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 � Federal Mogul rusza z inwestycjami 
w Gorzycach;

 � Podkarpackie rozpoczyna współpra-
cę gospodarczą ze stanem Gujarat  
w Indiach;

 � Podpisanie umowy na budowę  
obwodnicy Strzyżowa.

 � I Ogólnopolskie Forum Samorządowe, 
z udziałem premier RP Beatą Szydło  
i przewodniczącym Europejskiego Ko-
mitetu Regionów Markku Markkulą;

 � I Samorządowy Bal Charytatywny na 
rzecz hospicjum w G2A Arena gro-
madzi ponad 300 osób;

 � Otwarcie kliniki pediatrii, endo-
krynologii i diabetologii dziecięcej  
w szpitalu nr 2 w Rzeszowie. 

 � Muzeum Poaków Ratujących Żydów 
podczas II wojny światowej im. Ro-
dziny Ulmów w Markowej świętuje 
rok istnienia;

 � Uroczyste podpisanie umowy na współ-
prowadzenie Filharmonii Podkarpackiej 
przez Ministerstwo Kultury z udziałem 
wicepremiera Piotra Glińskiego;

 � Otwarcie Oddziału Programu Polska-
-Białoruś-Ukraina w Rzeszowie.

 � Uroczysta sesja sejmiku z okazji 
80-lecia COP-u;

 � Podpisanie umowy na budowę ob-
wodnicy Dynowa;

 � Apel marszałka i wojewody do 
mieszkańców, instytucji i organiza-
cji na Podkarpaciu, o włączenie się  
w uczczenie 100. Rocznicy Odzyska-
nia Niepodległości RP w 2018 roku;

 � Podpisanie umowy na rozbudowę od-
działu kardiologicznego w przemyskim 
szpitalu oraz na rozwój Centrum Onko-
logicznego w tarnobrzeskim szpitalu.

 � Ogólnopolska inauguracja roku szkol-
nego na Podkarpaciu z udziałem pre-
mier Beaty Szydło;

 � III Podkarpackie Pokazy Lotnicze  
w Krośnie;

 � Zarząd województwa podejmuje decy-
zję w sprawie dofinansowania szpitali 
powiatowych z RPO WP;

 � 6. edycja Festiwalu Partnerstwa we 
Lwowie;

 � Podpisanie umowy na budowę ob-
wodnicy Czudca;

 � Udział podkarpackiej delegacji w 14. 
edycji targów ASEAN Expo w Chinach;

 � Podpisanie umowy na budowę klini-
ki hematologii i nefrologii w  Klinicz-
nym Szpitalu Wojewódzkim nr 1 im. 
F. Chopina w Rzeszowie.

 � Wojewódzkie Obchody Światowego 
Dnia Turystyki w Dubiecku;

 � Podpisanie listu intencyjnego w sprawie 
Podkarpackiego Centrum Innowacji;

 � Wpisanie odcinka S19 Babica-Barwi-
nek na listę przedsięwzięć w Kontr-
akcie Terytorialnym;

 � Kardynał Marian Jaworski i Zbigniew 
Larendowicz - „Zasłużonymi dla Wo-
jewództwa Podkarpackiego”.

 � Kongres 590 po raz drugi na Podkar-
paciu;

 � II Podkarpackie Forum Obywatelskie 
poświęcone współpracy międzysek-
torowej;

 � Stypendia i nagrody dla uzdolnionej 
młodzieży „Nie zagubić talentu”;

 � 3. edycja kongresu Business Without 
Limits w G2A Arena;

 � Marek Strączek – „Zasłużony dla Wo-
jewództwa Podkarpackiego”.

 � Trzy nowe składy pociągów Elf 2 tra-
fiają na podkarpackie tory;

 � Z podrzeszowskiej Jasionki ruszają 
loty do Nowego Jorku i Tel Awiwu;

 � Oddanie do użytku nowego odcinka 
S19 i łącznika z ul. Podkarpacką; 

 � XI edycja EKOGALI 2017.

 � Targi lotnicze Aerospace & Defense 
Meetings w G2A Arena;

 � Podkarpackie przystępuje do Europej-
skiej Sieci Kosmicznej NEREUS;

 � Podpisanie umowy na budowę nowe-
go mostu na Wisłoce w Mielcu;

 � 56. Muzyczny Festiwal w Łańcucie;

 � Otwarcie terminalu cargo dla trans-
portu lotniczego w Jasionce; 

 � II edycja kongresu Business Without 
Limits w G2A Arena;

 � Muzeum Poaków Ratujących Żydów 
podczas II wojny światowej im. Ro-
dziny Ulmów w Markowej przecho-
dzi pod Ministerstwo Kultury i Dzie-
dzictwa Narodowego.

 � Rusza nabór do pilotażowego programu 
w ramach „Pakietu dla miast średnich”;

 � Hutchinson otwiera zakład koło Dę-
bicy;

 � Rusza 2. edycja Podkarpackiego Pro-
gramu Odnowy Wsi;

 � XVII Światowy Festiwal Polonijnych 
Zespołów Folklorystycznych;

 � Samorząd województwa przyznaje 1 mln zł 
sześciu podkarpackim uczelniom;
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Uwolnić polski potencjał
Kongres 590 swoją nazwę zapożyczył 

od prefiksu kodu kreskowego, którym 
są oznaczone towary wyprodukowane  
w Polsce, przez rodzime firmy. Jego ideą 
jest promocja polskiej gospodarki, two-
rzenie płaszczyzny do debaty i wymiany 
inspiracji pomiędzy światem biznesu, 
nauki, polityki i administracji publicznej.

Tak jak rok temu, w kongresie uczest-
niczył Prezydent RP Andrzej Duda, ów-
czesna premier Beata Szydło, wicepre-
mierzy: Mateusz Morawiecki, Jarosław 
Gowin oraz Piotr Gliński. Obecnych było 
także wielu innych przedstawicieli rządu, 
dopisali też parlamentarzyści, prezesi 
czołowych polskich firm, a także insty-
tucji finansowych. Świat nauki reprezen-
towali goście specjalni: Alberto Bagnai  
i Desmond Lachman. Była też Joanna 
Jędrzejczyk – kilkukrotna mistrzyni orga-
nizacji Ultimate Fighting Championship  
w wadze słomkowej.

Witając gości kongresu marszałek 
Władysław Ortyl mówił, jak cenną i waż-
ną kwestią dla rozwoju ojczyzny jest pa-
triotyzm gospodarczy:

Monika Konopka

Za nami KONGRES 590
- to było największe gospodarcze wydarzenie roku

Cztery tysiące gości, ponad 10 tys. publikacji w mediach, prawie 400 akredytowanych dzien-
nikarzy, 74 panele dyskusyjne i ponad 424 panelistów, a do tego goście specjalni: Prezydent 
RP, premier i trzech wicepremierów rządu – tak w liczbach wygląda podsumowanie drugiej 
edycji Kongresu 590, który ponownie odbył się w Centrum Wystawienniczo-Kongresowym G2A 
Arena w Jasionce.

Przed rokiem mówiłem, że nasze wo-
jewództwo to właściwe miejsce do tego 
rodzaju dyskusji. Dziś jak najbardziej 
podtrzymuję te słowa. Ale chciałbym do-
dać, że przez 12 miesięcy zrobiliśmy ko-
lejny postęp. Dzięki wsparciu rządu pani 
premier Beaty Szydło mamy gwarancję 
budowy drogi S19 od Rzeszowa do grani-
cy ze Słowacją – podkreślał na kongresie 
marszałek Ortyl.

Prezydent Andrzej Duda mówił m.in. 
o realizowanym przez rząd programie 
rozwoju kraju:

To program bez kompleksów, w który 
wierzymy i zrobimy wszystko, aby jego 
realizacja stworzyła możliwości rozwoju 
dla każdego. Ma on wyrównać Polskę 
pod względem rozwojowym – mówił  
w swoim przemówieniu otwierając kon-
gres, prezydent RP Andrzej Duda.

Ówczesna szefowa rządu Beata Szy-
dło podsumowała z kolei dwa lata pracy 
swojego gabinetu: 

Okazało się po 24 miesiącach, że z tego 
programu, z tych zobowiązań, które złoży-
liśmy wobec wszystkich Polaków, większość 
jest już zrealizowana, albo jest w trakcie re-
alizacji. Teraz musimy dokończyć ten projekt 
– mówiła premier Beata Szydło.

„Nie bójmy się promować  
patriotyzmu”

Do gospodarczego patriotyzmu 
zachęcał gości kongresu ówczesny wi-
cepremier, a obecny premier Mateusz 
Morawiecki, który mówił o potrzebie 
gospodarczego patriotyzmu i konieczno-
ści budowania jedności wśród polskich 
firm i organizacji przedsiębiorców. Wiele 
miejsca poświęcił regulacjom prawnym, 
które decydują o sukcesie gospodarczym 
danego kraju. Szef polskich finansów pu-
blicznych zapewniał, że system podatko-
wy nadal będzie przez rząd upraszczany, 
a jednocześnie uszczelniany, aby w bu-
dżecie były pieniądze na rozwój i inwe-
stycje.

- To jest to czego potrzebujemy, więcej 
inwestycji wygenerowanych przez nasze 
oszczędności – argumentował Morawiec-
ki, dodając, że rząd chce łączyć Polskę  
z Europą, ale na równych prawach.

Przystąpienie do Clean Sky 
Joint Undertaking (CSJU)

Wydarzeniem, które wpisało się  
w przesłanie Kongresu 590, było podpisa-
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nie porozumienia pomiędzy wojewódz-
twem podkarpackim a Clean Sky Joint 
Undertaking (CSJU). Podkarpackie, jako 
pierwsze województwo w kraju przy-
stąpiło do programu, którego wymiar 
regionalny opiera się na promowaniu  
i wykorzystywaniu synergii z europejskimi 
funduszami inwestycyjnymi w obszarze 
aeronautyki. Clean Sky Joint Undertaking 
jest partnerstwem publiczno-prywatnym 
w dziedzinie lotnictwa w ramach Hory-
zontu 2020 i stanowi łącznik między Unią 
Europejską, a głównymi graczami na ryn-
ku europejskim w branży lotniczej. 

Strefa Podkarpacka
Kongres 590 był znakomitą okazją do 

prezentacji i promocji osiągnięć branży 
lotniczej, motoryzacji, IT i jakości życia czyli 
inteligentnych specjalizacji województwa 
podkarpackiego. W specjalnie przygoto-
wanej Strefie Podkarpacia  goście kongre-
su mogli zobaczyć inteligentne rozwiąza-
nia firmy G2A, model samochodu skom-
ponowany z produktów firm zrzeszonych  
w Podkarpackim Klastrze Motoryzacyj-
nym, model śmigłowca wielozadaniowe-
go S-70i BLACK HAWK, symulator lotów, 
personalizowany motocykl firmy Game 
Over Cycle oraz ofertę firmy spedycyjnej 
TS Logistics. Ponadto w Strefie Chillout za-
prezentowało się Stowarzyszenie na Rzecz 
Rozwoju i Promocji Podkarpacia „Pro Car-
pathia” z produktami regionalnymi, trady-
cyjnymi i ekologicznymi.

Asseco Innovation Hub
Grupa Asseco Poland, największa pol-

ska firma informatyczna działająca w 55 
krajach na świecie, ogłosiła 
podczas kongresu rozpo-
częcie nowej inwestycji 
– budowę centrum badaw-
czo-rozwojowego Asseco 
Innovation Hub, w którym 
zatrudnienie znajdzie 400 
osób. W centrum, które 
ma powstać w Rzeszowie, 
specjaliści będą pracować 
m.in. nad rozwojem obsza-
rów sztucznej inteligencji. 
Inwestycja ma kosztować 
80 mln zł. O jej realizacji 
poinformowali wspólnie 
na konferencji prezes Asse-
co Adam Góral, marszałek 
Władysław Ortyl, wojewo-
da Ewa Leniart oraz Adam 
Hamryszczak z Ministerstwa 
Rozwoju, które dofinanso-
wało projekt.

Kongres 590 – przestrzeń  
dla biznesu

Celem kongresu było wypracowanie 
rozwiązań i wniosków, które po przełoże-
niu na projekty ustaw, które ułatwią funk-
cjonowanie krajowym przedsiębiorcom, 
a tym samym wpłyną na zwiększenie dy-
namiki wzrostu polskiej gospodarki.

Wydarzenie miało też pomóc łączyć 
ze sobą biznesowych partnerów, co było 
możliwe podczas paneli dyskusyjnych, 
licznych wydarzeń, a także w czasie kulu-
arowych rozmów czy zwiedzania promo-
cyjnych stoisk.

Kongres relacjonowały czołowe pol-
skie media – prasa, radio i telewizja. Ty-
siące informacji, ukazało się oczywiście 
w internecie. Przez dwa dni dziennika-
rze rozgrzewali do czerwoności klawia-
tury laptopów a fotoreporterzy śledzili  
z aparatami najważniejszych gości. Tysią-
ce zdjęć w mediach społecznościowych 
umieścili goście Kongresu 590.

Stoisko podkarpackie na Kongresie 590

Stiosko regionu cieszyło się dużym zainteresowaniem

Gościem kongresu był wicepremier J. Gowin

Wicepremier P. Gliński na spotkaniu z W. Ortylem 
i B. Romaniukiem

Premier B. Szydło podsumowała dwa lata pracy rządu

Owczesny wicepremier M. Morawiecki w rozmo-
wie z D. Holecką z TVP

W kongresie uczestniczyła również wicemarsza-
łek Maria Kurowska
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Ogłoszenie inwestycji Asseco Innovation Hub
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Bez spuścizny COP nie byłoby dzi-
siejszego rozwoju Podkarpacia i Polski – 
powiedział marszałek Władysław Ortyl, 
podczas specjalnej sesji, która w ramach 
Kongresu 590 poświęcona została osią-
gnięciom Centralnego Okręgu Przemy-
słowego i jego wpływowi na rozwój kra-
ju. Kongres 590 to największe wydarze-
nie gospodarcze w Polsce, które już po 
raz drugi odbyło się w CWK G2A Arena 
na Podkarpaciu.    

Transformacja Centralnego Okręgu 
Przemysłowego w innowacyjne strefy 
ekonomiczne oparte o gospodarkę 4.0 
– to temat debaty, podczas której poli-
tycy, eksperci gospodarczy, przedsiębior-
cy i naukowcy dyskutowali  o tym, jak  
w oparciu o dziedzictwo COP-u dyna-
micznie rozwija się polska gospodarka.    

Uhonorowanie twórcy COP 
Panel rozpoczął symboliczny moment. 

Było nim wręczenie honorowej odznaki 
„Zasłużony dla Województwa Podkar-
packiego” pośmiertnie dla wicepremiera, 
ministra skarbu II RP Eugeniusza Kwiat-
kowskiego. Laudację na cześć zasłużonego 
wygłosił marszałek Władysław Ortyl. 

 – Honorujemy ministra i wicepre-
miera polskiego rządu, twórcę COP-u - 
człowieka, który może być autorytetem 
dla kolejnych pokoleń. W poczet „Zasłu-
żonych dla Województwa Podkarpackie-
go” przyjmujemy człowieka, dla którego 
bezcenną wartością była Polska. Dzięku-
jemy za stworzenie fundamentów pod 
dzieła, które stały się zaczynem chociaż-
by Doliny Lotniczej i podwalinami rozwo-

ju Podkarpacia – powiedział w laudacji 
marszałek Ortyl. 

Z rąk marszałka Władysława Ortyla  
oraz przewodniczącego sejmiku Jerze-
go Cyprysia wyróżnienie odebrała Julita 
Maciejewicz-Ryś, wnuczka Eugeniusza 
Kwiatkowskiego – twórcy COP-u.  

 – Dziękuję władzom województwa za 
pomysł uhonorowania mojego dziadka za 
jego dokonania. Bardzo cieszę się, że po 80 
latach od budowy COP wciąż pamięta się 
o jego pracy. To piękne, że tyle lat później 
są ludzie, którzy chcą upamiętnić mojego 
dziadka, że po tylu latach można zbierać 
owoce jego pracy. Mój dziadek był czło-
wiekiem bardzo skromnym, swoją wiedzę  
i doświadczenie wykorzystywał dla roz-
woju Polski. Jego najważniejszym celem 
była służba publiczna – mówiła podczas 
uroczystości Julita Maciejewicz-Ryś.   

Do gratulacji dołączyli się: minister 
Paweł Mucha, wiceminister Jerzy Kwie-
ciński oraz wojewoda Ewa Leniart.  

Dziedzictwo COP-u 
W panelu poświęconym gospo-

darczej spuściźnie COP-u udział wzię-
li:  Jerzy Kwieciński – Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie Rozwoju, Lucjusz Nad-
bereżny – prezydent Stalowej Woli, Mar-
cin Chludziński – prezes Agencji Rozwoju 
Przemysłu, Janusz Zakręcki – prezes PZL 
Mielec, Ryszard Jania – prezes klastra 
motoryzacyjnego Wschodni Sojusz Mo-
toryzacyjny oraz Adam Góral – prezes 
Asseco Poland. Moderatorem dyskusji 
był marszałek Władysław Ortyl.

 – Choć projekt COP przerwała II woj-

Kongres 590 o dziedzictwie  
Centralnego Okręgu Przemysłowego  

Aleksandra Gorzelak-Nieduży, Fot. Michał Mielniczuk 

Honorową odznakę  
„Zasłużony dla Wojewódz-

twa Podkarpackiego”, 
przyznaną pośmiertnie 

Eugeniuszowi Kwiatkow-
skiemu, z rąk marszałka 

Władysława Ortyla 
odebrała pani Julita 

Maciejewicz-Ryś, wnuczka 
uhonorowanego
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na światowa to paradoksalnie jego 
wielkość i trwałość odczuwalna jest do 
dziś, szczególnie mocno odczuwamy 
to na Podkarpaciu – mówił marszałek 
Ortyl. Musimy pamiętać, że był to kon-
glomerat wielu aktywności, projektów 
i inicjatyw, który się wzajemnie uzupeł-
niał, był synergiczny dla całego obsza-
ru objętego COP – podkreślał marsza-
łek Ortyl. 

 – Gospodarka 4.0 jest tym, co jest 
naszą przyszłością. Na pewno musimy 
zadbać o jeszcze lepszy transfer wiedzy, 

o innowacyjność. Oczywiście korzystając 
z tradycji i opierając się na niej, bo ona 
daje nam wielki potencjał – i trzeba go 
wykorzystać – mówił Jerzy Kwieciński Se-
kretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju, 

Centralny Okręg Przemysłowy był 
największym przedsięwzięciem ekono-
micznym II Rzeczypospolitej. Jego ce-
lem było zwiększenie ekonomicznego 
potencjału Polski, rozbudowa przemysłu 
ciężkiego i zbrojeniowego, zmniejszenie 
biedy i bezrobocia. Obejmował on po-
wierzchnię 60 tys. km² i zamieszkany był 

przez  6 mln ludzi. Był budowany w la-
tach 1937–1939 w południowo-cen-
tralnej Polsce, za 2,4 mld zł. Najważ-
niejsze inwestycje COP to: Zakłady 
Południowe wraz z miastem Stalowa 
Wola, Państwowe Zakłady Lotnicze w 
Mielcu, Fabryka Obrabiarek oraz Wy-
twórnia Silników Nr 2 PZL w Rzeszo-
wie, Fabryka Gum Jezdnych w Dębicy.  

Gościem debaty był m.in. minister w Kancelarii Prezydenta RP Paweł Mucha

Udział w dyskusji wziął Jerzy Kwieciński sekretarz stanu w Ministerstwie RozwojuW panelu na temat transformacji gospodarczej uczestniczyli Adam Góral prezes 
ASSECO Poland, Ryszard Jania prezes klastra Wschod ni Sojusz Motoryzacyjny  

i Janusz Zakręcki prezes PZL Mielec

Debata ,,Transformacja COP 
w innowacyjne strefy ekono-

miczne oparte  
o gospodarkę 4.0”  

zgromadziła polityków, 
przedsiębiorców i ekspertów
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nagrodzony przez Prezydenta

Tomasz Leyko
fot. Michał Mielniczuk UMWP, Daniel Kozik UMWP, archiwum firmy Melex

Podczas Kongresu 590 mielecka firma Melex została uhonorowana przez Prezydenta Rzeczpo-
spolitej Polskiej Andrzeja Dudę Nagrodą Gospodarczą w kategorii Międzynarodowy Sukces. 
Był to podkarpacki rodzynek wśród wszystkich nagrodzonych przedsiębiorców.

Nie wszyscy wiedzą, że mielecka 
WSK produkowała nie tylko samoloty. 
Przez kilkadziesiąt lat jej funkcjonowa-
nia z taśm produkcyjnych schodziły np. 
lodówki, wagoniki do kolejki górskiej, 
samochody Mikrus czy… 
wozy transmisyjne. Ża-
den z tych produktów 
nie był takim hitem jak 
elektryczny pojazd, któ-
ry z racji nawiązania do 
miasta Mielec otrzymał 
nazwę Melex. Pomysł 
nie był nowy na świecie, 
ale to właśnie Meleksy 
szybko zyskały na popu-
larności. Pierwowzór był 
tworzony pod Ameryka-
nów, którym nie chciało 
się na piechotę prze-
mierzać pól golfowych. 
Szybko znalazł bardziej 
praktyczne w polskich realiach zastoso-
wanie. Po całym świecie jeździ sporo nie-
wielkich samochodów elektrycznych, ale 
na określenie tego typu pojazdów Polacy 
nie powiedzą inaczej jak tylko „Melex”. 

Eksportowy hit
Produkcję rozpoczęto w 1971 roku  

i przez kilka kolejnych lat z taśm mie-
leckiej fabryki zjechało około 50 tysięcy 

Meleksów (eksport do blisko 50 krajów 
świata w całej historii firmy). Popular-
ność i zapewne cena nie przypadły do 
gustu Amerykanom, którzy wprowadzili 
embargo na ich eksport.  

Tak po krótce rysuje się historia po-
wstania najpopularniejszego, polskiego 
samochodu elektrycznego. Wiele barw-
nych anegdot można znaleźć w fachowej 
literaturze. Tak czy inaczej Melex na stałe 
zagościł na polskich drogach. 

Wychodzenie z kryzysu
Później przyszły tzw. chude lata, bo 

WSK Mielec boleśnie odczuła koszty 

transformacji ekonomicznej. Przyszłość 
Meleksów również stanęła pod znakiem 
zapytania. 

W 1993 r. w ramach restrukturyzacji 
z WSK wydzielono spółkę z o.o. – Melex, 

która przejęła doświad-
czenia oraz kontakty kra-
jowe i międzynarodowe. 
Nie był to dobry okres 
w ogóle dla mieleckie-
go przemysłu. Dopiero 
planowano Specjalną 
Strefę Ekonomiczną. 
Nowe realia okazały się 
trudną barierą i po 10 
latach spółka ogłosiła 
upadłość. We wrześniu 
2004 r. jej nowymi wła-
ścicielami zostali Dorota 
i  Andrzej Tyszkiewicz. 
Może w Mielcu to na-
zwisko niewiele mówiło, 

ale w światku motoryzacyjnym Andrzej 
Tyszkiewicz nie był postacią anonimową, 
który na początku lat 90. pełnił funkcję 
dyrektora naczelnego FSO. Jeśli dodamy, 
iż kształcił się nie tylko na Politechnice 
Warszawskiej, ale i na Uniwersytecie  
w Bostonie, to lepsze czasy jakie nastały 
dla mieleckiej fabryki mają swoje wytłu-
maczenie. Przejęcie firmy przez nieżyją-
cego już niestety Andrzeja Tyszkiewicza, 
było zwrotnym momentem w historii 
firmy. 

Papamelex
Melex produkuje ponad 100 różnego 

rodzaju modeli o różnym przeznaczeniu. 
Służą one w policji, w służbie zdrowia, 
w straży pożarnej, w straży miejskiej,  
w centrach logistycznych, pomagają le-
śnikom, wożą turystów m. in. nad Bałty-
kiem i wokół zabytkowego krakowskiego 
Rynku. Świetnie sprawdzają się w dużych 
ośrodkach wypoczynkowych czy sporto-
wych, na lotniskach, na cmentarzach. 
Niemal już tradycją się stało, że Melex 
przygotowuje specjalny pojazd na papie-
skie pielgrzymki. Mieleckim samocho-
dem jeździli już Jan Paweł II, Benedykt 
XVI i Franciszek, który korzystał z Melek-
sa zarówno podczas pamiętnej wizyty  
w niemieckim obozie zagłady w Brzezin-
ce oraz podczas spotkania z młodzieżą Nowa siedziba spółki Melex

Jedne z pierwszych modeli na archiwalnych materiałach promocyjnych



Podkarpacki Przegląd Samorządowy   9

Dariusz Gujda, członek zarządu, dyrektor finansowy Melex Sp. z o.o.
Bardzo się cieszę, że lider polskiej elektromobilności, jakim jest firma Me-
lex został dostrzeżony przez tak zaszczytne grono, jak kapituła konkursu, a 
później uhonorowany nagrodą. Od niemal 50 lat bardzo ciężko pracujemy 
i staramy się promować w świecie polską markę MELEX. W imieniu całego 
teamu mogę obiecać, że będziemy jeszcze bardziej się starać, by potwier-
dzić, że zasłużyliśmy na to, by znaleźć się w gronie laureatów Nagrody Go-
spodarczej Prezydenta RP.

”

w krakowskiej Tauron Arenie. Ostatnio 
firma przygotowała coś, co nazwała „po-
wrotem do korzeni” czyli nową wersję 
wózka golfowego. W połowie 2017 roku 
miała miejsce premiera nowego modelu 
o nazwie N.City, idealnego do poruszania 
się w dużych aglomeracjach miejskich. 
Obecnie trwają prace nad 2-tonowym 
prototypem pojazdu modułowego o na-
zwie N.Truck. 

Rozwój to oczywiście nie tylko 
zwiększenie produkcji. Firma inwestuje  
w prace badawcze i nowe technologie, 
rozwija sieć dealerów, a całkiem niedaw-
no przeprowadziła się do nowej siedziby 
w Mielcu przy ul. Inwestorów, oczywi-
ście będącej częścią Specjalnej Strefy 
Ekonomicznej.

Ojciec Święty Franciszek nie jest pierwszym  
papieżem, który korzystał z Meleksa. Nz.  
w trakcie wizyty w niemieckim obozie zagłady 
Birkenau

Dariusz Gujda członek zarządu i dyrektor finansowy odbiera nagrodę z rąk Prezydenta Andrzeja Dudy

Od lewej: T. Leyko, rzecznik prasowy UMWP, A. Stąpor - dział marketingu firmy Melex, 
D. Gujda, członek zarządu i dyrektor finansowy, I. Żelazko - dyr. finansowy, M. Jaskot - 
dyrektor Departamentu Promocji i Współpracy Gospodarczej UMWP

 Prezydent na stoisku firmy
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– Podkarpacie jest tym regionem, 
który uważam za ważny, gdzie mieszka-
ją bardzo wartościowi ludzie, przyzwy-
czajeni do trudów życia i ciężkiej pracy. 
Mam do nich szacunek. Chciałbym aby 
ten region, który przez wiele lat źle był 
traktowany przez polskich polityków, 
wreszcie otrzymywał od władz central-
nych to co mu się należy, z racji tego jakie 
jest rzeczywiście jego miejsce na mapie 
Rzeczpospolitej a to jest miejsce ważne 
– tak Prezydent RP mówił o naszym wo-
jewództwie w rozmowie z rzecznikiem 
prasowym urzędu Tomaszem Leyko.

Biuro prasowe Urzędu Marszałkow-
skiego, była jedną z czterech redakcji, obok 
TVP Info, RMF i Dziennika Gazeta Prawna, 
które otrzymały zgodę na przeprowadze-
nie wywiadu z głową naszego państwa. 
Było to w ostatnich latach największe 
wyzwanie dla naszej ekipy również pod 
względem technicznym. Wywiady z tak 
znamienitymi rozmówcami mają swoje 
wymagania np. ujęcia z kilku kamer. – Nie 
montowaliśmy wywiadu na żywo. Tak re-
alizowała ten wywiad tylko TVP. Ujęcia były 
nagrywane z kilku kamer niezależnych, ale 
teraz są narzędzia synchronizacyjne więc 
efekt końcowy jest bardzo dobry. Trzeba 
też podziękować ekipie z TVP za udostęp-
nieniem nam świateł – tłumaczy Sebastian 
Kieszkowski z biura prasowego. 

Rzeczywiście. Wszystkie ekipy choć 
miały swój sprzęt skorzystały z uprzej-
mości TVP. Ustawienie oświetlenia prze-
dłużałoby czas realizacji wywiadów, a te 

Prezydent Andrzej Duda 
specjalnie dla podkarpackie.pl

wydłużyły się o ponad pół godziny. Za-
improwizowanym studiem była sala na 
drugim piętrze w G2A Arenie, w której 
podczas kongresu swoich gości przyjmo-
wał marszałek Władysław Ortyl.  

– Tematy polityczne zostawiliśmy 
ogólnopolskim redakcjom. Pytaliśmy 
prezydenta o to, jak postrzega nasz 
region i jego zmagania ekonomiczne  
w ostatnich latach. Po krótkiej wymianie 
słów poza kamerą, Andrzej Duda bardzo 
szybko rozluźnił atmosferę, zmniejszył 
dystans – opowiada Tomasz Leyko.   

– Jeśli ktoś oczekując na spotkanie 
z prezydentem spodziewa się „Adriana” 
z „Ucha Prezesa”, srodze się rozczaruje. 
Andrzej Duda zdecydowanie roztacza 
„prezydencką” aurę i daleko mu do wi-
zerunku budowanego w popularnej saty-
rze – zauważył Michał Mielniczuk. 

O czym mówił prezydent? Zaprasza-
my do obejrzenia rozmowy za pośred-
nictwem naszego kanału youtube lub 
profilu na facebooku. Można też zeska-
nować poniższy kod. BP 
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Niemal 47 milionów złotych – taka 
kwota w sumie trafi do trzech ośrodków 
zdrowia. 

- Kończymy podpisywanie umów ze 
szpitalami powiatowymi, co oznacza, że 
niemal wszystkie powiaty na Podkarpa-
ciu uzyskały znaczące środki na ochronę 
zdrowia. Udało się to osiągnąć między 
innymi przy znakomitej współpracy z Mi-
nisterstwem Rozwoju – mówił marsza-
łek, Władysław Ortyl, zwracając uwagę, 
że są to inwestycje prospołeczne:

- To są inwestycje prospołeczne, ale 
też mające duży wpływ na rozwój go-
spodarczy. Pamiętajmy o tym, że kultura, 
dziedzictwo, cała sfera społeczna, w tym 
oczywiście ochrona zdrowia są istotne, bo 
każdy inwestor, który się pojawi i będzie 
rozmawiał z burmistrzem, starostą, samo-
rządowcami, będzie także pytał o poziom 
zabezpieczenia jego pracowników i ka-
dry zarządzającej, jaka będzie pracowała  
w tym miejscu – dodał marszałek.

Nowy oddział w Nowej Dębie
Dzięki dofinansowaniu, szpital powia-

towy w Nowej Dębie będzie miał nowy 
oddział anestezjologii i intensywnej tera-
pii. Za unijne środki zostanie wybudowa-
ny nowoczesny obiekt, w którym znajdzie 
się pięcio-stanowiskowa sala intensywnej 
terapii ze stanowiskiem nadzoru pie-
lęgniarskiego. Zostanie ona połączona  
z pomieszczeniem przygotowania leków, 
łazienką i magazynami. Oddział będzie 
posiadał własny gabinet zabiegowy oraz 
gabinet ordynatora, a także: gabinet pie-
lęgniarki oddziałowej, pokój lekarzy, le-
karza dyżurnego oraz zaplecze socjalne 
wraz z niezbędną infrastrukturą.

Lądowisko w Dębicy
Szpital w Dębicy rozbuduje i przebu-

duje istniejący budynek dla potrzeb cen-
tralnej sterylizacji, stacji dezynfekcji łó-
żek i bloku operacyjnego, wprowadzi też 
ułatwienia dla osób niepełnosprawnych. 
Trzykondygnacyjny budynek będzie miał 
też lądowisko dla helikopterów. Dyrek-
tor szpitala Przemysław Wojtys mówił, 
że dla szpitala to szczególne wydarzenie: 

- To jest wymóg nowoczesności, ale 
też normalności. Wszyscy chcemy być 
obsługiwani w dobrych warunkach, przy-

Kolejne szpitale powiatowe z unijnym 
dofinansowaniem

Daniel Kozik, fot. Daniel Kozik

Szpitale w Nowej Dębie, Sanoku i Dębicy, zamykają listę dziewiętnastu jednostek ochrony 
zdrowia na Podkarpaciu, które dostały dofinansowanie z RPO WP na lata 2014-2020. Cała 
„trójka” znalazła się na liście rezerwowej, jednak po rozmowach z Komisją Europejską i Mi-
nisterstwem Rozwoju udało się wynegocjować dla nich dodatkowe pieniądze.

Nazwa placówki Cel dofinansowania
SP ZOZ w Nowej Dębie Budowa oddziału anestezjologii i intensywnej terapii
SP ZOZ w Dębicy Budowa centralnej sterylizacji, stacji dezynfekcji 

łóżek i bloku operacyjnego wraz z lądowiskiem  
dla helikopterów

SP ZOZ w Sanoku Budowa pawilonu diagnostyczno-zabiegowego

chodzi taki czas, że pewne sprzęty są wy-
cofywane z użytku, że nie można na nich 
pracować, a budynki nie spełniają normy. 
My też chcemy być z przodu i chcemy być 
dla naszych mieszkańców – powiedział.

Lepsze warunki w Sanoku
Inwestycja w sanockim szpitalu doty-

czy z kolei przebudowy i rozbudowy istnie-
jącego budynku szpitala o pawilon diagno-
styczno-zabiegowy. Będzie też obejmo-
wać swoim zakresem zakup wyposażenia  
i sprzętu, a także narzędzi, przyrządów 
oraz urządzeń z oprogramowaniem.

Inwestycja została podzielona na 
trzy etapy realizacyjne. W pierwszym 
powstanie między innymi segment B 
(łącznik) – obiektu trzykondygnacyjnego 
wraz z klatką schodową oraz dźwigiem 
osobowym, przebudowany zostanie też 
segment C z przeznaczeniem na central-
ną sterylizację i blok operacyjny. Etap 
drugi obejmie swoim zasięgiem przebu-

dowę fragmentu pierwszej kondygnacji 
– segmentu A, a etap trzeci przebudowę 
trzeciej kondygnacji segmentu C z prze-
znaczeniem na laboratoria.

Ponad pół miliarda  
na podkarpacką służbę zdrowia

Szpitale powiatowe na Podkarpaciu 
jeszcze nigdy nie otrzymały tak dużych 
środków z Regionalnego Programu Ope-
racyjnego. Przełożą się one w znacznym 
stopniu na jakość usług medycznych 
oferowanych w naszym województwie. 
Środki unijne wraz z wkładem własnym 
zapewnionym w większości przypadków 
przez samorządy powiatowe dają kwotę 
ponad 280 mln złotych. W połączeniu 
ze środkami przeznaczonymi na szpitale 
wojewódzkie jest to już ponad 550 mln 
złotych. Należy zaznaczyć, że w poprzed-
nich latach suma ta wyniosła zaledwie 
kilka milionów.
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Miliony na stypendialne 
wsparcie

Katarzyna Kuczmenda

Ponad 5 milionów złotych w 2017 roku wydał samorząd województwa podkarpackiego  
na realizację programów stypendialnych. Pieniądze na ten cel pochodziły z budżetu wojewódz-
twa oraz z funduszy unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Podkarpackiego na lata 2014 – 2020. Wsparciem, które miało formę stypendiów lub nagród 
finansowych, objęto łącznie 1 800 osób.

- Realizacja tych wszystkich zadań 
i angażowanie tak wysokiej kwoty ma 
jeden główny cel - inwestycję w człowie-
ka. Uważamy, że inwestycja w młode 
pokolenie jest najważniejsza, bo to ono 
za kilka lat będzie stanowić o przyszłości 
naszego regionu i kraju. Dzieci i młodzież 
z Podkarpacia są bardzo uzdolnione, ale 
czasem nie mogą rozwijać swoich talen-
tów z powodów finansowych. Wtedy my, 
jako samorząd województwa, wspiera-
my ich edukację, pasje i zainteresowania 
- mówi Maria Kurowska Wicemarszałek 
Województwa Podkarpackiego.

W Urzędzie Marszałkowskim za re-
alizację programów stypendialnych od-
powiada Departament Edukacji, Nauki  
i Sportu, który realizuje aż 6 programów 
skierowanych do różnych grup odbior-
ców:

 � Program wspierania edukacji uzdolnio-
nej młodzieży „Nie zagubić talentu”,  
z którego korzystają uczniowie gimna-
zjów i szkół ponadgimnazjalnych, uzy-
skujący wybitne osiągnięcia edukacyj-
ne i artystyczne. Wsparcie ma formę 
stypendiów lub nagród przyznawa-
nych indywidulanie lub za osiągnięcia 
zespołowe. Program realizowany jest 
przez zarząd województwa już od dzie-
sięciu lat i w całości finansowany jest  
z budżetu województwa.

 � Wsparcie stypendialne uczniów szkół 
gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych 
prowadzących kształcenie ogólne - 
to program skierowany do uczniów 
uzdolnionych w zakresie przedmiotów 
przyrodniczych, informatycznych, języ-
ków obcych lub matematyki, kształcą-
cych się w szkołach gimnazjalnych i po-
nadgimnazjalnych, którzy znajdują się 
w niekorzystnej sytuacji materialnej. 
Program ten współfinansowany jest  
z funduszy Unii Europejskiej.

 � Wsparcie stypendialne uczniów 
ponadgimnazjalnych szkół zawodo-
wych - to drugi z programów, na re-
alizację którego samorząd pozyskuje 
środki spoza budżetu. Skierowany 
jest do uczniów uzdolnionych, kształ-
cących się w  szkołach zawodowych 
i znajdujących się w niekorzystnej sy-
tuacji materialnej.

 � Program wsparcia słuchaczy poli-
cealnych centrów kształcenia me-
dyczno - społecznego, czyli samo-
rządowych wojewódzkich jednostek 
organizacyjnych. To kolejna forma 
stypendialnego wsparcia. Słuchacze 
tych szkół mogą liczyć na stypendia 
za wysokie osiągnięcia edukacyjne 
oraz na stypendia socjalne.

 � Stypendium Marszałka Wojewódz-
twa Podkarpackiego - to program 
skierowany do studentów pierwsze-
go roku, którzy osiągnęli bardzo wy-
sokie wyniki na egzaminie matural-
nym i zdecydowali się studiować na 
jednej z podkarpackich uczelni.

 � Program stypendiów i nagród 
sportowych przeznaczony dla za-
wodników – reprezentantów Polski, 
medalistów Mistrzostw Polski, Eu-
ropy, Świata – a także dla działaczy, 
trenerów i zawodników, za wybitne 
osiągnięcia i wkład na rzecz rozwoju 
sportu na Podkarpaciu.

IX Gala Sportu Młodzieżowego – przewodniczący 
sejmiku J. Cypryś wręczał nagrody i stypendia

Wicemarszałek M. Kurowska wręcza stypendia 
marszałka

Gala „Nie zagubić talentu” Stypendyści odbierają dyplomy w rąk marszałka 
W. Ortyla
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Więcej na kulturę
Justyna Grzyb,

Wzrost wydatków z budżetu Województwa Podkarpackiego na kulturę na rok 2018 osiągnie 
ponad 35 %. Takie potwierdzenie wynika z podjętej uchwały budżetowej zarządu, który zwięk-
szył dotacje finansowe dla wszystkich działów bezpośrednio podlegających kulturze. 
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Silniejszy budżet
Dofinansowanie kultury będzie 

znacznie większe niż w 2017. Prawie  
o 30 % więcej otrzymają instytucje kul-
tury. Oprócz tego dodatkowo wzrośnie 
wydatkowanie na prowadzenie placó-
wek, na utrzymanie i remonty obiek-
tów, na wydatki bieżące czy inwestycje. 
Ogromne wsparcie kierujemy na prace 
konserwatorskie przy obiektach zabyt-
kowych. Dobrą informacją dla miłośni-
ków przedstawień teatralnych czy mu-
zycznych jest zapewnienie wsparcia dla 
takich wydarzeń kulturalnych jak: Festi-
wal Nowego Teatru, Trans/Misje Mię-
dzynarodowy Festiwal Sztuki, Muzyczny 
Festiwal w Łańcucie, Przestrzeń otwarta 
dla muzyki, Festiwal Żarnowiec 2018, 
Karpacki Festiwal „Zaklęte w drewnie”, 
Dyskusyjne Kluby Książki i Festiwal Kul-
tury Rzeczpospolitej. - Cieszę się, że tak 
duża kwota trafia do instytucji kultu-
ry, choć mam świadomość o szerokich 
potrzebach w tej dziedzinie, niemniej 
jednak nie jesteśmy w stanie sprostać 
wszystkim oczekiwaniom. Zwiększenie 
budżetu w dziedzinie kultury o 30% po-
zwoli na realizację istotnych zamierzeń 
kulturalnych – podkreśla wicemarszałek 
Bogdan Romaniuk

Osiągnięcia 2017 
Przełomowym wydarzeniem w kul-

turze było zarówno zrealizowanie idei 
współprowadzenia Filharmonii Podkar-
packiej im. Artura Malawskiego w Rze-
szowie z Ministrem Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego. Podpisana umowa to wynik 
wieloletniego zaangażowania Filharmonii 
w proces promocji kultury muzycznej nie 
tylko na forum województwa, ale również 
poza granicami Polski. Wysoki poziom ar-
tystyczny czy dbałość o gusta muzyczne 
poszczególnych grup odbiorców przyczy-
niło się do wyróżnienia tej instytucji kul-
turalnej na szczeblu ministerstwa. Podob-
nie podpisana umowa między minister-
stwem a województwem podkarpackim 
włączyła Muzeum Polaków Ratujących 
Żydów podczas II wojny światowej im. Ro-
dziny Ulmów w Markowej do wspólnego 
prowadzenia tej instytucji.

Plany na najbliższą przyszłość
Jednym z najważniejszych zadań na 

2018 w dziedzinie kultury będzie uzy-
skanie zgody na współprowadzenie Mu-
zeum Narodowego Ziemi Przemyskiej 
w Przemyślu, które po ponad stuletniej 
działalności mogłoby jeszcze bardziej 
wzmocnić swój wkład w ochronę pa-
mięci historycznej ziemi podkarpackiej. 
- Rok 2018 to niewątpliwie czas święto-
wania stulecia odzyskania niepodległo-
ści przez Polskę. Zarząd Województwa 
Podkarpackiego planuje szereg wyda-
rzeń związanych z tym jakże podniosłym 
wydarzeniem rocznicowym, dlatego też 
zapraszamy organizacje pozarządowe  
i instytucje kulturalne do współtworze-
nia narodowej pamięci – dodał Bogdan 
Romaniuk. 

Wicepremier Gliński w MarkowejMKiDZ przejmuje prowadzenie MPRŻ

Spotkanie z wicepremierem P. Glińskim – Kongres 590
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Degustacje, konkursy z atrakcyjnymi nagrodami, konferencje i panele edukacyjne, a także 
pokazy gotowania i rękodzieła związane z tradycjami Bożego Narodzenia – na takie atrak-
cje mogli liczyć uczestnicy tegorocznych XI Międzynarodowych Targów Produktów i Żywności 
Wysokiej Jakości Ekogala. W targach, które odbyły się w CWK G2A Arena w podrzeszowskiej 
Jasionce, udział wzięło 110 wystawców. Liczną grupę stanowili goście z zagranicy, w tym  
z Ukrainy, Węgier, a nawet Chin.

Stawiamy na ekologię
Daniel Kozik
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- Tegoroczna, XI edycja Ekogali wzbu-
dziła ogromne zainteresowanie wśród 
wystawców i zwiedzających. Oprócz ro-
dzimych producentów, pojawili się także 
wytwórcy z Ukrainy, Węgier, a nawet 
z odległych Chin. W sumie, w targach 
udział wzięło 111 producentów żywności 
wysokiej jakości, co dobitnie świadczy 
o tym, że Podkarpackie staje się coraz 
ważniejszym miejscem na mapie Polski  
i Europy, jeśli chodzi o promocję produk-
tów ekologicznych. Warto wspomnieć, 
że nasz region jest liderem w wytwa-
rzaniu produktów ekologicznych, a sa-
morząd województwa od lat podejmuje 
inicjatywy zmierzające do promowania 
tego rodzaju żywności. Na listę Minister-
stwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi trafiło już 
220 produktów z Podkarpacia. Wśród 
nich znalazły się zarówno wyroby mię-
sne, mleczne, cukiernicze, a także miody, 
oleje, owoce i warzywa – mówił podczas 
Ekogali Członek Zarządu Województwa 
Podkarpackiego Lucjan Kuźniar.

Ekogala to przede wszystkim szan-
sa na prezentację żywności wysokiej 
jakości oraz produktów ekologicznych 
zarówno przez doświadczonych produ-
centów i dystrybutorów, jak i małe ro-
dzinne firmy, które wchodzą na rynek. 
Samorząd Podkarpacia od lat promuje 
na wiele sposobów i w wielu miejscach 
tradycyjną i ekologiczną żywność. Eko-
gala jest jednym z wydarzeń, jakie po-
wstały, by koncentrować uwagę na 
wytwarzaniu i konsumowaniu żywności 
wysokiej jakości.

Chińczycy po raz pierwszy uczestniczyli 
w targach. Na Podkarpacie przyjechało aż 

26 przedstawicieli regionu Guangxi Chu-
ang. Wśród nich było 11 przedsiębiorców 
reprezentujących przemysł spożywczy, 
wędliniarski, byli producenci herbat, ko-
smetyków oraz wyrobów cukierniczych. 
Imponujące chińskie stoisko przykuwało 
uwagę wszystkich zwiedzających. Goście  
z Państwa Środka prezentowali chińską 
sztukę przygotowywania i podawania 
herbaty, w czym miał okazję uczestniczyć 
między innymi marszałek Władysław Or-
tyl. Dla zainteresowanych współpracą  
z przedsiębiorcami z Chin w czasie targów 
przygotowano konferencję „Rynek chiński 
– szanse i zagrożenia” oraz szkolenie han-
dlowe dotyczące rynku chińskiego, który 
jak zgodnie przyznają eksperci, będzie się 
nadal intensywnie rozwijał.

Tegoroczna Ekogala to dwa dni wy-
darzeń. Pierwszego dnia został rozstrzy-
gnięty Konkurs „Polski Smak” o nagrodę 
Prezydenta RP Andrzeja Dudy. Otrzyma-
ła ją masarnia OSIP za kiełbasę szynkową 
z pieprzem. Statuetki  Polski Smak 2017 
odebrały także: Przedsiębiorstwo Taurus 
oraz Mleczarnia w Jasienicy Rosielnej.  

Atrakcją drugiego dnia były pokazy 
kulinarne „Vip-y gotują”. W zmaganiach 
przy tworzeniu rogalików i gołąbków 
wzięli udział między innymi: marszałek 
Władysław Ortyl, członek zarządu Lucjan 
Kuźniar oraz zastępca prezydenta Rze-
szowa Andrzej Gutkowski.

Organizatorami Ekogali byli: Mar-
szałek Województwa Podkarpackiego, 
Prezes Związku Stowarzyszeń „Podkar-
packa Izba Rolnictwa Ekologicznego”, 
Prezydent Rzeszowa, a także Wójt Gminy 
Trzebownisko.



Naprawiamy podkarpackie 
szpitale
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Stanisław Kruczek, Członek Zarządu Województwa Podkarpackiego

Od wielu miesięcy do opini publicznej, a szczególnie środowisk związanych ze szpitalami wo-
jewódzkimi docierają informacje na temat planów naprawczych tych placówek. Padają argu-
menty, że zarząd województwa obecnej kadencji, tak naprawdę porządkuje stan, do którego 
sam doprowadził. Rzecz w tym, że te zarzuty mają niewiele wspólnego z rzeczywistością.

Faktem jest, że w ciągu kilku lat sytu-
acja finansowa szpitali uległa pogorsze-
niu. Jednak główne przyczyny tego stanu 
są zupełnie niezależne od samorządów. 
Na Podkarpaciu - podobnie jak w kra-
ju - rośnie liczba pacjentów leczonych 
w szpitalach (koszty), w ślad za tym nie 
szły dodatkowe pieniądze z Narodowego 

Funduszu Zdrowia (przychody), co mu-
siało skończyć się kłopotami finansowy-
mi. Od 2011 r. punkt wyceny procedury 
medycznej jest na stałym poziomie 52 zł, 
w tym czasie same wynagrodzenia per-
sonelu wzrosły o kilkadziesiąt procent.

Przyczyną tego stanu rzeczy jest rów-
nież bezkrytyczne wyprowadzanie ze 
szpitali publicznych dobrze wycenionych 
procedur medycznych do innych pod-
miotów, pozostawiając w placówkach 
prowadzonych przez samorządy kosz-
towne leczenie i największy koszt, jakim 
jest koszt pracy. Większość pracowników 
w sektorze publicznym zatrudniona jest 
na umowy o pracę, co w sektorze pry-
watnym jest rzadkością. 

Pomimo trudności z uzyskaniem od-
powiedniego poziomu finansowania, na-
sze szpitale starały się nie ograniczać licz-
by pacjentów, choćby dlatego, że leczą 
najbardziej złożone przypadki medyczne 
oraz powikłania poszpitalne z innych jed-
nostek. Są niejako ostatnim ratunkiem 
dla chorego człowieka. Zdarza się, że 
szpitale powiatowe odsyłają pacjentów 
do jednostek wojewódzkich. Niekiedy 
sami pacjenci, z uwagi na wysoki poziom 
leczenia, wykwalifikowany personel 
oraz nowoczesny sprzęt medyczny sami 

wybierają nasze ośrodki. Warto dodać, 
że wartość świadczeń medycznych wy-
konanych w szpitalach wojewódzkich  
w latach 2008-2017, za które NFZ do dziś 
nie zapłacił, jest większa od łącznej sumy 
zobowiązań wymagalnych szpitala. 

Jako zarząd województwa możemy 
być dumni z naszego personelu i pozio-

mu świadczonych 
usług. Mamy jed-
nak świadomość, że 
problem kosztów 
rosnących szybciej 
niż przychody, może 
mieć złe skutki dla 
wszystkich z pacjen-
tami włącznie. 

Na czym pole-
ga plan naprawczy 
szpitali? Łatwiej od-
powiedzieć, czego 
nie ma w tych do-
kumentach. Wbrew 
temu co wykrzykują 
niektórzy politycy nie 

ma mowy o zwolnieniach załogi. Owszem 
liczba personelu jest optymalizowana, ale 
osiągamy to poprzez wygaszanie etatów 
w związku z przechodzeniem na eme-
rytury, czy nieprzedłużaniem umów na 
czas określony lub odejściami z innych 
powodów. Proces ten rozciągamy na trzy 
lata. Nie jest też prawdą, to o czym moż-
na przeczytać w niektórych mediach, że 
szpitale będą oszczędzać na wyżywieniu  
i czystości kosztem pacjentów. 

Co zatem robimy? Pierwszymi dzia-
łaniami była reorganizacja placówek 
poprzez połączenie trzech podmiotów 
leczniczych w Przemyślu oraz dwóch 
szpitali w Rzeszowie. Zostały zlecone ze-
wnętrznemu audytorowi programy na-
prawcze dla zreorganizowanych szpitali. 
Wraz z Bankiem Gospodarstwa Krajowe-
go przygotowujemy pilotażowy program 
restrukturyzacji zadłużenia na łączną 
kwotę 350 mln zł. Pozwoli to na znaczne 
obniżenie kosztów finansowych, co wraz 
z planowanymi inwestycjami o wartości 
ponad 500 mln zł, zapewni dynamiczny 
rozwój szpitali. 

Od 2015 r. na Podkarpaciu kształci-
my lekarzy. Przygotowujemy Kliniczny 
Szpital Wojewódzki nr 1 do przekaza-
nia Uniwersytetowi Rzeszowskiemu  
w celu utworzenia szpitala ogólnopol-
skiego finansowanego z budżetu pań-
stwa. Umożliwi to lepsze finansowanie, 
w przyszłości uzupełni niedobory lekarzy 
w naszym regionie. 

Należy wspomnieć, że takie działa-
nia podjęliśmy jako pierwsi w Polsce. 
Znalazły one uznanie Ministerstwa Zdro-
wia, być może resort zdrowia skorzysta 
z doświadczeń Podkarpacia, dzięki cze-
mu oddłuży cały publiczny sektor służby 
zdrowia. 

 
Grafika – Projekt koncepcyjny budynku szpitala 
z parkingami podziemnymi przy ulicy Szopena 
w Rzeszowie/Autorska Pracownia Projektowa 
„DOM” Henryk Sobolewski
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Mamy najlepszy film  
o funduszach

Wzruszająca historia życia pana Michała Zaniewicza z Myczkowiec zaskoczyła, zdumiała, 
chwyciła za serce i zagwarantowała nam nagrodę główną w konkursie spotów reklamowych 
„Fundusze Europejskie w kadrze” 2017 w Bydgoszczy. 

Sylwia Tęcza

Zgodnie z opinią ekspertów, to 
pierwszy taki spot w Polsce, który w tak 
niestandardowy sposób ukazuje benefi-
cjenta Funduszy Europejskich. Jego nie-
zwykle ciekawa, momentami smutna, 
choć ze szczęśliwym finałem opowieść 
i autentyczne zachowanie przed kamerą 
łamie wszelkie stereotypy. W tym spo-
cie to człowiek, a nie fundusze jest na 
pierwszym planie, pomimo tego, że to 
właśnie one zmieniły jego życie. To zade-
cydowało o tym, że statuetka z tegorocz-
nego „Camerimage” przyjechała właśnie 
na Podkarpacie.

Liczy się człowiek
To nie szczęśliwy student, ani speł-

niona bizneswoman, a starszy i do-
świadczony przez życie człowiek jest 
jednym z bohaterów kampanii pro-
mocyjnej pt. Zmieniamy Podkarpackie 
z Funduszami Europejskimi – Czas na 
Twój pomysł! Celem spotu jest walka  
z powszechnym przekonaniem, że 
pieniądze unijne dostępne są tylko 
dla młodych, odważnych, cierpliwych  
i w pełni zdrowia młodych osób, lub 
dynamicznie funkcjonujących instytucji 
czy przedsiębiorstw.

Spot ukazuje życie staruszka, który na 
nowo odnalazł sens i radość życia dzięki 
uczestnictwu w projekcie unijnym. Bo-
hater wzbudza zaufanie, jego autentyzm 
chwyta za serce i budzi emocje, często 
wzruszenie – Udało się wam uniknąć po-
kusy zrobienia z tego filmiku nachalnie 
promocyjnego. Na końcu pojawia się de-
likatne wspomnienie o Funduszach Euro-
pejskich, czyli są one w tle, ale nikt nie 
próbuje nam wbijać ich bardzo mocno 
do głowy, ważniejszy jest człowiek które-
go życie dzięki nim się zmieniło i to z mo-
jej perspektywy jest największą zaletą 
tego filmu – podkreśla Artur Jabłoński, 
jeden z jurorów konkursu.

Międzynarodowy klimat  
Konkurs spotów reklamowych „Fun-

dusze Europejskie w  kadrze” odbył 
się już po raz 8. Impreza, jak co roku 
była jedną z imprez towarzyszących na 
25 Międzynarodowym Festiwalu Fil-
mowym Camerimage w Bydgoszczy.  

Ostrowski - Wicemarszałek Wojewódz-
twa Kujawsko-Pomorskiego oraz Woj-
ciech Mecwaldowski - aktor filmowy, 
telewizyjny i teatralny.

W walce o najlepszy spot funduszo-
wy walczyło ogółem 17 filmików.  
W jury znaleźli się specjaliści z dziedziny 
produkcji filmowej, jak i marketingow-
cy: Bartek Cierlica (autor zdjęć, reży-
ser; Grabarze) Artur Jabłoński (konsul-
tant ds. e-marketingu, szkoleniowiec) 
Jan Majle (copywriter, dyrektor kre-
atywny). Uroczyste wręczenie nagrody 
odbyło się 16 listopada. Województwo 
reprezentowały osoby na co dzień pra-
cujące w oddziale komunikacji i promo-
cji RPO. Statuetkę wręczali: Zbigniew 
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Mamy najlepszy film  
o funduszach

Michał Mielniczuk

Niepodległościowy Dąb  
w Mielcu
Pierwsi zaczęli świętować mielcza-
nie. Już 10 listopada przed budynkiem  
II Liceum Ogólnokształcącego posadzo-
no Dąb Niepodległości. Była to inicja-
tywa Obywatelskiego Komitetu Obcho-
dów 100. Rocznicy Odzyskania Niepodle-
głości, na czele którego stanął marszałek 
Władysław Ortyl. Do Mielca przyjecha-
ła także wojewoda Ewa Leniart, która  
w imieniu Prezydenta RP wręczyła Krzyż 
Oficerski Orderu Odrodzenia Polski Je-
rzemu Dębickiemu – szykanowanemu 
po wojnie za “antypolską” działalność  
w Szarych Szeregach i Armii Krajowej. 
Paweł Dębicki, Robert Sukiennik, Jerzy 
Flis i Bogdan Pląder – to kolejni z od-
znaczonych mielczan. Za zaangażowanie 
w organizację patriotycznych przedsię-
wzięć otrzymali medale Pro Patria, przy-
znawane przez kierownika Urzędu do 
Spraw Kombatantów i Osób Represjono-
wanych.

Wiwat na cześć niepodległej –
prolog wielkiego jubileuszu
Z kotylionami w klapach i biało-czerwonymi sztandarami w rękach, mieszkańcy regionu wal-
nie uczestniczyli w biegach, marszach, apelach i wieczornicach. Tegoroczne święto było prolo-
giem wielkiego jubileuszu - Narodowych Obchodów 100. Rocznicy Odzyskania Niepodległości. 

Odpowiedź na wspólny apel
W stolicy regionu na placu płk. Leopolda 
“Lisa” Kuli uroczystości przybrały trady-
cyjny charakter. Przemawiając, marsza-
łek Władysław Ortyl nawiązał do nad-
chodzącego jubileuszu

Bardzo się cieszę, że w naszym woje-
wództwie powstał Komitet Organiza-
cyjny Obchodów, że takie komitety po-
wstają w powiatach. To odpowiedź na 
nasz wspólny sierpniowy apel z panią 
wojewodą. Zachęcamy wszystkich do 
włączenia się w te uroczystości. 11 listo-
pada 2018 roku to powinien być dzień 
jedności Polaków pod biało-czerwonym 
sztandarem – mówił marszałek.

Po złożeniu wieńców i wiązanek odbyła 
się uroczysta defilada żołnierzy, służb 
mundurowych oraz harcerzy i młodzieży 
ze Strzelca.

Stalowowolskie ognisko  
patriotyzmu
Tego samego dnia, chwilę po godz. 18 do 
Stalowej Woli dotarła prezydencka kolum-
na. Pierwszym punktem wizyty Andrzeja 
Dudy w hutniczym grodzie było spotkanie  
z samorządowcami. Po spotkaniu, prezydent 
wyszedł na plac Józefa Piłsudskiego, rozpo-
czynając wystąpienie od podziękowań. 

Pan Prezydent Lucjusz Nadbereżny 
zapraszał mnie na obchody 80-lecia 
Centralnego Okręgu Przemysłowego 
we wrześniu, (...) Chciałem przyjechać, 
ale – niestety – wtedy warunki nie po-
zwoliły. Ale ogromnie uradowało mnie 
to właśnie zaproszenie – kolejna szansa 
dla Prezydenta Rzeczypospolitej, który 
przecież był tu, na tym placu, jako kan-
dydat i tutaj mówił, że do Stalowej Woli 
wróci. Jestem! Bardzo dziękuję!

Prezydenta nie słuchali jedynie harcerze 
odpowiadający za przygotowanie stosu, 
z  niecierpliwością spoglądając na wil-
gotne drewno. Ich zdenerwowanie do-
datkowo podsycił sam Andrzej Duda.

Jako stary harcerz powiem to, co zawsze 
się przy takiej okazji powtarza: zobaczę, 
czy dobrze ułożone. Tak na wszelki wypa-
dek, gdyby się nie udało podpalić – rzucił 
z uśmiechem w stronę skautów.

Chwilę później odetchnęli z ulgą, rozpo-
częła się właściwa część uroczystości. 
Zgromadzeni na placu stalowowolanie, 
wspólnie z prezydentem odśpiewali kil-
kanaście patriotycznych pieśni.
„Ognisko patriotyzmu” zorganizowano 
już po raz piąty. Inicjatywa zyskała uzna-
nie w oczach mieszkańców, rokrocznie 
gromadząc tysiące z nich.

”

”

”

Święto Niepodległości w Rzeszowie fot. M. Konopka

Defilada Święto Niepodległości w Rzeszowie  
fot. M. Konopka

Mielecki Dąb Niepodległości

Wspólne śpiewanie patriotycznych pieśni
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