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MUZYCZNY FESTIWAL  
W ŁAŃCUCIE  

MONIKA KONOPKA
fot. UMWP i Filharmonia Podkarpacka

PO RAZ 56.
To było jak zwykle imponujące, mu-

zyczne przedsięwzięcie w gwiazdorskiej 
obsadzie. 56. edycję  Muzycznego Festi-
walu w Łańcucie zainaugurowała „Gala 
Gwiazd”. W koncercie plenerowym wy-
stąpiły sopranistki Katarzyna Dondalska 
i Joanna Woś, mezzosopranistka Monika 
Ledzion-Porczyńska, zaś męskie partie za-
śpiewał tenor Paweł Skałuba oraz jeden  
z największych barytonów świata – Andrzej 
Dobber. Gwiazdom towarzyszyła Orkiestra 
Symfoniczna Filharmonii Podkarpackiej 
pod batutą Sławomira Chrzanowskiego. 
Publiczność wysłuchała najsłynniejszych 
arii i duetów z dzieł operowych i operetko-
wych m.in. takich kompozytorów jak: W.A. 
Mozart, G. Verdi czy G. Rossini. 

Równie atrakcyjne były kolejne festi-
walowe wieczory. Już drugiego dnia za-
prezentowała się Ive Mendes – znakomi-
ta artystka, gwiazda latynoskich rytmów. 
Wyjątkową gratką dla melomanów był też 
występ znanej na całym świecie pianistki 
Gabrieli Montero. W Łańcucie wystąpił 
również m.in. polski zespół Apollon Mu-
sagete Quartett, zaliczany do światowej 
czołówki kwartetów smyczkowych oraz 
rosyjski wiolonczelista Ivan Monighetti – 
zdaniem wielu znawców – pierwszy wio-
lonczelista świata.

Festiwalowe występy odbywały się 
w różnych miejscach. Oprócz koncertów 
plenerowych przed zamkiem, publiczność 
obcowała z muzyką w zabytkowych wnę-
trzach rezydencji Lubomirskich i Potoc-
kich, a także – wyjątkowo – w Filharmo-
nii Podkarpackiej. Festiwal odbywał się  
w dniach 20-28 maja.
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O nowoczesnym transporcie miejskim 
w Jasionce

O zrównoważonej mobilności oraz wyzwaniach i szansach polskich miast  
w tym zakresie rozmawiano na konferencji w G2A Arena w Jasionce zorgani-
zowanej przez Ministerstwo Rozwoju. Wzięli w niej udział eksperci, przedsta-

wiciele nauki i biznesu oraz reprezentanci 
samorządów i organizacji pozarządowych. 
Podczas konferencji zaprezentowano no-
woczesne rozwiązania z obszaru mobil-
ności miejskiej m.in. elektryczny autobus, 
mobilne systemy płatności i zakupu bile-
tów. Można też było sprawdzić, jak działa 
car-sharing, scooter-sharing oraz skorzy-
stać z miejskiej wypożyczalni rowerów. DK
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Dzień Samorządowca w Pałacu Prezydenckim
Marszałek Władysław Ortyl wziął udział w spotkaniu z prezydentem RP 

Andrzejem Dudą z okazji Dnia Samorządu Terytorialnego. W tym dniu do Pa-
łacu Prezydenckiego przybyli przedstawiciele samorządów wszystkich szcze-
bli – Zapraszam wszystkich Państwa do debaty o przyszłości samorządów. 
Przed nami konsultacje konstytucyj-
ne, chciałbym poznać Państwa zda-
nie co trzeba zmienić, co się spraw-
dza w państwa codziennej pracy – 
powiedział do zebranych w Sali Ko-
lumnowej prezydent Andrzej Duda. 
Wraz z marszałkiem w spotkaniu 
udział wzięli Jerzy Cypryś, przewod-
niczący Sejmiku Województwa Pod-
karpackiego oraz radni wojewódz-
twa Wojciech Zając i Anna Huk.

DK

Podkarpacki Przegląd Samorządowy
Wydawnictwo okolicznościowe 
Samorządu Województwa Podkarpackiego
Wydawca:
Urząd Marszałkowski Województwa 
Podkarpackiego w Rzeszowie
Al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów,
tel. 17 860 6761, 17 8606762, faks: 17 850 1781
pps@podkarpackie.pl
www.podkarpackie.pl
Redaktor naczelny: Tomasz Leyko
Redakcja zastrzega sobie prawo redagowania
i skracania nadesłanych tekstów
Przygotowanie do druku i druk:
Drukarnia Laser-Graf Płock, tel. 24 366 8882
Nakład 1000 egzemplarzy
Projekt okładki: Sebastian Kieszkowski

Kongres Sejmików 
Województw RP

W Łodzi miało 
miejsce pierwsze 
tego typu spotka-
nie samorządow-
ców. Samorząd 
Wo j e w ó d z t w a 
Podkarpackiego 
reprezentowali: 
marszałek Wła-
dysław Ortyl, 
przewodniczący 
sejmiku Jerzy Cypryś, a także prze-
wodniczący klubów wraz z radnymi.  
W swoim wystąpieniu marszałek 
Władysław Ortyl ponownie zaapelo-
wał o debatę w istotnych merytorycz-
nych problemach. – Mówmy o polity-
ce spójności. Rok 2020 już niebawem. 
Jak będą wyglądać nasze budżety po 
tym roku. Co dalej? Porozmawiajmy 
o ustawie o finansach publicznych, 
zmieńmy te niekorzystne limity dla 
samorządów, porozmawiajmy o „Ja-
nosikowym”. Prezydent zapowiedział 
debatę ustrojową i referendum kon-
stytucyjne. Zastanówmy się jak tam 
zabezpieczyć samorządowe interesy – 
powiedział Władysław Ortyl.

DK

Otwarcie sekretariatu  
PL-BY-UA

Na Podkarpaciu otworzono sie-
dzibę oddziału Programu Współpracy 
Transgranicznej Polska Białoruś-Ukra-
ina. To kolejna ważna instytucja, która 
lokuje się w naszym regionie. Oddział 
będzie się zajmował głównie organiza-
cją szkoleń dla wnioskodawców w całej 
Polsce Wschodniej, promocją i prezen-
tacją programu oraz konsultacjami dla 
beneficjentów. Dotychczas oddziały 
jak ten w Rzeszowie funkcjonowały na 
Białorusi i Ukrainie – w Brześciu i we 
Lwowie. Polscy beneficjenci mieli do 
dyspozycji tylko sekretariat w Warsza-
wie. Teraz – dzięki oddziałowi w Rze-
szowie będą mieć większą dostępność 
do informacji i szkoleń. DK

Muzeum – Zamek  
w Łańcucie z unijnym 
dofinansowaniem

Muzeum wraz z parkiem otaczającym Zamek 
przejdą dogłębny lifting. Wszystko za sprawą do-
finansowania przyznanego z PO Infrastruktura  
i Środowisko. Za ponad 41 mln złotych część po-
mieszczeń zostanie zrekonstruowanych, zostanie 
zmodernizowana instalacja kanalizacyjna i wo-
dociągowa, w parku zostaną poprawione alejki 
i mała architektura, powstanie monitoring Parku 
oraz sieć Wi-Fi. Dofinansowanie ze środków unij-
nych wynosi 28,5 mln zł.
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Uroczysta chwila
Umowa inicjująca wspólne prowa-

dzenie filharmonii przez ministerstwo  
i województwo podkarpackie podpisa-
na została przez wicepremiera, Ministra 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego Pio-
tra Glińskiego, marszałka Władysława 
Ortyla i wicemarszałka Bogdana Roma-
niuka 31 marca 2017. – To jest dla mnie 
bardzo przyjemna chwila, zwiększyliśmy 
budżet na kulturę o 200 mln złotych, bo 
stajemy się współprowadzącymi wy-
branych instytucji kultury rozsianych  
w Polsce. Na tej liście znalazły się Teatr 
Polski w Warszawie i Teatr Wielki w Łodzi 
oraz  Filharmonia Podkarpacka. Chcemy 
wspierać instytucje, które mają ogrom-
ne znaczenie dla budowania tożsamości 
regionów – powiedział w Rzeszowie prof. 
Piotr Gliński.  

Dzisiejsza uroczystość to wielki po-
wód do radości i bardzo ważne wyda-
rzenie dla Podkarpacia i filharmonii. 
Samorząd województwa ma wiele obo-
wiązków, chcemy rozwijać region gospo-

Filharmonia pod skrzydłami ministra

darczo, dbać o infrastrukturę, ale mamy 
też obowiązki w obszarze kultury. Nasz 
budżet jest ograniczony, ale cały czas 
poszukujemy zewnętrznych środków, no-
wych rozwiązań, aby tworzyć rzeczy am-
bitne i wysokiej jakości – mówił podczas 
uroczystości marszałek Władysław Ortyl.  

Podpisanie umowy odbyło się w fil-
harmonii w obecności wojewody pod-
karpackiego Ewy Leniart, parlamentarzy-
stów, przedstawicieli instytucji kultury  
i samych filharmoników. 

Pieniądze na rozwój
Nasze środki wesprą działalność ar-

tystyczną. Mają Państwo w Rzeszowie 
wspaniałą ofertę, a to będzie dodatkowy 
bonus na jej rozszerzenie. Nie ma rozwo-
ju społecznego, gospodarczego, men-
talnego bez rozwoju kultury, bez dbania  
o dziedzictwo kulturowe – mówił pod-
czas briefingu prasowego wicepremier 
Piotr Gliński. 

Co roku województwo podkarpackie 
finansuje działalność Filharmonii Pod-

karpackiej. W tym roku to kwota ponad 
6 mln złotych. Ministerstwo Kultury  
i Dziedzictwa Narodowego dołożyło  
1,5 mln złotych. To daje placówce szansę 
na rozwój.   

Nowa szansa
Współfinansowanie Filharmonii Pod-

karpackiej przez ministerstwo daje nam 
możliwość wzbogacenia repertuaru  
i wypełnia swoistą lukę. Melomani od 
dawna oczekiwali repertuaru operowe-
go czy operetkowego. W tym sezonie 
artystycznym stanie się to faktem. To dla 
nas  powód do dumy – mówił marszałek 
Władysław Ortyl. 

Już zaplanowane zostały koncerty, 
których organizacja możliwa będzie dzię-
ki pieniądzom  ministerstwa. Repertuar 
operowy, operetkowy czy musicalowy 
gościć będzie w repertuarze od czerwca. 
Filharmonia zwiększy także ofertę kon-
certów dla dzieci i młodzieży oraz kon-
certów kameralnych. 

Aleksandra Gorzelak-Nieduży    

Konferencja prasowa w Filharmonii Podkarackiej

Bez kultury nie ma rozwoju – powiedział w Rzeszowie wicepremier, minister kultury i dziedzictwa  
narodowego prof. Piotr Gliński, podpisując w Rzeszowie umowę na współprowadzenie przez minister-
stwo Filharmonii Podkarpackiej im. A. Malawskiego. To prestiż oraz dodatkowe pieniądze na kolejne 
przedsięwzięcia artystyczne, między innymi opery i operetki – cieszył się marszałek Władysław Ortyl. 
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Podpisanie dokumentu o współprowadzeniu 
Filharmonii Podkarpackiej przez MKiDN

M
. M

ile
ni

cz
uk

Minister prof. P. Gliński wizytuje Filharmonię 
Podkarpacką
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Jeszcze w tym roku Ministerstwo 
Spraw Zagranicznych, razem z Samo-
rządem Województwa Podkarpackiego 
oraz Instytutem Pamięci Narodowej pla-
nuje zorganizowanie  dla edukatorów, 
nauczycieli i dziennikarzy z całego świata 
konferencji poświęconej Polakom ratują-
cym Żydów w czasie II wojny światowej. 
Tę informację przekazał Jan Dziedziczak, 
sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw 
Zagranicznych, podczas pobytu w Rze-
szowie:

– Spoczywa na nas odpowiedzialność 
za dobre imię Polski i Polaków, za ukaza-
nie prawdy i przywracanie wiedzy o tym, 
co działo się podczas II wojny świato-
wej. Województwo podkarpackie wzięło 
na siebie tę odpowiedzialność i dziś już 
wiemy, że Muzeum Polaków Ratujących 
Żydów w czasie II wojny światowej jest 
wizytówką Podkarpacia na świecie – mó-
wił minister.

Muzeum ma już rok
Z tej okazji zorganizowano uroczysto-

ści jubileuszowe, które rozpoczął występ 
muzyczny - „Pieśni dusz” w wykonaniu 
Agnieszki Kowalczyk. Następnie miała 
miejsce konferencja podsumowująca,  
w której obok przedstawicieli Prezyden-
ta RP, polskiego rządu, samorządu woje-
wództwa i duchowieństwa, udział wziął 
także Eugeniusz Szylar – Sprawiedliwy 
z Markowej, jeden z ludzi, którym po-
święcone jest muzeum. W czasie wojny 
wraz z rodziną przyjął do swojego domu 
rodzinę Weltzów – Miriam z dziećmi 
Mońkiem, Abrahamem, Reśką oraz Aro-
na z żoną Shirley i synem Leonem. Za tę 
bohaterską postawę i niezwykłą odwagę 
został w ubiegłym roku, 17 marca  
w dzień otwarcia Muzeum w Markowej, 
odznaczony przez Prezydenta RP 
Andrzeja Dudę Krzyżem Komandorskim 
Orderu Odrodzenia Polski. Uroczystość 
zakończyła mulitmedialna projekcja,  
zaprezentowana przy dźwiękach muzyki 
na budynku muzeum.

Muzeum w Markowej  
wpisuje się w politykę historyczną Polski
Polityka historyczna to przede wszystkim zachowanie pamięci o minionych wydarzeniach i ludziach, 
którzy współtworzyli współczesne oblicze naszego kraju. To także mówienie o prawdzie i świadome od-
kłamywanie narosłych wokół niej mitów. Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II Wojny Świato-
wej im. Rodziny Ulmów w Markowej wpisuje się w prowadzoną przez polski rząd politykę historyczną.

Międzynarodowy sukces
Przez rok działalności muzeum miały 

miejsca liczne wystawy, warsztaty, kon-
certy, spotkania, projekcje filmów dys-
kusje i konferencje poświęcone bohater-
skiej postawie Polaków podczas wojny, 
z udziałem środowisk opiniotwórczych, 
dziennikarzy i naukowców. Owocem tej 
pracy było wiele artykułów, które ukaza-
ły się na całym świecie o historii Ulmów  
i otwarciu muzeum.

O sukcesie muzeum mówił minister 
Jan Dziedziczak:

– Dla nas otwarcie muzeum było jed-
nym z najważniejszych wydarzeń dyplo-
macji historycznej w 2016 roku – powie-
dział w Rzeszowie.

krajach.
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COP będzie na zawsze symbolem podjęcia w naszym kraju głębokiej zmiany – tak o unikatowym 
projekcie gospodarczym, jakim był Centralny Okręg Przemysłowy, mówił podczas uroczystej sesji 
Sejmiku Województwa Podkarpackiego marszałek Władysław Ortyl. Sesja poświęcona była 80-tej 
rocznicy powstania COP-u. Uczestniczyli w niej radni, a także zaproszeni goście.

migracji zarobkowej i wzmocnienia po-
tencjału obronnego kraju – powiedziała 
wojewoda Ewa Leniart.

Marszałek Władysław Ortyl mówił  
z kolei o tym, że powodzenie COP- u było 
możliwe dzięki wyzwoleniu państwowo-
twórczej i obywatelskiej energii Polaków. 
Porównał także działalność COP-u do 
klastra kooperacyjnego, a jego idee do 
wprowadzanego właśnie przez rząd Pla-
nu na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju.

W tym kontekście można się zasta-
nowić czy bez COP-u byłby możliwy tak 
prężny rozwój przemysłu i branży lotni-
czej, która pozostaje chlubą Podkarpacia 
i jego wiodącą inteligentną specjaliza-
cją? Oczywiście, nie! – zapewniał mar-
szałek W. Ortyl.

Dziedzictwo COP-u
Prezydent Stalowej Woli, Lucjusz 

Nadbereżny podkreślał z kolei w swo-
im wystąpieniu, że w przypadku COP-u 
najważniejszy był patriotyzm i niepodle-
głość Polski, które są równie ważne także 

współcześnie. – Dzisiaj po tych 80-latach, 
jeżeli chcemy mówić o nowym COP-ie,  
o nowej gospodarce, o nowym patrzeniu 
na budowanie polskiej, niezawisłej, nie-
podległej gospodarki, to trzeba uznać ten 
paradygmat, że rynek ma narodowość, 
że gospodarka ma narodowość i sięgnąć 
do naszych najwspanialszych tradycji – 
mówił prezydent Stalowej Woli.

Ważnym punktem sesji było  przyję-
cie stanowiska z okazji 80-lecia utworze-
nia Centralnego Okręgu Przemysłowego. 
Napisano w nim m.in.:

Województwo Podkarpackie ma szcze-
gólny mandat do uszanowania tych osią-
gnięć, bowiem wymierne efekty Central-
nego Okręgu Przemysłowego do dzisiaj 
wywierają swój głęboki wpływ na rozwój 
społeczno-gospodarczy naszego regionu. 

Radni oraz zaproszeni goście obej-
rzeli także wystawę zdjęć poświęconą 
COP-owi, jego powstaniu i działalności 
oraz codziennemu życiu mieszkańców 
miast należących do COP.

Monika Konopka

Sesja rozpoczęła się prezentacją 
krótkiego filmu o początkach Central-
nego Okręgu Przemysłowego. Przypo-
mniano też wypowiedź pomysłodawcy 
COP-u, Eugeniusza Kwiatkowskiego, któ-
rą przeczytał aktor Mieczysław Napieraj. 
O twórcach Centralnego Okręgu Prze-
mysłowego mówił również poseł Woj-
ciech Buczak – Dziękuję, za tę uroczystą 
sesję, podczas której możemy oddać 
hołd i podziwiać decyzje, determinację 
i dalekowzroczność twórców COP-u. To 
byli wspaniali ludzie, którzy mieli wizję – 
podkreślał poseł Wojciech Buczak.

COP wczoraj i dziś
Wojewoda podkarpacki Ewa Leniart 

mówiąc o jubileuszu powstania COP-u 
nawiązała do dzisiejszych działań rządu:

W ostatnich latach w Polsce w związ-
ku z wdrożoną strategią odpowiedzial-
nego rozwoju wicepremiera Mateusza 
Morawieckiego, legenda COP-u nabrała 
nowych blasków. Zainicjowano reindu-
strializację Polski celem zahamowania 

Od COP-u do Doliny Lotniczej
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Kilkugodzinna debata o rozwoju Biesz-
czadów i decyzje ważne dla południowej 
części Podkarpacia – tak wyglądała se-
sja regionalnego parlamentu 7 czerwca  
w Ośrodku „Caritas” w Myczkowcach.

Czego potrzebują Bieszczady
O tym, jak województwo realizuje 

ideę zrównoważonego rozwoju mówił 
marszałek Władysław Ortyl. Znamy ogra-
niczenia, które dotykają tej części regio-
nu, dotyczące infrastruktury i ochrony 
środowiska. Chcemy, aby pieniądze tra-
fiały do powiatu leskiego i bieszczadzkie-
go, które są  słabiej rozwinięte. Rozwój 
tej części regionu musi być oparty o tu-
rystykę, przedsiębiorczość z tym zwią-
zaną – mówił podczas obrad marszałek 
Władysław Ortyl. Najważniejsze projekty 
to rozwój dróg wojewódzkich, aby mała 
i  duża pętla bieszczadzka nie miały ogra-
niczeń dotyczących przewóz towarów  
i ruchu ciężarówek. Przeznaczamy na to 
środki i z budżetu i z RPO WP.

Radni zdecydowali w Myczkowcach 
o zmianach w budżecie województwa, 
zwiększając go o prawie 11,8 mln zło-
tych. Dzięki temu powiększyła się pula 
na dwie inwestycje drogowe w tej części 
regionu. Na prawie 2 km fragment drogi 
wojewódzkiej w Jaśle dołożono 6,6 mln 
złotych. Do budowy łącznika do przyszłej 
obwodnicy Sanoka radni dodali 5,2 mln 
złotych.

Radni województwa wyrazili zgodę 
na zakup przez Muzeum Podkarpackie 
w Krośnie, kamienicy, która sąsiaduje  
z placówką, dzięki czemu powiększy się 
przestrzeń ekspozycyjna. 

Czas na Bieszczady
Aleksandra Gorzelak-Nieduży    

Chcemy zrównoważonego rozwoju regionu i nad tym pracujemy na co dzień. W danym miejscu spra-
wy dla niego ważne widać najlepiej, stąd obecność w Myczkowcach – mówił podczas wyjazdowej sesji 
Sejmiku Województwa Podkarpackiego marszałek Władysław Ortyl. 

Na temat planów powstania na po-
łudniu regionu Centralnego Ośrodka 
Sportów mówił w Myczkowach Tomasz 
Koziński dyrektor COS – Jestem zauro-
czony Podkarpaciem, potencjał  tej ziemi 
jest bardzo duży – mówił  Koziński. 

Ja rozwijać południe regionu
Główną częścią obrad sejmiku była 

debata poświęcona zrównoważonemu 
rozwojowi Bieszczadów. O etapach re-
alizacji i szansach jakie dają programy 
„Błękitny San” i „Strategiczny rozwój 
Bieszczad” mówił z-ca dyrektora Depar-
tamentu Rozwoju Regionalnego UMWP 
Paweł Wais.    

Celem „Rozwoju strategicznego 
Bieszczad” jest poprawa standardu ży-
cia mieszkańców tego terenu. Chodzi  
o rozwój turystyki, przedsiębiorczości, 
kapitału ludzkiego oraz infrastrukturę 
poprawiającą dostępność tej części Pod-
karpacia – to główne wyznaczniki pro-
gramu – mówił dyrektor P. Wais.

Na temat możliwości wsparcia Biesz-
czadów ze środków krajowych mówił na 
sesji przedstawiciel Ministerstwa Rozwo-
ju Michał Ptaszyński. 

Marka Bieszczady
O promocji Bieszczadów mówił  

z kolei prezes PROT. Bieszczady to jedna z 
najsilniejszych marek turystycznych Pol-
ski. Odwiedza je aż 25 procent turystów, 
którzy przyjeżdżają na Podkarpacie. Pro-
mujemy ten potencjał w Polce i Europie 
– mówił prezes Marcin Fijołek.

Zarząd województwa na wyjazdowej sesji w Mycz-
kowcach

Obrady sejmikowej komisji w Myczkowcach

Marszałek Władysław Ortyl podczas sesji w Mycz-
kowcach

Wyjazdowa sesja Sejmiku Województwa Podkarpackiego w Myczkowcach
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 6,6 
mln zł

 5,2 
mln zł

dołożyli radni do bu-
dowy wojewódzkiej 

drogi w Jaśle

przeznaczyli radni 
na budowę łącznika 

przyszłej obwodnicy 
Sanoka

Plany zagospodarowania turystycz-
nego części Soliny prezentował Jerzy Ro-
dzeń, dyrektor PBPP, które przygotowa-
ło koncepcję zagospodarowania części 
jeziora, by stała się wizytówką regionu. 
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blemy mieszkańców powiatu mieleckie-
go i będzie miała wpływ na pobudzenie 
gospodarcze Mielca i całego powiatu. 
Jak zapewnia marszałek Władysław Or-
tyl, inwestycja ma zostać zakończona je-
sienią 2019 roku. Jej wartość to ponad 
38 mln zł.

Podczas podpisania umowy na budo-
wę drogi, marszałek podkreślał zaanga-
żowanie i udział w tym przedsięwzięciu 
lokalnych samorządów: 

– Takich dużych inwestycji nie da się 
zaplanować w przeciągu roku, w prze-
ciągu jednej kadencji, nie da się zaplano-
wać samodzielnie przez samorząd woj. 
podkarpackiego, do tego potrzebna jest 
współpraca wielu samorządów, wielu 
osób – argumentował marszałek.

Projekt będzie realizowany ze środ-
ków Regionalnego Programu Operacyj-
nego Województwa Podkarpackiego na 
lata 2014 – 2020.

Komplementarnymi inwestycjami 
będą: przedłużenie drogi 984, po „no-
wym śladzie” do Piątkowca w kierunku 
zjazdu do autostrady A4 w Tarnowie (sfi-
nansowanie wkładu własnego deklaruje 
starostwo mieleckie) oraz budowa dwu-

Inwestycje drogowe  
nabierają tempa

Daniel Kozik

Mamy dobre wiadomości dla kierowców. Liczba drogowych inwestycji w regionie stale rośnie. Część 
jest już w trakcie realizacji, kolejne są w fazie przygotowania. Co ważne, oprócz remontów, powsta-
ją zupełnie nowe drogi, które rozbudują i poprawią podkarpacką sieć komunikacyjną. A to pozwoli 
kierowcom poruszać się szybciej, sprawniej i bezpieczniej. Nowe drogi to także magnes dla biznesu.

poziomowego węzła drogowego nad 
ulicą Sienkiewicza (wsparcie finansowe 
deklaruje samorząd Mielca).

Ze wschodu na zachód
Przebudowany zostanie także 18-to  

kilometrowy odcinek drogi wojewódz-
kiej nr 875 pomiędzy Kolbuszową  
a Sokołowem Małopolskim. Będzie on 
dopełnieniem kompleksowej przebudo-
wy drogi łączącej Mielec, Kolbuszową, 
Sokołów Małopolski i Leżajsk. Kierowcy 
jadący z północno-zachodniej części wo-
jewództwa będą mogli dojechać bezpo-
średnio do obwodnicy Sokołowa Mało-
polskiego, która w przyszłości będzie sta-
nowiła połączenie z drogą ekspresową 
S19. Koszt jej realizacji wyniesie ponad 
34 mln zł, natomiast planowany termin 
oddania inwestycji to lipiec 2018 r.

Obwodnicę będzie miał też 
Dynów

Będzie ona gotowa w lipcu 2018 
roku, skorzystają na niej przede wszyst-
kim mieszkańcy i lokalni przedsiębiorcy. 
Poprawę w zakresie bezpieczeństwa, 
płynności i komfortu jazdy odczują rów-
nież kierowcy z pozostałych części regio-
nu, a nawet Polski, przemieszczający się 
przez Dynów tranzytowo. 

Obecny na podpisaniu umowy Sta-
nisław Kruczek, członek zarządu woje-
wództwa podkarpackiego podkreślał 
wagę tego przedsięwzięcia: 

– To obwodnica niezwykle oczeki-
wana przez mieszkańców. Budowa au-
tostrady zostawiła tu swoje ślady. Przez 
ten region przejeżdżały dziesiątki samo-
chodów wiozących kruszywo czy inne 
materiały na budowę, dlatego budowa 
obwodnicy i przebudowa tutejszych dróg 
jest konieczna.

Inwestycja zostanie zrealizowana  
w ramach RPO WP na lata 2014-2020, jej 
wartość to prawie 30 mln zł. 3,5 kilome-
trowa jednojezdniowa trasa będzie liczy-
ła po dwa pasy ruchu, zostanie popro-
wadzona nowym śladem po wschodniej 
stronie miasta, w sąsiedztwie kolejki wą-
skotorowej relacji Przeworsk – Dynów.
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Nowy odcinek drogi wojewódzkiej 
nr 984 połączy miejscowość Rzędzia-
nowice z ul. Sienkiewicza w Mielcu. Ta 
inwestycja wraz z budową mostu na 
Wisłoku zakończy komunikacyjne pro-
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Monika Konopka

Wysokie loty Podkarpacia
Aerospace & Defence Meeting
Pół tysiąca gości z 20 krajów świata, 3 tysiące spotkań biznesowych, a do tego konferencje, dysku-
sje, warsztaty oraz wiele nawiązanych kontaktów i przekazanych doświadczeń w sferze przemysłu 
lotniczego i obronnego. Tak w skrócie wyglądała organizowana na Podkarpaciu trzydniowa, najważ-
niejsza w Środkowo-Wschodniej Europie lotnicza impreza – Aerospace & Defense Meetings Central 
Europe – Rzeszów.

Tu się robi biznes
Drugi i trzeci dzień targów – oprócz 

konferencji i warsztatów – poświęcony 
był rozmowom biznesowym, bo taka jest 
właśnie formuła A&DM. Jest to wyda-
rzenie łączące partnerów biznesowych 
z branży cywilnej i obronnej przemy-
słu lotniczego. Dzięki temu małe firmy  
z sektora lotniczego z Podkarpacia i kraju 
miały szansę na rozmowy ze światowymi 
potentatami takimi jak Airbus, Boeing, 
GE Aviation.

To były krótkie, półgodzinne spotka-
nia, żeby się przedstawić, pokazać, nie-
koniecznie od razu podpisać kontrakt. Te 
nawiązane kontakty na pewno zaowo-
cują. Duże firmy z branży lotniczej, które 
przyjechały na Podkarpacie miały w jed-
nym miejscu wiele małych firm i mogły  
z nimi rozmawiać o współpracy – tłuma-
czy Marek Bujny z Doliny Lotniczej.

Kto za tym stoi?
Organizatorami Aerospace & Defen-

se Meetings było województwo pod-
karpackie wraz z firmą ABE-ADVANCED 
Business Events – europejskim liderem 
w organizacji spotkań biznesowych. 
Partnerem strategicznym było zaś  Sto-
warzyszenie Dolina Lotnicza, a patro-
nat nad imprezą objęli: Ministerstwo 
Rozwoju i Ministerstwo Obrony Naro-
dowej. Wydarzenie było współfinan-
sowane ze środków Unii Europejskiej  
z Regionalnego Programu Operacyjne-
go Województwa Podkarpackiego na 
lata 2014-2020”.

Targi odbywały się od 9 do 11 maja 
w Centrum Wystawienniczo-Kongreso-
wym G2A ARENA w podrzeszowskiej Ja-
sionce. W tym prestiżowym lotniczo-biz-
nesowym przedsięwzięciu uczestniczyło 
200 firm z całego świata. Na Podkarpacie 
przyjechali zarówno światowi gracze – 
potentaci w branży lotniczej, jak i mniej-
sze firmy, w tym z Doliny Lotniczej.

Jesteśmy w NEREUS!
Najważniejszym wydarzeniem pier-

-wszego dnia targów było przystąpienie 
województwa podkarpackiego do Euro-
pejskiej Sieci Kosmicznej NEREUS. Sekre-
tarz generalna sieci Roya Ayazi, gratulu-
jąc Podkarpaciu wstąpienia do stowarzy-
szenia, mówiła o rozwoju kosmicznych 
technologii:

– Wszyscy korzystamy dziś z apli-
kacji kosmicznych, które mają zastoso-
wanie np. w prognozowaniu pogody, 
w transporcie publicznym, w urządze-
niach monitorujących, można je znaleźć 
praktycznie wszędzie. Wszystkie one są 
przydatne naszym gospodarkom, fir-
mom, mają zastosowanie w administra-
cji publicznej, a co najważniejsze mają 
sprostać współczesnym wyzwaniom, 
które stają na naszej drodze – powie-
działa Roya Ayazi.

– Podkarpackie dostaje nową jakość 
będąc w sieci NEREUS i będzie to chcia-
ło wykorzystać. Zaledwie trzy miesiące 
trwało nasze przygotowanie do człon-
kostwa w NEREUS. Dzięki niemu posze-
rzamy możliwości przed Podkarpaciem 
i liczymy na znaczące korzyści z tego 
tytułu. Najnowsze technologie są wy-
zwaniem i wyznacznikiem do rozwoju. 
Szukamy nowych możliwości współpra-
cy. Myślimy o przemyśle 4.0 i współpracy 
sieciowej na wielu płaszczyznach. Dlate-
go właśnie przystępujemy do NEREUS – 
powiedział z kolei marszałek Władysław 
Ortyl. 

 500 
gości

 20 
krajów

3000
  spotkań
biznesowych
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Miliony dla Krosna i Sanoka
Kolejnym miastem, które podpisało 

umowę na transport niskoemisyjny było 
Krosno. Do wartego ponad 38 mln zło-
tych projektu przystąpiły także okoliczne 
gminy: Chorkówka, Korczyna, Krościenko 
Wyżne, Miejsce Piastowe i Wojaszówka. 
Umowę podpisali wicemarszałek Maria 
Kurowska, członek zarządu Stanisław 
Kruczek, wiceprezydenta Krosna Tomasz 
Soliński oraz skarbnik miasta Marcin Po-
łomski. Unijne dofinansowanie z RPO 
wyniesie ponad 27 mln zł. Dzięki niemu 
do Krosna trafi m.in. 21 nowych pojaz-
dów, z czego 11 o silnikach hybrydowych.

Sanok i Zagórz dzięki unijnemu dofi-
nansowaniu na transport zyskają nowy 
dworzec, autobusy, parking, chodniki  
i przystanki. Sanocki projekt transporto-
wy ma wynieść prawie 30 mln zł. Unijne 
dofinansowanie to ponad 21 mln zł. 

Dzięki temu projektowi na plus zmie-
ni się otoczenie Sanoka, gminy wiejskiej 
Sanok i Zagórza. Jest to duży projekt, 
dlatego życzę pomyślnej realizacji prac – 

mówiła w Sanoku wicemarszałek Maria 
Kurowska, która podpisała umowę z ra-
mienia samorządu województwa.

Mielec i Stalowa też w projekcie
Ambitne plany transportowe ma 

również Mielec, to m.in. nowe autobu-
sy, pętla, przystanki, droga. Miasto bę-
dzie realizować projekt o wartości blisko  
45 mln zł, a unijne dofinansowanie wy-
niesie ok. 30 mln zł. Umowę w obecności 
wiceministra Adama Hamryszczaka pod-
pisali marszałek W. Ortyl i wiceprezydent 
Mielca – Jan Myśliwiec.  

Duże zmiany w transporcie publicz-
nym szykują się również w Stalowej 
Woli. Tam realizowany projekt opiewa 
na ponad 52 mln zł, z czego 36 mln to 
unijne wsparcie.

Głównym celem wszystkich trans-
portowych projektów jest zmniejszenie 
emisji zanieczyszczeń uciążliwych dla 
środowiska i mieszkańców miast. Jesie-
nią umowę na poprawę transportu pod-
pisze także Dębica.

Przemyśl, Krosno, Sanok, Mielec i Stalowa Wola
– miliony na publiczny transport

Monika Konopka

Szykuje się transportowa rewolucja w pięciu podkarpackich miastach. Przemyśl, Krosno, Sanok, Mie-
lec oraz Stalowa Wola podpisały umowy na dofinansowanie transportu publicznego z Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego. Za unijne pieniądze zostaną m.in. kupione 
nowe autobusy, powstaną dodatkowe przystanki, parkingi oraz oświetlenie.

Start w Przemyślu
Pierwszym miastem, które podpisało 

taką umowę był Przemyśl. Okazją była wi-
zyta wicepremiera Mateusza Morawiec-
kiego, który właśnie tam zaprezentował 
Pakiet działań dla średnich miast. Umo-
wę transportową podpisali marszałek 
Władysław Ortyl oraz prezydent Przemy-
śla Robert Choma. Obecni byli przy tym 
także Marszałek Sejmu RP Marek Kuch-
ciński oraz wojewoda Ewa Leniart.

Projekt obejmuje zakup taboru nisko-
emisyjnego, modernizację dróg, parkin-
gów, oświetlenia i ścieżek rowerowych. 
Poprawi też organizację komunikacji. 
Można powiedzieć, że jest modelowym 
przykładem kompleksowego podejścia do 
realizacji tego typu przedsięwzięć, które 
wpisuje się w ogłoszony w Przemyślu Pa-
kiet działań dla średnich miast – mówił po 
podpisaniu umowy Władysław Ortyl.

Projekt miasta Przemyśl jest realizo-
wany w partnerstwie z powiatem prze-
myskim i gminą Przemyśl. Wartość dofi-
nansowania to blisko 20 mln zł. 

Marszałek oraz wiceprezydent Mielca podpisują umowę na transport nisko-
emisyjny

Podpisanie umowy transportowej dla KrosnaPrezydent Przemyśla R. Choma oraz marszałek W. Ortyl podpisali umowę trans-
portową

Podpisanie umowy w Sanoku
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tekst i foto Michał Mielniczuk

Władysław Ortyl mówił o koniecz-
ności decentralizacji i przyznania możli-
wości podejmowania decyzji szczeblom 
władzy najbliższej obywatelom. Kompe-
tencje Unii Europejskiej powinny ogra-
niczać się do dziedzin, w których dzięki 
jej zaangażowaniu osiągana jest wartość 
dodana. Marszałek zdał także relację  
z debaty, jaka odbyła się w lutym na Pod-
karpaciu.

– Chcąc wsłuchać się w głos obywa-
teli i spytać o ich wizję Unii Europejskiej, 
czwartego lutego współorganizowa-
liśmy wraz z Europejskim Komitetem 
Regionów debatę obywatelską w moim 
regionie Polski, czyli na Podkarpaciu. 
Debatowaliśmy nad przyszłością Europy,  
a w wydarzeniu uczestniczyła Premier RP 
Beata Szydło, Przewodniczący Komitetu 
Regionów Markku Markkula, posłowie, 
liczni samorządowcy oraz przedstawi-
ciele lokalnej społeczności. Kluczowym 
z wniosków z debaty jest życzenie oby-
wateli, by odważyć się na reformę Unii 
Europejskiej  – mówił Władysław Ortyl.

W dalszej części wypowiedzi marsza-
łek skupił się na planach reformy UE.

– Zreformowana Unia Europejska 
winna koncentrować się na dziedzi-

Głos marszałka w Brukseli
Podczas majowych obrad Komitetu Regionów w imieniu Europejskiej Grupy Konserwatystów i Refor-
matorów głos zabrał marszałek Władysław Ortyl. Marszałek opowiedział się m.in. za wzmocnieniem 
lokalności w polityce europejskiej.

nach, które przynoszą jednoznaczne 
korzyści. Do takich dziedzin zaliczamy 
między innymi wspólny rynek, zrefor-
mowaną politykę regionalną, a także 
pomoc w zapobieganiu katastrofom 
naturalnym. Jeśli chodzi o wspólny ry-
nek, korzyści z niego czerpią wszystkie 
kraje członkowskie. Priorytetem jest też 
wzmocnienie współpracy gospodarczej 
poprzez ściślejsze wdrażanie zasad wol-
nego rynku i dalsza liberalizacja rynku 
usług, budowanie spójności i usuwanie 
barier na wspólnym rynku cyfrowym – 
wyliczał marszałek

Władysław Ortyl dodał także, że luto-
wa debata odbywała się w biznesowym 
centrum regionu, powstałym przy udzia-
le środków UE.

– Miejsce naszej debaty obywatel-
skiej, czyli Centrum Wystawienniczo-
-Kongresowe Województwa Podkar-
packiego, Podkarpacki Park Naukowo-
-Technologiczny i Międzynarodowy Port 
Lotniczy Rzeszów-Jasionka, to obiekty 
powstałe przy udziale środków z Fundu-
szy Europejskich. To centrum biznesowe 
Podkarpacia jest przykładem, jak projek-
ty unijne mogą służyć rozwojowi całego 
regionu – powiedział na zakończenie. 



Podkarpacki Przegląd Samorządowy14

Nowy szef
Zapoznałem się z materiałami na te-

mat szpitala. Nie jest tajemnicą, że jest on 
w trudnej sytuacji finansowej i potrzebuje 
gotówki, by spłacać zobowiązania. Głów-
nym celem jest zacząć generować gotów-
kę, zmniejszać stratę i ujemny wynik fi-
nansowy, aby ta strata była z miesiąca na 
miesiąc coraz niższa. To jest moje zadanie 
– nie ukrywał Krzysztof Bałata.  

Nowy dyrektor ma wieloletnie do-
świadczenie w zarządzaniu szpitalami. 
Ostatnio  prowadził szpital wojewódzki 
w Łomży. Dzięki restrukturyzacji wy-
prowadził go z długów, doprowadził do 
wyższego kontraktu z NFZ i wypracował 
dobry wynik finansowy. Kiedy Bałata 
obejmował funkcję dyrektora w Łomży 
w 2013 roku szpital miał ok. 17 mln zł 
zobowiązań wymagalnych i zajęcia ko-

Rzeszowska „Dwójka”  
ma nowego dyrektora 

Aleksandra Gorzelak-Nieduży

Największy szpital w regionie ma nowego szefa. Stanowisko dyrektora Klinicznego Szpitala Woje-
wódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie tzw. rzeszowskiej „Dwójki” objął Krzysztof 
Bałata. Jego zadaniem jest poprawienie wyników finansowych szpitala.  

mornicze, przy ok. 100 mln zł przycho-
du. Wynik finansowy szpitala w Łomży 
poprawił się z – 0,8 mln zł w 2012 na  
+ 8,9 mln zł w 2016. 

Zdrowotne wyzwania
Stoją przed nami trzy wyzwania do-

tyczące ochrony zdrowia: dokończenie 
łączenia szpitali w Przemyślu, ukończe-
nie procesu łączenia szpitala płucnego ze 
szpitalem nr 1 w Rzeszowie, przekazanie 
ich dla uniwersytetu oraz wprowadzenie  
w formułę szpitala klinicznego. Trzecia 
sprawa to wyprowadzenie z trudnej sy-
tuacji finansowej rzeszowskiej „Dwójki” – 
podkreślał na konferencji marszałek Ortyl.  

Zobowiązania długoterminowe i wy-
magalne w naszych szpitalach są wysokie. 
Prowadzimy rozmowy z ministerstwem 
zdrowia i ministerstwem finansów. Mamy 
plan obniżenia kosztów. Reorganizacja, 
wdrażanie planów naprawczych muszą  
w każdej placówce być podjęte w kon-
tekście „sieci szpitali”, stąd łączenie pla-
cówek. Jako województwo chcemy in-
westować w nowoczesną infrastrukturę 
szpitali, nowe oddziały i sprzęt. Wszystko 
to robimy dla pacjentów – mówił członek 
zarządu Stanisław Kruczek.  

Nie ma mowy o prywatyzacji
Marszałek Władysław Ortyl pod-

czas konferencji podkreślił kolejny raz, 
że zmiany i łączenie szpitali nie mają 
nic wspólnego z prywatyzacją placówek 
ochrony zdrowia. Zarząd województwa 
nie ma takich planów, ani zamiarów.  

Czeka nas ważny etap w funkcjono-
waniu szpitala. To najważniejszy ośro-
dek w systemie ochrony zdrowia na 
Podkarpaciu, pod względem wielkości 
szpitala, jego znaczenia, wysokospecja-
listycznych zabiegów, jakości kadry oraz 
ilości pacjentów. To to szpital największy  
i o największym znaczeniu w regionie. Je-
steśmy w przełomowym momencie, kie-
dy rusza w Polsce tzw. „sieć szpitali”. To 
zmienia sposób ich finansowania, stawia 
wyzwania, które czekają kadrę szpitala – 
mówił marszałek Władysław Ortyl. 

O sytuacji szpitali wojewódzkich i no-
wym szefie rzeszowskiej „Dwójki” mar-
szałek województwa Władysław Ortyl  
i członek zarządu Stanisław Kruczek mó-
wili podczas konferencji prasowej. Obec-
ny był także nowy dyrektor – Krzysztof 
Bałata.   

Konferencja prasowa marszałka Władysława  
Ortyla na temat zdrowia

Nowy dyrektor rzeszowskiej Dwójki Krzysztof Bałata
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Aleksandra Gorzelak-Nieduży

10 mln 750 tys. złotych, 
to kwota, którą ze swojego 
budżetu Podkarpacie planu-
je przeznaczyć na program 
w latach 2017-2020. Głów-
nym celem jest promowanie  
ochrony środowiska natural-
nego regionu. Jest to jedno-
cześnie szansa rozwoju cho-
wu i hodowli zwierząt na cen-
nych przyrodniczo obszarach, 
trudnych do wykorzystania 
na potrzeby innych dziedzin 
rolnictwa, na przykład Biesz-
czadów.  

Ubieganie się o środki w ramach 
programu Podkarpacki Naturalny Wypas 
II odbywa się w formie konkursu ofert, 
ogłaszanego co roku przez zarząd woje-
wództwa. 

Inwestujemy w naturę
Chcemy chronić przyrodnicze atuty regionu i dbać o rozwój rol-
nictwa. Te dwie dziedziny mogą i powinny się uzupełniać. Po to 
wprowadzamy II edycję programu Podkarpacki Naturalny Wypas 
– mówił Lucjan Kuźniar, Członek Zarządu Województwa odpowie-
dzialny za sprawy rolnictwa.  

Konkurs w ramach II edy-
cji programu ruszył 12 kwiet-
nia. Udział zgłosiło 8 organi-
zacji pożytku publicznego. To 
one są uprawnione do ubie-
gania się o środki,  współpra-
cując z rolnikami, którzy chcą 
realizować program.  Chodzi 
o wypasanie zwierząt na 
cennych przyrodniczo łąkach 
i pastwiskach, w zgodzie  
z zasadami tzw. chowu eks-
tensywnego. Ten rodzaj cho-
wu określa między innymi 
ilość zwierząt, jakie mogą 

paść się na danej powierzchni pastwiska.  
Daje to szansę zachowania natural-

nej flory i walorów krajobrazowych re-
gionu, tak ważnych szczególnie na połu-
dniu Podkarpacia. Tworzy też możliwość 

wzbogacenia bioróżnorodności tych te-
renów, atrakcyjnych dla turystycznego 
wizerunku regionu. 

Ruszamy z II edycją programu, bo 
uświadomiliśmy sobie, jak cenne były 
efekty I Podkarpackiego Naturalnego 
Wypasu. W ciągu 5 lat uczestniczyło  
w nim co roku prawie 500 rolników, któ-
rzy prowadzili chów i hodowlę swych 
stad na łąkach, szczególnie południowej 
części regionu, w okolicach Ustrzyk Dol-
nych, Baligrodu, Komańczy czy Lutowisk. 
W samym 2016 roku w ramach progra-
mu wypasano ponad 13 tysięcy sztuk 
koni, owiec, krów i kóz. Rolnicy byli za-
dowoleni z otrzymywanych od nas środ-
ków, a my ograniczyliśmy spadek pogło-
wia zwierząt. Jednocześnie dbaliśmy by 
lepiej i efektywniej chronić bezcenne na-
turalne środowisko regionu, a ono jest 
naszym atutem – mówi członek zarządu 
Lucjan Kuźniar. 

Druga edycja programu jest też od-
powiedzią na alarmująca sytuacją psze-
larstwa. W całej Europie zauważalny 
jest problem ginących pszczół, co po-
woduje straty w rolnictwie. Podkarpac-
ki Naturalny Wypas II poszerzony został  
o kwestię ochrony pszczół miodnych. Co 
roku część kwoty przeznaczona będzie 
na uświadamianie znaczenia pszczół 
dla środowiska naturalnego i rolnictwa,  
a także na wsparcie dla pszczelarzy, roz-
wijających swoje pasieki. 

Te z pozoru różne zagadnienia ściśle 
wiążą się ze sobą. Mamy ambitne plany  
i chcemy je realizować przy pomocy rol-
ników – mówi Lucjan Kuźniar. W tym 
roku na program przeznaczonych jest 
ponad 1,8 mln złotych.

Krowy na wypasiePodkarpacki Naturalny Wypas chroni  
środowisko naturalne Podkarpacia

Zwierząta na wypasie Podkarpacki Naturalny Wypas

Członek zarządu wojewódz-
twa Lucjan Kuźniar
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Chcielibyśmy, promować na ekranie atuty i piękno naszego regionu – mówił wicemarszałek woje-
wództwa Bogdan Romaniuk. W tym roku wydamy na to 600 tysięcy złotych. Taką właśnie kwotą,  
do podziału w konkursie na wsparcie produkcji filmowych promujących Rzeszów i Podkarpacie, dys-
ponuje Podkarpacki Regionalny Fundusz Filmowy. 

O oczekiwaniach wobec twórców, 
którzy chcieliby skorzystać z tej formy 
wsparcia swego projektu, mówili na 
wspólnej konferencji prasowej wicemar-
szałek województwa Bogdan Romaniuk 
oraz zastępca prezydenta miasta Rzeszo-
wa Stanisław Sienko. 

Zarząd województwa i sejmik woje-
wództwa przed rokiem podjęły pierwszy 
krok, aby promować branżę filmową  
w regionie. Wówczas powołaliśmy Pod-
karpacką Komisję Filmową. Teraz idzie-
my o krok dalej i uruchamiamy Podkar-
packi Regionalny Fundusz Filmowy. Dzię-
kuję prezydentowi Rzeszowa, że włączył 
się w tę inicjatywę, partycypując w bu-
dżecie funduszu – mówił podczas konfe-
rencji wicemarszałek Bogdan Romaniuk.   

Na Podkarpacki Regionalny Fundusz 
Filmowy województwo wyasygnowało 
400 tysięcy złotych, a miasto Rzeszów 
dodało 200 tysięcy złotych. 

 Rzeszów traktuje tę formę promo-
cji jako jedną z wielu. Nie mamy jeszcze 
doświadczenia w promocji przez film, 
dlatego będziemy się bardzo bacznie 
przyglądać efektom. Chcemy, aby za te  
200 tysięcy z naszego budżetu miasto 
było ciekawie promowane – mówił pod-
czas konferencji wiceprezydent Rzeszo-
wa Stanisław Sienko.     

Chcemy poprzez filmowe historie 
dotyczące Podkarpacia i Rzeszowa pro-
mować nasz region i jego atuty. Chcieli-
byśmy, aby współfinansowane przez nas 
produkcje trafiały na konkursy, przeglą-
dy i festiwale. To byłby dla nas świetny 
sposób prezentacji potencjału regionu – 
podkreśla wicemarszałek Romaniuk. 

To pierwsza edycja konkursu. Ma on 
wesprzeć produkcje filmowe związane  
z regionem. Chodzi o to, aby zrealizowa-
ne filmy mogły być kulturalną, turystycz-
ną oraz gospodarczą wizytówką miasta  
i regionu. Zgłoszenia w konkursie pro-
ducenci filmowi i reżyserzy składali do  
2 czerwca. Wpłynęło 16 propozycji fil-
mów fabularnych i dokumentalnych.  

Podkarpacie zagra w filmie

Trwają konsultacje konkretnych pro-
jektów. Rozmawiamy z różnymi twórca-
mi. Chcemy przeznaczyć środki na doj-
rzałe produkcje, które mają już swoje 
finansowanie z różnych źródeł, a nasze 
środki będą jego dopełnieniem. Chcemy 
być koproducentem danego filmu, a więc 
współwłaścicielem praw do niego – pod-
kreśla Marta Kraus, kierownik Podkar-
packiej Komisji Filmowej.

Warunkiem otrzymania pieniędzy 
jest związanie produkcji filmu z Rze-
szowem lub Podkarpaciem. Cały wkład 

finansowany z PRFF ma zostać wydany 
w regionie. Złożone przez twórców pro-
pozycje zostaną ocenione między innymi 
przez ekspertów z branży filmowej. 

Podkarpacie było już planem dla po-
wstających produkcji filmowych. W Rze-
szowie film „Żużel” nagrywała Dorota 
Kędzierzawska. W zimie Bieszczady były 
scenerią dla 2 części serialu tv „Wataha”, 
w którym główną rolę gra Leszek Licho-
ta. Wcześniej powstawała tu też pierw-
sza seria tej produkcji.   

Ekpia serialu Wataha w Bieszczadach

Leszek Lichta na planie serialnu Wataha

Widok z Połoniny Wetlińskiej

Konferencja prasowa z okazji powołania PRFF
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Daniel Kozik

Na stypendia przeznaczono prawie 
400 tys. zł, przyznano je 142 zawodni-
kom z Podkarpacia. Ich wysokość uza-
leżniona jest od kategorii wiekowej oraz 
osiągnięć sportowych. Średnia wysokość 
rocznych stypendiów to kilkaset zło-
tych miesięcznie. Z kolei nagrody Woje-
wództwa Podkarpackiego za osiągnięcia  
w sporcie i na rzecz sportu otrzymało  
65 osób, w tym 15 zawodników, 47 tre-
nerów i 3 działaczy. Na nagrody przyzna-
no łącznie 62 500 zł.

Obecna na uroczystej gali sportu 
młodzieżowego, stypendystka Nata-
lia Nocula trenująca judo powiedziała, 
że stypendia są pomocne młodym lu-
dziom – Te pieniądze bardzo pomogą 
mi rozwijać swoją karierę sportową,  
bo mogę je przeznaczać na drogi sprzęt  
do treningów.

Sport to także sposób na promocję 
regionu, jak podkreśla marszałek Wła-

Wspieramy naszych  
sportowców
Na Podkarpaciu nie brakuje młodych pasjonatów sportu, którzy każdą wolną chwilę poświęcają tre-
ningom oraz przygotowaniom do udziału w różnych zawodach. Ich sukces często jest jednak uzależ-
niony od możliwości finansowych, bo jak wiadomo profesjonalny sprzęt sportowy i przygotowania 
kosztują. Naprzeciw potrzebom młodych ludzi wychodzi zarząd województwa, który w tym roku już 
po raz dziewiąty przyznał stypendia i nagrody Województwa Podkarpackiego.

dysław Ortyl  – Promować można wo-
jewództwo na różne sposoby, a jednym  
z elementów promocji jest promocja po-
przez sport, poprzez wydarzenia sporto-
we, i to jest promocja bardzo dobra, daje 
wyniki, przynosi efekty, jesteśmy o tym 
przekonani […].

Przed nami olimpiada  
młodzieży

W tym roku Podkarpackie będzie 
gospodarzem XXIV Ogólnopolskiej Olim-
piady Młodzieży w Sportach Zimowych. 
Podczas ceremonii zamknięcia XXIII 
Olimpiady „Małopolska 2017”, Wicemar-
szałek Województwa Podkarpackiego 
Maria Kurowska  odebrała w Krakowie  
z rąk przedstawiciela Zarządu Woje-
wództwa Małopolskiego flagę olimpij-
ską, która zobowiązuje nasze wojewódz-
two do przeprowadzenia olimpiady.

– Przyjmując olimpijską flagę  
zapewniam, że dołożymy wszelkich 
starań, aby dobrze przygotować i prze-
prowadzić XXIV Ogólnopolską Olim-
piadę Młodzieży w Sportach Zimowych  
w naszym województwie. Liczę na dal-
szą dobrą współpracę w tym zakre-
sie z Ministerstwem Sportu i Turystyki  
i organizacjami sportowymi. Młodzież 
uprawiająca sporty zimowe znajdzie na 
Podkarpaciu dobre warunki do zmagań 
i rywalizacji sportowej, a także do inte-
gracji swojego środowiska. Zapraszam 
serdecznie na Podkarpacie – mówiła wi-
cemarszałek M. Kurowska.

Województwo podkarpackie jest 
miejscem odpowiednim do uprawiania 
sportów zimowych. Istnieje tu niezbędna 
infrastruktura do uprawiania narciarstwa, 
łyżwiarstwa, hokeja na lodzie, biathlonu  
i snowboardu, czyli tych dyscyplin, które 
są rozgrywane na olimpiadzie.
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Dodatkowe pieniądze  
na inwestycje w sferze kultury
Osiem podkarpackich placówek kulturalnych będzie się mogło ubiegać o unijne dotacje na ważne dla 
nich projekty. To efekt podpisanego pod koniec maja aneksu do Kontraktu Terytorialnego. Dokument 
w Ministerstwie Rozwoju podpisali marszałek Władysław Ortyl i wiceminister Adam Hamryszczak.

Monika Konopka

Podpisanie aneksu oznacza posze-
rzenie możliwości inwestycyjnych, jeżeli 
chodzi o obszar związany z kulturą, za-
równo dla samorządu województwa, jak 
i dla poszczególnych samorządów – tak 
mówił o podpisanym aneksie marszałek 
W. Ortyl, dodając – Jest to kolejny krok 
rządu skierowany w kierunku samorzą-
dów, które otrzymują możliwość uzy-
skania dodatkowych środków na rozwój 
kultury. Pierwsze myślenie o rozwoju kie-
ruje się w stronę gospodarki, ale trzeba 
pamiętać, że kultura jest też nieodłącz-
nym elementem rozwoju społeczno-
-gospodarczego – podkreślał marszałek  
W. Ortyl.

Marszałek dodał, że projekty, któ-
re otrzymają unijną pomoc, to bardzo 
ważne przedsięwzięcia, które od dawna 
czekały na realizację. Do KT wpisanych 
zostało 8 nowych zadań z Podkarpacia.

Przedsięwzięcia te będą mieć zapew-
nione preferencje w ramach konkursów 
w Programie Operacyjnym Infrastruktu-
ra i Środowisko na lata 2014 – 2020.

W imieniu rządu RP aneks podpisał 
podsekretarz stanu w Ministerstwie Roz-
woju Adam Hamryszczak, który powie-
dział – Rząd RP wspólnie z samorząda-

strów energii. Chodzi o  Inwestycje do-
tyczące odnawialnych źródeł energii, 
zmniejszających emisję. 

Podpisując dokument, marszałek za-
znaczył, iż samorząd województwa czeka 
na podpisanie kolejnych aneków, przede 
wszystkim na ten wprowadzający drogę 
ekspresową S19 z Babicy do Barwinka na 
listę podstawową KT.
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 − Rewaloryzacja modernistycznych warsztatów szkolnych w Stalowej Woli  
na potrzeby Muzeum Centralnego Okręgu Przemysłowego

 − Kalwaryjskie fortalicium Fredry – konserwacja, rewaloryzacja i roboty budow-
lane przy  zabytkowych obiektach klasztornych wraz z kaplicami kalwaryjskimi

 − Modernizacja zabytkowego dworca PKP na potrzeby funkcjonowania ETNO-
CENTRUM Ziemi Krośnieńskiej

 − Podziemna Trasa Turystyczna w Przemyślu
 − Rzeszowskie Piwnice – interaktywna instytucja kultury
 − Rewaloryzacja i modernizacja zabytkowych budynków Muzeum Podkarpackie-

go w Krośnie dla zachowania i prezentacji unikatowego dziedzictwa kulturo-
wego regionu

 − Prace remontowo-konserwatorskie przy Pałacu Myśliwskim Potockich w Juli-
nie dla ochrony i rozwoju dziedzictwa kulturowego regionu

 − Zachowanie dziedzictwa kulturowego dawnych kresów Rzeczypospolitej  
na Ziemi Lubaczowskiej.

mi województw planuje kontynuowanie 
prac, które mają wzmacniać kontrakty 
terytorialne, tak aby był to jeszcze bar-
dziej efektywny i skuteczny instrument 
polityki rozwoju, ukierunkowany tery-
torialnie – poinformował wiceminister 
Adam Hamryszczak.

Aneks wprowadził również do KT 
przedsięwzięcie dotyczące rozwoju kla-

Projekty wpisane do Kontraktu Terytorialnego w zakresie kultury
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Monika Konopka

Weekend 17-18 maja pracownikom Departamen-
tu Promocji i Współpracy Gospodarczej Urzędu Mar-
szałkowskiego, a także Podkarpackiej Regionalnej Or-
ganizacji Turystycznej był pracowity. Przekonywali oni 
klientów krakowskiej Galerii Bronowice, aby odwiedzili 
Podkarpackie. Specjalne stoisko promocyjne kusiło nie 
tylko regionalnymi produktami. Każdy odwiedzający 
mógł wylosować ciekawe nagrody, m.in. albumy, atlasy 
rowerowe po szlaku Green Velo, przewodniki oraz gry 
planszowe, a także wejściówki do jarosławskich podzie-
mi. Nie zabrakło też degustacji zamkowych przekąsek  
i specjałów kuchni regionalnej przy dźwiękach granej na 
żywo muzyki dworskiej.

Podkarpacie  
promowało się 
w Małopolsce

O najciekawszych atrakcjach turystycznych, które oferuje Pod-
karpacie dowiedzieli się nasi sąsiedzi z Małopolski. To właśnie 
tam, w krakowskiej Galerii Bronowice przez dwa dni, w połowie 
maja, specjalne stoisko zachęcało ich do odpoczynku w naszym 
regionie. 

Atrakcją akcji pro-
mocyjnej w Małopolsce była też możliwość 
zrobienia sobie zdjęć na tle podkarpackich 
krajobrazów i zabytków w tzw. fotobudce.  
W „podkarpackim kinie” każdy mógł zobaczyć 
najlepsze filmy promujące nasz region.

Organizatorów wspierali partnerzy: Ze-
spół Zamkowo-Parkowy w Krasiczynie, Zespół 
Zamkowo-Parkowy w Baranowie Sandomier-
skim, Centrum Kultury i Promocji w Jarosła-
wiu, Siedlisko Janczar w Pstrągowej, Dwór 
Kombornia Hotel& SPA****, Miasto Przemyśl 
oraz Miasto Rzeszów.
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