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Trzej Królowie w Rzeszowie
W niedzielę 6 stycznia ulicami Rzeszowa przemaszerował kolorowy orszak 
Trzech Króli. Mędrcy ze wschodu jechali na koniach otoczeni owieczkami, 
kucykami i tłumem ludzi. W wielobarwnym pochodzie wzięli udział ucznio-
wie Gimnazjum i Liceum Sióstr Prezentek, Szkoły Podstawowej i Gimnazjum 
Sióstr Pijarek oraz wychowankowie przedszkola prowadzonego przez siostry 
Serafitki. Wymienione szkoły zorganizowały uroczysty przemarsz i zadbały  
o dobór aktorów. W kolorowym pochodzie wzięło udział wielu mieszkańców 
Rzeszowa. Nie zabrakło również przedstawicieli władz miasta i samorządu 
wojewódzkiego. Wicearszałek Anna Kowalska podziękowała młodzieży za 
liczne uczestnictwo w przedsięwzięciu. Dziękuję młodzieży, która tak licznie 
wzięła udział w orszaku. To znak, że Podkarpacie będzie miało w przyszłości 
dobrych mieszkańców - powiedziała wicemarszałek Anna Kowalska. Orszak 
zakończył się na rynku, gdzie Biskup Rzeszowski ks. Kazimierz Górny intonując 
„Wśród nocnej ciszy”, rozpoczął wspólne śpiewanie kolęd. 

Gala „Przedsiębiorstw i Gmin Fair Play” 2012
7 grudnia członek zarządu Lucjan Kuźniar wziął udział w gali „Przedsię-
biorstw i Gmin Fair Play”, która odbyła się w Pałacu Kultury i Nauki w War-
szawie. Podczas gali zwycięskim gminom wręczono certyfikaty „Gmina Fair 
Play”, laureaci w kategorii „Przedsiębiorstwo Fair Play” otrzymali wyróżnienia  
w postaci złotych certyfikatów, laurów oraz platynowych i diamentowych 
statuetek. Z kolei 19 grudnia w stolicy Podkarpacia certyfikatem „Fair Play” 
uhonorowano 49 przedsiębiorstw i 13 samorządów z terenu województwa.

Marszałek o pieniądzach na służbę zdrowia w krośnieńskim 
szpitalu
17 grudnia w Szpitalu Wojewódzkim w Krośnie odbyła się konferencja pra-
sowa z udziałem marszałka Mirosława Karapyty, członka zarządu Sławomira 
Miklicza, wiceprzewodniczącego Sejmiku Dariusza Sobieraja oraz przewodni-

czącego Komisji Budżetu, Mienia i Finansów Sejmiku Województwa Podkar-
packiego Jerzego Borcza.
Konferencja była jednocześnie okazją do złożenia wizyty w nowopowstają-
cym budynku Bloku Operacyjnego i zapoznania się z postępami prac przepro-
wadzonych na jego obszarze.
Marszałek Mirosław Karapyta zapewnił, że zrobi wszystko, aby zakończyć bu-
dowę bloku operacyjnego w krośnieńskim szpitalu. To jest zbyt ważny projekt, 
aby go nie dokończyć – mówił marszałek. 
Budowa bloku operacyjnego w szpitalu w Krośnie została podzielona na trzy 
etapy. Właśnie zakończył się pierwszy etap inwestycji. Wybudowany został 
nowy budynek oraz sześć sal operacyjnych i centralna sterylizatornia, a tak-
że jedna sala Oddziału Intensywnej Terapii. To wszystko kosztowało około 35 
milionów złotych. Jednak aby uruchomić blok potrzebne są dodatkowe pie-
niądze na zakończenie drugiego etapu prac.

Podpisanie umowy na przebudowę drogi wojewódzkiej 
17 grudnia 2012 roku wicemarszałek Zygmunt Cholewiński, Dyrektor PZDW 
w Rzeszowie Adam Maternia oraz dyrektor oddziału firmy Skanska S.A.  
w Rzeszowie Kamil Simka podpisali umowę na realizację inwestycji „Rozbu-
dowa drogi wojewódzkiej nr 855 Stalowa Wola - Olbięcin, na odcinku Stalowa 
Wola - granica województwa”. 
Wartość tej inwestycji to blisko 71 mln złotych, 85% tej kwoty pochodzi  
z dofinansowania z RPO WP na lata 2007 - 2013, 10% z Budżetu Państwa  
a 5% z Budżetu Województwa Podkarpackiego. Łączna długość przebudowa-
nej drogi wyniesie 19 kilometrów. W ramach tego projektu wybudowanych 
zostanie również sześć obiektów mostowych.

Spotkanie z przedsiębiorcami z powiatu dębickiego
18 grudnia wicemarszałek Anna Kowalska i wiceprzewodniczący sejmiku 
Edward Brzostowski spotkali się w Dębicy z przedsiębiorcami z terenu powia-
tu dębickiego.

Spotkanie było poświęcone działaniom, jakie podejmuje Urząd Marszał-
kowski na rzecz promocji podkarpackich firm oraz pozyskiwania inwesto-



11/2013

rów. Przedsiębiorcy mieli okazję  zaprezentować własne pomysły mające na 
celu ożywienie gospodarcze i rozwój naszego regionu. Wicemarszałek Anna 
Kowalska powiedziała, iż takie bezpośrednie spotkania pozwalają na lepszą 
koordynację i większą skuteczność działań strategicznych oraz promocyjnych 
województwa, tak by w połączeniu z polityką prowadzoną przez podkarpac-
kie firmy, tworzyły one mocny i wyraźny przekaz, iż jesteśmy regionem, który 
ma wiele do zaoferowania.

Konferencja w Boguchwale
20 grudnia Członek Zarządu Województwa Lucjan Kuźniar przewodniczył 
konferencji podsumowującej „Program aktywizacji gospodarczo - turystycz-
nej województwa podkarpackiego poprzez promocję cennych przyrodniczo  
i krajobrazowo wskazanych terenów łąkowo - pastwiskowych z zachowaniem 
bioróżnorodności w oparciu o naturalny wypas”. 
Udział w konferencji, która odbyła się w PODR w Boguchwale, wzięli 
przedstawiciele świata nauki, instytucji okołorolniczych oraz związanych  
z ochroną środowiska, a także organizacji pozarządowych. Program jest 
finansowany z budżetu województwa, a jego celem jest zachowanie oraz 
poprawa bioróżnorodności cennych przyrodniczo i krajobrazowo tere-
nów łąkowo-pastwiskowych, a przede wszystkim zmniejszenie drastycz-
nego spadku pogłowia zwierząt gospodarskich, w tym bydła mięsnego  
i mlecznego.

Fundusz szwajcarski
W poniedziałek 21 stycznia w Urzędzie Marszałkowskim odbyło się pierwsze 
posiedzenie Komitetu Sterującego Szwajcarsko - Polskiego Programu Współ-
pracy realizowanego w latach 2012 – 2013. Obradom przewodniczył marsza-
łek Mirosław Karapyta.
Na posiedzenie Komitetu przybyli również przedstawiciele strony szwajcar-
skiej, Ministerstwa Zdrowia oraz Ministerstwa Rozwoju Regionalnego. Pod-
czas obrad zostały przyjęte w formie uchwał: Regulamin Komitetu Sterujące-
go, zaopiniowano wnioski do dofinansowania oraz przyjęto tematykę kursów 
i szkoleń.
Głównym celem przedsięwzięcia jest polepszenie warunków życia podopiecz-
nych domów pomocy społecznej i placówek opiekuńczo – wychowawczych 
oraz osiągnięcie ponadstandardowgo poziomu świadczonych usług. Będzie 
to możliwe dzięki poprawie infrastruktury, zwiększeniu wachlarza usług oraz 
zapewnieniu lepszego wyposażenia domów pomocy społecznej.
Fundusz Szwajcarski jest formą bezzwrotnej pomocy przyznanej Polsce przez 
Szwajcarię w celu minimalizacji różnic o charakterze społeczno - gospo-
darczym. Podkarpackie przystąpiło do realizacji Funduszu Szwajcarskiego  
w ramach projektu „Poprawa infrastruktury domów pomocy społecznej i / lub 
placówek opiekuńczo – wychowawczych oraz podnoszenie kwalifikacji perso-
nelu w tym również pielęgniarek i pielęgniarzy ww. instytucji”. 
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Jak uwolnić szkoły od tak zwanej 
„śmieciowej żywności” zastanawiali 
się uczestnicy konferencji , która pod 
koniec stycznia odbyła się w Urzędzie 
Marszałkowskim. Debatę poświęconą 
promocji zdrowego odżywiania zorga-
nizowali poseł PSL Jan Bury, Marszalek 
Mirosław Karapyta oraz wiceprzewod-
niczący  Sejmiku – Dariusz Sobieraj.

Poseł PSL Jan Bury przedstawił sta-
tystyki i raporty, z których bije zatrwa-
żający obraz dotyczący żywienia dzieci 
i młodzieży, np. 29 procent polskich 
nastolatków ma nadwagę, a w ponad 
80-ciu %  szkolnych sklepików sprze-
dawana jest tzw. żywność śmieciowa. 
Taki stan rzeczy oznacza, że dzisiejsza 
młodzież kiedy wejdzie w wiek dorosły, 

będzie mieć  problemy ze zdrowiem. 
To zaś przełoży się na dodatkowe ob-
ciążenia dla budżet u państwa.  Szacu-
je się, że ponad jedną piątą wszystkich 
środków na ochronę zdrowia w Polsce 
pochłania leczenie powikłań nadwagi  
i otyłości. Instytut Żywienia i Żywności 
szacuje, że bezpośrednie leczenie otyłości  
i jej konsekwencji pochłania 3 miliardy 
złotych rocznie – mówił poseł PSL Jan 
Bury, Dlatego ludowcy złożyli w sejmie 
projekt ustawy zabraniający reklamy  
i sprzedaży „śmieciowej żywności”, ale 
poseł przekonywał, że w tym temacie 
nie wolno czekać, Az pojawią się roz-
wiązania prawne. W każdym miejscu 
możemy wiele zrobić, żeby to zmieniać. 
Zacznijmy od siebie, od swoich szkół, od 
swojego otoczenia, swojego środowiska, 
a efekty przyjdą szybciej i łatwiej. 

Wiceminister edukacji - Tadeusz 
Sławecki przekonywał, że wiele zależy 
od samych rodziców, którym prawo 
oświatowe daje możliwość wpływania 
na to, co jest sprzedawane w szkolnych 
sklepikach. Z kolei wiceminister zdro-
wia - Aleksander Sopliński mówił, że 
walka ze „śmieciową żywnością” to 
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sprawa nie tylko jego resortu, ale także 
samorządów i organizacji pozarządo-
wych.

Marszalek Mirosław Karapyta mó-
wił o tym, jakie działania podjął samo-
rząd województwa w kwestii promocji 
żywności wysokiej jakości. Wymienił 
między innymi: targi Żywności Ekolo-
gicznej EKOGALA, utworzenie Pod-
karpackiej Izby Rolnictwa Ekologicz-
nego czy chociażby otwarcie w urzędzie 
sklepiku z żywnością wysokiej jakości. 
Niemal od początku działalności sa-
morząd województwa zaangażował się  
w budowanie klimatu dla rozwoju takich 
elementów jak roln ictwo ekologiczne, 
wychodząc z założenia, że zdrowa, tra-
dycyjna żywność, może być naszą regio-
nalną specjalnością – mówił Marszalek.

Dariusz Sobieraj - Wiceprzewodni-
czący Sejmiku Województwa Podkar-
packiego mówił w swoim wystąpieniu  
o tym, jaki wpływ na choroby wieku 
dorosłego ma niewłaściwe odżywianie 
dzieci i młodzieży. Glos w dyskusji za-
brała również profesor Halina Weker – 
Kierownik Zakładu Żywienia Instytutu 
Matki i Dziecka, która przedstawiła 
zatrważające wyniki badań dotyczące 
tego, co jedzą dzieci i młodzież. Te diety 

są często dietami z nadmiarem białka  
a z niedoborem wapnia i innych skład-
ników takich jak kwasy nienasycone. Nie 
jemy ryb, warzyw. W dietach dzieci jest 
zdecydowanie za mało tych produktów. 
Nie ma pełnowartościowych produktów 
ze zbóż. Obserwujemy w diecie dzieci za 
dużo tzw. żywności śmieciowej a także 
słodkich napojów – ostrzegała profesor 
Halina Weker.

Na konferencji  zaprezentowały się 
także szkoły, które mają na swoim kon-
cie liczne sukcesy żywieniowe.  O tym, 
że można przekonać dzieci do innego 
jedzenia niż chipsy, batony czy gazo-
wane napoje, mówiła dyrektor SP nr 25  
z Rzeszowa – Bożena Zięba: początkowo 
dzieci z taką niepewnością podchodziły 
do tego co im proponujemy: a więc soki  
z owoców, batoniki typu musli, chipsy  
z jabłek. Początkowo te smaki były dla 
nich bardzo obce i nieznane, ale gdy 
skosztowały, że jest to niezłe szybko prze-
konały się do tych nowych produktów.

Na konferencji została zaprezento-
wana „szkolna półka” z żywnością eko-
logiczną, która jest nie tylko zdrowa, 
ale też smaczna. 

Projekt ustawy zakazujący rekla-
my i sprzedaży „śmieciowej żywności”  

w przedszkolach, podstawówkach  
i gimnazjach, ludowcy złożyli w sej-
mie w październiku. Teraz prezentują 
go w regionach, licząc, że przyłączą się 
do niego samorządowcy, podejmując 
uchwały ograniczające sprzedaż szko-
dliwej żywności w placówkach oświa-
towych.
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Do końca 2014 roku mieszkańcy 
Podkarpacia zyskają łatwiejszy do-
stęp do wszystkich typów urzędów 
w regionie oraz do usług zdrowot-
nych, świadczonych przez placówki 
medyczne na terenie województwa. 
W 2015 roku znikną z mapy regionu 
obszary, których mieszkańcy nie mają 
dostępu do podstawowej infrastruk-
tury szerokopasmowej oraz usług,  
z jakich tą drogą można skorzystać.  
O trzech ogromnych projektach, 
które zmienią dostęp mieszkańców 
regionu do informacji i usług świad-
czonych na odległość mówił w czasie 
konferencji prasowej Członek Zarzą-
du Województwa Sławomir Miklicz.   

„Sieć Szerokopasmowa Polski 
Wschodniej, Podkarpacki System  
e-Administracji Publicznej (PSeAP) 
oraz Podkarpacki System Informacji 
Medycznej (PSIM) to projekty, o których 
mieszkańcy regionu wciąż wiedzą zbyt 
mało, a które stworzą nowy wymiar  
w korzystaniu z usług dostępnych drogą 
cyfrową oraz pomogą zniwelować róż-
nice pomiędzy Podkarpaciem a innymi 
regionami Europy w tej dziedzinie” – 
mówił w czasie konferencji prasowej 
Członek Zarządu Sławomir Miklicz.  

Prawie 47 procent mieszkańców 
Podkarpacia mieszka na obszarach, na 
których ograniczony lub niemożliwy 
jest dostęp do podstawowej infrastruk-

tury szerokopasmowej. Zmieni się to 
całkowicie w 2015 roku, po zakończe-
niu wdrażania wartego 290 mln złotych 
projektu „Sieć Szerokopasmowa Polski 
Wschodniej”. Ponad 200 mln złotych  
z tej kwoty pochodzić będzie ze środ-
ków Programu Operacyjnego Rozwój 
Polski Wschodniej. 

Opisując wagę projektu oraz jego 
przyszłe funkcjonowanie dyrektor De-
partamentu Społeczeństwa Informa-
cyjnego UMWP Sławomir Cynkar użył 
porównań z dziedziny infrastruktury 
drogowej: „To co tworzymy to rodzaj 
autostrady, która zapewni dostęp do 
szerokopasmowego internetu i wszel-
kich usług, jakie on oferuje. Operatorzy, 

Aleksandra Gorzelak –Nieduży 
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którzy wykorzystywać będą możliwości, 
jakie stworzy nasz projekt, zbudują tzw. 
ostatnią milę, czyli doprowadzą usługi 
do domów, instytucji i firm na Podkar-
paciu”.
„Wybudowanie 2 tysięcy kilometrów 
światłowodów oraz ponad 200 węzłów 
szkieletowych i dystrybucyjnych na tere-
nie Podkarpacia pozwoli zaspokoić obec-
ne i stale rosnące potrzeby w dostępie do 
wszelkiego rodzaju usług internetowych 
zarówno firm, jak i gospodarstw domo-
wych”- podkreślał Członek Zarządu 
Sławomir Miklicz, który nadzoruje jego 
wdrażanie. 

Całkowicie nowy standard usług 
załatwianych w urzędzie oraz zdrowot-
nych stworzą z kolei dwa realizowane 
już projekty: PSeAP –  „Podkarpacki 
System e – Administracji Publicznej” 
oraz PSIM – „Podkarpacki System In-
formacji Medycznej”. 

Aż 420 różnego rodzaju spraw 
mieszkaniec Podkarpacia będzie mógł 
załatwić w urzędach miast i gmin re-
gionu oraz Urzędzie Marszałkowskim 
przy pomocy komputera i internetowe-
go łącza. W projekcie uczestniczy 160 
samorządów, a jego koszt to ponad 103 
mln złotych, z których prawie 90 mln 
to środki unijne.   

Z kolei dzięki PSIM-owi każdy pa-
cjent siedząc przed ekranem kompute-
ra będzie mógł sprawdzić możliwość 
najszybszego dostępu do lekarza danej 
specjalizacji, zarejestrować się do niego 
lub na zlecone zabiegi, otrzyma także 
przypomnienie o terminie wizyty. Sys-
tem da również osobom upoważnio-
nym możliwość wglądu w dokumen-
tację medyczną pacjenta, prowadzoną  
w formie elektronicznej, co z pewno-
ścią ułatwi stawianie diagnozy i sam 
proces leczenia. Koszt projektu to po-
nad 57 mln złotych, w większości sfi-
nansowanych z Regionalnego Progra-
mu Operacyjnego Województwa. Pro-
jekt realizowany jest na 2 poziomach. 
Na pierwszym poziomie uczestniczy  
w nim Województwo Podkarpackie 
oraz 8 szpitali wojewódzkich, na dru-
gim 19 szpitali powiatowych oraz szpi-
tal MSWIA w Rzeszowie.  

Z dostępu do usług medycznych  
i załatwiania spraw w urzędach regionu 
za pośrednictwem internetu mieszkań-
cy Podkarpacia będą mogli skorzystać 
już w 2014 roku. 
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O funduszach europejskich 
w nowej perspektywie  
finansowej 

Jak w nowej perspektywie finanso-
wej będą wyglądać programy opera-
cyjne? Na co zostanie położony nacisk 
przy podziale unijnych pieniędzy? Jakie 
będą kierunki rozwoju województwa 
podkarpackiego? – o tych i innych kwe-
stiach związanych z podziałem pienię-
dzy w ramach nowego europejskiego 
budżetu na lata 2014-2020 była mowa 
w Rzeszowie w Urzędzie Marszałkow-
skim na konferencji zorganizowanej 
przez Ministerstwo Rozwoju Regional-
nego. W konferencji wziął udział wice-
marszałek Zygmunt Cholewiński.

O tym jakie są plany polskie-
go rządu na wykorzystanie unijnych 
pieniędzy mówił podsekretarz stanu  
w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego 
– Marceli Niezgoda, który przedstawił 
założenia do Umowy Partnerstwa. Są 
one prezentowane we wszystkich wo-
jewództwach i stanowią podstawę do 
dyskusji dotyczącej sposobu, mechani-
zmów i form wykorzystania unijnych 
pieniędzy w przyszłości.

Dzięki wsparciu unijnych środków  
w tej perspektywie finansowej, Polska 
zasypuje „rowy cywilizacyjne”, a z dru-
giej strony nasza gospodarka staje się 
konkurencyjna  - mówił wiceminister 
Marceli Niezgoda – w nowej perspek-

tywie finansowej duży nacisk zostanie 
położony na to, aby wydobywać to, co 
na danym terenie jest najważniejsze, 
aby położyć nacisk na tzw. inteligentne 
specjalizacje naszych regionów – dodał 
Niezgoda.

Fundusze unijne będą realizowane 
za pomocą 8 programów wdrażanych 
z poziomu kraju (zarządzać nimi będą 
odpowiednio ministrowie rozwoju re-
gionalnego i rolnictwa), w tym 1 pro-
gramu ponadregionalnego, obejmują-
cego województwa Polski Wschodniej 

(lubelskie, podkarpackie, podlaskie, 
świętokrzyskie i warmińsko-mazur-
skie) oraz 16 programów regional-
nych (pieniędzmi będą dysponować 
marszałkowie województw). Progra-
my regionalne będą dwufunduszowe, 
co oznacza, że z ich środków będzie 
można realizować zarówno „projekty 
miękkie” (np. szkolenia) oraz twarde 
inwestycje w infrastrukturę. Będą także 
wdrażane programy dotyczące współ-
pracy terytorialnej.

Wicemarszałek Zygmunt Chole-
wiński mówił o tym, jak województwo 
podkarpackie przygotowuje się do no-
wej perspektywy finansowej, jakie będą 
główne cele i zadania. Wśród najważ-
niejszych wymienił: konkurencyjną  
i innowacyjną gospodarkę, kapitał 
ludzki i społeczny, sieć osadniczą oraz 
środowisko i energetykę. 
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Prawie 60 punktowy porządek ob-
rad miała ostatnia w tym roku sesja 
Sejmiku Województwa Podkarpac-
kiego, której wiodącym tematem był 
budżet województwa na rok 2013. Do 
grona radnych przyjęty został rów-
nież nowy radny – Andrzej Brenkacz, 
który zastąpił zmarłego Andrzeja 
Buczka.

Na początku obrad Andrzej Bren-
kacz złożył ślubowanie i objął mandat 
radnego województwa. Został też po-
wołany do trzech Komisji tj. Komisji 
Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej, 
Komisji Współpracy z Zagranicą, Tury-
styki i Promocji oraz  Komisji Budżetu, 
Mienia i Finansów Sejmiku Wojewódz-
twa Podkarpackiego

Głównym  tematem XXVIII Sesji 
Sejmiku był budżet województwa na 
przyszły rok. Stanowisko Zarządu do-
tyczące budżetu przedstawił Marszałek 
Województwa Mirosław Karapyta, na-
tomiast wnioski Komisji Sejmikowych 
– Jerzy Borcz Przewodniczący Komisji 
Budżetu Mienia i Finansów. W drodze 
głosowania, po burzliwej dyskusji bu-
dżet został przyjęty. Uzgodniono, że 
dochody województwa w przyszłym 
roku wyniosą: 1,430 mld zł, a wydatki  - 
1,489 mld zł., zatem planowany deficyt 
sięgnie 60 mln. 

W przyszłym roku na Podkarpaciu 
na zadania inwestycyjne na mostach  
i drogach wojewódzkich zaplanowano 
kwotę 436, 5 mln zł. Ponad 200 mln zł 
ma zostać przeznaczonych na inwesty-
cje związane z budową szerokopasmo-
wej sieci internetowej na Podkarpaciu, 
na zadania melioracyjne zaplanowano 
kwotę 79,5 mln zł. Na budowę Cen-
trum Wystawienniczo-Kongresowego 
zaplanowano kwotę  20,2 mln zł, a na 
budowę tras rowerowych w ramach PO 
RWP zaplanowano kwotę 28,3 mln zł. 

Radni poparli również nabycie 
przez Województwo Podkarpackie od 
Skarbu Państwa akcji spółki „Uzdro-
wisko Rymanów” Spółka Akcyjna. Sej-
mik podjął też uchwałę o wystąpieniu 
Województwa Podkarpackiego ze Sto-
warzyszenia „Euroregion Karpacki” – 
Polska. 

W oparciu o tematy zaproponowa-
ne przez Zarząd Województwa Podkar-

packiego, departamenty oraz radnych 
został przyjęty plan pracy Sejmiku na 
2013 rok oraz plany pracy Komisji Sej-
mikowych, a przyszły rok ustanowiono 
Rokiem Aleksandra hrabiego Fredry,   
z okazji 220 rocznicy jego urodzin.

Podjęto również blok uchwał wpro-
wadzających zmiany w statutach Szpi-
tali Wojewódzkich. 

Radni przyjęli budżet na 2013 rok
Jolanta Śmietana
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Szpitalny Oddział Ratunkowy 
Wiesław Bek

Najnowocześniejsze na Podkarpa-
ciu urządzenia diagnostyczne firmy 
General Electric znalazły się w otwar-
tym oficjalnie Oddziale Ratunkowym  
w Wojewódzkim Szpitalu nr 2 w Rzeszo-
wie. Dzięki tym  urządzeniom znacznie 
skróci się czas potrzebny na diagnozę 
i podjęcie właściwej terapii wobec pa-
cjentów trafiających na oddział jako np. 
ofiary wypadków komunikacyjnych. 
Budowa nowego SOR trwała dwa lata 
i pochłonęła 44 mln złotych z czego 29 
mln to unijne wsparcie.

Chociaż pierwszych pacjentów 
rzeszowski SOR przyjął już pod ko-
niec czerwca to do końca listopada 
trwał jeszcze montaż i uruchamianie 
nowoczesnych aparatów diagnostycz-
nych. Pod potrzeby rentgenowskiego 
skanera trzeba było nawet przebudo-
wać pomieszczenie przeznaczone do 
zainstalowania aparatu. Ale opłaciło 
się czekać, bo teraz rzeszowski SOR to 
najnowocześniejszy tego rodzaju od-
dział w Polsce. W uroczystości oficjal-
nego oddania do użytku SOR wzięli 
udział: marszałek Mirosław Karapyta, 
Sławomir Miklicz – Członek Zarządu 
Województwa odpowiedzialny za służ-
bę zdrowia, Teresa Kubas-Hul – prze-

wodnicząca Sejmiku, wicewojewoda 
Alicja Wosik, parlamentarzyści, biskup 
Edward Białogłowski, personel me-
dyczny szpitala.

Marszałek Mirosław Karapyta po-
gratulował dyrektorowi szpitala Ja-
nuszowi Solarzowi za sprawne wyko-
rzystanie środków na budowę SOR. 
Przypomniał, że w ostatnich latach 
szpital wzbogacił się o takie nowocze-
sne oddziały, jak ośrodek kardiochirur-

giczny czy regionalne centrum rehabi-
litacyjne dla dzieci i młodzieży, dzięki 
czemu jest najbardziej wszechstronną 
placówką w regionie i zaczyna się liczyć 
także (np. w zakresie kardiochirurgii) 
w Polsce. Przykładem uznania dla osią-
gnięć rzeszowskiej placówki jest zajęcie 
przez kardiochirurgię „dwójki” pierw-
szego miejsca w Polsce w konkursie 
„Perły Medycyny”.
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Przez dwa dni 13-14 grudnia  
w budynku Regionalnego Centrum 
Transferu Nowoczesnych Techno-
logii Wytwarzania odbywał się III 
Mielecki Festiwal Nauki i Techni-
ki zorganizowany w ramach cyklu 
Podkarpackich Festiwali Nauki  
i Techniki. Impreza była okazją 
do uroczystego otwarcia Centrum 
Transferu Nowoczesnych Technolo-
gii Wytwarzania.

Gości powitał Starosta Andrzej 
Chrabąszcz, który dokonał uroczy-
stego przekazania do użytku obiektu 
RCTNTW. Już niebawem w Cen-
trum będą organizowane zajęcia dla 
uczniów mieleckich szkół zawodo-
wych, studentów oraz osób dorosłych 
pragnących podnieść swoje kwali-
fikacje. Do ich dyspozycji będzie 10 
laboratoriów i dwie sale dydaktyczne 
wraz z zapleczem technicznym, ad-
ministracyjnym i socjalnym. Zajęcia 
będą prowadzone m.in. w laborato-
rium obrabiarek skrawających, labo-
ratorium metrologii czy CAD/CAM 
z 16 stacjami graficznymi z oprogra-

mowaniem przeznaczonym do obsłu-
gi obrabiarek.

Starosta Andrzej Chrabąszcz po-
dziękował osobom i instytucjom, 
dzięki którym wybudowany został 
budynek RCTNTW. Szczególne po-
dziękowania otrzymał samorząd wo-
jewództwa podkarpackiego, który 
reprezentowali wicemarszałek Zyg-
munt Cholewiński oraz przewod-
nicząca sejmiku Teresa Kubas-Hul. 
Wicemarszałek Zygmunt Cholewiń-
ski powiedział, ze mieleckie Centrum 
to kolejny tego typu projekt, który 
udało się zrealizować na Podkarpa-
ciu: Projekty z zakresu nowoczesnych 
technologii i nauki są dla samorządu 
wojewódzkiego priorytetem i cieszę 
się, iż udaje się nam je skutecznie re-
alizować – mówił wicemarszałek.  
Z kolei przewodnicząca sejmiku Te-
resa Kubas-Hul podkreślała, że Re-
gionalne Centra Transferu Nowocze-
snych Technologii, które powstały na 
Podkarpaciu mogą być wzorem do 
naśladowania dla całej Polski.

(gk)

III Mielecki Festiwal Nauki  
i Techniki
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Rynek pracy  
z lepszą 
perspektywą

Daniel Kozik

Podkarpacka gospodarka bez 
wątpienia należy do jednych z bar-
dziej perspektywicznych w naszym 
kraju. Oparta na solidnych podsta-
wach, rozwijana w oparciu o inno-
wacje i wspierana przez wykształ-
cone kadry młodych ludzi, pozwala 
mieszkańcom regionu z optymi-
zmem spoglądać w przyszłość.

Według danych Wojewódzkiego 
Urzędu Pracy w Rzeszowie w okresie 
od stycznia do listopada 2012 roku 
pracodawcy do powiatowych urzę-
dów pracy zgłosili aż 46 114 wolnych 
miejsc pracy i miejsc aktywizacji za-
wodowej. W porównaniu do analo-
gicznego okresu w 2011 roku było to 
o 5 822 ofert więcej.

Pozytywnym aspektem funkcjo-
nowania rynku pracy na Podkarpa-
ciu, a nawet niespodzianką, są utrzy-
mujące się optymistyczne nastroje 
wśród podkarpackich pracodawców, 
aż 80% przedsiębiorstw i instytucji 
jest zadowolonych ze swojej sytuacji 
ekonomicznej. Podobnie oceniana 
jest płynność finansowa i rentowność 
podmiotów prywatnych. Zdecydowa-
na większość spodziewa się równo-
cześnie, że sytuacja w odniesieniu do 
kondycji ekonomicznej podkarpac-
kich podmiotów nie ulegnie zmianie 
w ciągu najbliższych dwunastu mie-
sięcy. Wciąż występuje znaczna liczba 
pracodawców, którzy planują zatrud-
niać pracowników.

Na pozytywne zmiany, jakie za-
chodzą na podkarpackim rynku pra-
cy wpływ niewątpliwie mają działania 
podejmowane przez Samorząd Woje-

wództwa Podkarpackiego i Publiczne 
Służby Zatrudnienia.

Jednym z innowacyjnych i no-
watorskich działań, które w 2013 
roku będzie realizował Wojewódzki 
Urząd Pracy jest program pilotażowy 
„Partnerstwo dla pracy”. Jego efek-
tem będzie wypracowanie nowych 
mechanizmów współpracy pomiędzy 
wojewódzkimi, powiatowymi urzę-
dami pracy, dostawcami usług akty-
wizacyjnych oraz innymi partnerami.  
W programie będzie uczestniczyć nie-
mal tysiąc osób, w tym: długotrwale 
bezrobotne kobiety, które nie podję-
ły zatrudnienia po urodzeniu dziec-
ka, bezrobotni niepełnosprawni oraz 
osoby powyżej 50 roku życia. Podkar-
packie, dzięki skutecznym zabiegom 
samorządu i dyrekcji Wojewódzkiego 
Urzędu Pracy, będzie jednym z trzech 
regionów wytypowanych przez Mini-
sterstwo Pracy i Polityki Społecznej 
do realizacji tego programu warte-
go 10 mln zł. Taki model współpracy  
z powodzeniem funkcjonuje w krajach 
zachodnich. Jeśli sprawdzi się u nas 
zostanie wprowadzony systemowo – 
mówi Tadeusz Gospodarczyk, wice-
dyrektor ds. rynku pracy Wojewódz-
kiego Urzędu Pracy w Rzeszowie.

Nowe perspektywy otwierają 
się również przed uczniami szkół 
zawodowych, dzięki realizacji no-
watorskiego projektu „Podkarpa-
cie stawia na zawodowców”. Projekt  
o wartości 75 mln zł jest realizowany 
w ramach Programu Operacyjnego 
Kapitał Ludzki. W minionym roku 
Wojewódzki Urząd Pracy podpisał 

już 30 umów partnerskich w ramach 
projektu. Dzięki niemu uczniowie ze 
160 szkół zawodowych z Podkarpacia 
dostosowują swoje umiejętności do 
potrzeb i wymagań rynku pracy. To 
wyjątkowa szansa jaką stworzyliśmy 
dla szkół i samych uczniów. Dla szkół 
to okazja, aby podnieść atrakcyjność 
i jakość nauczania, zmodernizować 
system kształcenia, doradztwa zawo-
dowego i dostosować go do obecnych 
wymogów. Dla uczniów to szansa zdo-
bycia wykształcenia i kwalifikacji po-
żądanych przez pracodawców – pod-
kreśla wicedyrektor Tadeusz Gospo-
darczyk.
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Projekt towarzyszy wejściu w ży-
cie reformy szkolnictwa zawodowego 
i jest odpowiedzią na potrzeby rynku 
pracy, który obecnie potrzebuje więcej 
specjalistów, inżynierów i techników.

Dzięki dużej aktywności bene-
ficjentów Wojewódzki Urząd Pracy  
w Rzeszowie w ramach PO KL podpi-
sał dotychczas blisko 2 tys. umów do-
tyczących rozwijania potencjału inte-
lektualnego i zawodowego, niwelowa-
nia problemów na regionalnym rynku 
pracy, a także wspierania przedsię-

biorstw i kadr w regionie. Na realiza-
cję tych projektów przekazano ponad 
1 mld 800 mln zł. Łącznie ze wsparcia 
EFS skorzystało blisko 204 tys. osób.

Wpływ na obecną sytuację na ryn-
ku pracy mają również działania zwią-
zane z aktywizacją osób bezrobotnych. 
W 2012 roku z Funduszu Pracy i rezer-
wy samorządu województwa, powiato-
we urzędy pracy na realizację progra-
mów na rzecz promocji zatrudnienia, 
łagodzenia skutków bezrobocia i ak-
tywizacji otrzymały ponad 148 mln zł. 

W 2012 roku podjęliśmy szereg różnych 
działań mających na celu zwiększenie 
nakładów na realizację programów ak-
tywizujących osoby bezrobotne, dzięki 
czemu z rezerwy Ministra Pracy i Po-
lityki Społecznej na Podkarpacie trafiło 
kolejne 56 mln zł – zaznacza wicedy-
rektor Gospodarczyk.

W 2013 roku powiatowe urzędy 
pracy na aktywizację osób bezrobot-
nych otrzymają ponad 218 mln zł, a to 
już 70 mln zł więcej niż rok wcześniej.

Fabryka szyb samochodowych Pilkington Automotive Poland w Chmielowie, koło Tarnobrzega jest jedną z najnowszych i największych inwestycji na Podkarpaciu ubiegłego roku. Na 
zdjęciu od lewej: Tadeusz Gospodarczyk - Wicedyrektor ds. rynku pracy Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie, Władysław Kosiniak-Kamysz - Minister Pracy i Polityki Społecznej 
oraz Ryszard Jania - Prezes Pilkington Automotive Poland.
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Wiarygodne firmy  
nagrodzone!

Rafał Polak

W czwartek, 20 grudnia w Fil-
harmonii Podkarpackiej odbyła się 
uroczysta gala „Wiarygodnych Firm 
i Liderów Województwa Podkar-
packiego”, organizowana przez Izbę 
Przemysłowo - Handlową w Rzeszo-
wie. Certyfikaty wiarygodnej firmy 
otrzymało 17 przedsiębiorstw, na-
tomiast wyróżnieniem Lider Woje-
wództwa Podkarpackiego uhonoro-
wano 3 firmy. W wydarzeniu wzięli 
udział marszałek Mirosław Kara-
pyta oraz Przewodnicząca Sejmiku 
Województwa Podkarpackiego Te-
resa Kubas-Hul.

Podczas uroczystej gali Prze-
wodnicząca Sejmiku Województwa 
Podkarpackiego – Teresa Kubas-Hul 

omówiła wpływ środków unijnych na 
rozwój województwa podkarpackie-
go. Na koniec wystąpienia pogratulo-
wała wszystkim zwycięzcom i życzyła 
dalszych sukcesów zawodowych.

Izba Przemysłowo – Handlowa 
w Rzeszowie od 2002 roku przyzna-
je firmom województwa Certyfikat 
„Wiarygodna Firma Województwa 
Podkarpackiego”. Dzięki takiemu wy-
różnieniu przedsiębiorstwo uzyskuje 
większą wiarygodność w oczach in-
westorów podczas udziału w różnego 
rodzaju przetargach, stwarza bezpie-
czeństwo firmie podczas zawierania 
umów z innymi przedsiębiorcami 
posiadającymi certyfikat, a także 
promuje przedsiębiorstwo nie tylko 

w województwie, ale także w kraju  
i na świecie. Certyfikatem tym zo-
stały uhonorowane m.in. takie firmy 
jak: NZOZ Sanatorium Uzdrowisko-
we AMER – POL Henryk Koszałka 
Polańczyk, BURY Sp. z o.o. Mielec, 
CERPLAST Sp. z o.o. Ropczyce. 

Tytuł „Lider Województwa Pod-
karpackiego” otrzymały w tym roku 
trzy przedsiębiorstwa: BURY Sp.  
z o.o. Mielec, Okręgowa Spółdziel-
nia Mleczarska w Jasienicy Rosiel-
nej, a także SOLBET KOLBUSZOWA 
S.A. Wyróżnienie trafia do firm, które 
posiadają najlepsze wyniki finansowe 
oraz osiągnięcia w aktywnej walce  
z bezrobociem. 
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W grudniu 2012 roku ukazała się 
nowa edycja Leksykonu Podkarpac-
kich Smaków.  Publikacja ma promo-
wać region,  chronić jego kulinarne 
dziedzictwo oraz wspierać lokalnie 
działających producentów żywności 
tradycyjnej, regionalnej i ekologicznej.

W leksykonie znajduje się około 
400 przepisów mocno zakorzenionych 
w podkarpackiej kulturze kulinarnej. 
Wiele receptur jest wpisanych na mini-
sterialną listę produktów tradycyjnych. 
Księga Podkarpackich smaków tworzy 

swoistą arkę smaków, dzięki, której 
przetrwają one w niezmienionej formie 
i trafią na stoły kolejnych pokoleń. Jest  
to dziedzictwo unikatowe i bardzo cha-
rakterystyczne dla Podkarpacia. Samo 
w sobie stanowi markę i narzędzie pro-
mocji naszego regionu.

Na nową edycję Leksykonu Podkar-
packich Smaków czekał szeroki krąg 
odbiorów – restauratorzy, przedsię-
biorcy, którzy promują żywność wyso-
kiej jakości, Koła Gospodyń Wiejskich, 
miłośnicy regionalnych smaków, goście 

odwiedzający nasz region i wszyscy 
mieszkańcy Podkarpacia. 

Leksykon jest publikacją bezpłat-
ną, którą można otrzymać przy okazji 
wydarzeń organizowanych przez Urząd 
Marszałkowski Województwa Podkar-
packiego i Oddział Wielofunkcyjnego 
Rozwoju Wsi i Żywności Wysokiej Ja-
kości. 

2400 egzemplarzy Leksykonu po-
wstało dzięki finansowemu wsparciu 
Urzędu Marszałkowskiego Wojewódz-
twa Podkarpackiego, oraz funduszu 
promocji produktu regionalnego/tra-
dycyjnego/ekologicznego – NGO, JST, 
który jest współfinansowany w ramach 
szwajcarskiego programu współpracy  
z nowymi krajami członkowskimi Unii 
Europejskiej (Szwajcarsko – Polski 
Program Współpracy, Projekt pn. „Al-
pejsko – Karpacki Most Współpracy”. 
Działanie 5, Fundusze Grantowe).

Arka Podkarpackich 
Smaków

Natalia Ciuba
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17 stypendiów za osiągnięcia ar-
tystyczne, 153 nagrody pieniężne 
oraz 69 stypendiów za osiągnięcia 
naukowe – w taki sposób Zarząd Wo-
jewództwa Podkarpackiego uhonoro-
wał młodych, utalentowanych miesz-
kańców Podkarpacia.  „Wierzymy, że 
to wy jesteście największą inwestycją 
w rozwój naszego regionu” – podkre-
śliła w swoim wystąpieniu w czasie 
uroczystości wręczenie stypendiów 
Wicemarszałek Województwa Pod-
karpackiego Anna Kowalska. 

Stypendia Zarządu Województwa 
Podkarpackiego dla uzdolnionej mło-
dzieży w ramach programu „Nie zagu-
bić talentu” wręczono 19 grudnia 2012 
roku w Rzeszowie. W uroczystości wzięli 
udział stypendyści z całego Podkarpacia 
wraz z nauczycielami oraz zaproszeni 
goście. Zarząd Województwa reprezen-
towała Wicemarszałek Anna Kowalska. 

W tegorocznej edycji programu dla 
utalentowanej młodzieży Zarząd Wo-
jewództwa przyznał rekordową ilość 
stypendiów i nagród pieniężnych. W ra-
mach programu łącznie wpłynęło 526 
wniosków o stypendia i nagrody pie-
niężne.

Stypendystami programu zosta-
li między innymi Krzysztof Marek  
i Seweryn Gajda, wybitnie utalentowani 
akordeoniści, laureaci krajowych i mię-

dzynarodowych konkursów oraz tance-
rze Adrianna Kaczmarzyk i Piotr Prusak 
– Mistrzowie Okręgu Podkarpackiego, 
zarówno w tańcach standardowych, jak 
i latynoamerykańskich. 

Co roku ta wymierna pomoc finan-
sowa, która ma pomóc rozwijać pasje, 
zainteresowania i talenty uzdolnionej 
młodzieży, trafia do uczniów szkół gim-
nazjalnych i ponadgimnazjalnych, któ-
rzy oprócz bardzo dobrych wyników 
w nauce, wykazali się osiągnięciami  
w konkursach, olimpiadach, turniejach 
ogólnopolskich i międzynarodowych 
oraz aktywnością w życiu społecznym. 
Uhonorowani nagrodą pieniężną mają 
liczne osiągnięcia wojewódzkie, krajo-

we oraz międzynarodowe, m.in. w kon-
kursach, turniejach oraz olimpiadach 
przedmiotowych, tematycznych lub in-
terdyscyplinarnych. Międzynarodowe 
sukcesy osiągnęli między Kamil Burek  
z Zespół Szkół nr 2 im. Eugeniusza Kwiat-
kowskiego w Dębicy, zdobywca 4 miejsca 
na świecie w międzynarodowym kon-
kursie Microsoft Imagine Cup 2012 IT 
Challenge, Szymon Wrzesień – uczeń Li-
ceum Ogólnokształcącego im. Jana Pawła 
II Sióstr Prezentek w Rzeszowie – srebrny 
medalista 44 Międzynarodowej Olimpia-
dy Chemicznej oraz Krzysztof Pszenicz-
ny – również z Liceum Sióstr Prezentek  
w Rzeszowie – laureat Bałtyckiej Olim-
piady Informatycznej. 

Na Podkarpaciu nie pozwalamy 
„zagubić talentów” 

Aleksandra Gorzelak –Nieduży 
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Paulina Bąk, Karolina Gajek, Jakub 
Janusz, Aleksandra Łuczkanyn, Jakub 
Mrozik, Magdalena Reguła, Barbara 
Balcerzak - uczniowie II Liceum Ogól-
nokształcące im. Mikołaja Kopernika  
w Mielcu zdobyli z kolei I miejsce  
w 21 Finale Ogólnopolskiego Między-
narodowego Konkursu Odyseja Umy-
słu 2012 oraz 15 miejsce w Finale Świa-
towego Międzynarodowego Konkursu 
Odyseja Umysłu 2012.

„Doskonale zdajemy sobie sprawę jak 
wiele mamy na Podkarpaciu odkrytych 
i wciąż jeszcze czekających na odkrycie 
młodych talentów. Właśnie dlatego, co 
roku staramy się przeznaczać coraz więk-
szą pulę środków z budżetu Wojewódz-
twa Podkarpackiego na wsparcie dla was, 
waszych talentów i ambicji – mówiła 
gratulując wyróżnionym wicemarszałek 
Anna Kowalska. 

Na scenie Wojewódzkim Domu Kul-
tury w Rzeszowie młodzież nie tylko od-
bierała listy gratulacyjne oraz pozowała 
do pamiątkowych zdjęć, ale także pre-
zentowała swoje uzdolnienia. Zaprosze-
ni goście wysłuchali koncertu akorde-
onowego w wykonaniu Seweryna Gajdy 
i Rafała Pałackiego – uczniów Państwo-
wej Szkoły Muzycznej w Sanoku, wy-
stępu chórów Belcanto oraz Cantiamo 
z Leżajska oraz obejrzeli pokaz tańca  
w stylu Standard w wykonaniu Adrian-
ny Kaczmarzyk i Piotra Prusaka.

W tym roku po raz pierwszy wśród 
nagrodzonych przez Zarząd Wojewódz-
twa Podkarpackiego alazły się młodzie-
żowe zespoły artystyczne, które zdobyły 
laury w kraju i za granicą. Nagrody pie-
niężne otrzymały następujące zespoły: 
Chór Belcanto oraz Chór Cantiamo  
z Leżajska, jak również Zespoły Tanecz-
ne z Młodzieżowego Domu Kultury  
w Rzeszowie - Kornele, Dziecięcy Ze-
spół Artystyczny „Uśmiech” oraz T-8.

Na realizację obecnej, piątej już  
edycji programu „Nie zagubić talen-
tu” z budżetu województwa przezna-
czonych zostało 300 tysięcy złotych. 
Młodzi stypendyści uzyskane wsparcie 
mogą przeznaczyć na specjalistyczne 
książki, kursy, udział w sympozjach, 
zakup pomocy naukowych czy  in-
strumentów muzycznych. Jak zgodnie 
przyznają sami wyróżnieni  pomysłów 
na to, jak rozwijać posiadane talenty  
z pewnością im nie zabraknie.  
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Spotkanie opłatkowe  
z dziennikarzami

Monika Konopka

Gwar i świąteczny klimat towa-
rzyszyły spotkaniu u marszałka, na 
które zaproszeni zostali dziennikarze 
podkarpackich mediów. Frekwencja 
dopisała, dlatego łamanie opłatkiem  
i życzenia trwały naprawdę długo.  
A że spotkanie odbyło się tuż po No-
wym Roku był też noworoczny toast. 

Marszałek Mirosław Karapyta pod-
sumowując miniony rok mówił, że był 
spokojny, a wpływ na to co działo się 
w regionie miały z pewnością wydarze-
nia na świecie. Rok 2012 był też rokiem 
zamykania wszelkiego rodzaju projek-

tów unijnych, teraz w 2013 pozostały 
niewielkie środki do podziału, bardziej 
myślimy już o nowej perspektywie finan-
sowej i celach, które będą realizowane – 
mówił marszałek.

Więcej uwagi marszałek poświecił 
planom na 2013 rok, zwłaszcza tym 
dotyczącym promocji regionu. Za-
powiedział, że Podkarpackie będzie 
obecne między innymi na dwóch waż-
nych wydarzeniach. To odbywające się  
w Paryżu Targi Lotnicze oraz przy-
jęcie w ogrodach Ambasady RP we 
Włoszech, na którym obecny bę-

dzie nasz region. Podkarpackie jako 
jedyne województwo będzie się pro-
mowało podczas uroczystego przy-
jęcia z okazji Święta Narodowego 3 
Maja we Włoszech. Będziemy tam 
mogli pokazać między innymi na-
szą ekologiczną żywność – zapo-
wiedział marszałek. Mówił także  
o sprawach gospodarczych dotyczą-
cych Podkarpacia. Zapewnił między 
innymi, że dzięki oszczędnościom  
w przetargach, będzie możliwa reali-
zacja dodatkowych inwestycji z wy-
korzystaniem unijnych funduszy. 

Stanisław Sowa Redakto Naczelny Nowin z Tadeuszem 
Pożniakiem z VIP Bizes i Styl

Małgorzata Bujara Gazeta Wyborcza, , Stanisław Sowa 
GC Nowiny, Aneta Gieroń VIP Bizes i Styl z marszałekim 

M. Karapytą

Marszałek z Anetą Gieroń - naczelną Vip Biznes i Styl
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Marszałek z rzecznikiem Wiesławem Bekiem
Marszałek M. Karapyta z Aleksandrą Gorzelak-Nieduży 

z UMWP

Marszałek z Moniką Domino z Radia Rzeszów oraz 
Wiesław Rygiel - dyr. Kancelarii Zarządu z Henrykiem 

Nicponiem z TVP Rzeszów

Marszałek składa życzenia Małgorzacie Bujarze  
z Gazety Wyborczej

Ks. Bogusław Przeklasa dyr. Katolickiego Radia Via

Monika Domino Radio Rzeszów, Beata Terczyńska 
Nowiny

Marszałek Mirosław Karapyta oraz Mirosław Brzeziński 
Radio WAWA

Marszałek z Adamem Miszczakiem właścicielem 
Telewizji Obiektyw

Opłatkowe spotkanie było okazją 
do rozmów z szefami redakcji i dzien-
nikarzami oraz do  złożenia wszystkim 
noworocznych życzeń. W pracy jaką 
państwo wykonujecie bardzo ważna jest 
samorealizacja, więc życzę, aby ocze-
kiwania, które macie udało się w pełni 
zrealizować – życzył wszystkim dzien-
nikarzom marszałek.
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Diabły i anioły w Urzędzie 
Marszałkowskim

Monika Konopka

Śpiew kolęd połączony z zapa-
chem wigilijnych potraw i świątecz-
nych wypieków, a do tego kolorowe 
choinki, stroiki, piernikowe chatki  
i błyszczące bombki. Taką świąteczną 
atmosferę w Urzędzie Marszałkow-
skim udało się wyczarować uczestni-
kom Konkursu Bożonarodzeniowe-
go, którzy przyjechali do Rzeszowa  
z całego województwa. W świąteczny 
nastrój wprowadziły też wszystkich 
świąteczne obrzędy zaprezentowane 
przez Lokalne Grupy Działania.

Zbliża się czas Świąt Bożego Naro-
dzenia. W tym okresie od kilku już lat 
spotykamy się, aby pokazać to, co naj-
piękniejsze w naszej tradycji. To Bożo-
narodzeniowe zwyczaje, wigilijny stół, 
obrzędowość, wspólne kolędowanie – 
mówił otwierając Konkurs Bożonaro-
dzeniowy Lucjan Kuźniar, Członek Za-
rządu Województwa Podkarpackiego.

Tegoroczna edycja Konkursu Bo-
żonarodzeniowego podzielona została 
na dwie kategorie: Obrzęd Bożonaro-
dzeniowy i Stół Wigilijny. Przed człon-
kami jury, którzy mieli ocenić wigilijne 
przysmaki i wybrać te najlepsze - sta-
nęło nie lada wyzwanie: musieli skosz-

tować dziesiątek potraw przygotowa-
nych przez Koła Gospodyń Wiejskich. 
Wszystkie przysmaki zostały zrobione 
w oparciu o tradycyjne receptury prze-
kazywane z pokolenia na pokolenie. 
Były między innymi: pierogi z kaszą 
gryczaną, kapusta kiszona z fasolą,  
a także klasówka czyli zupa gotowana 
na kwasie z kiszonej kapusty, kaszy gry-
czanej i grzybów.

W konkursie na najpiękniejszy stół 
wigilijny zwyciężyli:

Koło Gospodyń Wiejskich LE-1. 
SIANKI reprezentujące LGD 
„LASOVIA”
Koło Gospodyń Wiejskich w Bor-2. 
chowie reprezentujące LGD Roz-
wój Ziemi Lubaczowskiej
Koło Gospodyń Wiejskich Zaho-3. 
czewie reprezentujące LGD „Na-
sze Bieszczady”

W drugiej kategorii: Obrzęd Bożo-
narodzeniowy przedstawiciele Lokal-
nych Grup Działania zaprezentowali 
widowiska, które miały przypomnieć 
dawne zwyczaje związane z okresem 
Świąt Bożego Narodzenia. Wyróżnie-
nia otrzymali:

Stowarzyszenie Społeczno – Kul-1. 
turalne „Soninianie” reprezentu-
jące LGD „Ziemia Łańcucka”,
Zespół Obrzędowy „Strachocza-2. 
nie” reprezentujący LGD  „Doli-
na Sanu”,
Stowarzyszenie Kultywowania 3. 
Kultury i Tradycji Ziemi Futom-
skiej reprezentujące LGD „Lider 
Dolina Strugu” 
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Stowarzyszenie Folklorystycz-4. 
ne „Rochy” reprezentujące LGD 
Partnerstwo 5 Gmin
Zespół Pieśni i Tańca „Twierdza-5. 
nie” z Frysztaka reprezentujący 
Czarnorzecko-Strzyżowską LGD.

Członek Zarządu Lucjan Kuźniar 
wręczył też nagrody przedstawicielom 
sołectw, które zrealizowały najciekaw-
sze projekty w ramach Podkarpackiego 
Programu Odnowy Wsi na lata 2011-
2016. Były to sołectwa: Markowa, Biało-
boki, Rokietnica, Chotylub i Straszęcin.

Samorząd województwa przezna-
czył na realizację tego Programu blisko 
pół miliona złotych. Pieniądze te trafiły 
do podkarpackich sołectw między in-
nymi na takie projekty jak: budowa pla-
ców zabaw, remonty domów ludowych, 
zakup sprzętu do domów ludowych, 
budowa wiat piknikowych itp. Program 
miał zintegrować lokalne społeczności 
i pobudzić do wspólnych działań  i ini-
cjatyw.
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Urząd Marszałkowski Wojewódz-
twa Podkarpackiego oraz Klub Spor-
towy Psich Zaprzęgów „Nome” or-
ganizuje w styczniu i lutym wyścigi 
psich zaprzęgów na średnim dystan-
sie o Puchar Marszałka Województwa 
Podkarpackiego.

Pierwsze w historii biegi psich za-
przęgów odbyły się na początku XX 
wieku w Ameryce Północnej. W dru-
giej połowie XX wieku dyscyplina ta, 
zdobyła popularność w Europie, przede 
wszystkim w krajach, które mają do-
stęp do obszarów wysokogórskich.  
W Polsce historia psich zaprzęgów  się-
ga początku lat 90 – tych. 

Podkarpacie nazywane jest sto-
licą tego sportu. Dobre usytuowa-

nie geograficzne u podnóża Karpat 
sprawia, że maszerowie z całej Pol-
ski przyjeżdżają tu na zawody od 
10 lat. W tym roku biegi psich za-
przęgów o Puchar Marszałka Wo-
jewództwa Podkarpackiego odbędą 
się w ramach cyklu imprez „Alaska 
daleko… Podkarpackie tuż, tuż”  
w Bystrem k. Baligrodu pod nazwą 
„W Krainie Żubra” (25-27 stycznia),  
w Lutowiskach – „W Krainie Wil-
ka” (8 - 10 lutego) i w Baszni Dolnej  
k. Lubaczowa, „W Kresowej Krainie” 
(23-24 lutego). Wszystkie biegi będą 
punktowane w ramach Pucharu Pol-
ski, natomiast ostatnia z wymienio-
nych imprez ma rangę Mistrzostw 
Polski. Terminy wyścigów mogą ulec 

zmianie, jeśli warunki pogodowe nie 
będą sprzyjać organizacji wyścigów.

Biegi psich zaprzęgów są spekta-
kularne. Ponadto towarzyszy im wiele 
atrakcji. Podczas cyklu wydarzeń spor-
towych „Alaska daleko Podkarpackie  
tuż, tuż” będzie można zobaczyć lub 
wziąć udział w rajdzie narciarstwa bie-
gowego, w którym będzie uczestniczyć 
olimpijka Stefania Biegun. Planowa-
ne są również liczne kuligi, ogniska  
i konkursy. Osoby, które wybiorą się na 
wyścigi będą miały okazję skosztować 
potraw kuchni myśliwskiej i kresowej. 

Celem organizowania psich za-
przęgów jest promocja aktywnego wy-
poczynku w okresie zimowym. Ważny 
jest również aspekt edukacyjny. Cykl 
imprez będzie świetnym momentem 
na zdobycie wiedzy na temat tego uni-
katowego sportu oraz na porozmawia-
nie z marszerami z całej Polski oraz 
zagranicy.

Warto zwrócić uwagę na nazwę cy-
klu imprez – Alaska daleko… Podkar-
packie tuż, tuż. Jest to nawiązanie do 
początków dyscypliny wyścigów, które 
miały miejsce na Alasce, gdzie po raz 
pierwszy użyto siły psów do zaprzę-
żenia ekwipunków wielu ekspedycji 
badawczych. Geograficzne usytuowa-
nie Alaski nieuchronnie nasuwa sko-
jarzenia do lokalizacji Podkarpacia, 
które choć na samym koniuszku Pol-
ski, gwarantuje nie tylko podczas wy-
ścigów psich zaprzęgów szereg atrakcji  
i niezapomnianych chwil.

Alaska daleko… PODKARPACKIE 
tuż, tuż

Natalia Ciuba
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29 grudnia 2012 roku zmarł w Przemyślu abp senior Ignacy Tokarczuk - biskup przemyski 
w latach 1965-1993, pierwszy metropolita przemyski.  Pogrzeb odbył się  

2 stycznia 2013 roku. 
Abp Tokarczuk urodził się 1 lutego 1918 r. w Łubiankach Wyższych  

k. Zbaraża. Święcenia kapłańskie otrzymał 21 czerwca 1942 r. w kościele seminaryjnym 
Metropolitalnego Wyższego Seminarium Duchownego we Lwowie. 3 grudnia 1965 r. papież 

Paweł VI mianował ks. Tokarczuka ordynariuszem diecezji przemyskiej. Sakrę biskupią 
otrzymał 6 lutego 1966 r. w przemyskiej bazylice katedralnej. 2 czerwca 1991 r. Jan Paweł II 

mianował biskupa Tokarczuka arcybiskupem a 25 marca 1992 r. ustanowił  
metropolitą przemyskim. 

Arcybiskup Tokarczuk przez 28 lat był prawdziwym „znakiem sprzeciwu” wobec komu-
nistycznej władzy odbierającej ludziom prawa do praktyk religijnych oraz osobistej wolno-
ści. To za jego czasów powstało – bez zezwolenia ówczesnych władz – ponad 430 kościołów 

i kaplic na terenie przemyskiej archidiecezji. Był oparciem dla rodzącej się w latach sie-
demdziesiątych demokratycznej opozycji udzielając wsparcia duchowego, materialnego lub 

schronienia prześladowanym działaczom KOR, ROPCiO, NSZZ „Solidarność” i Solidarności 
Rolników Indywidualnych. 

Po przejściu na emeryturę w roku 1993 pozostał niekwestionowanym autorytetem mo-
ralnym dla swoich rodaków. O znaczeniu może świadczyć fakt, że w 2006 roku został odzna-

czony przez prezydenta Lecha Kaczyńskiego najwyższym odznaczeniem państwowym  
Orderem Orła Białego. Uroczystości pogrzebowe zgromadziły w Przemyślu setki kapłanów  

i tłumy wiernych. Wśród żegnających arcybiskupa przedstawicieli władz samorządowych był 
także marszałek Mirosław Karapyta. 




