiatowego w Dêbicy);
powiatowi jasielskiemu (200 000 z³ na
zakup mikroskopu operacyjnego dla Od-
dzia³u Mikrochirurgii i Chirurgii Rêki Szpi-
tala Specjalistycznego w Ja�le); sanockie-
mu (200 000 z³ na zakup karetki dla
Oddzia³u Ratunkowego Szpitala Powiato-
wego w Sanoku) oraz gminie Solina
(100 000 z³ na realizacjê inwestycji �Budo-
wa sali sportowej przy Szkole Podstawo-
wej w Berezce�).

RB

na lata 2007-2013 w województwie pod-
karpackim. W trakcie obrad przed³o¿one
zosta³y tak¿e informacje dotycz¹ce: stanu
wdra¿ania Inicjatywy INTERREG oraz
programów wspó³pracy transgranicznej,
transnarodowej i miêdzyregionalnej 2007-
2013 w województwie podkarpackim;
stanu zabezpieczenia przeciwpowodzio-
wego na terenie województwa; realizacji
planu finansowego terenowego Fundu-
szu Ochrony Gruntów Rolnych; z³o¿o-
nych wniosków i �rodków pozyskanych
oraz zrealizowanych zadañ przez instytu-
cje kultury w ramach programu Minister-
stwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego
�Mecenat � 2008�; o sytuacji na rynku
pracy w 2007 r.; o dzia³alno�ci Samorz¹-
dowych Kolegiów Odwo³awczych w Rze-

szowie, Tarnobrzegu, Przemy�lu i Kro-
�nie w 2007 r. Przed³o¿one zosta³y tak¿e
sprawozdania z wyjazdów zagranicznych
pracowników Urzêdu Marsza³kowskiego
Województwa Podkarpackiego oraz przyj-
mowanych osób i delegacji przez urz¹d
marsza³kowski, jak równie¿ z dzia³alno�ci
Euroregionu Karpackiego w 2007 r.

STRATEGIA
INFORMATYZACJI PRZYJÊTA

Podczas XX sesji, która odby³a siê 8
kwietnia, sejmik jednomy�lnie podj¹³
uchwa³ê przyjmuj¹c¹ �Strategiê Informa-
tyzacji Województwa Podkarpackiego na
lata 2007-2013�. Jej realizacja kosztowaæ
bêdzie prawie 128 mln euro, z czego 68

Podczas sesji radnym zaprezentowana zosta³a Strategia Informatyzacji
Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.
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BorgWarner jest �wiatowym potenta-
tem w produkcji turbosprê¿arek dla
przemys³u samochodowego. Swoj¹ ko-
lejn¹ inwestycjê koncern postanowi³ ulo-
kowaæ w podrzeszowskiej Jasionce, na
terenie Podkarpackiego Parku Nauko-
wo-Technologicznego �Aeropolis�. Pol-
ska fabryka BorgWarner powstanie na
dzia³ce o powierzchni 9,5 ha, zakupionej
przez Amerykanów od samorz¹du woje-
wództwa.

18 marca wmurowany zosta³ kamieñ
wêgielny, spisano tak¿e akt erekcyjny.
W uroczysto�ci wzi¹³ udzia³ marsza³ek
województwa podkarpackiego Zygmunt
Cholewiñski, który dokona³ pierwszego
wbicia ³opaty pod przysz³¹ inwestycjê.

� Jestem przekonany, ¿e za wyborem
Podkarpacia przemawiaj¹ fundamental-
ne warto�ci, jakimi kierujemy siê w two-
rzeniu strategii rozwoju województwa.
Oparta na wiedzy innowacyjna gospo-
darka jest priorytetem naszej strategii,
a Pañstwa inwestycja wprost wpisuje siê

w cele przyjêtej strategii. Jeste�my dum-
ni, ¿e tak renomowana firma, jak Borg-
Warner, jest jednym z liderów tworzenia
siê nowej gospodarki na Podkarpaciu.
Z uwag¹ �ledzimy dzia³alno�æ firmy i cie-
szymy siê z jej sukcesów � staj¹ siê one
teraz tak¿e naszymi sukcesami. G³êboko
wierzymy, ¿e odniesiecie Pañstwo suk-
ces tak¿e w Jasionce i deklarujemy z na-
szej strony wszelkie niezbêdne wsparcie,
aby temu sukcesowi pomagaæ � mówi³
podczas uroczysto�ci marsza³ek Zyg-
munt Cholewiñski.

Inwestycja ma zostaæ ukoñczona jeszcze
w tym roku. BorgWarner zamierza zain-
westowaæ w Jasionce oko³o 18 mln USD.
Na pocz¹tku w zak³adzie zatrudnienie
znajdzie 160 osób, a docelowo � 300.
Rocznie fabryka BorgWarner w Jasionce
ma produkowaæ 500 tysiêcy turbosprê-
¿arek.

W po³owie kwietnia, równie¿ na tere-
nie Podkarpackiego Parku Naukowo-
Technologicznego �Aeropolis�, realizacjê

Pierwszy sztych pod przysz³¹
fabrykê Borg Warner.

BorgWarner Turbo Systems � �wiatowy potentat w produkcji turbosprê¿a-
rek, ulokowa³ swoj¹ kolejn¹ inwestycjê w podrzeszowskiej Jasionce, na
terenie Podkarpackiego Parku Naukowo-Technologicznego �Aeropolis�. Ka-
mieñ wêgielny pod przysz³¹ fabrykê wmurowano uroczy�cie 18 marca.
W po³owie kwietnia, równie¿ na terenie parku, rozpoczê³a siê budowa
polskiego zak³adu koncernu MTU Aero Engines.

Inwestorzy w Jasionce

swej inwestycji rozpocz¹³ niemiecki kon-
cern MTU Aero Engines. Firma jest wio-
d¹cym producentem zespo³ów napêdo-
wych dla przemys³u lotniczego, w swojej
bran¿y jest potentatem. Fabryka, która
produkowaæ bêdzie czê�ci do turbin
lotniczych, ma zostaæ uruchomiona na
pocz¹tku przysz³ego roku. Inwestycja
poch³onie ok. 70 mln z³. Na pocz¹tku
pracê w polskim zak³adzie MTU znajdzie
oko³o 100 osób, za� do roku 2012 �
kolejnych 300.

RB

Za³o¿enia i g³ówne elementy projektu
oraz korzy�ci, jakie mieszkañcom woje-
wództwa i administracji samorz¹dowej
przyniesie realizacja programu �Podkar-
packi System e-Administracji Publicznej�
przedstawi³ zebranym w Wojewódzkim
Domu Kultury w Rzeszowie przedstawi-
cielom podkarpackich samorz¹dów, dy-
rektor Departamentu Spo³eczeñstwa In-
formacyjnego Urzêdu Marsza³kowskiego
Pawe³ Potyrañski. Celem projektu jest

uruchomienie w skali województwa jed-
norodnego systemu obiegu dokumen-
tów, który umo¿liwi sprawn¹ komunika-
cjê pomiêdzy jednostkami administracji
samorz¹dowej, przy wykorzystaniu sys-
temów teleinformatycznych.

Dla mieszkañców województwa pro-
jekt oznacza szerszy dostêp do podkar-
packich urzêdów, pozwoli tak¿e na
sprawniejsz¹ obs³ugê petentów, jak rów-
nie¿ skróci procedury urzêdnicze. Miesz-

kañcy Podkarpacia bêd¹ mogli kontak-
towaæ siê z urzêdami równie¿ przy
pomocy internetu, co zapewni szybszy
termin realizacji spraw w urzêdach,
a tym samym pozwoli na ³atwiejszy kon-
takt obywateli z instytucjami samorz¹do-
wymi.

W sierpniu 2008 r. zostanie z³o¿ony
wniosek o dofinansowanie projektu
z Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Podkarpackiego. Bud¿et
projektu wynosi oko³o 20 milionów
euro, przy czym zak³ada siê, ¿e 85 proc.
kosztów projektu zostanie pokrytych
przez Uniê Europejsk¹, natomiast pozo-
sta³e 15 proc. kosztów pochodziæ bêdzie
z bud¿etów samorz¹dów. Zakoñczenie
realizacji projektu przewidziane jest na
rok 2010.

BP

e-Administracja podpisana

Porozumienie dotycz¹ce realizacji projektu pod nazw¹ �Podkarpacki System
e-Administracji Publicznej�, podpisane zosta³o 9 maja w Rzeszowie. Pod dokumen-
tem swe podpisy z³o¿yli marsza³ek województwa podkarpackiego Zygmunt
Cholewiñski oraz cz³onek zarz¹du województwa Jan Burek.
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� wspó³praca z zagranic¹ �� wspó³praca z zagranic¹ �� wspó³praca z zagranic¹ �� wspó³praca z zagranic¹ �� wspó³praca z zagranic¹ �

Najwiêksze targi turystyczne w Europie, które odbywaj¹ siê
cyklicznie w Berlinie, s¹ najlepszym sonda¿em zainteresowa-
nia potencjalnych turystów i firm touroperatorskich polsk¹
ofert¹. Województwo podkarpackie, podobnie jak w latach
ubieg³ych, bra³o udzia³ w targach w ramach stoiska narodowe-
go Polskiej Organizacji Turystycznej. Tegoroczny sukces pod-
karpackiej ekspozycji to efekt nie tylko doskona³ej lokalizacji
stoiska, lecz równie¿ kilkumiesiêcznych wysi³ków Departa-
mentu Promocji, Turystyki, Sportu i Wspó³pracy Miêdzynaro-
dowej, aby na targi przygotowaæ wszechstronn¹ ofertê wy-
dawnicz¹ map, przewodników, informatorów i folderów.
Wydawnictwa te uzyska³y bardzo dobre recenzje, nie tylko ze
strony przedstawicieli POT, ale równie¿ niemieckich przedsiê-
biorców, zajmuj¹cych siê turystyk¹. Pomimo niewielkiej po-
wierzchni wystawienniczej podkarpacka ekspozycja by³a wy-
ra�nie wyró¿niaj¹c¹ siê spo�ród wielu regionów. To równie¿
za spraw¹ nieustannie serwowanych smako³yków.

W ostatnich dniach trwania targów mo¿na by³o mówiæ
o prawdziwym oblê¿eniu naszej ekspozycji. Touroperatorzy
byli wyra�nie zainteresowani organizowaniem wycieczek do
naszego województwa. Wielu z nich poszukiwa³o miejsc
w regionie, które stanowi³yby bazê wypadow¹ na Ukrainê.
Miêdzy innymi to zapewne by³o powodem du¿ego zaintereso-
wania ofert¹ Przemy�la. Nie mniejszym zainteresowaniem
cieszy³y siê materia³y innych samorz¹dów: Rudnika nad
Sanem, Sanoka, Przeworska, gminy Czarna, gmin bieszczadz-
kich, oferta zamków w Krasiczynie i Baranowie, jak równie¿
materia³y wioski Medynia G³ogowska z ofert¹ s³ynnej ju¿
zagrody garncarskiej.

W�ród wielu propozycji Departamentu Promocji, Turystyki,
Sportu i Wspó³pracy Miêdzynarodowej, najwiêkszym wziê-
ciem cieszy³y siê materia³y dotycz¹ce turystyki aktywnej,
konnej, rowerowej oraz turystyki pielgrzymkowej.

AK

Podczas spotkania z marsza³kiem Cholewiñskim ambasa-
dor Szwajcarii porusza³ przede wszystkim kwestie umowy
ramowej pomiêdzy rz¹dem Rzeczypospolitej Polskiej
a Szwajcarsk¹ Rad¹ Federaln¹, dotycz¹cej wdra¿ania Szwaj-
carsko-Polskiego Programu Wspó³pracy (tzw. Wk³ad Szwaj-
carski). Program ten jest form¹ bezzwrotnej pomocy zagra-
nicznej przyznanej przez Szwajcariê Polsce i 9 innym
pañstwom cz³onkowskim Unii Europejskiej, które wst¹pi³y
do UE 1 maja 2004 r. (ponad 1 mld franków szwajcarskich
przeznaczony bêdzie dla dziesiêciu nowych pañstw cz³on-
kowskich, z czego niemal po³owa - ok. 489 mln CHF, czyli
ok. 310 mln euro - dla naszego kraju). Strona szwajcarska
pragnê³a poznaæ g³ówne bran¿e i sektory w województwie
podkarpackim wymagaj¹ce wsparcia finansowego, nato-
miast marsza³ek Zygmunt Cholewiñski wyrazi³ nadziejê
czynnego uczestnictwa w tworzeniu procedur oraz kryte-
riów wyboru projektów w ramach Szwajcarskiego Mechaniz-
mu Finansowego.

Wizyta konsula generalnego Republiki S³owacji w Kra-
kowie mia³a charakter kurtuazyjny. S³owacki dyplomata
wyrazi³ zadowolenie z dotychczasowej wspó³pracy pomiê-
dzy województwem podkarpackim a krajem preszowskim
i koszyckim. Podczas spotkania zosta³y omówione bie¿¹ce
dzia³ania dotycz¹ce wspó³pracy polsko�s³owackiej, m.in.
inicjatywa realizacji wspólnych projektów w zakresie przy-
granicznej infrastruktury drogowej w ramach programu
wspó³pracy transgranicznej: Polska - S³owacja 2007-2013
(budowa drogi po stronie s³owackiej prowadz¹cej do
przej�cia granicznego O¿enna � Ni¿na Polanka, moderniza-
cja drogi prowadz¹cej do przej�cia granicznego Roztoki
Górne � Ruske Sedlo). Bior¹c pod uwagê dotychczasow¹
wspó³pracê gospodarcz¹ konsul zaproponowa³ rozwa¿enie
mo¿liwo�ci utworzenia w województwie podkarpackim
Polsko�S³owackiej Izby Gospodarczej. Podczas spotkania
zosta³y omówione zagadnienia dotycz¹ce organizacji Fo-
rum Biznesu w ramach Dni S³owacji w Rzeszowie. W zwi¹zku
z zainteresowaniem s³owackiego dyplomaty, marsza³ek
Zygmunt Cholewiñski przedstawi³ kwestie rozwoju lotniska
w Jasionce, Podkarpackiego Parku Naukowo-Technologicz-
nego oraz budowy miêdzynarodowej drogi S-19.

BP

Województwo podkarpackie na targach ITB
w Berlinie zosta³o zauwa¿one nie tylko przez turystów
indywidualnych, ale równie¿ du¿e zainteresowanie
ofert¹ regionu wykazali przedstawiciele firm turys-
tycznych z Niemiec i innych krajów. Ogromnym
powodzeniem cieszy³o siê serwowane na stoisku
podkarpackie ekologiczne jad³o. Z uznaniem dla
kunsztu podkarpackich rêkodzielników przyjmowane
by³y równie¿ wyroby wikliniarskie z Rudnika nad
Sanem.

Podkarpackie
w Berlinie

W marcu województwo podkarpackie odwie-
dzili dyplomaci ze Szwajcarii i S³owacji. Go�æmi
marsza³ka Zygmunta Cholewiñskiego byli am-
basador Szwajcarii w Polsce Bénédict de Cerjat
oraz konsul generalny Republiki S³owacji
w Krakowie PhDr. Ivan Horsky.

Dyplomaci
u marsza³ka
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� reporta¿ �� reporta¿ �� reporta¿ �� reporta¿ �� reporta¿ �

W ostatni¹ niedzielê kwietnia, w pod-
ropczyckiej wsi Ma³a, rozpoczêty zosta³
podkarpacki sezon motocyklowy.

Ma³a � wie� malowniczo roz³o¿ona
pomiêdzy pagórkami Pogórza Karpac-
kiego, niedaleko Ropczyc. Mo¿na po-
wiedzieæ �wielka ma³a wie��. Ma³a to nie
tylko zloty motocyklistów. Od 1937 roku
góruje nad ni¹ wyj¹tkowy w skali kraju
17-metrowy pomnik Chrystusa Króla. Na
smuk³ym cokole po�ród pól stoi postaæ
Chrystusa, który w ge�cie b³ogos³awieñ-

Sk¹pane w wiosennym s³oñcu
malownicze dró¿ki, kwietne ³¹ki
i kolorowe podwórka. Ryk
silników, woñ spalin, tumany
kurzu. L�ni¹ce maszyny,
skórzane stroje, wielobarwne
kaski. To istny najazd.
Najazd na Ma³¹. Inaczej
nie mo¿na tego okre�liæ.

Najazd na
stalowych rumakach

stwa trzyma nad Ma³¹ szeroko rozpostar-
te rêce, jak ten z Rio de Janeiro. To cel
pielgrzymek, przystanek na turystycz-
nym szlaku i miejsce spotkañ motocykli-
stów.

MOTOCYKLISTA
W KOLORATCE

Krótko ostrzy¿ony, w podkoszulku,
skórzanej kurtce, znaj¹cy wszelkie moto-
cyklowe tajniki... Ksi¹dz? Z niedowierza-

niem spogl¹da siê na postaæ ksiêdza
Romana Jurczaka, proboszcza z Ma³ej
ko³o Ropczyc. Gdy zdejmie sutannê,
wsiada na swoj¹ z³ot¹ 400-kilogramow¹
hondê i rusza przed siebie. � Wtedy mogê
poczuæ prawdziwy zapach �wiata, a nie
tego zza zamkniêtych szyb samochodu.
Cz³owiek potrzebuje uwolnienia, kon-
taktu z przestrzeni¹, przyrod¹ i to w³a-
�nie daje motocykl. Jazda nim ró¿ni siê
od jazdy samochodem, gdzie kierowca
mo¿e jechaæ jak automat i rozmy�laæ
o ró¿nych sprawach � mówi.

Prawo jazdy na motocykl zrobi³ tu¿
po maturze w 1976 roku. Potem rzuci³ je
do szuflady, w której przele¿a³o prawie
30 lat. Przed trzema laty, gdy przeje¿d¿a³
przez Dêbicê, jego uwagê przyku³a wy-
stawiona na sprzeda¿ aprilia classic 125.
Po kilku dniach motocykl sta³ ju¿ na jego
podwórku. � Na jedynce zrobi³em kilka
okr¹¿eñ wokó³ ko�cio³a. Potem w³¹czy³em
dwójkê i zacz¹³em szukaæ bramy. Bramy
nie znalaz³em, ale �lady po upadku mam
na rêce do dzi� � wspomina pocz¹tki
swojej przygody z motocyklami. To by³a
nauka i poznawanie smaku jazdy na
motocyklu. Dzi� jest posiadaczem hondy
Gold Wing 1800, a motocykle to jego
pasja.

To z jego inicjatywy podkarpaccy mo-
tocykli�ci �oficjalnie� inauguruj¹ ka¿dy
kolejny sezon motocyklowy. Na pierwsz¹
inauguracjê zjecha³o 160 maszyn. Z roku
na rok by³o ich coraz wiêcej. Przyje¿d¿aj¹
tu zreszt¹ nie tylko na rozpoczêcie czy
zakoñczenie sezonu. Ma³a nieustannie go-
�ci przyjació³ � motocyklistów ksiêdza
Romana. Motory to sta³y widok przed
plebani¹ i drewnianym ko�cio³em w Ma³ej.

Parafianie s¹ ju¿ przyzwyczajeni do
nietypowych zainteresowañ swojego
proboszcza. Mia³ ju¿ kilka akwariów,
hodowa³ psy, ¿aby, a nawet wê¿e boa.
Pe³en charyzmy, jest moderatorem ¿ycia
spo³eczno-religijnego swojej parafii, która
dziêki niemu sta³a siê znana nie tylko na
Podkarpaciu.

Fo
t. 

Kr
zy

sz
to

f Z
aj

¹c
zk

ow
sk

i (
4)

Najazd na
stalowych rumakach

Ksi¹dz Roman Jurczak

pps_MAJ.p65 2008-06-03, 14:2510

Czarny



11�Podkarpacki Przegl¹d Samorz¹dowy� � maj-czerwiec 2008

BOGU CO BOSKIE,
A RESZTA DLA MOTORU

Motocyklistów pod¹¿aj¹cych w stronê
Ma³ej da³o siê zauwa¿yæ ju¿ z samego
rana. Im bli¿ej wioski, tym coraz wiêcej
sylwetek na motorach. Na miejscu zlotu
setki maszyn, które opanowa³y nawet
przyko�cielny cmentarz. Od najnowszych
modeli po te starsze, wrêcz zabytkowe.
Pod kaskami twarze kobiet i mê¿czyzn,
m³odszych i starszych. Przyjechali tu nie
tylko z ca³ego Podkarpacia, ale te¿
z Kielc, Zamo�cia, Lublina, Warszawy...
Ruchem zlotowiczów kierowa³, a jak¿e,
ksi¹dz Roman Jurczak.

Nieodzownym elementem ka¿dego
zlotu w Ma³ej jest �motocyklowa� msza
�wiêta. W tym roku mia³a ona szczególne
przes³anie: �Nie pojadê z sercem do
nieba��. � Mówi siê o nas �dawcy
organów� i dlatego postanowi³em, ¿e tak
bêdzie! Musimy dzisiaj zamanifestowaæ
nasz¹ gotowo�æ w sprawie tak niezwy-
kle wa¿nej dla spo³eczeñstwa � prze-
szczepów. Z ka¿dego cz³owieka mo¿e
mieæ ¿ycie kolejnych czterech. Je�li jest
mo¿liwo�æ, to dlaczego nie mo¿emy
pomóc innym otrzymaæ drug¹ szansê?
Przygotujmy ju¿ teraz rodzinê na tak¹
ewentualno�æ! Na Podkarpaciu z dawca-
mi narz¹dów nie jest najlepiej. Zmieñmy
to! Podpisujmy o�wiadczenia o gotowo�ci
oddania narz¹dów, niech bêdzie to wola,
�wiadomo�æ i gotowo�æ zrobienia czego�
dobrego dla innego cz³owieka � apelowa³
podczas homilii proboszcz z Ma³ej. Ale
nie omieszka³ te¿ wspomnieæ o innych,
równie wa¿nych sprawach. � Co boskie

Bogu, a resztê motocyklowi, ale nie
mo¿na zapominaæ o rodzinie, pracy.
Wspania³¹ rzecz¹ jest obecno�æ na zlocie
ca³ych rodzin. To buduje ich jedno�æ,
wzmacnia relacje. Ale trzeba te¿ pamiê-
taæ o obowi¹zkach, które nie mog¹ byæ
zaniedbywane � przypomina³.

Po nabo¿eñstwie motocyklowej �ro-
dzinie� po�wiêcono nowe pojazdy. Po-
tem by³o wspólne zdjêcie z o�wiadcze-
niami woli w rêce, rozmowy i dzie³o
miejscowych gospodyñ - grochówka.
Kapitalne wra¿enie robi³y setki motocy-
kli, skórzane stroje i zachwycony wzrok
przyby³ych ludzi. � Niesamowite, niesa-
mowite � co rusz pada³o z t³umu. S³owo
to by³o najczê�ciej u¿ywane w tym
dniu�

MOTOCYKLOWA
PARADA

Sznur motocykli ci¹gnie siê poza
Ma³¹. Sun¹ce obok siebie maszyny dum-
nie prezentuj¹ siê w s³oñcu. Szkoda, ¿e
brakuje czasu na dok³adn¹ �kontemplacjê�
motocyklowych cudów techniki. Trzeba
zgrabnie uskakiwaæ przed ko³ami rycz¹-
cych maszyn, omijaæ motocyklistów za-
g³êbionych w rozmowach� Nagle
w�ród ryku morów rozlega siê r¿enie
konia. Konsternacja. Koñ? Sk¹d tu koñ?
A to jeden z motocyklistów z fantazj¹
po³¹czy³ swego mechanicznego rumaka
z g³osem prawdziwego konia. Po chwili
nad g³owami wyje sygna³ policyjnego
auta. Kolejny dowcipni�.

Na drodze do Rzeszowa pe³no ludzi
wyczekuj¹cych na motocyklow¹ prezen-
tacjê. Przed ich oczami z rykiem silników
przesuwa siê d³uga kolumna l�ni¹cych
w s³oñcu maszyn. W Rzeszowie motocy-
kle opanowuj¹ najpierw g³ówne ulice,
potem centrum i pobliskie uliczki. Nad
miastem przez d³ugi czas króluje warkot
motocyklowych silników� Na Rynku
je�d�ców witaj¹ t³umy rzeszowian.

Spaceruj¹c pomiêdzy motocyklami
wci¹¿ s³yszê westchnienia zachwytu. Roz-
anielony wzrok wpatruj¹cych siê w zgro-
madzone maszyny jest powodem do
rado�ci i dumy ich w³a�cicieli. Po�ród
zwiedzaj¹cych nie brakuje zarówno dzieci,
nastolatków, jak i osób starszych. Niestety,
dzieñ szybko siê koñczy. Motocykli�ci
wsiadaj¹ na swe stalowe rumaki i ruszaj¹
przed siebie. Rzeszów ¿egnany jest znajo-
mym ju¿ rykiem policyjnego sygna³u�

¯al, ¿e to ju¿ koniec. Kolejne takie
spotkanie dopiero jesieni¹.

Izabela Fac
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G³ównym celem konkursu �Polski Producent ¯ywno�ci� jest promo-
wanie najlepszych polskich producentów ¿ywno�ci. W ramach konkur-
su Stowarzyszenie im. Eugeniusza Kwiatkowskiego co roku przyznaje
najlepszym producentom ¿ywno�ci tytu³ �Polskiego Producenta ¯ywno-
�ci�, skutecznie promuj¹c w ten sposób najlepsze polskie produkty, a
tym samym rodzimych producentów. Udzia³ w konkursie stanowi dla
producentów szansê na skuteczn¹ promocjê swoich wyrobów.

Województwo podkarpackie bierze udzia³ w konkursie od 1999 r. W
tym roku na udzia³ w konkursie zdecydowa³o siê siedem firm
wytwarzaj¹cych znakomite i cenione przez klientów produkty. Kapitu³a
konkursu, w której sk³ad wszed³ wicemarsza³ek województwa podkar-
packiego Stanis³aw Bajda, nominowa³a do drugiego etapu konkursu
nastêpuj¹ce przedsiêbiorstwa: Grupa ¯ywiec SA, F.P.H.U. Piekarnia
Krzysztof Macio³ek, Cukiernia Julian Or³owski i Kazimierz Rak, Przed-
siêbiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Us³ugowe �AWB� Alina Becla, Za-
k³ad Masarski Niem-Pol Niemczak, Wytwórnia Ciast i Lodów �SANTOS�,
Piekarnia nr 1 w Stubnie.

Drugi etap konkursu odbêdzie siê w czerwcu. Kapitu³a ogólnopol-
ska wy³oni wówczas laureatów konkursu spo�ród firm zg³oszonych z

Za³o¿eniem konkursu �Agro Polska� jest wyró¿nianie i promocja
wysokiej jako�ci produktów spo¿ywczych wytwarzanych w poszczegól-
nych regionach Polski. Wyró¿niane s¹ wyroby odznaczaj¹ce siê
tradycyjn¹ metod¹ wytwarzania, szczególnymi walorami jako�ciowymi,
smakowymi, zapachowymi i estetycznymi. Konkurs ma doprowadziæ
do powstania rynku produktów o wysokiej jako�ci i wyj¹tkowo�ci,
oferowanych przez producentów dzia³aj¹cych na terenie Polski oraz
kreowaæ pozytywny wizerunek w �wiadomo�ci klientów.

Konkurs zosta³ podzielony na dwa etapy. W pierwszym etapie � na
poziomie wojewódzkim � Departament Rolnictwa i �rodowiska Urzêdu
Marsza³kowskiego dokona³ wyboru 31 firm z sektora rolno-spo¿ywcze-
go funkcjonuj¹cych na terenie Podkarpacia, przyznaj¹c im nominacje
do Ogólnopolskiego Konkursu Promocyjnego �Agro Polska�. W drugim
etapie konkursu � ogólnopolskim � nominanci zg³aszaj¹ swoje wyroby
do oceny Komisji Ekspertów, w sk³ad której wchodz¹ przedstawiciele
niezale¿nych placówek badawczo-rozwojowych.

Podkarpacki
producent ¿ywno�ci

Pod koniec kwietnia poznali�my firmy nominowane do
drugiego etapu konkursu �Polski Producent ¯ywno�ci
2008�. Tegoroczna edycja jest ju¿ dwunast¹ ods³on¹ plebi-
scytu organizowanego od 1997 roku przez poznañskie
Stowarzyszenie im. Eugeniusza Kwiatkowskiego.

poszczególnych województw. Fina³, w trakcie którego nast¹pi
wrêczenie tytu³ów, odbêdzie siê w Poznaniu podczas targów
�Polagra Food�. BP

Nominacje
Agro Polska

31 podkarpackich firm otrzyma³o nominacje do XV
edycji Ogólnopolskiego Konkursu Promocyjnego �Agro
Polska�. Nominacje przedstawicielom wyró¿nionych firm
wrêczyli marsza³ek województwa podkarpackiego Zyg-
munt Cholewiñski oraz cz³onek zarz¹du województwa
Stanis³aw Bajda.

Komisja Ekspertów wnioskuje o przyznanie prawa do god³a
promocyjnego �Agro Polska� lub �Agro Poland � Euro Quality�.
Laureaci konkursu otrzymuj¹ dyplomy, statuetki i licencje upraw-
niaj¹ce do pos³ugiwania siê god³em promocyjnym.

BP

Swoje produkty prezentowa³o siedmiu wystawców.

Stanis³aw Bajda, cz³onek zarz¹du województwa, osobi�cie
sprawdza³ jako�æ produktów prezentowanych podczas pod-
karpackiego etapu konkursu �Agro Polska�.
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�Ekogala� to przede wszystkim znako-
mity podkarpacki pomys³ na promocjê
tego co zdrowe, bo uprawiane i wytwarzane
naturalnymi metodami, a zarazem najwiêk-
sza tego typu impreza w Europie �rodkowo-
Wschodniej. Ich celem jest nie tylko promo-
cja ¿ywno�ci ekologicznej, ale równie¿
integracja �rodowiska producentów i pro-
pagatorów konsumpcji ¿ywno�ci ekologicz-
nej. Podczas �Ekogali� zarówno producen-
tom, jak i konsumentom towarzyszy³a wspólna
obawa o dalszy rozwój tego sektora rolnic-
twa, zwi¹zana z ekspansj¹ ¿ywno�ci gene-
tycznie modyfikowanej (GMO), coraz po-
wszechniejszej na rynkach, coraz tañszej
i trwalszej od ¿ywno�ci produkowanej me-
todami tradycyjnymi.

Zwiedzaj¹cy targi mieli okazjê przekonaæ
siê, ¿e istotnym elementem rzeszowskiej
imprezy jest staropolska go�cinno�æ. Na
stoisku Podlasia czêstowano znakomitymi
produktami, Mazowsze kusi³o okaza³ymi
sêkaczami i zio³ami z ekologicznych upraw.
Lubelszczyzna postawi³a na przetwory
owocowe i piwo, ale tak¿e namawia³a do
zak³adania plantacji ¿eñ-szenia. Okaza³e,
smakowite sery przywie�li na targi wy-
stawcy z Dolnego �l¹ska. Kujawsko-po-
morskie postawi³o nie tylko na degustacjê
produktów, ale równie¿ na bogat¹ ofertê
materia³ów promocyjnych. Tegorocznym
targom towarzyszy³y konferencje naukowe
po�wiêcone problematyce rynku ¿ywno�ci
ekologicznej, spotkania z ekspertami z Mi-
nisterstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz
Jednostek Certyfikuj¹cych, degustacje eko-
logicznych produktów i gotowych potraw
przygotowanych przez producentów i rol-
ników.

Ekologiczn¹ ¿ywno�æ promowa³ równie¿
marsza³ek Zygmunt Cholewiñski, który ostat-
niego dnia targów osobi�cie przygotowa³
smakowit¹ potrawê z daniela.

Kilka dni przed targami w siedzibie
Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi
w Warszawie odby³a siê konferencja pra-
sowa zatytu³owana �¯ywno�æ ekologiczna
szans¹ rozwoju polskich regionów�. W kon-
ferencji wziêli udzia³ cz³onek Zarz¹du Wo-
jewództwa Podkarpackiego Stanis³aw Bajda,
dyrektor Departamentu Rolnictwa i �rodo-
wiska Dariusz Surma oraz prezes Podkar-
packiej Izby Rolnictwa Ekologicznego Ma-
rian Wójtowicz. W gmachu ministerstwa
swoje produkty zaprezentowali podkar-
paccy producenci ¿ywno�ci ekologicznej.
Sto³eczni dziennikarze, którzy licznie zja-
wili siê na konferencji, nie tylko poznali
podkarpackie rolnictwo ekologiczne, ale
równie¿ posmakowali produktów oferowa-
nych przez naszych producentów.

RS

Ponad 80 wystawców z ró¿nych stron Polski oraz miêdzy innymi z Francji,
W³och i Niemiec wziê³o udzia³ w II Miêdzynarodowych Targach ¯ywno�ci
Ekologicznej �Ekogala 2008�. Targi odbywa³y siê od 16 do 18 maja w rzeszow-
skiej hali �Podpromie�, a odwiedzi³o je ponad 12 tysiêcy osób.

� rolnictwo �� rolnictwo �� rolnictwo �� rolnictwo �� rolnictwo �

EKOGALA 2008EKOGALA 2008

W ostatnim dniu Ekogali rozstrzygniêty zosta³ konkurs na naj³adniejsze stoisko targów.
Zwyciêzc¹ okaza³o siê stoisko Urzêdu Marsza³kowksiego Województwa Dolno�l¹skiego.
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Zygmunt Cholewiñski, marsza³ek województwa podkarpackiego, przygotowuje
potrawê z daniela.
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Program tegorocznego Muzycznego
Festiwalu w £añcucie zbudowany zosta³
w oparciu o ideê po�wiêcenia kolejnych
festiwalowych wieczorów muzyce wybra-
nych krajów europejskich. By³a ona re-

znane a znakomite utwory, takie jak Suita
Pelleas i Melisanda Jeana Sibeliusa, III
Symfonia Philipa Glassa, III Symfonia na
instrumenty dête Charlesa Gounoda, Suity
na dwa fortepiany Sergiusza Rachmanino-

pod przewodnictwem Oscara Gucmana
z towarzyszeniem tancerzy. Na Festiwalu
nie zabrak³o muzyki filmowej; muzykê
autorstwa Zbigniewa Preisnera, Jana Kan-
tego Pawlu�kiewicza, Witolda Lutos³aw-
skiego wykonano z du¿ym powodzeniem
podczas �Wieczoru polskiego�. Wyst¹pili
wówczas El¿bieta Towarnicka, Agnieszka
Kaczmarek-Bialic, Mariusz Pêdzia³ek. En-
tuzjazm wzbudzi³ koncert �Taki mêski
wieczór�, w istocie bêd¹cy gal¹ operow¹.
Zenon Kowalski, Piotr Nowacki, Krzysz-
tof Bednarek oraz Rzeszowska Orkiestra
Kameralna pod dyrekcj¹ Adama Klocka
wykonali s³ynne arie i duety operowe.

Melomani d³ugo bêd¹ pamiêtaæ wy-
stêp dwóch utytu³owanych przedstawi-
cieli moskiewskiej szko³y pianistycznej
Aleksandera Ghindina i Nikolaya Pietro-
va, którzy na �Wieczorze rosyjskim� brawu-
rowo wykonali  dzie³a Wolfganga Amade-
usza Mozarta, Sergieja Rachmaninowa,
Jana Sebastiana Bacha. Mi³o�nicy wykonañ
muzyki baroku na instrumentach z epoki
byli zapewne usatysfakcjonowani �Wieczo-
rem w Cafe Zimmermann�, podczas które-
go El¿bieta Stefañska, Urszula Stawicka,
Mariko Kato, Ewa Mrowca, Lwowska Or-
kiestra Kameralna Leopolis pod dyrekcj¹
Paw³a Osuchowskiego wykonali koncerty
klawesynowe Jana Sebastiana Bacha.

Dwa festiwalowe programy koncertowe
zosta³y przygotowane specjalnie z my�l¹
o najm³odszej publiczno�ci. W poniedzia³ko-
we przedpo³udnie, 12 maja, sala Filharmonii
w Rzeszowie oraz Sala Balowa ³añcuckiego
zamku wype³ni³y siê wy³¹cznie dzieæmi,
którym zaproponowano bajkê muzyczn¹
�Piotru� i Wilk� Sergiusza Prokofiewa.

Muzyczny Festiwal w £añcucie zakoñ-
czy³a Missa Solemnis Ludwiga van Beetho-
vena w wykonaniu Bo¿eny Harasimowicz,
Katarzyny Suskiej, Tomasza Krzysicy i Jacka
Ozimkowskiego, którym towarzyszy³a Or-
kiestra Symfoniczna Filharmonii Rzeszow-
skiej oraz Chóru Filharmonii Krakowskiej
pod batut¹ Marka Pijarowskiego, I dyrygen-
ta Filharmonii. Festiwalowe koncerty odby-
wa³y siê w Sali Balowej Zamku w £añcucie,
w Filharmonii im. Artura Malawskiego
oraz w Katedrze Rzeszowskiej.

Festiwalow¹ formu³ê wzbogaci³y wysta-
wy plastyczne. Publiczno�æ zgromadzona
w Zamku w £añcucie mia³a mo¿liwo�æ
ogl¹daæ wystawê rze�b Antonio Canovy,
dzie³a Miêdzynarodowego Pleneru Rze�-
biarsko-Malarskiego £añcut 2007, wysta-
wê fotografii �Za górami, za morzami�.
Adampol � polska osada nad Bosforem�.
Galeria Filharmonii przygotowa³a wystawê
szk³a artystycznego Piotra Lisowskiego.

Micha³ Rut

� kultura �� kultura �� kultura �� kultura �� kultura �

Muzyka w³oska, hiszpañska, niemiecka, irlandzka, polska, rosyjska; znakomici
wykonawcy; wystawy rze�by i malarstwa, muzyka plenerowa, niepowtarzalna
atmosfera rezydencji Potockich wype³ni³y tegoroczny, 47. Muzyczny Festiwal
w £añcucie.

47. Muzyczny Festiwal
w £añcucie

Muzyczna podró¿
po Europie
Muzyczna podró¿
po Europie

prezentowana nie tylko poprzez utwory
muzyczne pochodz¹ce z danego kraju,
lecz tak¿e dziêki udzia³owi artystów przy-
by³ych do £añcuta z W³och, Irlandii, Rosji,
Niemiec i Hiszpanii, nie zabrak³o równie¿
znakomito�ci z Polski. Na scenie Sali
Balowej ³añcuckiego muzeum pojawili siê
znakomici soli�ci m.in. Ma³gorzata Wa-
lewska, Bo¿ena Harasimowicz, Katarzyna
Suska, El¿bieta Towarnicka, Krzysztof
Bednarek,  Tomasz Krzysica, Mariusz
Pêdzia³ek. W £añcucie pojawi³y siê uzna-
ne zespo³y orkiestrowe: Polska Orkiestra
Radiowa, Orkiestra Kameralna Leopolis,
Rzeszowska Orkiestra Kameralna oraz
Orchestra Filarmonia Veneta. W ich wy-
konaniu melomani mogli us³yszeæ ma³o

wa. Wykonania te spotka³y siê ze sporym
uznaniem melomanów.

Tegoroczna edycja festiwalu mia³a na
celu pozyskanie nowych s³uchaczy. Dla
szerokiej publiczno�ci zosta³y przygoto-
wane koncerty z muzyk¹ etniczn¹. Pod-
czas wieczoru irlandzkiego zespó³ mu-
zyczny Carrantouhill oraz tancerze grupy
Reelandia zaprezentowali program pt.
�Touch of Ireland�. By³a to kompilacja
utworów muzycznych i choreografii ta-
necznych mocno osadzonych w irlandz-
kiej tradycji. Przedstawienie swymi pio-
senkami wzbogaci³ Robert Kasprzycki.
Koncert zatytu³owany �Noc hiszpañska�
przyniós³ rozognion¹ muzykê flamenco w
interpretacji zespo³u Flemenco de Sevilla

Ma³gorzata Walewska i £ukasz Borowicz podczas koncertu inauguracyjnego.
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Publikacja posiada uk³ad chronolo-
giczno-alfabetyczny. Prezentuje struktury
UB/SB w Polsce po³udniowo-wschod-
niej, obsadê stanowisk kierowniczych.
Najobszerniejsza czê�æ ksi¹¿ki zawiera
biogramy funkcjonariuszy. Prócz danych
osobowych znalaz³y siê w nich dok³adne
informacje o przebiegu ich s³u¿by, wy-
kszta³ceniu oraz przynale¿no�ci par-
tyjnej i organizacyjnej.

Podstawow¹ baz¹ �ród³ow¹ wykorzy-
stan¹ do ich sporz¹dzenia by³y akta
personalne funkcjonariuszy przechowy-
wane w zasobie archiwalnym IPN.
W oparciu o nie ustalono, i¿ poza nie-
licznymi wyj¹tkami, wiêkszo�æ funkcjo-
nariuszy spo�ród kierownictwa UB/SB
na Rzeszowszczy�nie, których biogramy
umieszczono w ksi¹¿ce, nale¿a³a do

PPR/PZPR. Czterdziestu z nich z komu-
nizmem zwi¹za³o siê jeszcze przed wojn¹,
dzia³aj¹c w KPP lub w jej m³odzie¿owej
przybudówce - KZM/KZMP (kilku by³o
cz³onkami Francuskiej Partii Komuni-
stycznej oraz sowieckiego Komsomo³u).
Prawie 30 z wymienionych funkcjonariu-
szy UB/SB (g³ównie z pionu odpowie-
dzialnego za walkê z Ko�cio³em) by³o
aktywnymi dzia³aczami ruchu laickiego:
Stowarzyszenia My�li Wolnej, Stowarzy-
szenia Ateistów i Wolnomy�licieli, Towa-
rzystwa Szko³y �wieckiej i wreszcie To-
warzystwa Krzewienia Kultury �wieckiej.

Oko³o 40 spo�ród awansowanych
pó�niej na stanowiska kierownicze funk-
cjonariuszy aparatu bezpieczeñstwa mia³o
ukoñczone studia wy¿sze w chwili roz-
poczêcia s³u¿by w resorcie. Stu kilku
zdoby³o wy¿sze wykszta³cenie ju¿ pod-
czas s³u¿by w UB/SB (najczê�ciej by³o to
zaocznie ukoñczone zawodowe studium
administracyjne przy wydziale prawa
którego� z uniwersytetów lub Wydzia³
Polityczno-Prawny resortowej Akademii
Spraw Wewnêtrznych). Pozostali legity-
mowali siê wykszta³ceniem �rednim
(czê�æ uzyska³a maturê w trybie zaocznym
lub korespondencyjnym, s³u¿¹c w UB/SB),
b¹d� tylko podstawowym.

Prezentowana ksi¹¿ka powinna zain-
teresowaæ tych wszystkich, którzy pragn¹
poznaæ prawdê o okresie komunistycz-
nej dyktatury w Polsce. Prawdê, która
posiada tak¿e wymiar personalny.

Krzysztof Kaczmarski,
Mariusz Krzysztofiñski
Autorzy s¹ pracownikami

OBEP IPN Rzeszów

Namaluj historiê dziadków

Zakoñczy³a siê II edycja konkursu plastycznego �Namaluj historiê dziad-
ków� zorganizowanego przez Oddzia³owe Biuro Edukacji Publicznej IPN
w Rzeszowie w ramach programu edukacji patriotycznej Podkarpackiego
Kuratorium O�wiaty w Rzeszowie.

Najnowsze wydawnictwo IPN

Formu³a konkursu polega³a na stworzeniu
pracy plastycznej zainspirowanej opowie�ci¹
osoby doros³ej o wydarzeniach dotycz¹cych
historii Polski w latach 1939-1989. W kon-
kursie wziê³o udzia³ ³¹cznie ponad tysi¹c
uczniów z 57 szkó³. Do etapu wojewódzkiego
przes³ano 62 prace w kategorii klas I-III szko³y
podstawowej, 89 prac w kategorii klas IV-VI
szko³y podstawowej i 33 prace z gimnazjów.

Na uroczyste podsumowanie konkursu,
które odby³o siê w siedzibie Oddzia³u IPN
w Rzeszowie, zaproszeni zostali autorzy zwy-
ciêskich i wyró¿nionych prac, ich opiekuno-
wie oraz osoby, których opowie�ci by³y
inspiracj¹ do powstania prac.

W kategorii klas I-III szkó³ podstawo-
wych laureatami konkursu �Namaluj historiê
dziadków� zostali: 1. Anna Rubacha (Zespó³
Szkó³ w Pogwizdowie Nowym); 2. Jakub
Peszek (SP nr 1 w Majdanie Sieniawskim); 3.
Adrianna Czachor (SP im. Pauli Montal Sióstr
Pijarek w Rzeszowie). Wyró¿nienia otrzyma-
li: Paulina Pietrucha (SP im. Pauli Montal
Sióstr Pijarek w Rzeszowie), Piotr Zdzieb³o
(SP Nr 6 im. ¯wirki i Wigury w Mielcu),
Katarzyna Szyszka) SP nr 1 w Majdanie
Sieniawskim).

W kategorii klas IV-VI szkó³ podstawo-
wych laureatami konkursu zostali: 1. (ex
aequo) Joanna Or³o� (SP w Wólce Podle�nej)

oraz Aleksandra Wi¹cek (SP im. Janka Zawi-
szy w Przedborzu); 2. Joanna Szerszeñ (ZS
PSP im. Janusza Korczaka w Gumniskach);
3. (ex aequo) Katarzyna Grzywacz (SP nr 8
im. Ks. Stanis³awa Konarskiego w Ja�le),
Anna Nosal (SP w Bia³ce) oraz Natalia
Pokrywka (SP nr 1 w Majdanie Sieniaw-
skim). Wyró¿nienia otrzymali: Piotr Duliban
(ZS nr 2 SP nr 5 w Ropczycach) oraz
Marzena Kielar (SP w Markowej im. S³ug
Bo¿ych Rodziny Ulmów).

W kategorii szkó³ gimnazjalnych laureata-
mi konkursu zostali: 1. Kinga Schossler (Gim-
nazjum nr 7 im. Króla Jana III Sobieskiego
w Rzeszowie); 2. Oliwia Tomaszewska (Gim-
nazjum w Boguchwale im. ks. pp³k. Stanis³a-
wa ¯ytkiewicza); 3. Aleksandra ¯ak (Gimna-
zjum nr 2 im. Jana Paw³a II w Stalowej Woli).
Wyró¿nienia otrzymali: Karol Maziarek (ZS
w Paw³osiowie) oraz Tomasz Piliñski (ZS
w Stasiówce).

Ma³gorzata Waksmundzka-Szarek

Rzeszowski Oddzia³ Instytutu Pamiêci Narodowej od kilku lat prowadzi
badania nad funkcjonowaniem, struktur¹ i kadrami aparatu bezpieczeñstwa
komunistycznej Polski. Podsumowanie badañ nad strukturami i funkcjono-
waniem komunistycznego aparatu bezpieczeñstwa na Rzeszowszczy�nie
stanowi informator personalny ukazuj¹cy sylwetki 542 funkcjonariuszy
Urzêdu Bezpieczeñstwa � S³u¿by Bezpieczeñstwa pe³ni¹cych funkcje kierow-
nicze w Polsce po³udniowo-wschodniej w latach 1944-1990.
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SAMORZ¥D
A KSZTA£TOWANIE KULTURY

W my�l art. 11.2 ustawy o samorz¹dzie
województwa z dnia 5 czerwca 1998 roku
�Samorz¹d województwa prowadzi politykê
rozwoju województwa, na któr¹ sk³ada siê
[�] wspieranie rozwoju kultury oraz ochrona
i racjonalne wykorzystanie dziedzictwa kultu-
rowego [�].� Kolejnym przepisem prawnym
reguluj¹cym dzia³alno�æ kulturaln¹ w woje-
wództwie jest ustawa o organizowaniu i pro-

� kultura �� kultura �� kultura �� kultura �� kultura �

Kultura ze wsparciem
samorz¹du województwa

Województwo podkarpackie,
z racji swego po³o¿enia na
pograniczu politycznym,
etnicznym i religijnym, nale¿y
do najbardziej zró¿nicowanych
pod wzglêdem kulturowym
regionów naszego kraju. Bogate
dziedzictwo kulturowe
oraz prê¿na dzia³alno�æ wielu
organizacji, jak i mieszkañców
Podkarpacia, decyduj¹
o aktywno�ci samorz¹du
województwa w dziedzinie
szeroko pojmowanej kultury.

wadzeniu dzia³alno�ci kulturalnej z 25 pa�-
dziernika 1991 r. �Dzia³alno�æ kulturaln¹ pro-
wadz¹ [�] jednostki samorz¹du terytorialnego,
tworz¹c samorz¹dowe instytucje kultury.�

Samorz¹d województwa podkarpackiego
odgrywa najwa¿niejsz¹ rolê w kszta³towaniu
i wspieraniu kultury w województwie. W bu-
d¿ecie województwa podkarpackiego na rok
2008 na rozwój kultury i ochronê dziedzictwa
narodowego przeznaczono kwotê w wysoko-
�ci 51 827 387 z³. �rodki te zostan¹ przezna-
czone m.in. na wsparcie teatrów, filharmonii,
orkiestr, chórów i kapel, domów i o�rodków

kultury, �wietlic i klubów, galerii i biur
wystaw artystycznych, bibliotek, muzeów.

Program Rozwoju Kultury w Wojewódz-
twie Podkarpackim na lata 2005�2009 jest
kolejnym przyk³adem wsparcia kultury przez
samorz¹d. Ide¹ programu jest d¹¿enie do
uzyskania lepszego zaspokajania potrzeb kul-
turowych mieszkañców Podkarpacia. Program
ma na celu poprawê poziomu uczestnictwa
w kulturze, przy jednoczesnym niwelowaniu
ró¿nic w dostêpie do niej, dziêki czemu
wszystkim mieszkañcom województwa zo-
stanie zapewniony równy i sprawiedliwy
dostêp do warto�ci kulturowych. Program
realizowany jest m.in. poprzez tworzenie
programów wojewódzkich oraz zawieranie
kontraktów z podmiotami pozarz¹dowymi
dzia³aj¹cymi w obszarze kultury.

Innym rodzajem wsparcia kultury na Pod-
karpaciu jest przyjêty w styczniu 2006 r.
Program Opieki nad Zabytkami w Woje-
wództwie Podkarpackim na lata 2006-2009.
Celem programu jest ochrona istniej¹cych
zabytków m.in. poprzez zahamowanie pro-
cesów ich degradacji oraz podejmowanie
dzia³añ zwiêkszaj¹cych ich atrakcyjno�æ. Inte-
resuj¹c¹ koncepcj¹ ochrony dziedzictwa kul-
turowego jest tworzenie parków, które stano-
wi¹ formê ochrony krajobrazu kulturowego
Podkarpacia. Koncepcja ta umo¿liwia zacho-
wanie wyj¹tkowych warto�ci historyczno-
kulturowych w jednoczesnym powi¹zaniu
z ochron¹ �rodowiska przyrodniczego. Celem
ustanowienia takiej formy ochrony jest potrze-
ba zachowania ci¹g³o�ci tradycji krajobrazu
oraz umo¿liwienie jego rozwoju zgodnie z tra-
dycjami regionu.

KULTURA
W RPO

Kultura znalaz³a swoje miejsce tak¿e
w Regionalnym Programie Operacyjnym Wo-
jewództwa Podkarpackiego na lata 2007-

Fragment ekspozycji �Topole nad wod¹� z sylwetk¹ Jana Stanis³awskiego. Tê
wyj¹tkow¹ ekspozycjê, przygotowan¹ we wspó³pracy z Muzeum Narodowym
w Krakowie, które posiada najbogatsz¹ kolekcjê prac artysty, mo¿na obejrzeæ do
koñca maja w Muzeum Okrêgowym w Rzeszowie.

Wykaz wybranych jednostek samorz¹du terytorialnego i ich wniosków,
które otrzyma³y pomoc finansow¹ w dziedzinie kultury i sztuki
w 2008 roku

� Gmina Brzozów: �XVII Brzozowskie Warsztaty Jazzowe�
� Gmina Chorkówka: �VIII Biesiada Karpacka�
� Gmina Czarna: �Wydobyæ melodie z ziemi� � Miêdzynarodowe Warsztaty

Wykonywania Glinianych Instrumentów Muzycznych
� Miasto Dêbica: �IX Ogólnopolskie Konfrontacje Kapel Ludowych

i Zespo³ów �piewaczych�
� Powiat Dêbica: �X Jubileuszowe Dni Sztuki�
� Gmina Dydnia: IV Miêdzynarodowy Festiwal Folklorystyczny �

�Dzieci Gór i Dolin�
� Gmina Krzeszów: V Ogólnopolski Plener Malarski � �Krzeszów 2008�
� Miasto i Gmina Lesko: �Festiwal Kultur Karpackich�
� Miasto Przemy�l: ��wiêto Miodu�
� Miasto Tarnobrzeg: �Jubileuszowy X Jarmark Dominikañski�
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2013. Jego szósta o� priorytetowa pn. turystyka
i kultura, ma w³a�nie s³u¿yæ rozwojowi kultury.
Realizacja zadañ zapisanych w RPO WP
z zakresu kultury bêdzie stymulowaæ rozwój
gospodarki województwa, a w szczególno�ci
obszarów biedniejszych, lecz posiadaj¹cych
walory turystyczne. Dofinansowanie ze �rod-
ków unijnych dla szóstej osi priorytetowej
RPO WP wynosi 37 071 388 euro.

W ramach Regionalnego Programu Ope-
racyjnego realizowane bêd¹ projekty doty-
cz¹ce m.in.: rewaloryzacji, konserwacji, reno-
wacji, restauracji oraz zachowania obiektów
dziedzictwa kulturowego wraz z otoczeniem,
a tak¿e ich adaptacji na cele kulturalne lub
turystyczne; instytucji kultury wraz z otocze-
niem, w tym teatrów, bibliotek, ognisk arty-
stycznych, muzeów, domów kultury, galerii
sztuki; organizacji imprez kulturalnych o zna-
czeniu regionalnym, np. festiwali, targów
(wy³¹cznie jako elementu przedsiêwziêæ in-
frastrukturalnych); cyfrowej archiwizacji za-
sobów instytucji kultury.

MECENAT
SAMORZ¥DU

Marsza³ek województwa podkarpackiego,
poprzez udzielenie swojego patronatu po-
szczególnym przedsiêwziêciom kulturalnym,
nadaje im rangê wojewódzk¹, natomiast sa-

Wykaz wybranych  organizacji pozarz¹dowych i ich wniosków,
które otrzyma³y pomoc finansow¹ w dziedzinie kultury i sztuki
w 2008 roku

� Bractwo Mi³o�ników Ziemi Ulanowskiej pw. �w. Barbary w Ulanowie:
Ogólnopolskie Dni Flisactwa � �Ulanów 2008�

� Katolickie Stowarzyszenie M³odzie¿y Diecezji Rzeszowskiej w Rzeszowie:
Koncert �Jednego Serca, Jednego Ducha�

� Parafia Rzymsko-Katolicka �w. Józefa - Salezjanie w Przemy�lu: VIII
Miêdzynarodowy Przemyski Festiwal � �Salezjañskie Lato�

� Stowarzyszenie Quo Vadis Podkarpacie w Wadowicach Górnych:
�Miêdzynarodowe tournée artystyczne orkiestr dêtych OSP�

� Stowarzyszenie Studentów i Absolwentów Uniwersytetu Rzeszowskiego
w Rzeszowie ��I Rzeszowskie Dni Archeologa�

� Stowarzyszenie �Miêdzynarodowe Kursy Muzyczne im. Zenona
Brzewskiego� w £añcucie: �XXXIV Miêdzynarodowe Kursy Muzyczne
im. Zenona Brzewskiego�

� Stowarzyszenie Przyjació³ Ziemi Medyckiej w Medyce � �Bezgranicznie
na ludowo�

� Parafia Grecko-Katolicka pw. Przeniesienia Relikwii �w. Miko³aja
w Olchowcu: �Kermesz £emkowski�

� Stowarzyszenie Wspierania Edukacji Artystycznej PROMOTOR
w Rzeszowie: �£¹czy nas tradycja� - Spotkania Folklorystyczne M³odzie¿y
Szkolnej

� Polski Zwi¹zek Chórów i Orkiestr Oddzia³ w Rzeszowie: �Miêdzynarodowe
Konfrontacje Orkiestr Dêtych�

morz¹d województwa w ramach mecenatu
udziela im dotacji celowych.

Samorz¹d województwa podkarpackiego
w ramach mecenatu udziela wsparcia dla
licznych przedsiêwziêæ kulturalnych. Do ta-
kich projektów nale¿¹ m.in.: organizacja fe-
stiwali, konkursów, przegl¹dów, spotkañ,
plenerów, kursów, warsztatów, konferencji,
seminariów, wystaw artystycznych, historycz-
nych i muzealnych; upowszechnianie, pro-
mocja i popularyzacja dokonañ z zakresu
kultury i sztuki oraz twórczo�ci i wykonaw-
stwa artystycznego w kraju i za granic¹;
edukacja kulturalna dzieci i m³odzie¿y reali-
zowana w ró¿nych formach; wspieranie ama-
torskiego ruchu artystycznego, twórczo�ci
ludowej oraz ochrona unikalnych i zanikaj¹cych
zawodów oraz ich umiejêtno�ci artystycznych
i warsztatów. Pomoc finansowa w ramach
mecenatu skierowana jest do jednostek sa-
morz¹du terytorialnego i organizacji pozarz¹-
dowych.

Pierwszy nabór wniosków na dofinanso-
wanie projektów dla jednostek samorz¹du
terytorialnego zakoñczy³ siê 10 stycznia 2008 r.
W jego ramach udzielono wsparcia 39 pod-
miotom na ³¹czn¹ kwotê 188 000 z³. Pierwszy
nabór na dofinansowanie projektów dla orga-
nizacji pozarz¹dowych zakoñczy³ siê 8 lutego
2008 r. W ramach tego naboru dofinansowa-
nie uzyska³y 32 podmioty na ³¹czn¹ kwotê
188 000 z³.

Oprac. Daniel Kozik

Pomoc finansow¹ otrzyma³a równie¿ parafia Grecko-Katolicka pw. Przeniesienia
Relikwii �w. Miko³aja w Olchowcu - organizator ³emkowskiego Kermeszu
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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 autobiogra-
ficznej Mojo�æ i zbioru limeryków Emeryk u wód. Jego utwory przet³umaczono na
13 jêzyków. Wspó³za³o¿yciel Stowarzyszenia Korporacja Literacka w Sanoku i re-
daktor zeszytów �Acta Pancoviana�. Nagrody: im. Kazimiery I³³akowiczówny, Funda-
cji 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.

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

Lektura poszczególnych wierszy z 15 do-
tychczas wydanych przez Janusza Szubera
tomów (o innych pracach i formach, wcale
nie pomniejszych, nie wspominam) musi
przekonaæ ka¿dego, ¿e jest to tyle¿ poeta,
mistrz wyrafinowanej formy, co chyba jesz-
cze bardziej � filozof. Nie bêdzie odkryciem,
je¿eli stwierdzê, ¿e od momentu swego
objawienia siê w czytelniczym odbiorze, wy-
obra�nia poety porusza siê w krêgu tych
samych, wybranych przez niego, a mo¿e
podszeptywanych przez jakiego� dajmoniona
� motywów, w¹tków, tematów, ¿e nawi¹zuje
do wcze�niejszych utworów, raz ju¿ poruszane
zagadnienia przedstawia w innym �wietle.

Jak wiadomo Janusz Szuber zdecydowa³
siê ujawniæ swe przemy�lenia bardzo pó�no.
Krytyka dostrzega w tym fakcie oznakê doj-
rza³o�ci. Wydaje mi siê jednak, ¿e nie zawsze
sêdziwy wiek gwarantuje rozs¹dek wypowiedzi
czy umiejêtno�æ pos³ugiwania siê form¹. Na
szczê�cie opinia o m¹dro�ci id¹cej w parze
z wiekiem, znajduje tu swoje potwierdzenie.
Liryka autora Lekcji Tejrezjasza stanowi dzie³o
zadziwiaj¹co integralne i spójne.

Przede wszystkim uwadze narzuca siê jej
wyj¹tkowe skoncentrowanie na detalu, szcze-
góle, fragmencie. Emocje s¹ albo starannie
ukrywane, albo �ci�le kontrolowane. Nie
oznacza to � i tu jest szczególna tajemnica tej
twórczo�ci � ¿e s¹ one ch³odne czy olimpij-
sko wynios³e. Nie ma te¿ w nich wymowy
bajkowej czy sielankowej, ale jest delikatna
nuta humoru. Wiersze te s¹ twardymi konkre-
tami, mocno osadzonymi w rzeczywisto�ci,
dostêpnej nam w codziennym do�wiadcze-
niu, ale przez sw¹ komunikatywno�æ, poru-
szanie siê w specyficznej przestrzeni tego, co
by³o, zyskuj¹cymi istotny aspekt metafizycz-
ny. Innymi s³owy, wiersze te porz¹dkuj¹
�wiat poety i zarazem �wiat ka¿dego z ich
czytelników. Ujawniaj¹ wymiar uniwersalny,
czytelny dla innych. Ale, co wa¿ne, nie ma
powszechno�ci, obojêtne: �wiata, cz³owieka,
czy prze¿yæ, bez konkretu, bez szczegó³u
�wiata rzeczywistego i namacalnego, poje-
dynczego, indywidualnego. Kiedy wiersze s¹
prawdziwe, autentyczne, wydobyte z pamiê-
ci i osobi�cie do�wiadczone � a tutaj s¹ takie
na pewno � staj¹ siê tak¿e wa¿ne dla innych.

Poeta-filozof, ¿yj¹cy w naszym �tu i teraz�,
pamiêta przede wszystkim o czasie. Dziêki
temu, ¿e go odczuwamy, zyskuje (czas)
tajemnicz¹ w³a�ciwo�æ jednoczenia tera�niej-
szo�ci z przesz³o�ci¹. �Dzisiaj� ju¿ kiedy�
by³o, a to, co by³o, pokazuje w³a�ciwy
wymiar i proporcjê tego, co �jest�. Przesz³o�æ
zosta³a ju¿ dope³niona, jest jedna i nieodwra-
calna, natomiast to, co dzieje siê teraz, ma
jeszcze wiele mo¿liwych wariantów, stawia
przed wyborami, pokazuje mo¿liwo�ci. Te-
ra�niejszo�æ jest chaotyczna, nieuporz¹dko-
wana i dopiero poeta-filozof nadaje jej kszta³-
ty daj¹ce siê obj¹æ umys³em. Z epizodów,
nadmiaru codzienno�ci, wydobywa konkret
i los pojedynczej egzystencji, jej zmagania siê
z ¿yciem. Poezja próbuje ujarzmiaæ rzeczywis-
to�æ, wyznaczaæ granice tego, co dla cz³owieka
jest jego domem. Próbuje opisaæ relacjê miêdzy
�wiatem faktycznym i spe³nionym, a mo¿li-
wo�ciami w³asnego losu. Zadziwiaj¹ce jest to,
¿e w pewnym procesie rozpoznawania i zma-
gania siê ze sob¹, swoj¹ egzystencj¹, akceptu-
je on konieczno�æ ¿ycia w takim kszta³cie,

jaki postrzegamy, z jego piêknem i tragiz-
mem, przymusami i ograniczeniami.

Szuber, a to wcale nie jest czêsta cecha,
umie siê dziwiæ. Dziwi siê �wiatu, dziwi siê
sobie samemu, dziwi siê s³owom. Bohatero-
wie jego wierszy zazwyczaj balansuj¹ miêdzy
tym, co jest natur¹, a formami kultury, ¿yj¹
zmys³owo i próbuj¹ uogólniaæ, komentowaæ,
zrozumieæ, trwaæ miêdzy doczesno�ci¹ a tym,
co poza ni¹ powinno?, mo¿e? siê znajdowaæ.
Afirmuj¹ ¿ycie i równie czêsto ulegaj¹ trwo-
dze, bo ma ono tak¿e swój niepojêty wymiar,
niewyra¿alny s³owami, bo przez ten swój
dualizm poznawczy uzmys³awiaj¹ nam nasz¹
w³asn¹ i spraw naszych nico�æ i przemijanie.

Nieomal ka¿dy jego wiersz to rodzaj
ol�nienia. Ale te¿, mimo ich niew¹tpliwej
sensualno�ci, podbudowanych na trwa³ym
fundamencie klasycznej pow�ci¹gliwo�ci, to
taki rodzaj postawy ¿yciowej, i chyba tak¿e
dyrektywy twórczej, któr¹ Czes³aw Mi³osz
(istotna dla Szubera koneksja, jak te¿ w równej
mierze powinowactwa z Herbertem) okre�li³
jako �uwa¿no�æ�, tzn. postawa ¿yczliwo�ci
wobec przyrody i ludzi, umiejêtno�æ postrze-
gania szczegó³ów, który to proces stanowi
opozycjê rozpadu, czyli przeciwwa¿y utracie
poczucia sensu.

Mamy wiêc do czynienia z poezj¹ wyj¹t-
kow¹, która we wspó³czesnej literaturze pol-
skiej zajmuje miejsce wa¿ne, samodzielne
i oddzielne. To poezja erudycyjna i zarazem
komunikatywna, stawiaj¹ca odwieczne tak
zwane zasadnicze pytania, o sens i cel
istnienia, opisuj¹ca fizyczn¹ i duchow¹ naturê
cz³owieka, spieraj¹ca siê o warto�ci, poszu-
kuj¹ca prawdy o sobie, o konkretnym cz³o-
wieku i otaczaj¹cym �wiecie. Wa¿na jest
w niej biografia, wa¿ne s¹: kultura, prze-
sz³o�æ, tropienie �ladów, metaforyzowanie,
zmys³y i domys³y, patrzenie i cierpliwo�æ,
tak¿e wyrozumia³o�æ, lektury i wreszcie sama
poezja stanowi¹ca, w przypadku Janusza
Szubera, najbardziej odpowiednie narzêdzie
porozumiewania, opisywania, diagnozowania
i oswajania rzeczywisto�ci, czyli po prostu
budowania swojego domostwa.

Jan Wolski

Uniwersytet Rzeszowski, Instytut
Filologii Polskiej, Biblioteka
Uniwersytetu Rzeszowskiego
i Stowarzyszenie Literacko-
Artystyczne �Fraza� zorganizowali
sesjê naukow¹ pt. �Poeta czu³ej
pamiêci. W sze�ædziesiêciolecie
urodzin Janusza Szubera�.
Równie¿ 28 maja br. w Bibliotece
UR odby³ siê wernisa¿ wystawy
dedykowanej Januszowi
Szuberowi pt. ��wiat³o pamiêci�. Wiersze Janusza Szubera

Janusz Szuber
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Wystawê �COP dla przysz³o�ci. Lu-
dzie � przemys³ � architektura� stalowo-
wolskie Muzeum Regionalne przygoto-

wa³o w ramach obchodów 70-lecia
powstania Centralnego Okrêgu Prze-
mys³owego. To dziêki realizacji genial-

Muzeum Regionalne w Stalowej WMuzeum Regionalne w Stalowej WMuzeum Regionalne w Stalowej WMuzeum Regionalne w Stalowej WMuzeum Regionalne w Stalowej Woliolioliolioli

Historia stalowowolskiego muzeum siêga roku 1995, kiedy to odby³o siê
zebranie za³o¿ycielskie Spo³ecznego Komitetu na rzecz powo³ania Muzeum
Regionalnego w Stalowej Woli. Znany regionalista, ksi¹dz Wilhelm Gaj-
Piotrowski, zadeklarowa³ gotowo�æ przekazania swych zbiorów z zakresu
historii, etnografii i sztuki dla potrzeb tworz¹cego siê muzeum.

Powo³any przez ówczesnego Prezydenta Miasta Stalowej Woli Andrzeja
Gajca Pe³nomocnik ds. organizacji muzeum rozpocz¹³ pracê przy gromadzeniu
eksponatów dokumentuj¹cych historiê i kulturê miasta i regionu dolnosañskiego.
Dnia 30 pa�dziernika 1997 r. Rada Miejska w Stalowej Woli podjê³a uchwa³ê
w sprawie utworzenia muzeum i nadania statutu. Od 1 lutego 1999 r. jest
samodzieln¹ instytucj¹ kultury. W latach 1997-2001 wystawy czasowe
eksponowane by³y w salach wystawienniczych Galerii Sztuki Wspó³czesnej. Od
listopada 2001 r. muzeum funkcjonuje w nowej siedzibie w tzw. Zamku
Lubomirskich w Stalowej Woli � Rozwadowie.

(www.muzeum.stalowawola.pl)

Muzeum Regionalne w Stalowej Woli ju¿ po raz trzeci znalaz³o siê
w�ród laureatów konkursu na Wydarzenie Muzealne Roku, organizowa-
nego przez Ministerstwo Edukacji i Kultury. W tym roku stalowowolscy
muzealnicy docenieni zostali w kategorii �Wystawy historyczne, biogra-
ficzne i literackie� za zorganizowanie multimedialnej wystawy �COP
dla przysz³o�ci. Ludzie � przemys³ � architektura�.

Sybilla dla stalowowolskiego
muzeum

nego planu wicepremiera Eugeniusza
Kwiatkowskiego powsta³a Huta Stalo-
wa Wola i nierozerwalnie z ni¹ zwi¹zane
miasto. I tê wiê� mo¿na zaobserwowaæ
na nagrodzonej wystawie.

Jej autorzy w niezwykle interesuj¹cy
sposób podaj¹ historiê gospodarcz¹
okresu realizacji planu COP. �Tradycyjne�
eksponaty po³¹czone tu zosta³y z na
wskro� nowoczesnymi metodami wy-
stawienniczymi. Zwiedzaj¹cy halê wy-
stawiennicz¹ przy ulicy Hutniczej 17
znajd¹ w niej nie tylko elementy
uzbrojenia, ale równie¿ przedmioty
codziennego u¿ytku. Nie brakuje tak
charakterystycznych dla Stalowej Woli
rowerów, motocykli, a nawet zaparko-
wanego przy ksiêgarni zabytkowego
opla.  Niezapomnianym prze¿yciem
jest spacer ulic¹ z lat trzydziestych
ubieg³ego wieku. Spacerowicze mog¹
ogl¹daæ witryny sklepów z zabawkami,
radiowego, ¿elaznego, odzie¿owego�
Na swojej drodze napotkaj¹ równie¿
s³up og³oszeniowy z afiszami i ob-
wieszczeniami sprzed lat siedemdzie-
siêciu. Klimat tamtych lat mo¿na tak¿e
odnale�æ w kinie wy�wietlaj¹cym filmy
z tamtych czasów, jak równie¿ w foto-
plastykonie, w którym prezentowane
s¹ przedwojenne fotografie. Na wysta-
wie zebrano tak¿e wiele eksponatów
dokumentuj¹cych powstawanie Cen-
tralnego Okrêgu Przemys³owego, w tym
Gdyni. W�ród nich znale�æ mo¿na
tak¿e przedmioty, dokumenty i zdjêcia
po�wiêcone budowie miêdzy innymi
fabryk silników w Rzeszowie, p³atow-
ców w Mielcu oraz opon w Dêbicy.

�Sybilla 2008� to ju¿ trzecia taka
nagroda przyznana Muzeum Regional-
nemu w Stalowej Woli. Wcze�niej pla-
cówka zosta³a nagrodzona w roku
2002 (II nagroda za �Adaptacjê i zago-
spodarowanie budynku przy ulicy San-
domierskiej na potrzeby Muzeum Re-
gionalnego�) oraz 2006 (I miejsce za
�Turystyczny Szlak Gniazd Rodowych
Lubomirskich� oraz III miejsce za wy-
stawê �Kultura ¯ydów galicyjskich�).
Poza �Sybill¹� w roku 2008 Muzeum
Regionalne w Stalowej Woli wyró¿nio-
ne zosta³o równie¿ za �Galeriê przez
dotyk� (w kategorii �Programy eduka-
cyjne, o�wiatowo-wychowawcze i pro-
mocyjne�) oraz za wystawê �Narodzi-
ny Stalowej Woli 1938� (w kategorii
�Dokonania z zakresu zarz¹dzania i or-
ganizacji�).

RB

Zabytkowy opel wspaniale prezentuje siê na przedwojennej ulicy
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Ustanowienie Dnia Teatru zapropono-
wa³ Prezydent Fiñskiego Instytutu ITI Arvi
Kivimaa. Dzieñ obchodów ustalono na 27
marca, w rocznicê otwarcia Teatru Naro-
dów (Theatre of Nations) w Pary¿u. Ob-
chody �wiatowych Dni Teatru maj¹ na
celu promocjê i miêdzynarodow¹ wymia-

nê informacji na temat teatru, pobudzenia
kreacji i zwiêkszenia wspó³pracy ludzi
teatru, u�wiadomienia opinii publicznej
wagi sztuki i artystycznej kreacji w ¿yciu
codziennym w celu wzmocnienia przy-
ja�ni i wiêzi miêdzyludzkich. Co roku, 27
marca, rozsy³ana jest wiadomo�æ t³uma-

Teatralne �wiêto

Teatr towarzyszy³ ludzko�ci od czasów staro¿ytnych. Ka¿da epoka wnosi³a
swój wk³ad, pomys³, zmienia³y siê kanony dekoracji, gry aktorskiej. Dzi� teatr
stanowi nieod³¹czn¹ czê�æ ¿ycia spo³ecznego i kulturalnego. Ma te¿ swoje
coroczne �wiêto, które zosta³o ustanowione w czerwcu 1961 r. podczas
9. �wiatowego kongresu Miêdzynarodowego Instytutu Teatralnego (Interna-
tional Theatre Institute) w Helsinkach. Rzeszowski Teatr im. Wandy Siemasz-
kowej �wiêtowa³ 29 marca.

czona na ponad 20 jêzyków od wybitnego
cz³owieka teatru, zawieraj¹ca jego prze-
my�lenia na temat teatru i �wiatowej
harmonii. Pierwsz¹ tak¹ wiadomo�æ wy-
s³a³ w 1962 r. Jean Cocteau. Tego dnia
odbywaj¹ siê specjalne przedstawienia
teatralne, spotkania, sympozja po�wiêcone
znaczeniu i problemom teatru.

Rzeszowskie obchody po�wiêcone by³y
szczególnie postaci wybitnego aktora,
którego 10. rocznica �mierci minê³a 25
marca � Zdzis³awa Kozienia. Aktor,  który
w swojej karierze zagra³ ponad 200 ról
teatralnych i 50 telewizyjnych i filmo-
wych, pracê artystyczn¹ rozpocz¹³ na
scenie amatorskiej. Po wojnie, w latach
1948-1952, by³ aktorem w Teatrze Kolejarza
w Krakowie. W 1953 r. zwi¹za³ siê z Teatrem
im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie.
Na scenie rzeszowskiej stworzy³ wiele
wybitnych kreacji: Cze�nika w �Zem�cie�,
Majora w �Fantazym�, Wojewody w �Ma-
zepie�, Czepca w �Weselu�. W latach
1972-82 pracowa³ w teatrach wroc³aw-
skich: Polskim (1973-80) i Wspó³czesnym
(1972/73, 1980-83), wspó³pracowa³ z wie-
loma wybitnymi re¿yserami: T. Mincem,
J. Grzegorzewskim, M. Okopiñskim. Stworzy³
pamiêtne role filmowe, takie jak porucz-
nika Zubka w �07 zg³o� siê� czy króla
Zygmunta w �Królowej Bonie�. W 1983 r.
powróci³ na scenê rzeszowsk¹ do Teatru
im. W. Siemaszkowej. Odznaczony zosta³
m. in. Krzy¿em Kawalerskim Orderu Od-
rodzenia Polski.

Uroczysto�ci nadania Ma³ej Scenie Te-
atru imienia Zdzis³awa Kozienia towarzy-
szy³y wspomnienia go�ci: Doroty Latos �
odtwórczyni tytu³owej roli w filmie �Sza-
leñstwa panny Ewy� oraz Bronis³awa
Cie�laka � porucznika Borewicza z serialu
�07 zg³o� siê�. Zosta³y tak¿e wrêczone
aktorom i pracownikom teatru Nagrody
Marsza³ka Województwa Podkarpackiego
Zygmunta Cholewiñskiego oraz dyrektora
teatru Przemys³awa Tejkowskiego za za-
s³ugi dla rozwoju teatru.

Z okazji Miêdzynarodowego Dnia Teatru
rzeszowski teatr przygotowa³ premierê �
krymina³ Edwarda Taylora �Pomys³ na
morderstwo�. Bohaterami sztuki s¹ dwaj
wspó³pracuj¹cy ze sob¹ autorzy powie�ci
kryminalnych. Wymy�laj¹ skomplikowa-
ne intrygi, w których kto� kogo� zabija.
Jednak nieoczekiwanie sami staj¹ siê czê-
�ci¹ sensacyjnej, pisanej przez ¿ycie historii.
Dzie³o angielskiego dramaturga balansuje
na krawêdzi pastiszu. Wykorzystuj¹c wszyst-
kie mo¿liwo�ci gatunku, twórcy widowi-
ska zbudowali spektakl o narastaj¹cym
napiêciu, nieoczekiwanych zwrotach akcji
i zaskakuj¹cym finale.

Izabela FacSwoimi wspomnieniami dziel¹ siê Dorota Latos i  Bronis³aw Cie�lak.

Ma³a Scena Teatru otrzyma³a imiê Zdzis³awa Kozienia.

Teatralne �wiêto
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Na zaproszenie marsza³ka województwa
podkarpackiego Zygmunta Cholewiñskiego
odpowiedzia³y województwa: dolno�l¹skie,
kujawsko-pomorskie, lubelskie, mazowieckie,
opolskie, pomorskie, �l¹skie, �wiêtokrzyskie,
warmiñsko-mazurskie i zachodniopomorskie.

I Mistrzostwa Polski Marsza³ków Województw w Pi³ce No¿nej

Pi³karsko w Kolbuszowej
Ponad stu zawodników z 11 województw, 33 mecze, piêkna s³oneczna pogoda i stadion

po³o¿ony po�ród lasu � to sceneria towarzysz¹ca I Mistrzostwom Polski Marsza³ków
Województw w Pi³ce No¿nej, które od 16 do 18 maja odby³y siê w Kolbuszowej. Patronat
honorowy nad mistrzostwami obj¹³ Prezydent RP Lech Kaczyñski.

kolejne trafienia zaliczyli go�cie. Potyczka
z mazowieckim zakoñczy³a siê wynikiem
1:3 (bramkê zdoby³ Marcin Bokota). W ostat-
nim pojedynku grupowym dru¿yna pod-
karpackiego odnios³a wspania³e zwyciê-
stwo 5:1 nad Warmi¹ i Mazurami (trafienia
zaliczyli: Bogdan Romaniuk i Hubert Czub
po dwa oraz Tomasz Rusznica). Podkarpackie
wysz³o z grupy na trzecim miejscu. Pierw-
sze miejsce zajê³o kujawsko-pomorskie,
drugie mazowieckie, czwarte warmiñsko-
mazurskie, a pi¹te opolskie.

W drugiej grupie bez pora¿ki gry
zakoñczy³o �l¹skie. Drugie miejsce zajê³a
dru¿yna zachodniopomorskiego, a trzecie
lubelskiego. Czwarte miejsce wywalczy³a
dru¿yna �wiêtokrzyskiego, niestety wyco-
fa³a siê ona z niedzielnych gier ze wzglêdu
na brak wystarczaj¹cej liczby zawodników,
ustêpuj¹c tym samym miejsca dru¿ynie z pi¹tej
lokaty � pomorskiemu. Ostatnie miejsce
w tej grupie zajê³o dolno�l¹skie.

Pocz¹tek drugiego dnia mistrzostw up³yn¹³
pod znakiem pojedynków æwieræfina³o-
wych. W pierwszym gospodarze pokonali
4:1 zespó³ z zachodniopomorskiego (Roma-
niuk x 3, Bokota). W pozosta³ych meczach
æwieræfina³owych triumfowali reprezentanci
województw pomorskiego, mazowieckiego
i �l¹skiego.

Mecze pó³fina³owe by³y niezwykle zaciê-
te i obydwa rozstrzygnê³y siê dopiero w rzu-
tach karnych. Podkarpackie spotka³o siê z po-
morskim. W regulaminowym czasie gry pad³
remis 1:1 (Romaniuk). Niestety, w karnych
lepsi okazali siê go�cie znad morza, co da³o
im awans do fina³u. Drugim finalist¹ zosta³
zespó³ z Mazowsza, którego zawodnicy 4:1
pokonali rywali z województwa �l¹skiego.

W pojedynku o miejsce trzecie podkarpac-
kie uleg³o 1:4  teamowi �l¹skiego (honoro-
we trafienie uzyska³ Czub). Fina³owy poje-
dynek pomiêdzy Mazowszem a Pomorskim
sta³ na bardzo wysokim poziomie. W regula-
minowym czasie gry pad³ bezbramkowy
remis. O zwyciêstwie musia³y zadecydo-
waæ rzuty karne. Te lepiej egzekwowali
pi³karze z Mazowsza i to oni zostali triumfa-
torami I Mistrzostw Polski Marsza³ków
Województw w Pi³ce No¿nej.

Po ceremonii zakoñczenia mistrzostw odby³
siê mecz pokazowy pomiêdzy dru¿yn¹ mar-
sza³ka Zygmunta Cholewiñskiego i dru¿yn¹
parlamentarzystów RP. Pojedynek, choæ zaciê-
ty, zakoñczy³ siê wynikiem remisowym 2:2.

W meczu tym w dru¿ynie marsza³ka
wyst¹pili: Zygmunt Cholewiñski, Jan Zuba,
Andrzej Matusiewicz, Jerzy Oleszkowicz,
Konrad Dudek, Pawe³ Pezdan, Leszek Pisz,
Stanis³aw Sowa, S³awomir Miklicz, Bogdan
Romaniuk, £ukasz Andres, Bogdan Kuliga,
Marcin Szczepañski, Witold Szczekala, Wal-
demar Mazgaj, Jan Ziobro.

Dru¿ynê parlamentarzystów tworzyli:
Stanis³aw O¿óg, Krzysztof Sobolewski, Ka-
zimierz Gwiazdowski, Wojciech Szarama,
Antoni Mroczko, Grzegorz Janik, Zdzis³aw
Pupa, Kazimierz Moskal, Zbigniew Dolata,
W³adys³aw Ortyl, Mieczys³aw Golba, W³a-
dys³aw Kulpa, Henryk Sawa, Mieczys³aw
Ilasz, Leszek Moszkowicz, Miros³aw Prze-
wo�nik, Jan Moszkowicz.

Marcin Szczepañski

Wyniki fazy pucharowej I Mistrzostw Polski Marsza³ków w Pi³ce No¿nej

Æwieræfina³y:
podkarpackie � zachodniopomorskie .......................................... 4:1
�l¹skie � warmiñsko-mazurskie .................................................. 3:1
lubelskie � mazowieckie ............................................................. 0:1
pomorskie � kujawsko-pomorskie .............................................. 2:1

Pó³fina³y:
�l¹skie � mazowieckie ..................................................... k. 2:3 (1:1)
podkarpackie � pomorskie .............................................. k. 0:2 (1:1)

Mecz o 3. miejsce:
�l¹skie � podkarpackie ................................................................ 4:1

Mecz o 1. miejsce:
mazowieckie � pomorskie ............................................... k. 3:2 (0:0)

Klasyfikacja
koñcowa mistrzostw:

1. Mazowieckie
2. Pomorskie
3. �l¹skie
4. Podkarpackie
5. Kujawsko-Pomorskie

Lubelskie
Warmiñsko-Mazurskie
Zachodniopomorskie

9. Dolno�l¹skie
Opolskie
�wiêtokrzyskie

Pierwszego dnia mistrzostw rywalizacja
toczy³a siê w dwóch grupach, grano na
dwóch boiskach. Mecze sta³y na bardzo
wyrównanym poziomie. Reprezentacja woje-
wództwa podkarpackiego wygra³a swój
pierwszy pojedynek z opolskim 1:0 (bramkê
strzeli³ Bogdan Romaniuk). Niestety dwa
kolejne spotkania zakoñczy³y siê pora¿kami
pi³karzy z podkarpackiego. Mecz z kujawsko-
pomorskim zakoñczy³ siê przegran¹ 1:2.
Nasi zawodnicy objêli prowadzenie po
golu Romaniuka, có¿ z tego skoro dwa

Nagrody indywidualne:

Najlepszy strzelec: Bogdan Romaniuk
(podkarpackie) � 8 goli
Najlepszy bramkarz: S³awomir Bielecki
(mazowieckie) � 3 przepuszczone bramki
Najstarszy zawodnik: Czes³aw Marzanowski
(pomorskie)
Nagroda Fair Play: województwo
�wiêtokrzyskie

Pi³karsko w Kolbuszowej
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