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Minęło 70 lat od tragedii w Gibraltarze
Na Podkarpaciu uczczono rocznicę śmierci gen. Władysława Sikorskiego. 

Marszałek Władysław Ortyl złożył kwiaty pod pomnikiem generała w Rze-

szowie, a w Tuszowie Narodowym, rodzinnej miejscowości Władysława 

Sikorskiego, skierował kilka ciepłych słów o działalności generała na rzecz 

Ojczyzny i wszystkich Polaków. Władysław Sikorski zasłużył się jako patriota, 

generał, społecznik, inżynier. Swoim życiem dowiódł, że można służyć praw-

dzie, bronić ojczyzny, walczyć o jej wolność nawet poza granicami kraju. Gdyby 

nie ta tragiczna, niewyjaśniona śmierć, może nie przechodzilibyśmy kaźni, 

może nie przechodzilibyśmy pięćdziesięciu lat komunizmu, może nasi ojco-

wie i dziadkowie nie cierpieliby w syberyjskich kazamatach. Tak to w historii 

bywa, że tragiczne wydarzenia często zmieniają jej bieg, tak jak ta katastrofa. 

Powinniśmy pamiętać o generale, czcić jego pamięć, tak jak z wielką pieczoło-

witością robią to mieszkańcy Tuszowa Narodowego – powiedział marszałek 

Władysław Ortyl. 

DK

Wizyta Ambasadora Białorusi w Rzeszowie
Bogdan Romaniuk Członek Zarządu Województwa Podkarpackiego 

spotkał się w czerwcu z Ambasadorem Republiki Białorusi Wiktarem 

Gajsionakiem. Spotkanie dotyczyło współpracy z partnerami białoruski-

mi w zakresie gospodarki, turystyki, kultury i sztuki. Członek zarządu 

Bogdan Romaniuk wyraził zainteresowanie poszerzeniem kontaktów 

z Białorusią. Podczas wizyty w naszym województwie Ambasador otwo-

rzył w Krośnie wystawę fotografii pt. „Inne oblicza Białorusi” oraz 

wystawę współczesnej białoruskiej grafiki i rzeźby, która będzie znaj-

dować się w budynku Biblioteki Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej 

im. Stanisława Pigonia w Krośnie.

DK

Marszałek oddał hołd Powstańcom
Marszałek Województwa Podkarpackiego Władysław Ortyl wziął udział 

w uroczystym odsłonięciu pomnika ku czci uczestników Powstania Stycznio-

wego z 1863 roku, który stanął w Gacach Słupieckich. Na uroczystościach byli 

również obecni m.in. wicemarszałek sejmu Marek Kuchciński, senator Mie-

czysław Gil, poseł Krzysztof Lipiec, a także samorządowcy. Uroczystą mszę 

świętą, która poprzedziła odsłonięcie pomnika celebrował biskup senior 

Edward Frankowski. Marszałek w swoim krótkim przemówieniu zapewnił, 

iż mimo przegranego powstania pamięć o poległych przetrwała w sercach 

Polaków. Podczas uroczystości zaproszone delegacje złożyły pod pomnikiem 

wiązanki kwiatów, a z samolotu PZL 101 Gawron pilotowanego przez Zbi-

gniewa Świerczyńskiego, zrzucono bukiet biało-czerwonych kwiatów, które 

pod pomnikiem złożył marszałek Władysław Ortyl.

MJP

Zagraniczni dziennikarze z wizytą na Podkarpaciu
Przedstawiciele zagranicznych mediów gościli na Podkarpaciu w ramach 

Kampanii Medialnej Promocji Makroregionu Polski Wschodniej. Spotkał się 

z nimi członek zarządu Bogdan Romaniuk. Goście zobaczyli m.in. fabrykę 

szyb samochodowych Pilkington koło Tarnobrzega, Zamek w Baranowie 

Sandomierskim, firmę Asseco Poland w Rzeszowie i Podkarpacki Park 

Naukowo-Technologiczny „Aeropolis” w podrzeszowskiej Jasionce.

DK

Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego 
Lucjan Kuźniar z wizytą w Brukseli
Wznowienia certyfi kacji unijnych dotacji w ramach Regionalnego Progra-

mu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego było tematem spotkania 

wicemarszałka Lucjana Kuźniara oraz Europosła Tomasza Poręby z Patrickiem 

Amblardem, wysokim przedstawicielem Komisji Europejskiej, dyrektorem 

Wydziału ds. Polski w Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Regionalnej i Miej-

skiej Komisji Europejskiej. Wicemarszałek przekonywał Komisję Europejską 

o gotowości nowego zarządu do współpracy na rzecz szybkiego wznowienia 

certyfi kacji. Ustalono, że Komisja Europejska przekaże pismo z konkretny-

mi warunkami, które województwo musi spełnić, by doszło do wznowienia 

certyfi kacji. Nowy zarząd województwa zapewnia, że ta sprawa będzie trak-

towana priorytetowo. 

MJP

Międzyregionalny pokaz i zawody sikawek kon-
nych połączonych z zawodami drwali 
Gmina Zarszyn przy współpracy z Samorządem Województwa Podkarpa-

ckiego oraz z Gminą Besko, Gminą Rymanów i Nadleśnictwem Rymanów, 

Zakładem Doświadczalnym Instytutu Zootechniki w Odrzechowej w dniu 

16 czerwca 2013 r. zorganizowała w Rudawce Rymanowskiej „Między-

regionalny pokaz i zawody sikawek konnych połączonych z zawodami 

drwali”, którego celem była popularyzacja zachowania pięknych tradycji 

pożarnictwa na wsi, walorów zabytkowych sikawek konnych, jak również 

promocja przyrody i piękna krajobrazu Beskidu Niskiego. Zmaganiom 

strażaków i drwali przyglądał się Członek Zarządu Województwa Pod-

karpackiego Tadeusz Pióro, który po zawodach nagrodził zwycięzców. 

Imprezę uświetnił koncert Orkiestry Dętej z Beska, a gwiazdą wieczoru 

był Zespół „SIKLAWA”.

MJP
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Samorządowcy z Gruzji z wizytą na Podkarpaciu
Gruzińscy samorządowcy z regionu Kachetia przybyli na Podkarpacie 

w związku z realizowanym przez Urząd Marszałkowski projektem mają-

cym na celu wsparcie rozwoju regionalnego Gruzji. Z zagranicznymi gośćmi 

spotkał się Bogdan Romaniuk Członek Zarządu Województwa Podkarpa-

ckiego, który poruszył temat współpracy województwa podkarpackiego 

z regionem Kachetia w zakresie gospodarki, turystyki i dziedzictwa kul-

turowego. Cieszę się bardzo z państwa wizyty. Jestem przekonany, że jest to 

bardzo dobry początek współpracy, wierzę, że nasze dobre relacje przełożą 

się na konkretne inicjatywy na wielu płaszczyznach, nie tylko gospodarczej 

– mówił członek zarządu Bogdan Romaniuk.

DK

Podkarpacka Konferencja Uniwersytetów Trze-
ciego Wieku
W dniach 20-21 czerwca Tarnobrzeg był miejscem spotkań przedstawicieli 

Uniwersytetów Trzeciego Wieku między innymi z Mielca, Stalowej Woli, San-

domierza, Sanoka, Przemyśla, Jasła, Krosna, a nawet z Odessy. W pierwszym 

dniu konferencji uczestniczył Członek Zarządu Województwa Podkarpackiego 

Tadeusz Pióro, który pogratulował uczestnikom spotkania aktywności, pasji 

i chęci działania. Mam nadzieję, iż obrady przyniosą owocne wyniki i pomo-

gą w jeszcze szerszym propagowaniu tych idei i rozwiązań, które umożliwiają 

ludziom w starszym wieku dalszy rozwój zarówno intelektualny, jak i duchowy 

oraz zaspokoją głód wiedzy – powiedział Tadeusz Pióro. Drugi dzień konfe-

rencji miał formę zajęć warsztatowych, na których omawiano regionalne 

partnerstwo UTW – wymianę doświadczeń, tworzenie wspólnych zasobów 

i współpracę z jednostkami samorządu terytorialnego, specyfi kę zarządzania 

stowarzyszeniem osób starszych, a także rozwiązywanie konfl iktów.

MJP
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– Panie marszałku. Najważniejszym 
wyzwaniem dla nowego zarządu jest 
zapewne przyjęcie długo oczekiwa-
nej aktualizacji Strategii Rozwoju 
Województwa Podkarpackiego na 
lata 2014-2020?
– Zdecydowanie, tak. Musimy to zrobić 
w miarę szybko, ale dokładnie. Szybkie 
zakończenie prac nie może odbić się na 
ich jakości. Projekt zaopiniował już za-
rząd województwa. Po konsultacjach 
dokonaliśmy kilku zmian. Dalszą pra-
cą zajmą radni podczas sesji sejmiku. 
Pierwsze czytanie odbędzie się w lip-
cu, drugie w sierpniu. W międzyczasie 
będzie jeszcze możliwość dokonania 
w nim zmian. Radni będą mieli krótsze 
wakacje, ale jest to niezwykle istotny 

dokument dla Podkarpacia. Liczę, że 
podczas sierpniowej sesji sejmiku stra-
tegia zostanie przyjęta. 

– Równie ważne wydaje się wzno-
wienie certyfikacji wydatków środ-
ków z Regionalnego Programu Ope-
racyjnego Województwa Podkarpa-
ckiego?
– Jesteśmy po rozmowach z przedsta-
wicielami Komisji Europejskiej. Zaraz 
po wyborze nowego zarządu był tam 
marszałek Lucjan Kuźniar. Zapewniał, 
że chcemy transparentnie i czytelnie 
wyjaśnić tę sprawę i tak samo działać 
w przyszłości. Czekamy na pismo, 
w którym przedstawiane będą dodatko-
we działania jakie musimy wykonać, 

aby certyfikacja została wznowiona. 
Chcemy, żeby nastąpiło to możliwie 
jak najszybciej, ale nie będzie to kwe-
stia tygodni, raczej miesięcy. 

– Jak po kilku tygodniach ocenia pan 
pracę i funkcjonowanie urzędu?
– Mamy rozpoznane słabe miejsca, 
wiemy co zmienić. Robimy to syste-
matycznie. Główna sprawa to struk-
tura urzędu. To 23 jednostki i depar-
tamenty z dyrektorami, zastępcami 
i pokrywające się kompetencje. Dla 
przykładu podam, że takie obszary 
jak kontrola czy promocja mieszczą 
się w kilku departamentach. To jest 
dla mnie niezrozumiałe. Sygnał pro-
mocji regionu powinien być spójny. 

Najważniejsza strategiaNajważniejsza strategia  
– rozmowa z Władysławem Ortylem, – rozmowa z Władysławem Ortylem, 
nowym marszałkiem województwa nowym marszałkiem województwa 
podkarpackiegopodkarpackiego
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Mimo złej struktury, pewnego chaosu 
to wszystko działa. To zasługa kom-
petentnych urzędników i dyrektorów, 
co dostrzegam w codziennej pracy 
i wiem, że na tych ludziach będę mógł 
się oprzeć w pracy.

– Jako senator działał pan na rzecz 
poprawy infrastruktury kolejo-
wej na Podkarpaciu. W tej kwestii 
w naszym województwie jest wiele 
do zrobienia…
– Zgadza się. Są dwie linie z Zagó-
rza, które PLK umieściła na liście 
odcinków przeznaczonych do za-
mknięcia, linie Ocice-Mielec-Dębi-

ca i Munina-Hrebenne po protestach 
mieszkańców, samorządowców i par-
lamentarzystów zostały z tej listy 
zdjęte. Wiele razy podkreślałem, że 
w nowej perspektywie unijnej prio-
rytetowo będzie traktowany trans-
port kolejowy i trzeba to wykorzy-
stać. Początek wakacji przyniósł 
dobre wiadomości. W programie 
Rozwój Polski Wschodniej znajdą 
się dodatkowe pieniądze na kolejo-
we inwestycje. Będzie to minimum 
250 milionów Euro. To znaczy, że 
do każdego województwa trafi oko-
ło 200 mln złotych. Projekty muszą 
być ponadregionalne, spójne między 

co najmniej dwoma województwa-
mi. Zależy nam na szybkim podró-
żowaniu do Warszawy i to ułatwi 
nam remont linii L-25, która łączy 
nas także z tzw. szerokim torem. 
W tym przypadku musielibyśmy 
współpracować z województwem 
świętokrzyskim. Myślimy również 
o linii Przeworsk-Stalowa Wola łą-
czącej nas z Lubelszczyzną i wów-
czas konieczne będzie porozumienie 
z województwem lubelskim. Istotna 
jest dla nas także linia Zagórz-Łup-
ków, łącząca nas ze Słowacją. 

Rozmawiał Tomasz Leyko

kiem. Zajmował się m.in. programowaniem i wdrażaniem 

programów pomocowych Unii Europejskiej, planowaniem 

przestrzennym i rozwojem regionalnym. Z kolei w latach 

2001-2003 zasiadał w Radzie Nadzorczej Agencji Rozwoju 

Przemysłu S.A. w Warszawie. W 2005 roku wybrano go se-

natorem RP. Mandat senatorski pełnił aż do maja 2013 roku. 

W tym czasie w latach 2005-2007 pełnił funkcję sekreta-

rza stanu w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego. Był tak-

że wiceprzewodniczącym, a później przewodniczącym se-

nackiej komisji obrony. W maju 2013 Sejmik Województwa 

Marszałkowskiego powierzył mu funkcję Marszałka.

WŁADYSŁAW ORTYL

Urodził się 27 czerwca 1954 r. w Mielcu. W 1979 r. ukoń-

czył studia na Wydziale Mechanicznym Politechniki Rzeszow-

skiej im. I. Łukasiewicza (specjalność – konstrukcje lotnicze).

W latach 1979-1992 pracował w Ośrodku Badawczo-

Rozwojowym w Mielcu na stanowisku specjalisty kon-

struktora. W latach 1979 do 1981 był także nauczycie-

lem w Technikum Mechanicznym w Mielcu, a później 

uczył również w I Liceum Ogólnokształcącym w Miel-

cu (1997-99). W latach 1992 – 1998 był prezesem zarzą-

du Agencji Rozwoju Regionalnego MARR SA w Mielcu. 

W 1997 r. założył Stowarzyszenia Inkubator Przedsiębior-

czości IN-MARR w Mielcu; którego obecnie jest członkiem. 

W latach 1998-2005 był radnym Sejmiku Województwa 

Podkarpackiego oraz członkiem zarządu i wicemarszał-
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Bogdan Romaniuk Członek Zarządu 

Województwa Podkarpackiego

Urodzony 8 stycznia 1967 roku, za-
mieszkały w Lipnicy. Wykształcenie 
wyższe, teologiczne, nauczyciel.

W latach 1999 – 2002 pełnił funk-
cję Sekretarza Powiatu Kolbuszow-
skiego, a w latach 2002 – 2006 był 
Starostą Powiatu Kolbuszowskie-
go. Był też wiceprezesem Eko-Top 
Rzeszów i dyrektorem Muzeum im. 
Kardynała Kozłowieckiego w Hucie 
Komorowskiej.

W czasie III kadencji Samorządu 
Województwa Podkarpackiego peł-
nił funkcję przewodniczącego ko-
misji Gospodarki i Infrastruktury 
w sejmiku województwa. W IV ka-

dencji był wiceprzewodniczącym 
tej komisji, a po wejściu do zarządu 
województwa pozostaje jej człon-
kiem. Uczestniczy także w pracach 
komisji Edukacji, Kultury i Kultury 
Fizycznej.

Życiowe motto Bogdana Roma-
niuka brzmi: „Wszystko to polityka, 
ale polityka to nie wszystko”.

Wicemarszałek Województwa 

Podkarpackiego dr hab. inż. Jan Burek 

Urodził się w Wierzawicach, w 1951 
roku. W 1976 roku ukończył Wydział 
Mechaniczny Politechniki Krakow-
skiej. W latach 1976 – 78 był asysten-
tem na Akademii Górniczo-Hutniczej 
w Krakowie. Od 1978 roku związa-
ny jest z Katedrą Technik Wytwarza-
nia i Automatyzacji Wydziału Budowy 
Maszyn i Lotnictwa Politechniki Rze-
szowskiej. W 1985 roku obronił pracę 
doktorską, a w 1997 roku pracę habili-
tacyjną. Od 1998 roku jest profesorem 
nadzwyczajnym Politechniki Rzeszow-
skiej. Od 8 lat pełni funkcję Kierownika 
Katedry. Jest autorem i współautorem 
80 publikacji, 5 podręczników akademi-
ckich, 5 wdrożeń przemysłowych oraz 7 
patentów zastosowanych w przemyśle. 

Z samorządem związany jest od 
1994 roku. W latach 1994-98 był 
Radnym Miasta Rzeszowa. Od po-
czątku istnienia Samorządu Woje-
wództwa czyli 1998 roku do chwili 
obecnej jest Radnym Województwa 
Podkarpackiego. W latach 2002-2010 
był Członkiem Zarządu Wojewódz-
twa Podkarpackiego. W tym czasie 
był inicjatorem i współautorem wielu 
projektów finansowanych ze środków 
Unii Europejskiej i innych funduszy 
zewnętrznych. Wśród tych projek-
tów znajdują się między innymi: Bu-
dowa Muzeum Ziemi Przemyskiej 
w Przemyślu, Budowa Rynku Gali-
cyjskiego w Sanoku, Budowa Karpa-
ckiej Troi w Trzcinicy, Modernizacja 
obiektów Muzeum Zamku w Łań-
cucie (Kasyno, Maneż, Storczykar-
nia), Modernizacja Filharmonii Pod-
karpackiej, Modernizacja Teatru im. 
Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie, 
Podkarpacki System Elektronicznej 
Administracji Publicznej (PSEAP), 
Podkarpacki System Informacji Me-
dycznej (PSIM), Podkarpacka Biblio-
teka Cyfrowa, Wirtualne Muzea Pod-
karpacia, Podkarpacki Fundusz dla 
Doktorantów i inne. 

Od 27 maja br. jest Wicemarszał-
kiem Województwa Podkarpackiego. 
Nadzoruje pracę Departamentu Kul-
tury i Ochrony Dziedzictwa Narodo-
wego, Departamentu Edukacji, Nauki 
i Sportu oraz funkcjonowanie Instytu-
cji Kultury Województwa Podkarpa-
ckiego oraz jednostek oświatowych 
prowadzonych przez Samorząd Wo-
jewództwa. 

Głównym celem obecnej kadencji 
Zarządu Województwa Podkarpackie-
go jest dla wicemarszałka Jana Burka 
przygotowanie projektów do dalszej 
modernizacji obiektów kultury, a mia-
nowicie Muzeum Zamku w Łańcucie 
(budynek główny, powozownia), Tea-
tru im. Wandy Siemaszkowej w Rze-
szowie (mała scena) oraz Biblioteki 
Wojewódzkiej i Miejskiej w Rzeszo-
wie, w połączeniu z Centrum Interak-
tywnej Edukacji i Nauki.

Mottem życiowym wicemarszał-
ka profesora Jana Burka jest „Żyj tak, 
żebyś nie miał do siebie pretensji, 
że mogłeś coś pożytecznego zrobić, 
a nie zrobiłeś tego”. 

Daniel Kozik
Aleksandra Gorzelak-Nieduży

Sylwetki członków 
Zarządu Województwa Podkarpackiego
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Wicemarszałek Województwa 

Podkarpackiego Lucjan Kuźniar 

Urodził się 6 lutego 1958 roku, 
w Gaci koło Przeworska. Z rodziną 
mieszka tam do dziś. Jest żonaty, ma 
trzy córki i syna oraz troje wnuków. 

Wyższe studia magisterskie ukoń-
czył na kierunku socjologia organi-
zacji i zarządzania. Jest właścicielem 
60. hektarowego gospodarstwa rolne-
go. Przez lata jego działalność gospo-
darcza koncentrowała się na przetwór-
stwie roślin oleistych z przeznaczeniem 
na biopaliwa i olej jadalny. 

W 1993 roku wybudował i uru-
chomił wytwórnię pasz i koncen-
tratów. Od 2002 do 2010 roku był 
właścicielem Zakładu Tłuszczowego 
„Białoboki” w Białobokach. Firma 
opatentowała technologię produkcji 
„Oleju podkarpackiego” tłoczonego 

na zimno, za co otrzymała kilka pre-
stiżowych wyróżnień. Obecnie pro-
wadzeniem firmy zajmuje się mał-
żonka Wicemarszałka Kuźniara. 

Wicemarszałek Lucjan Kuźniar 
od lat jest aktywny w życiu spo-
łecznym i samorządowym. W la-
tach 1998 -2002 był Radnym Powia-
tu Przeworskiego. Od 2002 do 2006 
roku był Radnym Województwa Pod-
karpackiego II kadencji. Przewodni-
czył w tym czasie Sejmikowej Komi-
sji Budżetu i Finansów. W 2006 roku 
ponownie został wybrany Radnym 
Województwa Podkarpackiego. W III 
kadencji Sejmiku po raz kolejny po-
wierzono mu funkcję Przewodniczą-
cego Sejmikowej Komisji Budżetu 
i Finansów. Od 2003 roku pełni funk-
cję Zastępcy Członka Komitetu Re-
gionów w Brukseli. 

W listopadzie 2010 roku po raz kolej-
ny Radnym Województwa Podkarpackie-
go, powierzono mu funkcję Członka Za-
rządu Województwa Podkarpackiego. Od 
27 maja br. jest Wicemarszałkiem Woje-
wództwa Podkarpackiego. 

W Zarządzie Województwa podlega 
mu wdrażanie Programu Rozwoju Ob-
szarów Wiejskich z ponad 700 miliono-

wym budżetem, rolnictwo, inwestycje 
przeciwpowodziowe realizowane przez 
Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urzą-
dzeń Wodnych. Wicemarszałek Kuź-
niar nadzoruje także pracę Departamen-
tu Nadzoru Właścicielskiego i Analiz 
Ekonomicznych UMWP. Tym samym 
sprawuje nadzór właścicielski między 
innymi nad: Portem Lotniczym Rze-
szów – Jasionka Sp. z o.o., Rzeszowską 
Agencją Rozwoju Regionalnego S.A., 
„Uzdrowiskiem Rymanów” S.A, Prze-
wozami Regionalnymi Sp. z o.o. i Pod-
karpackim Funduszem Poręczeń Kre-
dytowych. Wicemarszałek nadzoruje 
także pracę Podkarpackiego Ośrodka 
Doradztwa Rolniczego w Boguchwale. 

Głównym celem w tej kadencji Za-
rządu Województwa Podkarpackie-
go jest dla Wicemarszałka Lucjana 
Kuźniara stworzenie gremium, pra-
cującego ponad politycznymi podzia-
łami, które poprzez wspólne działa-
nia miałoby wpływ na zrównoważony 
i dynamiczny rozwój Podkarpacia, ze 
szczególnym naciskiem na wsparcie 
rozwoju Bieszczadów. 

Życiowe motto Wicemarszałka 
Kuźniara brzmi „Na sukces trzeba 
pracować długo, a ten osiągnięty ma-
łymi krokami jest trwalszy”.

Tadeusz Pióro Członek Zarządu 

Województwa Podkarpackiego

Urodził się 29 października 
1956 roku. Obecnie mieszka w Sa-
noku. Jest żonaty, ma dwójkę dzie-
ci – syna i córkę oraz dwie wnuczki. 
Studia z biologii ukończył na Uni-
wersytecie Jagiellońskim w Krako-
wie. Ukończył także 2-letnie studnia 
podyplomowe w zakresie „Zdrowia 
Publicznego” w Instytucie Medycy-
ny Pracy w Łodzi. Posiada szereg cer-
tyfikatów i szkoleń. Jest audytorem 

wiodącym z norm ISO 9001, 17025, 
22000 oraz AQAP ze szczególnym 
ukierunkowaniem na placówki służby 
zdrowia i sanatoria.

W 1979 roku swoje zawodowe 
losy związał z Inspekcją Sanitarną. 
W 2004 roku został dyrektorem Powia-
towej Stacji Sanitarno-Epidemiologicz-
nej w Brzozowie i jednocześnie Pań-
stwowym Powiatowym Inspektorem 
Sanitarnym w Brzozowie. Jest specja-
listą I stopnia z epidemiologii i II stop-
nia z higieny. Był kierownikiem spe-
cjalizacji dla ponad 30 pracowników 
służby zdrowia z całego województwa 
podkarpackiego. 

Za działalność społeczną odzna-
czony m.in. Złotym Krzyżem Zasługi. 
W Sejmiku Województwa Podkarpa-
ckiego jest członkiem komisji: Ochro-
ny Zdrowia, Polityki Prorodzinnej 

i Społecznej; Rolnictwa, Rozwoju Ob-
szarów Wiejskich i Ochrony Środowi-
ska oraz Bezpieczeństwa Publicznego 
i Zatrudnienia.

Życiowe motto Tadeusza Pióro to: 
„Wczoraj do ciebie nie należy. Ju-
tro niepewne. Tylko dziś jest twoje” 
(Jan Paweł II). 

Jego głównym celem w tej ka-
dencji Zarządu Województwa Pod-
karpackiego jest poprawa sytuacji 
w placówkach służby zdrowia, któ-
ra byłaby odczuwalna przez pacjen-
tów ze szczególnym uwzględnieniem 
dzieci, a także realizacja projektów 
poprawiających gospodarkę ściekową 
w województwie. Obydwa cele Tade-
usz Pióro chce realizować przy wyko-
rzystaniu mechanizmów finansowych 
w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego na lata 2014-2020.
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W czerwcu odbyła się jubileuszo-
wa 50. edycja Międzynarodowych 
Targów Paris Air Show Le Bourget. 
To jedna z największych lotniczych 
imprez na świecie. W Paryżu nie mo-
gło zatem zabraknąć Podkarpacia.

Właśnie sektor lotniczy uznawany 
jest za główną „inteligentną specjaliza-
cję” regionu. Oznacza to, że na ten ob-

szar nakierowany będzie główny stru-
mień unijnych środków pomocowych 
w nowym okresie programowania UE. 
A funkcjonująca tu Dolina Lotnicza to 
90 procent przemysłu lotniczego. Nie 
mogło nas na tej imprezie zabraknąć. 

Wspólne stoisko wojewódz-
twa podkarpackiego, miasta Rzeszo-
wa i Doliny Lotniczej 17 czerwca ot-
worzył marszałek Władysław Ortyl. 
W oficjalnej delegacji województwa 
obok marszałka znaleźli się również 
radni Teresa Kubas-Hul, Lidia Błądek 
i Zdzisław Nowakowski.  

Na stoisku Podkarpacia pre-
zentował się m.in. motoszybowiec 
z napędem elektrycznym AOS-71. 
To wspólne przedsięwzięcie Poli-
techniki Rzeszowskiej i Politechni-
ki Warszawskiej. Będzie on wyko-
rzystywany głównie w działalności 
naukowo-badawczej i dydaktycz-
nej. Prace nad motoszybowcem ofi-
cjalnie rozpoczęły się w lipcu 2008 
roku. W chwili obecnej jest w trak-
cie prób w locie. Przewidywany ter-
min dopuszczenia do eksploatacji to 
grudzień 2013 r.

Tomasz LeykoTomasz Leyko

PodkarpaciePodkarpacie  
na paryskich salonachna paryskich salonach

MAREK DARECKI, PREZES DOLINY LOTNICZEJ

Tam był cały lotniczy świat więc nas również nie mogło zabraknąć. W tym 
roku chcieliśmy wyjść poza Europę. Na Starym Kontynencie Dolina Lotnicza 
jest już dobrze znana. Chcieliśmy teraz trafi ć do Australii i Stanów Zjednoczo-
nych. Wziąłem udział w kilku spotkaniach i mogę powiedzieć, że fi rmy australij-
skie bardzo chętnie „postawiłyby nogę” na naszym kontynencie właśnie przez 
Dolinę Lotniczą. Ponadto nawiązaliśmy kontakty z południowymi stanami USA. 
Oni chcą rozpocząć program pt. Południowy Wschód Stanów Zjednoczonych 
z Polską. Umówiliśmy się już na kolejne rozmowy.
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Zwiedzający stoisko mogli zoba-
czyć też Imitator Celu Powietrznego 
MJ-7 Szogun produkowany przez fir-
mę Eurotech z Mielca. To bezzałogo-
wa platforma powietrzna wyposażona 
w cyfrowego autopilota, zapewniającego 
autonomiczne i bezpieczne realizowanie 
zaplanowanych zadań szkoleniowych, 
a także przekładnię mocy odpowiedzial-
ną za pracę systemów wspomagających 
silniki oraz inne systemy w samolotach. 
Przekładnia produkowana jest przez fir-
mę Hispano-Suiza Polska w Sędziszo-
wie Małopolskim. 

Stoisko było jednak miejscem szeregu 
spotkań, wymiany kontaktów, doświad-
czeń przedstawicieli województwa, mia-
sta, Doliny Lotniczej z uczestnikami fran-
cuskich targów. Odwiedzili je również 
m.in Waldemar Skrzypczak, wiceminister 
Obrony Narodowej, Dariusz Bogdan wi-
ceminister Gospodarki oraz Tomasz Or-
łowski, Ambasador RP we Francji. 

Uczestnicy wyjazdu wzięli też 
udział w kilku oficjalnych spotkaniach 
towarzyszących, zorganizowanych 
wspólnie przez „Dolinę Lotniczą” 
i jej zagranicznych partnerów, m.in. 
ASTech Cluster - Paris Region, Atlanta 
Chamber of Commerce,  Defence Au-
stralia i AeroMontreal Cluster. Udział 
w targach na Le Bourget zaowocował 
też konkretnymi decyzjami dotyczący-
mi organizacji misji gospodarczych do 
Doliny Lotniczej dla przedsiębiorców 
z Francji,  Australii i stanu Georgia 
z USA, zainteresowanymi rozwojem 
współpracy z polskimi firmami lotni-
czymi i możliwościami inwestycyjny-
mi na Podkarpaciu. 

Paris Air Show to także pokazy lot-
nicze. Pierwszego dnia na paryskim 
niebie swoje możliwości pokazał śmi-
głowiec Black-Hawk S70i, produko-
wany w Polskich Zakładach Lotni-
czych w Mielcu.

MARSZAŁEK WLADYSŁAW ORTYL

To była owocna impreza, odbyło się wiele spotkań i obiecujących rozmów. 
Liczę, że w przyszłości przyniosą one efekty w postaci nowych inwestycji na 
Podkarpaciu. Chcieliśmy się pokazać i wypromować jako region innowacyjny, 
zaprezentować tę inteligentną specjalizację jaką jest lotnictwo. Myślę, ze to się 
nam udało.

PARIS AIR SHOW W LICZBACH

2215 wystawców (z 45 krajów) 
152 tys. odwiedzających
298 delegacji ze stu krajów 
230 tys. publiczności
3345 dziennikarzy
152 samoloty na wystawie statycznej
30 samolotów w locie
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Monika KonopkaMonika Konopka

Prace nad StrategiąPrace nad Strategią
Rozwoju WojewództwaRozwoju Województwa

W jakich kierunkach będzie się 
rozwijało nasze województwo? Jakie 
mocne strony regionu możemy wy-
korzystać, aby stworzyć nowe miej-
sca pracy? Jak zadbać o dobry stan 
środowiska? Co z bezpieczeństwem 
energetycznym? – odpowiedzi na 
te i wiele innych pytań znajdują się 
w aktualizowanej Strategii Rozwo-
ju Województwa. Dokument został 
przyjęty przez zarząd województwa. 
Teraz zajmują się nim radni. 16 lipca 
na sesji Sejmiku Województwa odby-
ło się pierwsze czytanie Strategii, ko-
lejne zaplanowano na sierpień. 

Strategia ma wiele aspektów, mó-
wiąc w uproszczeniu – jest po to, aby 
każdy mieszkaniec województwa czuł 
się bezpiecznie, aby rósł produkt kra-
jowy brutto, aby dobrze realizować Re-
gionalny Program Operacyjny w przy-
szłej perspektywie finansowej i proces 
rozwoju województwa – mówił mar-
szałek Ortyl podczas debaty na se-
sji, dziękując jednocześnie wszystkim 
tym, którzy pracowali nad ostatecznym 
kształtem dokumentu – Strategia jest 

efektem pracy zespołowej wielu osób 
i wszystkim, którzy ją tworzyli należą 
się podziękowania.

Sesja sejmiku cieszyła się dużym za-
interesowaniem, wśród gości byli m.in. 
wojewoda podkarpacki Małgorzata 
Chomycz – Śmigielska i prezydent mia-
sta Tadeusz Ferenc, ale także parlamen-
tarzyści i przedstawiciele świata nauki.

Aktualizacją Strategii rozwoju wo-
jewództwa zajmuje się Departament 
Strategii i Planowania Przestrzennego, 
w którym od wielu miesięcy pracowa-
no nad zmianami. Dokument powsta-
wał także w oparciu o bardzo rozbudo-
wane konsultacje społeczne z różnymi 
grupami społecznymi i zawodowymi.

Przyjęty przez zarząd projekt „Stra-
tegii Rozwoju Województwa Podkarpa-
ckiego na lata 2007 – 2020 Aktualiza-
cja 2013 – 2020”, został przygotowany 
w oparciu o nową koncepcję polityki 
regionalnej. Konieczność aktualizacji 
Strategii województwa to wynik zmian 
w podejściu do polityki regionalnej.

Zmieniły się uwarunkowania 
prawne, programowe, przygotowu-
jemy się do nowego okresu progra-
mowania 2014-2020, jesteśmy także 
bogatsi o doświadczenia w kończącej 
się perspektywie unijnej – tłumaczy 
Jerzy Rodzeń dyrektor Departamen-
tu Strategii i Planowania Przestrzen-
nego – Nowe podejście w polityce re-
gionalnej preferuje przede wszystkim 

fo
t. 

D.
 K

oz
ik

fo
t. 

S.
 K

ie
sz

ko
w

sk
i



94/2013

zintegrowane i wieloaspektowe po-
dejście do rozwoju terytorialnego 
z mocnym zorientowaniem na rezul-
taty zaplanowanych celów – dodaje 
dyr. Rodzeń.

W poprzedniej strategii było aż 
osiem obszarów działań strategicznych 
– w tej będą tylko cztery. Do najważ-
niejszych zaliczone zostały:

• KONKURENCYJNA I INNOWA-
CYJNA GOSPODARKA – której 
celem jest rozwijanie przewag re-
gionu w oparciu o kreatywne, in-
teligentne specjalizacje jako prze-
jaw budowania konkurencyjności 
krajowej i międzynarodowej.

• KAPITAŁ LUDZKI I SPOŁECZ-
NY – których celem jest rozwój 
kapitału ludzkiego i społecznego 
jako czynników wzrostu pozio-
mu edukacji, budowania aktywno-
ści obywatelskiej, a także poprawy 
poziomu życia mieszkańców.

• ŚRODOWISKO I ENERGETYKA 
– których celem jest utrzymanie 
dobrego stanu środowiska, bezpie-
czeństwa energetycznego i racjo-
nalne wykorzystanie energii, a tak-
że zapobieganie i przeciwdziałanie 
zagrożeniom oraz usuwanie ich ne-
gatywnych skutków.

• SIEĆ OSADNICZA – której celem 
jest podniesienie dostępności we-
wnętrznej i zewnętrznej oraz poprawa 
spójności funkcjonalno-przestrzen-
nej, budowanie potencjału rozwojo-
wego regionu oraz zidentyfikowa-
nych w Strategii biegunów wzrostu.

Mniejsza liczba działań strate-
gicznych wynika z tego, że nie chcemy 
się „rozdrabniać”, nie chcemy wspie-
rać wszystkiego na zasadzie, żeby 
każdemu coś dać – tłumaczy dyr. Je-
rzy Rodzeń – chcemy iść w kierunku 
wzmocnienia naszych mocnych stron, 
naszych potencjałów, które stanowią 
podstawę do budowy przewag konku-

rencyjnych w różnych obszarach ak-
tywności województwa, jak na przy-
kład w zakresie przemysłu lotniczego, 
rolno-spożywczego, informatycznego 
czy turystyki.

Ważnym przesłaniem Strategii jest 
wyrównanie dysproporcji między po-
szczególnymi obszarami regionu o róż-
nym stopniu rozwoju. Cel ten osiągnięty 
będzie poprzez element terytorializacji 
polityki rozwoju, tj. wskazanie w Stra-
tegii obszarów strategicznej interwen-
cji, których jest ok. 30. Obszary będą 
wskazywać miejsca w regionie, które 
w pierwszej kolejności wymagają in-
terwencji, głównie finansowej.

Głównym celem Strategii jest za-
trzymanie dysproporcji rozwojowych 
między Podkarpaciem a bogatszymi re-
gionami w kraju, wzrost PKB w przeli-
czeniu na jednego mieszkańca i zmiany 
pozycji województwa na liście rankin-
gowej z punktu widzenia poziomu spo-
łeczno-gospodarczego rozwoju.
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Województwo Podkarpackie do-
stanie dodatkowych 200 mln zło-
tych na inwestycje w infrastrukturę 
kolejową. Będzie to możliwe dzięki 
dodatkowym środkom, jakie woje-
wództwa Polski Wschodniej otrzy-
mają w ramach Programu Opera-
cyjnego Rozwój Polski Wschodniej. 
Marszałek Władysław Ortyl taką 
informację otrzymał na spotkaniu 
z Minister Rozwoju Regionalnego 
Elżbietą Bieńkowską na początku 
lipca br. w Warszawie. 

To dobra wiadomość dla Podkar-
pacia. Cieszę się, że mogę ją Państwu 
przekazać – powiedział w czasie spot-
kania z dziennikarzami regionalnych 
mediów marszałek Władysław Ortyl 
przekazując tę wiadomość. 

Cała dodatkowa kwota, która ma 
wspomóc inwestycje na kolejach 
w województwach Polski Wschod-
niej, to co najmniej 250 mln euro, 
czyli około 1 miliard złotych. To dla 
Podkarpackiego, Lubelskiego, Świę-
tokrzyskiego, Podlaskiego i Warmiń-
sko-Mazurskiego ogromny zastrzyk 
finansowy. 

Co do szczegółów projektów, ja-
kie będą dzięki tym środkom mogły 
być dofinansowane jesteśmy z mar-
szałkami województw Polski Wschod-
niej jeszcze w lipcu umówieni na 
spotykanie z Remigiuszem Paszkiewi-
czem prezesem PKP PLK oraz Mini-
strem Rozwoju Regionalnego Elżbie-
tą Bieńkowską. Wtedy doprecyzujemy 
ramy projektów, które trafią na li-
stę. Wstępnie uważamy, że projekta-
mi, które mogłyby być finansowane 
z tych dodatkowych środków jest linia 
L25 – związana z naszym dojazdem 
do Warszawy. Ona została wstępnie 
zgłoszona też przez Świętokrzyskie. 
Myślimy także o linii L 68 z Przewor-
ska do Lublina oraz o linii 101 Mu-
nina – Hrebenne a także 107 Zagórz 
– Łupków – mówił marszałek Włady-
sław Ortyl. 

Linia L 25 łączy Podkarpackie ze 
Świętokrzyskim i centralną Polską. Ma 
ona połączenie z linią nr 8, relacji War-
szawa – Radom – Kielce, która obec-
nie jest modernizowana w ramach Pro-
gramu Operacyjnego Infrastruktura 
i Środowisko. To daje w przyszłości 
możliwość bezpośredniego szybkiego 
połączenia z Rzeszowa do Warszawy.
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Aleksandra Gorzelak-Nieduży Aleksandra Gorzelak-Nieduży 

Dodatkowe miliony złotychDodatkowe miliony złotych  
na inwestycje w podkarpacką kolej na inwestycje w podkarpacką kolej 
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Z kolei linia L 68 Przeworsk – Sta-
lowa Wola – Lublin łączy wschodnią 
część Podkarpackiego z Lubelskim, 
a przez nie z Warszawą i północną Pol-
ską. Łączy się także z siecią TEN- T. 

Natomiast linia L 107 Zagórz – 
Łupków pozwoliłaby na lepsze sko-
munikowanie Podkarpacia ze Słowa-
cją. Jej stan techniczny spowodował, 
że PKP PLK wyłączyła ją z użytko-
wania. Z kolei linia L 101 Munina – 
Hrebenne łączy Podkarpackie z Lubel-
skim, a dalej z Ukrainą. 

Jak podkreślał marszałek Włady-
sław Ortyl warunkiem uzyskania dofi-
nansowania na jeden z tych projektów 
jest tak zwana spójność projektowa. 

Projekty, które zostaną wybrane 
muszą charakteryzować się tym, że 
będą wspólne dla dwóch regionów. 

Jeśli zdecydujemy się na kierunek 
L25 to musi to być wspólny projekt 
ze Świętokrzyskim. Wtedy ten region 
musi zadbać o przebieg tej trasy przez 
swój region. Bardzo zależy nam na 
tym, aby mieć połączenie do Warsza-
wy – nie ukrywał marszałek Ortyl. 

Marszałek Ortyl przypomniał rów-
nież, że inwestycje kolejowe w nowej 
perspektywie finansowej na lata 2014 – 
2020 będą mogły być finansowane także 
ze środków z innych programów, między 
innymi Regionalnego Programu Opera-
cyjnego Województwa Podkarpackiego. 
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Rok 1938 był przełomowy w hi-
storii Mielca. W ramach Centralne-
go Okręgu Przemysłowego rozpoczę-
to wówczas budowę Państwowych 
Zakładów Lotniczych. W tym roku 
Mielec świętuje więc 75-lecie funk-
cjonowania przemysłu lotniczego. 
Kontynuatorem tradycji są Polskie 
Zakłady Lotnicze, które przygoto-
wały bogaty program obchodów. 

Rozpoczęła je uroczysta gala w Sa-
morządowym Centrum Kultury. Zarząd 
PZL Mielec zaprosił przedstawicieli 
władz państwowych i samorządowych, 
sił zbrojnych oraz byłych pracowni-
ków WSK i PZL Mielec. 

– Przemysł lotniczy funkcjonował 
w Mielcu pod różnymi szyldami, ale 
tworzyli go przede wszystkim ludzie. 
Ludzie, których od pokoleń łączyła lot-
nicza pasja – powiedział prezes PZL 
Mielec Janusz Zakręcki.

Tomasz LeykoTomasz Leyko

Przemysł lotniczyPrzemysł lotniczy
w Mielcu świętuje 75-leciew Mielcu świętuje 75-lecie
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Wśród zaproszonych gości zna-
lazł się Marszałek Województwa 
Podkarpackiego Władysław Ortyl. 
– Pamiętam okres prywatyzacji Pol-
skich Zakładów Lotniczych. Wtedy 
nie mówiono nic o świętowaniu jubi-
leuszy, pielęgnowaniu historii i tra-
dycji. To zostało w sferze zaufania, 
że po zmianach firma nie zapomni 
o swoim dziedzictwie, dlatego tym 
bardziej się cieszę, że jestem uczest-
nikiem takiej uroczystości – powie-
dział marszałek Władysław Ortyl.

Podczas gali szczególnie uho-
norowano Julitę Maciejewicz-Ryś, 
wnuczkę Eugeniusza Kwiatkowskie-
go, wicepremiera i jednego z głów-
nych twórców Centralnego Okręgu 

Przemysłowego. Duże brawa zebrał 
również najstarszy żyjący pracownik, 
91-letni Henryk Noworyta. 

Uroczysta gala była otwarciem 
obchodów jubileuszu 75-lecia prze-
mysłu lotniczego w Mielcu. Ich 
główną częścią będzie Lotnicza Pa-
rada, którą zaplanowano na 17 sierp-
nia. Tego dnia mieleckie lotnisko od 
rana będzie tętnić życiem. Ekspozy-
cje samolotów będzie można oglą-
dać już od godziny 10.00. Parada lot-
nicza rozpocznie się o godz. 14.00. 
To będzie sztafeta pokoleń produk-
cji mieleckiego lotnictwa. W powie-
trzu pokaże swoje możliwości m.in. 
odrzutowy Lim oraz eskadra biało-
czerwonych Iskier. Nie zabraknie 

też pokazu najmłodszego dziecka 
PZL Mielec czyli śmigłowca Black-
Hawk S70i.

W organizację lotniczego święta 
włączy się również Urząd Marszał-
kowski Województwa Podkarpackie-
go w ramach promocji Regionalnego 
Programu Operacyjnego oraz Fun-
duszy Europejskich. Atrakcji więc 
nie zabraknie. W wydzielonej stre-
fie warsztaty dla dzieci i młodzieży 
oraz specjalne pokazy będą realizo-
wane przez Politechnikę Rzeszow-
ską oraz Radiolatorium. Zaprezen-
towani będą również beneficjenci 
unijnych projektów. W ramach pro-
mocji RPO odbędzie się także kon-
ferencja merytoryczna. 
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Międzynarodowe Targi Żywno-
ści Ekologicznej „Ekogala” oraz ob-
chody Dnia Samorządu Terytorialne-
go – te dwie uroczystości zgromadziły 
25 maja 2013 roku w Rzeszowie sa-
morządowców, władze regionu, gości 
z kraju i zagranicy oraz wielu miesz-
kańców Podkarpacia. Wśród nich 
znaleźli się między innymi Wicemar-
szałek Województwa Podkarpackiego 
Lucjan Kuźniar, Wicemarszałek Wo-
jewództwa Zygmunt Cholewiński, se-
nator RP Andrzej Matusiewicz, radni 
Województwa: Stanisław Bajda, Sta-
nisław Bartman i Jerzy Borcz, podse-
kretarz stanu w Ministerstwie Rolni-
ctwa i Rozwoju Wsi Krystyna Gurbiel, 
Wicewojewoda Alicja Wosik oraz Pre-
zydent Rzeszowa Tadeusz Ferenc. 

Otwierając uroczystości z okazji 
Dnia Samorządu Terytorialnego Wi-
cemarszałek Województwa Lucjan 
Kuźniar podkreślał rolę samorządów 
w rozwoju społecznym i gospodar-
czym Polski.  Dziś to od nas wszystkich 
– samorządowców oraz mieszkańców 
Małych Ojczyzn – zależy jak wykorzy-
stujemy naszą szansę budowania i roz-
wijania lokalnych i regionalnych wspól-
not. Samorządność nie jest tylko hasłem, 

jest koncepcją włączenia społeczności 
lokalnych do współrządzenia i wspól-
nego odpowiadania za ich sprawy. Dziś 
z pełną odpowiedzialnością możemy 
powiedzieć, że samorządy wszystkich 
szczebli dobrze wykorzystały szansę, 
jaką przed laty stworzył ustawodawca. 

Obchody Dnia Samorządu Teryto-
rialnego były okazją do wręczenia wy-
różnień i nagród dla najlepszych samo-
rządowców z regionu. Laureatami XIII 
edycji konkursu „Podkarpacka Nagroda 
Samorządowa” zostali:

– Powiat Dębicki – starosta Włady-
sław Bielawa, 

– Gmina Dębica – wójt Stanisław 
Rokosz,

– w kategorii miast do 35 tys. miesz-
kańców – Miasto i Gmina Zagórz – 
burmistrz Ernest Nowak,

– w kategorii miast powyżej 35 tys. 
mieszkańców Miasto Rzeszów – 
prezydent Tadeusz Ferenc.
Podkarpacka Nagroda Samorządowa 

przyznawana jest wspólnie przez Pod-
karpackie Stowarzyszenie Samorządów 
Terytorialnych i Tygodnik Regionalny 

Aleksandra Gorzelak-NiedużyAleksandra Gorzelak-Nieduży

PodkarpackiePodkarpackie  świętoświęto  
samorządu oraz ekologii samorządu oraz ekologii 
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„Nowe Podkarpacie”. Nagrodę Podkar-
packiego Stowarzyszenia Samorządów 
Terytorialnych odebrało także 25 wybit-
nie uzdolnionych uczniów z Podkarpa-
cia. Dzień Samorządu był także okazją 
do uhonorowania twórców lokalnej pra-
sy. Zwycięzcami X Podkarpackiego Fo-
rum Lokalnej Prasy Samorządowej zo-
stały „Trzcionka” z gminy Świlcza oraz 
„Kurier Błażowski”. 

Międzynarodowe Targi Żywności 
Ekologicznej odbywał się w tym roku 
w dniach od 24 do 26 maja, w rze-
szowskiej hali „Podpromie”. Tysią-
ce mieszkańców Podkarpacia, gości 
z Polski oraz z zagranicy wzięło udział 
w prezentacjach, seminariach, degu-
stacjach, konkursach oraz odwiedziło 
targowe stoiska.

Celem Targów jest przede wszystkim 
promocja żywności ekologicznej oraz 
Podkarpacia jako regionu, w którym 
są świetne warunki do produkcji takiej 
żywności. Zależy nam na ugruntowaniu 
naszej pozycji jako lidera – wśród pol-
skich regionów – promującego zdrową 
żywność – mówił witając gości „Ekoga-
li” Członek Zarządu Województwa Lu-
cjan Kuźniar. 

W tym roku „Ekogala” odbyła się już 
po raz siódmy. Zaprezentowało się na 
niej 98 wystawców, producentów i prze-
twórców żywności, posiadających certy-
fikaty ekologiczne, a także firmy świad-
czące usługi dla branży ekologicznej. 

Wśród wystawców było 10 firm z zagra-
nicy: Ukrainy, Czech, Chorwacji, Rumu-
nii, Grecji, Włoch i Węgier. 

W tej chwili w naszym regionie jest 
ponad 2 tysiące gospodarstw ekologicz-
nych oraz kilkanaście przedsiębiorstw, 
które przetwarzają produkty ekologicz-
ne. Rynek tych produktów bardzo dyna-
micznie się rozwija. Jest to nawet 10 – 15 
procentowy wzrost rocznie. Oczywiście 
jest to ściśle uzależnione od zaintereso-
wania odbiorców, a oni coraz chętniej 
sięgają po certyfikowaną, sprawdzoną 
żywność– mówił podczas „Ekogali” pre-
zes Podkarpackiej Izby Rolnictwa Eko-
logicznego Marian Wójtowicz. 

Tematem przewodnim tegorocz-
nych Targów „Ekogala” było pszcze-
larstwo i produkty wytwarzane na 
bazie miodu. Pszczoły giną maso-
wo i trzeba je ratować. W mniejszym 

stopniu dotyczy to na razie Polski, ale 
w Stanach Zjednoczonych czy Chinach 
problem ten przybrał już dramatycz-
ne rozmiary. Dlatego już teraz pod-
nosimy tę kwestię, która jest efektem 
ubocznym rolnictwa przemysłowego 
– mówił w trakcie targów Marek Ba-
rzyk, Przewodniczący Sekcji Pszcze-
larstwa Podkarpackiej Izby Rolnictwa 
Ekologicznego. 

Wielkie zainteresowanie publiczno-
ści targów wzbudził pokaz gotowania 
„Władza od kuchni”. Potrawy na ba-
zie miodu przygotowywali w tym roku 
Wicemarszałek Lucjan Kuźniar, Wi-
cewojewoda Alicja Wosik i Prezydent 

Rzeszowa Tadeusz Ferenc. Imprezie 
wystawienniczej towarzyszył VIII Eu-
ropejski Konkurs Kulinarny, w którym 
wzięli udział uczniowie szkół gastrono-
micznych.
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Aż 39 twórców, artystów i ani-
matorów kultury – osób indywidu-
alnych, zespołów i stowarzyszeń, 
tworzących na co dzień kulturalny 
pejzaż Podkarpacia uhonorowanych 
zostało tegorocznymi nagrodami Za-
rządu Województwa Podkarpackiego 
w dziedzinie kultury. Uroczyste wrę-
czenie nagród odbyło się 28 czerwca 
2013 roku, w Wojewódzkim Domu 
Kultury w Rzeszowie. Nagrody twór-
com kultury wręczyli Marszałek Wo-
jewództwa Podkarpackiego Wła-
dysław Ortyl oraz Wicemarszałek 
Województwa Jan Burek. 

Gratulując nagrodzonym twórcom 
marszałek Władysław Ortyl podkreślał 
rolę, jaką oni sami i ich działania od-
grywają w kształtowaniu oblicza Pod-

karpacia.. Cieszymy się, że możemy 
uhonorować ludzi, którzy nie tylko re-
alizują siebie, ale także wnoszą wiel-
ki wkład w kulturę naszego regionu 
i kraju. Bez tych ludzi – twórców kul-
tury, artystów, pasjonatów – nie było-
by rozwoju Podkarpacia, a z pewnoś-
cią nie byłby on pełny. To oni promują 
nasz region swoją twórczością i swoi-
mi działaniami. Marszałek mówił tak-
że o potrzebie dostrzegania i docenia-
nia twórców oraz animatorów kultury 
w przestrzeni lokalnych społeczności, 
którą także oni kreują.

Wicemarszałek Województwa Jan 
Burek podkreślał, że wręczenie nagród 
Zarządu Województwa dla twórców 
kultury to doskonała okazja do zwróce-
nia uwagi, jak wiele udało się zrobić dla 

stworzenia nowoczesnych standardów 
w instytucjach kultury. Cieszymy się, że 
możemy uhonorować tych, którzy two-
rzą kulturę. Dla nas bardzo ważne jest 
także stworzenie warunków dla rozwoju 
kultury. Z Regionalnego Programu Ope-
racyjnego Województwa Podkarpackie-
go na lata 2007 – 2013 przeznaczyliśmy 
miliony złotych na inwestycje w dziedzi-
nie kultury. To ogromne środki, których 
wcześniej nie było, a które wsparły mo-
dernizacje i remonty nie tylko w woje-
wódzkich instytucjach kultury, ale także 
w miejskich i gminnych ośrodkach kul-
tury, w wielu miejscach Podkarpacia.
Świetnie zdajemy sobie sprawę, że nie 
można „tworzyć kultury” w warunkach 
z lat 50-tych poprzedniego stulecia, a tak 
wiele ośrodków kultury jeszcze niedaw-
no wyglądało. Dzięki unijnym środkom 

Aleksandra Gorzelak-Nieduży Aleksandra Gorzelak-Nieduży 

Zarząd Województwa Zarząd Województwa 
nagrodził twórców kultury  nagrodził twórców kultury  

fo
t. 

M
. Z

aj
ąc

-C
ze

rk
ie

s
fo

t. 
M

. Z
aj

ąc
-C

ze
rk

ie
s

fo
t. 

M
. Z

aj
ąc

-C
ze

rk
ie

s



174/2013

udało się zmodernizować wiele miejsc, 
gdzie powstaje kultura naszego regionu. 
Doceniamy twórców i staramy się two-
rzyć im warunki do pracy – powiedział 
Wicemarszałek Burek. 

Zarząd Województwa Podkarpa-
ckiego co roku wyróżnia twórców 
i animatorów, nagradzając ich w uzna-
niu szczególnych osiągnięć w dzie-
dzinie twórczości artystycznej, upo-
wszechniania oraz ochrony kultury, 
a także za całokształt działalności na 
rzecz kultury. W gronie tegorocznych 
laureatów znaleźli się między inny-
mi pisarze i poeci, twórcy teatru, ak-
torzy, muzycy, tancerze i choreografo-
wie oraz regionaliści. 

W gronie 20 osób, które zostały 
w tym roku uhonorowane indywidual-
ną nagrodą za całokształt działalności 
w dziedzinie twórczości artystycznej, 
upowszechniania i ochrony kultu-
ry znalazł się między innymi Ryszard 

Szociński – poeta, piewca Bieszcza-
dów, które wybrał za swój dom przed 
ponad 40-stu laty. Jest współorganiza-
torem Festiwalu „Natchnieni Biesz-
czadem”, autorem licznych tomików 
wierszy, w których poetycki sposób 
oddaje bieszczadzką rzeczywistość. 
To dla mnie ważne, że dziś moja praca 
została dostrzeżona, to człowieka pę-
dzi do nowego tworzenia. Jeżeli ktoś 
mnie docenił i uhonorował, to oznacza, 
że to, co robię jest ważne i potrzebne – 
nie ukrywa Ryszard Szociński. 

Ośmiu twórców kultury zostało 
w tym roku docenionych przez Zarząd 
Województwa w uznaniu ich szczegól-
nych osiągnięć. Jednym z laureatów tej 
nagrody jest Henryk Cebula – artysta 
plastyk, który w tym roku obchodzi 40-
lecie pracy twórczej. Swoje prace pre-
zentował w Europie, Ameryce i Au-
stralii, jest wielokrotnie nagradzanym 
twórcą rysunków satyrycznych. To 128. 
nagroda w moim życiu zawodowym. Ale 

jej wymiar jest ogromny. Dla wielu lu-
dzi kultury i sztuki – dla mnie także – 
bardzo ważne jest bycie zauważonym 
i docenionym w miejscu, z którego się 
wywodzi. Takie nagrody cieszą bardziej 
niż te ogólnopolskie – mówił po ode-
braniu pamiątkowego dyplomu Henryk 
Cebula. 

Wśród twórców uhonorowanych za 
szczególne osiągnięcia znalazła się 
Alicja Haszczak, która od 60 lat bada 
i upowszechnia folklor taneczny, 
a w ubiegłym roku wydała rozchwy-
tywaną przez choreografów książkę 
„Tańce Rzeszowskie”. Od wielu już 
dekad zajmuję się folklorem, badaniem 
ludowych tańców i zwyczajów. Ta kul-
tura ludowa to nasze dziedzictwo, któ-
re musimy pielęgnować i chronić. Ona 
wbrew temu, co wielu ludzi może my-
śleć nie umarła, jest wciąż żywa i roz-
wija się, choć zmieniają się warunki, 
w jakich się tworzy – mówi o obszarze 
swych zainteresowań Alicja Haszczak.

fo
t. 

M
. Z

aj
ąc

-C
ze

rk
ie

s

fo
t. 

M
. Z

aj
ąc

-C
ze

rk
ie

s
fo

t. 
M

. Z
aj

ąc
-C

ze
rk

ie
s



18 Podkarpacki Przegląd Samorządowy

O tym na co przeznaczyć unij-
ne pieniądze decydują dorośli. 
Młodzież wydałaby je nieco ina-
czej. Na przykład na „Dom Talen-
tów”, „Rozrywkoland”, albo na po-
wietrzne „teleportatory” – to tylko 
niektóre z pomysłów przedstawio-
nych w konkursie WŁASNĄ DRO-
GĄ DO FUNDUSZY EUROPEJ-
SKICH, którego pierwsza edycja 
miała miejsce w Urzędzie Marszał-
kowskim. Twórcom najlepszych 
prac nagrody wręczył marszałek 
Władysław Ortyl w czasie uroczy-
stej gali finałowej.

Fundusze europejskie to ważny 
element rozwoju zarówno wojewódz-
twa podkarpackiego i naszego kraju, 
ale także element rozwoju poszcze-
gólnych społeczności – mówił ot-
wierając galę marszałek Władysław 
Ortyl – Nam bardzo zależy na tym, 
aby informacje o tym, jak środki eu-
ropejskie są wykorzystywane trafia-
ły nie tylko do dorosłych, ale także 
do młodzieży. I ten efekt myślę, że 
osiągnęliśmy.

Konkurs był poprzedzony wizytą 
konsultantów Sieci Punktów Informa-
cyjnych Funduszy Europejskich w stu 
podkarpackich szkołach, w których od-
były się zajęcia informacyjne. Dopiero 
po nich dzieci i młodzież z głowami peł-
nymi wiedzy i pomysłów przystąpiły do 
tworzenia konkursowych projektów. 

W sumie wpłynęły 42 prace. Po-
ziom był bardzo wyrównany, a komi-
sja oceniająca – składająca się z konsul-

tantów Sieci Punktów Informacyjnych 
– miała trudny wybór. Oceniana była 
pracochłonność, oryginalność projektu 
i atrakcyjność pracy. W każdej z katego-
rii przyznawane były punkty od 1 do 5 – 
tłumaczy Marta Matczyńska, Dyrektor 
Departamentu Rozwoju Regionalnego.

Wśród szkół podstawowych, naj-
lepsze okazały się dzieci ze szkoły 
w Łopuszce Wielkiej, które wywalczy-
ły I miejsce za makietę przedstawiającą 

Monika KonopkaMonika Konopka

Jak można wykorzystaćJak można wykorzystać  
unijne dotacje? unijne dotacje? 
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Dom Talentów. To takie miejsce, w któ-
rym można by było rozwijać talenty z mu-
zyki, sztuki i sportu, bo u nas na wsi nie 
ma takich możliwości – tłumaczył Jakub 
Skóra – jak ktoś chce się uczyć w szkole 
muzycznej to musi jeździć ponad 20 kilo-
metrów do pobliskiego Przeworska.

Pięcioosobowa grupa z Zespo-
łu Szkół w Grodzisku Dolnym, która 
była najlepsza wśród gimnazjalistów, 
zbudowała makietę Rozrywkolandu 
– miejsca zabaw dla młodzieży. Jed-
na z autorek – Marcelina Bosek – tak 
mówi o wspólnym projekcie: Nie ma 
w naszej gminie takiego miejsca, w któ-
rym moglibyśmy się spotykać ze znajo-
mymi, żeby był na przykład basen, albo 
inne atrakcje.

Z kolei klasa II z Zespołu Szkół 
w Przecławiu, która okazała się naj-
lepsza w kategorii szkół ponad-
gimnazjalnych, nakręciła kilkuna-
stominutowy film o problemach 
z komunikacją miejską i potrzebie 
stworzenia powietrznych teleporta-
torów. Sami napisaliśmy scenariusz, 

sami kręciliśmy film i montowali go 
– mówiła Alicja Kozioł – ale warto 
było, bo teraz czeka nas super nagro-
da w postaci wycieczki!

Lista wszystkich laureatów w po-
szczególnych kategoriach przedstawia 
się następująco:

Kategoria szkoła podstawowa
I miejsce –  kl. V z Zespołu Szkolno-

Gimnazjalnego w Łopusz-
ce Wielkiej

Nagroda: wycieczka do Krakowa
II miejsce –  kl. V ze Szkoły Podstawo-

wej nr 6 w Jarosławiu
Nagroda: wyjście do kina
III miejsce –  kl. V ze Szkoły Podsta-

wowej w Grodzisku Dol-
nym

Nagroda: wejściówki na mecz Asseco 
Resovii Rzeszów

Kategoria gimnazjum
I miejsce –  kl. II A z Zespołu Szkół 

w Grodzisku Dolnym
Nagroda: wycieczka do Krakowa

II miejsce –  kl. II A z Gimnazjum 
w Świerzowej Polskiej 

Nagroda: wyjście do kina 
III miejsce –  kl. II A z Publicznego 

Gimnazjum w Lipie
Nagroda: wejściówki na mecz Asseco 

Resovii Rzeszów

Kategoria szkoła ponadgimnazjalna:
I miejsce –  kl. II z Zespołu Szkół 

w Przecławiu
Nagroda: wycieczka do Warszawy
II miejsce –  kl. II F z VI Liceum Ogól-

nokształcącego w Rzeszo-
wie

Nagroda: wyjście do kina 
III miejsce –  kl. II C z I Liceum Ogól-

nokształcącego w Mielcu
Nagroda: wejściówki na mecz Asseco 

Resovii Rzeszów

Wyróżnienia otrzymali:
Klasa V A z Publicznej Szkoły Pod-

stawowej nr 11 z Oddziałami Integra-
cyjnymi w Dębicy

Klasa VI z Zespołu Szkół im. Sza-
rych Szeregów” z Publicznej Szkoły 
Podstawowej w Lipie
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20 Podkarpacki Przegląd Samorządowy

W dniach 20-21 czerwca dzienni-
karze podkarpackich mediów uczest-
niczyli w przeglądzie inwestycji zre-
alizowanych na terenie Podkarpacia 
dzięki środkom pozyskanym z Regio-
nalnego Programu Operacyjnego.

Pierwszą inwestycją, którą odwie-
dzili dziennikarze był budynek dydak-
tyczny Zespołu Szkół Gospodarczych, 
wybudowany dzięki zaangażowaniu bli-
sko pięciu milionów złotych ze środków 
unijnych. Jest on wyposażony w rozwią-
zania dostosowane do potrzeb osób nie-
pełnosprawnych, dzięki czemu mają oni 
wyrównane szanse w dostępie do kształ-
cenia w oferowanych przez szkołę, a de-
ficytowych w regionie kierunkach. 

Następnie dziennikarze zapoznali się 
z projektem realizowanym przez spół-
kę CREO, która zakupiła innowacyjne 
linie do produkcji elementów instalacji 
wentylacyjnych, zmodernizowała budy-
nek produkcyjny oraz zmechanizowa-
ła transport wewnętrzny. Dziennikarze 
szczególnie byli zainteresowani tym, jak 
firma radzi sobie z konkurencją. Wac-

ław Kuziora, prezes spółki, wyjaśnił, że 
pomaga w tym nie tylko duże doświad-
czenie, wysoka jakość usług i wyrobów, 
elastyczność i mobilność działania, ale 
także środki unijne, umożliwiające reali-
zację kosztownych, ale tworzących istot-
ne przewagi konkurencyjne, inwestycji.

Dziennikarze odwiedzili również 
Strzyżów, gdzie samorządowcy po-
chwalili się dwoma projektami. W ra-
mach pierwszego z nich m.in. zaadapto-
wano poddasze budynku „Czarna Sień” 
na potrzeby muzealno-wystawienni-
cze oraz miejsce na Elektroniczną Bazę 
Informacji Muzeum Samorządowego 
w Strzyżowie z przystosowanym sta-
nowiskiem komputerowym dla osób 

niepełnosprawnych. Jednak zasadniczą 
część przedsięwzięcia stanowi trwają-
ca obecnie rewitalizacja strzyżowskie-
go Rynku. Dzięki drugiemu projekto-
wi odbudowano Ogródek Jordanowski. 
Zakres prac objął m.in. montaż elemen-
tów do zabawy, budowę ścieżek space-
rowych, trasy rowerowej i kortów teni-
sowych, budowę skateparku i brodzika 

rekreacyjnego. Miejsce to służy szeroko 
rozumianej integracji: międzypokolenio-
wej, międzynarodowej oraz osób niepeł-
nosprawnych. Z całej infrastruktury par-
kowej można korzystać nieodpłatnie. 

Na koniec pierwszego dnia przed-
stawiono projekt, w wyniku którego 
powstał ciekawy produkt turystyczny – 
Chutor Kozacki w Dolinie Koni, czy-
li ośrodek rekreacyjno-szkoleniowy, 
czerpiący z odniesień do szlachecko-
kozackich dziejów Rzeczpospolitej.

Drugiego dnia dziennikarze odwie-
dzili przedsiębiorstwo MULTISTONE 
sp. z o.o., które wdrożyło innowacyjną 
technologię produkcji precyzyjnej pro-
duktów z kamienia naturalnego. Jednak 
największe zainteresowanie mediów 
wzbudził projekt powiatu strzyżow-
skiego, w ramach którego w Dobrze-
chowie powstaje Regionalne Centrum 
Edukacji Zawodowej i Nowoczesnych 
Technologii. Jego koszt wyniesie blisko 
13 mln zł. Z efektów realizacji projektu 
skorzystają przede wszystkim ucznio-
wie szkół ponadgimnazjalnych, spo-
łeczność regionu oraz przedsiębiorcy. 

Wyjazdy studyjne są cyklicznym 
działaniem realizowanym przez Od-
dział szkoleń i działań informacyjno-
promocyjnych RPO w Urzędzie Mar-
szałkowskim. Dzięki nim dziennikarze 
zapoznają się z pozytywnymi przy-
kładami wykorzystania Funduszy Eu-
ropejskich, a za ich pośrednictwem – 
również mieszkańcy województwa. 
A duże zaangażowanie mediów w tę 
formę promocji świadczy o dużym za-
interesowaniu tematyką i potrzebie in-
formowania w tym zakresie. 

Dziennikarze sprawdzali,Dziennikarze sprawdzali, jak rozwija się region  jak rozwija się region 
dzięki unijnym dotacjomdzięki unijnym dotacjom
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Wybrano „Budowy Roku Podkarpacia 2012”
Centrum Dziedzictwa Szkła w Krośnie, Instytut Teologiczno-Pastoralny w Rze-

szowie, a także nowy most w Przemyślu – to obiekty, które znalazły się w 

gronie nagrodzonych w konkursie „Budowa Roku Podkarpacia 2012”.

Najważniejsze wyróżnienia czyli nagrodę pierwszego stopnia z diamentem 

otrzymały dwie inwestycje: Uniwersyteckie Centrum Innowacji i Transferu 

Wiedzy Techniczno-Przyrodniczej oraz Galeria Rzeszów – City Center.

Podczas gali fi nałowej konkursu, która odbyła się w Urzędzie Marszał-

kowskim nagrodzono ponad dwadzieścia najlepszych inwestycji. Wśród 

nich znalazły się zarówno obiekty mieszkalne, użyteczności publicznej, 

galerie handlowe, a także inwestycje drogowe. Zwycięzcom konkursu gra-

tulacje złożył w imieniu zarządu województwa – członek zarządu Bogdan 

Romaniuk, życząc im jednocześnie kolejnych sukcesów. Tegoroczna edycja 

konkursu została przeprowadzona przez pięć stowarzyszeń naukowo-tech-

nicznych działających na terenie Podkarpacia.

DK

Przyznano certyfikaty 
„Wiarygodna Firma Podkarpacia”
Już po raz dwunasty Izba Przemysłowo-Handlowa w Rzeszowie przyznała pod-

karpackim przedsiębiorstwom certyfi katy „Wiarygodna Firma Podkarpacia”. 

Przedstawiciele fi rm odebrali wyróżnienia z rąk Wicemarszałka Województwa 

Podkarpackiego Lucjana Kuźniara. W tym roku podczas uroczystej gali certyfi -

katy przyznano 31 podkarpackim przedsiębiorstwom.

Podczas uroczystej gali uhonorowano także siedemnaście fi rm tytułem „Lider 

Województwa Podkarpackiego”. Otrzymały one złote, rubinowe oraz szma-

ragdowe kule, jako potwierdzenie wysokich standardów funkcjonowania 

przedsiębiorstw oraz wkładu w rozwój regionalnej i krajowej gospodarki. 

Przemawiając do zgromadzonych wicemarszałek Lucjan Kuźniar podkreślił 

wysiłek, jaki muszą wykonać, aby ich fi rmy mogły osiągnąć sukces. Mówił 

także o dobrej współpracy i tworzeniu przez Samorząd Województwa Pod-

karpackiego warunków dla rozwoju fi rm. Nie ulega najmniejszej wątpliwości, 

że sytuacja rodzimej gospodarki uzależniona jest od kondycji zlokalizowanych na 

Podkarpaciu fi rm. To Państwa przedsiębiorstwa tworzą miejsca pracy, budując 

potencjał oraz prestiż naszego regionu – powiedział gratulując przedsiębior-

com wicemarszałek Lucjan Kuźniar. 

DK
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