
Organizatorami zmagañ na �niegu by³y tradycyjnie Biesz-
czadzki Park Narodowy oraz Bieszczadzka Grupa GOPR.
Stolic¹ tego zimowego sportu od lat s¹ Ustrzyki Górne. To
stamt¹d zawodnicy wyruszaj¹ na szlak. Uczestnicy, pomimo
niesprzyjaj¹cej pogody, z zadowoleniem przemierzali biesz-
czadzkie szlaki. Bezpieczeñstwa na trasie pilnowali cz³onko-
wie Bieszczadzkiej Grupy GOPR.

W ostatnich kilku latach zauwa¿a siê du¿e zainteresowanie
skitouringiem. To jedna z odmian turystyki narciarskiej wykorzys-
tuj¹ca narty do zimowych wêdrówek. Dziêki skitouringowi
tury�ci maj¹ mo¿liwo�æ dotarcia do miejsc niedostêpnych dla
masowych turystów, zyskuj¹c dziêki temu bezpo�redni kon-
takt z przyrod¹ i cudownymi krajobrazami. W Beskidzie
Niskim, Bieszczadach oraz na pogórzu istnieje du¿a sieæ
szlaków pieszych, które w okresie zimowym doskonale
nadaj¹ siê na zimowe wêdrowanie. W tym roku Bieszczadzki
Rajd Narciarski odby³ siê po raz 28.

Tekst i fot.
Tomasz Rusznica

Kolejny Ogólnopolski Bieszczadzki Rajd Narciarski za
nami. To jedno z najwiêkszych przedsiêwziêæ promuj¹-
cych narciarstwo skitouringowe w województwie pod-
karpackim. W tym roku wziê³a w nim udzia³ blisko setka
osób z ca³ej Polski. Z roku na rok impreza cieszy siê coraz
wiêkszym zainteresowaniem.
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Przez d³ugie lata jego postaæ by³a ze-
pchniêta w niebyt i jak wiele zdarzeñ
i bohaterów, mia³a na zawsze znikn¹æ z dzie-
jów naszego kraju. W wolnej Polsce syl-
wetka pp³k. £. Ciepliñskiego przywracana
jest �wiadomo�ci spo³ecznej, czego dowo-
dem by³y uroczysto�ci zwi¹zane z ods³oniê-
ciem tablicy po�wiêconej jego pamiêci
w Urzêdzie Marsza³kowskim Województwa
Podkarpackiego 1 marca br., w 59. rocznicê
mordu na przywódcach IV ZG WiN.
Po mszy �w. w bazylice oo. Bernardy-

nów, w budynku urzêdu marsza³kowskiego
ods³oniêcia tablicy upamiêtniaj¹cej pp³k.
£. Cpiepliñskiego dokonali: synowa pp³k.
Ciepliñskiego - Magdalena Kuiñska, marsza-
³ek województwa podkarpackiego Zygmunt
Cholewiñski oraz przewodnicz¹cy Sejmiku
Województwa Podkarpackiego Andrzej Ma-
tusiewicz. Po�wiêcenia tablicy dokona³ ks.
bp Kazimierz Górny. Obecni byli parla-
mentarzy�ci, cz³onkowie Zarz¹du i radni
województwa podkarpackiego, przedsta-
wiciele duchowieñstwa, wojska, policji,
stra¿y po¿arnej, IPN-u oraz m³odzie¿ ze
Szko³y Podstawowej nr 28 im. pp³k. £. Cie-
pliñskiego w Rzeszowie i z Gimnazjum nr
8 im. Armii Krajowej w Rzeszowie. M³o-
dzie¿ z tej drugiej placówki wykona³a
program artystyczny o £. Ciepliñskim i IV
Zarz¹dzie WiN. Szczególne miejsce w tych

uroczysto�ciach zajmowali cz³onkowie �ro-
dowisk kombatanckich, do których prezes
Zarz¹du Okrêgu Rzeszowskiego WiN Sta-
nis³aw Mica³ mówi³: - Was wszystkich tutaj
witam, ale nie jako kombatantów, ale jako
¿o³nierzy, jako tê per³ê naszej historii.

Uroczysto�ciom towarzyszy³a wystawa
fotografi w urzêdzie marsza³kowskim, pre-
zentuj¹ca struktury WiN i Narodowego
Zjednoczenia Wojskowego. Przedstawiono
m.in. sylwetki cz³onków IV ZG WiN oraz
dzia³aczy terenowych zrzeszenia. Fotogra-
fie i fotokopie dokumentów udostêpni³y
Instytutowi Pamiêci Narodowej muzea, ar-
chiwa, stowarzyszenia kombatanckie oraz
osoby prywatne. Wstrz¹saj¹ce s¹ zdjêcia
wykonane bezpo�rednio po egzekucjach.
Wspó³czesne fotografie przedstawiaj¹ ne-
kropolie, miejsca straceñ dzia³aczy niepod-
leg³o�ciowych oraz po�wiêcone im tablice
pami¹tkowe.
W ramach obchodów w Teatrze im.

Wandy Siemaszkowej odby³ siê spektakl
�O nim zapomnieæ nie wolno. Rzecz o £u-
kaszu Ciepliñskim�. Innym pomys³em upa-
miêtnienia postaci Ciepliñskiego jest inicja-
tywa powsta³ego w 2008 r. Stowarzyszenia
Komitetu Spo³ecznego Budowy Pomnika
pp³k. £ukasza Ciepliñskiego w Rzeszowie.
W marcu 2009 r. rozstrzygniêto konkurs na
projekt pomnika, którego ods³oniêcie pla-
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O nim zapomnieæ nie wolno

Mia³ niespe³na 38 lat, kiedy w wiêzieniu mokotowskim strza³ w g³owê
zakoñczy³ jego ¿o³nierskie ¿ycie. W ten sposób w³adza komunistyczna
rozprawi³a siê z tym uczestnikiem kampanii wrze�niowej, komendantem
Inspektoratu Rejonowego Zwi¹zku Walki Zbrojnej � Armii Krajowej i wresz-
cie szefem ostatniego Zarz¹du G³ównego Wolno�æ i Niezawis³o�æ � pp³k. £uka-
szem Ciepliñskim.

nowane jest w 60. rocznicê wydarzeñ w
wiêzieniu mokotowskim.
Podpu³kownik £. Ciepliñski to nie tylko

¿o³nierz i patriota. To cz³owiek � o czym
nie wszyscy wiedz¹ � wielkiej pobo¿no�ci
o bogatym, g³êbokim ¿yciu duchowym.
Przez ludzi, którzy go znali postrzegany
by³ jako chrze�cijanin prowadz¹cy intensyw-
ne ¿ycie wewnêtrzne, mimo s³u¿by wojsko-
wej w nietypowych warunkach i w bardzo
trudnych sytuacjach. �wiatowy Zwi¹zek
¯o³nierzy Armii Krajowej � Zarz¹d Okrêgu
w Rzeszowie 29 czerwca 1990 r. zwróci³ siê
do ks. biskupa Ignacego Tokarczuka
z pro�b¹ o wszczêcie procesu beatyfika-
cyjnego £ukasza Ciepliñskiego.
Odzwierciedleniem postaci Ciepliñskiego

jako ¿o³nierza i katolika s¹ jego s³owa
przekazane grypsem z wiêzienia do naj-
bli¿szych: �Odbior¹ mi tylko ¿ycie. A to nie
najwa¿niejsze. Cieszê siê, ¿e bêdê zamor-
dowany jako katolik za wiarê �wiêt¹, jako
Polak za Polskê niepodleg³¹ i szczê�liw¹.
Jako cz³owiek za prawdê i sprawiedliwo�æ.
Wierzê dzi� bardziej ni¿ kiedykolwiek, ¿e
Idea Chrystusowa zwyciê¿y i Polska nie-
podleg³o�æ odzyska, a pohañbiona god-
no�æ ludzka zostanie przywrócona. To
moja wiara i moje wielkie szczê�cie. Gdyby�
odnalaz³ moj¹ mogi³ê, to na niej mo¿esz te
s³owa napisaæ�.
Niestety ostatniej woli Ciepliñskiego nie

mo¿na wype³niæ, poniewa¿ wraz z podko-
mendnymi � zamordowanymi razem z nim �
spoczywa w nieznanym do dzi� miejscu,
tak jak wielu innych bohaterów walki
o niepodleg³o�æ Polski.

Izabela Fac

Projekt pomnika
pp³k. £ukasza Ciepliñskiego.

Ods³oniêcia tablicy po�wiêconej pp³k. £. Ciepliñskiemu dokona³a synowa pp³k.
Ciepliñskiego, Magdalena Kuiñska, przewodnicz¹cy Sejmiku Andrzej Matusiewicz oraz
marsza³ek Zygmunt Cholewiñski.
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Spis tre�ci:

Ok³adka: Kopia pisanki rzeszowskiej z 1920
roku, ze zbiorów Muzeum Towarzystwa Jezuso-
wego Prowincji Polski Po³udniowej w Starej Wsi
k. Brzozowa. Fot. K. Zaj¹czkowski, wspó³praca
A. Su³kowski.

Z okazji
�wi¹t Wielkiej Nocy,

czasu oczekiwania i nadziei,
¿yczymy wszystkim Mieszkañcom
Województwa Podkarpackiego,

aby moc Zmartwychwsta³ego Chrystusa
stawa³a siê �ród³em rado�ci, wiary i si³y

oraz obdarza³a mi³o�ci¹
i b³ogos³awieñstwem

�wiêta Wielkiejnocy to cz¹stka Wieczno�ci,
promyk Zmartwychwstania
w naszym nie³atwym czêsto ¿yciu

Ks. Jan Twardowski

Marsza³ek
Województwa Podkarpackiego

Zygmunt Cholewiñski

Przewodnicz¹cy Sejmiku
Województwa Podkarpackiego

Andrzej Matusiewicz
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Konferencja zosta³a zorganizowana
przez marsza³ka województwa podkarpac-
kiego Zygmunta Cholewiñskiego wspólnie
z Politechnik¹ Rzeszowsk¹ oraz Podkar-
packim O�rodkiem Doradztwa Rolniczego
w Boguchwale. G³ównym celem spotka-
nia by³o wywo³anie spo³ecznej debaty na
temat zagro¿eñ zwi¹zanych z organizma-
mi genetycznie modyfikowanymi (GMO).
- Sejmik naszego województwa kilka-
krotnie wypowiada³ siê na temat GMO.
Podejmowa³ uchwa³y, w których sprze-
ciwia³ siê dopuszczeniu do uprawy or-
ganizmów genetycznie zmodyfikowa-
nych, jak równie¿ wprowadzenia do
obrotu takich organizmów - przypomina³
podczas konferencji cz³onek Zarz¹du
Województwa Podkarpackiego Stanis³aw
Bajda.
Z kolei dyrektor podkarpackiego

ODR-u Józef Wyskiel przekonywa³, ¿e
GMO to zagro¿enie dla bioró¿norodno-

Przedstawiciele parlamentu, wyk³adowcy Politechniki i Uniwersytetu Rze-
szowskiego, specjali�ci z podkarpackiego ODR-u i w³adze województwa
dyskutowali w po³owie lutego w Urzêdzie Marsza³kowskim Województwa
Podkarpackiego o zagro¿eniach dla produkcji zdrowej ¿ywno�ci konwencjo-
nalnej i ekologicznej w �wietle projektu ustawy � �Prawo o organizmach
genetycznie zmodyfikowanych GMO�.

Dyskusja o zdrowej ¿ywno�ci
�ci �rodowiska przyrodniczego, a szcze-
gólnie dla rolnictwa ekologicznego, które
jest bogactwem naszego regionu i ca³ej
Polski. Wyk³ad na temat zastosowania
biotechnologii w praktyce, w tym w rol-
nictwie, wyg³osi³a prof. dr hab. in¿. El¿bie-
ta Wa³ajtys-Rode z Politechniki Rzeszow-
skiej. Swój sprzeciw wobec wprowadzenia
ustawy zezwalaj¹cej na uprawy GMO
wyrazi³ te¿ pose³ Kazimierz Go³ojuch.
Wypowiada³ siê on jako przedstawiciel
koalicji �Polska wolna od GMO�. Jego
zdaniem, gospodarstwa ekologiczne (któ-
rych w województwie podkarpackim
s¹ ponad dwa tysi¹ce) to bogactwo
naszego regionu, a czysta ekologicznie
i genetycznie ¿ywno�æ to nasz atut.
O tym, ¿e niemo¿liwe jest wspó³istnienie
upraw GMO wraz z rolnictwem ekologicz-
nym i konwencjonalnym przekonywa³a dr
in¿. Janina B³a¿ej z Wydzia³u Biologiczno-
-Rolniczego Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Cz³onek Zarz¹du Województwa Podkar-
packiego Stanis³aw Bajda podczas konfe-
rencji przedstawi³ stanowisko w³adz wo-
jewództwa i Sejmiku w sprawie ¿ywno�ci
genetycznie modyfikowanej.
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Wypracowane podczas konferencji
wnioski zostan¹ przekazane parlamenta-
rzystom oraz Rz¹dowi RP, a materia³y
z konferencji bêd¹ wykorzystywane przez
instruktorów ODR w Boguchwale pod-
czas szkoleñ dla rolników na terenie
ca³ego województwa podkarpackiego.

BP

W Urzêdzie Marsza³kowskim Wojewódz-
twa Podkarpackiego go�cie zostali przyjêci
przez sekretarz województwa podkarpac-

Wspó³praca miêdzy województwem podkarpackim a ukraiñskimi regionami,
podsumowanie wspólnych dzia³añ oraz plany w tym zakresie na najbli¿sze
lata by³y tematem rozmów miêdzy przedstawicielami Ambasady Ukrainy
w RP a reprezentantami województwa podkarpackiego. Go�cie z Ukrainy
odwiedzili nasz region w po³owie lutego.

O Euro 2012 i wspó³pracy
kiego Mariê Ragan. W�ród przedstawicieli
Ambasady Ukrainy w RP znale�li siê: dyrek-
tor Centrum Kultury i Informacji Ambasady

Ukrainy w RP Natalia Sawina oraz pierwszy
sekretarz Ambasady Jurij Romañczuk.
W spotkaniu uczestniczy³ równie¿ zastêpca
dyrektora Gabinetu Marsza³ka Wojciech
Trzaska.
Podczas spotkania podsumowano mi-

niony rok, który obfitowa³ w wiele istotnych
wydarzeñ z zakresu polsko-ukraiñskiej
wspó³pracy. W 2009 roku województwo
podkarpackie odwiedzili miêdzy innymi:
by³y ju¿ prezydent Ukrainy Wiktor Juszczen-
ko, wicepremier Ukrainy Iwan Wasiunyk,
konsul generalny Ukrainy w Lublinie Oleh
Horbenko oraz przedstawiciele w³adz re-
gionów Ukrainy.
W�ród poruszonych tematów pojawi³y

siê miêdzy innymi: kwestia przygotowañ
do organizacji Mistrzostw Europy w Pi³ce
No¿nej EURO 2012, projektów w ramach
Programu Wspó³pracy Transgranicznej �Pol-
ska - Bia³oru� - Ukraina 2007 -2013� oraz
mo¿liwo�ci w³¹czenia siê Centrum Kultury
i Informacji Ambasady Ukrainy w RP w or-
ganizacjê wydarzeñ kulturalnych w woje-
wództwie podkarpackim. Przedstawiciele
Ambasady Ukrainy z³o¿yli tak¿e na rêce
pani sekretarz s³owa podziêkowania za
pomoc udzielon¹ w czasie epidemii grypy
na Ukrainie w 2009 roku.

BP
Podczas spotkania w urzêdzie rozmawiano przede wszystkim o dalszej

wspó³pracy regionów z obu krajów.
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Kamienica przy Avenue de Tervu-
eren 48 w Brukseli jest ju¿ oficjaln¹
siedzib¹ piêciu polskich województw.
Uroczysta inauguracja dzia³alno�ci
Domu Polski Wschodniej z udzia³em
marsza³ków poszczególnych regionów
odby³a siê 22 lutego br. Od tego dnia
województwa: podkarpackie, lubelskie,
podlaskie, �wiêtokrzyskie i warmiñsko-
-mazurskie stanowi¹ zwart¹ i siln¹
reprezentacjê Polski wschodniej w sto-
licy Belgii, która jest zarazem �stolic¹�
Unii Europejskiej.
We wspólnej kamienicy regiony urz¹-

dzi³y ju¿ swoje biura i miejsca na przyj-

mowanie go�ci czy prowadzenie roz-
mów. W pomieszczeniu, w którym urzê-
dowaæ bêdzie przedstawiciel wojewódz-
twa podkarpackiego, stoj¹ te¿ kolorowe
banery promuj¹ce atrakcje naszego regio-
nu, a pó³ki i stoliki zape³niono materia³a-
mi informacyjno-promocyjnymi. � Jestem
przekonany, ¿e Dom Polski Wschodniej
bêdzie emanowa³ i�cie polsk¹ go�cinno-
�ci¹ i energi¹, ukazuj¹c piêkno, bogac-
two kulturowe i ogromny potencja³, tak¿e
inwestycyjny naszych regionów. Wierzê,
¿e stanie siê miejscem wa¿nych spotkañ,
konferencji i przedsiêwziêæ. Jako nasza
wizytówka bêdzie go�ciæ ludzi z ca³ej

Wspólnie bêdziemy walczyæ o zainteresowanie
w stolicy Belgii

Polska wschodnia w Brukseli

Europy i spoza jej granic, prezentuj¹c
nasze mo¿liwo�ci i u³atwiaj¹c wspó³pracê
we wszystkich dziedzinach. Stanie siê
dziêki temu prawdziwym �ambasadorem�
naszych wspólnych interesów w Unii Eu-
ropejskiej � podkre�la marsza³ek Zyg-
munt Cholewiñski.
Wspólna siedziba piêciu regionów

usytuowana jest w bliskiej odleg³o�ci od
najwa¿niejszych instytucji UE. Budynek
le¿y zaledwie pó³tora km od Parlamentu
Europejskiego. Kilkaset metrów jest do
siedziby Dyrekcji Generalnej ds. Polityki
Regionalnej czy Ambasady Polskiej
w Brukseli. To wszystko ma znaczenie,
bo przedstawicielstwo oznacza nie tylko
obecno�æ na imprezach promocyjnych
i informacyjnych czy uczestnictwo w tar-
gach odbywaj¹cych siê na terenie Brukseli.
Nasza obecno�æ w Brukseli to tak¿e
dzia³anie na rzecz wspó³pracy z innymi
regionami Unii Europejskiej, wspieranie
interesów województwa podkarpackiego
wobec Komisji Europejskiej i Parlamentu
Europejskiego, przekazywanie informacji
o planowanych kierunkach polityki Unii
Europejskiej, uruchamianych unijnych
programach i inicjatywach oraz og³aszanych
przetargach. Ponadto wspó³praca z biurami
polskimi innych województw dzia³aj¹cymi
w Brukseli oraz z innymi biurami regio-
nalnymi, w tym szczególnie z regionów
partnerskich. Podkarpackie biuro w DPW
bêdzie pe³ni³o te¿ funkcjê punktu infor-
macyjnego dla przedstawicieli wojewódz-
twa przyje¿d¿aj¹cych do Brukseli.
Z naszego regionu oprócz gospoda-

rza województwa � marsza³ka Zygmunta
Cholewiñskiego, w uroczysto�ciach udzia³
wziêli: przewodnicz¹cy sejmiku Woje-
wództwa Podkarpackiego Andrzej Matu-
siewicz, radni województwa: Danuta
Stêpieñ, Przemys³aw Wojtys i Tadeusz
Majchrowicz oraz sekretarz Wojewódz-
twa Podkarpackiego Maria Ragan, za-
stêpca dyrektora Gabinetu Marsza³ka
województwa podkarpackiego Wojciech
Trzaska. W Brukseli obecny by³ tak¿e
Wojewoda Podkarpacki Miros³aw Kara-
pyta. Inauguracja dzia³alno�ci DPW od-
by³a siê w obecno�ci przewodnicz¹cego
Parlamentu Europejskiego Jerzego Buzka,
Sta³ego Przedstawiciela RP przy Unii
Europejskiej Jana Tombiñskiego, amba-
sadora RP w Brukseli S³awomira Czarlew-
skiego, podsekretarza stanu w Minister-
stwie Rozwoju Regionalnego Krzysztofa
Hetmana, jak równie¿ go�ci z zagranicy,
w tym przewodnicz¹cego Europejskiego
Komitetu Regionów Luca Van den Brande
i komisarza do spraw bud¿etu w Komisji
Europejskiej Janusza Lewandowskiego.

Sylwia Têcza
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Symboliczne przeciêcie bia³o-czerwonej wstêgi przed siedzib¹ DPW przez marsza³-
ków piêciu regionów.

Przewodnicz¹cy Parlamentu Europejskiego Jerzy Buzek podczas uroczysto�ci inau-
guruj¹cych dzia³alno�æ polskiej siedziby w Brukseli otoczony marsza³kami woje-
wództw.
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Obrady w Jaros³awiu to pierwsze
tegoroczne wyjazdowe posiedzenie Sej-
miku. Poza radnymi, w sesji wziêli rów-
nie¿ udzia³ parlamentarzy�ci z regionu,
lokalni samorz¹dowcy, obecny by³ tak¿e

wojewoda podkarpacki Miros³aw Kara-
pyta.
Pierwsza czê�æ obrad po�wiêcona zo-

sta³a zagadnieniom lokalnym ze szczegól-
nym uwzglêdnieniem miasta Jaros³awia,

powiatu jaros³awskiego i s¹siednich. Jako
pierwszy g³os zabra³ burmistrz Jaros³awia
Andrzej Wyczawski, który przedstawi³
zebranym walory i mo¿liwo�ci miasta,
zaprezentowa³ równie¿ szanse rozwoju
w zakresie turystyki. W swoim wyst¹pie-
niu burmistrz podkre�li³ tak¿e, jak istotn¹
inwestycj¹ dla miasta jest powstanie jego
obwodnicy. Nastêpnie zastêpca dyrektora
Podkarpackiego Zarz¹du Dróg Woje-
wódzkich Kazimierz Surmacz przedsta-
wi³ informacjê dotycz¹c¹ stanu inwestycji
na drogach wojewódzkich przebiegaj¹cych
przez teren powiatów: jaros³awskiego,
lubaczowskiego, przemyskiego i prze-
worskiego. Kolejno w dyskusji g³os za-
bierali przedstawiciele lokalnych samo-
rz¹dów, a na zadawane pytania dotycz¹ce
inwestycji zwi¹zanych z drogami odpo-
wiedzi udziela³ marsza³ek Zygmunt Chole-
wiñski. W du¿ej czê�ci lokalny charakter
mia³o tak¿e wyst¹pienie wicemarsza³ka
Kazimierza Ziobry, który zapozna³ rad-
nych i go�ci z problemami ochrony zdro-
wia w województwie podkarpackim, ze
szczególnym uwzglêdnieniem wzmianko-
wanych wy¿ej powiatów. Równie¿ i temu
punktowi obrad towarzyszy³a dyskusja
zebranych na sali samorz¹dowców, dy-
rektorów szpitali i lokalnych polityków.
W dalszej czê�ci obrad przedstawione

zosta³y stan realizacji Regionalnego Progra-
mu Operacyjnego Województwa Podkar-
packiego oraz informacja roczna dotycz¹c¹
wdra¿ania tzw. dzia³añ samorz¹dowych re-
alizowanych w ramach Programu Rozwoju
ObszarówWiejskich, zaprezentowano kwe-
stie zwi¹zane z problemami �rodowiska
w kontek�cie usuwania odpadów azbesto-
wych i monta¿u zestawów kolektorów
s³onecznych, przedstawiono tak¿e mo¿-
liwo�ci wspierania przez samorz¹d wo-
jewództwa zadañ z zakresu kultury.
Podczas obrad radni przyjêli tak¿e

statut Wojewódzkiego Zespo³u Specjalis-
tycznego w Rzeszowie oraz zatwierdzili
zmiany w statutach: Wojewódzkiego
O�rodka Medycyny Pracy w Rzeszowie,
Specjalistycznego Psychiatrycznego Ze-
spo³u Opieki Zdrowotnej im. prof.
Antoniego Kêpiñskiego w Jaros³awiu,
Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Za-
moyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu.
Aprobatê znalaz³y te¿ uchwa³y zwi¹zane
z dzia³alno�ci¹ Podkarpackiego O�rodka
Doradztwa Rolniczego, w tym w sprawie
zatwierdzenia: sprawozdania z dzia³alno�ci,
zmiany planu finansowego na rok 2010,
zmiany programu dzia³alno�ci na rok
2010 oraz zmiany cennika us³ug o�rodka.
Ponadto radni zdecydowali o udzieleniu
pomocy finansowej Powiatowi Sanockie-
mu (celem dofinansowania bie¿¹cej dzia-

� XLIII sesja �

Obradowa³ SejmikObradowa³ Sejmik
XLIII sesja Sejmiku Województwa Podkarpackiego odby³a siê 24 lutego

Jaros³awiu. Radni obradowali w sali lustrzanej kamienicy Attavantich, a po-
rz¹dek obrad obejmowa³ blisko piêædziesi¹t punktów.

UCHWA£A NR XLIII/817/10
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO z 24 lutego 2010 r.

Stanowisko Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie utworzenia Podkarpackiego
Centrum Kongresowo-Wystawienniczego.

Popieraj¹c inicjatywê Miasta Rzeszowa, w celu rozwoju turystyki kongresowej i targowej oraz
zapewnienia promocji Województwa Podkarpackiego oraz umocnienia pozycji Miasta Rzeszowa
jako potencjalnego obszaru metropolitarnego, Sejmik Województwa Podkarpackiego wyra¿a wolê
wspó³uczestniczenia przez Województwo Podkarpackie w utworzeniu w formie spó³ki prawa
handlowego Podkarpackiego Centrum Kongresowo-Wystawienniczego, poprzez wniesienie
aportu w postaci prawa w³asno�ci nieruchomo�ci po³o¿onej w Rzeszowie przy ul. Witosa,
w obrêbie ewidencyjnym 214 Staroniwa II, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów jako dzia³ki
nr 409/5, 411/13, 411/14 o ³¹cznej powierzchni 1,4130 ha. Miasto Rzeszów jako stolica
Województwa Podkarpackiego, najwiêkszy o�rodek przemys³owy, handlowo-us³ugowy i akademicki
regionu , o dogodnym po³o¿eniu na skrzy¿owaniu wa¿nych szlaków komunikacyjnych i dostêpno�ci
do lotniska, posiada wszelkie predyspozycje do lokalizacji nowoczesnego centrum kongresowo -
wystawienniczego. W chwili obecnej brak jest w województwie podkarpackim, a szczególnie
w Rzeszowie o�rodka, który spe³nia³by funkcje kongresowo- konferencyjne i wystawiennicze oraz
stanowi³by doskona³¹ bazê dla organizacji przedsiêwziêæ o znaczeniu ponadregionalnym i miê-
dzynarodowym. Budowa Centrum na terenie Rzeszowa umo¿liwi realizacjê szeregu wa¿nych dla
regionu inicjatyw spo³ecznych, kulturalnych i gospodarczych , co znacznie wzmocni realizacjê
funkcji metropolitalnych tego obszaru. Nowoczesna baza Podkarpackiego Centrum Kongresowo-
-Wystawienniczego umo¿liwi sprawn¹ komunikacjê handlow¹ oraz niezbêdn¹ informacjê ekono-
miczn¹, wa¿n¹ dla wielu nowych a tak¿e funkcjonuj¹cych ju¿ na rynku przedsiêbiorców.
W konsekwencji dzia³alno�æ Centrum wp³ynie w wymierny sposób na transfer wiedzy i techno-
logii w regionie, a tym samym na wzrost konkurencyjno�ci i innowacyjno�ci nie tylko miasta
Rzeszowa ale równie¿ ca³ego województwa podkarpackiego.

Problemy podkarpackiej s³u¿by zdrowia nakre�li³ wicemarsza³ek Kazimierz Ziobro.
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³alno�ci statutowej Muzeum Historycznego
w Sanoku w zakresie gromadzenia, prze-
chowywania i udostêpniania zbiorów
w wysoko�ci 500 tys. z³), dokonali zmian
w bud¿ecie województwa podkarpackiego
na rok 2010, zatwierdzili plan finansowy
Wojewódzkiego Funduszu Gospodarki
Zasobem Geodezyjnym i Kartograficz-
nym na rok 2010. Podjêta zosta³a równie¿
uchwa³a w sprawie przyjêcia priorytetów
wspó³pracy zagranicznej województwa
podkarpackiego. Zapoznali siê równie¿
ze sprawozdaniami komisji sta³ych sejmi-
ku z realizacji planów pracy na 2009 r.;
sprawozdaniem Komisji Rewizyjnej z re-
alizacji planu kontroli na 2009 r.; spra-
wozdaniem z wyjazdów zagranicznych
pracowników Urzêdu Marsza³kowskiego
Województwa Podkarpackiego oraz przyj-
mowanych osób i delegacji; sprawozda-
niem Regionalnego Sekretariatu Krajowej
Sieci Obszarów Wiejskich z realizacji
planu dzia³ania na lata 2008�2009; infor-
macj¹ na temat dzia³alno�ci w 2009 r.
oraz planem pracy na rok 2010 Zespo³u
Parków Krajobrazowych w Przemy�lu;
informacj¹ na temat dzia³alno�ci w 2009 r.
oraz planem pracy na rok 2010 Zespo³u
Karpackich Parków Krajobrazowych
w Kro�nie za 2009 r.; raportem z wyko-
nania w 2009 roku �Wojewódzkiego
Programu Przeciwdzia³ania Narkomanii

na lata 2008�2011�; informacj¹ o rocznej
realizacji �Wojewódzkiego Programu Po-
mocy Spo³ecznej na lata 2009�2015�;
informacj¹ dotycz¹c¹ realizacji Programu
Rozwoju Bazy Sportowej Województwa
Podkarpackiego w 2009 r.
Radni przyjêli tak¿e uchwa³y w sprawie

przyst¹pienia województwa podkarpac-
kiego do realizacji w latach 2010�2011

projektu pod nazw¹ �Podkarpackie przy-
ci¹ga inwestorów� oraz realizacji w latach
2011�2012 projektu partnerskiego z za-
kresu turystyki w ramach Programu
Wspó³pracy Transgranicznej Polska -
Bia³oru� - Ukraina 2007�2013, podjêli
równie¿ stanowisko dotycz¹ce utworze-
nia Podkarpackiego Centrum Kongreso-
wo-Wystawienniczego.

RAF

Obrady XLIII sesji Sejmiku Województwa Podkarpackiego odbywa³y siê w sali lustrzanej kamienicy Attavantich w Jaros³awiu.

Walory i mo¿liwo�ci turystyczne i inwestycyjne Jaros³awia zaprezentowa³
radnym Sejmiku burmistrz miasta Andrzej Wyczawski.
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� Panie Marsza³ku, jeste�my w po³o-
wie okresu programowania funduszy
europejskich na lata 2007 - 2013. To
dobry okres na podsumowanie do-
tychczasowych dzia³añ. Proszê powie-
dzieæ, co uda³o siê osi¹gn¹æ w woje-
wództwie podkarpackim dziêki �rod-
kom finansowym wydatkowanym
w ramach PO KL?

� Program Operacyjny Kapita³ Ludzki
realizowany jest na terenie województwa
podkarpackiego z du¿ym sukcesem. Sk³a-
da siê na niego zarówno ogromne zainte-
resowanie ze strony beneficjentów, sze-
roki wachlarz wsparcia, jaki oferuje
program, jak równie¿ prowadzona kam-
pania informacyjna.
Do tej pory uda³o nam siê skutecznie

zachêciæ wiele podmiotów i instytucji do
siêgania po unijne �rodki w ramach PO
KL. Du¿¹ aktywno�æ, co bardzo cieszy,
wykaza³y nawet te podmioty, które
wcze�niej nie mia³y w tym zakresie
¿adnych do�wiadczeñ. Mam tu na my�li
jednostki organizacyjne samorz¹dów te-
rytorialnych, takie jak: szko³y i gminne
o�rodki kultury. Równie wielk¹ inicjatywê
w siêganiu po unijne wsparcie wykaza³y
te¿ samorz¹dy z terenu województwa,
które przy wykorzystaniu �rodków z PO
KL realizuj¹ m.in. programy rozwojowe
dla szkó³ prowadz¹cych kszta³cenie ogól-
ne i zawodowe. Organizacje pozarz¹do-
we nie pozosta³y w tyle, je�li chodzi
o pozyskiwanie �rodków w ramach pro-
gramu. Stanowi¹ one ponad 30 proc.
podmiotów aplikuj¹cych o �rodki w ra-
mach PO KL.
Jako wicemarsza³ek województwa pod-

karpackiego odpowiedzialny za stan wdra-
¿ania PO KL w regionie, z pe³nym
przekonaniem mogê powiedzieæ, ¿e Pro-
gram Operacyjny Kapita³ Ludzki przy-
czynia siê w du¿ym stopniu do rozwoju
przedsiêbiorczo�ci. Dziêki dotacjom dla
osób zamierzaj¹cych rozpocz¹æ dzia³alno�æ
gospodarcz¹, na terenie województwa pod-
karpackiego powsta³o ok. 5 tys. nowych
podmiotów gospodarczych, a ich liczba
stale ro�nie. Du¿y sukces osi¹gnêli�my
tak¿e w zakresie wsparcia placówek

przedszkolnych. W regionie powsta³y
143 o�rodki wychowania przedszkolnego,
a �rodki z PO KL zapewni³y dalsze
funkcjonowanie ponad 100 przedszkolom
z województwa wcze�niej zagro¿onym
zamkniêciem.
Program oferuje tak¿e szeroki zakres

wsparcia na rzecz osób znajduj¹cych siê
w trudnej sytuacji na rynku pracy i osób
zagro¿onych wykluczeniem spo³eczno-
-zawodowym. Du¿y nacisk k³adziemy na
tworzenie w³a�ciwych warunków na rzecz
aktywnego uczestnictwa tych osób w ¿y-
ciu rodzinnym, zawodowym i spo³ecz-
nym. Rozwijamy formy i metody pracy
socjalnej oraz wdra¿amy systemy kon-
traktów socjalnych jako narzêdzia akty-
wizacji spo³ecznej. W 2009 roku kontrak-
tami socjalnymi objêli�my ponad 5 tys.
osób z terenu województwa. Na te i inne
dzia³ania zakontraktowali�my ponad 88
mln z³.
Z drugiej strony dziêki licznym szkole-

niom organizowanym w ramach progra-
mu, podnosimy kwalifikacje i umiejêtno�ci
zawodowe pracowników podkarpackich
firm. W ich efekcie ponad 6 tys. pracuj¹-
cych rozpoczê³o ró¿nego rodzaju szko-
lenia, a �rodki z PO KL na inwestycje
w kapita³ ludzki otrzyma³o a¿ 147 przed-
siêbiorstw z terenu województwa.

� Jak¹ pozycjê zajmuje województwo
podkarpackie na tle innych regio-
nów w zakresie wydatkowania fun-
duszy w ramach PO KL?

� Pragnê podkre�liæ, ¿e województwo
podkarpackie, jako pierwsze w kraju
og³osi³o konkursy w ramach Programu
Operacyjnego Kapita³ Ludzki. Od tej
pory, czyli od pa�dziernika 2007 roku,
znajdujemy siê w czo³ówce regionów
uzyskuj¹cych najwy¿sze wska�niki w za-
kresie poziomu kontraktacji �rodków
finansowych w ramach PO KL.
Bior¹c pod uwagê liczbê zawartych

umów z beneficjentami programu, a jest
ich ju¿ ponad 1000 - zajmujemy drug¹
pozycjê w kraju. Natomiast pod wzglê-
dem rozliczania �rodków finansowych,
znajdujemy siê na równie zaszczytnym,

trzecim miejscu. Pozycja województwa
podkarpackiego i osi¹gane przez nas
wska�niki niew¹tpliwie �wiadcz¹ o du-
¿ym zaanga¿owaniu wszystkich pod-
miotów w procesie wdra¿ania progra-
mu. S³owa uznania kierujê pod adresem
dyrekcji i pracowników Wojewódzkiego
Urzêdu Pracy w Rzeszowie jako instytu-
cji po�rednicz¹cej we wdra¿aniu PO
Kapita³ Ludzki, na których spoczywa
ogrom pracy zwi¹zanej z wdra¿aniem
programu.
Pod koniec 2009 roku zakontrakto-

wali�my kwotê ponad 703 mln z³, co,
mam nadziejê, pozwoli nam zachowaæ
dotychczasow¹ pozycjê w kraju. Ze swo-
jej strony mogê zapewniæ, ¿e Zarz¹d
Województwa Podkarpackiego do³o¿y
wszelkich starañ, aby nadal utrzymaæ
wysoki poziom realizacji PO KL.

� Jakie zadania realizowanewramach
programu maj¹ najwiêksze znaczenie
dla rozwoju województwa podkar-
packiego?

G³ówny cel Programu Operacyjnego
Kapita³ Ludzki zawarty w jego my�li
przewodniej to �inwestycja w cz³owie-
ka�. W obliczu globalnych zmian doko-
nuj¹cych siê na rynku pracy oraz zmian
spo³eczno-gospodarczych, widocznych
tak¿e w naszym regionie, szczególnego
znaczenia nabieraj¹ z jednej strony wszel-
kie prozatrudnieniowe formy wsparcia,
z drugiej za� wysokokwalifikowane ka-
dry, które s¹ niezbêdne dla rozwoju
gospodarczego województwa. St¹d dla
PO Kapita³ Ludzki priorytetem jest wspar-
cie mieszkañców regionu i wyposa¿enie
ich w takie kwalifikacje i umiejêtno�ci
zawodowe, które s¹ niezbêdne dla
funkcjonowania nowoczesnych przedsiê-
biorstw, czy te¿ rozwoju sektora us³ug.
Szczególny nacisk k³adziemy na roz-

wój nowoczesnych i innowacyjnych tech-
nologii, a tak¿e rozwój turystyki jako
g³ównych kierunków rozwoju woje-
wództwa. Pamiêtamy przy tym o ko-
nieczno�ci równoczesnego niwelowania
problemów, z którymi borykaj¹ siê osoby
o niskich kwalifikacjach zawodowych,
osoby zagro¿one zwolnieniami, osoby
d³ugotrwale bezrobotne i bierne zawo-
dowo. Dlatego podejmujemy dzia³ania
na rzecz osób znajduj¹cych siê w trudnej
sytuacji zawodowej i spo³ecznej. W tym
przypadku w pierwszej kolejno�ci projek-
ty kierujemy do osób bêd¹cych w szcze-
gólnie trudnej sytuacji na rynku pracy,
zgodnie ze zdiagnozowanymi przez pro-
jektodawcê problemami i potrzebami
tych osób. Równocze�nie du¿y nacisk

Rozmowa z wicemarsza³kiem województwa
podkarpackiego Kazimierzem Ziobr¹

Program Operacyjny Kapita³ Ludzki
� inwestujemy w przysz³o�æ

Program Operacyjny Kapita³ Ludzki
� inwestujemy w przysz³o�æ
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k³adziemy na kszta³cenie wysoko wy-
specjalizowanych kadr, tak niezbêdnych
w procesie modernizacji regionu. Do tej
pory przeprowadzili�my szkolenia pra-
cowników m.in. takich firm jak: PZL
Mielec, Kirchhoff Polska czy Transsystem.
Realizujemy te¿ projekty, dziêki którym
województwo podkarpackie wzbogaci siê
o licencjonowanych pilotów i mechani-
ków lotniczych. Jednocze�nie wspieramy
edukacjê poprzez jej unowocze�nienie
i dostosowanie do wymogów wspó³cze-
snego rynku pracy, a zw³aszcza w zakresie
kszta³cenia zawodowego i ustawicznego.

� Proszê powiedzieæ, jakie dzia³a-
nia w ramach PO KL, przyczyniaj¹ siê
do rozwoju innowacji w wojewódz-
twie podkarpackim?

� W ramach Programu Operacyjnego
Kapita³ Ludzki, Samorz¹d Województwa
Podkarpackiego realizuje projekt syste-
mowy �Wzmocnienie instytucjonalnego
systemu wdra¿ania Regionalnej Strategii
Innowacji w latach 2007 � 2013�. Na
jego realizacjê samorz¹d województwa
przeznaczy³ prawie 20 mln z³, z czego
wiêkszo�æ �rodków pochodzi z Europej-
skiego Funduszu Spo³ecznego, który
wspó³finansuje wdra¿anie PO Kapita³
Ludzki. Celem projektu jest stworzenie
w województwie sieci wspó³pracy po-
miêdzy podkarpackimi przedsiêbiorstwa-
mi a sektorem nauki w zakresie wdra¿a-
nia innowacji. Na terenie województwa
powstanie regionalny system innowacji,
który bêdzie zbiorem instytucji generuj¹-
cym wiedzê i innowacjê. Dziêki temu
zostan¹ uruchomione mechanizmy trans-
feru wiedzy i praktycznego jej wykorzy-
stania w rozwoju gospodarczym regionu.
W ramach programu realizujemy tak-

¿e stypendialny projekt systemowy
�Podkarpacki fundusz stypendialny dla
doktorantów�, dziêki któremu wspieramy
osoby przygotowuj¹ce prace doktorskie
w dyscyplinach naukowych istotnych dla
rozwoju gospodarczego regionu. Na sty-
pendia przeznaczymy a¿ 20 mln z³otych.
Uwa¿am, ¿e to dobre rozwi¹zanie, moty-
wuj¹ce m³odych naukowców do badañ,
które nastêpnie bêdzie mo¿na wykorzy-
staæ w rozwoju nowoczesnych technologii
w województwie podkarpackim.
Dziêki PO Kapita³ Ludzki realizujemy

równie¿ projekty, które przygotowuj¹
kadry przedsiêbiorstw do podejmowania
wyzwañ zwi¹zanych ze zmianami tech-
nologicznymi oraz wprowadzaniem
nowych rozwi¹zañ organizacyjnych, wy-
nikaj¹cych ze zwiêkszania konkurencyj-
no�ci podkarpackich firm.

� Je�li chodzi o rozwój i wsparcie
dla o�wiaty w województwie podkar-
packim, to równie¿ tutaj POKLodgrywa
wa¿n¹ rolê�

� Tak, to prawda. Wsparcie dla edukacji
w regionie jest jednym z najwa¿niejszych
zadañ programu. Objête zosta³y nim
zarówno dzieci w wieku przedszkolnym,
jak te¿ m³odzie¿ szkó³ gimnazjalnych
i ponadgimnazjalnych. Ze wsparcia ko-
rzystaj¹ równie¿ nauczyciele i kadry
zarz¹dzaj¹ce placówkami o�wiatowymi.
Obecnie w ramach PO KL, woje-

wództwo podkarpackie realizuje projekt
stypendialny dla uczniów szczególnie
uzdolnionych. W ubieg³ym roku szkolnym
Zarz¹d Województwa Podkarpackiego
przyzna³ 280 stypendiów dla szczególnie
uzdolnionych uczniów szkó³ gimnazjal-
nych i ponadgimnazjalnych na ³¹czn¹
kwotê 1 mln 220 tys. z³. W tym roku
zostanie wyp³aconych a¿ 1400 stypen-
diów, na kwotê 7 mln z³otych. �rodki
trafi¹ tak¿e do 900 nauczycieli, którzy
opiekuj¹ siê stypendystami.
Realizacja wielu projektów w ramach

PO KL przyczyni³a siê do wdro¿enia
w ponad 360 szko³ach w regionie wa¿-
nych programów rozwojowych. Dziêki
nim realizowane s¹ zajêcia, których zada-
niem jest niwelowanie ró¿nic i dyspropor-
cji pomiêdzy poszczególnymi szko³ami.
Wszyscy uczniowie bêd¹ mogli nabywaæ
kompetencje - zw³aszcza w zakresie tech-
nologii informacyjno-komunikacyjnych
i nauk przyrodniczo-matematycznych. Szko-
³y dziêki wsparciu z PO Kapita³ Ludzki
oferuj¹ te¿ doradztwo zawodowe, dzia-
³ania z zakresu profilaktyki patologii

spo³ecznych i opiekê pedagogiczno-
-psychologiczn¹. Modernizuj¹ swoje sys-
temy zarz¹dzania i oceniania, a w przy-
padku szkó³ zawodowych � nawi¹zuj¹
wspó³pracê z przedsiêbiorcami, a tak¿e
organizuj¹ sta¿e i praktyki zawodowe.
Realizujemy równie¿ projekty eduka-

cyjne, które s¹ adresowane do miesz-
kañców obszarów wiejskich. Obecnie
mamy ich 45. S¹ to inicjatywy oddolne,
ukierunkowane na dzia³ania edukacyj-
ne, jak chocia¿by: prowadzenie szkoleñ
dla mieszkañców wsi ze wszystkich grup
wiekowych, czy tworzenie o�rodków
edukacyjnych skierowanych do doro-
s³ych. Szczególny nacisk po³o¿yli�my
natomiast na wsparcie szkó³ zawodo-
wych, polegaj¹ce na modyfikowaniu
i uatrakcyjnianiu ich oferty edukacyjnej.
Wsparcie w ramach PO KL kierowane

jest równie¿ do organizacji pozarz¹do-
wych i poradni psychologicznych, które
s¹ zaanga¿owane w rozwi¹zywanie wielu
problemów dotykaj¹cych edukacjê wspó³-
czesnej m³odzie¿y. Co bardzo cieszy,
równie¿ te jednostki wykazuj¹ ogromne
zainteresowanie i aktywno�æ w pozyski-
waniu funduszy unijnych w ramach pro-
gramu.
Jestem przekonany, ¿e PO Kapita³

Ludzki w du¿ym stopniu przyczyni siê
do podniesienia jako�ci kszta³cenia
w podkarpackich szko³ach, a to z pew-
no�ci¹ bêdzie mia³o wp³yw na kszta³t
podkarpackiego rynku pracy.

Rozmawiali:
Daniel Kozik

Aleksandra Gorzelak � Niedu¿y
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W tym roku Zarz¹d Województwa
Podkarpackiego przyzna³ prawie dwa
razy wiêcej stypendiów ni¿ w roku
ubieg³ym. To dowód na to, ¿e nasze
województwo mo¿e poszczyciæ siê spo-
rymi sukcesami w wielu dyscyplinach
sportowych. � M³odzi sportowcy, wasze
dotychczasowe osi¹gniêcia budz¹ po-
dziw i zas³uguj¹ na najwy¿sze uznanie.
Jestem przekonany, ¿e wiele kolejnych
sukcesów jest wci¹¿ przed wami. Mocno
trzymam za was kciuki. Jeste�cie � choæ
mo¿e na co dzieñ o tym nie my�licie �
ambasadorami naszego regionu. Przynosicie
chlubê swoim klubom, trenerom i kibicom,
a swoj¹ postaw¹ promujecie zarówno sport,
jak i ca³e województwo podkarpackie
� mówi³ podczas gali marsza³ek Zyg-
munt Cholewiñski.
Prawie wszyscy sportowcy zgodnie

podkre�lali, ¿e stypendium to mobilizacja
do jeszcze lepszej pracy. � Stypendium
przeznaczê na swój rozwój i dzia³ania
zwi¹zane z akrobatyk¹ sportow¹, czyli
dziedzin¹, któr¹ trenujê od 10 lat. Wiele
osób uwa¿a, ¿e sport przegrywa dzi�

Stypendy�ci Zarz¹du Województwa Podkarpackiego

1. Aleksander Arian - (¿eglarstwo) Rzeszów
2. Micha³ Bartusik - (judo) Rzeszów
3. Gabriela Bazan � (kajak polo) Rzeszów
4. Dominika Bernat - (akrobatyka sportowa) Rzeszów
5. Maciej Biega - (³y¿wiarstwo szybkie) Sanok
6. Dominika Bril - (narciarstwo biegowe) Jedlicze
7. Karolina Buczyñska - (badminton) Straszêcin
8. Wojciech Buczyñski - (badminton) Ropczyce
9. Paulina Buziak � (lekka atletyka) Mielec
10. Mateusz Chabko - (³y¿wiarstwo szybkie) Sanok
11. Pawe³ Chmiel - (tenis sto³owy) Rzeszów
12. Piotr Chmiel - (tenis sto³owy) Rzeszów
13. S³awomir Cichoñ - (biathlon) Iwonicz Zdrój
14. Bartosz Ciura - (hokej na lodzie) Dêbica
15. Katarzyna Cyboran - (szachy) Czarna
16. Mateusz Czachor - (badminton) Nowa Dêba
17. Monika Czerniak - (p³ywanie) Dêbica
18. Hubert Æwikowski - (zapasy) Rzeszów
19. Kamil D³ugosz - (pi³ka siatkowa) Rzeszów
20. Szymon Drwal - (podnoszenie ciê¿arów) Sêdziszów M³p.
21. Kamil Durski - (pi³ka siatkowa) Rzeszów
22. Karolina Dziedzic - (kick-boxing) Pstr¹gowa
23. Beata Fabiñska � (kajakarstwo) Rzeszów
24. Aleksandra Falarz - (tenis sto³owy) Brzostek
25. Bartosz Fundanicz - (narciarstwo biegowe) Ustrzyki Dolne

26. Kamil Fundanicz - (narciarstwo biegowe) Ustrzyki Dolne
27. Monika Fundanicz - (narciarstwo biegowe) Ustrzyki Dolne
28. Dawid Gawe³ - (akrobatyka sportowa) Rzeszów
29. Justyna Gie³baga - (lekka atletyka) Dêbica
30. Jakub G³¹b - (karate tradycyjne) Rzeszów
31. Grzegorz Grochowski - (koszykówka) Stalowa Wola
32. Kamil Grodzki - (kick-boxing) Pstr¹gowa
33. Kamil Gurdak - (lekka atletyka) Nowa Dêba
34. Seweryn Guzior - (boks) Rzeszów
35. Magdalena Helon - (akrobatyka sportowa) Rzeszów
36. Jakub Herba - (lekka atletyka) Dêbica
37. Maciej Ho³ub - (p³ywanie) Przeworsk
38. Adam Janu� - (podnoszenie ciê¿arów) Sêdziszów M³p.
39. Joanna Jó�wik - (lekka atletyka) Stalowa Wola
40. Jakub Kalandyk - (pi³ka siatkowa) Rzeszów
41. Joanna Kasperek - (szachy) Czarna
42. Bartosz Kaszuba - (biegi na orientacjê) Dêbów
43. Klaudia Kêdzior - (zapasy) Lubzina
44. Kamil K³eczek - (akrobatyka sportowa) Rzeszów
45. Krystian K³eczek - (akrobatyka sportowa) Rzeszów
46. Jakub Kosiek - (pi³ka siatkowa) Rzeszów
47. Klaudia Kowalska - (lekka atletyka) Rzeszów
48. Patrycja Krukowska - (kajak polo) Rzeszów
49. Damian Krzysztofik - (pi³ka rêczna) Mielec
50. Bartosz Kut - (p³ywanie) Dêbica
51. Jaros³aw Lentowicz - (lekka atletyka) Mielec
52. Oktawia Lurka - (podnoszenie ciê¿arów) Sêdziszów M³p.

103 najbardziej utalentowanych sportowców z terenu województwa pod-
karpackiego otrzyma³o stypendia sportowe przyznane przez Zarz¹d Woje-
wództwa Podkarpackiego. Ich nazwiska poznali�my 3 marca podczas II Gali
Sportu M³odzie¿owego w Urzêdzie Marsza³kowskim Województwa Podkar-
packiego.

z komputerem. Du¿a liczba wyró¿nio-
nych sportowców - 103 osoby jest
najlepszym dowodem na to, ¿e to nie
prawda - mówi jedna ze stypendystek
Agnieszka Muroñ.
Podczas gali w UMWP przedstawiono

równie¿ wyniki rankingu miast i gmin
oraz klubów we wspó³zawodnictwie
sportowym w 2009 roku. W tej klasyfikacji
bezkonkurencyjne by³o miasto Rzeszów.
W�ród klubów najwiêcej punktów zebra³
ZKS Stal Rzeszów. Wyró¿niono równie¿
najbardziej zas³u¿onych trenerów i dzia-
³aczy pracuj¹cych z m³odzie¿¹. Nagrodê
trenersk¹ odebra³a m.in. Marzena Kulig
z LKS Mielec. - Miniony rok by³ dla mnie
bardzo wa¿ny, ale zarazem i sympatyczny.
Moi podopieczni zdobyli dwa z³ote i jeden
srebrny medal. Muszê przyznaæ, ¿e nagro-
da marsza³ka to pierwsze takie wyró¿-
nienie w mojej karierze trenerskiej. Jest
to dla mnie nie tylko nagroda, ale tak¿e
wielka motywacja do dalszej pracy
� powiedzia³a trenerka.
Kulminacyjnym punktem programu

by³o jednak og³oszenie dziesi¹tki Naj-

lepszych M³odych Sportowców Woje-
wództwa Podkarpackiego w 2009 roku.
O tym, kto zas³uguje na taki tytu³, decy-
dowali przedstawiciele mediów, zwi¹z-
ków sportowych i urzêdu marsza³kow-
skiego. Niekwestionowanym zwyciêzc¹
okaza³ siê Aleksander Arian, wicemistrz
�wiata w ¿eglarstwie. Tu¿ za nim znalaz³
siê skoczek do wody Andrzej Rzeszutek,
a nastêpnie Marek ¯y³ka � reprezentant
karate tradycyjnego. Kolejne miejsca
w plebiscycie zajêli: Maciej Biega (³y¿-

Stypendia dla najlepszychStypendia dla najlepszych

Galê u�wietni³ wystêp zespo³u akroba-
tyczno-tanecznego �Flimero� z Tyczyna.
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53. Przemys³aw Luty - (lekka atletyka) Rzeszów
54. Aleksandra £ukaszyk - (narciarstwo alpejskie) Ustrzyki Dolne
55. Maciej Madej - (pi³ka siatkowa) Rzeszów
56. Sonia Ma³ek - (lekka atletyka) Rzeszów
57. Ewelina Marcisz - (narciarstwo biegowe) Ustrzyki Dolne
58. Marcela Marcisz - (narciarstwo biegowe) Ustrzyki Dolne
59. Pawe³ Marczyd³o - (akrobatyka sportowa) Rzeszów
60. Monika Maziarz - (lekka atletyka) Mielec
61. Anna Moskal - (badminton) Ropczyce
62. Agnieszka Muroñ - (akrobatyka sportowa) Rzeszów
63. Micha³ Nieckarz - (pi³ka siatkowa) Rzeszów
64. Iwona Nieroda - (kick-boxing) Pstr¹gowa
65. Jakub Orzechowski � (karate kyokushin) Stalowa Wola
66. £ukasz Paj¹k - (³ucznictwo) Rzeszów
67. Magdalena Pasko -. (podnoszenie ciê¿arów) Sêdziszów M³p
68. Stanis³aw P¹czek - (zapasy) Rzeszów
69. Jakub Peszko - (pi³ka siatkowa) Rzeszów
70. Daniel P³onka - (judo) Rzeszów
71. Filip P³onka - (pi³ka siatkowa) Rzeszów
72. Rados³aw Porczak - (lekka atletyka) Miêkisz Stary
73. Patrycja Pyrzak - (skoki do wody) Rzeszów
74. Magdalena Rudnicka - (karate tradycyjne) Rzeszów
75. Aleksandra Ryba - (³ucznictwo) Grabownica
76. Dorota Rz¹sa - (³ucznictwo) Kielnarowa
77. Andrzej Rzeszutek - (skoki do wody) Rzeszów
78. Dominik Sado - (badminton) Ropczyce

79. Sebastian Sado - (badminton) Ropczyce
80. Antonina Selwa - (kajak polo) Rzeszów
81. Katarzyna Selwa � (kajak polo) Rzeszów
82. Andrzej Siódmiak - (lekka atletyka) Mielec
83. Mateusz Skrabalak - (hokej na lodzie) Sanok
84. Rafa³ Skrzek - (badminton) Straszêcin
85. Aleksandra Skwirut - (strzelectwo sportowe) Rzeszów
86. Anna Socha - (kolarstwo) Brzóza Królewska
87. Kinga Sowa - (kolarstwo) Brzóza Królewska
88. Kinga Stefañska - (badminton) Ropczyce
89. Marzena Stupkiewicz - (³ucznictwo) Kielnarowa
90. Grzegorz Szczepek - (skoki do wody) Rzeszów
91. Karolina Szela - (akrobatyka sportowa) Rzeszów
92. Piotr �wist - (siatkówka) Rzeszów
93. Magdalena Tronina - (judo) Rzeszów
94. Danuta Urbanik - (lekka atletyka) Stalowa Wola
95. Katarzyna Wilkos - (kolarstwo) Brzóza Królewska
96. Dawid Wolski - (lekka atletyka) Rzeszów
97. Gabriela Wójtowicz - (p³ywanie) Dêbica
98. Konrad Zaucha - (badminton) Ropczyce
99. Pawe³ Zaucha - (badminton) Straszêcin
100. Agata Zaweracz - (podnoszenie ciê¿arów) Sêdziszów M³p.
101. £ukasz Ziêba - (hokej na lodzie) Sanok
102. Agnieszka Zwoliñska - (karate kyokushin) Przeworsk
103.Marek ¯y³ka - (karate tradycyjne) Rzeszów
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Wspólne zdjêcie uczestników II Gali Sportu Województwa Podkarpackiego.

wiarstwo szybkie), Karolina Szela (akro-
batyka sportowa), Grzegorz Grochowski
(koszykówka), Magdalena Tronina (judo),
Grzegorz Szczepek (skoki do wody),
Katarzyna Wilkos (kolarstwo) i Agnieszka
Zwoliñska (karate kyokushin). � Cieszê
siê, ¿e w naszym województwie dostrzega
siê m³ode talenty i osoby, które umo¿li-
wiaj¹ im zdobywanie sportowych sukce-

sów, czyli trenerów i dzia³aczy. Za po-
mys³ i wspania³¹ organizacjê gali sportu
chcê podziêkowaæ panu marsza³kowi.
Wszystko wskazuje na to, ¿e to przedsiê-
wziêcie ju¿ na sta³e zostanie wpisane
w kalendarz imprez województwa. Liczê
po cichu, ¿e podobne inicjatywy bêd¹
z czasem pojawiaæ siê w gminach i po-
wiatach - podkre�la W³adys³aw Kruk,

mi³o�nik badmintona, nagrodzony dzia-
³acz z Soko³a Ropczyce.
Podczas gali sportu specjaln¹ nagrodê

wrêczono Maciejowi Biedze. Trenuj¹cy
³y¿wiarstwo szybkie sanoczanin repre-
zentowa³ Polskê i województwo podkar-
packie podczas tegorocznych Igrzysk
Olimpijskich w Vancouver.

Sylwia Têcza
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Kolekcja pisanek, która trafi³a do
starowiejskiego muzeum oo. jezuitów,
liczy blisko sze�æset kolorowych jajek.
To dar od pani Krystyny Kierskiej. Uro-
dzona we Lwowie Polka od lat mieszka
w Orleanie. Wiêkszo�æ swojego ¿ycia
po�wiêci³a na pomoc osobom niepe³no-
sprawnym. - Przywi¹zanie do tworzenia
pisanek pani Krystyna wynios³a z ro-
dzinnego domu. Tradycjê tê kontynuo-
wa³a z w³asnymi dzieæmi, ale z czasem

zara¿a³a ni¹ ludzi, którymi siê zajmowa³a
zarówno w kraju, jak i za granic¹.
Odkry³a, ¿e zdobienie pisanek mo¿e byæ
jedn¹ z metod rehabilitacji i zaczê³a j¹
wprowadzaæ intensywnie w ¿ycie. Ucz¹c
wykonywania pisanek zaobserwowa³a,
¿e ta umiejêtno�æ zmusza do skupienia
uwagi, koordynacji ruchów, a przede
wszystkim daje rado�æ z pokonania trud-
no�ci, zaufanie we w³asne si³y. Przez
wiele lat prowadzi³a te¿ kursy pisankar-

skie dla m³odzie¿y i osób doros³ych we
Francji, Holandii, Belgii, Szwecji i Wiel-
kiej Brytanii � opowiada Andrzej Su³-
kowski, kustosz muzeum w Starej Wsi.
Oprócz zdobienia pisanek wed³ug

w³asnej inwencji, pani Krystyna zajê³a
siê tworzeniem kopii pisanek zgroma-
dzonych w niemal¿e wszystkich euro-
pejskich muzeach, równie¿ polskich. Jej
pisanki zdobi¹ ekspozycje m.in.: Musée
de l�Homme (Muzeum Cz³owieka) w Pa-
ry¿u, Muzeum Polskiego w Rapperswilu,
Muzeum Muri k. Berna w Szwajcarii,
muzeów etnograficznych w Krakowie,
Nowym S¹czu, Oliwie, Poznaniu i War-
szawie. Jaki� czas temu pani Krystyna
postanowi³a, aby znajduj¹cy siê w jej
rêkach pozosta³y okaza³y zbiór pisanek
przywie�æ do Polski. Uzna³a, ¿e naj-
lepszym miejscem na zaprezentowanie
tej kolekcji bêdzie starowiejskie mu-
zeum w województwie podkarpackim,
le¿¹ce blisko drogiego jej sercu Lwowa.
� W kolekcji ofiarowanej muzeum staro-
wiejskiemu, dominuj¹ pisanki wykonane
technik¹ batikow¹. Do ich zdobienia
autorka u¿ywa³a wy³¹cznie naturalnych
barwników. W zdecydowanej wiêkszo-
�ci swym zdobnictwem odnosz¹ siê do
wzorów starych pisanek z terenów
dawnej Rzeczypospolitej. Wiele z nich
jest odtworzeniem pisanek zachowanych

Jednokolorowe i ró¿nobarwne, z wzorkami i g³adkie - bez nich nikt nie
wyobra¿a sobie �wi¹t wielkanocnych. S¹ nie tylko ozdob¹ koszyka ze
�wiêconym. Ich obecno�æ na stole wielkanocnym ma konkretne przes³anie.
Uwa¿a siê je za metaforê ci¹g³ego odradzania siê ¿ycia w przyrodzie. Mowa
o pisankach. Imponuj¹cy zbiór tych kolorowych jajek posiada od niedawna
Muzeum Towarzystwa Jezusowego Prowincji Polski Po³udniowej w Starej Wsi
k. Brzozowa.

Pisanki malowane przez ¿ycie

Adres muzeum: Stara Wie� 778, tel. (013)
434 11 13. Strona internetowa: www.jezu-
ici.pl/muzeum/ Zwiedzanie od poniedzia³ku
do soboty (po wcze�niejszym uzgodnieniu
terminu). Przewodnicy oprowadzaj¹ za dobro-
woln¹ ofiar¹ na potrzeby muzeum. Zg³aszanie
grup pod nr. tel. (013) 430-90-93 i (013)
434-11-13.

Pisank¹ z serduszkiem zakochani obdarowywali siê w Wielkanoc
w dowód mi³o�ci. Kopia pisanki z XIX w. pochodz¹cej z Kaszub.

Patriotyczny rysunek na polskiej
pisance, wzór z 1863 r.
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Pisanki malowane przez ¿ycie
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Damian Dr¹g,
kierownik Muzeum
Etnograficznego
im. F. Kotuli w Rzeszowie

Najstarsze pisanki na �wiecie znaleziono
podczas prac wykopaliskowych na terenie su-
meryjskiej Mezopotamii, ale by³y one tak¿e znane
mieszkañcom Cesarstwa Rzymskiego oraz ludom
przedchrze�cijañskiej Europy. W Polsce pierwsze
egzemplarze pochodz¹ z X wieku i zosta³y odkryte
podczas wykopalisk archeologicznych we Wro-
c³awiu i Opolu.
W tradycyjnej obrzêdowo�ci wystêpowa³y dwa

rodzaje zdobienia jajek, tj. kraszanki oraz pisanki.
Kraszanki barwiono na jeden kolor � najczê�ciej
czerwony, zielony lub ¿ó³ty. W tym celu wy-
korzystywano najró¿niejsze surowce: wywar
z kory dêbowej barwi³ jajka na kolor brunatny,
dziêki ³upinom z cebuli uzyskiwano kolor br¹zowy,
a kolor zielony lub ¿ó³ty uzyskiwano dziêki m³o-
dym pêdom ¿yta. Pocz¹tkowo wzory umieszczane
na pisankach mia³y formê symboli. Na tych
najstarszych, czêsto wykonywanych do�æ nie-
starannie, umieszczano s³oñca, gwiazdy, ³añcuszki
i jode³ki, a czasami równie¿ ornamenty grze-
bieniowe i linie faliste.
Najbardziej misterne i kunsztowne s¹ pisanki

huculskie, pokryte drobnym ornamentem przy-
pominaj¹cymmozaikê. Wykonywano je najczê�ciej
technik¹ batikow¹, która polega na naniesieniu

wzoru rozgrzanym woskiem za pomoc¹ spec-
jalnego rysika lub szpilki. Jajko do barwnika
wk³adano po naniesieniu ca³ego wzoru lub jego
pierwszej czê�ci, któr¹ mo¿na by³o uzupe³niaæ
w kolejnych etapach. Do najpiêkniejszych za-
liczane s¹ pisanki z Rzeszowszczyzny, Mazowsza
i Polesia oraz Kaszub, na których wiele wzorów
i ornamentów zachowa³o swój archaiczny charakter.
Czê�æ wykorzystywanych na nich wzorów nosi
w³asne, utrwalone w tradycji formy i nazwy wy-
konywane zarówno opisywan¹ wy¿ej technik¹
batikow¹, jak i technik¹ skrobania. Poniewa¿ tech-
nika skrobania polega na wydrapywaniu orna-
mentów ostrym narzêdziem na zabarwionej
powierzchni jajka, takie ornamenty wykonywano
precyzyjnie, zdobi¹c ca³¹ powierzchniê jajka mis-
ternymi wzorami równie¿ za pomoc¹ cieniowania.

w zbiorach polskich. Inne stanowi¹ re-
konstrukcjê tych, które zachowa³y siê do
naszych czasów jedynie na archiwal-
nych ilustracjach. Jeszcze inne s¹ w³asn¹
inspiracj¹ artystki opart¹ o dawne desenie
zdobnicze i hafty poszczególnych regio-
nów naszego kraju. Wszystkie urzekaj¹
urokiem pastelowego kolorytu i subtel-
no�ci¹ rysunku. Niektóre maj¹ naniesion¹
datê odpowiadaj¹c¹ powstaniu orygina³u
i nazwê miejscowo�ci lub regionu, z któ-
rego pochodz¹. W swej pracy pani
Kierska nie ucieka³a siê do �sztucznej�
doskona³o�ci wspó³czesnych nam pisan-
karek. Kolekcja pokazuje pisanki takie,
jakimi by³y naprawdê, w ich prostocie
piêkna... I w tym tkwi jej wielka warto�æ.
� podkre�la Andrzej Su³kowski. Setki
kolorowych pisanek bêdzie mo¿na po-
dziwiaæ w muzeum oo. jezuitów nie
tylko w okresie wielkanocnym, ale przez
ca³y rok.

Sylwia Têcza

¯yczenia �wi¹teczne wydrapane
na pisance przez wiê�nia Cytadeli
Warszawskiej. Kopia z 1841 r. Krystyna Kierska skoñczy³a pedagogikê na Uniwersytecie Jagielloñskim. Przez

wiele lat prowadzi³a badania w Holandii, Belgii i Szwajcarii, potwierdzaj¹ce, ¿e chorzy
na stwardnienie rozsiane, przy odpowiedniej pomocy i nale¿ytych warunkach, mog¹
byæ aktywni i uczestniczyæ w ¿yciu zawodowym.

Wzór malowany na pisankach typowy dla okolic Jaros³awia.
Odtworzony na wzór pisanki z 1926 r.
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�Na Nieludzk¹ Ziemiê� to tytu³ wi-
dowiska teatralno - historycznego,
które odby³o siê w Przemy�lu w ra-
mach obchodów 70. rocznicy depor-
tacji na Sybir. Pod koniec lutego na
jednej z bocznic kolejowych w tym,
mie�cie odegrane zosta³y sceny z 1940 r.
obrazuj¹ce odjazd poci¹gu wype³-
nionego zes³añcami. Uroczysto�ci
odby³y siê pod patronatem Prezyden-
ta RP Lecha Kaczyñskiego.

W ho³dzie
Sybirakom

Uroczysto�ci upamiêtniaj¹ce tragiczne
wydarzenia sprzed 70 lat rozpoczê³y siê
msz¹ �w. w archikatedrze pw. �w. Jana
Chrzciciela i Wniebowziêcia NMP w Prze-
my�lu, pod przewodnictwem abp. Józefa
Michalika, abp. metropolity przemysko -
- warszawskiego ko�cio³a greckokatolic-
kiego Jana Martyniaka i ks. gen. dyw.
biskupa polowego Wojska Polskiego Ta-
deusza P³oskiego.
Po mszy �w. przed budynkiem dworca

PKP w Przemy�lu nast¹pi³o po�wiêcenie
i przekazanie symbolicznego serca �Dzwo-

nu Sybiraka� na rêce przedstawiciela
przemyskich Sybiraków Jerzego Ro¿ka.
�Dzwon Sybiraka� zosta³ ufundowany
przez marsza³ka województwa podkar-
packiego Zygmunta Cholewiñskiego,
Centrum Kulturalne w Przemy�lu oraz
Przemyskie Stowarzyszenie Rekonstruk-
cji Historycznej X D.O.K.
Nastêpnie na placu przy rampie, przy

ulicy A. Mickiewicza w Przemy�lu, odby³o
siê plenerowe widowisko teatralno-
-historyczne pt. �Na Nieludzk¹ Ziemiê�,
w którym wziê³a udzia³ blisko 500-osobo-

wa grupa aktorów i statystów. Kulmina-
cyjnym momentem wydarzenia by³a re-
konstrukcja wydarzeñ sprzed 70 lat,
czyli wywózki Polaków na Sybir.
Widowisko zosta³o zorganizowane przez

Centrum Kulturalne w Przemy�lu, Prze-
myskie Stowarzyszenie Rekonstrukcji Hi-
storycznej X D.O.K. oraz rzeszowski
Instytut Pamiêci Narodowej. Honorowy
patronat nad przedsiêwziêciem obj¹³
marsza³ek województwa podkarpackiego
Zygmunt Cholewiñski.

BP
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Program Rozwoju Obszarów Wiej-
skich na lata 2007 � 2013 w�ród tzw.
dzia³añ samorz¹dowych zawiera Dzia³a-
nie 3.4 �Odnowa i rozwój wsi�, w ramach
którego o pomoc mog¹ ubiegaæ siê:
gminy, samorz¹dowe instytucje kultury,
ko�cio³y i zwi¹zki wyznaniowe, a tak¿e
organizacje pozarz¹dowe o statusie or-
ganizacji po¿ytku publicznego, pod wa-
runkiem, ¿e ich dzia³alno�æ statutowa
wpisuje siê w cele dzia³ania 3.4. G³ównym
za� celem dzia³ania jest poprawa jako�ci
¿ycia na obszarach wiejskich, zaspokajanie
potrzeb spo³ecznych i kulturalnych miesz-
kañców wsi oraz promowanie obszarów
wiejskich. Pomoc finansowa udzielana
beneficjentom dotyczy inwestycji w za-
kresie budowy, remontu lub wyposa¿enia
obiektów spe³niaj¹cych funkcje publiczne,
kulturalne, rekreacyjne i sportowe, a tak¿e

Wzrasta jako�æ ¿ycia na podkarpackiej wsi. Poprzez nowe inwestycje
zmienia siê wygl¹d, poprawia estetyka i funkcjonalno�æ wielu miejscowo�ci,
które zdecydowa³y siê siêgn¹æ po �rodki z puli Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2007 � 2013. Kilka gmin, instytucji, a nawet parafii, które
jako pierwsze z³o¿y³y wnioski, maj¹ ju¿ za sob¹ budowê boisk, remonty
�wietlic czy rewitalizacjê przestrzeni publicznych w swoim otoczeniu.

Odnawiaj¹ i rozwijaj¹ wie�

Beneficjenci dzia³ania �Odnowa i rozwój wsi� w ramach Programu Rozwo-
ju Obszarów Wiejskich na lata 2007 � 2013, którzy jako pierwsi z³o¿yli
wnioski o p³atno�æ, ju¿ otrzymuj¹ �rodki finansowe pochodz¹ce z Europej-
skiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. - W ramach Dzia³ania 3.4 �Odnowa

i rozwój wsi� mo¿na równie¿ wnioskowaæ
o pomoc finansow¹ na zakupy obiektów za-
bytkowych, charakterystycznych dla danego
regionu. To wa¿ne dzia³anie, którego celem
jest przede wszystkim krzewienie i pielêgno-
wanie lokalnych tradycji. Odrêbna pula prze-
znaczona jest tak¿e na wszelkie dzia³ania zmie-
rzaj¹ce do zachowania lokalnych pomników
historycznych, zabytkowych budynków lub
miejsc pamiêci.

obiektów zwi¹zanych z promocj¹ obszarów
wiejskich, propagowaniem dziedzictwa
historycznego, tradycji i sztuki. Pieni¹dze
mog¹ byæ tak¿e wykorzystane na kszta³-
towanie obszaru przestrzeni publicznej
czy tworzenia infrastruktury zwi¹zanej
z rozwojem funkcji turystycznych, spor-
towych lub spo³eczno-kulturalnych.
Zasady przyznawania pomocy w ra-

mach Dzia³ania �Odnowa i rozwój wsi�
okre�la Rozporz¹dzenie Ministra Rolnic-
twa i Rozwoju Wsi z 14 lutego 2008 r.
w sprawie szczegó³owych warunków
i trybu przyznawania pomocy finanso-
wej w ramach dzia³ania �Odnowa i roz-
wój wsi� objêtego Programem Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2007 � 2013
(Dz. U. z 2008 r. Nr 38, poz. 220 ze zm.)
Podczas pierwszego naboru wniosków

trwaj¹cego od 2 lutego do 1 kwietnia

Stanis³aw Bajda,
cz³onek Zarz¹du Województwa
Podkarpackiego:

2009 r., pozytywnie zweryfikowanych
zosta³o 221 projektów, w ramach których
³¹czna wnioskowana kwota pomocy
wynosi prawie 75 mln z³. - Zakoñczenie
realizacji operacji wi¹¿e siê ze z³o¿e-
niem przez beneficjenta wniosku o p³at-
no�æ koñcow¹, którego pozytywna we-
ryfikacja umo¿liwia wyp³acenie pomocy
finansowej. W okresie od 30 pa�dziernika
do 1 marca 2010 r. do Samorz¹du Woje-
wództwa Podkarpackiego w ramach oma-
wianego dzia³ania wp³ynê³o 41 wniosków
o p³atno�æ koñcow¹, sk³adanych po
zakoñczeniu inwestycji. £¹cznie koszty
kwalifikowalne w ramach wspomnia-
nych wniosków kszta³tuj¹ siê na pozio-
mie ponad 6 mln z³ � podkre�la Stani-
s³aw Bajda.

REWITALIZACJA CENTRUM
MIEJSCOWO�CI

Przyk³adem projektu dotycz¹cego za-
gospodarowania przestrzeni publicznej
w centrum miejscowo�ci mo¿e byæ zre-
alizowana przez gminê Majdan Królew-
ski inwestycja pod nazw¹ �Budowa urz¹-
dzeñ ma³ej architektury z rewitalizacj¹
centrum miejscowo�ci Majdan Królew-
ski�. Podstawowym celem tej inwestycji
by³o poprawienie bezpieczeñstwa u¿yt-
kowników parkingów i chodników
w centrum miejscowo�ci. W ramach prac
rozdzielono ruch pojazdów i pieszych
przy jednoczesnym zachowaniu trwa³ego
wizerunku historycznego oraz kulturo-
wego centrum wsi. Zrekonstruowano

Odnawiaj¹ i rozwijaj¹ wie�

Kostka brukowa, uporz¹dkowane trakty piesze i parking dla samochodów - to
wszystko w centralnej czê�ci Majdanu Królewskiego wykonano za pieni¹dze z PROW-u.
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tak¿e istniej¹ce pomniki oraz miejsca
pamiêci. Dodatkowym efektem jest roz-
winiêcie funkcji wypoczynkowej i repre-
zentacyjnej tej czê�ci Majdanu Królewskie-
go. Koszty ca³kowite operacji wynios³y
prawie 734 tys. z³. Koszty kwalifikowalne
wyliczono na poziomie ponad 603 tys. z³.
Podobna operacja zatytu³owana �Prze-

budowa i ukszta³towanie funkcjonalno-
-przestrzenne centrum wsi Wielkie Oczy
poprzez budowê chodników, parkingów,
o�wietlenia, remont �wietlicy wiejskiej
oraz otoczenia Wiejskiego Domu Kultury
wraz z ogrodzeniem i wyposa¿eniem�,
zosta³a zrealizowana przez gminê Wielkie
Oczy. Koszty ca³kowite projektu wynio-
s³y ponad 344 tys. z³, koszty kwalifiko-
walne kszta³tuj¹ siê na poziomie blisko
285 tys. z³.
Inwestycje zwi¹zane z kszta³towaniem

przestrzeni publicznej s¹ podejmowane
przez ró¿nego rodzaju beneficjentów.
Jako przyk³ad operacji realizowanej
w tym zakresie przez parafiê rzymsko-
katolick¹ mo¿na podaæ projekt pod
nazw¹ �Estetyka przestrzeni publicznej
szans¹ na rozwój �redniej Wsi - zagospo-

darowanie terenu wokó³ miejscowego
ko�cio³a parafialnego�. Projekt obejmowa³
roboty ziemne, wykonanie kanalizacji
deszczowej oraz wykonanie dróg-chod-
ników z kostki brukowej. Inwestycjê
zrealizowa³a parafia pw. Narodzenia
NMP w �redniej Wsi. Koszty ca³kowite
przedsiêwziêcia to prawie 226 tys. z³.

INFRASTRUKTURA
SPORTOWA

Przyk³adem inwestycji obejmuj¹cej
tworzenie ogólnodostêpnej infrastruktury
sportowej na obszarach wiejskich jest
realizacja projektu pod nazw¹ �Budowa
boisk wielofunkcyjnych w K³y¿owie�,
realizowana przez gminê Pysznica. Pro-
jekt zak³ada³ wykonanie robót budowla-
nych i dostaw zwi¹zanych z utworze-
niem i wyposa¿eniem wielofunkcyjnych
boisk sportowych obejmuj¹cych kom-
pleks sportowy: do pi³ki rêcznej, koszy-
kówki, siatkówki oraz kortu tenisowego
o nawierzchni wykonanej z trawy synte-
tycznej. Beneficjent stworzy³ nowoczesn¹
bazê sportowo-rekreacyjn¹, która przy-

czyni siê do rozwoju fizycznego miesz-
kañców oraz u³atwi rozwijanie ich uzdol-
nieñ sportowych i promocjê aktywnego
spêdzania wolnego czasu. Koszty ca³ko-
wite tego dzia³ania wynosz¹ nieca³e 363
tys. z³, z czego koszty kwalifikowalne to
ponad 298 tys. z³.
Gmina Grêbów zrealizowa³a projekt

pod nazw¹ �Modernizacja boiska sporto-
wego w Stalach�. W ramach projektu
zmodernizowano przestarza³¹ p³ytê bo-
iska sportowego w miejscowo�ci Stale,
wybudowano kabiny dla zawodników,
utwardzono alejki i place, a tak¿e wyko-
nano nowe ogrodzenie terenu. Koszty
tego przedsiêwziêcia to ponad 238 tys. z³,
koszty kwalifikowalne wynosz¹ ponad
195 tys. z³.
Oprócz przyk³adowo wymienionych,

realizowane s¹ równie¿ operacje zwi¹zane
z rewitalizacj¹, utrzymaniem i odbudow¹
zabytków nieruchomych na obszarach
wiejskich, zakupem wyposa¿enia i sprzêtu
wykorzystywanego do organizacji im-
prez kulturalnych oraz tworzeniem i roz-
wijaniem infrastruktury turystycznej.

Pawe³ Stok³osa

O skuteczno�ci pozyskiwania i inwestowania �rodków z PROW- u przekona³a siê ju¿ miejscowo�æ K³y¿ów w powiecie
stalowowolskim. Za �rodki w ramach dzia³ania �Odnowa i rozwój wsi�, wybudowano nowoczesny kompleks sportowy ze sztuczn¹
nawierzchni¹.
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Samorz¹dy rozumiej¹, na czym polega
profesjonalna komunikacja, jednak nie
wszystkie � taki wniosek mo¿na postawiæ
w oparciu o badania po�wiêcone komu-
nikacji, przeprowadzane cyklicznie przez
Zak³ad Public Relations Wy¿szej Szko³y
Informatyki i Zarz¹dzania w Rzeszowie.
Wójtowie, burmistrzowie i prezydenci
miast upodobali sobie szczególnie pro-
wadzenie relacji z mediami, które jednak
stanowi¹ tylko czê�æ dzia³añ okre�lanych
mianem public relations. Niektórzy wrêcz
my�l¹, ¿e relacje z mediami to klucz do
sukcesu. Po czê�ci maj¹ racjê, szczególnie
¿e wspó³cze�nie rola mediów wzrasta. Ale
nie mo¿na lekcewa¿yæ pozosta³ych narzê-
dzi i dzia³añ public relations, do których
zaliczamy m.in. budowanie relacji we-
wnêtrznych, komunikacjê kryzysow¹ czy
te¿ komunikacjê realizowan¹ za po�red-
nictwem i przy wspó³udziale nowocze-
snych narzêdzi informatycznych.
A wracaj¹c do media relations, dobrze

gdy przedstawiciele w³adzy samorz¹dowej
s¹ przygotowani do komunikacji z dzien-
nikarzami. Sprzyjaj¹ temu szkolenia
i warsztaty medialne. Niestety, nadal jest
wielu samorz¹dowców, którzy nie tyle
wymagaj¹ szkoleñ, co przede wszystkim
zmiany my�lenia. Budowanie relacji
z mediami w oparciu o zasadê, która
mówi, i¿ niewa¿ne jak pisz¹, wa¿ne, ¿e
pisz¹, to nie tylko b³¹d ale i jeden
z grzechów g³ównych w procesie kszta³-
towania wizerunku. Innym siê wydaje, ¿e
niepotrzebne im s¹ warsztaty, gdy¿ s¹ na
tyle doskonali, ¿e �wietnie wypadaj¹
w mediach. Byæ mo¿e to jest prawda, ale
nawet prawie idealny diament potrzebuje
oszlifowania.
W tym miejscu warto przytoczyæ kilka

zasad, na które nale¿y zwróciæ uwagê
przy kszta³towaniu wizerunku samorz¹du
i jego przedstawicieli. Pierwsza zasada
zak³ada dostêpno�æ dla dziennikarzy. Nie
jest w³a�ciwie odbierana sytuacja, gdy nie
tylko prezydent, burmistrz czy ich przed-
stawiciel (rzecznik prasowy) nie odbiera
telefonów od dziennikarzy, ale ignoruje
ich, nie oddzwaniaj¹c. Otwarto�æ powinna
dotyczyæ nie tylko sytuacji, w których
komentuje siê sukcesy, ale równie¿ sytu-
acji trudnych, kryzysowych. Inna zasada
mówi o konieczno�ci poznania specyfiki
pracy redakcji i dziennikarzy, gdy¿ od
tego czêsto uzale¿nione jest poprawne

komunikowanie za po�rednictwemmediów.
Nastêpna zasada dotyczy sprostowañ.
I tutaj jest kilka ró¿nych teorii. Warto
jednak przed sprostowaniem zadaæ sobie
pytanie czy warto. Bo czasem drobny
b³¹d, który tak naprawdê nikomu nie
szkodzi, lepiej pozostawiæ, ni¿ walczyæ
o zamieszczenie sprostowania. Nie têdy
droga. Lepsza od wojny z mediami jest
droga pokojowa. Sprostowanie powinno
byæ ostateczno�ci¹ i nie nale¿y go nad-
u¿ywaæ. Warto porozmawiaæ z autorem
publikacji. Nawet autoryzacja nie zawsze
musi byæ stosowana. Najlepiej realizowa-
na jest wspó³praca oparta na zaufaniu
i traktowaniu dziennikarzy jak partnerów.
Podejmuj¹c siê dzia³añ z zakresu relacji

z mediami warto pamiêtaæ o innej wa¿nej
zasadzie mówi¹cej o aktywno�ci wzglê-
dem mediów. To samorz¹dowcy powinni
poszukiwaæ dobrych, ciekawych tematów
i zachêcaæ media do ich wykorzystania.
Nie wolno pomijaæ mo¿liwo�ci zapraszania
dziennikarzy do udzia³u w wa¿nych
otwartych spotkaniach (narady, spotka-
nia). Tajemnice przed mediami siê nie
sprawdzaj¹; szczególnie ich konsekwen-
cje mog¹ byæ dotkliwe. Dziennikarze,
uczestnicz¹c w wydarzeniach, dostaj¹
wa¿ne informacje z pierwszej rêki. Nie
musz¹ wówczas opieraæ siê na samych
komunikatach. Buduj¹c dobre relacje
z dziennikarzami, warto pamiêtaæ rów-
nie¿ o konieczno�ci szybkiej reakcji na
to, co ukaza³o siê w mediach, szczegól-
nie w sytuacji, gdy omawiane problemy
s¹ no�ne i wa¿ne. Szybka reakcja mo¿e
zaowocowaæ dobrym odbiorem w�ród
spo³eczeñstwa.
Dobre relacje z mediami to podstawa.

Dziêki temu dziennikarz ma temat, a samo-
rz¹d doskona³¹ mo¿liwo�æ kreowania swo-
jego pozytywnego wizerunku. Inn¹ war-
to�ci¹ dobrych relacji z mediami jest to,
¿e mieszkañcy, lokalna spo³eczno�æ
otrzymuje dobr¹ i rzetelnie przygotowan¹
informacjê. Ale tak jak wspomniano na
pocz¹tku opracowania, profesjonalne pu-
blic relations to nie tylko relacje z media-
mi. To równie¿ komunikacja wewnêtrz-
na, na któr¹ sk³adaj¹ siê po pierwsze,
budowanie relacji z pracownikami okre-
�lonej jednostki samorz¹du, po drugie
za�, dobre komunikowanie. W pierwszym
przypadku chodzi o to, aby doprowadziæ
do sytuacji, w której pracownicy bêd¹ nie

tylko zmotywowani do wykonywania
swoich obowi¹zków, ale równie¿ bêd¹
odpowiedzialnie podchodzili do realiza-
cji zadañ na rzecz spo³eczno�ci lokal-
nych. W kwestii dobrego komunikowa-
nia chodzi przede wszystkim o takie
ustalenie zasad przep³ywu informacji, ¿e
unikniemy zak³óceñ i b³êdów w przeka-
zie informacji. Tym samym oszczêdzimy
samorz¹dowi problemów, jakie mog¹ siê
pojawiæ w zwi¹zku z b³êdami w komuni-
kacji. Komunikacja wewnêtrzna mo¿e
byæ realizowana przy wspó³udziale nowo-
czesnych technologii: intranetu, blogów,
ale równie¿ za pomoc¹ tradycyjnych
narzêdzi takich jak tablice og³oszeñ czy
spotkania informacyjne.
Podsumowuj¹c, warto zwróciæ jeszcze

uwagê na inny aspekt budowania wize-
runku, a mianowicie na konieczno�æ
przygotowania i reagowania w sytuacji,
gdy dojdzie do kryzysu. Wszystkie kroki,
jakie podejmiemy, szybko�æ dzia³ania,
adekwatno�æ do zaistnia³ego problemu,
to elementy efektywnej procedury, która
mo¿e nas uchroniæ przed problemami
wizerunkowymi. Warto zatem takie ksiêgi
kryzysowe przygotowaæ. Z badañ prze-
prowadzanych na Podkarpaciu wynika,
¿e tylko jeden samorz¹d taki w³a�nie
manual kryzysowy posiada. Trudno po-
tem siê dziwiæ, ¿e samorz¹dowcy nie
potrafi¹ sobie poradziæ z kreowaniem
wizerunku. Warto równie¿ postawiæ na
szkolenia, czy to medialne, czy z budo-
wania relacji. Mo¿e nie rozwi¹¿¹ one
wszystkich problemów, ale z pewno�ci¹
bêd¹ pomocne.

Dr Dariusz Tworzyd³o

Kreowanie wizerunku
w samorz¹dzie

Dariusz Tworzyd³o, ekspert ds. public
relations, prezes Zarz¹du Polskiego Sto-
warzyszenia Public Relations, cz³onek
Rady Etyki Public Relations, pracownik
naukowy Wy¿szej Szko³y Informatyki
i Zarz¹dzania w Rzeszowie

Kreowanie wizerunku
w samorz¹dzie
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� historia �

Jednym z czêsto poruszanych tematów
jest faktyczny kszta³t planu operacyjnego
obrony Polski. W¹tpliwo�ci budzi przede
wszystkim fakt, ¿e dzi� plan ten znamy
jedynie z analizy gen. Wac³awa Stachiewi-
cza (przed wojn¹ szefa Sztabu G³ównego
WP, a od 1 wrze�nia 1939 r. Szefa Sztabu
NaczelnegoWodza). Z powsta³ej dopiero w
drugiej po³owie lat 40. XX w. analizy
wynika, ¿e Stachiewicz planu operacyj-
nego w zasadzie nie zna³. Powstaje zatem
pytanie, czy znali go dowódcy armii,
którzy mieli bezpo�rednio go realizowaæ?
Spróbujmy przyjrzeæ siê przebiegowi kam-
panii na po³udniu Polski i skonfrontowaæ
go z funkcjonuj¹cym w historiografii mo-
delem planu operacyjnego.

ARMIA �KARPATY�

W pierwotnej wersji planu mobiliza-
cyjnego obrona Górnego �l¹ska i Ma³o-
polski Zachodniej spoczywaæ mia³a na
barkach Armii �Kraków� dowodzonej
przez gen. Antoniego Szyllinga i opiera³a
siê na fortyfikacjach Obszaru Warownego
�l¹sk. Zmieniaj¹ca siê wiosn¹ i latem
1939 r. sytuacja geopolityczna i wzrost
zagro¿enia ze strony S³owacji sk³oni³y
polskie dowództwo do wydzielenia ko-
lejnego zwi¹zku operacyjnego na po³u-
dniu kraju � Armii �Karpaty�, której zada-
niem by³a os³ona po³udniowej granicy
pañstwa. Dowództwo nad t¹ improwizo-
wan¹ armi¹ obj¹³ gen. Kazimierz Fabrycy.
Do dyspozycji otrzyma³ dwie brygady
górskie sk³adaj¹ce siê z niezgranych i s³a-
bo uzbrojonych oddzia³ów Obrony Naro-
dowej oraz niewielkiej liczby ¿o³nierzy
Korpusu Ochrony Pogranicza i Strzelców
Podhalañskich. By³y to si³y s³abe nawet
do realizacji pierwotnie zak³adanej os³o-
ny granicy po³udniowej.

Wiêkszo�æ historyków badaj¹cych prze-
bieg kampanii wrze�niowej sk³ania siê do
opinii, ¿e sk³adaj¹ca siê z 5. dywizji i 3.
brygady (w nastêpnych dniach wzmoc-
niona mia³a byæ kolejnymi 2 lub 3 dywi-
zjami) Armia �Kraków� stanowiæ mia³a
twardy bastion, w oparciu o który armie
polskie z pó³nocy mia³y schodkowo cofaæ
siê na liniê Wis³y. Jej rola okre�lana jest
czêsto mianem �zawiasu�. W koncepcji
�planu operacyjnego� kluczowe dla zwy-
ciêstwa mia³o byæ utrzymanie po³udnia
kraju i linii komunikacyjnych z zachodnimi
aliantami przez Rumuniê. To stamt¹d
mia³a nadej�æ pomoc, która pozwoli³aby
pokonaæ Niemców. Dla realizacji tego
za³o¿enia konieczne by³o jak najd³u¿sze
utrzymanie Górnego �l¹ska, a w dalszej
perspektywie obrona Ma³opolski i Pod-
karpacia. Jednak ju¿ 2 wrze�nia wobec
przeskszydlenia si³ g³ównych Armii �Kra-
ków� sta³o siê jasne, ¿e utrzymanie przewi-
dywanego do obrony obszaru grozi okr¹¿e-
niem i zag³ad¹ ca³ej armii. 3 wrze�nia
Armia �Kraków� rozpoczê³a odwrót na
wschód. Plan operacyjny przewidywa³
tak¹ ewentualno�æ i zak³ada³ odtworzenie
linii obrony na rzekach Nida i Dunajec.
Zgodnie z t¹ koncepcj¹ Sztab Naczelnego
Wodza wyda³ odpowiednie dyspozycje
dowódcy Armii �Karpaty�, aby zabezpie-
czy³ operacyjnie sprawne objêcie przez
cofaj¹ce siê oddzia³y Armii �Kraków�
nowej linii obronnej oraz os³ania³ ma-
newr. W tym celu pod rozkazy gen.
Fabrycego oddano dwie �wie¿o zmobili-
zowane dywizje piechoty (11. DP i 24.
DP). Wydaje siê, ¿e Fabrycy musia³ byæ
w pe³ni �wiadomy tego zadania, skoro
wy³adowuj¹ca siê w rejonie Tarnowa 24.
DP (dowódca p³k Boles³aw Krzy¿anow-
ski) natychmiast po przybyciu w dniu 5
wrze�nia przyst¹pi³a do budowy umoc-

nieñ polowych, a z przewidywanego
rejonu walk ewakuowano ludno�æ cy-
wiln¹. Linia obronna dywizji rozci¹gnê³a
siê od Zakliczyna na po³udniu do Bo-
bownik Wielkich na pó³nocy. Dalej na
pó³noc liniê rzeki stopniowo obsadza³y
bataliony przybywaj¹ce z zachodu grupy
operacyjnej gen. Boruty-Spiechowicza.
Dywizja szybko otrzyma³a wzmocnienie
w postaci batalionów ON i batalionów
rezerwowych formowanych w koszarach
garnizonu Tarnów, tak ¿e w chwili poja-
wienia siê Niemców zamiast etatowych 9
batalionów piechoty, Krzy¿anowski dys-
ponowa³ 15 batalionami.

OBRONA NA DUNAJCU

Zauwa¿my, ¿e rzeka Dunajec we
wrze�niu 1939 r. nie stanowi³a istotnej
przeszkody terenowej. Piechota i czo³gi
mog³y j¹ z ³atwo�ci¹ przekroczyæ. War-
to�æ obronna pozycji 24. DP polega³a na
tym, ¿e znajdowa³a siê ona na wzgórzach
pozwalaj¹cych na g³êboki wgl¹d w pozy-
cje przeciwnika staraj¹cego siê podej�æ
do przeprawy. Dobrze przygotowane
umocnienia dawa³y szansê na zatrzyma-
nie wielokrotnie silniejszego przeciwnika
� co zreszt¹ mia³o miejsce w tym samym
miejscu w 1915 r., gdy Rosjanie zadali
ciê¿kie straty atakuj¹cym wojskom
pañstw centralnych. S³abo�ci¹ polskiej
pozycji nad Dunajcem by³ chwilowy brak
artylerii dywizyjnej, której czê�æ dotar³a
dopiero 6 wrze�nia wieczorem. Drugim
problemem komplikuj¹cym sytuacjê by³
brak kontaktu z si³ami polskimi na po³u-
dniu, które 5 wrze�nia przygotowywa³y
siê do obrony Nowego S¹cza (2. BG).
W polskiej linii powsta³a zatem blisko 40
km luka, któr¹ rzecz jasna wykorzystali
Niemcy. Dlaczego tak siê sta³o? Przecie¿
Armia �Karpaty� dysponowa³a jeszcze
jedn¹ �wie¿¹ dywizj¹ piechoty. 11. Kresowa
Dywizja Piechoty (dowódca p³k Bronis³aw
Prugar-Ketling), bo o niej mowa, by³a
formowana w Ko³omyi, Stryju i Stanis³a-
wowie, i, wed³ug wcze�niejszego planu,
mia³a wzmocniæ Armiê �Kraków�. Gdy
czê�æ si³ dywizji (3 bataliony, dywizjon
artylerii i kawaleria dywizyjna) wy³adowa³a
siê ju¿ w rejonie Bochni i Nowego
Wi�nicza, pozosta³e transporty zosta³y
zawrócone i skierowane do dyspozycji
gen. Fabrycego. Ten przerzuci³ nowe
oddzia³y na pó³noc od Jas³a, nad rzekê
Wis³okê - niemal 70 km od wyrwy w pol-
skim ugrupowaniu obronnym. Zamiast
wykorzystaæ te �wie¿e si³y do wzmocnienia
prowadz¹cej chaotyczn¹ obronê 2. Brygady
Górskiej lub obsadzenia odcinka w rejonie
Ro¿nowa, gen. Fabrycy nakaza³ 11. KDP

Nad �rodkowym Dunajcem. Próba obrony Podkarpacia
od zachodu we wrze�niu 1939 r.

Zanim nadesz³y czo³gi
Wojna obronna Polski w 1939 r. nawet po siedemdziesiêciu latach wzbudza

ogromne emocje i zainteresowanie historyków oraz pasjonatów przesz³o�ci.
Zdawaæ by siê mog³o, ¿e zosta³a ona bardzo rzetelnie i wszechstronnie
zbadana przez historyków i teoretyków wojskowo�ci. Powszechnie znane s¹
g³ówne za³o¿enia walcz¹cych stron, ich si³y i �rodki oraz najwa¿niejsze, prze³o-
mowe bitwy, zarówno te, które decydowa³y o niepowodzeniu obrony jak i te,
które o�wietli³y blaskiem chwa³y orê¿ polski. Jednak ta powszechna wiedza w
rozwa¿aniach wielu wspó³czesnych historyków okazuje siê dyskusyjna.

Zanim nadesz³y czo³gi
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zorganizowanie przej�ciowej linii obronnej
na Wis³oce, w miejscu które posiada³o
znacznie s³absze walory ni¿ wzgórza nad
Dunajcem. Samo rozlokowanie si³ polskich
w dniu 5 wrze�nia stawia³o zatem pod
znakiem zapytania powodzenie manewru
odwrotowego Armii �Kraków� i szanse
na odtworzenie zwartej linii frontu.
Z zachowanej korespondencji dowódcy

Armii �Karpaty� i Sztabu Naczelnego Wodza
wynika, ¿e marsza³ek by³ przekonany
o tym, i¿ Fabrycy faktycznie realizuje
plan obrony linii Dunajca i zabezpiecza
odwrót wojsk z Górnego �l¹ska. 6 wrze-
�nia gen. Fabrycemu powierzono obronê
ca³ego po³udniowego odcinka frontu,
tworz¹c Armiê �Ma³opolska�, w sk³ad
której wchodzi³y dotychczasowe si³y Armii
�Karpaty� oraz zgrupowania Armii �Kra-
ków�. Na gen. Fabrycym spoczê³a zatem
odpowiedzialno�æ za sprawne przekro-
czenie linii Dunajca przez oddzia³y gen.
Boruty-Spiechowicza poruszaj¹ce siê
z zachodu w przybli¿eniu wzd³u¿ osi
dzisiejszej drogi A-4 w kierunku na pó³noc
od Tarnowa. Ich dowódca by³ przekonany,
¿e przeprawa przez rzekê bêdzie zabez-
pieczona i spodziewa³ siê, i¿ zaraz po
przekroczeniu Dunajca przejdzie w tym
rejonie do obrony. W tym czasie jego
oddzia³y by³y �cigane przez niemieck¹ 2.
Dywizjê Pancern¹, 44. DP i 45. DP. Na
po³udnie od g³ównej osi odwrotu w kie-
runki Dunajca naciera³a w pierwszej ko-
lejno�ci 4. Dywizja Lekka, a za ni¹ 2. i 3.
Dywizja Górska. To w³a�nie pododdzia³y
4. DLek. pierwsze dotar³y 5 wrze�nia do
�rodkowego Dunajca w rejonie Czchowa
i prowadzi³y intensywne rozpoznanie
w kierunku pó³nocnym i po³udniowym.
Obecno�æ niemieckich si³ pancernych

wywo³a³a panikê w Nowym S¹czu, który
zosta³ opuszczony przez oddzia³y polskie
jeszcze tego samego dnia. Nad �rodko-
wym i dolnym Dunajcem szykowano siê
do obrony. 6 wrze�nia od rana si³y
niemieckiej 4. DLek. stara³y siê rozpoznaæ
pozycje polskie wzd³u¿ Dunajca, zdobywa-
j¹c Zakliczyn i podchodz¹c pod Lus³awice.
Po po³udniu rozpocz¹³ siê jednoczesny
atak niemiecki na po³udniowe skrzyd³o
ugrupowania 24. DP (38 pp z Przemy�la
wspierany przez 17. pp z Rzeszowa) we
Wróblowicach oraz na centrum polskiego
ugrupowania w rejonie Wojnicza. Dosz³o
do wyj¹tkowo zaciêtej walki, podczas
której niemiecka piechota zmotoryzowana
i czo³gi zajê³y Wróblowice, podpalaj¹c
przy tym ponad 40 gospodarstw. Polacy
wycofali siê na góruj¹ce nad Wróblowicami
wzgórza, na których przygotowano system
umocnieñ polowych z pe³nowymiarowymi
rowami strzeleckimi i ukrytymi stanowiska-

mi mo�dzierzy. Atak niemiecki utkn¹³
w miejscu, nie mog¹c pokonaæ tej prze-
szkody, ale we Wróblowicach zginê³o
kilkudziesiêciu ¿o³nierzy 38. pu³ku. Dra-
matyczna walka rozegra³a siê tak¿e w Woj-
niczu, gdzie 39. pp z Jaros³awia zajmowa³
pozycje na wzgórzach wschodniego brzegu
(tu wykonano jedynie do³ki strzeleckie
i zamaskowano stanowiska artylerii do
strzelania na wprost). W samym Wojniczu
dosz³o do walki z polskim ubezpieczeniem.
W zapadaj¹cych ciemno�ciach rozpocz¹³
siê ostrza³ artyleryjski pozycji polskich,
który jednak nie wyrz¹dza³ wiêkszych
szkód. Stopniowo, wmiarê roz³adowywania
kolejnych transportów, do pojedynku ar-
tyleryjskiego w³¹cza³y siê z kolei polskie
baterie. Dowódca 24. DP okre�la³ w³asne
po³o¿enie jako stosunkowo korzystne.
Przewidywa³ ryzyko obej�cia w³asnej pozy-
cji od po³udnia (w nocy 17. pp powstrzy-
ma³ próbê przedarcia siê niemieckich
samochodów pancernych w kierunku
Gromnika), ale zak³ada³, ¿e wykorzystu-
j¹c dobry do obrony teren i dysponuj¹c
chwilow¹ przewag¹ liczebn¹ bêdzie w sta-
nie skutecznie os³oniæ przeprawê wojsk
gen. Boruty-Spiechowicza.

ODWRÓT

Tymczasem jednak w sztabie Armii
�Ma³opolska� podjêto decyzjê o wycofa-
niu wszystkich si³ Armii �Karpaty� na
now¹ liniê obronn¹ na Wis³oce. O godzinie
22.00 6 wrze�nia, rozkaz zosta³ przeka-
zany telefonicznie p³k. Krzy¿anowskie-
mu. Trudno by³o dowódcy 24. DP zrozu-
mieæ, dlaczego ma opu�ciæ dogodn¹
pozycjê i pozostawiæ wycofuj¹ce siê z za-
chodu oddzia³y Armii �Kraków� samym
sobie, ale rozkaz wykonaæ musia³. Tej
samej nocy wys³ano oficera ³¹cznikowe-
go do dowództwa 10. Brygady Kawalerii
p³k. Stanis³awa Maczka z rozkazem odej-
�cia do odwodu armii w rejon Rzeszowa.
Rozkaz ten zosta³ 7 wrze�nia przekazany
dowódcy grupy operacyjnej �Boruta�
zmierzaj¹cej z zachodu nad Dunajec, ale
nie przekazano mu informacji o wycofa-
niu 24. DP.
Rankiem 7 wrze�nia dowódca niemiec-

kiej 4. DLek. Alfred Ritter von Hubicki

musia³ byæ zaskoczony, gdy odkry³, ¿e
Polacy opuszczaj¹ korzystne pozycje
obronne. Nie zwleka³ te¿ z wys³aniem
po�cigu, który ca³kowicie zdezorganizowa³
odwrót 24. DP w kierunku Pilzna i Dêbicy.
Jednocze�nie do Wojnicza zbli¿a³y siê
czo³gi 2. DPanc. W Zg³obicach i Bogumi³o-
wicach Niemcy zastali wysadzone mosty
i opuszczone przez Polaków dobrze
przygotowane pozycje obronne. Nie-
zw³ocznie zajêli Tarnów i rozwinêli natarcie
po obu stronach Dunajca w stronê jego
uj�cia do Wis³y. Manewr ten zamkn¹³
drogê odwrotu czê�ci wojsk gen. Boruty-
-Spiechowicza i ostatecznie zniweczy³ plany
niedopuszczenia wroga na Podkarpacie
od zachodu. Gen. Fabrycy zak³ada³ jeszcze
odtworzenie linii obronnej na Sanie i na-
wet przeprowadzenie stamt¹d kontrofen-
sywy, ale by³y to ju¿ tylko mrzonki. Aby
tego dokonaæ, polska piechota musia³aby
wygraæ �wy�cig z czo³gami�. Niemieckie
jednostki szybkie wla³y siê na Rzeszowsz-
czyznê, wyprzedzaj¹c stawiaj¹ce coraz
s³abszy opór wojska polskie.
Z analizy sytuacji nad Dunajcem

w dniach 4 - 7 wrze�nia widaæ, ¿e postê-
powanie dowódcy Armii �Ma³opolska�
nie by³o zgodne z planem operacyjnym.
Gen. Fabrycy mia³ �wiadomo�æ najpierw
pozostawienia luki w obronie Dunajca,
a pó�niej wydania wojsk Armii �Kraków�
na pastwê niemieckich czo³gów. Trudno
oceniæ, czy decyzje gen. Fabrycego i jego
otoczenia wynika³y z indolencji, czy
z kompletnego braku oceny sytuacji. Wy-
daje siê, ¿e meldunki gen. Fabrycego
o wycofaniu na liniê Wis³oki nie wzbudzi-
³y zaniepokojenia w Sztabie Naczelnego
Wodza. By³y one utrzymane w tonie
uspokajaj¹cym, a sam genera³ jeszcze 10
wrze�nia wyra¿a³ przekonanie, ¿e nieba-
wem pobije Niemców. Byæ mo¿e zatem
realizowa³ koncepcjê dzia³añ zupe³nie
odmienn¹ od tak zwanego �planu opera-
cyjnego Naczelnego Wodza�, a byæ mo¿e
wcale za³o¿eñ tego planu nie zna³. Inter-
pretacja tych wydarzeñ pozostanie za-
pewne na d³ugo tematem dyskusji w�ród
historyków.

Bogus³aw Kleszczyñski
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W Hucie Komorowskiej ko³o Kolbuszowej powstanie muzeum i centrum
misyjne upamiêtniaj¹ce ¿ycie i misyjn¹ pos³ugê ks. kardyna³a Adama Koz³o-
wieckiego.

Pamiêci kardyna³a
By³ jezuit¹, przez ponad 60 lat pracowa³

w Afryce. Ten czas po�wiêci³ na krzewie-
nie chrze�cijañstwa w�ród mieszkañców
Zambii. Zmar³ trzy lata temu w wieku 96
lat. Jego cia³o spoczê³o na cmentarzu

w Lusace. Mowa o ks. kardynale Adamie
Koz³owieckim. Ten zas³u¿ony misjonarz
urodzi³ siê na ziemi kolbuszowskiej.
Pamiêæ o nim i jego ofiarnej s³u¿bie
pielêgnuje fundacja �Serce bez granic�.

Organizacja otrzyma³a w³a�nie pieni¹dze
na rekonstrukcjê pa³acu Koz³owieckich.
3 mln z³ pochodzi z Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa
Podkarpackiego na lata 2007 � 2013
i pozwoli zamieniæ ruiny budynku na
Diecezjalne Centrum Misyjne i centrum
pamiêci o kardynale Koz³owieckim.
Budowa ma ruszyæ na wiosnê. Pod

koniec lutego marsza³ek województwa
podkarpackiego Zygmunt Cholewiñski
podpisa³ stosown¹ umowê gwarantuj¹c¹
fundacji �rodki na realizacjê dzie³a.
� Cieszê siê, ¿e mogê podpisaæ ten
dokument. My�lê, ¿e za jaki� czas spot-
kamy siê ju¿ w wiêkszym gronie na
otwarciu nowych obiektów - mówi³
w Hucie Komorowskiej marsza³ek.
W nowoczesnym centrum misyjnym

szerzone bêd¹ informacja nie tylko o za-
s³u¿onym rodaku, ale równie¿ o wyjaz-
dach duchownych na misje do odleg³ych
krajów. - Dla diecezji sandomierskiej,
oraz dla województwa podkarpackiego
ta inwestycja to uhonorowanie syna tej
ziemi, który chocia¿ pe³ni³ swoj¹ pos³ugê
za granic¹, jako misjonarz i biskup na
kontynencie afrykañskim, szeroko rozs³a-
wi³ imiê naszej ojczyzny. M³odzi ludzie
bêd¹ mogli zapoznaæ siê z jego wielkim
dzie³em i mo¿e dziêki temu obudz¹
w sobie pragnienie po�wiêcenia siê dru-
giemu cz³owiekowi - podkre�la biskup
sandomierski Krzysztof Nitkiewicz.

S.T.

Ks. biskup Krzysztof Nitkiewicz i marsza³ek Zygmunt Cholewiñski podpisuj¹
umowê gwarantuj¹c¹ �rodki na rozpoczêcie inwestycji. Obok starosta kolbuszowski
Józef Kardy�.

Smaczne i zdrowe wyroby ekologiczne produkowane na terenie woje-
wództwa podkarpackiego promowa³y nasz region podczas Miêdzynarodo-
wych Targów ¯ywno�ci i Produktów Ekologicznych �BioFach 2010� w No-
rymberdze.

Smaczna promocja
w Niemczech

�BioFach� to jedne z najwiêkszych
i najbardziej presti¿owych targów po�wiê-
cone certyfikowanym produktom rolnic-
twa ekologicznego. W tym roku wziê³o
w nich udzia³ prawie 2700 wystawców
z 70 krajów, a tak¿e ponad kilkadziesi¹t
tysiêcy go�ci z wielu krajów �wiata. Doro-
bek polskiego rolnictwa ekologicznego
prezentowa³o 13 województw na wspólnej
powierzchni wystawienniczej, tworz¹c
�polsk¹ wyspê� o powierzchni 300 m2.
Na tegorocznych targach prezentowane

by³y wyroby kilku podkarpackich firm,
które cieszy³y siê du¿ym zainteresowa-
niem. Przeprowadzono kilkadziesi¹t roz-
mów, których przedmiotem by³a wspó³-
praca w zakresie handlu produktami
ekologicznymi. Województwo podkarpac-
kie, jako jedno z najwiêkszych pod wzglê-
dem liczby gospodarstw ekologicznych,
staje siê wizytówk¹ polskiego rolnictwa
ekologicznego. Wraz ze wzrostem gospo-
darstw ekologicznych, rozwijaj¹ siê firmy
przetwórcze, które zajmuj¹ siê sprzeda¿¹
i przetwarzaniem produktów ekologicz-
nych.

Bogus³aw Kmieæ
Stoisko województwa podkarpackiego podczas Miêdzynarodowych Targów

¯ywno�ci i Produktów Ekologicznych �BioFach�.
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Jest to osoba w wieku 35 lat, ma
wy¿sze wykszta³cenie i jest mieszkañ-
cem du¿ego miasta w Polsce � taki jest
statystyczny turysta odwiedzaj¹cy woje-
wództwo podkarpackie. Wynika to z ba-
dañ ruchu turystycznego przeprowadzo-
nych na terenie regionu.
Badania w�ród osób odwiedzaj¹cych

nasze województwo przeprowadzono
miêdzy 1 maja a 30 kwietnia 2009 r. w:

Zespole Zamkowo-Parkowym w Bara-
nowie Sandomierskim, Porcie Lotniczym
Rzeszów-Jasionka, Zespole Zamkowo-
-Parkowym w Krasiczynie, Muzeum-
-Zamku w £añcucie, Podziemnej Trasie
Turystycznej w Rzeszowie, Muzeum Bu-
downictwa Ludowego w Sanoku, na
koronie zapory wodnej w Solinie oraz
na wierzchowinie Po³oniny Wetliñskiej.
Jak wykaza³y badania, w�ród na-

szych go�ci 95,8 proc. to mieszkañcy
Polski, a tylko 4,2 proc przybysze z za-
granicy.
W�ród krajowych turystów najwiêcej

przyjecha³o z województw: ma³opolskiego,
mazowieckiego, lubelskiego oraz �l¹skie-
go. Najrzadziej odwiedzali nas mieszkañcy
lubuskiego, warmiñsko-mazurskiego
i podlaskiego.
Spo�ród miast w Polsce, najliczniej

odwiedzaj¹cy nasz region przybywali
z Warszawy, Krakowa i Lublina; z zagra-
nicy za�: ze Stanów Zjednoczonych, Wiel-
kiej Brytanii i Niemiec. Najliczniejsza pod
wzglêdem wiekowym by³a grupa osób w
przedziale 26 - 35 lat.
Po³owa odwiedzaj¹cych zdeklarowa³a

wy¿sze wykszta³cenie, liczne by³y osoby
z wykszta³ceniem �rednim, najczê�ciej
byli to urzêdnicy, nauczyciele, przedsiê-
biorcy i pracownicy handlowi. Przyby-
waj¹cy wskazywali najczê�ciej na posia-
dany dobry oraz �redni status materialny.
Pobyty w województwie nie trwa³y d³ugo,
dominowa³y 2- i 3-dniowe. wizyty. Od-
wiedzaj¹cy deklarowali w zdecydowanej
wiêkszo�ci (47 proc.) wydatki na pozio-
mie 250 z³ na osobê. W trakcie pobytu
w województwie podkarpackim, w�ród
miejsc najczê�ciej odwiedzanych domino-
wa³y Bieszczady, a najczê�ciej wskazy-
wan¹ miejscowo�ci¹ by³a Solina. W dalszej
kolejno�ci najchêtniej odwiedzanymi miej-
scowo�ciami by³y: Rzeszów, Przemy�l,
£añcut, Krasiczyn, Le¿ajsk, Jaros³aw, Bo-
lestraszyce i Krosno.
Pozytywne opinie dotycz¹ce pobytu

w naszym regionie dotyczy³y g³ównie
walorów krajobrazowych, go�cinno�ci
mieszkañców oraz mi³ej atmosfery po-
bytu. Z kolei cudzoziemcy wskazali na
czysto�æ i ³ad w otoczeniu oraz dobr¹
kuchniê. Jedn¹ z najczê�ciej wymienia-
nych negatywnych cech by³ z³y stan dróg
i s³abe oznakowanie komunikacyjne.

Janusz Danak

Wy¿sza Szko³a Informatyki i Zarz¹dzania w Rzeszowie zbada³a, kto,
dlaczego i jak czêsto odwiedza województwo podkarpackie. Wyniki badañ
zaprezentowano podczas seminarium w Urzêdzie Marsza³kowskim Woje-
wództwa Podkarpackiego na pocz¹tku lutego.

Zbadano turystów
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Uczestnicy seminarium (od lewej): Robert Bañkosz z Urzêdu Miejskiego w Sanoku,
Wojciech Weso³kin z Centrum Informacji Turystycznej w Sanoku.

Ambasador Dawid Costello (po lewej) zainteresowany by³ te¿
walorami turystycznymi naszego regionu. Dla uzupe³nienia infor-
macji wicemarsza³ek Bogdan Rzoñca podarowa³ mu foldery i albu-
my ukazuj¹ce nasz region.
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Kanadyjczycy chc¹
wspó³pracowaæ

Ambasador Kanady w Polsce Daniel Costello go�ci³ w marcu
w województwie podkarpackim. Jednym z punktów wizyty,
w której uczestniczy³ równie¿ doradca handlowy Ambasady
Sunny Sekhon, by³a rozmowa z wicemarsza³kiem województwa
podkarpackiego Bogdanem Rzoñc¹. Podczas spotkania poru-
szane by³y tematy zwi¹zane z rozwojem przemys³u w naszym
regionie oraz funkcjonowaniem Specjalnych Stref Ekonomicz-
nych, a tak¿e o�rodków badawczo-naukowych, w których
kszta³ceni s¹ piloci.

BP
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Urz¹d marsza³kowski
tu¿ za podium

Pierwszy Pysznicki Turniej Halowej
Pi³ki No¿nej dla Samorz¹dowców za
nami. Aren¹ zmagañ by³a oddana do
u¿ytku w listopadzie ub. roku hala
sportowa w tej miejscowo�ci. W zawo-
dach, które odby³y siê 20 lutego br.,
udzia³ wziê³o osiem zespo³ów. O tytu³
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Dru¿yna Urzêdu Marsza³kowskiego Województwa Podkarpackiego
i �ozdoba� pysznickiego turnieju zespó³ cheerleaderek.

najlepszej dru¿yny turnieju walczy³y ze-
spo³y z³o¿one z samorz¹dowców. W
pachn¹cej jeszcze �wie¿o�ci¹ pysznickiej
hali sportowej pojawili siê reprezentan-
ci: Gminnego Zak³adu Komunalnego z
Pysznicy, Urzêdu Gminy w Pysznicy,
Urzêdu Miasta ze Stalowej Woli, Staro-

Zwyciêstwo pod siatk¹

Urz¹d marsza³kowski � KP PSP Kolbuszowa 2 - 0;
Stowarzyszenie Rani¿ów � Siatkarz Wola Rani¿owska 2 - 0;
Urz¹d marsza³kowski � Siatkarz Wola Rani¿owska 2 - 0;
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stwa Powiatowego w Stalowej Woli,
Urzêdu Gminy z Bojanowa, Urzêdu Gmi-
ny z Zaleszan, a tak¿e Urzêdu Gminy
z Radomy�la nad Sanem. Nie zabrak³o
reprezentacji Urzêdu Marsza³kowskiego
Województwa Podkarpackiego, której ka-
pitanem by³ marsza³ek Zygmunt Chole-
wiñski. Stawk¹ w meczach by³ puchar
ufundowany przez organizatora turnieju
� wójta Pysznicy Tadeusza B¹ka.
Dru¿yna UMWP w bia³o � niebies-

kich strojach z herbem województwa
podkarpackiego, zagra³a w sk³adzie: Zyg-
munt Cholewiñski, Leszek Oleszek, Ja-
nusz Danak, Hubert Czub, Wojciech
Pytko, Tomasz Burdzy, Krzysztof Cecu³a,
Pawe³ Kopczyñski, Konrad Cholewiñski
i Marek Grzesik. Poziom sportowy by³
bardzo wysoki, a rozgrywane mecze
bardzo emocjonuj¹ce. Pierwsze miejsce
i najokazalszy puchar wójta Pysznicy trafi³
do GZK w Pysznicy. Drugie miejsce
wywalczyli sobie samorz¹dowcy repre-
zentuj¹cy powiat stalowowolski. Trzecie
miejsce zdobyli urzêdnicy z Urzêdu
Gminy w Pysznicy. Za podium znale�li
siê kolejno: reprezentanci UMWP, UG
w Bojanowie, UM w Stalowej Woli, UG
w Zaleszanach i UG w Radomy�lu nad
Sanem. Tytu³ króla strzelców otrzyma³
Bart³omiej Madej z GZK w Pysznicy.
Najlepszym bramkarzem okaza³ siê Kazi-
mierz Butryn z Pysznicy.

Marek Grzesik

Dru¿yna Urzêdu Marsza³kowskiego Województwa Podkar-
packiego zajê³a pierwsze miejsce w III Turnieju Pi³ki Siatko-
wej o Puchar Prezesa Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju
O�wiaty, Kultury i Sportu z Rani¿owa, który odby³ siê w hali
sportowej gimnazjum w tej miejscowo�ci.
Litry wylanego potu, solidne zakwasy w miê�niach oraz

zdarte od dopingu gard³a � to �straty�� poniesione przez
uczestników turnieju. Ale zysków by³o wiêcej. � Przede
wszystkim wspania³a wspólna zabawa i znakomita promocja
sportu. Sukces ³atwo jednak nie przyszed³, bo przeciwnicy
walczyli z niesamowit¹ ambicj¹ i zaanga¿owaniem. Czwarte
miejsce zdobyli zawodnicy Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej z Kol-
buszowej, trzecie wywalczyli siatkarze z Woli Rani¿owskiej. Na
drugim miejscu znale�li siê przedstawiciele stowarzyszenia
z Rani¿awa. Puchar za pierwsze miejsce wywalczyli sobie
reprezentanci urzêdu marsza³kowskiego. Odebra³ go kapitan
dru¿yny Marcin Wójcik. Ponadto w zespole urzêdu zagrali:
Dariusz K³os, Jakub Adamczyk, Tadeusz K³os, Kazimierz
Grzesik, Piotr Pasterz, Rafa³ Piela.

Marek Grzesik
Kapitan dru¿yny UMWP Marcin Wójcik odbiera zwyciêski

puchar od prezesa rani¿owskiego stowarzyszenia Mariana Indyka

Wyniki Turnieju
Stowarzyszenie Rani¿ów � KP PSP Kolbuszowa 2- 0;
Siatkarz Wola Rani¿owska � KP PSP Kolbuszowa 2-0;
Stowarzyszenie Rani¿ów � Urz¹d marsza³kowski 0 - 2

blok_2010_nr3.p65 2010-03-19, 09:5920

Czarny



Pod koniec 2006 roku w Brukseli
zapad³a decyzja, dziêki której do £añcuta
nap³ynê³o dofinansowanie na realizacjê
projektu dotycz¹cego rewitalizacji i zagos-
podarowania budynków Mane¿u, Kasyna
Urzêdniczego oraz Storczykarni. W lutym
br. otworzono ostatni ze zmodernizowanych
budynków.
Przedsiêwziêcie mia³o na celu przede

wszystkim ochronê i zachowanie dziedzic-
twa kulturowego. Jak ocenia dyrektor Mu-
zeum � Zamku w £añcucie Wit Karol
Wojtowicz modernizacja tych trzech obiek-

Mane¿, Kasyno Urzêdnicze oraz Storczykarnia znajduj¹ce siê przy Mu-
zeum-Zamku w £añcucie, s¹ jeszcze bardziej atrakcyjne dla turystów.
Wszystko dziêki rewitalizacji przeprowadzonej na przestrzeni ostatnich lat
dziêki funduszom z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Go-
spodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego.

�Bogatsze� Muzeum w £añcucie
tów historycznych z pewno�ci¹ prze³o¿y
siê na upowszechnianie dóbr kulturalnych,
poszerzenie oferty kulturalnej oraz podnie-
sienie poziomu edukacji turystów w zakresie
historii muzeum oraz regionu po³udniowo
- wschodniej Polski, w efekcie czego na-
st¹pi wzrost atrakcyjno�ci turystycznej mia-
sta £añcuta.
Jako pierwsza modernizacji poddana

zosta³a zabytkowa Storczykarnia. Po zakoñ-
czeniu prac, w czerwcu 2008 r., do zwie-
dzania udostêpniono wyremontowany ze-
spó³ szklarniowy o powierzchni 560 m2.

Odtworzono w nim kolekcjê storczyków.
Ponadto urz¹dzono tam ma³¹ kafejkê ca³o-
roczn¹, a tak¿e przygotowano miejsce dla
du¿ej, letniej kawiarni, w której organizo-
wane s¹ koncerty, pokazy czy spotkania
poetyckie.
Kolejny obiekt to Kasyno Urzêdnicze,

otworzono je 12 lutego br. Na parterze
tego budynku znajduje siê sala wielofunk-
cyjna z foyer. Na piêtrze zlokalizowane jest
Muzeum Historii Miasta i Regionu, a na
poddaszu sala wyk³adowa i pomieszczenia
pomocnicze. W pó�niejszym czasie w piw-
nicach obiektu powstanie jeszcze lokal
gastronomiczny.
Ostatnie prace w ramach projektu pro-

wadzone by³y w Mane¿u. Oficjalne otwarcie
tego obiektu odby³o siê 19 lutego br.
Mane¿ to budynek z lat 30-tych XIX w.
Pierwotnie mie�ci³a siê w nim uje¿d¿alnia
u¿ytkowana niegdy� przez wojska austriac-
kie zwana Rajtszul¹ (od Reitschule). Od
bie¿¹cego roku zaczê³o dzia³aæ w nim
Podkarpackie Centrum Dziedzictwa. Bê-
dzie mo¿na w nim uzyskaæ informacje
turystyczne nie tylko o £añcucie i okolicy,
ale tak¿e o ca³ym regionie. Oprócz punk-
tów informacji turystycznej znajd¹ siê tam
sklepy z pami¹tkami, ksiêgarnia artystyczno
- turystyczna, kawiarenka oraz kino krajo-
znawcze. W lecie plac przed Mane¿em
wykorzystywany bêdzie do organizacji im-
prez plenerowych, jarmarków i koncertów
folklorystycznych.

M. £.

W Storczykarni podziwiaæ mo¿na imponuj¹cy zbiór tych egzotycznych kwiatów.

Storczykarnia
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Organizatorami zmagañ na �niegu by³y tradycyjnie Biesz-
czadzki Park Narodowy oraz Bieszczadzka Grupa GOPR.
Stolic¹ tego zimowego sportu od lat s¹ Ustrzyki Górne. To
stamt¹d zawodnicy wyruszaj¹ na szlak. Uczestnicy, pomimo
niesprzyjaj¹cej pogody, z zadowoleniem przemierzali biesz-
czadzkie szlaki. Bezpieczeñstwa na trasie pilnowali cz³onko-
wie Bieszczadzkiej Grupy GOPR.

W ostatnich kilku latach zauwa¿a siê du¿e zainteresowanie
skitouringiem. To jedna z odmian turystyki narciarskiej wykorzys-
tuj¹ca narty do zimowych wêdrówek. Dziêki skitouringowi
tury�ci maj¹ mo¿liwo�æ dotarcia do miejsc niedostêpnych dla
masowych turystów, zyskuj¹c dziêki temu bezpo�redni kon-
takt z przyrod¹ i cudownymi krajobrazami. W Beskidzie
Niskim, Bieszczadach oraz na pogórzu istnieje du¿a sieæ
szlaków pieszych, które w okresie zimowym doskonale
nadaj¹ siê na zimowe wêdrowanie. W tym roku Bieszczadzki
Rajd Narciarski odby³ siê po raz 28.

Tekst i fot.
Tomasz Rusznica

Kolejny Ogólnopolski Bieszczadzki Rajd Narciarski za
nami. To jedno z najwiêkszych przedsiêwziêæ promuj¹-
cych narciarstwo skitouringowe w województwie pod-
karpackim. W tym roku wziê³a w nim udzia³ blisko setka
osób z ca³ej Polski. Z roku na rok impreza cieszy siê coraz
wiêkszym zainteresowaniem.

Wêdrowanie na nartach
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