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Do¿ynki 2008
Po³¹czone VIII Do¿ynki Województwa Podkarpackiego oraz XXV Do¿ynki

Archidiecezji Przemyskiej odby³y siê 31 sierpnia w Sanktuarium Matki Bo¿ej
Bolesnej w Haczowie. �wiêto plonów zgromadzi³o 150 delegacji z parafii
i dekanatów archidiecezji przemyskiej oraz gmin i powiatów Podkarpacia.

Uroczysto�ci do¿ynkowe rozpoczê³a msza �wiêta dziêkczynna za zebrane
plony, któr¹ odprawi³ Metropolita Przemyski Arcybiskup Józef Michalik �
Przewodnicz¹cy Konferencji Episkopatu Polski. �wiêto plonów w Haczowie
zgromadzi³o kilka tysiêcy uczestników, w�ród których nie zabrak³o podkarpackich
parlamentarzystów i samorz¹dowców. Samorz¹d województwa podkarpackiego
reprezentowa³ miêdzy innymi przewodnicz¹cy sejmiku Andrzej Matusiewicz
oraz cz³onek zarz¹du województwa Stanis³aw Bajda.

Organizatorami do¿ynek by³y wspólnie Podkarpackie Stowarzyszenie Samo-
rz¹dów Terytorialnych, Duszpasterstwo Rolników Archidiecezji Przemyskiej,
wójt Gminy Haczów, starosta brzozowski i parafia pw. Wniebowziêcia Naj�wiêtszej
Maryi Panny w Haczowie. Gospodarzami do¿ynek byli rolnicy z Haczowa �
Aleksandra Ekiert i Pawe³ Chrupek. BP

fo
t. 

Ja
n 

Fa
la

nd
ys

 (
3)

wew_WRZESIEN.p65 2008-10-20, 12:252

Czarny



1�Podkarpacki Przegl¹d Samorz¹dowy� � wrzesieñ-pa�dziernik 2008

Spis tre�ci:

�PODKARPACKI PRZEGL¥D SAMORZ¥DOWY�
� pismo samorz¹du województwa podkarpackiego

Wydawca:Wydawca:Wydawca:Wydawca:Wydawca: Urz¹d Marsza³kowski Województwa Podkarpackiego, ul. Grunwaldzka 15,
35-959 Rzeszów. Redaktor naczelny:Redaktor naczelny:Redaktor naczelny:Redaktor naczelny:Redaktor naczelny: Rafa³ Baranowski. Redaguje zespó³. Druk: Druk: Druk: Druk: Druk: MITEL s.c.

Ok³adka: Regaty o puchar Marsza³ka.
Fot. Janusz Górnicki

Szanowni Czytelnicy,

Maria Kaczyñska w otoczeniu gruziñskich dzieci w UstrMaria Kaczyñska w otoczeniu gruziñskich dzieci w UstrMaria Kaczyñska w otoczeniu gruziñskich dzieci w UstrMaria Kaczyñska w otoczeniu gruziñskich dzieci w UstrMaria Kaczyñska w otoczeniu gruziñskich dzieci w Ustrzykach Dolnychzykach Dolnychzykach Dolnychzykach Dolnychzykach Dolnych

Mamy przyjemno�æ oddaæ w Wasze rêce kolejny numer Podkarpac-
kiego Przegl¹du Samorz¹dowego. Tradycyjnie ju¿ znajdziecie w nim
zarówno przegl¹d niedawnych wydarzeñ, jak równie¿ informacje
przydatne w wielu dziedzinach samorz¹dowej dzia³alno�ci.

Szczególne miejsce w tym numerze naszego pisma po�wiêcamy
wizycie na Podkarpaciu dzieci z ogarniêtej konfliktem zbrojnym
Gruzji. 85-osobowa grupa m³odych Gruzinów przyby³a do naszego
regionu z inicjatywy i na wspólne zaproszenie prezydenta RP Lecha
Kaczyñskiego oraz marsza³ka województwa podkarpackiego Zygmunta
Cholewiñskiego.

Ich przylot i pobyt na Podkarpaciu nie by³by jednak mo¿liwy, gdyby
nie gor¹ce serca ludzi dobrej woli. A tych na potrzeby naszych go�ci
otworzy³o siê wiele. Mieszkañcy województwa podkarpackiego jak
zwykle nie zawiedli. Na apel o pomoc odpowiedzia³y osoby prywatne,
firmy, instytucje, organizacje, samorz¹dy�

Dziêki Waszemu wsparciu nasi go�cie czuli siê na Podkarpaciu
wspaniale. Tu nie tylko odpoczywali, ale i powoli rozstawali siê
z dramatycznymi wspomnieniami. Nie by³oby to mo¿liwe bez Was. Za
Wasz¹ dobroæ, zaanga¿owanie i pomoc dziêkujemy!

Rafa³ Baranowski,
redaktor naczelny
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Podczas posiedzenia przedstawiciele poszczególnych woje-
wództw debatowali miêdzy innymi o mo¿liwo�ciach rozwoju
turystyki w regionach w kontek�cie ochrony �rodowiska,
promocji polskich regionów, a tak¿e o kreowaniu i wdra¿aniu
markowych produktów turystycznych. Poruszono równie¿
temat atrakcyjno�ci inwestycyjnej regionów oraz wspó³pracy
województw z Polsk¹ Organizacj¹ Turystyczn¹ w zakresie
promocji regionów.

W ramach konwentu odby³o siê posiedzenie Rady Progra-
mowej Zwi¹zku Województw Rzeczypospolitej Polskiej, pod-

IV posiedzenie Konwentu Marsza³ków RP

Kolejne, czwarte posiedzenie Konwentu Marsza³ków Województw RP odby³o siê w dniach od 17 do 18
lipca w Ko³obrzegu. Województwo podkarpackie reprezentowa³ marsza³ek Zygmunt Cholewiñski.

W spotkaniu wziêli udzia³ przedstawiciele Lufthansy z centrali
firmy we Frankfurcie nad Menem oraz dyrektor generalny
Oddzia³u Lufthansy w Polsce Maria Kowalewska. Zarz¹d
województwa podkarpackiego reprezentowa³ wicemarsza³ek
Bogdan Rzoñca.

W spotkaniu uczestniczyli ponadto: konsul honorowy
Republiki Federalnej Niemiec Adam Gajdek, prezes WSK
Rzeszów i Stowarzyszenia �Dolina Lotnicza� Marek Darecki,
przedstawiciele w³adz Portu Lotniczego Rzeszów-Jasionka, Mie-
leckiej Agencji Rozwoju Regionalnego, Business Centre Club,
Podkarpackiego Klubu Biznesu, spó³ki Hispano Suiza oraz

Uczestnicy forum wys³uchali miêdzy innymi wyst¹pienia
marsza³ka województwa pomorskiego i prezesa zarz¹du
Zwi¹zku Województw RP Jana Koz³owskiego, który wyg³osi³
prelekcjê po�wiêcon¹ koncepcjom dotycz¹cym zwiêkszenia
kompetencji samorz¹dów województw. Nastêpnie odby³a siê
dyskusja dotycz¹ca kszta³tu planowanej reformy administracyj-
nej. Uczestnicy forum wys³uchali tak¿e wyst¹pienia zatytu³o-
wanego �Sektor produkcji ¿ywno�ci lokalnej, regionalnej oraz
tradycyjnej w Polsce i Europie�, które wyg³osi³ Grzegorz
Russak, prezes Polskiej Izby Produktu Regionalnego i Lokalnego,
znawca i propagator tradycyjnej polskiej kuchni. Wyst¹pienie
po�wiêcone by³o systemowi certyfikacji naturalnej i tradycyjnej
¿ywno�ci. W jego trakcie prelegent nie tylko nie omieszka³
zauwa¿yæ, i¿ to w³a�nie dziêki certyfikacji konsumenci maj¹
pewno�æ, jakiej jako�ci s¹ kupowane przez nich produkty, ale
równie¿ podkre�li³, ¿e rynek naturalnej ¿ywno�ci ma ogromne
znaczenie dla polskich regionów.

BS

Rozmowy z przedstawicielami Lufthansy

czas którego marsza³kowie województw dokonali oceny pro-
jektowanych zmian w ustawach o wykonywaniu administracji
publicznej.

Drugi dzieñ konwentu po�wiêcony zosta³ miêdzy innymi
na debatê dotycz¹c¹ realizacji projektów infrastrukturalnych
w ramach regionalnych programów operacyjnych w okresie
przej�ciowym do czasu zlikwidowania niezgodno�ci pomiêdzy
polskimi przepisami a wspólnotowym prawem ochrony �rodo-
wiska. Uczestnicy konwentu poruszali tak¿e kwestie zwi¹zane
z inicjatywami zagranicznymi województw.

BP

W po³owie lipca w Rzeszowie odby³o siê spotkanie przedstawicieli w³adz województwa podkarpackiego
z delegacj¹ Deutsche Lufthansa SA

w³adz miasta Rzeszowa i Urzêdu Wojewódzkiego w Rzeszowie.
Celem wizyty delegacji Lufthansy na Podkarpaciu by³o

uzyskanie informacji o mo¿liwo�ci uruchomienia po³¹czeñ
z Portu Lotniczego Rzeszów-Jasionka z innymi miastami euro-
pejskimi. Zarówno zarz¹d województwa, jak równie¿ przed-
stawiciele Lufthansy, zainteresowani s¹ otworzeniem nowych
po³¹czeñ z lotniska Rzeszów-Jasionka. Podczas spotkania
zaprezentowano osi¹gniêcia województwa podkarpackiego
oraz mo¿liwo�ci inwestycyjne w regionie. Cz³onkowie delegacji
Lufthansy spotkali siê ponadto z przedstawicielami bran¿y
turystycznej w Rzeszowie.

BP

Prezydium Sejmiku WPrezydium Sejmiku WPrezydium Sejmiku WPrezydium Sejmiku WPrezydium Sejmiku Województwa Podkarpackiego reprezentowa³ojewództwa Podkarpackiego reprezentowa³ojewództwa Podkarpackiego reprezentowa³ojewództwa Podkarpackiego reprezentowa³ojewództwa Podkarpackiego reprezentowa³
miêdzy innymi prmiêdzy innymi prmiêdzy innymi prmiêdzy innymi prmiêdzy innymi przewodnicz¹cy Andrzewodnicz¹cy Andrzewodnicz¹cy Andrzewodnicz¹cy Andrzewodnicz¹cy Andrzej Matusiewicz (w �rodku).zej Matusiewicz (w �rodku).zej Matusiewicz (w �rodku).zej Matusiewicz (w �rodku).zej Matusiewicz (w �rodku).

Forum Przewodnicz¹cych Sejmików Województw

Od 10 do 11 lipca w Bydgoszczy oraz Toruniu odby³o siê VII Forum Przewodnicz¹cych Sejmików
Województw Rzeczypospolitej Polskiej i Dyrektorów Kancelarii Sejmików. Prezydium Sejmiku Wojewódz-
twa Podkarpackiego reprezentowali przewodnicz¹cy Andrzej Matusiewicz, wiceprzewodnicz¹ca Teresa
Kubas-Hul oraz dyrektor kancelarii sejmiku Pawe³ Wais.
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Pomoc humanitarna dla powodzian z Ukrainy to ponad 16 ton ¿ywno�ci
o ³¹cznej warto�ci blisko 130 tys. z³. Zosta³a ona dostarczona do Tarnopola
i przekazana ukraiñskiemu Czerwonemu Krzy¿owi. Stamt¹d dotar³a do najbardziej
poszkodowanych w lipcowej powodzi mieszkañców obwodu tarnopolskiego.

� To jest gest solidarno�ci z lud�mi w potrzebie, bez wzglêdu na ich
narodowo�æ czy miejsce zamieszkania �  mówi o tej akcji jej pomys³odawca
wicemarsza³ek województwa podkarpackiego Kazimierz Ziobro.

Akcja pomocy dla powodzian na Ukrainie zosta³a zainicjowana w czasie sesji
nadzwyczajnej Sejmiku Województwa Podkarpackiego, która odby³a siê 4 sierpnia.
Jednym z wa¿nych punktów sesji by³o przyznanie pomocy finansowej i rzeczowej
samorz¹dom z Podkarpacia, których mieszkañcy ucierpieli w czasie lipcowej
powodzi (pomoc finansow¹ z bud¿etu województwa podkarpackiego otrzyma³y
podkarpackie gminy: Dydnia, Domaradz, Haczów i Jasienica Rosielna). W czasie
tej w³a�nie sesji wicemarsza³ek Ziobro podj¹³ tak¿e kwestiê powodzi i ogromnych
strat materialnych, jakie na jej skutek zaistnia³y na Ukrainie w obwodach iwano-
frankowskim, tarnopolskim, czerniowieckim.

Aby wesprzeæ mieszkañców Ukrainy, marsza³ek Zygmunt Cholewiñski wraz
z wojewod¹ podkarpackim Miros³awem Karapyt¹ wystosowali apel do przedsiêbior-
ców i firm, o pomoc w zorganizowaniu zbiórki darów dla poszkodowanych
w powodzi. Organizacj¹ zbiórki zajê³y siê wspólnie Regionalny O�rodek Polityki
Spo³ecznej w Rzeszowie, Podkarpacki Bank ¯ywno�ci oraz Wydzia³ Bezpieczeñstwa
i Zarz¹dzania Kryzysowego Podkarpackiego Urzêdu Wojewódzkiego w Rzeszowie.

AG

Dary dla poszkodowanych
w powodzi na Ukrainie

Uroczysto�ci zainaugurowa³a uroczysta msza �wiêta odprawiona w stalowowolskiej
konkatedrze, celebrowana miêdzy innymi przez ksiêdza biskupa Edwarda
Frankowskiego, w latach osiemdziesi¹tych ubieg³ego wieku proboszcza parafii pw.
Matki Bo¿ej Królowej Polski i kapelana strajkuj¹cych hutników. W trakcie
nabo¿eñstwa po�wiêcona zosta³a replika sztandaru NSZZ �Solidarno�æ� Regionu
Ziemia Sandomierska, z³o¿ono tak¿e wi¹zanki kwiatów pod pomnikiem Jana
Paw³a II oraz tablic¹ po�wiêcon¹ ks. Jerzemu Popie³uszce.

Dalsze uroczysto�ci odbywa³y siê w budynkach stalowowolskiej Filii KUL,
w auli im. �Solidarno�ci�. � �wiêtuj¹c dwudziest¹ rocznicê strajków w Hucie
Stalowa Wola, nie zapominamy o tych wszystkich, dziêki którym dzi� mo¿emy byæ
w tym miejscu. Nasz¹ wdziêczno�æ winni jeste�my tym, którzy pe³ni po�wiêcenia
walczyli o woln¹ i solidarn¹ Polskê, o niezale¿ne zwi¹zki zawodowe. Nasze my�li
kierujemy szczególnie w stronê tych, którym tak jak ksiêdzu Jerzemu Popie³uszce,
nie dane by³o pe³niæ pos³ugi w wolnej Polsce � miêdzy innymi takie s³owa
skierowa³ do zebranych marsza³ek Zygmunt Cholewiñski, a nastêpnie wrêczy³
pami¹tkowy grawerton przewodnicz¹cemu Komisji Zak³adowej NSZZ �Solidar-
no�æ� HSW Henrykowi Szostakowi.

RB

Do udzia³u w spotkaniu zosta³y zaproszone
osoby, bêd¹ce w Polsce autorytetami w dziedzi-
nie transplantologii. Spotkanie zainaugurowa³
wiceprezes Polskiej Unii Transplantacyjnej
w Warszawie prof. dr hab. med. Wojciech
Rowiñski, który omówi³ bie¿¹c¹ sytuacjê
transplantologii w Polsce i w województwie
podkarpackim. W spotkaniu wziêli tak¿e
udzia³ koordynator Centrum Organizacyjno-Ko-
ordynacyjnego ds. Transplantacji Poltransplant
w Warszawie Krystyna Antoszkiewicz, kie-
rownik Zespo³u Przeszczepowego Kliniki
Chirurgii Serca, Naczyñ i Transplantacji Kra-
kowskiego Specjalistycznego Szpitala im. Jana
Paw³a II w Krakowie Piotr Przyby³owski, naczel-
nik Departamentu Polityki Zdrowotnej Minister-
stwa Zdrowia Stefan Pechciñski,  przedstawiciele
Podkarpackiego Urzêdu Wojewódzkiego, sta-
rostw powiatowych oraz szpitali wojewódzkich
i powiatowych z terenu Podkarpacia. Zarz¹d
województwa podkarpackiego reprezentowa³
wicemarsza³ek Kazimierz Ziobro.

Do zorganizowania spotkania po�wiêcone-
go transplantologii dosz³o dziêki inicjatywie
marsza³ka województwa podkarpackiego Zyg-
munta Cholewiñskiego, który zdecydowa³ siê
na to pomimo faktu, i¿ przepisy ustawowe
nak³adaj¹ na Ministerstwo Zdrowia i agendê
rz¹dow¹ Poltransplant obowi¹zki dotycz¹ce
przeszczepiania komórek, tkanek i narz¹dów.

BP

Ponad 16 ton ¿ywno�ci trafi³o w sierpniu z Podkarpacia do mieszkañców
obwodu tarnopolskiego. By³a to pomoc dla tych, którzy ucierpieli w wyniku
lipcowej powodzi.

Spotkanie po�wiêcone rozeznaniu
potrzeb zdrowotnych mieszkañców
Podkarpacia oraz mo¿liwo�ci ich za-
bezpieczenia w dziedzinie transplan-
tologii odby³o siê 25 lipca.

O trans-
plantologii

na Podkarpaciu

20. rocznica strajków
�Solidarno�ci�

w Hucie Stalowa Wola

W sierpniu 1988 roku w Hucie Stalowa Wola wybuch³ potê¿ny strajk,
który by³ jednym z najwiêkszych protestów robotniczych lat osiemdziesi¹-
tych ubieg³ego wieku. Uroczysto�ci upamiêtniaj¹ce zarówno strajk z sierp-
nia 1988 r., jak i wcze�niejsze z kwietnia i lipca tego¿ roku, odby³y siê
w Stalowej Woli 31 sierpnia. Obok wielu znamienitych go�ci wzi¹³ w nich
udzia³ marsza³ek województwa podkarpackiego Zygmunt Cholewiñski.

W spotkaniu po�wiêconym transplan-W spotkaniu po�wiêconym transplan-W spotkaniu po�wiêconym transplan-W spotkaniu po�wiêconym transplan-W spotkaniu po�wiêconym transplan-
tologii w Polsce i na Podkarpaciu uczestniczy³tologii w Polsce i na Podkarpaciu uczestniczy³tologii w Polsce i na Podkarpaciu uczestniczy³tologii w Polsce i na Podkarpaciu uczestniczy³tologii w Polsce i na Podkarpaciu uczestniczy³
miêdzy innymi wicemarsza³ek Kazimiermiêdzy innymi wicemarsza³ek Kazimiermiêdzy innymi wicemarsza³ek Kazimiermiêdzy innymi wicemarsza³ek Kazimiermiêdzy innymi wicemarsza³ek Kazimierzzzzz
Ziobro.Ziobro.Ziobro.Ziobro.Ziobro.
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Pierwsza sierpniowa sesja zwo³ana
zosta³a w trybie nadzwyczajnym, a w trak-
cie obrad radni podjêli dwie uchwa³y.
Pierwsza z nich dotyczy³a udzielenia
pomocy finansowej jednostkom samo-
rz¹du terytorialnego, natomiast druga
� zmian w bud¿ecie województwa pod-
karpackiego na rok 2008.

Druga z sierpniowych sesji Sejmiku
Województwa Podkarpackiego zawiera-
³a w swoim programie zdecydowanie
wiêksz¹ liczbê punktów.

ZMIANY W KOMISJACH

Radni podjêli miêdzy innymi decyzje
w sprawie wyga�niêcia mandatu radnego
Adama �nie¿ka, wyborze Wojciecha Bu-
czaka na przewodnicz¹cego Komisji Re-

� XXIV i XXV sesja �� XXIV i XXV sesja �� XXIV i XXV sesja �� XXIV i XXV sesja �� XXIV i XXV sesja �

wizyjnej, zmianach w sk³adzie Rady Nad-
zorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochro-
ny �rodowiska i Gospodarki Wodnej
w Rzeszowie (w miejsce Magdaleny Gra-
bowskiej powo³any zosta³ Rafa³ Kumak).
Ponadto zmienione zosta³y nazwy komisji
Sejmiku Województwa Podkarpackiego
(dotychczasowa Komisja Bud¿etu i Finan-
sów otrzyma³a nazwê Komisji Bud¿etu,
Mienia i Finansów; Komisja Polityki Regio-
nalnej � Komisji Rozwoju Regionalnego;
Komisja Wspó³pracy z Zagranic¹ i Pro-
mocji � Komisji Wspó³pracy z Zagranic¹,
Turystyki i Promocji; Komisja Rolnictwa,
Modernizacji Obszarów Wiejskich i Ochro-
ny �rodowiska � Komisji Rolnictwa, Roz-
woju Obszarów Wiejskich i Ochrony
�rodowiska; Komisja Bezpieczeñstwa
Publicznego � Komisji Bezpieczeñstwa

Obradowa³ SejmikObradowa³ Sejmik
W okresie wakacyjnym radni Sejmiku Województwa Podkarpackiego

obradowali podczas dwóch sesji zwo³anych 4 oraz 25 sierpnia.

Podczas drugiej sierpniowej sesji radni Sejmiku WPodczas drugiej sierpniowej sesji radni Sejmiku WPodczas drugiej sierpniowej sesji radni Sejmiku WPodczas drugiej sierpniowej sesji radni Sejmiku WPodczas drugiej sierpniowej sesji radni Sejmiku Województwa Podkarpackiego zadecydowali miêdzy innymi o projewództwa Podkarpackiego zadecydowali miêdzy innymi o projewództwa Podkarpackiego zadecydowali miêdzy innymi o projewództwa Podkarpackiego zadecydowali miêdzy innymi o projewództwa Podkarpackiego zadecydowali miêdzy innymi o przyznaniu pomocyzyznaniu pomocyzyznaniu pomocyzyznaniu pomocyzyznaniu pomocy
finansowej powiatom z terenu województwa.finansowej powiatom z terenu województwa.finansowej powiatom z terenu województwa.finansowej powiatom z terenu województwa.finansowej powiatom z terenu województwa.

Publicznego i Zatrudnienia). Podjêto
tak¿e uchwa³ê w sprawie powo³ania
sk³adu osobowego Komisji G³ównej
Sejmiku Województwa Podkarpackie-
go. W jej sk³ad weszli: Andrzej Matu-
siewicz � przewodnicz¹cy komisji,
Czes³aw £¹czak, Lidia B³¹dek, Teresa
Kubas-Hul, S³awomir Miklicz, Józef
Szajna.

Obrady przynios³y równie¿ podjêcie
stanowiska w sprawienie nieumieszcze-
nia inwestycji zwi¹zanych z rozbudow¹
Portu Lotniczego Rzeszów-Jasionka
w wykazie przedsiêwziêæ EURO 2012
oraz 75 rezolucji w sprawie akceptacji
transplantologii jako metody leczenia.

POMOC DLA POWIATÓW

W trakcie drugiej sierpniowej sesji
podjête tak¿e zosta³y uchwa³y w sprawie
udzielenia pomocy finansowej powia-
tom z terenu województwa podkarpac-
kiego. Powiat dêbicki otrzyma³ 200 000
z³ z przeznaczeniem dla Zespo³u Opieki
Zdrowotnej w Dêbicy na dokoñczenie
modernizacji pomieszczeñ i doposa¿e-
nie Izby Przyjêæ na potrzeby Szpitalnego
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UCHWA£A NR XXV/439/08
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO z 25 SIERPNIA 2008 r.

Rezolucja Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie akceptacji
transplantologii jako metody leczenia.

Metoda przeszczepiania narz¹dów jest czêsto jedyn¹ szans¹ na uratowanie ¿ycia
pacjenta. Wiedza spo³eczeñstwa o tym, jak¹ warto�æ dla setek �miertelnie chorych ma
przeszczepianie narz¹dów jest nadal niewystarczaj¹ca. Sprzeciw na pobranie narz¹du
wyra¿any przez rodzinê zmar³ego powoduje, ¿e nie mo¿na uratowaæ ¿ycia wielu chorym.
Wzrasta liczba oczekuj¹cych na przeszczepienie i wyd³u¿a siê ich czas na operacjê, co
mo¿e stworzyæ zagro¿enie dla ¿ycia tych chorych. Dlatego metoda transplantologii
powinna stanowiæ jeden z priorytetów ratowania ¿ycia.

Jest to potrzebna, skuteczna i bezpieczna metoda leczenia stanowi¹ca dla wielu
pacjentów jedyn¹ szansê przed³u¿enia ¿ycia.

Przeszczepianie narz¹dów w Polsce wykonywane jest od 40 lat a polscy transplantolo-
dzy nale¿¹ do �wiatowej czo³ówki w tej dziedzinie medycyny.

Niestety, mimo apeli od dawna funkcjonuje w polskim spo³eczeñstwie pewien opór
i pow�ci¹gliwo�æ do transplantacji. Województwo podkarpackie jest na koñcu tej listy.
Przyk³adowo: w województwie podkarpackim w 2006 r. dokonano jedno pobranie
narz¹dów od osoby zmar³ej, co daje 0,5 dawców/mln � jest to najni¿szy wska�nik w kraju.
Natomiast w województwie zachodniopomorskim liczba pobrañ narz¹dów w 2006 r.
wynios³a 58 dawców, co daje 34,3 dawców/mln i jest to najwy¿szy wska�nik w kraju.

Radni Województwa Podkarpackiego zwracaj¹ siê do w³adz samorz¹dowych Woje-
wództwa Podkarpackiego wszystkich szczebli o wsparcie moralne i pomoc materialn¹ we
wszelkich akcjach o charakterze edukacyjnym w zakresie przeszczepiania narz¹dów,
komórek, tkanek i szpiku, a tak¿e podjêcie starañ w podleg³ych zak³adach opieki
zdrowotnej, popularyzuj¹cych tê skuteczn¹ metodê ratowania ludzkiego ¿ycia. W znacznej
mierze zale¿y to od postawy rodziny oraz lekarzy. Wiele osób nie mog¹c ¿yæ dalej, mo¿e
ofiarowaæ ¿ycie innym.

O pozytywnym aspekcie transplantacji mówi³ te¿ papie¿ Jan Pawe³ II. W swojej
encyklice napisa³, ¿e na heroizm dnia codziennego sk³adaj¹ siê ma³e lub wielkie gesty
bezinteresowno�ci. �Po�ród tych gestów na szczególne uznanie zas³uguje oddawanie
organów, zgodnie z wymogami etyki, w celu ratowania zdrowia, a nawet ¿ycia chorym,
pozbawionym niekiedy wszelkiej nadziei�.

Jan Pawe³ II mówi³, ¿e przeszczepy to du¿y krok naprzód w s³u¿bie nauki dla
cz³owieka. I w³a�nie transplantacja okazuje siê wa¿nym sposobem wype³niania g³ównego
celu medycyny, którym jest s³u¿ba ¿yciu ludzkiemu. Oddanie swojego organu osobie
potrzebuj¹cej jest najwy¿szym aktem mi³o�ci. Dajemy czê�æ siebie i czê�æ naszego ¿ycia,
ofiarowuj¹c ¿ycie bli�niemu.

UCHWA£A NR XXV/441/08
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA
PODKARPACKIEGO
z 25 SIERPNIA 2008 r.

Stanowisko Sejmiku Województwa
Podkarpackiego w sprawie nieumiesz-
czenia inwestycji zwi¹zanych z rozbu-
dow¹ Portu Lotniczego Rzeszów- Jasion-
ka w wykazie przedsiêwziêæ EURO 2012.

W zwi¹zku z wydanym przez Radê
Ministrów Rozporz¹dzeniem z dnia 8 lipca
2008 r. zmieniaj¹cym Rozporz¹dzenie Rady
Ministrów z dnia 12 pa�dziernika 2007 r.
w sprawie wykazu przedsiêwziêæ EURO
2012, Sejmik Województwa Podkarpackie-
go protestuje przeciw nieumieszczeniu
w wykazie przedsiêwziêæ planowanych
do realizacji w ramach EURO 2012 inwe-
stycji zwi¹zanych z rozbudow¹ Portu Lot-
niczego Rzeszów-Jasionka.

Port Lotniczy Rzeszów-Jasionka znajduje
siê w europejskiej sieci korytarzy transpor-
towych TEN-T. Posiada strategiczne zna-
czenie jako najdalej wysuniête lotnisko na
wschodniej granicy UE. Jest to jedyne
lotnisko komunikacyjne w po³udniowo-
-wschodniej Polsce, wyposa¿one w urz¹-
dzenia o wysokich standardach �wiato-
wych z wybudowanym pasem startowym
d³ugo�ci 3200 m. Mo¿e przyjmowaæ wszyst-
kie typy samolotów, zarówno w komuni-
kacji krajowej, jak i miêdzynarodowej.

W porównaniu do pozosta³ych krajo-
wych lotnisk charakteryzuje siê najwiêksz¹
ilo�ci¹ dni w roku z pogod¹ umo¿liwiaj¹c¹
bezproblemowe odprawy samolotów. Brak
przeszkód lotniczych w strefach podej�cia,
wysokiej klasy system pomocy �wietlno-
-nawigacyjny do l¹dowania (ILS I katego-
rii), nowoczesna os³ona meteorologicz-
na oparta na systemie Vaisala, czyni¹ Port
Lotniczy Rzeszów Jasionka dostêpnym 24
godziny na dobê, przez ca³y rok.

Bezpo�rednie s¹siedztwo Ukrainy oraz
blisko�æ lotniska we Lwowie stanowi do-
datkowy wa¿ny argument przemawiaj¹cy
za w³¹czeniem Portu Lotniczego Rzeszów-
Jasionka w obs³ugê EURO 2012.

Oddzia³u Ratunkowego; powiat rop-
czycko-sêdziszowski otrzyma³ 200 000 z³
z przeznaczeniem dla Zespo³u Opieki
Zdrowotnej w Ropczycach na zakup
ambulansu sanitarnego typu �W� wraz
z wyposa¿eniem medycznym dla Od-
dzia³u Pomocy Dora�nej; powiat strzy-
¿owski otrzyma³ 200 000 z³ z przezna-
czeniem dla Zespo³u Opieki Zdrowotnej
w Strzy¿owie na zakup aparatu USG
wyposa¿onego w opcjê kolorowego Dop-
plera dla Szpitala Powiatowego w Strzy-
¿owie; powiat stalowowolski otrzyma³
200 000 z³ z przeznaczeniem dla Samo-

dzielnego Publicznego Zespo³u Zak³a-
dów Opieki Zdrowotnej Powiatowy Szpi-
tal Specjalistyczny w Stalowej Woli na
zakup ambulansu ratunkowego dla Szpi-
talnego Oddzia³u Ratunkowego; powiat
kro�nieñski otrzyma³ 100 000 z³ z prze-
znaczeniem dla Samodzielnego Publicz-
nego Pogotowia Ratunkowego w Kro-
�nie na zakup unitu stomatologicznego
dla powstaj¹cego Pogotowia Stomatolo-
gicznego w Kro�nie; powiat le¿ajski
otrzyma³ 200 000 z³ z przeznaczeniem
dla Samodzielnego Publicznego Zespo³u
Opieki Zdrowotnej w Le¿ajsku na re-
mont Oddzia³u Wewnêtrznego Szpitala
w Le¿ajsku; powiat ³añcucki otrzyma³
400 000 z³ z przeznaczeniem dla Zespo³u
Opieki Zdrowotnej w £añcucie na sfi-
nansowanie inwestycji uruchomienia od-
dzia³u pobytu dziennego psychiatrycz-
nego dla dzieci i m³odzie¿y.

Radni podjêli tak¿e uchwa³ê doty-

cz¹c¹ przekszta³cenia poprzez likwidacjê
Oddzia³u Neurologicznego z Pododdzia-
³em Udarowym w Specjalistycznym Psy-
chiatrycznym Zespole Opieki Zdrowotnej
im. Prof. Antoniego Kêpiñskiego w Jaro-
s³awiu (zadania likwidowanego oddzia³u
oraz dalsze nieprzerwane �wiadczenia
zdrowotne bez ograniczenia ich dostêp-
no�ci, warunków ich udzielania i jako�ci
przejmuje na mocy odrêbnych porozu-
mieñ Centrum Opieki Medycznej w Jaro-
s³awiu); ponadto wyrazili pozytywn¹
opiniê do wniosków dyrektora Woje-
wódzkiego Szpitala Specjalistycznego
im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie
o czasowe zaprzestanie dzia³alno�ci Od-
dzia³u Rehabilitacji w okresie od 1 pa�-
dziernika 2008 r. do 31 grudnia 2008 r.
oraz o czasowe zaprzestanie dzia³alno�ci
Oddzia³u Neurologii w okresie od 1
pa�dziernika 2008 r. do 31 grudnia 2008 r.

RAF
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STRATEGIA INFORMATYZACJI

Kszta³towanie spo³eczeñstwa informacyjnego
zosta³o wpisane w Strategiê Rozwoju Woje-
wództwa Podkarpackiego na lata 2007-2020
obok tak istotnych dla Podkarpacia zadañ
jak: podnoszenie konkurencyjno�ci regionu
oraz skracanie dystansu cywilizacyjnego. Po-
wszechne wykorzystanie rozwi¹zañ teleinfor-
matycznych w instytucjach samorz¹dowych,
ochrony zdrowia i edukacji oraz w ma³ych
i �rednich przedsiêbiorstwach pozwoli na
wdra¿anie kultury innowacyjno�ci w regionie,
a tak¿e wzmocnienie potencja³u instytucjonal-
nego województwa. Wspieranie procesu roz-
woju spo³eczeñstwa informacyjnego na Podkar-
paciu nale¿y traktowaæ przede wszystkim jako
proces cywilizacyjny pozwalaj¹cy przezwyciê-
¿yæ mieszkañcom i przedsiêbiorcom regionu
s³abo�ci �rodowiska kulturowego oraz w³¹czyæ
ich w skali masowej do warto�ciowych zaso-
bów tre�ci i us³ug dostêpnych dziêki interneto-
wi i komunikacji elektronicznej.

Strategia Informatyzacji Województwa
Podkarpackiego na lata 2007-2013 bêdzie
wdra¿ana w ramach realizacji projektów
wspó³finansowanych ze �rodków unijnych
dostêpnych w Programie Operacyjnym Rozwój
Polski Wschodniej 2007-2013 i w Regionalnym
Programie Operacyjnym Województwa Pod-
karpackiego 2007-2013. Podstawowym na-
rzêdziem w realizacji Strategii Informatyzacji
Województwa Podkarpackiego na lata 2007-
-2013 jest Regionalny Program Operacyjny
Województwa Podkarpackiego. Ca³kowita war-
to�æ alokacji na projekty na rzecz rozwoju
spo³eczeñstwa informacyjnego zapisana w RPO
WP 2007-2013 wynosi 94 804 434,00 euro.
Wsparcie dla rozwoju spo³eczeñstwa infor-
macyjnego zosta³o zabezpieczone w dwóch
ró¿nych osiach priorytetowych Regionalnego
Programu Operacyjnego: w pierwszej � Kon-
kurencyjna i innowacyjna gospodarka oraz
w trzeciej � Spo³eczeñstwo informacyjne.

Dobór priorytetów Strategii Informatyzacji
Województwa Podkarpackiego zosta³ oparty
na dzia³aniach potencjalnie lub faktycznie
powi¹zanych z rozwojem spo³eczeñstwa in-
formacyjnego w regionie. W ramach poszcze-

gólnych priorytetów strategii bêd¹ realizowane
nastêpuj¹ce projekty: Podkarpacki System
Informacji Medycznej, Podkarpacki System
e-Administracji Publicznej, Sieæ Szerokopa-
smowa Polski Wschodniej.

PODKARPACKI SYSTEM
E-ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ

W maju 2008 r. podpisano w Rzeszowie
porozumienie pomiêdzy przedstawicielami
samorz¹du województwa podkarpackiego
a przedstawicielami gmin i powiatów z tere-
nu Podkarpacia w sprawie wspólnej realizacji
projektu pn. Podkarpacki System e-Admini-
stracji Publicznej, wykonywanego w ramach
Strategii Informatyzacji Województwa Podkar-
packiego. Celem projektu jest uruchomienie
w skali województwa jednorodnego systemu
obiegu dokumentów, który umo¿liwi sprawn¹
komunikacjê pomiêdzy jednostkami admini-
stracji samorz¹dowej przy wykorzystaniu sys-
temów teleinformatycznych. Dla mieszkañ-
ców województwa projekt oznacza szerszy
dostêp do podkarpackich urzêdów, pozwoli
tak¿e na sprawniejsz¹ obs³ugê petentów po-
przez skrócenie procedur urzêdniczych. Miesz-
kañcy Podkarpacia bêd¹ mogli kontaktowaæ

siê z urzêdami równie¿ przy pomocy interne-
tu, co zapewni szybszy termin realizacji
spraw w urzêdach, a tym samym pozwoli na
³atwiejszy kontakt obywateli z instytucjami
samorz¹dowymi. Zakoñczenie realizacji pro-
jektu przewidziane jest na koniec 2010 r.

PODKARPACKI SYSTEM
INFORMACJI MEDYCZNEJ

W czerwcu 2008 r. podpisano porozumie-
nie o wspó³pracy w zakresie przygotowania
projektu pod nazw¹ �Podkarpacki System
Informacji Medycznej�. Stronami porozumie-
nia s¹ województwo podkarpackie oraz dzie-
wiêtna�cie starostw powiatowych z terenu
Podkarpacia i miasto Rzeszów, bêd¹ce orga-
nami za³o¿ycielskimi dla wszystkich jedno-
stek szpitalnych znajduj¹cych siê na terenie
województwa. Do g³ównych celów projektu
nale¿¹: zapewnienie wspó³dzia³ania syste-
mów informatycznych wszystkich szpitali
w regionie w zakresie procesów zwi¹zanych
z organizacj¹ �wiadczeñ medycznych, za-
pewnienie wsparcia dla procesów zwi¹za-
nych z planowaniem, realizacj¹ i kontrol¹
�wiadczeñ oraz uruchomienie interaktywnej
platformy dla obywateli �Zdrowie w regionie�.
Korzy�ci wynikaj¹ce z realizacji Podkarpackiego
Systemu Informacji Medycznej, to przede
wszystkim dostosowanie i zintegrowanie sys-
temów teleinformatycznych jednostek s³u¿by
zdrowia, utworzenie warunków i dostarcze-
nie narzêdzi do oferowania dostêpu do
danych medycznych obywateli, modernizacja
infrastruktury teleinformatycznej, stworzenie
nowoczesnej infrastruktury teleinformatycznej
zapewniaj¹cej wspó³pracê systemów wszyst-
kich placówek w zakresie dostêpu do danych
medycznych obywateli, zwiêkszenie bezpieczeñ-
stwa przetwarzanych danych oraz dostarczenie
narzêdzi niezbêdnych do sprawniejszego i efek-
tywniejszego dzia³ania jednostek. Projekt zo-
stanie sfinansowany w 85 proc. ze �rodków
pochodz¹cych z Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Podkarpackiego
na lata 2007-2013, pozosta³e 15 proc. kosz-
tów pokryj¹ Jednostki Samorz¹du Terytorial-

Strategia Informatyzacji
Województwa Podkarpackiego

Strategia Rozwoju Spo³eczeñstwa Informacyjnego w Województwie
Podkarpackim na lata 2007-2013 jest dokumentem o charakterze programu
operacyjnego, którego celem jest wykorzystanie rozwi¹zañ teleinforma-
tycznych w stymulowaniu postêpu i rozwoju województwa podkarpackiego.
Szeroki dostêp do Internetu oraz komunikacji elektronicznej na Podkarpaciu
zapewni¹ poprawê jako�ci ¿ycia mieszkañców, przyczyniaj¹c siê tym samym
do niwelowania ró¿nic rozwojowych z pozosta³ymi czê�ciami kraju i Uni¹
Europejsk¹. Odpowiednikiem strategii w kontek�cie europejskim jest
dokument �i2010 � Europejskie spo³eczeñstwo informacyjne dla wzrostu
i zatrudnienia�, w Polsce natomiast �Strategia rozwoju spo³eczeñstwa
informacyjnego w Polsce na lata 2007-2013�.

Porozumienie w sprawie Podkarpackiego Systemu e-Administracji Publicznej podpisujePorozumienie w sprawie Podkarpackiego Systemu e-Administracji Publicznej podpisujePorozumienie w sprawie Podkarpackiego Systemu e-Administracji Publicznej podpisujePorozumienie w sprawie Podkarpackiego Systemu e-Administracji Publicznej podpisujePorozumienie w sprawie Podkarpackiego Systemu e-Administracji Publicznej podpisuje
cz³onek Zarcz³onek Zarcz³onek Zarcz³onek Zarcz³onek Zarz¹du Wz¹du Wz¹du Wz¹du Wz¹du Województwa Podkarpackiego Jan Burekojewództwa Podkarpackiego Jan Burekojewództwa Podkarpackiego Jan Burekojewództwa Podkarpackiego Jan Burekojewództwa Podkarpackiego Jan Burek

Strategia Informatyzacji
Województwa Podkarpackiego
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nego. Prace przygotowawcze do realizacji
projektu zostan¹ przeprowadzone do koñca
2008 r., a sam projekt bêdzie realizowany
w latach 2009-2010.

SIEÆ SZEROKOPASMOWA
POLSKI WSCHODNIEJ

Strategia Rozwoju Województwa Podkar-
packiego na lata 2007�2013 zak³ada wsparcie
i intensywny rozwój spo³eczeñstwa informa-
cyjnego m.in. poprzez rozbudowê infrastruk-

tury teleinformatycznej na terenie regionu.
Samorz¹d województwa, wychodz¹c naprze-
ciw temu, uczestniczy w realizacji projektu
�Sieæ Szerokopasmowa Polski Wschodniej�.
W pa�dzierniku 2007 r. województwo pod-
karpackie przyst¹pi³o do projektu �Sieæ Sze-
rokopasmowa Polski Wschodniej�, realizo-
wanego w ramach Programu Operacyjnego
Rozwój Polski Wschodniej. Na realizacjê projek-
tu przeznaczono 300 milionów euro, z czego
255 milionów bêdzie pochodzi³o z funduszy
Unii Europejskiej. Celem projektu jest zapew-

nienie do koñca 2013 r. dostêpu do us³ug
szerokopasmowych dla 90 proc. gospodarstw
domowych i 100 proc. instytucji publicznych
i przedsiêbiorców w piêciu województwach
Polski wschodniej. Projekt zak³ada budowê na
zagro¿onych wykluczeniem cyfrowym tere-
nach piêciu województw Polski Wschodniej
(lubelskie, podkarpackie, podlaskie, �wiêto-
krzyskie, warmiñsko-mazurskie), zgodnie
z zasad¹ neutralno�ci technologicznej,  in-
frastruktury teleinformatycznej uzupe³niaj¹-
cej istniej¹ce, nale¿¹ce do ró¿nych operato-
rów, zasoby i tworz¹cej regionalne sieci
szkieletowe. Trójstronne porozumienie zosta³o
zawarte pomiêdzy województwami: podkar-
packim, lubelskim, podlaskim, warmiñsko-ma-
zurskim, �wiêtokrzyskim oraz Ministerstwem
Rozwoju Regionalnego i operatorami teleko-
munikacyjnymi: Telekomunikacja Polska SA,
Netia SA, Exatel, Telekomunikacja Kolejowa,
GTS Energis, Multimedia Polska SA, Nordisk
Polska, Telekomunikacja Dialog, Spó³dzielnia
Telekomunikacyjna WIST, MNI Telecom spó³-
ka z oo. Zakres inwestycji zostanie okre�lony
odrêbnie dla ka¿dego z powiatów Polski
wschodniej i bêdzie odpowiada³ na realne
potrzeby danego obszaru. Kluczowym czyn-
nikiem determinuj¹cym powodzenie projek-
tu jest wspó³praca ze wszystkimi zaintereso-
wanymi stronami. W pierwszym rzêdzie s¹ to
jednostki samorz¹du terytorialnego oraz ope-
ratorzy i przedsiêbiorcy telekomunikacyjni
posiadaj¹cy infrastrukturê szerokopasmow¹
lub �wiadcz¹cy us³ugi szerokopasmowe dla
mieszkañców województw Polski wschod-
niej. Sieæ powsta³a w ramach projektu bêdzie
otwarta dla wszystkich zainteresowanych
przedsiêbiorców telekomunikacyjnych dostar-
czaj¹cych us³ugi szerokopasmowe mieszkañ-
com, firmom i instytucjom z Polski wschodniej.

ZARZ¥DZANIE STRATEGI¥
INFORMATYZACJI

W 2007 r. w Urzêdzie Marsza³kowskim
Województwa Podkarpackiego powo³ano
Departament Spo³eczeñstwa Informacyjnego,
który jest odpowiedzialny za uruchomienie
systemu wdra¿ania Strategii Informatyzacji
Województwa Podkarpackiego. Do zadañ
Departamentu SI nale¿¹ w szczególno�ci:
opracowanie i przyjmowanie rocznych pla-
nów rozwoju spo³eczeñstwa informacyjnego
na Podkarpaciu, zapewnienie w bud¿ecie
województwa odpowiednich alokacji �rod-
ków na realizacjê projektów przewidzianych
w planach i strategii, monitoring wdra¿ania
strategii za pomoc¹ narzêdzi ilo�ciowych
i opracowanych w ramach badañ porównaw-
czych narzêdzi jako�ciowych, opracowanie
i wsparcie procedur konkursowych przeprowa-
dzanych przez odpowiednie dla zarz¹dzania
Regionalnym Programem Operacyjnym Woje-
wództwa Podkarpackiego oraz Programem
Operacyjnym �Kapita³ Ludzki� jednostki orga-
nizacyjne województwa, koordynacja strate-
giczna dzia³añ w powi¹zaniu z realizacj¹
Planu Informatyzacji Polski.

Oprac. Daniel Kozik

Zagadnienia spo³eczeñstwa informacyjnego w Regionalnym Programie OperacyjnymZagadnienia spo³eczeñstwa informacyjnego w Regionalnym Programie OperacyjnymZagadnienia spo³eczeñstwa informacyjnego w Regionalnym Programie OperacyjnymZagadnienia spo³eczeñstwa informacyjnego w Regionalnym Programie OperacyjnymZagadnienia spo³eczeñstwa informacyjnego w Regionalnym Programie Operacyjnym
WWWWWojewództwa Podkarpackiego na lata 2007-2013ojewództwa Podkarpackiego na lata 2007-2013ojewództwa Podkarpackiego na lata 2007-2013ojewództwa Podkarpackiego na lata 2007-2013ojewództwa Podkarpackiego na lata 2007-2013
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Dzieñ Dobros¹siedztwa Ukraina � Polska 2008, to równie¿ wystêpyDzieñ Dobros¹siedztwa Ukraina � Polska 2008, to równie¿ wystêpyDzieñ Dobros¹siedztwa Ukraina � Polska 2008, to równie¿ wystêpyDzieñ Dobros¹siedztwa Ukraina � Polska 2008, to równie¿ wystêpyDzieñ Dobros¹siedztwa Ukraina � Polska 2008, to równie¿ wystêpy
zespo³ów folklorzespo³ów folklorzespo³ów folklorzespo³ów folklorzespo³ów folklorystycznych.ystycznych.ystycznych.ystycznych.ystycznych.

� wspó³praca miêdzynarodowa �� wspó³praca miêdzynarodowa �� wspó³praca miêdzynarodowa �� wspó³praca miêdzynarodowa �� wspó³praca miêdzynarodowa �

Dni Dobros¹siedztwa
Ukraina � Polska 2008

20 wrze�nia podkarpaccy samorz¹dowcy wraz z przedstawicielami w³adz
ukraiñskich �wiêtowali Dzieñ Dobros¹siedztwa Ukraina - Polska 2008.

Spotkanie odby³o siê we wsi Kostrzyn
Wielkobrzeznianski na Ukrainie. Hono-
rowymi go�æmi byli wicemarsza³ek wo-
jewództwa podkarpackiego Kazimierz
Ziobro, cz³onek zarz¹du województwa
podkarpackiego Stanis³aw Bajda oraz
przedstawiciele gmin, powiatów i miast
z województwa podkarpackiego.

Impreza mia³a na celu wzmacnianie
partnerskich stosunków pomiêdzy przedsta-
wicielami polskich i ukraiñskich w³adz
regionalnych. Najwa¿niejszym elementem
Dnia Dobros¹siedztwa by³o podpisanie
porozumienia przez w³adze województw
podkarpackiego i lubelskiego z w³adzami
zakarpackiego obwodu.

Podczas Dni Dobros¹siedztwa mo¿-
na by³o siê zapoznaæ z materia³ami
promocyjnymi poszczególnych samo-
rz¹dów z obydwu stron granicy, pro-
pozycjami wspó³pracy transgranicznej,
prezentacjami osi¹gniêæ gospodarczych,
kulturalnych oraz agroturystycznych.
W Kostrzynie Wielkobrzeznianskim zna-
laz³y siê równie¿ stragany, na których
zakosztowaæ mo¿na by³o ukraiñskich
specja³ów kulinarnych oraz podziwiaæ
wyroby rêkodzie³a ludowego.

BP

Na prze³omie sierpnia i wrze�nia w ramach �Polskich Tygodni�
w Kraju Zwi¹zkowym Maklemburgia - Pomorze Przednie odby³a siê
prezentacja województwa podkarpackiego ze szczególnym uwzglêd-
nieniem oferty turystycznej i dorobku kulturowego regionu.

Podczas �Polskich Tygodni� przedstawiciele kurortów z Iwonicza
Zdroju i Rymanowa Zdroju mieli mo¿liwo�æ zaprezentowania bogatej
oferty turystyki uzdrowiskowej. W targach w Pasewalku wziêli
ponadto udzia³ podkarpaccy wystawcy, którzy promowali jad³o
regionalne i prace artystyczne. Dodatkowym elementem prezentacji
Podkarpacia w Maklemburgii by³y konferencje zwi¹zane z bezpie-
czeñstwem granic w kontek�cie przyst¹pienia Polski do uk³adu
z Schengen. Z kolei m³odzie¿ szkolna i studenci z Podkarpacia

i Maklemburgii przez tydzieñ realizowali wspólne projekty z dziedzi-
ny sztuki, historii i kultury. Ze strony polskiej w tym przedsiêwziêciu
udzia³ wziê³a m³odzie¿ z Chóru Gimnazjum i Liceum im. Jana Paw³a II
Sióstr Prezentek w Rzeszowie oraz z Zespo³u Pie�ni i Tañca �Familia�
z Rudo³owic. Prezentacja by³a adresowana do przedstawicieli bran¿y
turystycznej, handlowej, dziennikarzy, mieszkañców Maklemburgii-
Pomorza Przedniego oraz landów s¹siaduj¹cych z tym regionem.
Podczas �Polskich Tygodni� odby³y siê równie¿ oficjalne spotkania
polskiej delegacji z przedstawicielami w³adz Maklemburgii.

W sk³adzie delegacji samorz¹dowców z województwa podkarpac-
kiego znale�li siê: wicemarsza³ek województwa podkarpackiego
Kazimierz Ziobro, dyrektor Departamentu Promocji, Turystyki i Spor-
tu Urzêdu Marsza³kowskiego Maria Ragan, dyrektor Podkarpackiego
Centrum Edukacji Nauczycieli Krystyna Wróblewska oraz radni
Sejmiku Województwa Podkarpackiego: Bogus³aw Tofilski, Mieczy-
s³aw Miazga, Micha³ Rutkowski i Andrzej Regu³a.

BP

Konsul generalny Francji w Krakowie Pascal
Vagogne go�ci³ pod koniec sierpnia w Rzeszowie.
Dyplomatê przyj¹³ marsza³ek województwa podkar-
packiego Zygmunt Cholewiñski.

Podczas wizyty w Rzeszowie konsul zapozna³ siê
z dzia³alno�ci¹ Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regional-
nego. Dyplomata wyrazi³ uznanie dla profesjonalizmu
pracowników i osób zarz¹dzaj¹cych Agencj¹.

W trakcie spotkania z marsza³kiem Cholewiñskim
poruszona zosta³a kwestia zorganizowania misji gospo-
darczej przedstawicieli ambasad pañstw Unii Europej-
skiej na Podkarpaciu, której uczestnikom zaprezento-
wana zosta³aby �Dolina Lotnicza� oraz mo¿liwo�ci
inwestycyjne województwa podkarpackiego.

RF

Wicemarsza³ek województwa podkarpackiego Bogdan Rzoñca spotka³ siê
w Rzeszowie z radc¹ � ministrem Ambasady Ukrainy w Polsce Myko³¹
Jankiwem oraz sekretarzem wykonawczym Pañstwowej Miêdzyresortowej
Komisji do spraw Upamiêtnienia Ofiar Wojny i Politycznych Represji przy
Gabinecie Ministrów Ukrainy Swiatos³awem Szeremet¹.

Spotkanie po�wiêcone by³o kwestii modernizacji polskich i ukraiñskich cmentarzy
po³o¿onych w województwie podkarpackim i obwodzie lwowskim w Andrijwce w rejonie
Buska. W województwie podkarpackim modernizacji mog³yby zostaæ poddane cmentarze
po³o¿one w £añcucie, Terce, Kobylicy Ruskiej, Zaleskiej Woli i Gorajcu.

Wicemarsza³ek Rzoñca zwróci³ siê jednocze�nie z pro�b¹ do w³adz miasta Buska na
Ukrainie o wydanie stosownej decyzji, która pozwoli na przeprowadzenie prac
modernizacyjnych na polskich cmentarzach na Ukrainie. Poinformowa³ tak¿e, ¿e istnieje
mo¿liwo�æ dofinansowania remontów na cmentarzach po polskiej i ukraiñskiej stronie,
wykorzystuj¹c w tym celu Program Europejskiego Instrumentu S¹siedztwa i Partnerstwa
Polska - Bia³oru� - Ukraina 2007 � 2013. BP

�Polskie Tygodnie�
w Maklemburgii

Konsul Francji
na Podkarpaciu

Z wicemarsza³kiem
o modernizacji cmentarzy
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POTRZEBOWALI NIEMAL
WSZYSTKIEGO

Dzieci, które z powodu dzia³añ wojen-
nych musia³y wraz z rodzinami ewakuowaæ
siê z Gori i okolic Cchinwali w Po³udniowej
Osetii, przyby³y na Podkarpacie prosto
z obozów dla uchod�ców w gruziñskiej
stolicy � Tbilisi. Najm³odsze z nich mia³o 8
lat, najstarsze � 16. Zdecydowana wiêkszo�æ
z nich nigdy nie wyje¿d¿a³a z Gruzji. Ucie-
kaj¹c przed wojn¹ dzieci straci³y wszystko.
Wiele z nich nie mia³o nawet szczoteczki do
zêbów czy koszulki na zmianê, które mo-
g³yby wzi¹æ ze sob¹ do Polski.

� Gdy tu¿ po przylocie zobaczy³am te
dzieci, niewinne ofiary wojny, ogarn¹³
mnie ogromny smutek i wspó³czucie dla
nich i ich rodzin. Jestem jednak nie-
zmiernie szczê�liwa, ¿e mogli�my je
przyj¹æ i ¿e tak wielu ludzi o otwartych
sercach z ca³ego Podkarpacia wspar³o to
przedsiêwziêcie � mówi koordynatorka
akcji Anna Paku³a�Sacharczuk.

NIE ZABRAK£O POMOCY

Pobyt gruziñskich dzieci na Podkar-
paciu sta³ siê mo¿liwy dziêki inicjatywie

i wspólnemu zaproszeniu prezydenta RP
Lecha Kaczyñskiego i marsza³ka woje-
wództwa podkarpackiego Zygmunta
Cholewiñskiego. Patronat nad tym
przedsiêwziêciem i pomoc w jego orga-
nizacji obj¹³ Zarz¹d Województwa Pod-
karpackiego.

Przez ponad dwa tygodnie dzieci wraz
z opiekunami przebywa³y w trzygwiazd-
kowym hotelu Laworta w Ustrzykach
Dolnych. Do bezp³atnego skorzystania
z tego luksusowego lokum zaprosi³ m³o-
dych Gruzinów jego w³a�ciciel, Zbigniew
Lichwa, a jednocze�nie prezes Fundacji
Europa - Polska - Wschód. M³odymi
Gruzinami opiekowali siê wolontariusze
z ca³ego Podkarpacia.

Pomoc go�ciom zaoferowa³o tak¿e
wiele firm, instytucji, samorz¹dów i osób
prywatnych z terenu naszego wojewódz-
twa, jak i spoza niego. Dziêki bezp³at-
nym kartom telefonicznym przekazanym
przez Telekomunikacjê Polsk¹ SA i uru-
chomieniu specjalnego telefonu, dzieci
mog³y bezp³atnie dzwoniæ do swoich
bliskich w Gruzji. Marsza³ek Cholewiñski
przekaza³ dzieciom sprzêt sportowy za-
kupiony przez Urz¹d Marsza³kowski
Województwa Podkarpackiego. Nie za-

brak³o innych darów serca: odzie¿y,
obuwia, �rodków czysto�ci, ¿ywno�ci,
s³odyczy�

Jednak m³odych Gruzinów drêczy³y
nie tylko k³opoty materialne. Wielu z nich
boryka³o siê z problemami zdrowotnymi,
w niektórych przypadkach bardzo po-
wa¿nymi. Ale i tu zadzia³ali ludzie
dobrej woli i równie¿ uda³o siê pomóc
potrzebuj¹cym.

ODWIEDZINY
PREZYDENTOWEJ

M³odych Gruzinów, wypoczywaj¹cych
i pozbywaj¹cych siê w Ustrzykach Dol-
nych traumatycznych wojennych wspom-
nieñ, odwiedzi³a ¿ona prezydenta RP,
Maria Kaczyñska. Ci zgotowali prezy-
dentowej gor¹ce powitanie, po nim,
w swobodnej rozmowie, chêtnie dzielili
siê wra¿eniami z pobytu na Podkarpaciu.
Symbolicznym gestem by³ utworzony
wspólnie przez dzieci i prezydentow¹
³añcuch solidarno�ci z Gruzj¹.

� Przyjecha³am tu z potrzeby serca.
Cieszê siê, ¿e jeste�cie w naszych piêk-

Przyjechali na zaproszenie prezydenta RP
i marsza³ka województwa podkarpackiego

Z Gruzji na Podkarpacie
Pó�nym wieczorem w �rodê, 20 sierpnia, na lotnisku w podrzeszowskiej

Jasionce wyl¹dowa³ samolot prezydenta RP Lecha Kaczyñskiego. Na jego
pok³adzie do naszego kraju przyby³y dzieci i m³odzie¿ z ogarniêtej konfliktem
zbrojnym Gruzji. 85-osobowa grupa przez ponad dwa tygodnie przebywa³a
w Ustrzykach Dolnych, gdzie go�ci³ ich w³a�ciciel hotelu �Laworta�, a w czasie
pobytu w naszym regionie m³odzi Gruzini odwiedzili miêdzy innymi Rze-
szów, Przemy�l, Krosno, Dêbicê i Solinê.
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Ju¿ na spokojnej, polskiej ziemi...Ju¿ na spokojnej, polskiej ziemi...Ju¿ na spokojnej, polskiej ziemi...Ju¿ na spokojnej, polskiej ziemi...Ju¿ na spokojnej, polskiej ziemi...

85-osobowa grupa m³odych Gruzinów pr85-osobowa grupa m³odych Gruzinów pr85-osobowa grupa m³odych Gruzinów pr85-osobowa grupa m³odych Gruzinów pr85-osobowa grupa m³odych Gruzinów przylecia³a do Jasionki samolotem prezydenta RP Lecha Kaczyñskiego.zylecia³a do Jasionki samolotem prezydenta RP Lecha Kaczyñskiego.zylecia³a do Jasionki samolotem prezydenta RP Lecha Kaczyñskiego.zylecia³a do Jasionki samolotem prezydenta RP Lecha Kaczyñskiego.zylecia³a do Jasionki samolotem prezydenta RP Lecha Kaczyñskiego.

Z Gruzji na Podkarpacie
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nych Bieszczadach, ¿e mo¿ecie tu ode-
rwaæ siê od koszmaru z³ych wspomnieñ.
Mam ogromn¹ nadziejê, ¿e po powrocie
do Gruzji bêdziecie ¿yæ w pokoju �
mówi³a Maria Kaczyñska.

Gruziñskie dzieci, które otrzyma³y od
prezydentowej podarunki, odwdziêczy³y
siê prezentacj¹ tañców narodowych. Maria
Kaczyñska mog³a tak¿e spróbowaæ specja-
³ów kuchni gruziñskiej, przygotowanych
specjalnie z okazji jej wizyty

£ZY PO¯EGNANIA

Prezenty, ³zy, u�ciski, podziêkowania,
¿yczenia pomy�lno�ci, zapewnienia o tym,
¿e podkarpacka go�cinno�æ i serdecz-
no�æ na zawsze pozostan¹ w pamiêci
� tak wygl¹da³o po¿egnanie gruziñskich
go�ci.

� Cieszê siê, ¿e mogli�my was go�ciæ
na Podkarpaciu, otworzyæ przed wami
nasze serca i udowodniæ, ¿e wiemy,
czym jest pomoc i solidarno�æ. Dziêkujê
wszystkim tym, którzy swoj¹ prac¹, po-
moc¹, darami pomogli naszym gruziñ-
skim go�ciom. ¯yczê wam, aby�cie
w przysz³o�ci mogli rozwin¹æ skrzyd³a
i wznie�æ siê wysoko � mówi³ w czasie
po¿egnalnego spotkania marsza³ek Zyg-

munt Cholewiñski, obdarowuj¹c dzieci
prezentami.

� Nigdy nie zapomnimy waszej go-
�cinno�ci. Dobrze nam by³o u was.
Mamy nadziejê, ¿e jak u nas w Gruzji nie
bêdzie wojny, bêdziemy mogli zaprosiæ
do siebie polskie dzieci � powiedzia³ na
po¿egnanie Vakthang Kordzaia, psycho-
log i t³umacz gruziñski.

� Na pocz¹tku, kiedy poznawali�my
naszych podopiecznych, byli onie�mie-

leni, zamkniêci w sobie, niektórzy wrêcz
nieufni. Po dwóch tygodniach pobytu na
Podkarpaciu, kiedy zobaczyli � jak wielu
ludzi, wiele firm, instytucji, organizacji
zechcia³o im pomóc, zmienili siê nie do
poznania. A zarówno ich, jak i nasze ³zy
przy po¿egnaniu �wiadcz¹ o tym, jak
bardzo siê z¿yli�my � nie kry³a wzrusze-
nia jedna z wolontariuszek, która opie-
kowa³a siê Gruzinami.

RB

Podczas po¿egnania tak¿e nie zabrak³o upominkówPodczas po¿egnania tak¿e nie zabrak³o upominkówPodczas po¿egnania tak¿e nie zabrak³o upominkówPodczas po¿egnania tak¿e nie zabrak³o upominkówPodczas po¿egnania tak¿e nie zabrak³o upominków...............

M³odzi Gruzini szybko znale�li �wspólny jêzyk� z Mari¹ Kaczyñsk¹.M³odzi Gruzini szybko znale�li �wspólny jêzyk� z Mari¹ Kaczyñsk¹.M³odzi Gruzini szybko znale�li �wspólny jêzyk� z Mari¹ Kaczyñsk¹.M³odzi Gruzini szybko znale�li �wspólny jêzyk� z Mari¹ Kaczyñsk¹.M³odzi Gruzini szybko znale�li �wspólny jêzyk� z Mari¹ Kaczyñsk¹.
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Szanowni Darczyñcy,

           Serdecznie dziêkujê za pomoc w organizacji
pobytu gruziñskich dzieci z miasta Gori, które w dniach
20.08. � 03.09. przebywa³y na terenie województwa
podkarpackiego.
      Tragedia naszych gruziñskich przyjació³ uruchomi³a
³añcuch ¿yczliwych serc. Nasi mali go�cie, którzy
w Ustrzykach Dolnych powoli zapominali
o traumatycznych prze¿yciach, otrzymali wsparcie
od wielu ludzi dobrej woli. Cieszê siê niezmiernie,
¿e równie¿ Pañstwo do³¹czyli do grupy dobroczyñców
naszych go�ci z Gruzji.
      Wasze wsparcie pozwoli³o na zorganizowanie
wspania³ego dwutygodniowego pobytu dzieci
w Ustrzykach Dolnych. Dziêki wsparciu, jakie
otrzymali�my od Pañstwa, mali gruziñscy go�cie mogli
zapomnieæ o niesionych przez wojnê zagro¿eniach
i dramatach, jakie sta³y siê udzia³em ich rodzin.
       G³êboko wierzê, ¿e dziêki wspólnym staraniom uda³o
nam siê przeprowadziæ tê akcjê charytatywn¹ na najwy¿szym
poziomie. Okazane przez nas wszystkich go�cinno�æ
i otwarte gor¹ce serca na zawsze pozostan¹ w pamiêci
dzieci, które od tej pory stan¹ siê ma³ymi ambasadorami
Podkarpacia na �wiecie.
      Raz jeszcze serdecznie dziêkuj¹c Wam za ten piêkny
gest pozostajê z wyrazami szacunku i uznania.

Marsza³ek Województwa Podkarpackiego
Zygmunt Cholewiñski
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Do turnieju przyst¹pi³o osiem reprezentacji
z terenu województwa podkarpackiego: Pod-
karpacki Urz¹d Wojewódzki, powiat rzeszowski,
rada miasta Krosna, samorz¹d miasta Rzeszowa
wraz z samorz¹dem gminnym, samorz¹d
powiatowy, samorz¹d województwa podkar-
packiego, Urz¹d Miasta Dêbica, Urz¹d Miasta
i Gminy Soko³ów M³p.

Losowanie zdecydowa³o, ¿e ju¿ w pierw-
szym meczu spotka³y siê dru¿yny samorz¹du
województwa i Podkarpackiego Urzêdu Wo-
jewódzkiego. Z jednej strony zagrali prze-
wodnicz¹cy Andrzej Matusiewicz i marsza³ek
Zygmunt Cholewiñski, a z drugiej wojewoda
Miros³aw Karapyta oraz podkarpacki kurator
o�wiaty Jacek Wojtas. Pojedynek zakoñczy³
siê wygran¹ PUW 2:1. W kolejnych meczach
dru¿yna samorz¹du województwa radzi³a sobie
ju¿ znaczenie lepiej wygrywaj¹c z dru¿yn¹
Urzêdu Miasta i Gminy Soko³ów M³p. 6:3
oraz z dru¿yn¹ miasta Dêbica 4:0. Dziêki
temu awansowa³a do pó³fina³u z drugiego
miejsca w swojej grupie rozgrywkowej, ustê-
puj¹c tylko dru¿ynie Podkarpackiego Urzêdu
Wojewódzkiego. Z drugiej grupy do dalszej
fazy rozgrywek awansowa³y dru¿yna samo-

rz¹du powiatowego oraz wspólny zespó³
miasta Rzeszowa i samorz¹du gminnego.

Obydwa pojedynki pó³fina³owe by³y niezwy-
kle emocjonuj¹ce i wyrównane. W pierwszym
z nich, rozegranym pomiêdzy samorz¹dem po-
wiatowym i wojewódzkim, w przepisowym
czasie gry nie pad³y bramki, wiêc o awansie
do fina³u decydowa³y rzuty karne. Skutecz-
niej egzekwowali je pi³karze samorz¹du wo-
jewództwa i to oni jako pierwsi awansowali
do fina³u. W drugim pó³finale w normalnym
czasie gry pad³ wynik 1:1, wiêc o awansie
równie¿ musia³y zdecydowaæ rzuty karne,
w których skuteczniejsi okazali siê zawodnicy
miasta Rzeszowa i samorz¹du gminnego.

W meczu o 3. miejsce zagra³y dru¿yny
Podkarpackiego Urzêdu Wojewódzkiego i sa-
morz¹du powiatowego. Po 30 minutach gry
by³ remis 1:1. W karnych bramkarz dru¿yny
samorz¹dowej obroni³ wszystkie strza³y (3:0)
i najni¿szy stopieñ podium przypad³ jego
dru¿ynie.

Mecz fina³owy obfitowa³ w zwroty akcji.
W pierwszej po³owie dominowali gracze
miasta Rzeszowa i samorz¹du gminnego,
czego efektem by³y dwa gole. Ich strzelcem

Koñcowa klasyfikacja turnieju:

1. Samorz¹d miasta Rzeszowa
  + samorz¹d gminny
2. Samorz¹d województwa
   podkarpackiego
3. Samorz¹d powiatowy
4. Podkarpacki Urz¹d Wojewódzki
5. Urz¹d Miasta Dêbica
6. Powiat Rzeszowski
7. Urz¹d Miasta i Gminy Soko³ów
   M³p.
8. Rada miasta Krosna

Zagrali o puchar
przewodnicz¹cego

Drugi Turniej Pi³ki No¿nej Samorz¹dowców Województwa Podkarpackiego
o Puchar Przewodnicz¹cego Sejmiku odby³ siê 13 wrze�nia na stadionie
w Górnie. W rozgrywkach zwyciê¿y³ po³¹czony zespó³ samorz¹du miasta
Rzeszowa i samorz¹du gminnego.

by³ Sebastian Zab³ocki, który we wcze�niej-
szych meczach zdoby³ sze�æ goli. Rywalizo-
wa³ on o koronê króla strzelców z Bogdanem
Romaniukiem (radnym sejmiku), który przed
meczem fina³owym mia³ siedem trafieñ. Po-
cz¹tek drugiej po³owy to dominacja przedsta-
wicieli województwa i dwa gole Romaniuka.
Gdy wydawa³o siê, ¿e o zwyciêstwie w tur-
nieju zdecyduj¹ rzuty karne, w ostatniej
minucie celnym strza³em z ostrego k¹ta
popisa³ siê Sebastian Zab³ocki, daj¹c swojej
dru¿ynie upragnione trofeum.

Tytu³ dru¿yny Fair Play przypad³ zawodni-
kom Podkarpackiego Urzêdu Wojewódzkiego,
najlepszym bramkarzem uznano zawodnika
samorz¹du powiatowego, a najskuteczniejszy-
mi strzelcami zostali Sebastian Zab³ocki i Bog-
dan Romaniuk, którzy strzelili po 9 bramek.

Po zakoñczeniu turnieju odby³ siê mecz
pokazowy pomiêdzy dru¿yn¹ dziennikarzy
i reprezentacj¹ województwa, w sk³ad której
weszli miêdzy innymi podkarpaccy parla-
mentarzy�ci. Pojedynek zakoñczy³ siê �spra-
wiedliwym� wynikiem 1:1.

DS

Zagrali o puchar
przewodnicz¹cego

Wspólne zdjêcie uczestników pokazowego pojedynku.Wspólne zdjêcie uczestników pokazowego pojedynku.Wspólne zdjêcie uczestników pokazowego pojedynku.Wspólne zdjêcie uczestników pokazowego pojedynku.Wspólne zdjêcie uczestników pokazowego pojedynku.
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Podczas imprezy wystawcy prezento-
wali i promowali rzemios³o oraz rêko-
dzie³o ludowe, ¿ywno�æ ekologiczn¹ po-
chodz¹c¹ z gospodarstw Podkarpacia.
Zwiedzaj¹cy mogli tak¿e uczestniczyæ
w kiermaszu ro�lin ozdobnych, wysta-

AGROBIESZCZADY 2008

XIII edycja Targów Rzemios³a i Przedsiêbiorczo�ci �Agrobieszczady� odby³a siê w dniach 9 - 10
sierpnia w Lesku. Impreza promuj¹ca Bieszczady zgromadzi³a firmy i przedsiêbiorstwa nie tylko
z terenu województwa podkarpackiego, ale równie¿ z województw s¹siednich oraz Ukrainy. Dopisali
równie¿ zwiedzaj¹cy.

wie zwierz¹t, sprzêtu rolniczego i ogrod-
niczego.

Bogat¹ ofertê dla turystów przygoto-
wa³y licznie prezentuj¹ce siê podczas
imprezy gospodarstwa agroturystyczne,
domy wypoczynkowe i pensjonaty. Nie-

zwykle interesuj¹c¹ prezentacjê przyrody
przygotowa³a Regionalna Dyrekcja La-
sów Pañstwowych w Kro�nie. Zaintere-
sowani, a tych nie brakowa³o, mogli
wys³uchaæ pasjonuj¹cych opowie�ci o biesz-
czadzkich kniejach oraz obejrzeæ eksponaty
¿yj¹cych w nich zwierz¹t takich jak ¿ubr
czy wilk.

Pierwszy dzieñ tegorocznych Targów
Rzemios³a i Przedsiêbiorczo�ci �Agro-
bieszczady� up³yn¹³ pod znakiem VIII
edycji konkursu �Nasze Kulinarne Dzie-
dzictwo � Smaki Regionów�. Komisja
konkursowa, pracuj¹ca pod przewodnic-
twem Izabeli Byszewskiej, nominowa³a
do nagrody �Per³y 2008� (wrêczanej pod-
czas targów �Polagra Farma� w Poznaniu),
nastêpuj¹ce produkty: konfiturê z ró¿y
Janiny Czaban ze Stowarzyszenia �Kobie-
ty Razem�, nalewkê kresow¹ �¯enicha�
Czes³awy Zawadzkiej z Gospodarstwa
Agroturystycznego �Pod Lip¹�, kie³basê
pradziada z Zak³adu Miêsnego �Jasio³ka�
i nalewkê z kwiatu czarnego bzu Towa-
rzystwa Krzewienia Kultury Kobiet w Bo-
guchwale.

W tegorocznej edycji konkursu �Nasze
Kulinarne Dziedzictwo� pojawi³a siê nowa
kategoria: �Smaki Regionów�. O miano
najlepiej przygotowanej potrawy regio-
nalnej rywalizowali w niej m.in. restaura-
torzy i w³a�ciciele gospodarstw agrotury-
stycznych. Podczas kulinarnych zmagañ
w Lesku komisji konkursowej przewodni-
czy³a red. Hanna Szymanderska. W sk³ad
komisji wchodzili m.in. przewodnicz¹cy
Sejmiku Województwa Podkarpackiego
Andrzej Matusiewicz oraz cz³onek zarz¹du
województwa Stanis³aw Bajda.

Pierwsze miejsce przyznano restauracji
�Zajazd pod Bukowic¹� prowadzonej
przez Gminn¹ Spó³dzielniê �Samopomoc
Ch³opska� w Bukowsku za pierogi po
bieszczadzku (danie g³ówne) i �Jab³ko
z raju� (przystawka). Drugie miejsce zajê³o
Przedsiêbiorstwo Przemys³u Miêsnego
�Taurus� z Pilzna za golonkê podkar-
pack¹ z Pilzna (danie g³ówne) i kapustê
zasma¿an¹ (przystawka). Na trzecim miej-
scu podium uplasowa³ siê Domenico
Mammoliti z Dukli z zup¹ serwatkow¹
(danie g³ówne) i kanapk¹ dukielsk¹
(przystawk¹).

RS

TTTTTegorocznym �Agrobieszczadom� towaregorocznym �Agrobieszczadom� towaregorocznym �Agrobieszczadom� towaregorocznym �Agrobieszczadom� towaregorocznym �Agrobieszczadom� towarzyszy³o ogromne zainteresowanie zwiedzaj¹cych.zyszy³o ogromne zainteresowanie zwiedzaj¹cych.zyszy³o ogromne zainteresowanie zwiedzaj¹cych.zyszy³o ogromne zainteresowanie zwiedzaj¹cych.zyszy³o ogromne zainteresowanie zwiedzaj¹cych.

Podczas imprezy nie zabrak³o stoisk z ¿ywno�ci¹ produkowan¹ na Podkarpaciu.Podczas imprezy nie zabrak³o stoisk z ¿ywno�ci¹ produkowan¹ na Podkarpaciu.Podczas imprezy nie zabrak³o stoisk z ¿ywno�ci¹ produkowan¹ na Podkarpaciu.Podczas imprezy nie zabrak³o stoisk z ¿ywno�ci¹ produkowan¹ na Podkarpaciu.Podczas imprezy nie zabrak³o stoisk z ¿ywno�ci¹ produkowan¹ na Podkarpaciu.
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� historia �� historia �� historia �� historia �� historia �

Rzeszowszczyzna w okresie miêdzywo-
jennym, tak jak ca³a Polska, zamieszkiwana
by³a przez mniejszo�ci narodowe, z któ-
rych znaczn¹ czê�æ stanowili ¯ydzi.
W 1931 r. na jej obszarze ¿y³o oko³o 128
tys. wyznawców religii moj¿eszowej, stano-
wi¹c 8 proc. ogó³u ludno�ci regionu. ¯ydzi
byli przede wszystkim ludno�ci¹ miejsk¹.
Pod koniec okresu miêdzywojennego naj-
wiêcej z nich mieszka³o w Przemy�lu (oko³o
18 tys.) i w Rzeszowie (prawie 14 tys.). We
wszystkich zamieszka³ych przez nich miejsco-
wo�ciach posiadali w³asne cechy rzemie�lni-
cze, organizacje charytatywne i kulturalne,
szko³y i kasy spó³dzielcze. Utrzymywali siê
g³ównie z handlu, rzemios³a i ubezpieczeñ
oraz pracy w tzw. wolnych zawodach.
Wiêkszo�æ z ¯ydów ¿y³a w tradycyjnym
religijno-spo³ecznym uk³adzie, bez znajo-

mo�ci zwyczajów polskich, a czasem nawet
jêzyka. Wzajemne kontakty pomiêdzy ¯yda-
mi i Polakami, o ile istnia³y, w wiêkszo�ci
ogranicza³y siê do spraw �ci�le zawodowych.

WOJENNE
REPRESJE

Pierwszego wrze�nia 1939 r. rozpocz¹³
siê konflikt niemiecko-polski. Od pierw-
szych dni po zajêciu przez Niemców tere-
nów Rzeszowszczyzny ¯ydzi i Polacy stali
siê obiektem represji i grabie¿y. Jednak to
w³a�nie ¯ydzi jako naród skazani byli
przez w³adze niemieckie na biologiczn¹
zag³adê. ¯eby prze¿yæ zmuszeni byli korzy-
staæ z pomocy Polaków. Aby wyeliminowaæ
takie postêpowanie, w latach 1941-1942
w³adze okupacyjne wyda³y zarz¹dzenia, wed³ug których ¯ydzi, którzy bez odpo-

wiedniego pozwolenia opuszczali swoje
miejsce zamieszkania, karani byli �mierci¹.
Tej samej karze podlega³ ka¿dy, kto takim
¯ydom �wiadomie udziela³ schronienia lub
ich ¿ywi³. Surowe kary grozi³y nawet za
nieinformowanie w³adz niemieckich o ¯ydach
przebywaj¹cych poza gettami.

Rozporz¹dzenia stawia³y wymóg wyro-
kowania przez S¹d Specjalny (Sonderge-
richte). Skaza³ on na karê �mierci za
pomoc ¯ydom m.in. Zofiê i Jakuba Garga-
szów z Brzozowa, Stefaniê Korneck¹ z Sa-
noka, Antoniego Majkuta z Grodziska Gór-
nego, Micha³a Gierulê z £odzinki Dolnej,
Romana Segielina z Birczy, Zofiê i Stanis³a-
wa Stojowskich z Sanoka, Franciszkê i Sta-
nis³awa Kurpielów z Leoncina ko³o wsi
Tarnawce.

Jednak na Rzeszowszczy�nie tylko nie-
liczni Polacy zginêli na podstawie takich
urzêdowych wyroków. Niemieckie si³y poli-

Dam im w domu moim miejsce i w murach moich miejsce
i imiê lepsze nad synów i córki, imiê wieczne dam im, które
nie zaginie

(Ksiêga Izajasza 56,5)

Uchwa³¹ Knesetu � parlamentu pañstwa Izrael � 19 VIII 1953 r. przyjêta
zosta³a ustawa o pamiêci zag³ady i bohaterstwa oraz powo³any zosta³ Instytut
Yad Vashem. Od 1963 r. Instytut odznacza osoby, które w czasie okupacji
niemieckiej ratowa³y ¯ydów od �mierci przyznaj¹c im tytu³: Sprawiedliwy
w�ród Narodów �wiata.

Bohaterstwo w czasach
zag³ady

Mateusz Stawarski (21 IX 1903 � 26 XIIMateusz Stawarski (21 IX 1903 � 26 XIIMateusz Stawarski (21 IX 1903 � 26 XIIMateusz Stawarski (21 IX 1903 � 26 XIIMateusz Stawarski (21 IX 1903 � 26 XII
1942) i jego ¿ona Wiktoria Ordon-Stawarska1942) i jego ¿ona Wiktoria Ordon-Stawarska1942) i jego ¿ona Wiktoria Ordon-Stawarska1942) i jego ¿ona Wiktoria Ordon-Stawarska1942) i jego ¿ona Wiktoria Ordon-Stawarska
(1909�1943) pr(1909�1943) pr(1909�1943) pr(1909�1943) pr(1909�1943) przechowywali w domu po³o-zechowywali w domu po³o-zechowywali w domu po³o-zechowywali w domu po³o-zechowywali w domu po³o-
¿onym w Sieniawie pr¿onym w Sieniawie pr¿onym w Sieniawie pr¿onym w Sieniawie pr¿onym w Sieniawie przy ul. Kopernika 20,zy ul. Kopernika 20,zy ul. Kopernika 20,zy ul. Kopernika 20,zy ul. Kopernika 20,
w specjalnie prw specjalnie prw specjalnie prw specjalnie prw specjalnie przygotowanej krzygotowanej krzygotowanej krzygotowanej krzygotowanej kryjówce, za-yjówce, za-yjówce, za-yjówce, za-yjówce, za-
prprprprprzyja�nion¹ piêcioosobow¹ rodzinêzyja�nion¹ piêcioosobow¹ rodzinêzyja�nion¹ piêcioosobow¹ rodzinêzyja�nion¹ piêcioosobow¹ rodzinêzyja�nion¹ piêcioosobow¹ rodzinê ¿y- ¿y- ¿y- ¿y- ¿y-
dowsk¹ Singerów od lata 1941 rdowsk¹ Singerów od lata 1941 rdowsk¹ Singerów od lata 1941 rdowsk¹ Singerów od lata 1941 rdowsk¹ Singerów od lata 1941 r. do 23 XII. do 23 XII. do 23 XII. do 23 XII. do 23 XII
1942 r1942 r1942 r1942 r1942 r. Z powodu zaistnia³ej zdrady pani. Z powodu zaistnia³ej zdrady pani. Z powodu zaistnia³ej zdrady pani. Z powodu zaistnia³ej zdrady pani. Z powodu zaistnia³ej zdrady pani
Singerowa wraz z najm³odszym synemSingerowa wraz z najm³odszym synemSingerowa wraz z najm³odszym synemSingerowa wraz z najm³odszym synemSingerowa wraz z najm³odszym synem
zosta³a zastrzosta³a zastrzosta³a zastrzosta³a zastrzosta³a zastrzelona przelona przelona przelona przelona przez gestapowca Seidlazez gestapowca Seidlazez gestapowca Seidlazez gestapowca Seidlazez gestapowca Seidla
w sieniawskim getcie. Mateusz Stawarskiw sieniawskim getcie. Mateusz Stawarskiw sieniawskim getcie. Mateusz Stawarskiw sieniawskim getcie. Mateusz Stawarskiw sieniawskim getcie. Mateusz Stawarski
zosta³ zamordowany 26 XII 1942 rzosta³ zamordowany 26 XII 1942 rzosta³ zamordowany 26 XII 1942 rzosta³ zamordowany 26 XII 1942 rzosta³ zamordowany 26 XII 1942 r. pr. pr. pr. pr. przezzezzezzezzez
tego samego Seidla. Wiktoria Stawarskatego samego Seidla. Wiktoria Stawarskatego samego Seidla. Wiktoria Stawarskatego samego Seidla. Wiktoria Stawarskatego samego Seidla. Wiktoria Stawarska
zosta³a aresztowana i osadzona w jaros-zosta³a aresztowana i osadzona w jaros-zosta³a aresztowana i osadzona w jaros-zosta³a aresztowana i osadzona w jaros-zosta³a aresztowana i osadzona w jaros-
³awskim wiêzieniu, nastêpnie by³a wiêziona³awskim wiêzieniu, nastêpnie by³a wiêziona³awskim wiêzieniu, nastêpnie by³a wiêziona³awskim wiêzieniu, nastêpnie by³a wiêziona³awskim wiêzieniu, nastêpnie by³a wiêziona
na rna rna rna rna rzeszowskim zamku w celi nr 57.zeszowskim zamku w celi nr 57.zeszowskim zamku w celi nr 57.zeszowskim zamku w celi nr 57.zeszowskim zamku w celi nr 57.
W czerW czerW czerW czerW czerwcu 1943 rwcu 1943 rwcu 1943 rwcu 1943 rwcu 1943 r. zosta³a skazana na karê. zosta³a skazana na karê. zosta³a skazana na karê. zosta³a skazana na karê. zosta³a skazana na karê
�mier�mier�mier�mier�mierci za udzielenie schronienia ¯ydom.ci za udzielenie schronienia ¯ydom.ci za udzielenie schronienia ¯ydom.ci za udzielenie schronienia ¯ydom.ci za udzielenie schronienia ¯ydom.
Stawarscy osierocili 14-letniego Stanis³awa,Stawarscy osierocili 14-letniego Stanis³awa,Stawarscy osierocili 14-letniego Stanis³awa,Stawarscy osierocili 14-letniego Stanis³awa,Stawarscy osierocili 14-letniego Stanis³awa,
11-letniego Jer11-letniego Jer11-letniego Jer11-letniego Jer11-letniego Jerzego i najm³odsz¹, urodzon¹zego i najm³odsz¹, urodzon¹zego i najm³odsz¹, urodzon¹zego i najm³odsz¹, urodzon¹zego i najm³odsz¹, urodzon¹
19 V 1941 r19 V 1941 r19 V 1941 r19 V 1941 r19 V 1941 r. Kr. Kr. Kr. Kr. Krysiê. Nieznany jest losysiê. Nieznany jest losysiê. Nieznany jest losysiê. Nieznany jest losysiê. Nieznany jest los
Singera i jego dwóch starszych synówSingera i jego dwóch starszych synówSingera i jego dwóch starszych synówSingera i jego dwóch starszych synówSingera i jego dwóch starszych synów. Wia-. Wia-. Wia-. Wia-. Wia-
domo tylko, ¿e po �mierdomo tylko, ¿e po �mierdomo tylko, ¿e po �mierdomo tylko, ¿e po �mierdomo tylko, ¿e po �mierci ¿ony prci ¿ony prci ¿ony prci ¿ony prci ¿ony przebywa³zebywa³zebywa³zebywa³zebywa³
2 km od Sieniawy2 km od Sieniawy2 km od Sieniawy2 km od Sieniawy2 km od Sieniawy, w pr, w pr, w pr, w pr, w przysió³ku Buniowskie.zysió³ku Buniowskie.zysió³ku Buniowskie.zysió³ku Buniowskie.zysió³ku Buniowskie.
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Dzieci Ulmów w polu. Od lewej: Franu�, Stasia, Basia i W³adziu.Dzieci Ulmów w polu. Od lewej: Franu�, Stasia, Basia i W³adziu.Dzieci Ulmów w polu. Od lewej: Franu�, Stasia, Basia i W³adziu.Dzieci Ulmów w polu. Od lewej: Franu�, Stasia, Basia i W³adziu.Dzieci Ulmów w polu. Od lewej: Franu�, Stasia, Basia i W³adziu.

Fo
t. 

Jó
ze

f U
lm

a

Bohaterstwo w czasach
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cyjne w praktyce rzadko tego przestrzega³y,
a sprawcy takich wykroczeñ mordowani
byli na miejscu. Egzekucje za pomoc
¯ydom odbywa³y siê wiêc najczê�ciej bez
s¹du i rozpraw, a czêsto tak¿e bez zacho-
wania choæby pozorów praworz¹dno�ci.
Dla przyk³adu: w Brzózie Królewskiej trójkê
¯ydów ukrywa³o ma³¿eñstwo Sebastiana
i Katarzyny Kazaków. W marcu 1943 r.
Polacy i ich podopieczni zostali zastrzele-
ni. Z kolei w maju 1944 r. w Jankowicach
zosta³ zamordowany Szymon Fo³ta wraz
z czwórk¹ ukrywanych ¯ydów. W Ha-
dlach Szklarskich i Pantalowicach z tego
powodu Niemcy zamordowali dziewiêciu
Polaków z rodzin: Deców, Lewandowskich
i Kuszków, a w Przewrotnem, 1 grudnia
1942 r., piêciu mieszkañców wsi: Franciszka
i Józefa Dr¹gów, Jana i Wojciecha ¯aków,
Franciszka Dziubka i Jana Pomyka³ê.

Morderstw na Polakach dokonywano
równie¿ wówczas, kiedy istnia³y tylko po-
dejrzenia, ¿e pomagaj¹ oni ¯ydom, a nawet
wówczas, kiedy istnia³y jedynie niespraw-
dzone pos¹dzenia o kontakty z ludno�ci¹
¿ydowsk¹, lub zupe³nie przypadkowe prze-
bywanie w miejscu, w którym siê oni
ukrywali. W³a�ciwie ka¿dy ludzki odruch
w stosunku do ludno�ci ¿ydowskiej grozi³
represjami ze strony Niemców.

Nale¿y podkre�liæ, ¿e w ¿adnym oku-
powanym kraju Niemcy nie stosowali tak
daleko id¹cych represji i takiego terroru za
pomoc okazywan¹ ¯ydom, jak na okupo-
wanych terenach Polski. Dla przyk³adu:
w Holandii Anna Frank ze swoj¹ rodzin¹
ukrywa³a siê w latach 1942-1944. Gdy
Niemcy ujêli rodzinê Franków, to nie
zosta³a ona od razu zastrzelona, lecz zes³ana
do KL Auschwitz-Birkenau. Jej ojciec prze¿y³
ten obóz. Pomagaj¹cy im Holendrzy tak¿e
prze¿yli, choæ byli represjonowani, to jed-
nak nie zostali zabici. Gdy w Markowej
Niemcy ujêli ¯ydów u polskiej rodziny

Ulmów, to ta zosta³a rozstrzelana wraz
z sze�ciorgiem dzieci. ¯andarm morduj¹cy
wówczas dzieci krzycza³: �Patrzcie, jak gin¹
polskie �winie, które ukrywaj¹ ¯ydów�.

POMOC
¯YDOM

Skala pomocy, któr¹ nie�li ludno�ci
¿ydowskiej mieszkañcy Rzeszowszczyzny,
by³a szeroka: od najbardziej bezinteresow-
nych gestów, takich jak wskazanie drogi
uciekaj¹cym z egzekucji i ¿ydowskich
dzielnic, poprzez za³atwianie im tzw. aryj-
skich dokumentów, do¿ywianie zamkniê-
tych w gettach i obozach, ukrywaj¹cych siê
w bunkrach i schronach, a¿ po ukrywanie
ich we w³asnych domach. Byli ¯ydzi,
których ukrywano i ¿ywiono przez kilka
dni, ale byli i tacy, których ukrywano przez
kilka miesiêcy, a nawet lat.

Najczê�ciej decydowali siê na ukrywa-
nie ¯ydów ludzie mieszkaj¹cy na obrze-
¿ach wsi, a przechowywanie kogo� nie
by³o rzecz¹ prost¹. Wie� rzeszowska by³a
uboga. Domy by³y najczê�ciej jedno- lub
dwuizbowe z niewielkimi budynkami gos-
podarczymi. Ca³odziennym wy¿ywieniem
zdecydowanej wiêkszo�ci mieszkañców
Rzeszowszczyzny by³ barszcz z ziemniaka-
mi lub chleb z mlekiem. Czasem jednak
i tego brakowa³o. Ponadto koszty utrzyma-
nia stale wzrasta³y. Dla przyk³adu: w stycz-
niu 1942 r. kilogram chleba ¿ytniego kosz-
towa³ w Rzeszowie na tzw. czarnym rynku

5 z³, w pa�dzierniku ju¿ 12 z³ i taka cena
utrzyma³a siê prawie przez ca³y kolejny
rok. Z kolei wo³owina kosztowa³a w stycz-
niu 1942 r. 12 z³, a w czerwcu 1943 r.
osi¹gnê³a cenê 100 z³. Ubranie kosztowa³o
wówczas 600�1200 z³. Wiele wiêc dzieci
polskich chodzi³o na zmianê w jednych
butach czy te¿ mia³o jedno ubranie do
wyj�cia, bo rodziców nie by³o staæ na jego
kupno ka¿demu dziecku.

Zaopatrywanie siê w ¿ywno�æ i inne
podstawowe produkty zale¿a³o od wyso-
ko�ci p³acy i przydzia³ów ¿ywno�ciowych
oraz nielegalnego rynku, poniewa¿ oku-
panci wprowadzili system kartkowy. Obej-
mowa³ on tylko oko³o 25 proc. ludno�ci,
a otrzymywane przydzia³y i tak nie pokry-
wa³y ca³ego zapotrzebowania organizmu.
Polacy zmuszeni byli wiêc korzystaæ z tzw.
czarnego rynku, bo inaczej znaczna czê�æ
z nich umar³aby z g³odu. Z nielegalnego
rynku tym bardziej zmuszeni byli korzystaæ
równie¿ wszyscy ci, którzy decydowali siê
na ukrywanie innych osób.

Z tych wszystkich powodów czê�ciej
ratowano pojedynczych ludzi, choæ by³y
tak¿e przypadki, ¿e przechowywano znaczn¹
liczbê ¯ydów, nawet ca³e grupy lub wie-
loosobowe rodziny. W�ród Polaków ukry-
waj¹cych na Rzeszowszczy�nie po kilka-
na�cie osób, mo¿na wymieniæ rodzinê
Czajkowskich ze Zrêcina ko³o Krosna,
która ukrywa³a dziewiêciu ¯ydów, ma³¿eñ-
stwo Pyrcaków z Prusieka � siedemnastu,
siostry Stefaniê i Helenê Podgórskie z Prze-
my�la � trzynastu, rodzinê Niedzielów
z Markuszowej � dziesiêciu, Annê i Józefa
Wojdylaków z Zielonki � dziewiêciu, ro-
dzinê Rêbisiów � dwunastu, Banasiewi-
czów z Orzechowic � piêtnastu, ma³¿eñ-
stwo Ziobrów z Brze�nika � dwunastu,
Jakuba Wielgosa ze Stobiernej � jedenastu
i Kazimierê Kreicarek z Dubiecka � dzie-
siêciu.

Prócz aprowizacji, Polacy ukrywaj¹cy
¯ydów brali równie¿ na siebie ca³y szereg
innych obci¹¿eñ. Podopiecznym nale¿a³o
zapewniæ tak¿e minimum higieny, a w razie
powa¿nej choroby równie¿ pomoc lekarsk¹.
To wymaga³o wci¹gniêcia do tajemnicy
kolejnej osoby i poci¹ga³o za sob¹ wzrost
ryzyka.

Ukrywaj¹cy ¯ydów Polacy, prócz wyj¹t-
kowej odwagi i samozaparcia, musieli tak-
¿e wykazywaæ siê niezwyk³¹ inwencj¹, aby
przygotowaæ dla swoich podopiecznych
w miarê bezpieczn¹ kryjówkê. Plany, jakNiewielki dom Ulmów w Markowej, w którNiewielki dom Ulmów w Markowej, w którNiewielki dom Ulmów w Markowej, w którNiewielki dom Ulmów w Markowej, w którNiewielki dom Ulmów w Markowej, w którym mieszka³o w czasie wojny szesna�cie osób.ym mieszka³o w czasie wojny szesna�cie osób.ym mieszka³o w czasie wojny szesna�cie osób.ym mieszka³o w czasie wojny szesna�cie osób.ym mieszka³o w czasie wojny szesna�cie osób.
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ukryæ swoich podopiecznych wynika³y
z konkretnych okoliczno�ci i mo¿liwo�ci
Polaków. Wykorzystywano do tego celu
wszystkie mo¿liwe miejsca. W miastach
by³y to najczê�ciej piwnice, strychy lub
mieszkania. W tych ostatnich, w razie
zagro¿enia, ukrywano podopiecznych w sza-
fach, ³ó¿kach, a nawet w kominach. Z kolei
kryjówki na wsi znajdowa³y siê przede
wszystkim w zabudowaniach gospodar-
czych lub na strychach domów. Warianty
budowy kryjówek by³y ró¿ne. Najczê�ciej
by³y to po prostu tunele wydr¹¿one w s³o-
mie i sianie lub wykopane pod zabudowa-
niami czy pod domem do³y. Inne wykonane
by³y wed³ug wszelkich zasad sztuki in¿y-
nieryjnej i posiada³y ³ó¿ka, a nawet wenty-
lacjê i sygnalizacjê alarmow¹.

385
SPRAWIEDLIWYCH�

Za pomoc ¯ydom Instytut Yad Vashem
w Jerozolimie odznaczy³ medalem �Spra-
wiedliwy W�ród Narodów �wiata� 385
mieszkañców Rzeszowszczyzny. Liczba ta
nie odzwierciedla skali pomocy, poniewa¿
honorowane s¹ tylko osoby, które by³y
w stanie uzyskaæ potwierdzenie pomocy
od samych uratowanych. Rygorystycznie
przestrzegana przez Yad Vashem zasada
o�wiadczenia uratowanego, która dodat-
kowo ma byæ potwierdzona notarialnie,
powoduje, ¿e wielu Polaków nie ma szan-
sy na otrzymanie medalu. Nie maj¹ oni
¿adnego kontaktu z osobami, które urato-
wali z zag³ady. Sytuacja polityczna w Pol-
sce powojennej nie sprzyja³a utrzymywa-
niu kontaktów z osobami mieszkaj¹cymi
w Izraelu lub w USA. A to w³a�nie w tych
krajach skupi³a siê powojenna emigracja
polskich ¯ydów. Przerwane zosta³y kon-
takty ratuj¹cych i ich podopiecznych.

Muzeum Polaków
ratuj¹cych ¯ydów na Podkarpaciu

Radni Sejmiku Województwa Podkarpackiego zade-
klarowali wolê powo³ania Muzeum Polaków ratuj¹cych
¯ydów na Podkarpaciu. Uchwa³a w tej sprawie podjêta
zosta³a podczas XXIII sesji sejmiku. Muzeum takie mia³o-
by powstaæ w Markowej.

24 marca 1944 roku w Markowej Niemcy zg³adzili o�miooso-
bow¹ rodzinê Ulmów oraz osiem osób z ukrywanych przez nich
¿ydowskich rodzin Szallów i Goldmanów. Do dzi� w dobrym
stanie zachowa³a siê dokumentacja z czasów wojny dotycz¹ca tej
wstrz¹saj¹cej zbrodni, zachowa³y siê pami¹tki i dokumenty zwi¹zane
z ¿yciem Ulmów, m.in. wyposa¿enie ich domu, korespondencja,
�wiadectwa szkolne, dokumenty to¿samo�ci, licz¹ca kilkaset to-
mów biblioteka.

Do Markowej, gdzie znajduje siê grób rodziny Ulmów oraz
pomnik ufundowany przez mieszkañców Markowej w 2004 r.,
przybywa m³odzie¿ z Izraela (niekiedy tak¿e z USA), by uczciæ
pamiêæ poleg³ych ¯ydów i ich polskich obroñców (dzieje siê tak za

spraw¹ m.in. Abrahama Segala, który uratowa³ siê podczas wojny
dziêki mieszkañcom Markowej).

Idea powo³ania Muzeum Polaków ratuj¹cych ¯ydów na Podkar-
paciu cieszy siê poparciem w³adz samorz¹dowych Markowej, które
zadeklarowa³y przekazanie na ten cel terenu s¹siaduj¹cego bezpo-
�rednio z pomnikiem. W ekspozycji muzeum znalaz³yby siê m.in.
zdjêcia i dokumenty pokazuj¹ce politykê ludno�ciow¹ Niemców
wobec Polaków i ¯ydów, plakaty i obwieszczenia informuj¹ce
o karze �mierci za udzielenie pomocy ¯ydom, informacje o gettach,
egzekucjach, pracy przymusowej, miejscach ukrywania ¯ydów,
zdjêcia kryjówek, strychów, piwnic etc. Zostaliby przedstawieni
wszyscy znani z imienia i nazwiska Polacy pomagaj¹cy ¯ydom,
odznaczeni i dotychczas nie odznaczeni medalem �Sprawiedliwi
W�ród Narodów �wiata�. Szczególne miejsce przeznaczone by³oby
na prezentacjê zaanga¿owania duchowieñstwa oraz polskiego
podziemia w pomoc ¯ydom. Osobna czê�æ ekspozycji po�wiêcona
by³aby ¿yciu, ukrywaniu ¯ydów oraz mêczeñskiej �mierci rodziny
Ulmów, w tej czê�ci znalaz³yby siê tak¿e informacje o innych
rodzinach z Markowej, które mimo wiedzy o tej zbrodni nadal
ukrywa³y ¯ydów. Ekspozycje w muzeum opisane by³yby w jêzy-
kach polskim, angielskim i hebrajskim.

W wiele lat po wojnie nie sposób je ju¿
odnowiæ, poniewa¿ wiele osób zmar³o lub
zmieni³o swoje miejsca zamieszkania.

Mo¿na tak¿e s¹dziæ, ¿e czê�æ ¯ydów,
którzy prze¿yli dziêki pomocy Polaków,
z wielu ró¿nych wzglêdów nie chce po-
wracaæ do okresu okupacji niemieckiej
i nie stara siê upamiêtniæ swoich by³ych
dobroczyñców. Nale¿y te¿ pamiêtaæ, ¿e wie-
lu Polaków, którzy ratowali ¯ydów od �mier-
ci, uwa¿a³o to za naturalny, ludzki odruch,
a nie czyn bohaterski, st¹d te¿ pewna czê�æ
z nich nie mówi³a na ten temat.

W niesienie pomocy ¯ydom na Rze-
szowszczy�nie w ró¿ny sposób zaanga¿o-
wanych by³o co najmniej 1560 osób. Z tego
te¿ powodu rozstrzelano 200 z nich. Dziêki
akcji mieszkañców Rzeszowszczyzny prze-
¿y³o Holocaust nie mniej ni¿ 2900 ¯ydów.
Czy to jest ma³o, czy du¿o pozostaje
spraw¹ dyskusyjn¹.

Niesienie pomocy utrudnia³ niew¹tpliwie
istniej¹cy jeszcze w okresie miêdzywojen-
nym antagonizm polsko-¿ydowski, szerz¹ce
siê w obu spo³eczno�ciach stereotypy
i uprzedzenia wobec drugiej strony. Poci¹-
ga³o to za sob¹ wyobcowanie ¯ydów
z polskiego spo³eczeñstwa. Wynika³o ono
zarówno z do�æ powszechnej niechêtnej
postawy samych Polaków wobec nich, jak
i z faktu, ¿e ludno�æ ¿ydowska by³a bardzo
przywi¹zana do w³asnej tradycji i walczy³a
w okresie miêdzywojennym o utrzymanie
odrêbno�ci. St¹d te¿ znaczna ilo�æ populacji
¿ydowskiej na Rzeszowszczy�nie swoim
wygl¹dem i sposobem bycia ró¿ni³a siê od
aryjskiego otoczenia. Mimo zagro¿enia
¿ycia czê�æ z nich nie potrafi³a lub nie
chcia³a tego zmieniæ. Dla wiêkszo�ci
¯ydów kultura polska by³a zupe³nie obca.
Wielu z nich nie mia³o ¿adnego kontaktu
z Polakami, a jeszcze wiêksza liczba nie
mia³a w�ród nich przyjació³. Tymczasem

Siostra Barbara Kraciuk ze ZgromadzeniaSiostra Barbara Kraciuk ze ZgromadzeniaSiostra Barbara Kraciuk ze ZgromadzeniaSiostra Barbara Kraciuk ze ZgromadzeniaSiostra Barbara Kraciuk ze Zgromadzenia
Sióstr �wSióstr �wSióstr �wSióstr �wSióstr �w. Micha³a Ar. Micha³a Ar. Micha³a Ar. Micha³a Ar. Micha³a Archanio³a w Godowej k.chanio³a w Godowej k.chanio³a w Godowej k.chanio³a w Godowej k.chanio³a w Godowej k.
StrStrStrStrStrzy¿owa z podopieczn¹ � ¯ydówk¹ Alfred¹zy¿owa z podopieczn¹ � ¯ydówk¹ Alfred¹zy¿owa z podopieczn¹ � ¯ydówk¹ Alfred¹zy¿owa z podopieczn¹ � ¯ydówk¹ Alfred¹zy¿owa z podopieczn¹ � ¯ydówk¹ Alfred¹
Baruszyñsk¹.Baruszyñsk¹.Baruszyñsk¹.Baruszyñsk¹.Baruszyñsk¹.
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w okresie terroru okupacyjnego to w³a�nie
przedwojenne kontakty i znajomo�ci oraz
wiêzy rodzinne by³y podstawowymi moty-
wami, jakimi kierowali siê Polacy udzielaj¹cy
pomocy ¯ydom. Ratuj¹c ich przed �mierci¹,
mieszkañcy Rzeszowszczyzny kierowali siê
tak¿e i innymi motywami. Mo¿na tu wy-
mieniæ równie¿ wzglêdy religijne, przeko-
nania wynikaj¹ce z cech charakteru i ze
sposobu wychowania oraz powody finan-
sowe. Jednocze�nie wszyscy ci ludzie cha-
rakteryzowali siê wielk¹ odwag¹ cywiln¹.

Dr El¿bieta R¹czy
BEP IPN Rzeszów
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Do Rzeszowa na XIV edycjê Festiwalu
zjecha³o ponad 1300 uczestników i go�ci ze
wszystkich kontynentów. Przez sze�æ festiwa-
lowych dni widzom zaprezentowa³y siê a¿ 43
zespo³y folklorystyczne. Najliczniejsz¹ grupê
na festiwalu stanowili go�cie z Kanady i Stanów
Zjednoczonych. Festiwal zainaugurowa³a 18
lipca uroczysta msza �wiêta odprawiona w in-
tencji Polonii w rzeszowskiej katedrze. Tego
samego dnia po po³udniu mieszkañcy Rzeszo-
wa mogli na ulicach miasta podziwiaæ wielona-
rodowy, barwny i roztañczony korowód.

W uroczystym otwarciu festiwalu na rze-
szowskim Rynku udzia³ wziêli przedstawiciele
w³adz samorz¹dowych, administracji pañ-
stwowej, parlamentarzy�ci oraz przedstawi-
ciele Ko�cio³a. Zarz¹d Województwa Podkar-
packiego reprezentowa³ prof. Jan Burek.

�wiatowy Festiwal Polonijnych Zespo³ów
Folklorystycznych po raz pierwszy zago�ci³
w stolicy Podkarpacia w 1969 roku. Organi-
zowany co trzy lata jest niezwyk³ym wyda-
rzeniem, zarówno dla mieszkañców woje-
wództwa podkarpackiego, jak i go�ci, którzy

XIV �wiatowy Festiwal Polonijnych Zespo³ów Folklorystycznych

Zjechali z ca³ego �wiata

odwiedzaj¹ region i Polskê. Czêsto udzia³
w festiwalowym �wiêcie jest dla nich pierw-
szym kontaktem z krajem ojców, dziadków czy
pradziadków, o którym tylko s³yszeli. Festi-
wal jest doskona³¹ okazj¹ zaprezentowania
dorobku kulturalnego Polonii, miejscem spot-
kañ uczestników oraz okazj¹ do promocji
Podkarpacia w Polsce i na �wiecie.

Najwa¿niejszymi elementami festiwalu s¹
ju¿ tradycyjnie dwa spektakularne koncerty
�Koncert Tañców i Pie�ni Krajów Zamieszkania�
oraz �Koncert Galowy�, które równie¿ w tym
roku zgromadzi³y na widowni tysi¹ce mieszkañ-
ców Podkarpacia oraz go�ci z ca³ego �wiata.

Dla Polonusów przyby³ych do Rzeszowa
przygotowano szereg atrakcji. Festiwal daje
bowiem mo¿liwo�æ poznania nie tylko Pod-
karpacia. W tym roku festiwalowi go�cie
odwiedzili a¿ 36 miejscowo�ci, gdzie koncer-
towali, poznawali lokaln¹ kulturê i tradycjê.
W tym roku wielu z Polonusów odwiedzi³o
tak¿e Lwów.

Jak przyznaj¹ uczestnicy festiwalu, by³ on
dla nich wielkim prze¿yciem. To czas, kiedy
poznaj¹ kraj swoich przodków, jego bogat¹
tradycjê, kulturê, obyczaje, mowê. Wielu
z nich zauroczonych piêknem podkarpackiej
przyrody oraz go�cinno�ci¹ mieszkañców regio-
nu pó�niej czêsto powraca tu na wypoczynek.

Organizatorami XIV �wiatowego Festiwalu
Polonijnych Zespo³ów Folklorystycznych byli:
Stowarzyszenie �Wspólnota Polska�, marsza³ek
województwa podkarpackiego oraz prezydent
Rzeszowa. Honorowy patronat nad festiwalem
obj¹³ marsza³ek Senatu RP Bogdan Borusewicz.

BP

Stolica Podkarpacia ju¿ po raz czternasty sta³a siê miejscem spotkania
Polonii z ca³ego �wiata. Sta³o siê tak za spraw¹ �wiatowego Festiwalu
Polonijnych Zespo³ów Folklorystycznych �Rzeszów 2008�, który w lipcu
odby³ siê w Rzeszowie.

Na ulicach Rzeszowa uczestnicy festiwalu tañczyli...Na ulicach Rzeszowa uczestnicy festiwalu tañczyli...Na ulicach Rzeszowa uczestnicy festiwalu tañczyli...Na ulicach Rzeszowa uczestnicy festiwalu tañczyli...Na ulicach Rzeszowa uczestnicy festiwalu tañczyli...

...i muzykowali...i muzykowali...i muzykowali...i muzykowali...i muzykowali

Zjechali z ca³ego �wiata
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WOJENNY
KOMPLEKS

W rezultacie prac powsta³ kompleks
sk³adaj¹cy siê z kilkudziesiêciu budynków.
Najwiêkszym i najwa¿niejszym jest schron
kolejowy o d³ugo�ci 386 m, grubo�æ jego
�cian waha siê od 2 m do 3,2 m;
jednorazowo móg³ pomie�ciæ 16 wago-
nów. Schron po³¹czony zosta³ podziem-
nym tunelem z maszynowni¹, w której
znajdowa³y siê urz¹dzenia zaopatruj¹ce
ca³y kompleks w energiê i wodê, istnia³a
mo¿liwo�æ podgrzewania powietrza lub
jego oczyszczenia w razie u¿ycia broni
chemicznej.

Kompleks by³ zabezpieczony z trzech
stron przez: schrony bojowe, bierno-
bojowe, umocnienia polowe (okopy,
bunkry ziemne, wie¿e obserwacyjne).

Po po³udniowej stronie schronu, powy¿ej
lasku, znajdowa³o siê lotnisko polowe.
Przez czas stacjonowania Niemców za-
budowania maskowane by³y siatkami pla-
stikowo-metalowymi, które zmienia³y
barwy w okresie pór roku � rozci¹gano
na nich sztuczne trawniki, wysadzano
drzewka imituj¹ce zaro�la. Do schronu
poprowadzono bocznicê kolejow¹ od
linii Rzeszów � Jas³o, która tak¿e by³a
maskowana po ka¿dorazowym przeje�-
dzie poci¹gu.

Kwaterê Po³udniow¹ Adolf Hitler od-
wiedzi³ tylko raz. Pod koniec sierpnia
1941 r. spotka³ siê tutaj z Benito Mussoli-
nim. Omawiali sytuacjê na po³udnio-
wym odcinku frontu wschodniego, do-
konali inspekcji tocz¹cych siê tam walk.

Niemcy opu�cili schron pod koniec
lipca 1944 r. bez walk. Zajêli go Rosjanie,
tworz¹c szpital wojskowy. Po wojnie

pieczê nad nim przejê³o Ministerstwo
Obrony Narodowej, a nastêpnie NBP,
który w wypadku wojny atomowej mia³
umie�ciæ tutaj skarbiec, archiwum i utwo-
rzyæ mennicê.

MI£O�NICY HISTORII
I MILITARIÓW

Od 2000 r. obiekt przejêty przez
Gminê Frysztak jest udostêpniony tury-
stom. W jego otoczeniu i na terenie
by³ego kamienio³omu organizowane s¹

Frysztackie spotkania
z histori¹

Stêpina i Cieszyna to niewielkie miejscowo�ci po³o¿one w pó³nocnej czê�ci
gminy Frysztak. S¹ znane mi³o�nikom historii II wojny �wiatowej ze wzglêdu
na znajduj¹c¹ siê tutaj Kwaterê Hitlera zwan¹ Anlage Sud. Powsta³a ona
w ci¹gu 10 miesiêcy od wrze�nia 1940 roku do czerwca 1941 r. Przy budowie
pracowa³o oko³o 8 � 10 tysiêcy osób. Byli to Niemcy, robotnicy z obozów
pracy, ¯ydzi z getta frysztackiego, pracownicy zakontraktowani i miejscowi
ch³opi posiadaj¹cy zaprzêgi. Na teren budowy mieli wstêp tylko wybrani, za
okazaniem specjalnych przepustek.

Frysztackie spotkania
z histori¹
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Przemyskie Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznej �X D.O.K�, dzia³a formalnie od
11 maja 2007 r. (nr KRS 0000280860). Jego celem jest promowanie w�ród spo³eczeñstwa
historii wspó³czesnej ze szczególnym uwzglêdnieniem ziemi przemyskiej. Propaguje
wiedzê historyczn¹ z okresu I i II wojny �wiatowej w szczególno�ci poprzez rekonstrukcje
i inscenizacje wybranych wydarzeñ tego okresu. Wspiera inicjatywy s³u¿¹ce propagowaniu
wiedzy historycznej w duchu prawdy, pamiêci i pojednania.

Jako samodzielna grupa zadebiutowa³o na najwiêkszej rekonstrukcji w Polsce �Bitwa
nad Bzur¹� w 2006 r. Bra³o udzia³ w rekonstrukcjach w Polsce oraz za granic¹ (S³owacja -
-Dukla - Kapisowa 2006). Wspó³pracuje z Prezydentem Miasta Przemy�la, UM w Przemy-
�lu, Przemys³awem Grz¹dzielem (Deaf Dumb Blind Management), wieloma grupami
rekonstrukcyjnymi z  Polski, Czech, S³owacji i grup¹ z Rosji.

W roku 2007 zrealizowa³o najwiêksze przedsiêwziêcie  rekonstrukcyjne w po³udniowo
- wschodniej Polsce, a zarazem jedno z najwiêkszych w Polsce � �Operacjê Barbarossa -
bitwa o Przemy�l�, natomiast w 2008 r. jedn¹ z najlepszych i najwiêkszych imprez tego
typu w Polsce o nazwie � Przemy�l � Wrzesieñ 1939�.

W swoich strukturach realizuje trzy projekty: dru¿yna piechoty polskiej z 38. pp z 1939
r., dzia³on ppanc z armatk¹ kal. 45. mm wz. 1937 z 6. DP Wojska Polskiego na Wschodzie,
dru¿yna piechoty Wehrmachtu z 7 DP.

Stowarzyszenie nie ma nic wspólnego z propagowaniem nazizmu, komunizmu, ani
¿adnej innej ideologii totalitarnej, a rekonstruowane przez ni¹ wydarzenia oraz umunduro-
wanie maj¹ charakter wy³¹cznie edukacyjny i poznawczy.

(od 2004 r.) zloty militarne. W tym roku
odby³ siê ju¿ VI Zlot. Mia³ miejsce 24
sierpnia. Przy schronie zorganizowane
by³y wystawy sprzêtu, broni umunduro-
wania z okresu wojny i pó�niejszych lat.
Zwiedzaæ mo¿na by³o wnêtrze schronu
i maszynowni, zapoznaæ siê z histori¹
i dniem dzisiejszym kompleksu.

Na terenie kamienio³omu odby³a siê
rekonstrukcja jednej z bitew II wojny
�wiatowej, w której bra³y udzia³ oddzia³y
2. armii WP i Wehrmachtu (epizod z bitwy
pod Budziszynem z kwietnia 1945 r.).
Rekonstrukcja zyska³a bardzo du¿e uzna-
nie w�ród widowni zgromadzonej
w liczbie kilku tysiêcy na tarasach wido-
kowych ponad polem bitwy. Rekon-
strukcjê przeprowadzi³o Przemyskie Sto-
warzyszenie Rekonstrukcji Historycznej
�X D.O.K�.

Miros³aw Majkowski z PSRH, bêd¹cy
g³ównym koordynatorem tegorocznej re-
konstrukcji w Stêpinie, tak mówi o swo-
jej pasji: � Rekonstrukcj¹ zajmujê siê od
5 lat. Zawsze by³em z zami³owania
historykiem i badaczem umundurowania
oraz oporz¹dzenia z lat II wojny �wiato-
wej. Jestem równie¿ kolekcjonerem.
Moja pierwsza rekonstrukcja to by³a
Hube Kassel (Kocio³ Lubego), która od-
by³a siê w³a�nie w Stêpinie. Wtedy
wci¹gn¹³ mnie ruch rekonstruktorski.
Stwarza mi to mo¿liwo�æ po³¹czenia
zainteresowañ historii z badaniem ele-
mentów umundurowania walcz¹cych ar-
mii, poznawanie nieznanych epizodów
z okresu walk, a tak¿e mo¿liwo�æ prze-
kazania swojej wiedzy publiczno�ci. Re-
konstrukcje historyczne maj¹ olbrzymi
walor edukacyjny.

Po trwaj¹cej kilkadziesi¹t minut po-
tyczce przyby³a publiczno�æ przemie�ci³a
siê w pobli¿e schronu, by tam pokrzepiæ
cia³o na stoiskach gastronomicznych gos-
podarstw agroturystycznych ze Stêpiny
pañstwa Danuty i Krzysztofa Wójcików,
Zofii i Marka Matyasów oraz Agnieszki
i Andrzeja Ziarniaków (grochówka, fa-
solka, bigos, kie³baski,  napoje, ciasta
domowej roboty, smalec swojski, chleb
wiejski z mas³em i serem). Dzieciaki
mog³y poskakaæ na trampolinie i po-
zje¿d¿aæ na zje¿d¿alni. Zwiedzaj¹cy mogli
nabyæ publikacje o gminie Frysztak i jej
atrakcjach w postaci ksi¹¿ek, folderów
i mapek.

Krzysztof Winiarski,
przewodnik po kompleksie schronowym
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Uczestnikami konkursu mog¹ byæ jed-
nostki samorz¹du terytorialnego ka¿dego
szczebla, a tak¿e organizacje przedsiêbiorców
oraz inne podmioty lokalne i regionalne reali-
zuj¹ce przedsiêwziêcia rozwojowe w partner-
stwie publiczno � prywatnym z tymi jednost-
kami.

Konkurs bêdzie przebiega³ w dwóch eta-
pach selekcyjnych: na szczeblu krajowym
oraz wspólnotowym. Wybór kandydatów na-
le¿y do pañstw cz³onkowskich, które mog¹ go
dokonaæ w trybie bezpo�redniej nominacji do
Nagrody Europejskiej, b¹d� konkursu krajo-
wego z uwzglêdnieniem fazy regionalnej.

Wybór polskich kandydatów do Nagród
Europejskich bêdzie dokonywany w dwóch
etapach. W pierwszym, zespo³y utworzone
w urzêdach marsza³kowskich poszczególnych
województw wy³oni¹ spo�ród zg³oszonych
projektów 2 � 3 najlepsze kandydatury. Mo¿li-
wa jest te¿ bezpo�rednia nominacja kandydatur
wojewódzkich w sytuacji nap³ywu niewielkiej
liczby projektów.

W drugim etapie Zespó³ Kwalifikacyjny,
dzia³aj¹cy przy Krajowym Punkcie Kontakto-
wym w Ministerstwie Gospodarki, wy³oni

spo�ród nap³ywaj¹cych z województw kan-
dydatur dwóch finalistów krajowych, którzy
zostan¹ zg³oszeni do fazy europejskiej kon-
kursu. W sk³ad Zespo³u Kwalifikacyjnego
wchodziæ bêd¹ przedstawiciele organizacji
samorz¹dów terytorialnych, organizacji przedsiê-
biorców, wy¿szych uczelni, Ministerstwa Gos-
podarki oraz niezale¿ni eksperci.

Kandydaci nominowani przez swój kraj
do Europejskiej Nagrody Przedsiêbiorczo�ci
zostan¹ zaproszeni na ceremoniê og³oszenia
wyników konkursu, za� projekty wszystkich
nominowanych inicjatyw zostan¹ umieszczo-
ne na stronie internetowej Nagród Europej-
skich. Ponadto mo¿liwa bêdzie darmowa
promocja nominowanych projektów w g³ów-
nych lokalnych, krajowych oraz europejskich
mediach. Przewidziana jest równie¿ mo¿liwo�æ
zdobycia Nagrody G³ównej Jury za najbardziej
kreatywn¹ i inspiruj¹c¹ inicjatywê na rzecz
przedsiêbiorczo�ci w Europie. Laureaci elimina-
cji krajowej konkursu, podobnie jak w zesz³ym
roku, mog¹ liczyæ na specjalne nagrody ufun-
dowane przez Ministra Gospodarki.

Termin nadsy³ania projektów w ramach
etapu regionalnego up³ywa 31 pa�dziernika

2008 r., termin sk³adania aplikacji na poziomie
krajowym - 30 listopada 2008 r., natomiast
w maju 2009 r. Komisja Europejska og³osi
w Pradze wyniki konkursu.

Nagrody w tegorocznej, drugiej edycji kon-
kursu, bêd¹ przyznawane w 5 kategoriach:

* promocja przedsiêbiorczo�ci (wyró¿nienie
dzia³alno�ci i inicjatyw na poziomie krajowym,
regionalnym i lokalnym podjêtych w celu
wspierania postaw i kultury przedsiêbiorczo�ci),

* rozwój przedsiêbiorstw (wyró¿nienie inic-
jatyw regionalnych lub lokalnych maj¹cych na
celu uproszczenie prawodawstwa i procedur
administracyjnych dotycz¹cych prowadzenia
przedsiêbiorstwa, szczególnie MSP),

* ograniczenie biurokracji (nagradza dzia³a-
nia maj¹ce na celu uproszczenie procedur
administracyjnych dla przedsiêbiorstw, w szcze-
gólno�ci tych, które rozpoczynaj¹ dzia³alno�æ),

* inwestycje w kompetencje (wyró¿nienie
inicjatyw regionalnych lub lokalnych maj¹cych
na celu podniesienie kompetencji w dziedzi-
nach przedsiêbiorczo�ci, kwalifikacji zawodo-
wych, technicznych oraz dotycz¹cych zarz¹-
dzania),

* przedsiêbiorczo�æ odpowiedzialna i wspie-
raj¹ca w³¹czenie spo³eczne (wyró¿nienie dzia-
³añ regionalnych i lokalnych promuj¹cych
spo³eczn¹ odpowiedzialno�æ przedsiêbiorstw
i praktyki zrównowa¿onego rozwoju w biz-
nesie).

Do nagrody pretendowaæ mog¹ przedsiê-
wziêcia, które zakoñczy³y siê sukcesem w ostat-
nich dwóch latach.

Zg³oszone projekty bêd¹ wybierane na
podstawie nastêpuj¹cych kryteriów:

* oryginalno�æ i wykonalno�æ,
* ich wp³yw na lokaln¹ gospodarkê,
* poprawa stosunków pomiêdzy lokalny-

mi partnerami spo³ecznymi,
* uniwersalno�æ projektu w celu zastoso-

wania go w innych regionach Europy.

Krajowy Punkt Kontaktowy utworzony zo-
sta³ w Departamencie Instrumentów Wsparcia
Ministerstwa Gospodarki. Jego zadaniem jest
wspó³praca z Dyrekcj¹ Generaln¹ ds. Przed-
siêbiorstw i Przemys³u KE, promocja konkursu
i koordynacja wyboru dwóch kandydatów
krajowych do Nagrody Europejskiej, tak¿e we
wspó³dzia³aniu z partnerami regionalnymi.

Informacje na temat konkursu wraz z for-
mularzem zg³oszeniowym dostêpne s¹ na
stronie internetowej: www.european-enterprise-
awards.org oraz w Krajowym Punkcie Kon-
taktowym - tel. (022) 693 51 46, i Urzêdzie
Marsza³kowskim Województwa Podkarpackie-
go - tel. (017) 747 64 20. Na stronie Minister-
stwa Gospodarki znajduj¹ siê tak¿e informacje
dotycz¹ce ubieg³orocznych projektów, w tym
projektów laureatów fazy krajowej konkursu.

Zainteresowani wziêciem udzia³u w kon-
kursie mog¹ sk³adaæ aplikacje w terminie do
31 pa�dziernika br. pod adresem: Urz¹d
Marsza³kowski Województwa Podkarpackie-
go, Departament Rozwoju Regionalnego, ul.
Grunwaldzka 15, 35-959 Rzeszów z dopiskiem
�Europejskie Nagrody Przedsiêbiorczo�ci�.

RR

�Europejskie Nagrody Przedsiêbiorczo�ci� to konkurs organizowany przez Komisjê
Europejsk¹, którego celem jest wyró¿nienie najciekawszych inicjatyw i projektów
promuj¹cych przedsiêbiorczo�æ w skali UE, prezentacja i wymiana dobrych praktyk i
polityki w tej sferze, zwiêkszenie �wiadomo�ci spo³ecznej na temat znaczenia przedsiê-
biorczo�ci dla rozwoju regionalnego i lokalnego, a tak¿e inspiracja potencjalnych
projektodawców do podejmowania kolejnych wyzwañ.

Europejskie Nagrody
Przedsiêbiorczo�ci

Forum poszukiwania
partnerów

W dniach 27-28 pa�dziernika 2008 r. w Lille we Francji odbêdzie siê Forum
Poszukiwania Partnerów Programu INTERREG IVC. W spotkaniu ma wzi¹æ udzia³
ponad 800 przedstawicieli w³adz szczebla regionalnego, lokalnego, przedstawicieli
Krajów Cz³onkowskich oraz instytucji Unii Europejskiej.

W trakcie forum uzyskaæ mo¿na bêdzie najnowsze informacje na temat zmian
w programie, przydatne dla finalizacji dzia³añ partnerskich i dotycz¹ce przygotowania
wniosków projektowych pod k¹tem wymagañ II naboru. Szczególny nacisk po³o¿ony
zostanie na problematykê tworzenia sieci tematycznych w ramach dwóch priorytetów
Programu INTERREG IVC: Innowacje & Gospodarka oparta na wiedzy oraz �rodowisko &
Zapobieganie ryzykom.

W ramach forum przewidziano warsztaty tematyczne oraz mo¿liwo�æ prezentacji
regionów. Na przestrzeni wystawowej dla 60 wystawców wyeksponowane zostan¹
istniej¹ce oraz nowe projekty INTERREG IVC, podzielone tematycznie. Zbiór narzêdzi
sieciowych pomo¿e zidentyfikowaæ i poznaæ potencjalnych partnerów.

W bie¿¹cym roku podkre�lony zostanie udzia³ przedstawicieli instytucji z Rumunii
i Bu³garii, którzy po raz pierwszy uczestniczyæ bêd¹ jako pe³noprawni partnerzy w bie¿¹-
cym okresie programowania.

W trakcie forum otworzony zostanie II nabór projektów, który potrwa do 30 stycznia 2009 r.
RR
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�Radiowa kuchnia� to program, do którego
dziennikarki Katolickiego Radia �Via� -
Justyna Nêdza i Iwona Koszty³a, zapraszaj¹
go�ci, aby przy wspólnym przyrz¹dzaniu
potraw poznawaæ i prezentowaæ s³uchaczom
pracê, zainteresowania, upodobania, a nawet
sekrety kuchni osobisto�ci z Podkarpacia.

Tym razem z kulinarnymi wyzwaniami
zmierzy³ siê wicemarsza³ek Kazimierz Ziobro.
W udziale przypad³o mu przygotowanie
dwóch niezwykle smakowitych potraw:
nale�ników wype³nionych farszem z kurczaka
i grzybami le�nymi oraz roladek z kurczaka
faszerowanych broku³ami. W przygotowaniu
obu dañ pomaga³ szef kuchni rzeszowskiego
klubu �Akademia� Krzysztof Szale. W trakcie
nagrywania audycji wicemarsza³ek opowia-
da³ o swojej rodzinie, pracy, pasjach i zain-
teresowaniach oraz do�wiadczeniach kuli-
narnych.

BP

Kazimierz Ziobro, wicemarsza³ek woje-
wództwa podkarpackiego, da³ siê �skusiæ�
i wzi¹³ udzia³ w programie Katolickiego Ra-
dia Via �Radiowa Kuchnia�.

niania nielegalnych wydawnictw. Pobity
w areszcie �ledczym w Za³ê¿u, zmar³ 3
kwietnia 1982 r. Zbigniew Tokarczyk pra-
cownik elektrowni w Stalowej Woli, dzia³acz
�Solidarno�ci� i KPN, internowany, szykano-
wany przez SB, zosta³ zamordowany przed
w³asnym domem w nocy z 23 na 24 lutego
1984 r. przez �nieznanych sprawców�.

Lista ofiar stanu wojennego zapewne
zawieraæ powinna o wiele wiêcej ni¿ 56
nazwisk, jednak wiele przypadków pozo-
staje niewyja�nionych do dzisiaj i wymaga
dalszych badañ. Prace badawcze, które po-
zwoli³yby na wyt³umaczenie dot¹d niewyja-
�nionych przypadków i dzia³ania wymiaru
sprawiedliwo�ci zmierzaj¹ce do ukarania
winnych s¹ jednak wyj¹tkowo trudne. Spo-
wodowane jest to dzia³aniami struktur
komunistycznego pañstwa, pocz¹wszy od
MSW, prokuratury wojskowej i skoñczywszy
na aparacie propagandowym, które zgodnie
uczestniczy³y w zacieraniu �ladów zbrodni.
Niszczono materia³y dowodowe, ingerowano
w przebieg postêpowañ, szkalowano ofiary
i niewygodnych dla w³adz �wiadków dokona-
nych zbrodni. Ogromne znaczenie ma te¿
masowe niszczenie dokumentów SB w latach
1989-1990 oraz zmowa milczenia by³ych
funkcjonariuszy aparatu bezpieczeñstwa.

Eksponuj¹c tê wystawê, chcieli�my po-
kazaæ, ¿e mimo wysi³ków w³adz pamiêæ
o ofiarach nie zosta³a zatarta. Przypomnieæ,
jak wielu zap³aci³o najwy¿sz¹ cenê za
niezgodê na totalitarne rz¹dy. Oddaæ im
ho³d i przywróciæ ich postaci zbiorowej
pamiêci.

Jakub Izdebski IPN O/Rzeszów

Wicemarsza³ek od kuchni

W radiowej kuchni wicemarsza³ek Kazimierz Ziobro przygotowywa³ miêdzy innymi
roladki z kurczaka faszerowane broku³ami

Na prze³omie sierpnia i wrze�nia, na Placu Farnym w Rzeszowie, mo¿na by³o ogl¹daæ
wystawê �Ofiary stanu wojennego�, przygotowan¹ przez Instytut Pamiêci Narodowej we
wspó³pracy z Domem Spotkañ z Histori¹ i O�rodkiem �Karta�.

Ofiary stanu wojennego
na Placu Farnym

Na ekspozycji przedstawiono portrety
i biogramy 56 osób, zmar³ych i zamordowa-
nych po 13 grudnia 1981 r., a których
�mieræ mia³a niew¹tpliwie podtekst poli-
tyczny. W�ród postaci z terenu ca³ej Polski

mo¿emy znale�æ dwie osoby zwi¹zane
z regionem � Mieczys³awa Rokitowskiego
i Zbigniewa Tokarczyka. Mieczys³aw Roki-
towski zosta³ aresztowany 21 marca 1982 r.
w Przemy�lu pod zarzutem rozpowszech-

Wystawa �Ofiary stanu wojennego� eksponowana by³a na Placu FarnymWystawa �Ofiary stanu wojennego� eksponowana by³a na Placu FarnymWystawa �Ofiary stanu wojennego� eksponowana by³a na Placu FarnymWystawa �Ofiary stanu wojennego� eksponowana by³a na Placu FarnymWystawa �Ofiary stanu wojennego� eksponowana by³a na Placu Farnym
w Rzeszowie .w Rzeszowie .w Rzeszowie .w Rzeszowie .w Rzeszowie .
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Mistrzostwa Województwa
Podkarpackiego Jachtów ¯aglowych

Polañczyk, 30-31 sierpnia 2008
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