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Współpraca z krajem Preszowskim
W siedzibie Urzędu Marszałkowskiego odbyło się III Posiedzenie Rady Koordy-
nacyjnej ds. współpracy Województwa Podkarpackiego i Kraju Preszowskiego. 
Spotkaniu przewodniczył dyrektor Kancelarii Zarządu Wiesław Rygiel. Podczas 
posiedzenia podsumowano i oceniono wspólnie podejmowane inicjatywy 
zrealizowane w ubiegłym roku oraz dyskutowano nad dalszą współpracą 
w dziedzinach kultury, edukacji, infrastruktury, transportu, planowania stra-
tegicznego i rolnictwa.

Oferta inwestycyjna Województwa Podkarpackiego w Brukseli
„Trade and cooperation opportunities in Podkarpackie and Świętokrzyskie 
Regions” to spotkanie zorganizowane przez Przedstawicielstwa Województw 
Podkarpackiego i Świętokrzyskiego w Domu Polski Wschodniej w Brukseli we 
współpracy z Wydziałem Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypo-
spolitej Polskiej w Królestwie Belgii reprezentowanym przez Radcę Krzysztofa 
Turowskiego. Podczas spotkania mówiono m. in. o  możliwościach inwestycyj-
nych w poszczególnych sektorach na terenie województwa podkarpackiego.

Inwestycje przeciwpowodziowe w Tarnobrzegu
Jerzy Miller - pełnomocnik rządu do spraw Programu ochrony przed powodzią 
w dorzeczu górnej Wisły odwiedził Województwo Podkarpackie. Podczas spo-
tkania podsumowano ubiegłoroczne działania na rzecz zabezpieczeń przeciw-
powodziowych i przedstawiono plany kolejnych inicjatyw i projektów. W tym 
roku na modernizację wałów przeciwpowodziowych w naszym regionie prze-
znaczono 28 milionów złotych. 

Kolejny krok w budowie społeczeństwa informacyjnego
Samorząd Województwa Podkarpackiego podpisał umowę z konsorcjum firm 
Grontmij Polska i CTG, które będzie Inżynierem Kontraktu Projektu Sieci Sze-
rokopasmowej Polski Wschodniej. Stworzenie infrastruktury Internetu szero-
kopasmowego zapewni mieszkańcom i podmiotom gospodarczym Polski 
Wschodniej możliwość korzystania z usług teleinformatycznych oraz z multi-
medialnych zasobów informacji i usług świadczonych elektronicznie.

Posiedzenie Komitetu Monitorującego RPO
W Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego odbyło się XIX 
Posiedzenie Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Wo-
jewództwa Podkarpackiego na lata 2007-2013. Spotkaniu przewodniczył 
wicemarszałek Zygmunt Cholewiński. Komitet Sterujący jednogłośnie przyjął 
uchwałę zatwierdzającą sprawozdanie okresowe z realizacji RPO WP za drugie 
półrocze 2012 r. Podczas posiedzenia przedstawiono stan wykonania części re-
gionalnego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, zaprezentowano również 
dwa kluczowe projekty realizowane w ramach RPO WP – „Budowa nowocze-
snego laboratorium geoinformatycznego” i „Poprawa warunków studiowania 
na kierunkach technicznych o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na 
wiedzy poprzez budowę i modernizację budynków Instytutu Inżynierii Tech-
nicznej PWSTE w Jarosławiu”.

Czy Nigeria i Województwo Podkarpackie odnajdą wspólną 
płaszczyznę do współpracy?
Wicemarszałek Anna Kowalska w imieniu Zarządu Województwa Podkarpac-
kiego podjęła Ambasadora Federalnej Republiki Nigerii w Rzeczpospolitej Pol-
skiej Samuela Wodi Jimba. Ambasadorowi towarzyszyła jego małżonka oraz 
Radcy: Minister Theophilus Akinbo i Attache Arabi I. Alhassan. Dyplomata 
chciał poznać mocne strony naszego regionu oraz jego specyfikę, co umoż-
liwiłoby podjęcie współpracy województwa podkarpackiego z Nigerią. Prze-
mysł rolno – spożywczy i rynek informatyczny to dwa sektory, które zwróciły 
uwagę Ambasadora.
Nigeria to jeden z najpoważniejszych partnerów gospodarczych Polski w Afry-
ce. Jeszcze w tym roku polski rząd zapowiada inaugurację programu „Go Afri-
ca”, którego celem jest zacieśnienie gospodarczej relacji z wybranymi krajami 
kontynentu afrykańskiego.

Fundusze Europejskie nie mają przed nimi tajemnic
Podkarpacka młodzież po raz czwarty zmierzyła się z trudną wiedzą do-
tyczącą Funduszy Europejskich. Aż 40 uczniów szkół ponadgimnazjalnych 
wzięło udział w finale IV edycji konkursu o funduszach unijnych, który od-
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był się Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego. Najlepsza 
okazała się Anita Suchy z I LO w Mielcu. Trudno było się przygotować, bo 
zakres materiału do opanowania był naprawdę duży. Ale ta wiedza jest po-
trzebna, każdy mieszkaniec Podkarpacia powinien ją mieć – mówiła tuż po 
ogłoszeniu wyników Anita Suchy.

Granica polsko - ukraińska - wspomaga, czy utrudnia współ-
pracę transgraniczną?
Polsko – Ukraińska Izba Gospodarcza przy współudziale Urzędu Marszałkow-
skiego Województwa Podkarpackiego zorganizowała w Krasiczynie konfe-
rencję zatytułowaną „Granica polsko – ukraińska: szansa czy bariera rozwoju 
społecznego i gospodarczego?”. Podczas spotkania szczegółowo przeanalizo-
wano i przedyskutowano najistotniejsze kwestie dotyczące współpracy tans-
granicznej. Członek Zarządu Województwa Podkarpackiego Sławomir Miklicz 
przedstawił najnowsze dane dotyczące wymiany handlowej pomiędzy wo-
jewództwem podkarpackim a Ukrainą. Marszałek podkreślił, że dużą szansą 
na rozwój współpracy jest Paneuropejski Korytarz Transportowy, który łączy 
Niemcy i Ukrainę przebiegając przez południową część Polski.

Tym, którzy polegli w służbie Ojczyźnie
Marszałek Województwa Podkarpackiego Mirosław Karapyta wziął udział 
w uroczystościach upamiętniających pomordowanych w Katyniu, Charkowie, 
Miednoje i Bykowni, a także ofiary katastrofy lotniczej w Smoleńsku. Po mszy 
świętej mieszkańcy i zaproszeni goście zebrali się na Cmentarzu Komunalnym 
w Mielcu. Łączmy się wszyscy w pamięci za ofiary sprzed 73 lat i sprzed trzech lat 
oddając przede wszystkim hołd temu najbliższemu, naszemu koledze - Leszkowi 
Deptule – samorządowcowi, działaczowi ludowemu, marszałkowi, posłowi - 
powiedział marszałek Mirosław Karapyta. Przy grobowcu Posła na Sejm oraz 
przy Pomniku Golgoty Wschodu złożono kwiaty i wieńce.

Obchody uchwalenia Konstytucji 3 Maja w Rzeszowie
Anna Kowalska Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego wzięła udział 
w uroczystościach upamiętniających uchwalenie Trzeciomajowej Konstytucji 
połączonych ze Świętem Paniagi. Wicemarszałek Kowalska podkreślała nie-
oceniony wkład założeń nowożytnej ustawy w porządek polityczno – prawny 
Polski. Ten dokument, miał przełomowe znaczenie w myśleniu o organizacji 
życia publicznego. W tworzeniu prawnych fundamentów dla ustroju demokra-
tycznego uprzedzili nas tylko twórcy konstytucji Stanów Zjednoczonych. Przez 
ten akt konstytucyjny Polska znalazła się w światowej awangardzie ustrojowej 
modernizacji. I choć jeszcze ponad wiek trzeba było w Europie czekać na demo-
kratyczne przemiany społeczne – na polskie doświadczenia powoływały się ru-
chy demokratyczne w wielu krajach w Europie i na świecie – mówiła podczas 
wystąpienia Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego. 
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Za nami IV Forum Innowacji, 
które pierwszy raz w historii zaczęło 
się tak nietypowo. Chodzi o koncert 
fortepianowy z utworami Chopina, 
a w tle film z wyprawy kosmicznej 
nakręcony przez astronautów. Ory-
ginalny początek imprezy trwają-
cej od 14 do 15 maja związany był 
z jej tematyką, a mianowicie: lotnic-
twem, kosmosem i ekoinnowacjami.  

Forum Innowacji to impreza, która 
pozwala spotkać się kręgom naukowców, 
biznesmenów, polityków i samorządow-
ców. W tym roku wzięło w nim udział ok. 
600 osób z dwunastu krajów świata. Go-
ściem specjalnym był dr Scott Parazynski 
– kosmonauta amerykański polskiego po-
chodzenia, który wielokrotnie latał w mi-
sjach kosmicznych. Jego doświadczenie 
przekładało się na optymizm z jakim, 

w roli eksperta z zakresu medycyny ko-
smicznej, opowiadał o przyszłości lotów 
na orbitę. – Myślę, że nowa era lotów ko-
smicznych właśnie się zaczęła. Ludzie są 
gotowi do takich rzeczy. Najpierw polecą 
naukowcy, ale później przyjdzie czas na 
turystów. Myślę, że każdy z nas po krót-
kich, podstawowych badaniach lekarskich 
będzie mógł polecieć w kosmos – dzielił 
się opinią Scott Parazynski.

S. Kieszkowski D. Kozik

Z Rzeszowa w kosmos
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Pierwszy dzień Forum w większości 
upłynął panelistom na dyskusji o inno-
wacjach. Nie zabrakło tych z dziedziny 
„eko” oraz tych z zakresu medycyny ko-
smicznej. Wicemarszałek Województwa 
Podkarpackiego Zygmunt Cholewiński 
podczas swojego wystąpienia podkreślał, 
że termin „innowacja”, tu na Podkarpa-
ciu, nie jest tylko pustym sloganem. – In-
nowacyjność nie jest i nigdy nie będzie 
dla nas tylko modą, wręcz przeciwnie 
dla naszego regionu, to ogromna szansa, 
której wykorzystanie może zagwaranto-
wać długotrwały i stabilny rozwój – tłu-
maczył wicemarszałek. Sporo miejsca 
podczas dwudniowej imprezy poświę-
cono również lotnictwu w tradycyjnym, 
jak i pozaziemskim, kosmicznym wy-
daniu. O korzyściach przed jakimi stoi 
nasz kraj w kontekście ubiegłorocznego 
wejścia Polski do Europejskiej Agencji 
Kosmicznej mówił bliżej Przewodniczą-
cy Rady Programowej Forum Innowacji 
Jan Bury. – Przynależność do ESY daje 
polskiemu przemysłowi i nauce dostęp 
do najbardziej zaawansowanych tech-
nologii. Poza bezpośrednimi korzyściami 
z udziału w kontraktach, polski przemysł 
uzyska dostęp do technologii opraco-
wywanych i stosowanych przez ESA – 
wskazywał poseł.

W kontekście latania bez echa nie 
przeszła Dolina Lotnicza. To na jej 
przykładzie za wzorcowy model bu-
dowania polityki klastrowej chwalił 
podkarpackich przedsiębiorców i sa-
morządowców obecny na Forum wi-
cepremier i minister gospodarki Janusz 
Piechociński. Dodał, że innowacyjność 
musi być skierowana nie tylko na nowe 
technologie i wiedzę, ale również na 
otwartość w kontaktach z drugim czło-
wiekiem. – Kończy się w świecie pro-
sta wymiana handlowa ty masz towar 
ja pieniądze – tłumaczył.

W drugim dniu Forum uczestnicy 
dyskutowali m.in. na temat roli woje-
wództwa podkarpackiego w rozwoju 
polskiego przemysłu lotniczego i ko-
smicznego, technologii i programów 
satelitarnych Galileo i Copernicus, 
kierunków kształcenia i rynku pracy 
w kontekście rozwoju przemysłu ko-
smicznego, a także o przemyśle zbroje-
niowym, informatyce i telekomunikacji.

Panele dyskusyjne to nie wszyst-
ko. Forum towarzyszyło Miasteczko 
Innowacji, którego namioty rozbiły 
się przed gmachem Politechniki Rze-
szowskiej. To tutaj firmy z przemy-

słu zbrojeniowego, energetycznego, 
gazowego, informatycznego i tele-
komunikacyjnego wspólnie z uczel-
niami wyższymi prezentowały to, co 
w dziedzinie lotnictwa i kosmonau-
tyki najnowsze i najciekawsze. I tak 
m.in. można było zobaczyć ekspery-
menty z prądem czy sprawdzić swoje 
oko na mobilnej strzelnicy. Atrakcji 
nie brakowało, co potwierdziła fre-
kwencja odwiedzjących. - Okazuje 
się, że zobaczyłem wiele rzeczy, które 
znałem tylko z teorii. Jest tu dużo no-
winek i atrakcji dla młodszych i star-
szych – mówił Marcin Krzyś, jeden 
ze studentów przechadzający się po 
„innowacyjnym miasteczku”. Ry-
szard Paulo przyszedł z siedmiolet-
nim wnuczkiem. Jak mówił specjal-
nie zwolnił chłopca ze szkoły żeby 
nie stracić takiej okazji. – Franciszek 
interesuje się postępem technicznym, 
ale szczególnie lotnictwem, astro-
nautyką i komputerami – wyliczał 
dziadek. 

Organizacją IV Forum Innowacji 
zajął się Instytut Studiów Wschod-
nich, Urząd Marszałkowski Woje-
wództwa Podkarpackiego oraz Urząd 
Miasta Rzeszowa.
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Sejmik Województwa Podkar-
packiego w dniu 30 maja 2011 r. 
podjął uchwałę o przystąpieniu do  
aktualizacji Strategii rozwoju woje-
wództwa podkarpackiego na lata 2007 
– 2020. Ta decyzja podyktowana 
była koniecznością dostosowania za-
pisów obowiązującej Strategii do no-
wych regulacji krajowych i unijnych 
dokumentów programowych.

Zapisy znowelizowanej Strate-
gii muszą uwzględniać nowy model 
polityki regionalnej, którego kształt 
wyznaczają główne dokumenty strate-
giczne krajowe i UE. Podstawowymi 
dokumentami europejskimi określają-

cymi pożądane kierunki rozwoju Eu-
ropy to: „Europa 2020. Strategia na 
rzecz inteligentnego i zrównoważone-
go rozwoju sprzyjającego włączeniu 
społecznemu” oraz wnioski płynące 
z V Raportu Kohezyjnego. Prioryte-
tami strategii Europa 2020 jest kon-
kurencyjność, budowanie gospodarki 
opartej na wiedzy, wysokie zatrudnie-
nie i spójność społeczna oraz ochrona 
środowiska naturalnego. Cele polity-
ki regionalnej muszą uwzględniać te 
priorytety, aby można je było wspierać 
z funduszy przyszłej perspektywy fi-
nansowej. 

Strategicznym zadaniem polityki re-
gionalnej jest pełne wykorzystywanie 

regionalnych oraz terytorialnych moż-
liwości rozwojowych i wpisywania ich 
w strategiczne programy rozwoju całego 
kraju, które mają zaowocować wzrostem 
zatrudnienia i spójności gospodarczej 
w perspektywie najbliższych lat.

6 czerwca 2012 r. Zarząd Woje-
wództwa przyjął  uchwałę  Założenia 
do aktualizacji Strategii rozwoju woje-
wództwa podkarpackiego na lata 2007 
– 2020. Przeprowadzone na potrzeby 
Strategii analizy pozwoliły na weryfi-
kację i zidentyfikowanie kluczowych 
dziedzin działań strategicznych.

Zadaniem polityki rozwoju jest bu-
dowanie nowych przewag konkuren-

Wiesław Bek

Strategia rozwoju  
województwa

fot. arch. UMWP (3)
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cyjnych opartych na innowacyjności 
i kapitale intelektualnym, a jednocze-
śnie nadrabianie zaległości rozwojo-
wych w dziedzinach takich jak: infra-
struktura komunikacyjna, sanitarna, 
dydaktyczna. Ważne jest także staranie 
o zapewnienie spójności terytorial-
nej regionu, która pozwoli wszystkim 
mieszkańcom skorzystać z owoców 
planowanych zmian. 

Jako główne dziedziny działań 
strategicznych wskazano w Założe-
niach: konkurencyjną i innowa-
cyjną gospodarkę, kapitał ludzki 
i społeczny, sieć osadniczą oraz śro-
dowisko i energetykę. Każda z tych 
dziedzin obejmuje kilka najważniej-
szych priorytetów tematycznych. 
Dla konkurencyjnej i innowacyjnej 
gospodarki są to: przemysł, nauka, 
badania i szkolnictwo wyższe, tury-
styka, rolnictwo oraz instytucje oto-
czenia biznesu. Priorytetami dla ka-
pitału ludzkiego i społecznego będą 
zaś: edukacja, kultura i dziedzictwo 
kulturowe, społeczeństwo obywatel-

skie, włączenie społeczne oraz zdro-
wie publiczne. Obszar tematyczny 
sieć osadnicza zawiera podzielono na 
priorytety: dostępność komunikacyj-
na, dostępność technologii informa-

cyjnych, funkcje metropolitalne Rze-
szowa, funkcje obszarów wiejskich 
oraz spójność przestrzenna i wzmac-
nianie funkcji ośrodków subregional-
nych. Czwarta dziedzina – środowi-
sko i energetyka będzie realizowana 
według następujących priorytetów: 
zapobieganie zagrożeniom, ochrona 

środowiska, bezpieczeństwo energe-
tyczne i racjonalne wykorzystanie za-
sobów energetycznych.  Powstawanie 
tekstu dokumentu poprzedziły szero-
kie konsultacje we wszystkich zakąt-
kach województwa a zebrane podczas 
tych spotkań opinie i wnioski pod-
dane zostały szczegółowym diagno-
zom. Wiele ze zgłoszonych podczas 
konsultacji postulatów znalazło się 
w nowelizowanej Strategii, choć – ze 
zrozumiałych względów – nie udało 
się pogodzić wszystkich, czasem ze 
sobą sprzecznych, oczekiwań. W dniu 
17 kwietnia 2013 roku gotowa była 
wstępna wersja Strategii i zarząd wo-
jewództwa przyjął projekt kierując go 
do dalszych konsultacji. Według za-
twierdzonego harmonogramu – kon-
sultacje zaplanowane na maj –  od-
będą się w czterech byłych miastach 
wojewódzkich: Przemyślu, Krośnie, 
Tarnobrzegu i Rzeszowie. Przyjęcie 
finalnej wersji Strategii przewiduje 
się na lipiec a jej uchwalenie przez 
Sejmik – do końca września. 
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Monika Konopka

RPO WP 2014-2020 
Zarząd województwa przyjął 

uchwałę dotyczącą wstępnego pro-
jektu Regionalnego Programu Ope-
racyjnego Województwa Podkarpac-
kiego na lata 2014-2020. Dokument, 
który jest już pozytywnie zaopinio-
wany przez Zespół ds. programo-
wania polityki spójności, został też 
przesłany do oceny do Ministerstwa 
Rozwoju Regionalnego. Na realiza-
cję Programu nasze województwo 
ma obiecane 1,744 mld euro plus wy-
negocjowane niedawno przez wice-
marszałka Zygmunta Cholewińskie-
go dodatkowe 100 mln euro.

W nowej perspektywie finansowej 
nacisk będzie położony na zrównowa-
żony i inteligentny  rozwój sprzyjają-
cy włączeniu społecznemu – zgodnie 
z zapisami Strategii „Europa 2020”. 
Dlatego proponowanym celem Progra-
mu jest: „Wzmocnienie i efektywne wy-
korzystanie gospodarczych i społecz-
nych potencjałów regionu dla zrów-
noważonego i inteligentnego rozwoju 
województwa”.

W związku z tym główne zadania 
RPO WP 2014-2020 to: wspieranie 
rozwoju innowacji, komercjalizacja 
badań, wsparcie przedsiębiorczości, 
rozwój sieci informacyjno - telekomu-
nikacyjnych, gospodarka niskoemi-
syjna i ochrona środowiska – w tym 
wykorzystanie odnawialnych źródeł 
energii. Tak jak w kończącej się per-

spektywie będą także działania doty-
czące: poprawy infrastruktury komu-
nikacyjnej, edukacji, ochrony zdrowia, 
zabytków oraz  rynku pracy, ustawicz-
nego kształcenia, wyrównywania szans 
na rynku pracy i pomocy społecznej 
– mówi Marta Matczyńska – dyrektor 
Departamentu Rozwoju Regionalnego.

Nowością będą między innymi 
ZIT-y czyli Zintegrowane Inwesty-
cje Terytorialne. Dotyczą one miast 
oraz sąsiadujących z nimi gmin, które 
zostały wskazane w Strategii Rozwo-
ju Województwa jako tzw. „bieguny 
wzrostu”. Na tych obszarach gminy 
będą mogły realizować wspólnie zinte-
growane projekty z zakresu: 

- transportu miejskiego, 
- szeroko pojętej rewitalizacji (re-
monty, renowacje oraz działania pro-
społeczne takie jak przeciwdziałanie 
ubóstwu, aktywizacja kobiet itp.)
- promocji dziedzictwa kulturowego
- ochrony środowiska
- energetyki (w tym odnawialnych 
źródeł energii)

Szerzej niż w obecnej perspektywie 
będą też stosowane instrumenty inży-
nierii finansowej. Będą oczywiście do-
tacje, ale będzie też można w ramach 
RPO otrzymać pożyczkę lub poręcze-
nie kredytu  – tłumaczy wicemarszałek 
Zygmunt Cholewiński – teraz też tak 
było, ale w mniejszym zakresie i ko-
rzystali z tego głownie przedsiębiorcy. 
W nowym Programie będzie można ko-

rzystać z tych instrumentów w różnych 
obszarach wsparcia. W ten sposób 
wykorzystamy unijne pieniądze wielo-
krotnie, one będą w obrocie, dostępne 
na korzystnych warunkach i pomogą 
wielu instytucjom czy firmom.

Regionalny Program Operacyjny 
na lata 2014-2020 będzie finansowany 
z dwóch źródeł: Europejskiego Fun-
duszu Rozwoju Regionalnego oraz 
Europejskiego Funduszu Społecznego. 
Dotychczas województwa zarządzały 
tylko pieniędzmi z EFRR. To pozwoli 
łączyć tzw. „inwestycje twarde” z za-
kresu np. infrastruktury z interwencja-
mi „miękkimi”, które dotyczą szerokiej 
sfery społecznej. W ten sposób zreali-
zujemy  proponowany cel Programu – 
tłumaczy dyrektor Marta Matczyńska.

Według wstępnej propozycji Mi-
nisterstwa Rozwoju Regionalnego 
nasz region będzie miał do wyko-
rzystania w przyszłej perspektywie 
ponad 1,800 mld euro. Początkowo 
kwota ta była o sto milionów euro 
mniejsza, ale po negocjacjach w Mi-
nisterstwie Rozwoju Regionalnego, 
w których wziął udział wicemarsza-
łek Zygmunt Cholewiński, udało się 
ją zwiększyć. Dodatkowe 100 mln 
euro to ponad 400 mln złotych. Każ-
de zwiększenie puli środków dla wo-
jewództwa służy rozwojowi Podkar-
pacia, poprawia standard życia nas 
wszystkich – podkreśla wicemarsza-
łek Zygmunt Cholewiński.
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W kwietniu odbyły się aż dwa 
posiedzenia Sejmiku Województwa 
Podkarpackiego, w tym jedno zwoła-
ne w trybie nadzwyczajnym.

Nadzwyczajna sesja Sejmiku odby-
ła się w piątek, 26 kwietnia. Jej jedy-
nym punktem było złożenie wniosku 
o odwołanie Marszałka Województwa 
Podkarpackiego Mirosława Karapyty. 
Wniosek został złożony, a jego rozpa-
trzenie i głosowanie nad odwołaniem 
będzie miało miejsce na majowym po-
siedzeniu sejmiku.

Z kolei w poniedziałek, 29 kwiet-
nia odbyła się sesja XXXIII. Jednym  
z pierwszych jej punktów było wrę-
czenie odznaki honorowej „Zasłużony 
dla Województwa Podkarpackiego” 
Danucie Steczkowskiej. Uzasadniając 
przyznanie odznaki przewodnicząca 
sejmiku Teresa Kubas-Hul, mówiła, że 
stało się tak, bowiem pani Steczkow-
ska „całym swoim życiem udowadnia, 
że warto żyć i pracować – nie tylko dla 
siebie ale i dla dobra społeczeństwa”. 
Warto przypomnieć, że odznaczona 
była m.in.: autorką nowatorskiego pro-
gramu dla klas chóralnych, wybitnym 
nauczycielem śpiewu i muzyki, dłu-
goletnią prowadzącą chór CANTUS, 
a także założycielką rodzinnego zespo-
łu muzycznego „muzykująca Rodzina 
Steczkowskich”. Wychowała również 
dziewięcioro dzieci,  które rozsławiają 
Podkarpacie i Polskę, prowadząc dzia-
łalność muzyczną, rękodzielniczą, na-
uczycielską i dziennikarską.

Po wręczeniu odznaczenia radni 
przystąpili do realizacji bloku tema-
tycznego sesji, który dotyczył m.in.: 
zmian w budżecie województwa, prote-
stu przeciwko likwidacji laboratoriów 
w powiatowych stacjach sanitarno-
-epidemiologicznych w województwie 
oraz uwag i sugestii wobec aktualizo-
wanej „Strategii rozwoju społeczno - 
gospodarczego Polski Wschodniej do 
roku 2020”.

Na podstawie swoich decyzji radni 
wsparli Rzeszów w budowie pomni-
ka ppłk. Łukasza Cieplińskiego (na 
ten cel przekazano 100 tys.), zwięk-
szyli również (do 100 tys.) środki na 
„Europejski Stadion Kultury”. Do-
konali również zmian z Wieloletniej 

Prognozie Finansowej przyspieszając 
np. terminy realizacji pięciu zadań 
drogowych oraz zwiększając środki 
finansowe do kwoty ok. 12 mln. zł na 
projekty  związane  z zakupem auto-
busów szynowych. Zwiększono też 
dotację dla Specjalistycznego Zespołu 
Gruźlicy i Chorób Płuc w Rzeszowie  
na  utworzenie Oddziału Intensywnej 
Opieki Medycznej. 

Sejmik przyjął również program 
ochrony powietrza dla strefy podkar-
packiej i miasta Rzeszów. Podjęto 
także blok uchwał wprowadzających 
zmiany w statutach w podmiotach 
leczniczych oraz uchwałę o zamiarze  
likwidacji Nauczycielskiego Kolegium 
Języków Obcych w Rzeszowie.

XXXII i XXXIII  
sesja Sejmiku Województwa  
Podkarpackiego

Rafał Polak
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Partnerstwo dla pracy
Daniel Kozik

Województwo podkarpackie 
obok mazowieckiego i dolnośląskie-
go zostało wybrane przez Minister-
stwo Pracy i Polityki społecznej do 
realizacji programu pilotażowego 
„Partnerstwo dla pracy”. Głównym 
celem programu jest aktywizacja za-
wodowa osób bezrobotnych z terenu 
Podkarpacia.

Programem pilotażowym w woje-
wództwie podkarpackim zostaną ob-
jęte 984 osoby, wśród których znajdą 
się osoby długotrwale bezrobotne, ko-
biety, które nie podjęły zatrudnienia po 
urodzeniu dziecka, bezrobotni powyżej 
50 roku życia oraz bezrobotni niepeł-
nosprawni.

„Pilotaż” będzie realizowany we 
współpracy z powiatowymi urzędami 
pracy w Tarnobrzegu, Krośnie i Prze-
worsku. Umowy o świadczenie usług 
mających na celu zatrudnienie osób 
bezrobotnych w ramach projektu oraz 
obejmujące zasady wzajemnej współ-
pracy zostały podpisane 15 kwietnia 
2013 roku w Wojewódzkim Urzędzie 
Pracy w Rzeszowie pomiędzy dyrek-
torami urzędów pracy a Instytutem 
Badawczo-Szkoleniowym w Olszty-
nie, który będzie wykonawcą pilotażu. 
Program w województwie podkar-
packim będzie realizowany na kwotę 
9 643 200 zł i potrwa do 2014 roku. Dla 

publicznych służb zatrudnienia dzisiej-
sze spotkanie to ważne wydarzenie. To 
od efektów realizacji projektu i naszej 
wzajemnej współpracy będzie zależało, 
w jakim kierunku pójdą zmiany syste-

mowe – podkreślał podczas podpisania 
umów dyrektor Wojewódzkiego Urzę-
du Pracy w Rzeszowie Konrad Fijołek.

W ramach realizacji „pilotażu” In-
stytut Badawczo-Szkoleniowy urucho-
mi Ośrodki Aktywizacyjne, które są 
już tworzone w Tarnobrzegu, Krośnie 

i Przeworsku. W ośrodkach będą od-
bywać się konsultacje diagnostyczne, 
szkolenia, kursy, warsztaty, spotkania 
dla grup wsparcia oraz indywidualna 
terapia. W ośrodkach Instytut zamierza 

także organizować opiekę nad dziećmi 
osób objętych „pilotażem”, a także wy-
posażyć lokale w stanowiska kompute-
rowe z dostępem do Internetu.

Projekt pilotażowy „Partnerstwo 
dla pracy” ma służyć wypracowaniu 
nowych mechanizmów współpracy 
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pomiędzy wojewódzkimi urzędami 
pracy, powiatowymi urzędami pracy, 
a dostawcami usług aktywizacyjnych 
i innymi partnerami rynku pracy, któ-
rzy będą przyczyniać się do powrotu 
osób bezrobotnych do zatrudniania 
– zaznacza Tadeusz Gospodarczyk, 
wicedyrektor ds. rynku pracy.  – Jaki 
będzie efekt tych prac powinniśmy się 
przekonać już z początkiem przyszłe-
go roku – dodaje.

Instytut Badawczo-Szkoleniowy 
w Olsztynie działa w Polsce od sied-
miu lat, jego obszarami kompetencyj-
nymi są: rynek pracy, pomoc społeczna 
i edukacja. IBS, jako firma szkolenio-
wa zrealizowała szkolenia dla kilku-
dziesięciu tysięcy osób. Spółka posiada 
również bogate doświadczenie w reali-
zacji działań aktywizacyjnych na rzecz 
osób wykluczonych społecznie, w tym 
osób bezrobotnych znajdujących się 
w szczególnej sytuacji na rynku pracy.

Instytut od trzech lat prowadzi biu-
ro regionalne w Rzeszowie. Przygoto-
wując się do złożenia oferty, dokonał 

analizy rynku i potrzeb pracodawców 
z terenu województwa podkarpackie-
go, co znajduje odzwierciedlenie w po-
zyskanych deklaracjach zatrudnienia, 

już na etapie złożenia oferty. Propono-
wana przez IBS koncepcja realizacji 
zadań jest nowatorska i kładzie nacisk 
zarówno na relacje z pracodawcami, 
jak i na podmiotowe podejście do osób 

objętych pilotażem. Kluczowa jest zin-
dywidualizowana praca z osobą bezro-
botną oraz zbudowanie motywacji do 
podjęcia zatrudnienia. Niezwykle waż-

ne jest także włączenie pracodawców 
w cały proces doprowadzania 
i utrzymania w zatrudnieniu osób 
objętych pilotażem, co z kolei zwiększa 
trwałość zatrudnienia.
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Podkarpackie  
na Targach  
w Kijowie

Aleksandra Gorzelak – Nieduży  

„Poszukiwanie możliwości na-
wiązania współpracy gospodarczej 
pomiędzy firmami   z Podkarpacia 
a ukraińskimi partnerami oraz chęć 
zaistnienia na ukraińskim rynku 
branży spożywczej to główne powo-
dy naszej obecności na największych 
i najbardziej prestiżowych Targach tej 
branży na Ukrainie” – mówił Członek 
Zarządu Województwa Podkarpac-
kiego Lucjan Kuźniar tuż po powro-
cie z Kijowa. Od 10 do 12 kwietnia 
br.    w stolicy Ukrainy odbywały się 
Międzynarodowe Targi Przemysłu 
Spożywczego ProdExpo. To jedno 
z największych przedsięwzięć wysta-
wienniczych w tej części Europy, dla-
tego nie mogło tam zabraknąć także 
naszego regionu. Województwo Pod-
karpackie reprezentowali w Kijowie 
Lucjan Kuźniar – Członek Zarządu 
Województwa Podkarpackiego oraz 
Maria Michur – Ziemba – Zastępca 
Dyrektora Departamentu Promocji 
i Turystyki Urzędu Marszałkowskie-
go Województwa Podkarpackiego. 

Podkarpackie wyroby wędliniar-
skie, przetwory owocowo – warzywne, 
miody oraz różnego rodzaju mrożon-
ki to tylko część kulinarnych smako-
łyków, jakie zaprezentowane zostały 
na polskim stoisku, zorganizowa-
nym przez Wydział Promocji Handlu 
i Inwestycji Ambasady RP w Kijowie. 
Podkarpacka żywność wysokiej jako-
ści promowana była także      na stoisku 
przygotowanym przez Podkarpacki 
Klaster Rolno - Spożywczy. Obie eks-
pozycje były chętnie i licznie odwie-
dzane przez gości kijowskich Targów. 
Wszyscy zainteresowani szczegółami 
ofert poszczególnych firm z Podkar-
pacia mogli zdobyć w czasie Targów 
niezbędne informacje. 

Międzynarodowe Targi Przemysłu 
Spożywczego ProdExpo skupiają wio-
dące firmy branży spożywczej z Ukra-
iny i są płaszczyzną poszukiwania 
nowych możliwości współpracy go-
spodarczej oraz tworzenia nowych re-
lacji biznesowych. W tym roku odbyły 
się już po raz XIX. „ Perspektywiczne 

myślenie” – właśnie tak musimy trak-
tować naszą obecność na  imprezach 
wystawienniczych u naszych wschod-
nich sąsiadów. Musimy pojawiać się na 
tym rynku, zaznaczać na nim obecność 
naszych regionalnych firm. Próbujemy 

10 Podkarpacki Przegląd Samorządowy



nawiązywać współpracę, interesują 
nas głównie bezpośrednie dwustronne 
kontakty pomiędzy przedsiębiorstwa-
mi. Dziś warunki współpracy nie na-
leżą być może do najłatwiejszych, ale 
one z pewnością będą się zmieniać 
i dlatego musimy być tam widoczni już 
dziś, szukać dla siebie niszy rynkowej 

i próbować ją wypełniać – mówi Czło-
nek Zarządu Lucjan Kuźniar.    

O możliwościach współpracy na 
różnych płaszczyznach Lucjan Kuź-
niar rozmawiał także w czasie spo-
tkania z Ambasadorem RP  na Ukra-
inie Henrykiem Litwinem. Rozmowy  
dotyczyły współpracy gospodarczej 
zarówno w branży spożywczej, jak 
również w innych sektorach gospo-
darki. Poruszane były także kwestie 
związane z rozwojem handlu i współ-
pracy inwestycyjnej, możliwościami 
eksportowania na rynek ukraiński, 
perspektywistycznymi obszarami in-
westycyjnymi oraz możliwościami 
rozwoju współpracy transgranicznej 
i regionalnej. W rozmowach uczest-
niczyli także Andrzej Grabowski – 
Radca w Wydziale Promocji Handlu 

i Inwestycji Ambasady RP w Kijowie 
oraz Maria Michur – Ziemba – Za-
stępca Dyrektora Departamentu Pro-
mocji Urzędu Marszałkowskiego. 
W czasie spotkania w Wydziale Pro-
mocji Handlu i Inwestycji Ambasady 
RP w Kijowie, przedstawiona zosta-
ła szczegółowa oferta współpracy 

podkarpackich przedsiębiorców oraz 
możliwość wprowadzenia ich propo-
zycji na rynek ukraiński. 

… oraz w trakcie przygotowań 
do Targów „Ekogala” 

Targi w Kijowie były także okazją 
do skonfrontowania ofert ukraińskich 
firm branży spożywczej z produktami 
prezentowanymi podczas kolejnych 
edycji Międzynarodowych Targów 
Żywności i Produktów Ekologicz-
nych „Ekogala”, które odbywają się 
w Rzeszowie. 

„Ekogala” to zainicjowane i or-
ganizowane przez Samorząd Woje-
wództwa Podkarpackiego targi, któ-
rych misją jest promocja żywności 
i produktów ekologicznych oraz in-
tegracja środowiska ekologicznych 
producentów rolnych.  W tym roku 
„Ekogala” organizowana jest już po 
raz siódmy, w dniach od 24 do 26 
maja 2013 roku. Udział w tegorocz-
nych targach zgłosiło blisko 100 
wystawców z Polski, Czech, Włoch, 
Grecji oraz Chorwacji. 

Ta jedna z największych imprez 
wystawienniczych poświęconych żyw-
ności i produktom ekologicznym w tej 
części Europy jest nie tylko miejscem 
prezentowania i promowania żywności 
ekologicznej, ale także ważnym forum 
wymiany wiedzy i doświadczeń na 
temat metod wytwarzania produktów 
ekologicznych.
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Aleksandra Zioło

Podkarpacki System e-Administra-
cji Publicznej (PSeAP) oraz Podkar-
packi System Informacji Medycznej 
(PSIM) to dwa z trzech dużych pro-
jektów realizowanych obecnie przez 
samorząd województwa podkarpac-
kiego. Zapewnią one za pośrednictwem 
Internetu, łatwiejszy dostęp do usług 
medycznych i załatwiania spraw ad-
ministracyjnych we wszystkich typach  
urzędów naszego regionu. Ich funkcjo-
nowanie jest nierozerwalnie związane 
z trzecim z realizowanych przez Pod-
karpackie projektem – Siecią Szeroko-
pasmową Polski Wschodniej. To ona 
właśnie stworzy swego rodzaju „auto-
stradę”, która zapewni możliwość ko-
rzystania z usług oferowanych przez 
PSeAP i PSIM. Realizacja tych trzech 
projektów łącznie, zmieni dostęp sta-
tystycznego mieszkańca naszego wo-
jewództwa do usług internetowych w  
sektorze administracji publicznej i sys-
temie ochrony zdrowia. 

Podkarpacki System e-Administracji 
Publicznej ukierunkowany jest głównie na 
modernizację infrastruktury informatycznej 
i wdrożenie Systemu Elektronicznego Obie-
gu Dokumentów w 160 jednostkach samo-
rządu terytorialnego, integrację urzędów 
z e-PUAP- em, podniesienie jakości świad-
czonych usług a co za tym idzie, łatwiejszy 
dostęp obywateli do wszystkich urzędów  
administracji publicznej – mówi członek 
Zarządu Województwa Podkarpackiego Sła-
womir Miklicz. 

Projekt  kosztował będzie ponad 103 
mln złotych, z których  90 mln to środki 
unijne.  8 maja br.  rozstrzygnięto  przetarg 
na wybór generalnego wykonawcy projektu 
którym została firma  ATOS IT Services sp. 
z o.o z Warszawy. Jej zadaniem będzie cało-
ściowe wykonanie systemu informatyczne-
go PSeAP.

Głównym celem drugiego z projektów 
- Podkarpackiego Systemu Informacji Me-
dycznej, który  kosztować będzie  ponad 57 
mln zł, jest zwiększenie dostępu do usług 
zdrowotnych dla mieszkańców, na terenie 
całego województwa podkarpackiego.

W szczególności chodzi nam o poprawę  
dostępu do informacji medycznej i jakości 
procesu leczenia dla obywateli Podkarpa-
cia a tym samym zwiększenie bezpieczeń-
stwa zdrowotnego pacjentów, podniesienie 
efektywności ekonomicznej systemu ochro-
ny zdrowia w regionie, usprawnienie proce-
su bieżącego zarządzania ochroną zdrowia 
na poziomie wojewódzkim, regionalnym 
i lokalnym, stworzenie warunków informa-
cyjnych, umożliwiających podejmowanie 
w dłuższej perspektywie optymalnych decy-
zji w zakresie polityki zdrowotnej, niezależ-
nie od przyjętego modelu organizacyjnego 
opieki medycznej oraz zasad jej finanso-
wania – mówi Sławomir Miklicz, dodając: 
Ważne jest stworzenie stabilnego systemu 

informacji w ochronie zdrowia, charakte-
ryzującego się z jednej strony elastycznym 
podejściem do organizacji systemu zaso-
bów ochrony zdrowia, w tym do modelu 
finansowania świadczeń ze środków pu-
blicznych, z drugiej strony odpornością na 
zaburzenia w gromadzeniu i archiwizacji 
danych, spowodowanymi zmianami syste-
mowymi w ochronie zdrowia. 

Projekt funkcjonował będzie na dwóch 
poziomach. Na pierwszym poziomie 
uczestniczy w nim 8 szpitali wojewódz-
kich, a na drugim 19 szpitali powiatowych 
oraz szpital MSW w Rzeszowie. W chwili 
obecnej realizacja Podkarpackiego Syste-
mu Informacji Medycznej  jest na etapie 
procedury oceny ofert, które złożone zo-
stały na wyłonienie  Generalnego Wyko-
nawcy „Budowy i wdrożenia Podkarpac-
kiego Systemu Informacji Medycznej”.

Realizacja obu projektów, PSeAP-u  
i PSIM-u ma  zakończyć się w 2014 roku.

PSeAP i PSIM   
– projekty służące budowie Społeczeństwa Informacyjnego
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Ruszyła realizacja projektu pn. 
„Podkarpackie wspomaga rozwój 
regionalny Regionu Kachetia po-
przez wspieranie instytucji otocze-
nia biznesu w Regionie Kachetia”. 
To inicjatywa, która jest współfi-
nansowana w ramach programu 
polskiej współpracy rozwojowej 
Ministerstwa Spraw Zagranicz-
nych RP w 2013 r. 

Głównym celem projektu było po-
wołanie i uruchomienie Polsko – Gru-
zińskiego Centrum Wspierania i Pro-
mocji Przedsiębiorczości w mieście 
Telavi (Region Kachetia). 

Centrum pełni funkcję głównie 
konsultacyjno – informacyjną dla 
przedsiębiorstw z Polski i Gruzji. Uda-
ło się już załatwić wszystkie formalno-
ści związane z powołaniem Centrum 

i zatrudnieniem pracownika, który 
zajmuje się obsługą Centrum. W naj-
bliższym czasie powstanie strona inter-
netowa Centrum, na której znajdą się 
konkretne oferty współpracy w zakre-
sie wymiany handlowej oraz inwesty-
cji, a także informacje o wojwóztwie 
podkarpackim i Regionie Kachetia.

Krajowymi partnerami przedsię-
wzięcia jest Izba Przemysłowo – Han-
dlowa w Rzeszowie oraz Stowarzy-
szenie Winiarzy Podkarpacia. W ciągu 
roku w ramach projektu zorganizowane 
zostaną ponadto Polsko – Gruzińskie 
Dni Przedsiębiorczości, a wcześniej 
wizyta studyjna o charakterze gospo-
darczym przedstawicieli Regionu Ka-
chetia w naszym województwie. 

Projekt koordynowany jest w Od-
dziale promocji gospodarczej Depar-

tamentu Promocji i Turystyki Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa 
Podkarpackiego w Rzeszowie. Koszt 
przedsięwzięcia to prawie 134 tys. zł. 
Projekt jest współfinansowany w ra-
mach programu polskiej współpracy 
rozwojowej Ministerstwa Spraw Za-
granicznych RP w 2013 r. Z budżetu 
województwa wykorzystane zostanie 
zgodnie z regulaminem konkursu 
10% wkładu własnego od ogólnej 
kwoty projektu.

Polsko – Gruziński  
projekt na starcie

Sylwia Tęcza

Budynek, w którym mieści się siedziba Polsko-Gruzińskiego Centrum Wspierania i Promocji Przedsiębiorczości w Telavi.

Projekt  jest współfinansowany w ramach programu 
polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw 

Zagranicznych RP w 2013 r.
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Polskie Radio Rzeszów, 
Hans Bollinger- pedagog i mu-
zyk z Niemiec oraz pośmiertnie 
Andrzej Buczek – radny wo-
jewództwa – to kolejne osoby, 
które dołączyły do zaszczytnego 
grona nagrodzonych odznaką 
honorową „Zasłużony dla Wo-
jewództwa Podkarpackiego”. 
Wyróżnienia zostały wręczone 
na sesji Sejmiku Województwa 
Podkarpackiego.

Jako pierwszy odznakę odebrał 
prezes Polskiego Radia Rzeszów 
- Henryk Pietrzak, który dzięku-
jąc za wyróżnienie powiedział, 
że zmotywuje ono dziennikarzy 
do jeszcze lepszej pracy na rzecz 
regionu: Wszyscy jesteśmy zaan-
gażowani w to, aby obraz medial-
ny naszego województwa był jak 
najlepszy. Dziennikarze mają głę-
bokie przekonanie, że to co robią 

dla potrzeb regionu i dzisiejsze 
wyróżnienie jest tego wyrazem - 
mówił prezes Radia Rzeszów.

Hans Bollinger to kolejna oso-
ba wyróżniona przez Kapitułę. 
Jego sylwetkę przybliżył mar-
szałek Mirosław Karapyta, który 
wspomniał o tym, że Hans Bol-
linger - pedagog i muzyk z Nie-

miec - był inicjatorem nawiązania 
formalnej współpracy Podkarpa-
cia z Krajem Saary. Pomógł także 
podkarpackim szkołom i uczel-
niom wyższym nawiązać kontak-
ty z partnerami z Niemiec. Hans 
Bollinger prowadzi także projek-
ty dotyczące wymiany młodzie-
ży, inicjuje polsko-niemieckie 

Kolejni „Zasłużeni 
dla Województwa 
Podkarpackiego”

Monika Konopka
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konferencje, a przez to propaguje 
polską kulturę i przyczynia się do 
współpracy między wojewódz-
twem podkarpackim i Krajem 
Saary. Honorowa odznaka, którą, 
dzisiaj wręczamy Hansowi Bollin-
gerowi w uznaniu dla jego zasług 
jest tylko skromnym podziękowa-
niem i wyrazem wdzięczności za 
jego zaangażowanie w dzieło zbli-
żenia Polaków i Niemców – mówił 
podczas uroczystości marszałek.

Dziękując za odznaczenie 
Hans Bollinger mówił, że jego 

działalność nie byłaby możliwa 
bez zaangażowania partnerów 
z Podkarpacia. I dlatego ta odzna-
ka jest dla niego tak ważna.

Wręczenie kolejnej honoro-
wej odznaki dla Andrzeja Buczka 
– Radnego Województwa Pod-
karpackiego I i IV kadencji - po-
przedziła minuta ciszy. Odznakę 
odebrała  żona zmarłego radnego, 
związkowca, człowieka zaanga-
żowanego w sprawy innych ludzi.

To był prawdziwy społecznik. 
To słowo może jest niepopularne 
dzisiaj, ale on naprawdę żył spra-
wami publicznymi we wszystkich 
obszarach życia społecznego i pu-
blicznego. Angażował się w wie-
le akcji, interwencji, gdzie tylko 
było to konieczne – mówił mar-
szałek Mirosław Karapyta.

Odznaka „Zasłużony dla Woje-
wództwa Podkarpackiego” przy-
znawana jest już od 11 lat. Pierw-
szym zasłużonym dla województwa 
był arcybiskup Ignacy Tokarczuk. 
Wśród wyróżnionych są między 
innymi: ś.p. Leszek Deptuła - poseł 
na sejm RP, zmarły prezydent RP 
Lech Kaczyński, biskup Kazimierz 
Górny oraz Jerzy Buzek.
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Odegraniem hymnu narodowe-
go oraz opuszczeniem olimpijskiej 
flagi zakończyła się 19 marca br. 
w Rzeszowie XIX Ogólnopolska 
Olimpiada Młodzieży w Sportach 
Zimowych. W tym roku jej gospo-
darzem było województwo podkar-
packie. 1250 uczestników – zawod-
ników i trenerów  z całej Polski od 
1 lutego do 6 marca uczestniczyło 
w zmaganiach w 12 zimowych dys-
cyplinach, między innymi biathlo-
nie, hokeju na lodzie, łyżwiarstwie 
szybkim, narciarstwie alpejskim 
i saneczkarstwie. Rywalizacja to-
czyła się między innymi w Sanoku, 
Ustrzykach Dolnych, Ustianowej 
a także – poza Podkarpaciem - 
w Krynicy, Kościelisku i Szczyrku. 

Sportowcy pokazali swoją klasę 
i pokazali, że na Podkarpaciu można 
z powodzeniem uprawiać sporty zimo-
we. Dziękuję wszystkim, którzy przy-

gotowywali młodzież do olimpiady, 
gratuluję tym, którzy odnieśli sukcesy. 
Ta uroczystość jest ważna dla Pod-
karpacia, nie tylko dla podkarpackie-
go sportu, bo ta sala wypełniona jest 
wspaniałymi sportowcami – przyszło-
ścią naszego regionu – mówił w cza-
sie ceremonii uroczystego zakończenia 
Olimpiady Marszałek Województwa 
Podkarpackiego Mirosław  Karapyta. 

Olimpijska reprezentacja Pod-
karpacia liczyła 73 zawodników. 
Wywalczyli oni aż 36 medali - 15 
złotych, 13 srebrnych i 8 brązowych. 
Reprezentacja Podkarpacia została 
sklasyfikowana na 5 miejscu spośród 
15 startujących w Olimpiadzie ekip. 
Wśród sportowców z regionu najczę-
ściej triumfowali łyżwiarze szybcy, 
zdobywając aż 23 medale. 

Wszyscy uczestnicy uroczystości 
zgodnie podkreślali niezwykłą atmos-
ferę sportowego święta, która towa-
rzyszyła olimpijskim zmaganiom oraz 

zaangażowanie zawodników, trenerów, 
działaczy, instytucji i samorządów, któ-
rych wysiłek przyczynił się do świetnej 
organizacji trwających ponad miesiąc 
sportowych zmagań. 

 Ceremonia oficjalnego zakończe-
nia olimpijskich zmagań była jednym 
z elementów V Gali Sportu Młodzie-
żowego w Województwie Podkar-
packim. Uroczystość była okazją do 
podsumowania sportowego współza-
wodnictwa młodzieży z Podkarpacia 
w 2012 roku. 

Wyróżnienia dla najlepszych mło-
dych sportowców z Podkarpacia   

Marszałek Mirosław Karapyta oraz 
Wicemarszałek Anna Kowalska nagro-
dzili najlepszych zawodników, trene-
rów oraz działaczy podkarpackich klu-
bów sportowych, którzy w ubiegłym 
roku odnieśli największe sukcesy. 

Aż 179 sportowców z Podkarpa-
cia uhonorowano w czasie gali sty-

Sportowe święto 
Podkarpacia
Ceremonia zamknięcia 
Olimpiady 

Aleksandra Gorzelak – Nieduży 
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pendiami sportowymi,  przyznanymi 
przez Zarząd Województwa Pod-
karpackiego. W tym roku stypendia 
zostały wręczone już po raz szósty. 
Na comiesięczne wsparcie dla spor-
towych talentów z regionu Samorząd 
Województwa przeznaczył w 2013 
roku pól miliona złotych. W gronie 
tegorocznych stypendystów znaleź-
li się m in. olimpijczyk z Londynu 
Jacek Czech, łyżwiarz szybki Kamil 
Ziemba oraz kikcbokserka Karolina 
Dziedzic. 

Widzimy potrzebę inwestowania 
w człowieka, to jest kwestia niezwy-
kłej wagi. Szczególnie w dobie społe-
czeństwa konsumpcyjnego nie może-
my pomijać utalentowanych młodych 
ludzi. Wręcz przeciwnie chcemy i mu-
simy w nich inwestować, żeby rozwi-
jali swoje talenty i możliwości. Wy 
jesteście przecież naszą przyszłością 
– powiedziała w czasie uroczystości 
Wicemarszałek Województwa Pod-
karpackiego Anna Kowalska. 

To jest dla nas sportowców wielka 
motywacja do pracy. Wkładamy swój 
czas, wysiłek i ciężką pracę w to, aby 
osiągać jak najlepsze wyniki. Stypen-
dium sportowe jest miłą nagrodą za 
naszą pracę – nie ukrywa łyżwiarz 
szybki z Sanoka Kamil Ziemba.  

W czasie gali uhonorowano 10 
najlepszych młodych sportowców 
w województwie podkarpackim. 
Pierwsze miejsce zajęła 19 –letnia 
Kickbokserka Karolina Dziedzic. 
Gwiazda klubu Diament Pstrągowa 
w ubiegłym roku zdobyła została mi-
strzynią świata juniorów w formule 
full contakt oraz brązową medalist-
ką Mistrzostw Europy seniorów. Jest 
także aktualną mistrzynią Polski ju-
niorów oraz mistrzynią polski w kick-
boxingu w formule full contact. Bar-
dzo cieszy mnie to wyróżnienie i to, 
że ktoś docenił moją pracę, że nie po-
szła na marne – mówiła po odebraniu 
nagrody Karolina Dziedzic.  

Wyboru 10 najlepszych młodych 
sportowców Podkarpacia dokonali 
dziennikarze sportowi z regionalnych 
mediów. Młodzi sportowcy  cieszą 
się ze stypendiów i wyróżnień, ale 
jak mówią najbardziej skupiają się na 
pracy nad tegorocznymi wynikami. fo
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Beskidzka Trasa Kurierska  
„JAGA – KORA”

Jacek Smulski

W wyniku ogłaszanych przez 
Urząd Marszałkowski Województwa 
Podkarpackiego otwartych konkur-
sów ofert na zadania z zakresu tury-
styki powstaje wiele nowych atrakcji 
i produktów turystycznych w naszym 
regionie. Jednym z nich jest szlak tu-
rystyczny o nazwie Beskidzka Trasa 
Kurierska „JAGA – KORA”. Pomysło-
dawcą i głównym inicjatorem szlaku jest 
Bogusław Berdel – Kierownik Centrum 
Sportu i Rekreacji UR.  Dzięki współ-
pracy sekcji turystycznej „Watra” KU 
AZS, Lokalnej Organizacji Turystycznej 
„Beskid Niski” w Krośnie i wsparciu fi-

nansowym Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Podkarpackiego oraz po-
mocy merytorycznej pracowników. Nad-
leśnictwa Rymanów, udało się wytyczyć  
i oznakować 27-kilometrową trasę  
w formie komplementarnego produktu 
turystycznego przebiegającą przez te-
ren Beskidu Niskiego. Biegnie ona od 
miejscowości Wróblik Szlachecki przez 
Rymanów Zdrój, Wisłoczek, Jaśliska, 
Wolę Niżną, Jasiel w kierunku Habury 
na Słowacji.

Beskidzka Trasa Kurierska „JAGA 
– KORA” jest rekonstrukcją histo-
rycznego szlaku kurierskiego Komen-

dy Głównej ZWZ AK prowadzącego 
z Polski do Budapesztu przez teren 
Beskidu Niskiego. To tędy - w czasie 
II wojny światowej - na Węgry prze-
prowadzano uciekinierów, przenoszo-
no tajną korespondencję i pieniądze. 
W tych ryzykownych i trudnych, ale 
bardzo istotnych dla Polskiego Pań-
stwa Podziemnego akcjach, uczest-
niczyło  wielu ofiarnych ludzi; kurie-
rów, emisariuszy, przewodników oraz 
mieszkańców pogranicza, których 
domy i przygotowywane skrupulatnie 
kryjówki, służyły jako punkty etapowe 
podejmowanych przedsięwzięć. Na 
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terenie obecnego Podkarpacia istniało 
kilka tras kurierskich o kryptonimach:  
„Las”, „Kamień”, „Korytarz” 
czy też omawiana trasa „Jaga”.  
Trasę tę około 45 razy przemierzył ku-
rier Jan Łożański (pseudonim „Orzeł” 
i „Jan Madejski”). Wspomnienia 
i relacje niezłomnego kuriera  Armii 
Krajowej Jana Łożańskiego zostały 
opracowane przez Krystynę Chowa-
niec i wydane w formie książki „Orzeł 
z Budapesztu”.

W pobliżu Kurierskiej Trasy  
„Jaga- Kora”  turyści znajdą wiele 

innych wartych obejrzenia atrakcji 
niezwiązanych z tematem szlaku. Są 
to pijalnie wód w Rymanowie Zdroju 
i Iwoniczu Zdroju, ciekawa drewniana 
zabudowa rynku w Jaśliskach, gdzie 
kręcono film pt.: „Wino truskawko-
we” (na podstawie „Opowieści gali-
cyjskich”  A. Stasiuka), sanktuarium 
maryjne, gdzie msze odprawia się 
zarówno w obrządku łacińskim, jak 
i greckim, kopiec szwedzki oraz trakt 
węgierski. Mogą też podziwiać bogac-
two flory i fauny w Jaśliskim Parku 
Krajobrazowym, wybrać się na górę 

Kamień, gdzie znajdują się cmentarze 
wojenne z I wojny światowej. A zano-
cować można w schroniskach „Zaścia-
nek” w Jaśliskach, „Chałupie Elektry-
ków” na Polanach Surowicznych lub 
w pensjonatach, sanatoriach, czy też 
gospodarstwach agroturystycznych.

Na trasie „Jaga-Kora” corocznie 
Centrum Sportu i Rekreacji Uniwer-
sytetu Rzeszowskiego organizuje raj-
dy piesze, rowerowe, narciarskie, czy 
też konne. Zdarza się również, że trasę 
przemierza się psimi zaprzęgami. 
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Prezentacja efektów remontu 
Miejskiego Domu Kultury w Stalo-
wej Woli odbyła się 8 kwietnia br. 
Symbolicznego otwarcia dokonał 
Wicemarszałek Województwa Pod-
karpackiego Zygmunt Cholewiński 
naciskając przycisk „play”, który 
uruchomił projekcję filmu „Kate-
dra” Tomasza Bagińskiego.

Stalowowolski Dom Kultury jest 
miejscem prężnego funkcjonowania 
wielu form kulturalnych. Głosy o ko-
nieczności remontu Miejskiego Domu 
Kultury pojawiały się już dawno. 
Pierwszym formalnym krokiem było 
napisanie w 2008 roku projektu w któ-
rym uwzględniono wszystkie pomysły 
dotyczące nowej odsłony budynku. 
Celem pośrednim modernizacji Miej-
skiego Domu Kultury w Stalowej Woli 
było zwiększenie oddziaływania kultu-
ry jako czynnika stymulującego rozwój 
społeczny i gospodarczy regionu oraz 
rozwój instytucji kultury.

W 2011 roku przyznano środki na 
realizację projektu w ramach którego 
przebudowano pomieszczenia piw-
niczne na sale kinową, zaaranżowano 
dwa hole, zmodernizowano pomiesz-
czenia sanitarne. Prace objęły „wyci-
szenie” sali kameralnej (oddzielenie 
ścianami działowymi sali od pozo-
stałych pomieszczeń), wykończono 
izolacje akustyczne oraz zamontowa-
no drzwi elektro – akustyczne. Zaku-
piono również aparaturę do projekcji 
cyfrowej w formacie 3D, aparaturę 
nagłośnieniową i zespół ekranowy. 
Całość inwestycji wyniosła ponad 3 
miliony złotych. Remont Miejskiego 
Domu Kultury finansowany był z Re-
gionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Podkarpackiego na lata 
2007 – 2013, budżetu państwa i bu-
dżetu gminy.  

Oficjalne otwarcie i prezenta-
cja efektów remontu miało miejsce 
w pierwszej połowie kwietnia. Wice-

marszałek Zygmunt Cholewiński pod-
czas swojego wystąpienia powiedział: 
Cieszę się, że mogłem uczestniczyć 
w podejmowaniu decyzji o wsparciu 
tego projektu, mam nadzieję, że nie jest 
to ostatni projekt unijny realizowany 
w Miejskim Domu Kultury w Stalowej 
Woli. W nowej perspektywie finanso-
wej na pewno będą środki na podob-
ne projekty i mam nadzieję że uda się 
pozyskać kolejne fundusze na remont 
sali widowiskowej, klatek schodowych 
i elewacji budynku.

Warto ubiegać się o wsparcie fi-
nansowe z Funduszy Unijnych. Przy-
kład Miejskiego Domu Kultury w Sta-
lowej Woli jest dowodem na to, że 
środki unijne są w zasięgu instytucji 
i organizacji, które potrafią po nie wy-
ciągnąć rękę. 

Nowe wnętrza  
MDK w Stalowej Woli

Natalia Ciuba
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Urodziny profesora Andrzeja Zolla
W sobotę 11 maja w Wyższej Szkole Prawa i Administracji odbyła się 
wyjątkowa uroczystość 70–lecia urodzin profesora Andrzeja Zolla. Aula 
„Collegium Administrativum” pękała w szwach. Podczas uroczystości 
profesor oprócz życzeń otrzymał Księgę Jubileuszową.
W uroczystości uczestniczyło kilkuset gości m.in. poseł Krystyna Skow-
rońska, prof. Zygmunt Niewiadomski, Zygmunt Cholewiński – wice-
marszałek Województwa Podkarpackiego, Andrzej Dec – Przewodni-
czący Rady Miasta Rzeszowa. Sejmik Województwa Podkarpackiego 
reprezentowała przewodnicząca Teresa Kubas – Hul, która wręczając 
okolicznościowy grawerton życzyła Profesorowi dalszej owocnej dzia-
łalności dydaktycznej. Dziękując za wkład wiedzy i doświadczenia w 
rozwój polskiego prawa mówiła: Przyczynił się Pan do tego, że dziś mo-
żemy powiedzieć, iż Polska jest państwem prawa. Pańskie prace służą 
współczesnej Polsce i służyć będą przyszłym pokoleniom Polaków. Dla 
poprawy polskiego prawa zrobił Pan tak wiele, że rozwój tej dziedziny 
jest i będzie nierozerwalnie łączony z Pana imieniem.
Podczas uroczystości Andrzej Zoll otrzymał prawie 400 stronicową 
Księgę Jubileuszową pt. „Demokratyczne państwo prawne”, która za-
wiera artykuły przygotowane przez wybitnych profesorów, m.in. prof. 
Jerzego Posłusznego, prof. Zbigniewa Ćwiąkalskiego, prof. Zygmunta 
Niewiadomskiego.
Profesor Andrzej Zoll od kilku lat związany jest z Wyższą Szkołą Prawa 
i Administracji w Rzeszowie. W latach 1989-1993 był Przewodniczą-
cym Państwowej Komisji Wyborczej. W latach 1989–1997 był sędzią, 
a w latach 1993-1997 prezesem Trybunału Konstytucyjnego. W latach 
2000–2006 sprawował funkcję Rzecznika Praw Obywatelskich.

Józef Ślisz – zasłużony dla województwa podkarpackiego!
Podczas odbywającej w marcu w Jasionce międzynarodowej konferen-
cji „Rozwój obszarów wiejskich. Doświadczenia i perspektywy” odznaką 
„Zasłużony dla Województwa Podkarpackiego” uhonorowany został śp. 
Józef Ślisz.
W konferencji towarzyszącej obchodom 12 już rocznicy śmierci Józefa 
Ślisza, wybitnego działacza rolniczej Solidarności i byłego wicemar-
szałka Senatu uczestniczyli m.in. unijny komisarz rolnictwa Dacian 
Ciolos, były przewodniczący Parlamentu Europejskiego Jerzy Buzek, 
minister rolnictwa Stanisław Kalemba, a także parlamentarzyści i sa-
morządowcy. Samorząd naszego regionu reprezentowała Teresa Kubas 
– Hul Przewodnicząca Sejmiku Województwa Podkarpackiego.
Uczestnicy konferencji rozmawiali o rozwoju polskiej wsi, mówiono też 
o unijnym budżecie, dopłatach bezpośrednich i finansowaniu obszarów 
wiejskich. 
Integralną częścią wydarzenia było przyznanie pośmiertnie Józefowi 
Śliszowi odznaki honorowej „Zasłużony dla Województwa Podkarpac-
kiego”. W imieniu samorządu Województwa Podkarpackiego odznacze-
nia dokonała Przewodnicząca Sejmiku wręczając synowi odznaczonego 
uchwałę sejmiku, odznakę i okolicznościowy grawerton. Podczas swo-
jego wystąpienia Teresa Kubas-Hul wspominała o zasługach przywódcy 
rolniczej Solidarności: Jego walka szczególnego znaczenia nabierała 
tutaj, na Podkarpaciu, gdzie praca na roli od wieków była i nadal jest 
obdarzona wyjątkowym szacunkiem. Przez całe swoje życie, Józef Ślisz 
wyróżniał się pracowitością i mądrością, zaś jego działalność publiczna 
nacechowana była zawsze godnością i prawdziwym – dobrze pojętym 
patriotyzmem.
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