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To ju¿ 10 lat!

Lata temu zetknê³am siê z wielk¹ osobo-
wo�ci¹ Lidii Wopaleñskiej � scenografki
i aktora-lalkarza, twórcy sympatycznego
kundla �Pankracego� znanego z telewizji,
która zaproponowa³a mi pracê w jednym
z warszawskich teatrów lalek �Baj� w pra-
cowni plastycznej, gdzie mia³am poznaæ
tajniki technik lalkowych. Propozycja ta
zbieg³a siê jednak z udanymi egzaminami
do szko³y teatralnej we Wroc³awiu. Musia-
³am zdecydowaæ. Wybra³am studia, które
prowadzi³y mnie prosto na scenê. A prze-
cie¿ o tym zawsze marzy³am. Na drugi
plan odsunê³a siê fascynacja scenografi¹,
plastyk¹, a teatr poch³on¹³ mnie ca³kowi-
cie. A¿ pewnego dnia poczu³am, ¿e czego�
mi brakuje, a moje ¿ycie teatralne przelicza
siê na ilo�æ zagranych ról. Pozorna teatral-
na stabilizacja u�pi³a moje marzenia.

Zaczê³am projektowaæ, lepiæ, dziergaæ,
sk³adaæ co� w jak¹� ca³o�æ. Chcia³am stwo-
rzyæ co� mojego, w³asnego, kolorowego.
Powróci³o we mnie dziecko, które têskni³o
za rado�ci¹, u�miechem w sobie i u innych,
za dobroci¹ w pe³nym kszta³cie. To mo¿e
daæ tylko �wiat bajek. Dlatego powsta³a
Bajlandia !

Katarzyna S³omska
� aktorka, szefowa �Bajlandii�:

Z przedstawienia pt. Czerwony Kapturek oraz (po prawej) O smoku i Królu Leniuchu.

Aktor najpierw by³ wêdrowcem. Zanim
osiad³ na sta³e w jednym miejsu, by
w ramach sta³ych zespo³ów teatralnych
uprawiaæ swój zawód, odwiedza³ miasta
i na zaimprowizowanych scenach odgrywa³
przedstawienia. Ponoæ Tespis, grecki tragik
i zwyciêzca pierwszego konkursu drama-
tycznego w Atenach,  by³ pierwszym, który
obje¿d¿a³ wozem Peloponez.

Ka¿da epoka ma kontynuatorów tej
wêdrownej tradycji. W �redniowieczu byli
to minstrele i mimowie. Wiek XVI objawi³
siê najs³ynniejszym teatrem wêdrownym,
czyli w³osk¹ komedi¹ dell

,
arte. Molier za-

nim osiad³ na sta³e w Pary¿u przez 13 lat
podró¿owa³ ze swoj¹ trup¹. I tak po czasy
wspó³czesne.

BAJLANDIA

W tradycjê, o której mowa wpisuje siê
powsta³a w 1997 r. �Bajlandia�. Ze swymi
przedstawieniami odwiedza szko³y, domy

kultury i teatry w ca³ej Polsce. �Bajlandia�
od pocz¹tku zorientowana by³a na dzieci, co
nie przeszkadza jej profesjonalnie organi-
zowaæ i prowadziæ  teatralno-plenerowe
imprezy dla doros³ych.

Rokrocznie �Bajlandia� bierze udzia³
w �Dzieciêcym Lecie Teatralnym� organizo-
wanym przez Wydzia³ Kultury dzielnic
Ochota i Mokotów m.st. Warszawy oraz
Stowarzyszenie �Scena 96�. W 2005 r. byli
laureatami tego konkursu. Liczne wyró¿nie-
nia, podziêkowania i referencje potwier-
dzaj¹ wysoki poziom teatru, chocia¿ i tak
najlepszym jego potwierdzeniem jest rado�æ
i u�miech dzieci podczas przedstawieñ.
Lekko licz¹c, aktorzy �Bajlandii� ponad 300
razy odgrywali ka¿dy zrealizowany przez
siebie tytu³.

Informacje o aktualnej ofercie teatru
mo¿na znale�æ na stronie: www.bajlan-
dia.com.pl.

Janusz Górnicki

Wszyscy znamy sta³e rzeszowskie teatry. Niewielu jednak wie, ¿e istniej¹ równie¿
rzeszowskie teatry �wyjazdowe�, które z wielkim powodzeniem rozs³awiaj¹ Rzeszów i nasz
region w ca³ej Polsce.
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Fakt autentyczny
Media pe³ne s¹ �standardów europejskich�. Powo³uj¹ siê na nie dziennikarze,

politycy i osobisto�ci wszelkiego autoramentu. Czêsto w rozmowach tzw.
zwyk³ych ludzi s³yszy siê, ¿e co� jest zgodne lub niezgodne ze �standardem
zachodnim� (�zachodni� jako synonim �europejski�). S³yszy siê np., ¿e na
Zachodzie je�dzi siê autem kilka lat, potem siê go wymienia na nowe. Albo ¿e
gdy na Zachodzie cz³owiek pracuje, to staæ go na wczasy z rodzin¹. Takie s¹
standardy europejskie, a Polska to jeszcze trzeci �wiat. Takie i podobne zdania
nie tyle opisuj¹, co warto�ciuj¹ rzeczywisto�æ. W intencji mówi¹cego s¹ krytyk¹
polskiego stanu rzeczy.

Nie chcê od¿egnywaæ od czci i wiary u¿ywaj¹cych takich sformu³owañ, ale
nigdy nie wiadomo, czy mamy do czynienia z tanim chwytem erystycznym, czy
z prawdziw¹ europejsk¹ �wiadomo�ci¹. Bo to tak, jak z s¹dami sygnowanymi
sformu³owaniem: �naukowo udowodniono�. Je¿eli co� jest �naukowo udowod-
nione�, to interlokutor mo¿e jedynie prze³kn¹æ �linê za zamkniêtymi ustami. Co
jednak zrobiæ, gdy w jednej gazecie przeczytamy: �naukowcy udowodnili, ¿e nie
nale¿y piæ czerwonego wina, bo��, by w jaki� czas potem, w innym periodyku
znale�æ stwierdzenie, ¿e �naukowo udowodniono, i¿ czerwone wino jest dobre
na...�. Trudno siê w tym po³apaæ, bo trudno byæ ekspertem od wszystkiego (od
zarazy, ognia, wody i od ekspertów od wszystkiego, uchroñ nas Panie!). Co
najwy¿ej wspomni cz³owiek, ¿e czerwone wino po prostu jest dobre, nawet je�li
na nic nie jest dobre.

Co jednak ze �standardami europejskimi�, na które tylu i tak czêsto siê
powo³uje? We�my dla przyk³adu zachowania siê wzglêdem siebie pieszych
i kierowców. Szczególnym miejscem krzy¿owania siê interesów tych dwu grup
s¹ przej�cia dla pieszych, na których ruchem nie kieruje sygnalizacja �wietlna.
Dajmy na to w Norwegii, gdy pieszy ledwie zbli¿y siê do przej�cia, kierowcy
potulnie zatrzymuj¹ swe auta, by umo¿liwiæ mu bezpieczne pokonanie �zebry�.
Ale i piesi s¹ pe³ni zrozumienia dla takiego kierowcy, który nie zatrzyma siê
odpowiednio wcze�nie. ¯e jest to standard zachodni, najlepiej pokazuje
praktyka z najbli¿szego nam Wschodu. Tam piesi przechodz¹ w ka¿dym
momencie i miejscu, wystarczy ¿e auta nieco tylko zwolni¹ (nie wspominaj¹c, co
siê dzieje, gdy samochody choæ na chwilê siê zatrzymaj¹). A jak jest w Polsce?
Jest gombrowiczowsko. Kto zrobi pewniejsz¹ siebie gêbê, ten wygrywa. Gêba
musi byæ taka, na której dobitnie bêdzie znaæ, kto tu ma racjê i pierwszeñstwo.
Pieszy, bo ju¿, ju¿ stawia nogê na pasach, kierowca, bo wszak na pasach nikt nie
postawi³ jeszcze nogi. Jokerem w tej grze bywa dziecinny wózek. Matka z takim
atutem pewnie atakuje pasy, wózek pchaj¹c przed sob¹. Kierowcy wyj�cia nie
maj¹ � musz¹ siê zatrzymaæ. Niebezpieczna to gra. Szczególnie wówczas, gdy
ulice pokrywa �nieg.

Niestety, ka¿dy z nas w danym momencie nale¿y do jednej lub drugiej grupy.
I zanim wokó³ naszych �zebr� nie zapanuj¹ zwyczaje rodem z Norwegii, czyli
o �standardzie europejskim�, nie powinni�my ostentacyjnie powo³ywaæ siê na
�standardy europejskie� w innych sprawach. Rodzi to bowiem podejrzenia, ¿e
robimy to tylko wtedy, gdy jest to nam na rêkê. I to jest fakt, fakt autentyczny.

Janusz Górnicki
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18 grudnia minionego roku marsza³ek
województwa podkarpackiego Zygmunt
Cholewiñski i wojewoda podkarpacki Miro-
s³aw Karapyta zaprosili na uroczyste spotka-
nie op³atkowe  dyrektorów wojewódzkich
samorz¹dowych jednostek organizacyjnych,
podleg³ych samorz¹dowi województwa oraz
jednostek i instytucji wojewódzkich, nad
którymi nadzór sprawuje  wojewoda.
W uroczysto�ci uczestniczyli tak¿e dyrek-
torzy departamentów urzêdu marsza³kow-
skiego i szefowie wydzia³ów urzêdu woje-
wódzkiego.

Marsza³ek i wojewoda w kilku s³owach
podsumowali mijaj¹cy rok i z³o¿yli na rêce
przedstawicieli jednostek i instytucji woje-
wódzkich ¿yczenia z okazji zbli¿aj¹cych
siê �wi¹t Bo¿ego Narodzenia i nowego
2008 roku.  Pó�niej nadszed³ czas na dzie-
lenie siê op³atkiem i wzajemne sk³adanie
¿yczeñ. Uczestników uroczysto�ci pob³ogo-
s³awi³ ksi¹dz biskup Edward Bia³og³owski,
który w s³owach skierowanych do obec-
nych na op³atku mówi³ o wadze i warto�ci
s³u¿by, jak¹ na rzecz bli�nich pe³ni¹ urzêd-
nicy administracji samorz¹dowej i rz¹dowej.

Na pocz¹tku stycznia na tradycyjnym
spotkaniu op³atkowym spotkali siê cz³onko-
wie zarz¹du oraz pracownicy urzêdu mar-
sza³kowskiego. Marsza³ek Zygmunt Chole-
wiñski z³o¿y³ wszystkim zebranym ¿yczenia
wszelkiej pomy�lno�ci i rado�ci w nowym
roku 2008, wyrazi³ jednocze�nie nadziejê,
¿e kolejne spotkanie op³atkowe bêdzie
mia³o miejsce ju¿ w nowej siedzibie urzêdu
marsza³kowskiego. ¯yczenia �wi¹teczne
i noworoczne wszystkim przyby³ym na
spotkanie op³atkowe z³o¿yli równie¿ obec-
ni na nim kanclerz Kurii Diecezji Rzeszow-
skiej ksi¹dz pra³at Jan Szczupak, proboszcz
parafii pw. Chrystusa Króla ksi¹dz pra³at
Stanis³aw Zych oraz ksi¹dz infu³at Józef
Sondej z parafii pw. Chrystusa Króla
w Rzeszowie. Spotkanie odbywa³o siê przy
kolêdach w wykonaniu uczniów rzeszow-
skiej szko³y muzycznej.

Oprac. BP

Op³atkowe
spotkania

Koniec grudnia i pocz¹tek stycznia
to okres tradycyjnych spotkañ op³at-
kowych. 18 grudnia minionego roku
w rzeszowskim Teatrze im. Wandy
Siemaszkowej spotkali siê samorz¹-
dowcy z terenu Podkarpacia. 2 stycz-
nia na wieczerzy wigilijnej spotkali
siê pracownicy urzêdu marsza³kow-
skiego.

Dyplomatyczne wizyty

W styczniu na Podkarpaciu go�ci³ ambasador Republiki S³owacji
w Polsce Frantisek Ruzicka.

Ambasador Frantisek Ruzicka go�ci³ na Podkarpaciu 21 stycznia. Rozmowa
z marsza³kiem dotyczy³a dwustronnej wspó³pracy polsko � s³owackiej, a w szczegól-
no�ci zaprzyja�nionych regionów, czyli województwa podkarpackiego i krajów:
preszowskiego i koszyckiego.  W spotkaniu uczestniczy³ równie¿ konsul honorowy
Republiki S³owacji w Rzeszowie Adam Góral. Trzy dni pó�niej, 24 stycznia, go�ciem
marsza³ka by³ konsul generalny Francji w Krakowie Pascal Vagogne. Podczas spotkania
równie¿ poruszano kwestie wspó³pracy Podkarpacia z regionami francuskimi.

Oprac. BP

Ambasador Republiki S³owacji w Polsce Frantisek Ruzicka oraz konsul
Generalny Francji w Krakowie Pascal Vagogne go�cili w styczniu na Podkar-
paciu. Dyplomaci zostali przyjêci przez marsza³ka województwa podkarpac-
kiego Zygmunta Cholewiñskiego.

Pi³karsko we Frysztaku
� Pragniemy, aby m³odzie¿ oderwa³a siê od telewizorów czy komputerów i zabra³a

siê za uprawianie sportu � podkre�la³ aspekt wychowawczy imprezy wicemarsza³ek
województwa podkarpackiego Kazimierz  Ziobro.

Do po³udnia uczniowie z gmin: Strzy¿ów, Wi�niowa, Czudec, Frysztak rozegrali
mecze pi³ki no¿nej i brali udzia³ w zabawach sprawno�ciowych. Po nich miejsce
w hali zajêli samorz¹dowcy z powiatu strzy¿owskiego i przedstawiciele urzêdu
marsza³kowskiego. Mecze by³y nie tylko okazj¹ do dania dobrego przyk³adu
dzieciom, ale tak¿e form¹ integracji w³adz.

Najlepsza w turnieju halowym pi³ki no¿nej samorz¹dowców okaza³a siê dru¿yna
Starostwa Powiatowego w Strzy¿owie, drugie miejsce zajê³a Gmina Strzy¿ów, za�
trzecie � Gmina Niebylec. Kolejne miejsca zajê³y: Urz¹d Marsza³kowski, Gmina
Frysztak, Gmina Czudec, Gmina Wi�niowa.

Oprac. BW

�Ferie z Marsza³kiem� zorganizowano w po³owie stycznia w gminie
Frysztak. Poprzez sport  i relaks organizatorzy imprezy promowali zdrowy
styl ¿ycia.
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Nagrody miesiêcznika Forbes przyznawane
s¹ w trzech kategoriach: wydarzenie gospo-
darcze roku, firma oraz cz³owiek roku. Ponad-
to redakcja przyznaje tytu³y diamentu roku dla
firm, które osi¹gnê³y najwiêkszy przeciêtny
roczny wzrost warto�ci.

Z Podkarpacia do presti¿owej nagrody
wydawnictwa byli nominowani:

* kategoria wydarzenie gospodarcze roku:
przejêcie Prokom Software SA przez Asseco
Poland SA, rozszerzanie siê Mieleckiej Specjal-
nej Strefy Ekonomicznej Euro-Park, przyjêcie
Regionalnego Programu Operacyjnego Woje-
wództwa Podkarpackiego na lata 2007�2013,

Departament Programów Rozwoju
Obszarów Wiejskich Urzêdu Marsza³kow-
skiego Województwa Podkarpackiego
mie�ci siê w nowej siedzibie przy ul.
D¹browskiego 20 w Rzeszowie.

Aktualny numer telefonu departamen-
tu: (017) 747 64 69, numer faksu: (017)
747 69 42.

Przyjêcie RPO
� wydarzeniem gospodarczym

roku 2007 na Podkarpaciu
w czwartek, 10 stycznia, w podrzeszowskiej
�wilczy.

Za gospodarcze wydarzenie roku 2007 na
Podkarpaciu uznane zosta³o przyjêcie Regio-
nalnego Programu Operacyjnego Wojewódz-
twa Podkarpackiego. Nagrodê � statuetkê
jaskó³ki Forbesa � odebra³ marsza³ek Zyg-
munt Cholewiñski.

� Przyjêcie Regionalnego Programu Ope-
racyjnego niew¹tpliwe zas³uguje na miano
wydarzenia gospodarczego roku. Dziêki nie-
mu na Podkarpacie trafi¹ gigantyczne pieni¹-
dze, które dobrze wykorzystane, pozwol¹ na
dynamiczny rozwój naszego województwa

Pierwsze spotkanie Komitetu Monitoru-
j¹cego Regionalny Program Operacyjny
Województwa Podkarpackiego na lata
2007�2013 odby³o siê na pocz¹tku stycznia
w Rzeszowie. W trakcie spotkania przyjêto
kryteria wyboru finansowych operacji
w ramach RPO WP.

Pierwszemu posiedzeniu Komitetu Moni-
toruj¹cego RPO WP przewodniczy³ marsza³ek
województwa podkarpackiego Zygmunt
Cholewiñski. W obradach wziêli równie¿
udzia³ wicemarsza³ek Bogdan Rzoñca, wo-
jewoda podkarpacki Miros³aw Karapyta,
który pe³ni funkcjê wiceprzewodnicz¹cego
komitetu, oraz przedstawiciel Komisji Euro-
pejskiej do spraw Polityki Regionalnej Jaro-
slav Straka.

Podczas posiedzenia dyrektorzy departa-
mentów Urzêdu Marsza³kowskiego Woje-
wództwa Podkarpackiego odpowiedzialnych
za wdra¿anie Regionalnego Programu Ope-
racyjnego szczegó³owo omówili kryteria wy-
boru finansowych operacji w ramach RPO
WP. Jaroslav Straka zapewni³ uczestników
spotkania, ¿e Komisja Europejska bêdzie
s³u¿yæ wszelk¹ pomoc¹ przy wdra¿aniu
RPO. Wyrazi³ przy tym nadziejê na dalsz¹
wspó³pracê pomiêdzy Komisj¹ Europejsk¹
a zarz¹dem województwa podkarpackiego,
która do tej pory uk³ada³a siê pomy�lnie.
Przedstawiciel Ministerstwa Rolnictwa i Roz-
woju Wsi Piotr £ysoñ bardzo wysoko oceni³
kryteria wyboru w ramach RPO WP.

Po zakoñczeniu dyskusji cz³onkowie ko-
mitetu monitoruj¹cego jednomy�lnie przyjêli
uchwa³ê w sprawie zatwierdzenia kryteriów
wyboru finansowych operacji w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Woje-
wództwa Podkarpackiego na lata 2007�2013.

Oprac. BP

Kryteria
zosta³y przyjête

Marsza³ek Zygmunt Cholewiñski odbiera z r¹k minister El¿biety BieñkowskiejMarsza³ek Zygmunt Cholewiñski odbiera z r¹k minister El¿biety BieñkowskiejMarsza³ek Zygmunt Cholewiñski odbiera z r¹k minister El¿biety BieñkowskiejMarsza³ek Zygmunt Cholewiñski odbiera z r¹k minister El¿biety BieñkowskiejMarsza³ek Zygmunt Cholewiñski odbiera z r¹k minister El¿biety Bieñkowskiej
statuetkê jaskó³ki Forbesa.statuetkê jaskó³ki Forbesa.statuetkê jaskó³ki Forbesa.statuetkê jaskó³ki Forbesa.statuetkê jaskó³ki Forbesa.

Przyjêcie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpac-
kiego uznane zosta³o za najwa¿niejsze wydarzenie gospodarcze minionego
roku w naszym województwie. Nagrodê przyzna³ presti¿owy miesiêcznik
Forbes, a odebra³ j¹ marsza³ek województwa podkarpackiego Zygmunt
Cholewiñski.

* kategoria firma roku: WSK PZL - Rze-
szów SA, Asseco Poland SA, Zelmer SA,

* kategoria cz³owiek roku: Marek Darecki
- prezes Zarz¹du WSK PZL - Rzeszów SA,
Adam Góral - prezes Zarz¹du Asseco Poland
SA, Jerzy Krzanowski - wspó³w³a�ciciel No-
wego Stylu Sp. z o.o.

Og³oszenie wyników i nagrodzenie laure-
atów z terenu województwa podkarpackiego
nast¹pi³o podczas konferencji Regional For-
bes Executive Meeting, która odby³a siê

� mówi³ tu¿ po odebraniu nagrody marsza³ek
Cholewiñski. Wcze�niej marsza³ek zaprezen-
towa³ uczestnikom konferencji szczegó³y pro-
gramu.

Miano podkarpackiej firmy roku 2007
zdoby³a WSK PZL - Rzeszów SA, za� tytu³
cz³owieka roku przypad³ w udziale prezeso-
wi zarz¹du Asseco Poland SA Adamowi
Góralowi. Diamentem roku zosta³a za� firma
Metall-Express.

Oprac. BP

Nowa siedziba
Departamentu

Programów Rozwoju
Obszarów Wiejskich
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Pierwszego dnia targów, podczas kon-
ferencji prasowej zorganizowanej przez
Polsk¹ Organizacjê Turystyczn¹, marsza³ek
województwa podkarpackiego Zygmunt
Cholewiñski zaprezentowa³ g³ówne atrak-
cje turystyczne województwa podkarpac-
kiego oraz nowo powsta³e transgraniczne
szlaki turystyczne.

Województwo podkarpackie, oprócz
prezentacji szerokiej oferty turystycznej
regionu, zaproponowa³o zwiedzaj¹cym
uczestnictwo w warsztatach rêkodzielni-
czych z garncarstwa i bibu³karstwa. Fun-
dacja Bieszczadzka �Partnerstwo dla �ro-

Podkarpacie na S³owacji

WWWWWojewództwo podkarpackie, poza prezen-ojewództwo podkarpackie, poza prezen-ojewództwo podkarpackie, poza prezen-ojewództwo podkarpackie, poza prezen-ojewództwo podkarpackie, poza prezen-
tacj¹ oferty turtacj¹ oferty turtacj¹ oferty turtacj¹ oferty turtacj¹ oferty turystycznej regionu, proponowa³oystycznej regionu, proponowa³oystycznej regionu, proponowa³oystycznej regionu, proponowa³oystycznej regionu, proponowa³o
miêdzy innymi uczestnictwo w warsztatachmiêdzy innymi uczestnictwo w warsztatachmiêdzy innymi uczestnictwo w warsztatachmiêdzy innymi uczestnictwo w warsztatachmiêdzy innymi uczestnictwo w warsztatach
garncarskich.garncarskich.garncarskich.garncarskich.garncarskich.

Województwo podkarpackie znakomicie zaprezentowa³o siê podczas XIV
Miêdzynarodowych Targów Turystycznych Slovakiatour, które w po³owie
stycznia odby³y siê w Bratys³awie. Krajem partnerskim tegorocznej edycji
targów by³a Polska. Nasze stoisko narodowe przyci¹ga³o zwiedzaj¹cych
piêkn¹ aran¿acj¹, bogat¹ ofert¹ turystyczn¹ oraz wystêpami zespo³ów: pod-
karpackiego zespo³u Widymo z Sanoka i jazzowego trio z Warszawy.

dowiska�, któr¹ reprezentowa³y biura
turystyczne oraz kwaterodawcy agrotury-
styczni, przygotowa³a interesuj¹c¹ ofertê
turystyczn¹ w jêzyku s³owackim dla
turystów lubi¹cych aktywny wypoczynek
oraz dla tych, którzy odpoczywaj¹ w bez-
po�rednim kontakcie z natur¹.

Podczas wieczornej gali wystawcy
oraz zaproszeni go�cie mogli spróbowaæ
tradycyjnej kuchni polskiej oraz pos³uchaæ
niezwykle interesuj¹cego wystêpu zespo³u
Widymo z Sanoka, który zaprezentowa³
utwory w jêzyku polskim i s³owackim.

Oprac. AS

Polskie stoisko narodowe zorganizowano
z inicjatywy Polskiej Organizacji Tury-
stycznej. Na powierzchni 200 mkw.
swoj¹ ofertê turystyczn¹ prezentowa³o
piêæ regionów Polski: Dolny �l¹sk, Pod-
karpacie, Kujawsko-Pomorskie, Wielko-
polska i �l¹sk, miasta Poznañ i Gdañsk
oraz PTTK i polonijne biuro podró¿y
�Simonse Tours�, organizuj¹ce wyjazdy
Holendrów do Polski. Na stoisku Podkar-
pacia pracownicy urzêdu marsza³kow-
skiego prezentowali ofertê turystyczn¹
regionu.

� Rozdali�my du¿e ilo�ci materia³ów
promocyjnych zawieraj¹cych oferty wy-
poczynku w naszym regionie w poszcze-
gólnych hotelach, o�rodkach wczasowych
i sanatoryjnych, schroniskach, polach
campingowych. Na stoisku mo¿na by³o

uzyskaæ informacje dotycz¹ce atrakcji
turystycznych i przyrodniczych woje-
wództwa podkarpackiego, a tak¿e do-
wiedzieæ siê o terminach organizowa-
nych imprez kulturalnych. Najwiêksz¹
popularno�ci¹ cieszy³y siê nasze foldery
�Turystyka aktywna�, �Turystyka zimo-
wa�, �Regionalne inspiracje�, �Zamki,
dwory i pa³ace� oraz �Województwo
podkarpackie - najwiêksze atrakcje tu-
rystyczne�, a tak¿e mapy województwa
� informuj¹ pracownicy Departamentu
Promocji, Turystyki, Sportu i Wspó³pracy
Miêdzynarodowej Urzêdu Marsza³kow-
skiego Województwa Podkarpackiego.

Odwiedzaj¹cy podkarpackie stoisko
najczê�ciej pytali o wypoczynek rodzinny
w gospodarstwach agroturystycznych,
trasy rowerowe oraz piesze szlaki tury-

styczne, pola namiotowe i campingowe.
Du¿e zainteresowanie wzbudza³y zamki,
szczególnie w Krasiczynie i £añcucie.
Holendrzy pytali tak¿e o organizowane
w Bieszczadach wycieczki typu �bird-
watching�, czyli wyprawy przyrodnicze
po³¹czone z tropieniem zwierz¹t, ozna-
czaniem i s³uchaniem ptaków.

Po d³ugiej nieobecno�ci Podkarpacia
na targach w Utrechcie, powrót na nie
okaza³ siê decyzj¹ niezwykle trafn¹. Ry-
nek holenderski odgrywa znacz¹ca rolê
dla turystyki przyjazdowej do Polski.
Z tego niewielkiego kraju, zamieszkanego
przez 16,5 mln obywateli, przyje¿d¿a do
Polski rocznie oko³o 400 tys. turystów.
Rekordowy by³ rok 2006, w którym nasz
kraj odwiedzi³o prawie 410 tys. Holen-
drów, co plasuje nas na trzecim miejscu
w�ród krajów Europy Zachodniej, po
rynkach niemieckim i brytyjskim. Holan-
dia jest typowym rynkiem turystyki indy-
widualnej, wiêkszo�æ turystów przyje¿d¿a
w³asnymi samochodami na relatywnie
d³ugie, turystyczne pobyty na terenie
ca³ego kraju i w ci¹gu ca³ego roku. Na
pobyt w Polsce, podobnie jak tury�ci
z pozosta³ych krajów Beneluksu, tury�ci
holenderscy przeznaczaj¹ stosunkowo
du¿e �rodki finansowe.

Kinga Aleksandrowicz-Kostêpska

Promowali�my siê
w Utrechcie

Podkarpacie by³o jednym z piêciu polskich regionów, które promowa³y
siê w trakcie trwaj¹cych od 8 do 13 stycznia w Utrechcie Miêdzynarodowych
Targach Turystycznych Vakantiebeurs. W tegorocznej ods³onie tej potê¿nej
imprezy targowej wziê³o udzia³ 1053 wystawców ze 109 krajów, a stoiska
w ci¹gu 6 dni odwiedzi³o prawie 140 tysiêcy osób.
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Obradowa³ Sejmik
� XVI i XVII sesja �� XVI i XVII sesja �� XVI i XVII sesja �� XVI i XVII sesja �� XVI i XVII sesja �

Obradowa³ Sejmik

PRZERWANE OBRADY

XVI sesja sejmiku odby³a siê 14 grudnia
2007 roku, a jednym z wa¿niejszych
punktów obrad by³a debata nad projektem
bud¿etu województwa podkarpackiego
na rok 2008. Po zakoñczeniu debaty
bud¿etowej radni podjêli uchwa³y miêdzy
innymi w sprawie �Programu wspó³pracy
województwa podkarpackiego z organi-
zacjami pozarz¹dowymi w 2008 r.�, zmian
w bud¿ecie województwa na rok 2007
oraz zmian w statucie województwa.

Radni wyrazili ponadto zgodê na
udzielenie porêczeñ przez zarz¹d woje-
wództwa podkarpackiego dla Wojewódz-
kiego Szpitala w Przemy�lu oraz dla
Wojewódzkiego Szpitala nr 2 w Rzeszo-
wie. Sejmik podj¹³ tak¿e stanowiska
w sprawie 26. rocznicy wprowadzenia
stanu wojennego oraz w sprawie sprze-
ciwu wobec zapowiedzi likwidacji abo-
namentu radiowo-telewizyjnego. Po
przeg³osowaniu miêdzy innymi projektów
wy¿ej wymienionych uchwa³, radni sku-
pieni w klubach PO i PSL opu�cili salê

Debata nad bud¿etem województwa podkarpackiego na rok 2008, przyjê-
cie w sk³ad sejmiku nowych radnych oraz wybory wiceprzewodnicz¹cego
sejmiku i uzupe³nienie sk³adów sejmikowych komisji zdominowa³y obrady
XVI i XVII sesji Sejmiku Województwa Podkarpackiego.

obrad. Ze wzglêdu na brak quorum,
marsza³ek Zygmunt Cholewiñski, w imie-
niu zarz¹du województwa, wycofa³ z po-
rz¹dku obrad pozosta³e, nieg³osowane
projekty uchwa³.

ZMIANY W RADZIE
I KOMISJACH

Kolejne, nadzwyczajne posiedzenie
sejmiku odby³o siê w sobotê, 22 grudnia.
Sk³ad sejmiku uzupe³nili trzej nowi radni.
�lubowanie z³o¿yli: Wojciech Buczak
(zast¹pi³ Kazimierza Jaworskiego), Marek
Czarniecki (zast¹pi³ Miros³awa Karapytê)
oraz Józef Gudyka (zast¹pi³ Zdzis³awa
Pupê). Wybrano tak¿e wiceprzewodni-
cz¹cego Sejmiku Województwa Podkar-
packiego III kadencji, którym zosta³a
radna Teresa Kubas-Hul.

W czasie XVII sesji uzupe³nione zosta-
³y równie¿ sk³ady sejmikowych komisji.
Lucjan Ku�niar zosta³ przewodnicz¹cym
Komisji Bud¿etu i Finansów, za� cz³on-
kami tej¿e komisji: Wojciech Buczak,
Józef Gudyka, Tadeusz Majchrowicz.

Komisji Ochrony Zdrowia, Polityki Proro-
dzinnej i Spo³ecznej bêdzie przewodniczy³
Maciej Lewicki, a jej cz³onkiem zosta³
Tadeusz Majchrowicz. W sk³ad Komisji
Rolnictwa, Modernizacji Obszarów Wiej-
skich i Ochrony �rodowiska powo³any
zosta³ Zygmunt Cholewiñski, w sk³ad
Komisji Bezpieczeñstwa Publicznego
� Józef Gudyka, a w sk³ad Komisji Rewi-
zyjnej � Wojciech Buczak. Wybrano tak¿e
delegatów do Zgromadzenia Ogólnego
Zwi¹zku Województw Rzeczypospolitej
Polskiej, którymi zostali Tadeusz Maj-
chrowicz oraz Przemys³aw Wojtys. Po-
nadto radni wybrali przedstawicieli do
sk³adów rad spo³ecznych przy Wojewódz-
kim O�rodku Medycyny Pracy w Rzeszo-
wie oraz Specjalistycznym Zespole Gru�-
licy i Chorób P³uc w Rzeszowie.

RADNI UCHWALILI

Ponadto radni sejmiku podjêli uchwa³y
w sprawie: nadania statutu Muzeum
Podkarpackiego w Kro�nie, udzielenia
pomocy finansowej jednostkom samo-
rz¹du terytorialnego na dofinansowanie
zadañ w³asnych w zakresie kultury
i sztuki realizowanych w drugim pó³roczu
2007 r., udzielenia dotacji na prace kon-
serwatorskie, restauratorskie lub roboty
budowlane przy zabytkach wpisanych
do rejestru zabytków po³o¿onych na
obszarze województwa podkarpackiego
oraz udzielenia pomocy finansowej po-
wiatowi lubaczowskiemu.

Po zakoñczeniu obrad radni wziêli
udzia³ w tradycyjnym spotkaniu op³atko-
wym.

Oprac. RB

WiceprWiceprWiceprWiceprWiceprzewodnicz¹cym Sejmiku Wzewodnicz¹cym Sejmiku Wzewodnicz¹cym Sejmiku Wzewodnicz¹cym Sejmiku Wzewodnicz¹cym Sejmiku Wojeojeojeojeoje-----
wództwa Podkarpackiego III kadencji zosta³awództwa Podkarpackiego III kadencji zosta³awództwa Podkarpackiego III kadencji zosta³awództwa Podkarpackiego III kadencji zosta³awództwa Podkarpackiego III kadencji zosta³a
TTTTTeresa Kubas-Hul.eresa Kubas-Hul.eresa Kubas-Hul.eresa Kubas-Hul.eresa Kubas-Hul.

Obrady XVII sesji Sejmiku zakoñczy³o tradycyjne spotkanie op³atkowe.Obrady XVII sesji Sejmiku zakoñczy³o tradycyjne spotkanie op³atkowe.Obrady XVII sesji Sejmiku zakoñczy³o tradycyjne spotkanie op³atkowe.Obrady XVII sesji Sejmiku zakoñczy³o tradycyjne spotkanie op³atkowe.Obrady XVII sesji Sejmiku zakoñczy³o tradycyjne spotkanie op³atkowe.

Fo
t. 

R
af

a³
 B

ar
an

ow
sk

i (
2)

pps_LUTY.p65 2008-02-20, 08:235

Czarny



6 �Podkarpacki Przegl¹d Samorz¹dowy� � styczeñ/luty 2008

� gospodarka �� gospodarka �� gospodarka �� gospodarka �� gospodarka �

Podkarpacki Park
Naukowo � Technologiczny

AEROPOLIS
� modelowe przedsiêwziêcie

sfinansowane
z funduszy unijnych.

AEROPOLIS

Strefa S1 (Przylotniskowa), zlokalizowana jest wokó³ lotniska Rzeszów-Jasionka.

Województwo podkarpackie zainicjowa³o
w 2003 roku utworzenie Podkarpackiego Par-
ku Naukowo - Technologicznego AEROPOLIS,
którego g³ównym zadaniem jest rozwijanie
innowacyjno�ci, jako przes³anki wzrostu kon-
kurencyjno�ci gospodarki regionu. AEROPO-
LIS to pomys³ na �ci¹gniêcie nowoczesnych
technologii i równoczesne wykorzystanie
potencja³u miejscowych uczelni wy¿szych
i o�rodków naukowo-badawczych. Nazwa
AEROPOLIS odzwierciedla �cis³y zwi¹zek g³ów-
nej dzia³alno�ci parku z g³êboko zakorzenion¹
w regionie tradycj¹ przemys³u lotniczego.

W ramach parku dzia³a równie¿ Preinkubator
Akademicki znajduj¹cy siê na terenie Poli-
techniki Rzeszowskiej. G³ównym zadaniem
preinkubatora jest wsparcie osób wchodz¹cych
lub chc¹cych wej�æ na rynek z w³asnym
pomys³em (studenci, absolwenci, pracownicy
naukowi). Preinkubator udostêpnia pomiesz-
czenia, sprzêt i aparaturê do badañ, doradz-

two biznesowe oraz wsparcie przy zak³adaniu
dzia³alno�ci gospodarczej.

HISTORIA PARKU

Podkarpacki Park Naukowo-Technologiczny
AEROPOLIS to obecnie jedno z najbardziej
atrakcyjnych miejsc lokalizowania inwestycji
w Polsce wschodniej. Park móg³ powstaæ
dziêki wsparciu �rodków unijnych i aktywnej
wspó³pracy w³adz samorz¹dowych i Rzeszow-
skiej Agencji Rozwoju Regionalnego SA. Wk³ad
w³asny zosta³ zapewniony ze �rodków prze-
znaczonych na ten cel przez województwo
podkarpackie.

Ide¹ utworzenia AEROPOLIS by³o podnie-
sienie konkurencyjno�ci podkarpackiej gos-
podarki i zachêcenie inwestorów polskich
i zagranicznych do lokowania swojego kapi-
ta³u w naszym regionie.

Pierwszym krokiem w kreowaniu parku
by³o podpisanie w maju 2003 roku porozu-

mienia o utworzeniu Podkarpackiego Parku
Naukowo-Technologicznego. Sygnatariuszami
Porozumienia byli: Województwo Podkar-
packie, Miasto Rzeszów, Powiat Rzeszowski,
Politechnika Rzeszowska oraz Uniwersytet Rze-
szowski. Decyzj¹ Samorz¹du Województwa
Podkarpackiego zarz¹dzanie PPNT AEROPO-
LIS powierzono Rzeszowskiej Agencji Roz-
woju Regionalnego SA.

Kolejnym etapem w przygotowaniu w pe³ni
uzbrojonych i dostosowanych do potrzeb
przemys³u terenów inwestycyjnych by³o uzys-
kanie przez RARR SA dofinansowania ze
�rodków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego i bud¿etu pañstwa w ramach
projektu Utworzenie Podkarpackiego Parku
Naukowo - Technologicznego (PPNT) - Etap
I. Agencja pozyska³a �rodki w wysoko�ci
38 mln z³, a realizacja projektu zosta³a wy-
znaczona na okres od 4 stycznia 2005 r. do 30
czerwca 2008 r. W wyniku realizacji projektu
w pe³ni uzbraja siê w infrastrukturê tereny
inwestycyjne, wybudowano Preinkubator Aka-
demicki.

W 2006 roku Rzeszowska Agencja Rozwoju
Regionalnego SA uzyska³a kolejne dofinanso-
wanie w ramach projektu Wspomaganie za-
rz¹dzania Podkarpackim Parkiem Naukowo-
-Technologicznym, ca³kowity koszt dofinan-
sowania to ok. 646,2 tys. z³, w ramach SPO
WKP, Dzia³anie 1.3 Tworzenie korzystnych
warunków dla rozwoju firm. Zasadniczym
celem projektu by³o stworzenie formalno-
prawnych, a tak¿e funkcjonalnych podstaw
dzia³ania parku.

TERENY PARKU

Tereny inwestycyjne PPNT znajduj¹ siê
w odleg³o�ci 10 km od centrum Rzeszowa
i le¿¹ na skrzy¿owaniu g³ównych szlaków
komunikacyjnych. W niedalekiej przysz³o�ci,
tu¿ obok parku przebiegaæ bêdzie autostrada
A4 oraz droga ekspresowa S19. Ponadto tere-
ny parku bezpo�rednio s¹siaduj¹ z miêdzyna-
rodowym lotniskiem Rzeszów-Jasionka.

Lokalizacja parku obejmuje na trzy strefy:
Strefa S1 (Przylotniskowa), zlokalizowana

jest wokó³ lotniska Rzeszów-Jasionka. W tej
strefie utworzona zostanie strefa inwestowa-
nia i prowadzenia dzia³alno�ci gospodarczej
w szeroko pojêtej bran¿y lotniczej. Planowa-
ny jest rozwój na tym terenie tak¿e przemys³u
elektromaszynowego, elektronicznego i in-
formatycznego. Zapleczem badawczo-rozwo-
jowym dla tych bran¿ bêdzie najwiêksza
uczelnia techniczna po³udniowo-wschodniej
Polski - Politechnika Rzeszowska.

Powierzchnia strefy S1 wynosi oko³o 70
hektarów, teren jest wyposa¿ony w sieci drogo-
we, sanitarne, gazowe, wodno-kanalizacyjne,
elektroenergetyczne, na miejscu znajduje siê
oczyszczalnia i stacja uzdatniania wody. Te-
ren strefy w³¹czony zosta³ do Specjalnej
Strefy Ekonomicznej EURO-PARK Mielec.

Strefa S2 (Strefa Podwy¿szonej Aktywno�ci
Gospodarczej), jest zlokalizowana w Rogo�nicy
(gmina G³ogów Ma³opolski), w odleg³o�ci ok. 5
km od miêdzynarodowego lotniska Rzeszów-
-Jasionka i wzd³u¿ drogi krajowej nr 9. W tej

AEROPOLIS
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Strefa S2 (Strefa Podwy¿szonej Aktywno�ci Gospodarczej), jest zlokalizowana w Rogo�nicy.

strefie lokalizuj¹ siê firmy z bran¿: chemicz-
nej, tworzyw sztucznych, biotechnologii. Fir-
my inwestuj¹ce w strefie S2 równie¿ �ci�le
wspó³pracowaæ bêd¹ zarówno z Politechnik¹
Rzeszowsk¹, jak równie¿ Uniwersytetem Rze-
szowskim.

Powierzchnia strefy wynosi ok. 40 hekta-
rów, teren strefy jest wyposa¿ony w sieci
drogowe, sanitarne, gazowe, wodno � kanali-
zacyjne i elektroenergetyczne oraz w³¹czony
do SSE EURO-PARK Mielec.

Strefa S3 - Strefa Preinkubatora Akade-
mickiego, funkcjonuje na terenach Politechni-
ki Rzeszowskiej, w po³udniowo-wschodniej
czê�ci Rzeszowa. Preinkubator oferuje kom-
pleksowe wsparcie dla studentów, absolwen-
tów oraz kadry naukowej wy¿szych uczelni
z Podkarpacia, przygotowuj¹c ich do funk-
cjonowania w warunkach wolnorynkowych.
W wyposa¿onym w sieæ komputerow¹ bu-
dynku o powierzchni blisko 1000 m2 znajduj¹
siê miêdzy innymi: sala konferencyjno-szko-
leniowa na 50 osób, 3 hale produkcyjno-
-us³ugowe (64, 78 i 160 m2), 8 pomieszczeñ
produkcyjno-us³ugowych (ok. 44 m2 ka¿de),
pokoje biurowe.

WSPÓ£PRACA �RODOWISKA
NAUKI I PRZEDSIÊBIORCÓW

Preinkubator Akademicki PPNT rozpocz¹³
dzia³alno�æ w lutym 2007 r. Rozwój dzia³alno�ci
preinkubatora by³ mo¿liwy dziêki kolejnemu
projektowi realizowanemu przez RARR SA:
Preinkubator Akademicki Podkarpackiego
Parku Naukowo-Technologicznego platform¹
tworzenia i rozwoju wspó³pracy w zakresie
innowacji w ramach Zintegrowanego Programu
Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-
-2006, dzia³anie 2.6 Regionalne Strategie In-
nowacyjne i Transfer Wiedzy. Uzyskane dofi-
nansowanie wynios³o 401 764,81 z³, projekt
trwa od 1 grudnia 2006 r. do 29 lutego 2008 r.
Dziêki projektowi beneficjenci zainteresowani
rozpoczêciem dzia³alno�ci gospodarczej mog¹
korzystaæ z pakietu wsparcia obejmuj¹cego
szkolenia i warsztaty z zakresu prawa, finan-
sów i marketingu, innowacyjno�ci, transferu
technologii. Istnieje tak¿e mo¿liwo�æ indy-
widualnych us³ug konsultacyjno-doradczych
zwi¹zanych z rozpoczêciem dzia³alno�ci gos-
podarczej oraz przygotowaniem analiz lub
ekspertyz.

Obecnie w preinkubatorze dzia³a 10 firm
o ró¿norodnym profilu dzia³alno�ci. W�ród
nich znajduj¹ siê m.in. firmy informatyczne,
firmy realizuj¹ce zadania z dziedziny awioni-
ki dla przemys³u lotniczego oraz ma³e firmy
edukacyjne. W przysz³o�ci wielu m³odych
ludzi, którzy rozpoczêli swój biznes w Prein-
kubatorze Akademickim bêdzie lokalizowa³o
firmy w Strefie S1 lub S2 parku.

DLACZEGO AEROPOLIS?

Dla firm korzystaj¹cych z infrastruktury
przygotowanej i administrowanej przez park
istniej¹ liczne potencjalne korzy�ci. Firmy
dzia³aj¹ce w parku maj¹ mo¿liwo�æ:

- obni¿enia kosztów sta³ych dzia³alno�ci,
- uzyskania ulgi w podatkach i op³atach

lokalnych (przy wspó³pracy parku z jednost-
kami samorz¹du terytorialnego w danej loka-
lizacji),

- korzystania z us³ug pomocniczych, ta-
kich jak: doradztwo biznesowe, czy te¿
wsparcie w procesie transferu technologii,

- inwestycje zlokalizowane w inkubato-
rach i parkach technologicznych bêd¹ ubie-
gaæ siê o fundusze unijne.

Firmy, które zdecyduj¹ siê na lokalizacjê
inwestycji na trenie Podkarpackiego Parku
Naukowo - Technologicznego AEROPOLIS mog¹
liczyæ na wsparcie nastêpuj¹cych instytucji:

- Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-
PARK Mielec, która oferuje przedsiêbiorcom
pomoc publiczn¹ w formie zwolnieñ z podatku
dochodowego.

- urzêdów pracy,
- Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regional-

nego SA, a w szczególno�ci dwóch jednostek
dzia³aj¹cych w jej strukturze: Centrum Obs³ugi
Inwestora i Centrum Transferu Technologii,

- lokalnych w³adz samorz¹dowych po-
przez pomoc regionaln¹ w formie zwolnieñ
z podatku od nieruchomo�ci dla przedsiê-
biorców inwestuj¹cych na terenie Podkarpac-
kiego Parku Naukowo-Technologicznego.

PLANY NA PRZYSZ£O�Æ

Podkarpacki Park Naukowo-Technolo-
giczny ci¹gle siê rozwija. Nowy projekt �Roz-
budowy Podkarpackiego Parku Naukowo-
- Technologicznego (PPNT) � Etap II� znajduje
siê na li�cie projektów kluczowych Programu
Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej.
Zak³ada on w szczególno�ci pog³êbienie wspó³-
pracy nauki z przemys³em poprzez zbudowa-
nie piêciu laboratoriów badawczo-rozwojo-
wych, bezpo�rednio dzia³aj¹cych na rzecz

tworzenia innowacji i ich wykorzystania przez
podmioty gospodarcze. Kontynuowane bê-
dzie uzbrojenie w infrastrukturê kolejnych
terenów inwestycyjnych o pow. 51 ha. £¹czny
teren przeznaczony dla inwestycji wzro�nie
z obecnych 123 ha do oko³o 175 ha. Plano-
wane jest tak¿e zbudowanie Inkubatora Tech-
nologicznego oraz Centrum Obs³ugi PPNT.
£¹czna warto�æ wydatków kwalifikowanych
projektu wynosi blisko 60 milionów z³.

Gospodarka województwa podkarpackiego
rozwija siê dynamicznie. Wzrasta poziom
inwestycji, w tym inwestycji zagranicznych.
W 2006 roku wynios³y one 3132,5 mln USD.
Powstanie parku znacznie podnosi atrakcyj-
no�æ inwestycyjn¹ województwa i promuje
jego potencja³ gospodarczy. W ramach AE-
ROPOLIS powstaje skupisko firm z sektora
wysokich technologii, szczególnie z bran¿y
lotniczej. Dwie firmy zagraniczne og³osi³y ju¿
swoje decyzje o lokalizacji inwestycji w parku.
Borgwarner Turbo Systems wybuduje w par-
ku fabrykê turbosprê¿arek za 18 mln USD,
a MTU Aero Engines, producent silników
lotniczych, zainwestuje na Podkarpaciu ok.
50 mln euro. Zatrudnienie w MTU pocz¹tko-
wo znajdzie oko³o 100 osób, a do 2012 roku
zatrudnionych zostanie 400 pracowników.
Nowy oddzia³ firmy zajmie siê rozwojem,
produkcj¹ i napraw¹ czê�ci do silników
lotniczych.

Firmy planuj¹ce inwestycje w PPNT de-
klaruj¹ ³¹czne nak³ady w wysoko�ci 1,2
miliarda z³otych i zatrudnienie w sumie po-
nad 5 tysiêcy osób.

Centrum Zarz¹dzania PPNT
ul. Szopena 51, 35-959 Rzeszów

tel. 17 86-76-206,
www.aeropolis.com.pl
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NA NARTY I SANKI

Dziewicze tereny Bieszczadów po³o-
¿one w po³udniowej czê�ci Podkarpacia
bez w¹tpienia stanowi¹ najpiêkniejszy
zak¹tek województwa podkarpackiego.
Góry te s¹ uznawane za europejsk¹ oazê
wtórnie zdzicza³ej przyrody i s¹ wa¿nym
elementem rekreacyjno-turystycznym re-
gionu.

Sezon narciarski w Bieszczadach,
w których aktywny wypoczynek mog¹
uprawiaæ ca³e rodziny, rozpoczyna siê
w po³owie grudnia i trwa a¿ do koñca
marca. Liczne stoki narciarskie o ró¿nym
stopniu trudno�ci i trasy biegowe, w tym
wiod¹ce przez malownicze tereny par-
ków narodowych i krajobrazowych, sta-
nowi¹ o niepowtarzalnym charakterze
tej czê�ci województwa. Wiêkszo�æ pod-
karpackich stoków posiada wyci¹gi or-
czykowe lub talerzykowe, o�wietlenie,
armatki do sztucznego za�nie¿ania oraz
ratraki. Przy wielu wyci¹gach i lodowi-
skach funkcjonuj¹ wypo¿yczalnie sprzêtu
sportowego. Mo¿na przy tym skorzystaæ
z pomocy do�wiadczonych instruktorów
oraz przewodników narciarskich, posia-

Wyci¹gi narWyci¹gi narWyci¹gi narWyci¹gi narWyci¹gi narciarskieciarskieciarskieciarskieciarskie
na Podkarpaciuna Podkarpaciuna Podkarpaciuna Podkarpaciuna Podkarpaciu

W województwie podkarpackim dzia³a
wiele wyci¹gów narciarskich. D³ugo�ci ich
tras wahaj¹ siê od 200 do 1200 metrów.
Wiêkszo�æ z nich ulokowana jest w Biesz-
czadach. Podkarpacie zaprasza na narty
miêdzy innymi do:

* Ustrzyki Dolne �Laworta� � wyci¹g
orczykowy i krzese³kowy, d³ugo�æ zjazdu:
1250 m

* Ustrzyki Dolne �Gromadzyñ� � dwa
wyci¹gi orczykowe i jeden talerzykowy,
d³ugo�æ zjazdów: 750 m, 800 m, 900 m,
2300 m

* Ustrzyki Górne � wyci¹g orczykowy,
d³ugo�æ zjazdu: 400 m

* Ar³amów � dwa wyci¹gi orczykowe,
d³ugo�æ zjazdu: 400 m, 500 m, 700 m

* Babica�Wy¿ne � wyci¹gi orczykowe,
d³ugo�æ zjazdu: 200 m i 450 m

* Ba³ucianka � wyci¹g orczykowy i ta-
lerzykowy, d³ugo�æ zjazdu: 450 m i 800 m

* Bystre � wyci¹g orczykowy, d³ugo�æ
zjazdu: 420 m i 920 m

* Chyrowa � wyci¹gi orczykowe i tale-
rzykowe, d³ugo�æ zjazdu: 100 m, 400 m
i 900 m

* Cisna � wyci¹g orczykowy, d³ugo�æ
zjazdu: 700 m

* Karlików � wyci¹g orczykowy, d³u-
go�æ zjazdu: 1200 m

* Solina WZW Jawor � wyci¹g orczy-
kowy, d³ugo�æ zjazdu: 1250 m

* Wujskie k. Sanoka � wyci¹g orczyko-
wy i talerzykowy, d³ugo�æ zjazdu: 200 m,
500 m, 700 m, 1200 m

* Przemy�l � dwa wyci¹gi krzese³kowe,
dwie trasy o ³¹cznej d³ugo�ci: 1600 m

* Iwonicz Zdrój � wyci¹g orczykowy,
d³ugo�æ zjazdu: 350 m

* Czarnorzeki � wyci¹g orczykowy,
d³ugo�æ zjazdu: 350 m

* Dwerniczek � wyci¹g orczykowy
i talerzykowy, d³ugo�æ zjazdu: 400 m

* Komañcza � wyci¹g orczykowy, d³u-
go�æ zjazdu: 450 m

* Lesko �Huzele� � wyci¹g orczykowy,
d³ugo�æ zjazdu: 400 m, 650 m, 780 m

* Zatwarnica � wyci¹g orczykowy, d³u-
go�æ zjazdu: 300 m

* Rymanów Zdrój � wyci¹g orczyko-
wy, d³ugo�æ zjazdu: 400 m

* Gogo³ów � wyci¹g talerzykowy, d³u-
go�æ zjazdu: 500 m

� turystyka�� turystyka�� turystyka�� turystyka�� turystyka�

W zimie na Podkarpacie

Województwo podkarpackie jest jednym z nielicznych regionów w Polsce,
w którym istnieje mo¿liwo�æ uprawiania wszystkich rodzajów sportów
zimowych. Bogata oferta turystyczna, zachwycaj¹ca przyroda i czyste górskie
powietrze s¹ powa¿nymi atutami stanowi¹cymi o rozwoju turystyki zimowej
na Podkarpaciu. Nasz region odgrywa wa¿n¹ rolê w krajowej turystyce
zimowej, co wiêcej, na przestrzeni ostatnich lat staje siê coraz bardziej
atrakcyjny równie¿ dla go�ci z zagranicy.

daj¹cych licencjê Polskiego Zwi¹zku Nar-
ciarskiego.

W regionie nie brakuje równie¿ miejsc,
gdzie mo¿na je�dziæ na sankach klasycz-
nych i skandynawskich, a tak¿e na skute-
rach �nie¿nych. £agodne stoki biesz-
czadzkich po³onin umo¿liwiaj¹ uprawianie
narciarstwa skitourowego, co jest dosko-
na³ym sposobem na zimowe górskie
wêdrówki. Szlaki te s¹ oznakowane i na-
wet w przypadku du¿ego �niegu pozo-
staj¹ widoczne. W Bieszczadach istnieje
równie¿ mo¿liwo�æ korzystania ze skocz-
ni narciarskich, m.in. w Zagórzu (K10,
K20 i K40) oraz w Iwoniczu Zdroju. Inn¹
form¹ rekreacji zimowej s¹: skiring,
czyli jazda na nartach lub specjalnych
sankach za koniem, psie zaprzêgi, zjaz-
dy na desce snowboardowej, a tak¿e
loty paralotniarskie. Z kolei zimowy sur-
vival - Szko³a Przetrwania Solina-Biesz-
czady zapewni wszystkim chêtnym
mocniejsze wra¿enia.

UZDROWISKA

Coraz wiêkszy udzia³ w turystyce
zimowej na Podkarpaciu maj¹ osoby

Skuter jako zimowa atrakcja.Skuter jako zimowa atrakcja.Skuter jako zimowa atrakcja.Skuter jako zimowa atrakcja.Skuter jako zimowa atrakcja.
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WWWWWa¿niejsze zimowea¿niejsze zimowea¿niejsze zimowea¿niejsze zimowea¿niejsze zimowe
imprezy sportoweimprezy sportoweimprezy sportoweimprezy sportoweimprezy sportowe

* Ogólnopolski Bieg Lotników w Ustja-
nowej k. Ustrzyk Dolnych (styczeñ)

* Ogólnopolski Bieszczadzki Rajd Nar-
ciarski w Wo³osatem (luty)

* Bieg Flisaków w Ulanowie (luty)
* Puchar Burmistrza Ustrzyk Dolnych

w Slalomie (luty)
* Mistrzostwa Carvingowe i Zawody

Snowboardowe w Babicy (tylko w sezonie)
* Wy�cigi Psich Zaprzêgów w Cisnej

i w Lutowiskach

Szlaki ski-touroweSzlaki ski-touroweSzlaki ski-touroweSzlaki ski-touroweSzlaki ski-tourowe

* Wo³osate � Tarnica � Halicz � Rozsy-
paniec (ok. 6�8 godz.)

* �Trawers� � Wetlina � Prze³. Or³owi-
cza � Smerek � Prze³. Or³owicza � Po³oni-
na Wetliñska � Berehy Górne (ok. 6�8
godz.)

* Prze³. Wy¿niañska � Ma³a Rawka �
Dzia³ Wetlina (ok.5�6 godz.)

o�rodki sanatoryjne przygotowuj¹ dla
turystów specjalne atrakcje na okres
�wi¹teczny, jak np. kolacja wigilijna,
wycieczki po okolicy, wizyty w jaskini
solnej oraz aktywny wypoczynek (nar-
ciarstwo, kuligi itp.). Cennym potencja-
³em Podkarpacia s¹ liczne zasoby wód
mineralnych, wykorzystywanych do celów
leczniczych. Ich obecno�æ stwierdzono
w 150 miejscowo�ciach na Podkarpaciu.
Niepowtarzalny klimat uzdrowiskowych

miejscowo�ci oraz wspania³a atmosfera
tych miejsc sprawiaj¹, ¿e tury�ci wracaj¹
co roku do podkarpackich zdrojów, aby
wypoczywaæ w zimowej aurze.

INFRASTRUKTURA
TURYSTYCZNA

Mo¿liwo�æ spêdzenia sylwestra i No-
wego Roku na Podkarpaciu prezentuje
siê niezwykle atrakcyjnie. Na turystów
czeka szereg atrakcji zarówno w du¿ych
miastach, jak i w mniejszych miejscowo-
�ciach województwa. Z roku na rok
z my�l¹ o turystach powstaje coraz wiêcej
hoteli, pensjonatów i domków wypo-
czynkowych. W szybkim tempie rozwi-
ja siê równie¿ agroturystyka oferuj¹ca
turystom dobre zaplecze wypoczynko-
we. Przybywa te¿ restauracji i licznych
punktów gastronomicznych, w których
mo¿na skosztowaæ m.in.: tradycyjnych
podkarpackich dañ. W województwie
istnieje ³¹cznie ponad 20 tysiêcy miejsc
noclegowych, z czego ponad 70 procent
jest dostêpnych przez ca³y rok. Liczba
turystów stale siê zwiêksza, rocznie
udziela siê 1 mln 629 tys. noclegów.
W powiatach: bieszczadzkim, kro�nieñ-
skim, leskim i sanockim znajduje siê 135
obiektów noclegowych, co stanowi 40
procent bazy noclegowej Podkarpacia.

Oprac. Daniel Kozik

zainteresowane ofert¹ uzdrowiskow¹.
Województwo mo¿e siê poszczyciæ wy-
j¹tkowo du¿¹ ilo�ci¹ o�rodków sanato-
ryjnych oraz SPA, które s¹ nowoczesny-
mi o�rodkami leczenia wielu schorzeñ.
Najwiêkszym zainteresowaniem ciesz¹
siê o�rodki po³o¿one w Iwoniczu Zdro-
ju, Horyñcu, Rymanowie, a tak¿e w Po-
lañczyku, gdzie mo¿na skorzystaæ z bo-
gatej oferty zabiegów regeneracyjnych,
gor¹cych k¹pieli i masa¿y. Co roku

Stok narStok narStok narStok narStok narciarski w Prciarski w Prciarski w Prciarski w Prciarski w Przemy�lu.zemy�lu.zemy�lu.zemy�lu.zemy�lu.
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� reporta¿�� reporta¿�� reporta¿�� reporta¿�� reporta¿�

Przystanek Lutowiska

Na pocz¹tku lutego odby³y siê w Lutowiskach �redniodystansowe wy�cigi
psich zaprzêgów - �W Krainie Wilka Kager Cup�. By³a to szósta edycja tych
zawodów.

Przystanek Lutowiska

W trzech etapach maszerzy mieli do
przejechania 120 km. Trasa licz¹ca po-
cz¹tkowo 160 km zosta³a skrócona ze
wzglêdu na trudne warunki pogodowe.
Miejscem startu i mety by³y Lutowiska,
jako ¿e trasa zwyczajowo wytyczona
zosta³a w formie pêtli. Sêdzi¹ g³ównym
by³ Andrzej Ratymirski, rzeszowianin
i nestor sportu zaprzêgowego w Polsce.

W klasyfikacji ogólnej zwyciêzc¹ za-
wodów okaza³ siê Maciej Tomaszewski
z Piaseczna k. Warszawy (klub Nunata-

ki), który na przejechanie ca³ego dystansu
potrzebowa³ 6 godz. i 45 min. Za nim
uplasowa³ siê Jacek Szadkowski z War-
szawy (9 godz. 17 min), na trzecim
miejscu � Andrzej �wist z Nowego Targu
(10 godz. 23 min). Czasy wszystkich
zawodników z poszczególnych etapów
znajduj¹ siê na stronie: www.wkrainie-
wilka.pl.

Zawodom towarzyszy³y inne atrakcje,
które umila³y czas widzom oczekuj¹cym
powrotu zaprzêgów z trasy:  bigos z kuchni

Zwyciêzcy zawodów � Maciej Tomaszewski i jego zaprzêg.
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polowej, kie³baski, grzane wino itd. Miej-
scowi i przyjezdni wystawcy oferowali
swoje wyroby i produkty pami¹tkarskie
i rêkodzielnicze. Dzieci wraz z rodzica-
mi mog³y wzi¹æ udzia³ w zaprzêgowych
konkurencjach, a tak¿e w konkursie pla-
stycznym na logo zawodów. W miejsco-
wym kinie wy�wietlany by³ film o tematy-
ce zaprzêgowej. Szczególnie hucznie
zaznaczy³ siê sobotni wieczór. W �Chacie
Floriana� zorganizowany zosta³ �Wieczór
Maszera�. Przy ognisku, na zewn¹trz,
i muzyce wewn¹trz wszyscy bawili siê
prawie do bia³ego rana.

�Chata Floriana� to nowy urbanistyczny
nabytek Lutowisk. Znajduje siê za szko³¹,
czyli w miejscu, na którym zazwyczaj
odbywaj¹ siê imprezy plenerowe. Drew-
niany, stylowy i funkcjonalny obiekt
�wietnie siê wpisuje w krajobraz i pozo-
sta³¹ infrastrukturê miejsca i ca³ych Luto-
wisk. Te bowiem z roku na rok staj¹ siê
coraz wa¿niejszym przystankiem nie tylko
dla mi³o�niów psich klimatów rodem
z Alaski, ale wszystkich, szukaj¹cych miejsc
szczególnych, a w których równocze�nie
co� siê dzieje, czego nie mo¿na przegapiæ.
A gdyby tak jeszcze przysmaki lokalnej
kuchni prezentowane przez GOK w Lu-
towiskach by³y dostêpne nie tylko pod-
czas psich wy�cigów i innych szczegól-
nych okazji, ale przez ca³y rok, np.
w stylowej, drewnianej karczmie ? Nic,
tylko jechaæ do Lutowisk.

Janusz Górnicki

Jacek Szadkowski - II miejsce.

Andrzej �wist � III miejsce.

Psy pó³nocne, choæ czasem wygl¹daj¹ gro�nie, z natury s¹ bardzo przyjazne.
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� Czy Tarnobrzeg zyska³ na wej-
�ciu Polski do Unii Europejskiej?

� Ostatnie piêæ lat to dla Tarnobrzega
niez³y okres. Na rozwój miasta przyci¹g-
nêli�my ze �rodków unijnych ponad 70
mln z³. Przez wiele lat Tarnobrzeg by³
nierozerwalnie zwi¹zany z przemys³em
siarkowym i dziêki niemu siê rozwija³.
Dzi� poszukujemy innych mo¿liwo�ci
rozwoju miasta, a takie daje nam Unia
Europejska. I je�li o unijne wsparcie
chodzi, to Tarnobrzeg zyska³ ju¿ bardzo
du¿o.

Perspektywy dla Tarnobrzega s¹
znacznie lepsze. Unia Europejska stano-
wi dla nas dobr¹ platformê rozwoju
i daje nam lepsze perspektywy na przy-
sz³o�æ. Mamy nadziejê, ¿e bêdziemy re-
gionem, który bêdzie w Unii zauwa¿alny
tak¿e w przydzielaniu �rodków na roz-
wój naszego miasta. Jako w³adze miasta
uwa¿amy, ¿e zasada spójno�ci i równo-
wa¿enia szans, jakimi kieruje siê Unia
Europejska, pozwala nam patrzeæ
w przysz³o�æ Tarnobrzega z du¿ym opty-
mizmem.

� W jakim stopniu miasto wyko-
rzystuje unijne �rodki na inwestycje?
Co dotychczas uda³o siê zrobiæ
w mie�cie za pieni¹dze UE?

� Wspomnianych ponad 70 mln z³
mówi samo za siebie. Wiêkszo�æ istot-
nych inwestycji w Tarnobrzegu jest reali-
zowanych przy wsparciu �rodków unij-
nych. Pierwsze �rodki finansowe z Unii
Europejskiej trafi³y do miasta w 1999
roku i przez kilka lat korzystali�my ze
�rodków przedakcesyjnych.

Pierwszoplanow¹ inwestycj¹ jest pro-
gram gospodarki wodno-�ciekowej, na
który chcemy przeznaczyæ 24 mln euro
z funduszu spójno�ci. Realizacja tego za-
dania, przy wsparciu finansowym Unii
Europejskiej, bêdzie mo¿liwa na prze-
strzeni czterech lat. Gdyby�my realizo-
wali j¹ tylko ze �rodków w³asnych, okres
ten wyniós³by oko³o 50 lat. W ramach tej
inwestycji nie tylko skanalizujemy ca³e
miasto, ale poprawiamy równie¿ uzdat-
nianie i przesy³ wody. Uda³o nam siê
tak¿e zrealizowaæ kilka inwestycji w ra-
mach okresu finansowego na lata 2004-
-2006, w tym cztery znacz¹ce dla nas
inwestycje drogowe. Jedna z nich ³¹czy
siê z rewitalizacj¹ obiektów us³ugowych
i handlowych nale¿¹cych do spó³dzielni
mieszkaniowej.

� Regionalny Program Operacyjny
Województwa Podkarpackiego i Pro-
gram Operacyjny Rozwój Polski
Wschodniej daj¹ szansê na dop³yw
kolejnych �rodków. Jakie inwestycje
mog¹ zostaæ zrealizowane w Tarno-
brzegu?

� Przyjêta przez nas Strategia Rozwoju
Miasta Tarnobrzega opiera siê o wytyczne
dla Regionalnego Programu Operacyjne-
go Województwa Podkarpackiego, jeste-
�my te¿ po serii spotkañ z ró¿nymi
�rodowiskami, podczas których prezen-
towali�my zarówno tre�æ programu, jak
i mo¿liwo�ci, jakie niesie ze sob¹ jego
realizacja. W wyniku tych konsultacji
powsta³o oko³o czterdziestu ró¿nych po-
mys³ów na aplikacjê �rodków z RPO
w zasadzie w ka¿dej dziedzinie, w której
jest to mo¿liwe. Do najwa¿niejszych
zadañ nale¿y dokoñczenie remontu zamku
dzikowskiego. Liczymy równie¿ na in-
westycje drogowe. Interesuj¹c¹ inicja-
tyw¹ jest budowa czy te¿ modernizacja
stadionu sportowego, tutaj te¿ liczymy
na �rodki z RPO. Mamy sporo pomys³ów
dotycz¹cych wsparcia instytucji o�wiato-
wych, spo³ecznych i instytucji zdrowia.
Je�li za� chodzi o Program Operacyjny

� Fundusze UE w samorz¹dach �� Fundusze UE w samorz¹dach �� Fundusze UE w samorz¹dach �� Fundusze UE w samorz¹dach �� Fundusze UE w samorz¹dach �

Z Andrzejem Wójtowiczem,
zastêpc¹ prezydenta Tarnobrzega,

rozmawia Daniel Kozik

Dobrze wykorzystujemy
unijne pieni¹dze

Andrzej Wójtowicz zastêpca prezydenta miasta Tarnobrzega.

Dobrze wykorzystujemy
unijne pieni¹dze
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Rozwój Polski Wschodniej, to w ramach
tego programu chcemy zrealizowaæ dwa
zadania: utworzyæ park przemys³owo-
-technologiczny oraz zmodernizowaæ ulicê
Sienkiewicza w Tarnobrzegu. Mamy na-
dziejê, ¿e rozpoczêcie realizacji tych
zadañ bêdzie mo¿liwe ju¿ w przysz³ym
roku.

� Warunkiem powstawania nowych
inwestycji jest przede wszystkim dobra
sieæ komunikacyjna. I choæ ostatnio
w Tarnobrzegu uda³o siê wyremonto-
waæ kilka wa¿nych arterii, to miasto
wci¹¿ czeka na obwodnicê. Czy i kie-
dy ma ona szansê powstaæ, czy uda
siê w to przedsiêwziêcie zaanga¿o-
waæ �rodki unijne?

� Ju¿ pracujemy nad pewnymi ele-
mentami przysz³ej obwodnicy Tarno-
brzega, jednak na jej realizacjê trzeba
bêdzie prawdopodobnie poczekaæ do
roku 2012, ewentualnie na kolejne �rod-
ki unijne. Oczywist¹ spraw¹ jest, ¿e
budowa obwodnicy miasta bêdzie mu-
sia³a byæ realizowana przy wsparciu
unijnych �rodków, gdy¿ warto�æ tego
zadania zdecydowanie przekracza mo¿-
liwo�ci naszego bud¿etu.

� Powstanie jeziora machowskiego
jest inwestycj¹, która zwiêkszy atrakcyj-
no�æ turystyczn¹ miasta i jego okolic.
Czy równie¿ w tym przypadku zaan-
ga¿owane bêd¹ �rodki unijne?

� Rekultywacja terenów posiarko-
wych, a g³ównie zbiornika w Piasecznie,
ma byæ realizowana przy pomocy �rod-
ków unijnych. Pozwoli to w pe³ni wyko-
rzystaæ nasz zbiornik machowski. Samo-
rz¹d tarnobrzeski na kilku hektarach
gruntu przy zbiorniku pragnie stworzyæ
o�rodek sportów i rekreacji wodnej oraz
zbudowaæ odpowiedni¹ infrastrukturê
s³u¿¹c¹ wypoczynkowi mieszkañców.

� Przysz³o�æ Tarnobrzega wi¹¿e
pan z przemys³em czy mo¿e z tury-
styk¹?

� Tarnobrzeg �wietnie wpisuje siê
w strefê przemys³ow¹ województwa
podkarpackiego i jako miasto jeste�my
skazani na obecno�æ w tej przestrzeni.
Przemys³ bêdzie tu dominowa³, jednak
pragniemy, by by³ to przemys³ niewp³y-
waj¹cy negatywnie na sferê turystyki,
chocia¿by z tego powodu, i¿ zbiornik
machowski oraz zamek dzikowski s¹
wa¿nymi elementami na turystycznej
mapie Podkarpacia. Tworzymy pewne

WYKORZYSTANIE
�RODKÓW POMOCOWYCH UE

W TARNOBRZEU W LATACH 2001 � 2007

I. Projekty, które uzyska³y wsparcie ze �rodków Unii Europejskiej
w okresie przedakcesyjnym (do 2004 roku):

1. Poprawa atrakcyjno�ci inwestycyjnej Tarnobrzega poprzez modernizacjê
g³ównego ci¹gu komunikacyjnego (droga wojewódzka nr 723) w ramach
strategicznego programu usprawnienia ruchu tranzytowego miasta Tarnobrzega
� warto�æ projektu 256 646 euro/ dofinansowanie ze �rodków UE 111 213 euro.

2. Poprawa atrakcyjno�ci inwestycyjnej regionu tarnobrzeskiego dla sektora
M�P �� 4 607 021,09 euro/2 896 005,78 euro.

II. Wybrane projekty, które uzyska³y wsparcie ze �rodków Unii
Europejskiej w latach 2004 � 2006:

1. Program gospodarki wodno-�ciekowej w Tarnobrzegu � 15 315 800 euro/
12 405 798 euro.

2. Poprawa funkcjonowania ruchu ko³owego, ruchu pieszego i estetyki
przestrzeni publicznych w obrêbie ulic Mickiewicza, Moniuszki, Wyspiañskiego
i Targowej � I etap � 4 017 359,06 z³/2 008 679,53 z³.

3. Przywrócenie Starówce Miasta Tarnobrzeg funkcji centrum aktywno�ci
spo³eczno-us³ugowej � II etap � 1 047 747,46 z³/523 873,73 z³.

4. Adaptacja zespo³u parkowo -zamkowego w Dzikowie dla potrzeb Muzeum
Historycznego Miasta Tarnobrzeg � I etap � 3 163 115 z³/1 285 589,26 z³.

5. Zwiêkszenie dostêpno�ci komunikacyjnej regionu tarnobrzeskiego po-
przez modernizacjê drogi wojewódzkiej nr 871 � 15 426 563,69 z³/9 255 938,21 z³.

6. Modernizacja drogi wojewódzkiej nr 871 poprzez przebudowê skrzy-
¿owania ulic: Sikorskiego � Wyspiañskiego � Kopernika w Tarnobrzegu
� 2 518 028,95 z³/1 510 817,36 z³.

enklawy �rodowiskowe o walorach tury-
stycznych i przyrodniczych, które bêd¹
interesuj¹ce nie tylko dla mieszkañców
Tarnobrzega i okolic. Obecnie tworzymy
infrastrukturê s³u¿¹c¹ wypoczynkowi
i rekreacji.

� W jaki sposób miasto jest promo-
wane w�ród potencjalnych inwesto-
rów?

� Zdajemy sobie sprawê, ¿e miastu
siarkowemu bardzo trudno jest wpisaæ
siê w strategiê promocyjn¹ Podkarpacia,
w której dominuje przemys³ lotniczy. Na
terenie miasta mog¹ byæ lokalizowane
zak³ady z nowoczesnymi technologiami
przetwarzania siarki i wytwarzania pro-
duktów na bazie siarki. W Tarnobrzegu
mo¿na równie¿ z powodzeniem loko-
waæ przemys³ budowlany. Próbujemy
przyci¹gn¹æ inwestorów znacz¹cych
w swoich bran¿ach na �wiecie, jednym
z nich jest koncern energetyczny EDF.
Podpisali�my te¿ umowê z austriack¹

firm¹ ASA, bêd¹c¹ potentatem w zakre-
sie gospodarki odpadami i ochrony �ro-
dowiska. Ju¿ sama obecno�æ tych inwe-
storów promuje miasto i jego mo¿liwo�ci
inwestycyjne. Oczywi�cie siêgamy rów-
nie¿ po najprostsze rozwi¹zania promo-
cyjne, jak chocia¿by Internet czy katalogi
promuj¹ce inwestowanie na terenie miasta.

� W 2007 roku Tarnobrzeg zosta³
nagrodzony certyfikatem i tytu³em
Gminy Fair Play. To dla miasta nie-
w¹tpliwie cenne wyró¿nienie i po-
wód do dumy�

� Nagrodê otrzymali�my w kategorii
�Gmina przyjazna inwestorowi � Certyfi-
kowana Lokalizacja Inwestycji�. Oczywi-
�cie jeste�my dumni i zaszczyceni tym
wyró¿nieniem. Certyfikat jest dowodem
na to, ¿e Tarnobrzeg jest atrakcyjny dla
potencjalnych inwestorów, jest przygo-
towany na przyjêcie ka¿dego inwestora
i oferuje wiele znakomitych terenów pod
inwestycje.
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OKUPACYJNA CODZIENNO�Æ

W czasie II wojny �wiatowej Brzóza Kró-
lewska by³a wsi¹ rozleg³¹, ci¹gn¹c¹ siê na
przestrzeni 8 kilometrów. Miejscowo�æ ta
le¿y w powiecie le¿ajskim, zlokalizowanym
w pó³nocnej czê�ci obecnego województwa
podkarpackiego. Przed wojn¹ Brzóza Kró-
lewska wchodzi³a w sk³ad województwa
lwowskiego, a w czasie okupacji administra-
cyjnie nale¿a³a do powiatu jaros³awskiego.

Rodzina Kazaków sk³ada³a siê z 8 osób.
Ich dom znajdowa³ siê zaraz przy g³ównej
drodze przebiegaj¹cej przez Brzózê Kró-
lewsk¹. Utrzymywali siê z pracy na roli
i posiadali spory inwentarz ¿ywy, na który
sk³ada³y siê cztery krowy, dwa konie i trzoda
chlewna. Najm³odsz¹ córk¹ Katarzyny i Seba-

stiana Kazaków by³a Józefa po mê¿u Siuzdak,
która jest g³ównym �wiadkiem opisywanego
wydarzenia.

Pó�n¹ jesieni¹ roku 1942 do domu Kata-
rzyny i Sebastiana Kazaków w Brzózie Kró-
lewskiej przysz³a ¯ydówka z Le¿ajska Chana
Stiller, prosz¹c o pomoc i schronienie. Kaza-
kowie znali j¹ wcze�niej, gdy¿ Sebastian
dzier¿awi³ od niej pole. Gdy Chana Stiller
przysz³a do Kazaków mia³a 65 � 70 lat. Przed
wojn¹ by³a w³a�cicielk¹ szynku w Brzózie
Królewskiej, który nastêpnie sprzeda³a i prze-
nios³a siê do Le¿ajska. Kazakowie zgodzili siê
udzieliæ jej pomocy i umie�cili Chanê w oborze,
w której w jednym z k¹tów urz¹dzili pos³anie
na s³omie i materacu. W dzieñ kobieta
ukrywa³a siê w oborze, natomiast noc¹ przy-
chodzi³a do domu na kolacjê. Gdy Chana

przychodzi³a po zapadniêciu zmierzchu do
mieszkania, Kazakowie zas³aniali okna �czar-
nymi papierami� i zamykali drzwi dla bezpie-
czeñstwa. Chana w wolnych chwilach robi³a
sweter na drutach, czyta³a i pisa³a listy do
wujka w Ameryce, prosz¹c Józefê, aby kiedy�
je wys³a³a. Józefa schowa³a listy i po wojnie
wys³a³a je, co spowodowa³o, ¿e wujek od-
wiedzi³ Brzózê Królewsk¹. Chana Stiller ju¿
wcze�niej prze¿y³a dramat rodzinny. Z p³a-
czem wspomina³a, jak w Le¿ajsku zastrzelono
jej córkê.

Koñcem grudnia 1942 roku do Kazaków
zg³osi³o siê dwoje kolejnych ¯ydów. Oby-
dwaj byli kawalerami w wieku oko³o 30 lat.
Jeden nazywa³ siê Chyla Chymi, by³ z Woli
¯arczyckiej, natomiast drugi o nieustalonym
nazwisku pochodzi³ z Le¿ajska. Byli znajomi
Chany Stiller, którzy dowiedzieli siê, ¿e ukrywa
siê u Kazaków, postanowili do niej do³¹czyæ.
Pierwszy raz zjawili siê wieczorem, prosz¹c
o udzielenie im schronienia, na co Kazakowie
wyrazili zgodê. Mê¿czy�ni nie mieszkali u Ka-
zaków na sta³e. Czêsto chodzili nocami do
Le¿ajska, a wracali, gdy ju¿ �wita³o. Przycho-
dzili co pewien czas i nocowali przez jedn¹
lub dwie noce na strychu. Zdarza³o siê, ¿e
wspomniani ¯ydzi ukrywali siê w lesie.
Kazakowie ¿ywili ukrywanych tym, czym sami
dysponowali, m.in. serem, kaw¹, mas³em oraz
podp³omykami i chlebem, który piek³a Kata-
rzyna. Sytuacja taka utrzymywa³a siê mniej
wiêcej do koñca marca 1943 roku.

MARCOWE WYDARZENIA

23 marca 1943 r. by³ normalnym, spokoj-
nym dniem. Rano Katarzyna Kazak jak co
dzieñ przygotowa³a jedzenie. Jak wspomina
�wiadek tamtych wydarzeñ Józefa Siuzdak,
oko³o godziny 9 rano wjecha³a na podwórze
Kazaków furmanka, powo¿ona przez Józefa
Czubata z Le¿ajska. Zaprzêgiem przyjecha³o
trzech nieznanych ¿o³nierzy niemieckich oraz
dwóch policjantów granatowych z Le¿ajska:
komendant posterunku policji W³adys³aw
G³owala i posterunkowy Franciszek Szczurek,
których Józefa Siuzdak rozpozna³a. Razem
z nimi przyjecha³ mieszkaniec Giedlarowej
Ukrainiec Drozd, który zna³ dobrze jêzyk
niemiecki i s³u¿y³ w trakcie rozmów za
t³umacza. Miejscowy so³tys wspomina³, ¿e
formacj¹ niemieck¹, która bra³a udzia³
w mordzie rodziny Kazaków by³o gestapo.
Józefa by³a w mieszkaniu, gdy Niemcy przy-
jechali do ich zagrody. Od razu udali siê do
zabudowañ gospodarczych. Doskonale wie-
dzieli, po co udaj¹ siê do obory, musieli wiêc
mieæ precyzyjne informacje o ukrywaj¹cych
siê ¯ydach. Pocz¹tkowo Kazakowie my�leli,
¿e rewizja jest przypadkowa, poniewa¿ dawniej
obok nich mieszkali ¯ydzi. W jednym z zabu-
dowañ gospodarczych znale�li ukrywaj¹c¹
siê Chanê i kazali jej wyj�æ na zewn¹trz.
Kobieta siedzia³a na podwórku pod stra¿¹
wartownika. Komendant policji G³owala, gdy
tylko zobaczy³ Sebastiana Kazaka zacz¹³ na
niego krzyczeæ: �Co� ty za gospodarz! Gdzie
s¹ ¯ydzi!�. Katarzyna i Sebastian w tym czasie
stali na podwórzu, a ich córka, która by³a

� historia �� historia �� historia �� historia �� historia �

Katarzyna i Sebastian
Kazakowie

� cisi bohaterowie z Brzózy Królewskiej

Katarzyna i Sebastian
Kazakowie

Wybuch wojny, a co za tym idzie eksterminacja ludno�ci ¿ydowskiej
przeprowadzonej przez niemieckiego okupanta zmieni³a oblicze Rzeszowsz-
czyzny. Na Podkarpaciu mo¿na przytoczyæ dziesi¹tki przyk³adów niesienia
pomocy ¯ydom przez Polaków. Ci, którzy ukrywali siê w domach, zagrodach,
schronach uratowali w³asne ¿ycie, wy³¹cznie dziêki ofiarnej pomocy swoich
polskich wybawców. Wielu Polaków za pomoc niesion¹ ¯ydom zap³aci³o
¿yciem. W�ród nich byli Katarzyna i Sebastian Kazakowie.

Grób Sebastiana i Katarzyny Kazaków na cmentarzu w Brzózie Królewskiej.
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�wiadkiem ca³ego zdarzenia, obserwowa³a
co siê dzieje przez uchylone drzwi w sieni
domu mieszkalnego. Widz¹c, ¿e Niemcy i po-
licjanci zbli¿aj¹ siê do domu Józefa uciek³a
tylnym wyj�ciem do ogrodu, a stamt¹d dalej
w kierunku doliny nad rzek¹. Zatrzyma³a siê
dopiero wtedy, gdy us³ysza³a strza³y dobiega-
j¹ce od strony domu. By³y to strza³y z broni
maszynowej po³¹czone z odg³osem roztrza-
skiwanej dachówki na dachu. Poprzedniej
nocy na strychu w domu Kazaków nocowali
te¿ wspomniani ¯ydzi. Józefa Siuzdak domy-
�li³a siê, ¿e Niemcy ich rozstrzeliwuj¹. Przera-
¿ona tym co siê dzieje uciek³a, znalaz³szy
schronienie u swoich krewnych. Przez okno
ich domu widzia³a, jak jeden z Niemców
furmank¹ pojecha³ w kierunku le�nictwa,
gdzie znajdowa³ siê telefon. Po jakim� czasie
¿o³nierz powróci³ do obej�cia Kazaków i zno-
wu rozleg³y siê strza³y. Katarzyna w czasie
przeszukania obej�cia modli³a siê oraz wspo-
mina³a jednego ze swoich synów, który
zgin¹³ w KL Auschwitz za nielegalny handel.
Zastrzelonych na strychu ¯ydów kazano �ci¹g-
n¹æ Sebastianowi, który opuszcza³ ich zw³oki
na dó³ po drabinie na rozrzucone ubrania.
Nastêpnie ich cia³a zosta³y wyniesione na
zewn¹trz. Chanie, która by³a na podwórku
kazano podej�æ do zw³ok i rozpoznaæ, kto
le¿y na ziemi. W chwili, gdy kobieta podcho-
dzi³a do rozstrzelanych otworzono do niej
ogieñ.

OSTATNIE CHWILE DRAMATU

Jak wspomina³ pó�niej le�niczy Skowron,
Niemiec, którego Józefa widzia³a przez okno
domu kuzynostwa zatelefonowa³ z le�niczów-
ki do Jaros³awia. Prawdopodobnie dzwoni³ na
gestapo z zapytaniem co maj¹ zrobiæ z Kata-
rzyn¹ i Sebastianem oraz ca³¹ pozosta³¹
rodzin¹. Najprawdopodobniej przez telefon
otrzyma³ instrukcje wymordowania ca³ej ro-
dziny, poniewa¿ zaraz po jego powrocie
Katarzyna i Sebastian Kazakowie zostali roz-
strzelani. S¹siadka Katarzyna Dmitrowska,
naoczny �wiadek ca³ego zaj�cia, wspomina³a,
¿e najpierw ze stajni zosta³a wyprowadzona
¯ydówka, a nieco pó�niej na strychu zostali
rozstrzelani ukrywaj¹cy siê tam dwaj mê¿-
czy�ni narodowo�ci ¿ydowskiej. Potwierdzi³a
ona wersjê zdarzeñ przedstawion¹ przez
Józefê Siuzdak. Po powrocie gestapowca
z le�niczówki, najpierw zastrzelono Sebastiana,
który znajdowa³ siê na podwórku. Katarzyna
w tym czasie wesz³a do domu. Aby nie
wzbudzaæ w niej podejrzeñ, jaki j¹ czeka los,
komendant G³owala i t³umacz kazali jej za-

nie�æ jedzenie dla �wiñ. W chwili, gdy Katarzy-
na wysz³a na ganek i zobaczy³a, ¿e Sebastian
ju¿ le¿y zastrzelony, nie wytrzyma³a tego
wstrz¹su i dosta³a wylewu, upadaj¹c na ziemiê.
Do konaj¹cej podszed³ gestapowiec i strza-
³em w g³owê odebra³ jej ¿ycie. Na szczê�cie
starsza córka Kazaków Agnieszka jeszcze
przed przyjazdem Niemców wysz³a praco-
waæ w polu, dziêki czemu uniknê³a �mierci.
Gdy wraca³a do domu, z daleka zauwa¿y³a,
¿e zagroda jest obstawiona przez Niemców,
wiêc ukry³a siê we wsi. Natomiast m³odsza
siostra, Józefa uniknê³a tragicznego losu tylko
dlatego, ¿e w porê uda³o siê jej uciec. Józefa
najpierw uda³a siê do s¹siada z pro�b¹
o pomoc, lecz ten jej nie udzieli³. Nastêpnie
swoje kroki skierowa³a do kuzynki i z okna
jej domu obserwowa³a, jak po zamordowaniu
jej rodziców Niemcy, obaj policjanci oraz
Drozd odjechali w kierunku Le¿ajska. Wi-
dzia³a te¿, ¿e na furmance Niemcy wie�li ich
odzie¿ oraz trzodê chlewn¹ i czê�æ zrabowa-
nego drobiu. Jad¹c zatrzymali siê w pobli-
skim szynku nale¿¹cym kiedy� do Chany
Stiller i kazali usma¿yæ gospodyni zrabowane
kurczaki. Po zjedzeniu i wypiciu alkoholu
odjechali w kierunku Le¿ajska, oddaj¹c przy
okazji kilka salw na wiwat w powietrze.
Zw³oki Kazaków zosta³y pozostawione na
podwórzu ich obej�cia.

TU£ACZY LOS SIÓSTR

Na pro�bê ówczesnego so³tysa, Franciszka
Szczêcha, Niemcy zgodzili siê na pochówek
cia³. Na pogrzebie Katarzyny i Sebastiana
Kazaków nie by³o prawie nikogo, a sama
ceremonia by³a skromna i cicha, poniewa¿
mieszkañcy bali siê uczestniczyæ w obrzê-
dach. Zw³oki zastrzelonych ¯ydów zosta³y
pochowane na miejscu mordu, w obej�ciu
Kazaków. W domu kuzynki, w którym by³a
ju¿ Józefa, znalaz³a te¿ schronienie Agnieszka.
Na drugi dzieñ so³tys Szczêch otrzyma³ rozkaz,
aby obie siostry przywióz³ ich w³asnymi
koñmi na posterunek policji, a wraz z nimi
wszystkie pozosta³e kury. So³tys zabra³ siostry
na wóz i zawióz³ w kierunku Le¿ajska, ale
wysadzi³ je przed samym miastem. Szczêch
wzi¹³ kury oraz alkohol przechowywane
w domu i pojecha³ wraz z ich kuzynk¹, na
posterunek w sprawie sióstr. Niemcy od razu
zapytali ich, gdzie s¹ córki w³a�cicieli domu.
Kuzynka odpowiedzia³a, ¿e siostry spowia-
daj¹ siê w klasztorze i przyjd¹ pó�niej. Siostry
jednak nie przysz³y na posterunek w Le¿aj-
sku, gdy¿ wiedzia³y, jaki czeka je los. Gesta-
powcy rozkazali so³tysowi zaplombowaæ dom,

a siostry �cigaæ jako przestêpców. Kuzynka,
gdy to us³ysza³a, nie czekaj¹c na so³tysa pobie-
g³a, aby powiadomiæ siostry o gro¿¹cym im
niebezpieczeñstwie. Powiedzia³a, ¿eby szybko
zabra³y najpotrzebniejsze rzeczy i ucieka³y,
zanim wróci so³tys z Le¿ajska. Siostry wróci³y
do domu, aby zabraæ kilka drobiazgów na
drogê. Na miejscu zasta³y s¹siada Kazaka,
który nosi³ takie same nazwisko jak one. Ten
wygoni³ je z ich w³asnego domu i nie
pozwoli³ zabraæ nawet jedzenia i ubrañ.
Józefa i Agnieszka uda³y siê do kolejnego
kuzyna, który udzieli³ im pomocy. Siostry
przeczeka³y u niego do nocy i gdy siê
�ciemni³o posz³y w kierunku Szarzyny do
poci¹gu, gdy¿ zagro¿one jak najszybciej
chcia³y wyjechaæ. Kuzyn da³ im na drogê 30
groszy i kawa³ek chleba. Na miejsce dotar³y
zbyt wcze�nie i mia³y jeszcze sporo czasu do
odjazdu poci¹gu. Czê�æ nocy siostry spêdzi³y
pod go³ym niebem. Przytulone do siebie
siedzia³y pod drzewem ko³o pastwiska. Nad
ranem zaczê³y wypatrywaæ jakiego� domu,
w którym mog³yby siê zagrzaæ. Zobaczy³y
nieopodal dym z komina i posz³y tam pro-
sz¹c o pomoc, która zosta³a im udzielona.
Nie przyzna³y siê kim s¹ i dok¹d zmierzaj¹,
boj¹c siê o w³asne bezpieczeñstwo. Siostry
chcia³y dotrzeæ do Krakowa. Czê�æ drogi
przeby³y poci¹giem, a resztê trasy przesz³y
pieszo. W poci¹gu powiedziano im, ¿e po-
dobne s¹ do ¯ydówek, poniewa¿ by³y ubogo
ubrane. Ba³y siê kontroli, wiêc po przejecha-
niu fragmentu drogi poci¹giem wysiad³y na
stacji w Rozwadowie i pieszo ruszy³y w kie-
runku Krakowa. Ich tu³aczka do Krakowa
trwa³a miesi¹c. Tam Józefa i Agnieszka mia³y
znajom¹, któr¹ chcia³y poprosiæ o pomoc
w znalezieniu pracy. Józefa mia³a wówczas
22 lata, natomiast Agnieszka by³a od niej
starsza. W Krakowie jacy� nieznani im ludzie
zaprowadzili je do Biura Pracy. Obie zosta³y
wys³ane na roboty do Austrii. W III Rzeszy
przebywa³y a¿ do zakoñczenia wojny, po
czym w jesieni 1945 roku wróci³y do Brzózy
Królewskiej. Nazwiska Niemców, którzy roz-
strzelali Katarzynê i Sebastiana Kazaków oraz
¯ydów s¹ nieznane.

Postawa Katarzyny i Sebastiana Kazaków
to przyk³ad bohaterstwa czasu wojny. Postaw
takich na Rzeszowszczy�nie by³o wiele. Obec-
nie dobiega koñca proces uhonorowania
rodziny Kazaków medalem Sprawiedliwy
W�ród Narodów �wiata, który zostanie prze-
kazany na rêce Józefy Siuzdak.

Micha³ Kalisz
OBEP IPN Rzeszów
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� ekologia �� ekologia �� ekologia �� ekologia �� ekologia �

XV edycja Ogólnopolskiego
Konkursu Promocyjnego

�AGRO POLSKA�

Producenci
na start!

Województwo podkarpackie przyst¹pi³o do organizacji XV edycji
Ogólnopolskiego Konkursu Promocyjnego �AGRO POLSKA�. G³ów-
nym celem konkursu jest wyró¿nianie i promocja wysokiej jako�ci
produktów spo¿ywczych. Produktów odznaczaj¹cych siê tradycyjn¹
metod¹ wytwarzania, szczególnymi walorami jako�ciowymi, smakowy-
mi, zapachowymi i estetycznie opakowanych, wytworzonych przez
podmioty maj¹ce swe zak³ady na terenie Polski, które ze wzglêdu na
dostêpno�æ, oryginalno�æ i popularno�æ w�ród konsumentów repre-
zentuj¹ poziom nieprzeciêtny, godny do na�ladowania.

Konkurs ma doprowadziæ do powstania rynku produktów o wyso-
kiej jako�ci i wyj¹tkowo�ci, oferowanych przez producentów dzia³aj¹-
cych na terenie Polski oraz kreowaæ pozytywny wizerunek w �wiado-
mo�ci klientów.

Konkurs podzielony jest na dwa etapy. W pierwszym etapie na
poziomie wojewódzkim, na wniosek organizatora konkursu � Miê-
dzynarodowych Targów Rzeszowskich, marsza³ek województwa
udziela najlepszym firmom z sektora rolno-spo¿ywczego nominacje
do Ogólnopolskiego Konkursu Promocyjnego �AGRO POLSKA�.

Nominacja na szczeblu wojewódzkim jest bezp³atna i uprawnia
firmy do udzia³u w drugim etapie konkursu. Nominowani zg³aszaj¹
wyroby, które ocenione zostan¹ przez komisjê ekspertów. Ocena
przeprowadzana jest z udzia³em przedstawicieli nominowanych firm.
W sk³ad zespo³u ekspertów wchodz¹ przedstawiciele niezale¿nych
placówek badawczo- rozwojowych. Komisja ekspertów na podstawie

Na pocz¹tku marca poznamy producentów
nominowanych do drugiego etapu Ogólnopolskiego

Konkursu Promocyjnego �AGRO POLSKA�.

oceny wnioskuje o przyznanie prawa do god³a promocyjnego �AGRO
POLSKA� lub �AGRO POLAND � EUROQUALITY�.

Wyniki og³oszone zostan¹ podczas gali fina³owej konkursu,
laureaci otrzymaj¹ dyplomy, statuetki i licencje uprawniaj¹ce do
pos³ugiwania siê odpowiednim god³em promocyjnym.

Nominacja na szczeblu wojewódzkim oraz wybór firm nominowa-
nych do drugiego etapu konkursu odbêdzie siê 4 marca 2008 r. w sali
konferencyjnej Urzêdu Marsza³kowskiego Województwa Podkarpac-
kiego, przy ul. Towarnickiego 3A o godz. 10.

Oprac. RiS

II Miêdzynarodowe Targi ¯ywno�ci Eko-
logicznej �Ekogala 2008� odbêd¹ siê w po³o-
wie maja w Regionalnym Centrum Widowisko-
wo-Sportowym w Rzeszowie, (hala Podpromie).
Podstawowym celem targów jest mo¿liwo�æ
zaprezentowania bogactwa asortymentu pro-
duktów wytwarzanych metodami ekologicz-
nymi.

Inicjatywa zorganizowania targów zrodzi³a
siê w wyniku wcze�niejszych dzia³añ promo-

cyjnych, takich jak Miêdzynarodowe Targi
¯ywno�ci i Produktów Ekologicznych Bio-
-Fach w Norymberdze, konkurs �Polski Pro-
ducent ¯ywno�ci�, konkurs o ogólnopolskim
zasiêgu �Nasze Kulinarne Dziedzictwo�, któ-
rego celem jest poznanie i udokumentowanie
polskich regionalnych produktów ¿ywno-
�ciowych, osadzonych g³êboko w polskiej
tradycji i od lat wytwarzanych tymi samymi
metodami.

W czasie trwania targów odbêd¹ siê
liczne imprezy towarzysz¹ce, miêdzy innymi:
konferencja naukowa po�wiêcona problema-
tyce rynku ¿ywno�ci ekologicznej w Polsce;
kiermasz i degustacja produktów; wystawa
maszyn rolniczych; pokaz sporz¹dzania potraw
ekologicznych; pokazy wyrobu ekologicznych
produktów przez producentów rolnych; wystê-
py zespo³ów artystycznych; konkursy dla dzie-
ci i doros³ych.

W czasie trwania targów wystawcy bêd¹
mogli promowaæ oraz sprzedawaæ swoje wy-
roby ekologiczne zwiedzaj¹cym, konsumen-
tom i zaproszonym przedsiêbiorcom oraz na-
wi¹zywaæ kontakty handlowe.

Szczegó³owe informacje dotycz¹ce �Ekogali�
mo¿na uzyskaæ w Departamencie Rolnictwa
i �rodowiska Urzêdu Marsza³kowskiego Wo-
jewództwa Podkarpackiego. Wykonawc¹
technicznym targów s¹ Miêdzynarodowe Tar-
gi Rzeszowskie. Wiêcej informacji na stronie:
www.ekogala.pl

Oprac. RiS

Ekogala 2008

Rozpoczê³y siê przygotowania do tegorocznej edycji Miêdzynarodowych
Targów ¯ywno�ci �Ekogala�. To najwiêksza w kraju impreza tego typu. Jej
organizatorami s¹: samorz¹d województwa podkarpackiego, Zwi¹zek Stowa-
rzyszeñ �Podkarpacka Izba Rolnictwa Ekologicznego�, Podkarpackie Stowa-
rzyszenie Samorz¹du Terytorialnego oraz Ekogwarancja PTRE w Lublinie.
Honorowy patronat nad targami obj¹³ minister rolnictwa i rozwoju wsi.

Producenci
na start!
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SER KOZI �WO£OSKI�
BIA£Y I WÊDZONY

Ser kozi �Wo³oski� bia³y i wêdzony s¹
to produkty wpisane na Listê Produktów
Tradycyjnych w pa�dzierniku 2005 r.
Producentem tych wspania³ych serów
jest Waldemar Maziejuk, który wytwarza
je w swoim gospodarstwie �Figa i Tarnina�
w miejscowo�ci Mszana. Sery te charak-
teryzuj¹ siê lekko s³onym smakiem
i przyjemnym zapachem zió³, co wynika
z faktu, ¿e ich produkcja odbywa siê
w okresie letnim, gdy kozy pas¹ siê na
zboczach poro�niêtych trawami bogaty-
mi w zio³a i ro�liny motylkowe.

Nazwa �ser wo³oski� pochodzi od
Wo³ochów, plemienia pasterzy górskich,
które w XV wieku zamieszkiwa³o Karpaty.
Ludno�æ ta trudni³a siê g³ównie paster-
stwem i wyrobem serów oraz pozyski-
waniem skór.

Barwa produktu, w przypadku sera
bia³ego � od koloru bia³ego do kremowe-

go, za� w przypadku wêdzonego � od
koloru ¿ó³tego do br¹zowego, na prze-
kroju kremowa. Kszta³t sera walcowaty,
waga waha siê od 370 do 400 g, wyso-
ko�æ od 7 do 8 cm, obwód oko³o 24 cm.

CHLEB SÊDZISZOWSKI ¯YTNI

Chleb sêdziszowski ¿ytni zosta³ wpisany
na Listê Produktów Tradycyjnych w maju
2007 r. Produkowany jest przez Zak³ad
Cukierniczo-Piekarniczy IZA Izabela
Szczêch w Rzeszowie.

Do produkcji chleba u¿ywa siê m¹ki
¿ytniej typu 720, która pozyskiwana jest
od rolników z terenu województwa pod-

� produkt regionalny �� produkt regionalny �� produkt regionalny �� produkt regionalny �� produkt regionalny �

Dobre, bo Podkarpackie!Dobre, bo Podkarpackie!

Nasze województwo mo¿e siê poszczyciæ ju¿ ponad sze�ædziesiêcioma
produktami wpisanymi na Listê Produktów Tradycyjnych, prowadzon¹ przez
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Niemal¿e z miesi¹ca na miesi¹c
przybywa wpisanych na ow¹ listê produktów. Na ³amach �Przegl¹du� prezen-
towaæ bêdziemy te, które ju¿ zyska³y miano produktów tradycyjnych. W tym
numerze - ser kozi �wo³owski� oraz chleb ¿ytni sêdziszowski.

Chleb sêdziszowski ¿ytni.

karpackiego. Cech¹ tej m¹ki jest obec-
no�æ ³usek ³upiny nasiennej zawieraj¹cej
du¿e ilo�ci b³onnika.  Do m¹ki dodaje
siê mleko kwa�ne, ma�lankê lub serwatkê,
dro¿d¿e w ilo�ci 60 dag na 40 bochenków,
kminek, siemiê lniane. M¹ka pszenna do-
dawana jest w niewielkich ilo�ciach dla
polepszenia walorów smakowo-zapa-
chowych. Bardzo wa¿nym elementem
tego chleba jest dodanie rozgotowanych
ziemniaków w celu d³u¿szej �wie¿o�ci
chleba.

Zewnêtrzny wygl¹d  chleba sêdziszow-
skiego: kszta³t po wypieku okr¹g³y kopula-
sty z odciskiem kosza wiklinowego, �red-
nica 30�35 cm, waga 2�3 kg, skórka
dolna przypieczona z wierzchu porowa-
ta, skórka górna od jasnej do ciemnobr¹-
zowej, na przekroju miêkisz o jasnej
barwie, lekko kwaskowaty smak, zapach
kminku i siemienia lnianego.

Ser kozi �Wo³oski� - bia³y i wêdzony.
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Mieszka w Chmielu w gminie Lutowiska.
Obok jego domu stoi przystanek PKS.
Wcze�niej go nie by³o � wystarczy³o jed-
nak powiedzieæ kierowcy, ¿e chce siê
wysi¹�æ ko³o �Prezesa�, a ten ju¿ wiedzia³.
Bywa³o, ¿e do Ryszarda Krzeszewskiego
dochodzi³y listy z adresem zawieraj¹cym
tylko dwa s³owa: �Bieszczady, Prezes�.

�U PREZESA�
Gospodarstwo agroturystyczne �U Pre-

zesa� (www.konie.bieszczady.info.pl) albo
ranczo, by pozostaæ przy kowbojskiej no-
menklaturze, ma swoj¹ d³ug¹ i ciekaw¹
historiê. Obecnie jest to 15 hektarów
w wiêkszo�ci wykarczowanej ziemi, drew-
niany stylowy dom i nie mniej piêkna
stajnia mieszcz¹ca obecnie 13 koni i 6 kóz.
Dla porz¹dku nale¿y dodaæ, ¿e w domu
(je¿eli akurat nie ma go�ci) zamieszkuj¹:
Joanna (Prezesowa) oraz Kuba (syn) i dwu-

letnia Jagna (córka). Oprócz tego s¹ dwa
koty i suka Kala, która wszystkiego dogl¹-
da i pilnuje. Ten skrawek Bieszczadów
jednak nie zawsze tak wygl¹da³. Je¿eli kto�
czyta³ ksi¹¿kê norweskiego noblisty pt.
B³ogos³awieñstwo ziemi, ten ma wyobra¿e-
nie, co znaczy wyrwaæ przyrodzie kawa³ek
ziemi i j¹ zasiedliæ. O �Prezesie� do�æ powie-
dzieæ, ¿e dom wybudowa³ bez pr¹du, co
ostatecznie nie pozosta³o bez wp³ywu na
jego obecny urok. Z dobrodziejstw ¿arówki
mieszkañcy osady �U Prezesa� korzystaj¹
zaledwie od piêciu lat.

Przez wiele lat za mieszkanie s³u¿y³o
wydzielone w stajni pomieszczenie. Nale¿y
dopowiedzieæ w �starej stajni�, która do-
szczêtnie sp³onê³a. By³o to w roku 1993,
gdy Ryszard Krzeszewski kupi³ do swego
tabunu pierwszego ogiera o imieniu Elmer,
a kilka miesiêcy wcze�niej przyszed³ na
�wiat jego syn Kuba. Wszyscy wtedy s¹dzili,

¿e �Prezes� siê podda. O jego konie ju¿
dopytywali siê potencjalni kupcy. Ale tak
siê nie sta³o. W milczeniu, z w³a�ciwym
sobie spokojem �Prezes� zacz¹³ budowaæ
od nowa. Wprawdzie jemu i jego koniom do
koñca ¿ycia za mieszkanie zapewne wystar-
czy³aby stajnia, jednak domu potrzebowa³a
ju¿ nie tylko Joa�ka, ale równie¿ Kuba.

ZAKLINACZ KONI

Je¿eli Ryszard Krzeszewski porównywany
jest do kowboja to rzecz dotyczy tylko
wygl¹du, bo bior¹c pod uwagê jego stosunek
do koni, zdecydowanie bli¿ej mu do Indiani-
na, je¿eli ju¿ szukaæ porównañ na amerykañ-
skim kontynencie. Nawiasem mówi¹c, Ry-
szard Krzeszewski podczas swej podró¿y po
Stanach Zjednoczonych mia³ okazjê przeby-
waæ w kilku indiañskich rezerwatach.

Nie mo¿na powiedzieæ, by �Prezes� trakto-
wa³ swe konie �po ludzku�. Wrêcz przeciw-
nie, raczej stara siê, by to konie traktowa³y
go po koñsku. I w tym tkwi tajemnica
jazdy konnej w stylu west, której instrukto-
rem-wyk³adowc¹ jest Ryszard Krzeszewski.
Posiada legitymacjê nr 5, wiêc jest jednym
z pierwszych i wci¹¿ jednym z nielicznych
instruktorów tej szko³y.

Mówi siê o �stylu jazdy�, chocia¿ w stylu
west nie o sam¹ jazdê chodzi. To raczej
filozofia obcowania z koniem. Gdy bo-
wiem kowboje kojarzeni s¹ z rodeo,
z ujarzmianiem dzikich mustangów, z per-
fekcyjnym pos³ugiwaniem siê lassem, to
w stylu west rozchodzi siê o co� zupe³nie
innego. I znowu odwo³ajmy siê do sztuki,

W wielu folderach traktuj¹cych o turystyce konnej mo¿na znale�æ zdjêcie
jakby wyjête z westernu. Przedstawia d³ugow³osego je�d�ca w kowbojskim
kapeluszu, flanelowej koszuli, czêsto w d³ugim skórzanym p³aszczu. Broda
upodabnia go do pó³nocnoamerykañskiego trapera, który miesi¹cami nie
opuszcza³ gór. Uwagê zwracaj¹ tak¿e okaza³e siod³o oraz kowbojskie skórzane
nogawki z frêdzlami. Je�d�cem tym jest Ryszard Krzeszewski z Chmiela,
powszechnie nazywany �Prezesem�.

� sylwetka �� sylwetka �� sylwetka �� sylwetka �� sylwetka �

Bieszczadzki zaklinaczBieszczadzki zaklinacz

Rodzina zamieszkuj¹ca gospodarstwo �U Prezesa� w komplecie
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do filmu Zaklinacz koni z Robertem Red-
fordem w roli g³ównej, w którym elementy
stylu west zosta³y pokazane do�æ dok³adnie.
W ten sposób konie traktowali w³a�nie India-
nie, którym nie by³y potrzebne pejcze i baty,
by koñ zechcia³ z nimi wspó³pracowaæ.

Oprócz wspomnianego wy¿ej Elmera,
wszystkie inne konie �Prezesa� przysz³y na
�wiat w jego stajni. � Bo pierwsze piêæ
minut ¿ycia, potem najbli¿sze tygodnie s¹
najwa¿niejsze w formowaniu siê psychiki
konia � mówi �Prezes�. Dlatego Ryszard
Krzeszewski, po ca³odziennym szkoleniu,
bez cienia lêku zabiera amatorów jazdy
konnej na kilkudniowe wyprawy w góry.
Bez lêku, gdy¿ doskonale zna swoje konie,
wszystkie sam wychowa³ i wypie�ci³.

ZAKLINACZ LUDZI

Od jakiego� ju¿ czasu ¿adna impreza
w Lutowiskach nie mo¿e obyæ siê bez
Ryszarda Krzeszewskiego. Sam czy z in-
nym je�d�cami, jest zawsze obecny, pre-
zentuj¹c konie i swoje umiejêtno�ci. TVP3
wyemitowa³a film dokumentalny o Ryszar-
dzie Krzeszewskim. Wydawnictwo CARPA-
THIA w kolejnym wydaniu ksi¹¿ki Andrzeja
Potockiego pt. Majster Bieda, czyli zaka-
piorskie Bieszczady, jeden rozdzia³ po�wiê-
ci �Prezesowi�. Wiele folderów turystycznych
wykorzystuje wizerunek Ryszarda Krze-
szewskiego do reklamy Bieszczadów
i województwa podkarpackiego. Ostatnia
publikacja Podkarpackiej Regionalnej Or-
ganizacji Turystycznej po�wiêcona turystyce
aktywnej, szczyci siê zdjêciem Ryszarda
Krzeszewskiego na ok³adce. Dodaæ warto,
¿e wspomniana publikacja wydana zosta³a
w kilku osobnych wersjach jêzykowych,
w wielotysiêcznych nak³adach i pojawiaæ
siê bêdzie na wszystkich targach turystycz-
nych w Polsce i za granic¹. Je�li chodzi
o zdjêcia, popularno�æ �Prezesa� mo¿na ³atwo
wyt³umaczyæ � Ryszard Krzeszewski na
swoim ogierze wygl¹da imponuj¹co. I je¿eli
graficy do tworzonych publikacji wykorzy-
stuj¹ zdjêcia z imprez �koñskich�, to wy-
bieraj¹ te z �Prezesem�. Oczywi�cie, je�li
tylko bra³ on udzia³ w danej imprezie.

Ale popularno�æ Ryszarda Krzeszew-
skiego to nie tylko zdjêcia, to przede
wszystkim niezliczone grono ludzi. Ludzi,
którzy go poznali w ró¿nym okresie jego
i swojego ¿ycia, i których ujê³a osoba,
sprawiaj¹ca wra¿enie, ¿e znajduje siê na
swoim miejscu. �wiat jest ogromny, a oto
spotyka siê cz³owieka, który stworzony
zosta³ po to, by mieszkaæ na Chmielu.

Mo¿na by siê zastanawiaæ, gdzie tkwi
tajemnica swoistego sukcesu �rodowisko-
wego i towarzyskiego Ryszarada Krze-
szewskiego. Bo to, ¿e mamy do czynienia
z sukcesem, nie ulega w¹tpliwo�ci. Wystar-
czy zestawiæ jego dorobek i popularno�æ,
o któr¹ zreszt¹ �Prezes� nie zabiega, z nieda-
lek¹ przesz³o�ci¹. Wystarczy siê cofn¹æ

choæby do lat osiemdziesi¹tych, gdy Ry-
szard Krzeszewski postanowi³ kupiæ ziemiê
w Bieszczadach, co wi¹za³o siê z wizytami
w urzêdach i ró¿nych publicznych instytu-
cjach. Nikt nie chcia³ rozmawiaæ z cz³owie-
kiem, który nosi d³ugie w³osy i nie mieszka
�jak ludzie�. Gdy ju¿ na swojej ziemi
rozpocz¹³ prace budowlane, wielokrotnie
odwiedza³a go milicja, legitymuj¹c wszyst-
kich obecnych.

Gdzie zatem tkwi tajemnica tego sukcesu?
My�lê ¿e w tym, i¿ �Prezes� ludzi traktuje
jak konie � z cierpliwo�ci¹ i szacunkiem.
Nawet wtedy, gdy na to nie zas³uguj¹.
Mowa oczywi�cie o ludziach.

DLACZEGO �PREZES�?

W filmie dokumentalnym z cyklu Zaka-
piorskie Bieszczady, zrealizowanym przez
rzeszowsk¹ telewizjê, zagadka zosta³a roz-
wik³ana. Jak mówi �Prezes�: � Chyba pierw-
szy raz powiedzia³em w tej sprawie ca³¹
prawdê i tylko prawdê. Dot¹d najczê�ciej
mówi³em, ¿e nazywaj¹ mnie tak dlatego,
poniewa¿ jestem prezesem Bieszczadzkiego
Klubu Górskiej Turystyki Je�dzieckiej.

Zacznijmy od pocz¹tku. Za górami, za
lasami, a dok³adnie za Po³onin¹ Caryñsk¹,
w miejscu, gdzie przed wojn¹ by³a wie�
Caryñskie, osiedli³o sie w latach siedem-
dziesi¹tych kilka osób pochodz¹cych
z ró¿nych stron Polski. Nie umawiali siê na
spotkanie. Przygna³o ich tam marzenie
o ¿yciu swobodnym, w�ród gór i przyja-
znej czasami natury. W�ród nich znalaz³ siê
równie¿ Rysiek Krzeszewski, dwudziesto-
kilkuletni mistrz w³ókienniczy z £odzi.
W Bieszczadach by³ nie po raz pierwszy,
ale tym razem postanowi³ pozostaæ tu na
d³u¿ej i nie wracaæ do dobrze p³atnej pracy
w ³ódzkiej fabryce dywanów. Zbudowa³
chatê z brzozowych bali, a w chacie piec
z kamieni i ze znalezionych na miejscu
przedwojennych cegie³. To, ¿e chata powsta³a
z drewna brzozowego, nie by³o przypad-

kiem. Brzoza bowiem uwa¿ana by³a wów-
czas za chwast i dlatego u¿ycie jej do
budowy nie mog³o stanowiæ pretekstu dla
tego, kto chcia³by siê powo³ywaæ na nisz-
czenie lasu. Bo tak Ry�kowi, jak i pozosta-
³ym mieszkañcom Caryñskiego nie zale¿a-
³o na tym, by mieæ co� wspólnego z reszt¹
�wiata, a ju¿ szczególnie z w³adz¹. ¯yli ze
zbieractwa. W lecie zbierali jagody, pod
koniec zimy poro¿a. I tak na okr¹g³o.

� To zbieranie poro¿y � wspomina
Ryszard Krzeszewki � mia³o w sobie co�
z gor¹czki z³ota w Ameryce. Gdy zbli¿a³
siê czas zrzutów, wszyscy gor¹co dyskutowali
w knajpach przy kuflu, ¿e jeszcze kilka dni
i ju¿ trzeba ruszaæ w góry. Nie brakowa³o
te¿ dzia³añ maj¹cych zmyliæ konkurencjê.
�Prezes� z u�miechem wspomina swojego
przyjaciela, nie¿yj¹cego ju¿ Zdzicha Radosa,
który niby przypadkiem zdradza³ miejsca
najlepszych zrzutów, a nastêpnego dnia
spotykano go w zupe³nie innym miejscu.

Na Caryñskim mieszkali kilka lat. I myl¹
siê ci, którzy porównuj¹ ich ¿ycie do
hipisowskich komun z Kalifornii � tam
bowiem by³y ciep³e pla¿e, a tutaj biesz-
czadzkie zimy. Podobna by³a tylko w³adza,
która bez wzglêdu na miejsce i ustrój nie
toleruje ludzi maj¹cych za nic pesele i ksi¹-
¿eczki wojskowe. Jej umundurowani
przedstawiciele zjawili siê i na Caryñskim.
Zniszczyli i spalili zabudowania. Podczas
najazdu UB i milicji kilku mieszkañców
Caryñskiego zosta³o z³apanych, niektórzy
trafili za kraty. �Prezesa� nie z³apano � nie
by³o go wtedy w domu. Mieszkaæ jednak
ju¿ nie mia³ gdzie. W³a�nie w tym wcze-
snym okresie swej bytno�ci w Bieszczadach
otrzyma³ swój przydomek �Prezes�. A za-
czêto go tak nazywaæ, bo... Lepiej niech
Rysiek Krzeszewski sam o tym opowie.
Zainteresowanych odsy³am do niego. Ad-
res: Bieszczady, Prezes.

Janusz Górnicki

Prezes przed swoim domem.
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Prace konkursowe, zarówno indywidualne, jak i zbiorowe, szko³y,
ko³a, kluby i inne zainteresowane organizacje mog¹ sk³adaæ w terminie
do 29 lutego 2008 r., w:

* Oddziale PTTK, 35-064 Rzeszów, ul. Matejki 2,
* Miêdzyszkolnym Oddziale PTTK 37-200 Przeworsk, ul. Krasickiego 9

(Zespó³ Szkó³ Zawodowych),
* Schronisku M³odzie¿owym PTSM �Matecznik�, 37-700 Przemy�l,

ul. Lelewela 6.

Komisje szkolne mog¹ zg³aszaæ 3 prace:
- 1 w grupie prac indywidualnych,
- 1 w grupie prac zespo³owych,
- 1 w grupie prac multimedialnych.

* Zespo³y autorskie prac zespo³owych mog¹ liczyæ maksymalnie
4 osoby.

* Karta identyfikacyjna pracy konkursowej powinna byæ integraln¹
czê�ci¹ pracy i na trwale przymocowana do pracy na drugiej stronie
ok³adki. Kartê nale¿y wype³niæ komputerowo lub maszynowo,
pamiêtaj¹c o czytelnym wype³nieniu wszystkich pól.

Uroczyste podsumowanie konkursu odbêdzie siê w kwietniu
2008 r. Autorzy najlepszych prac zespo³owych i indywidualnych
otrzymaj¹ dyplomy oraz nagrody ksi¹¿kowe. Wojewódzka Komisja
Konkursowa wytypuje najlepsze prace na szczebel centralny.

Szczegó³owy regulamin konkursu �Poznajemy Ojcowiznê 2008�
znale�æ mo¿na na stronach internetowych: www.pttk.rz.pl; www.ptsm-
matecznik.pl; www.ptsmkrosno.republika.pl

Pdr

Konferencja podzielona zosta³a na trzy sesje. Pierwsza z nich,
prowadzona przez dr. in¿. Miros³awa Hajdera, dotyczy³a koncepcji
sieci szerokopasmowej województwa podkarpackiego. Podczas niej
zaprezentowano metodykê projektowania sieci szerokopasmowej
oraz koncepcjê jej struktury fizycznej i logicznej a tak¿e standardy
sieci bezprzewodowych. W wiêkszo�ci referatów przedstawiano
równie¿ szacunkowe koszty zwi¹zane z budow¹ sieci.

�Us³ugi i aplikacje w szerokopasmowej sieci województwa podkar-
packiego� to tematyka drugiej czê�ci. Jako rozwiniêcie tematu przedsta-
wiono propozycjê us³ug dla e-Administracji, Telemedycyny, e-Edukacji
oraz zastosowanie systemów dystrybucji tre�ci.

Na zakoñczenie konferencji omówiony zosta³ model zarz¹dzania
i eksploatacji sieci szerokopasmowej, czyli uwarunkowania organiza-
cyjne przedsiêwziêcia oraz szacunkowe koszty zwi¹zane z utrzyma-
niem i eksploatacj¹ sieci szerokopasmowej.

PRz

�Ekologiczne wêdrówki po powiecie dêbickim� to zbiór tekstów
i zdjêæ dotycz¹cych powiatu, i wszystkiego, co zwi¹zane z ekologi¹.
W broszurze mo¿na znale�æ dane dotycz¹ce po³o¿enia, powierzchni,
a przede wszystkim krajobrazu regionu, jak równie¿ dane dotycz¹ce
stanu �rodowiska w powiecie. Folder podzielony zosta³ na poszcze-
gólne gminy, które s¹ kolejno omówione pod wzglêdem walorów
ekologicznych, krajobrazowych i przyrodniczych.

Czytelnik znajdzie tu tak¿e informacje o �cie¿kach rowerowych
czy szlakach turystycznych danej gminy, rezerwatach przyrody.
Dowie siê tak¿e, kiedy i gdzie odbywaj¹ siê sp³ywy kajakowe albo
gdzie dzia³a gospodarstwo ekologiczne. Broszura mo¿e �wietnie s³u¿yæ
jako miniprzewodnik wszystkim mi³o�nikom przyrody, jak równie¿
zwolennikom aktywnego wypoczynku w obcowaniu z natur¹.

Oprac. BP

Poznajemy Ojcowiznê 2008

Urz¹d Marsza³kowski Województwa Podkarpackiego, Podkar-
packi Urz¹d Wojewódzki, Kuratorium O�wiaty w Rzeszowie,
Starostwo Powiatowe w Przeworsku, Forum Oddzia³ów PTTK
woj. podkarpackiego, PTTK Oddzia³ w Rzeszowie, Schronisko
M³odzie¿owe PTSM �Matecznik� w Przemy�lu oraz Miêdzyszkol-
ny Oddzia³ PTTK w Przeworsku organizuj¹ kolejn¹ edycjê
konkursu �Poznajemy Ojcowiznê 2008�.

Starostwo Powiatowe w Dêbicy, przy wspó³udziale finansowym
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony �rodowiska i Gospodarki Wod-
nej w Rzeszowie, wyda³o broszurê zatytu³owan¹ �Ekologiczne
wêdrówki po powiecie dêbickim�. Wydawnictwo zosta³o przy-
gotowane przy udziale m³odzie¿y z I oraz II Liceum Ogólno-
kszta³c¹cego w Dêbicy.

Ekologicznie
po powiecie dêbickim

W ramach �Strategii Informatyzacji Województwa Podkarpac-
kiego na lata 2007�2013� w obiektach Politechniki Rzeszowskiej
odby³a siê konferencja projektu �Studium Rozwoju Sieci Szero-
kopasmowej�. Konferencjê zorganizowali Urz¹d Marsza³kowski
Województwa Podkarpackiego, Politechnika Rzeszowska oraz
Poznañskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe.

O sieci szerokopasmowej

Instytut Pamiêci Narodowej Oddzia³ w Rzeszowie oraz Stowa-
rzyszenie Dziennikarzy Polskich w Rzeszowie zorganizowali pre-
zentacjê V tomu ogólnopolskiego periodyku wydawanego w Rze-
szowie pt. �Aparat Represji w Polsce Ludowej 1944-1989�.

V tom �Aparatu Represji��

G³ównym celem wydawnictwa, które ukazuje siê od 2004 roku,
jest pog³êbienie oraz szersze rozpowszechnienie badañ dotycz¹cych
aparatu represji w okresie PRL. Wydawnictwo podzielone zosta³o
tradycyjnie na kilka dzia³ów: metodologia, struktury, artyku³y, doku-
menty, w oczach w³asnych, biogramy. Pi¹ty tom �Aparatu Represji
w Polsce Ludowej 1944�1989� zawiera miêdzy innymi teksty autorstwa:
Wojciecha Sawickiego (Osobowe �ród³a informacji organów bezpie-
czeñstwa Polski Ludowej), Janusza Borowca (Nadu¿ycia funkcjona-
riuszy wiêzienia w Rzeszowie w �wietle raportu naczelnika Wydzia³u
ds. Funkcjonariuszy WUBP w Rzeszowie z listopada 1949 r.), Ewy
Leniart (Eustachy Roman Lech <1919�1991>, prokurator WPR w Rze-
szowie i Lublinie, sêdzia WSR w Rzeszowie, adwokat), Macieja
Korkucia (Moje bezpieczniackie wojsko� Pocz¹tki w³adzy komuni-
stycznej w oczach p³k. UB Józefa Jurkowskiego). Podczas spotkania
w rzeszowskim Klubie Dziennikarza nie tylko odby³a siê prezentacja
wydawnictwa IPN, ale nie zabrak³o równie¿ niezwykle interesuj¹cej
dyskusji z przyby³ymi na prezentacjê autorami.

Oprac. RB

Podczas prezentacji V tomu �Aparatu Represji w Polsce Ludowej 1944�1989�
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O SMAKACH PODKARPACIA

�Leksykon podkarpackich smaków� nie jest tylko zwyk³¹ ksi¹¿k¹ kucharsk¹
z zebranymi przepisami i poradami kulinarnymi. To bowiem, jak sama nazwa
wskazuje, leksykon tego, co Podkarpacie ma najlepszego do zaoferowania
w dziedzinie ¿ywno�ci. A ma tego naprawdê wiele. Chrupaczki z Ulanowa,
kie³basianka z Górna, golonka podkarpacka z Pilzna, kie³basa z Markowej, salceson
z Dukli� Wyliczaæ mo¿na by bardzo d³ugo.

Autorzy leksykonu zebrali kilkaset przepisów na potrawy i przetwory ze
wszystkich zak¹tków województwa podkarpackiego. Zdjêcia, na których widniej¹
gotowe potrawy, dodatkowo zachêcaj¹ do wypróbowania danego przepisu. Poza
samymi przepisami Czytelnicy znajd¹ w �Leksykonie�� równie¿ informacje dotycz¹-
ce pochodzenia, historii oraz tradycji wytwarzania podkarpackich produktów
regionalnych.

Na kartach wydawnictwa, w czê�ci po�wiêconej tradycjom kulinarnym Podkarpa-
cia, prezentowana jest kuchnia £emków i Bojków, jak równie¿ kuchnia ¿ydowska.
Znale�æ w nim mo¿na tak¿e wykaz odbywaj¹cych siê na terenie województwa
sta³ych imprez promuj¹cych produkty lokalne, tradycyjne i regionalne, jak równie¿
adresy stron internetowych zwi¹zanych z problematyk¹ kulinariów i tradycj¹ potraw
regionalnych.

PRZEPISY Z LESKA i CISNEJ

Bieszczady, region, który nigdy nie by³ zbyt hojny dla swoich mieszkañców, nie
rozpieszcza³ ich ani klimatem, ani obfito�ci¹ plonów. Czêsto pod dachy mieszkañców
zagl¹da³ g³ód, szczególnie na przednówku. Kuchnia regionalna Bieszczadów by³a
oparta przede wszystkim na p³odach rolnych i le�nych. Potrawy ze zbó¿, ziemniaków
i warzyw najczê�ciej go�ci³y na sto³ach tutejszych ludzi. Miêsa jadano bardzo rzadko,
spo¿ywano je w domach bogatych gospodarzy i to tylko podczas �wi¹t i rozmaitych
uroczysto�ci � mo¿na przeczytaæ w wstêpie do �Ksi¹¿ki kucharskiej� wydanej przez
Bieszczadzkie Forum Europejskie.

Ksi¹¿ka zawiera przepisy na tradycyjne potrawy zebrane przez mieszkanki
dwóch bieszczadzkich gmin: Leska i Cisnej. Wewn¹trz wydawnictwa znale�æ mo¿na
przepisy na potrawy regionalne ujête w nastêpuj¹ce grupy: zupy, potrawy z miêsa,
potrawy z kaszy i m¹ki, potrawy z ziemniaków, potrawy z kapusty i warzyw, potrawy
z mleka i przetworów mlecznych, sosy i sa³atki, ciasta i desery. Jak zapewniaj¹
wydawcy �Ksi¹¿ki�� potrawy prezentowane na jej ³amach s¹ nie tylko smaczne,
tanie i na ogó³ ³atwe do przygotowania, ale te¿ wielu z nas powinno sobie przy nich
przypomnieæ smak beztroskiego dzieciñstwa.

�Ksi¹¿ka kucharska� wydana zosta³a dziêki pomocy finansowej Unii Europejskiej
i Fundacji �Fundusz Wspó³pracy� w ramach projektu �Aktywne ¿ycie seniora�
realizowanego przez Bieszczadzkie Forum Europejskie.

Warto mieæ, warto korzystaæ

Podkarpacie
zaklête w smakach

Pragniemy zaproponowaæ naszym Czytelnikom dwie ca³kiem
�wie¿e pozycje wydawnicze. Obydwie traktuj¹ o tym samym
� o tradycyjnych podkarpackich potrawach. Zapewne wielu z nas
o wielu z nich nigdy nie s³ysza³o, nigdy nie mia³o okazji skoszto-
waæ. Dziêki tym wydawnictwom mo¿na to zmieniæ i w zaciszu
domowym pokusiæ siê o wypróbowanie chocia¿by czê�ci zawar-
tych w nich przepisów. Obydwie ksi¹¿ki nie tylko warto mieæ
w swojej kulinarnej biblioteczce, ale przede wszystkim warto z nich
korzystaæ.

Leksykon podkarpackich smaków,
Podkarpacki Urz¹d Marsza³kowski w Rzeszowie, Rzeszów 2007.

Ksi¹¿ka kucharska, Bieszczadzkie Forum Europejskie, Lesko 2007.

Podkarpacie
zaklête w smakach
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