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Uniwersalny Ogród Sensualny na terenie Arboretum w Bolestraszycach
udostepniony zostal zwiedzajacym w czerwcu.

Arboretum w Bolestraszycach jest jeszcze lepiej dostepne i bardziej
przyjazne dla osób niepelnosprawnych. W czerwcu udostepniony tam
zostal bowiem Uniwersalny Ogród Sensualny, który jest w pelni
dostQsowany do potrzeb osób poruszajacych sie na wózkach inwalidz
kich oraz osób niedowidzacych i niewidomych.

Arboretum
dla niepelnosprawnych

RB

takze dziewietnastowieczny fort dawnej
Twierdzy Przemysl. Wiekowe drzewa, po
zostale z dawnych ogrodów zamkowych,
stanowi~! malowniczy akcent wsród nowych
nasadzen, na które skladaj~! sie gatunki
obcego pochodzenia i rodzime drzewa,
krzewy oraz rzadkie, zagrozone, gin~!ce

i chronione gatunki roslin.
Najnowszym przedsiewzieciem holestra

szyckiego Arboretum jest ogród dydaktyczny
dla osób niepefnosprawnych, zwany Ogro
dem Sensualnym (sensualny, czyli odbierany
za pomoc~ zmyslów). Zgromadzono w nim
rosliny oddzialuj~ce na wszystkie zmysly
poznawcze czlowieka i przystosowano do
swobodnego, sprawnego i samodzielnego
poruszania sie przez osoby na wózkach
inwalidzkich, osoby z ograniczon~l mozli
woscia ruchow~, osoby starsze oraz inne
osoby z róznymi dysfunkcjami wzroku.

Centralna czesc ogrodu stanowi kamienna
kompozycja z elementami przystosowanymi
dla roslin wodnych. Rabaty roslin znajduj~,
sie na podwyzszonych murkach oporowych,
które umozliwia bez[Josredni kontakt z rosli
nami. Na granicy ogrodu [Josadzone zostaly
gatunki o wiekszych rozmiarach, czesc we
wnetrzna wypelnL! gatunki niskie, karlowate
oraz byliny. Uzu[Jelniaj~!cymi elementami s~l
tablice informacyjne w druku [Jowiekszo
nym i pismem brajla.

W ogrodzie zalozone zostaly specjali
styczne kolekcje roslin atrakcyjnych pod
wzgledem dotykowym i zapachowym, np.
pachnace, o ciekawej fakturze, zróznicowa
nym ksztalcie lisci, pedów i owoców.
Zgromadzono równiez kolekcje ziól, któ
rych rozcierane liscie dostarczaja wrazen
zmyslowych.

wództwa. Historyczne zalozenie obejmuje
park i dwór, w którym w polowie XIX
wieku mieszkal i tworzyl znakomity malarz
Piotr Michalowski. Arboretum obejmuje

Arboretum w Bolestraszycach zalozone
zostalo w roku 1975. Polozone na pólnocny
wschód od Przemysla, nalezy do cennych
zabytków przyrody i kultury naszego woje-

Ogród Sensualny jest w pelni dostosowany do potrzeb osób poruszajacych sie na wózkach inwalidzkich
oraz osób niedowidzacych i niewidomych.
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Okladka: Z otwarcia Akademii Golfa

w Porebach Krzywskich, czy!. s. 8
Fot. Janusz Górnicki

Szanowni Czytelnicy!

Mamy przyjemnosc oddac w Wasze rece kolejny numer Podkarpackie

go PrzegLldu Samorz~!dowego. Tradycyjnie juz znajdziecie w nim

zarówno przegl~!c1 niedawnych wydarzen, jak równiez informacje przy

datne w wielu dziedzinach samorz~!c1owej dzialalnosci.

Szczególnie pragne zainteresowac Was, Drodzy Czytelnicy, artykulem

o tak wydawaloby sie egzotycznej grze, jak~l jest golf. Ale czy rzeczywi

scie to gra az tak egzotyczna i jak sie powszechnie S<ldzi - elitarna' Czy

moze zadomowic sie w Polsce i na Podkarpaciu' Jakie ma szanse

rozwoju w naszych warunkach klimatycznych i gospodarczych? O tym

w numerze, który trzymacie przed sob~l. W nim takze znajdziecie

podstawowe informacje o dwóch programach dotycz~!cych wspólpracy

transgranicznej, poznacie malo znane fakty z naszej historii, przeczytacie

czym zajmowali sie radni Sejmiku Woje\\ództ\\a Podkarpackiego pod

czas dwóch sesji wyjazdowych, prezentujemy takze relacje z II Festi\',alu
Podkarpackich Smaków, ktÓlY odbyl sie \\ Górnie oraz z otwarcia

Uniwersalnego Ogrodu Sensualnego w bolestraszyckim Arboretum.

24 czerwca \\ Warszawie zmarl Józef Szajna, znakomity artysta,

scenograf, scenarzysta i twórca teatralny. Na naszych lamach wybitnego

rzeszowianina wspomina Magdalena Rabizo-I3irek.

Rafal Baranowski.

redaktor naczelny

W maju i czerwcu radni Sejmiku Województwa Podkarpackiego obradowali na
sesjach wyjazdowych w Krosnie i Debicy. Tuz po posiedzeniach, radni sejmiku oraz
przedstawiciele urzedu marszalkowskiego rozegrali pojedynki z reprezentacjami
lokalnych samorzadowców. W Krosnie triumfowali goscie (5:4), w Debicy zas góra byli
gospodarze (3:5). Na zdjeciu reprezentacja województwa podkarpackiego.

"PODKARPACKI PRZEGLAD SAMORZADOWY"

- pismo samorzadu województwa podkarpackiego
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Porozumienie o wspólpracy w zakresie przygotowania pro
jektu pod nazwa "Podkarpacki System Informacji Medycznej"
podpisano 27 czerwca w Wojewódzkim Domu Kultury w Rzeszo
wie. Stronami porozumienia sa Województwo Podkarpackie
oraz 19 starostw powiatowych Podkarpacia i Miasto Rzeszów,
bedace organami zalozycielskimi dla wszystkich jednostek szpital
nych znajdujacych sie na terenie województwa podkarpackiego.

Podl(arpacl(i System
Inlormacji Medycznej

Dokument poroZllmienLl podpisali marszalek \\ojewództwa pod

karpackiego 7ygmunt Cholewiriski, czlonek Zarzadu \'('oje\\Ództw,1

Podkarpackiego Jan Burek oraz przedsta\\'iciele starostw i miasta
I{zeszowa.

Do glówn)'ch celów projektu nalez;!: zapewnienie \yspóldzialania

systemów informatycznych wszystkich szpitali w regionie w zakresie

procesó\\' zwi"zanych z organizacj;! swiadczen medycznych, zapew

nienie wsparcia dla procesów zwi;!zan\'ch z plano\\'anicm, realizacj'i

ikontrol;, s\\'iadczen oraz ul'uchomienie interakt)'\\'nej platformy dla

obywateli ,.Zdrowie w regionie".

Korzysci wynikaj,!ce z realizacji ,.podkarpackiego Systemu Infor

macji Medycznej" to przede wszystkim dostoso\\'anie i zintegrowanie

systemów teleinformatycznych jednostek sluzby zdrowia, utworzenie

warunków i dostarczenie narzedzi do oferowania dostepu do danych

medycznych obywateli, modernizacja infrastruktury teleinformatycznej,

st\\'orzenie nowoczesnej infrastruktury teleinformatycznej zapewnia-

Porozumienie o wspólpracy w zakresie przygotowania
projektu pod nazwa "Podkarpacki System Informacji
Medycznej" podpisane zostalo 27 czerwca.

j'Icej \Vspólprace systemów \\slystkich placówek w zakresie dostepu

do danych medyczm'ch obywateli, zwiekszenie bezpieczenst\\'a

przet\yarzanych danych oraz dostarczenie narzedzi niezhednych do

sprawniejszego i efektywniejszego dzialania jednostek.

Projekt zostanie sfinanso\\'any w 8') proc. ze srodków pochodz;j

cyc h z I{egionalnego Programu Operacyjnego Woje\\'ództ,ya Podkar

packiego na lata 2007-2013, pozostale l') proc. kosztó\\' poklyj;!

jednostki samorz,jdu ter\Torialnego. Prace przygotowawcze do reali

zacji projektu zostan,! przeprowadzone do konca 2008 r.. a sam

projekt hedzie realizo\\any \\. latach 2009-2010.
SI

Europejska Federacja Prasy Turystycznej przy
znala Urzedowi Marszalkowskiemu Wojewódz
twa Podkarpackiego nagrode European Award
for Tourism za ogromny wklad i aktywnosc
w rozwój i promocje turystyki oraz otwartosc na
wspólprace miedzynarodowa.

European Award
lor Tourism

Turystyczne nagrody europejskie S,I przyznawane

od d\\l.ldziesru pieciu lat. Ich kolejne edycje odbywaly

sie \y wielu miastach Europy, miedzy innymi w Mon

tecatini Terme, Ostuni, Rzymie, Karlowych Warach,

Wiedniu. Nagrode European Award for Tourism

odebrali w poprzednich latach: marszalek woje

wództwa mazowieckiego Adam Struzik i wicemar

szalek województwa warminsko-mazurskiego Janusz
Cichon.

Nagrody za wyjatkowa aktywnosc w zakresie

promowania swojego wizerunku w Europie i swiecie

oraz aktywne wykorzystanie mozliwosci, jakie dalo

miastom wejscie do Unii Europejskiej, otrzymaly

miedzy innymi: Warszawa, Kraków, Nowy Targ,

Sosnowiec. Walbrzych.

Ceremonia wreczenia tegorocznych nagród odby

la sie 13 czerwca, podczas [II Miedzynarodowego

Festiwalu Filmów Turystycznych w Plocku. Nagrode

dla Urzedu Marszalkowskiego Województwa Podkar

packiego odebrala dyrektor Departamentu Promocji,

TUlystyki, Sportu i Wspólpracy Miedzynarodowej
Maria Ragan.

BP
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Stypendia dla mlodych
sportowców

Zarz,!d Województwa Podkarpackiego przyznal stypendia sportowe dla \\)'bijaj,,

cyc h sie mlodych zawodnikó\\' z terenu województwa. Przyznano je 36 osobom, które

co miesi'Ic otrzymywac bed,) ')00 zl brutto. Stypendia sportowe przyznane zostalI' po
raz pierwszy.

Zawodnicy, którym przyznano stypendia sportowe: Dominika Bernat Boleslaw
Guzek, Eliza Kaplita, Karolina Szela (akrobatyka sportowa); Karolina Buczynska
(badminton); Sylwia Tomczak. Magdalena Tronina, Aleksandra Wiktor (judo);

Dariusz Gluszak (kolarstwo); Lukasz Augustyn, Paulina Buziak. Monika Flis.
Jakub Giza, Katarzyna Glowacka, Katarzyna Golba, Katarzyna Kwoka, Anna
Serarm, Danuta Urbanik, Kamil Zielinski. (lekka atletyka); Lukasz Pajak, Joanna
Plonka, Aleksandra Ryba (lucznict\\'o); Maciej Biega, Piotr Bluj, Robert Kustra
(lyzwiarstwo szybkie); Lukasz Cwiczak. Pawel Sedlaczek (pilka nozna); Jakub
Guzik, Natalia Borek (plywanie); Artur Cislo, Patrycja Pyrzak, Andrzej Rzeszutek
(skoki do wody); Artur Pieprzak. Pawel Pieprzak, Krzysztof Tomaszewski
(zapasy); Aleksander Arian (zeglarst\\'o).

PS

Komitet Monitorujacy RPO po raz drugi

Drugie posiedzenie Komitetu Monitoruj,)cego Regionalny Program Operacyjny

Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 odbylo sie 18 czerwca \\' Rzeszowie.

Obradom przewodniczyl wicemarszalek województwa podkarpackiego Bogdan
Rzonca.

Komitet zatwierdzil Sprawozdanie Roczne z Realizacji RPO WP za 2007 rok.

Zaakceptowano takze Plan Komunikacji Programu oraz zmiane kryterió\\' \\'yboru

finansowanych operacji w ramach I Osi Regionalnego Programu Operacyjnego

Województwa Podkarpackiego. Czlonkowie komitetu zostali takze zapoznani ze

stanem realizacji RPO.
BP
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Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Lech Kaczynski odslonil tablice upa
mietniajaca 100. rocznice powstania Zwiazku Walki Czynnej. Uroczystosci
rocznicowe odbyly sie 17 czerwca w Przemyslu.

100-lecie Zwiazl(u
Wall(i Czynnej

Tablice upamietniajaca 100-lecie Zwiazku Walki Czynnej odslonil
prezydent RP Lech Kaczynski.

Obchody IOO-kcia lwiazku Walki
Czynnej rozpoCl~1aurocZYSlOSCna \\lZg(JI7U
I.amkow)'m, podczas kt(Jrejprezydent Lech
Kacz\T\ski wr~czyl ordery i odznaczenia
osobom 7~lsluzon)'mz terenu \HJjew(x!zt\\'a
podkarpackiego, Nastepnie uczestnicy
uroczystosci przeszli ulicami miasta na
plac przed nowym gmachem i\luzeum
'\arodo\\ego Ziemi Przemyskiej. gdzie
prezHlent Kaczynski odsloni! pamiatko\\'a
tablice. \'1' obchodach jubikusZll Z\\1~
wzieh udzialmi~dzy innymi \\bdze \\oje
\\(Jdztwa podkarpackiego z marszalkiem
Zygmuntem Cholewitiskim oraz pI7e\\'()(I
niczaC\' Sejmiku \X'ojew()dzt\\a Podkar
packiego Andrzej :\datusie\\icz.

Z\\'iazek \X'alki Czynnej po\\slal \\e
L\\'owie \\. czerwcu 19011roku. Organizacja.
dzialajaca IXJCz~,tkowona terenie zaboru
rosyjskiego. szybko rozszerzyb s\\'oja dzia
blnosc na pozostale ziemie przedzaboro
\\'ej Polski, \\' ramach z\\'iazku pO\\obno
do zycia lajne szkoly podoficerskie i oficer
skie oraz legalnie funkcjonuj~~ce Polskie
Druzyny Strzeleckie i Zwiazek Strzelecki
..Strzelec". \\' szeregi organizacji \\'stapi!o
ponad siedem tysi~cy prze\\'aznie mlo
d\'ch ludzi. Sposr()d nich rekrutO\\ala sil'
znaczna czesc kadry LegionÓ\\' Polskich.
stano\\'i~jcych zaLjzek Wojska Polskiego II
Rzeczypospolitej.

RH

Komisja do spraw Polski Wschodniej Zwiazku Woje
wództw RP obradowala 14 lipca w Przemyslu. Podczas
posiedzenia debatowano miedzy innymi nad celami Pro
gramu Operacyjnego "Rozwój Polski Wschodniej" i spo
sobami promocji Polski wschodniej.

o Polsce wschodniej
w PrzemYslu

l'dzial \\' posiedzeniu Komisji ds, Polski \\'schodniej Zwiazku
Woje\\ództw RP wzieli marszalkowie, wojewodowie, przewodni
czacy sejmikÓw wojew()dztw oraz radni-delegaCi do Z\\'iazku
\\'oje\\'Ódzl\\' RP, WojewÓdztwo podkarpackie reprezento\\ali:
marszalek Z\-grllunt Cholewinski. prze\\'odniczacy Sejmiku Woje
\YÓdzt\\a Podkarpackiego Andrzej i\!atusie\\'icz oraz radny sejmi
ku Tadeusz i\lajchrowicz, Obradom pl7e\yodniczyl marszalek
\\'ojewództ\\'a warminsko-mazurskiego Jacek Protas,

\'1' trakcie obrad podsekretarz stanu \\' i\linisterSI\Yie Roz\\'oju
Regionalnego Krzysztof Hetman przedstawi! cele Programu
Operacyjnego ..Roz\\'ój Polski Wschodniej", \X' dalszej czesci
obrad poruszono nastepuj~!cetemary: ..Promocja Polski \Vschod
niej", ..lnfrastruktura spoleczenstwa informacyjnego", ..Stymulo
wanie rozwoju konkurencyjnej gospodarki opartej na wiedzi'.
..ZrÓ\\'no\\'azony rozwój potencjalu turystycznego opartego o \\'a
runki naturalne, Trasy rowerowe",

Uczestnicy obrad przyjeli ponadto Slallo\\'isko v\' spra\\'ie
liczby okreslonych w projekcie ustawy o roz\\'oju miasl, centrach
rozwoju regionalnego i obszarach metropolitalnych. obszarÓw
metropolita lnych.

RH
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Prace plastyczne niepelnosprawnych mieszkanców
województwa podkarpackiego goscily w czerwcu w Bruk
seli. Wystawa, zatytulowana "Per aspera ad astra - Przez
ciernie do gwiazd", prezentowana byla w siedzibie Parla
mentu Europejskiego. Patronat nad wystawa objal posel
do Parlamentu Europejskiego Mieczyslaw Janowski.

Sztul(a niepelnosprawnych
w Brul(seli

Ot\yarcie \\j'Sla\\y \\' dniu 3 czerwca zgromadzi!o wielu gosci
- eurodeputowanych m,in, z Czech, Slowacji, Wloch i Polski,
Obecny byl takze marszalek woje\vÓdztwa podkarpackiego
Zygmunl Cho!e\\'itiski. \'ie zabraklo oczywiscie autorÓ\\' \\'\'sta\\'ia
nych prac - niepelnospr~l\\'nych t\\'ÓrcÓw z terenu Podkarpacia.

Zwiedzajacy z ogromnym zainteresowaniem podziwiali \\}sta
wiane prace: ceramike i szklo ozdobne, wyroby sizalo\\'e, obrazy
oraz dekoracje swiateczne. Brian Crowley, przewodniczacy Grupy
lTnii na rzecz Furol)\' ;'>Jarodów.\\jTazajac podziw dla niepelno
spr~l\\'nych t\\'ÓrcÓ\\' zaakcento\\'al wyobrazni~, ducha t\\orzenia
oraz pasj~ artystÓ\\' z Podkarpacia.

Ola wielu niepelnospra\ynych artystÓw udzial \\ \\}sla\\'ie
w Urukseli byl pierwszym \\' ich zyciu wyjazdem zagranicznym,
Podczas pobytu \\' Belgii mieli oni mozliwosc zwiedzenia hud)'n
kÓ\\' Parlamentu Europejskiego, udzialu \V msz)' s\\'i<,>tej\\' kaplicy
parlamentarnej oraz podzi\\'iania zabytkÓw 13rukseli i Antwerpii.

W przygot()\\'anie \\}Sla\\)' zaangazowalo sie Biuro Regional
ne Województwa Podkarpackiego w Brukseli, a 7:arz;Jd Woje
wÓdzrwa Podkarpackiego udzieli! finansowego wsparcia na jej
zorganizO\\·anie.

BP
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\I'vj;a~dOjweobrady

UCHWAlA NR XXIII/389/08
SEJMIKUWOJEWÓDZTWA
PODKARPACKIEGO
Z DNIA 30 CZERWCA2008 r.

w Debicy radni Sejmiku Województwa Podkarpackiego obradowali w sali posiedzen
Rady Powiatu Debickiego.

W maju i czerwcu radni Sejmiku Województwa Podkarpackiego obradowali
na sesjach wyjazdowych. XXII sesja odbyla sie w Krosnie, natomiast XXIII
w Debicy.

RADNI W DEBICY

Ohrady XXIII sesji Sejmiku Wojew()(lz

twa Podkarpackiego otworzyly 'Ivyst,!pie

nia lokalnych samorz,!dowcÓw. kWrzy

rrzedstawili radnym wojewÓdzkim nur

tuj,!ce ich problemy. OmÓwiono miedzy

innymi: problemy zwi,!zane z infrastruk

tur,! drogow,! (autostrada, zjazdy, wia

dukty kolejowe, mosty na Wisloce. prze

budowa E4, obwodnice miast): rroblemy

malych miast w Polsce - trudnosci z po

zyskiwaniem srodkÓw finansowych na

rozw(Jj, ze szczegÓlnym uwzglednieniem
niedoszacowania koszt()w finansowania

oswiaty; rrogramowo-przestrzenn,! kon

cepcje ochrony rrzed powodzia zlewni

rzeki Wielopolki wraz z jej doply\\'ami

i hudow,j zbiornika retencyjnego \\' Górze

Ropczyckiej. Radni zapoznali sie takze

z kierunkami rozwoju Nauczycielskiego

Kolegium JezykÓw Obcych w Debicy oraz

miejscem rowiatu debickiego w Rzeszow

skim Obszarze Metropolitarnym.

Podczas sesji podjete zostlly miedzy

innymi uchwaly w sprawach: udzielenia

romocy finansowej jednostkom samo

rz,!du terytorialnego na dofinansowanie

zadan wlasnych w zakresie kultulY i sztuki

realizowanych w 2008 r. (na ten cel

rrzeznaczono 120 tys. zl); rowierzenia

gminie miastu dehica zadan z zakresu

utrzymywania urz,!dzen melioracji wod

nych podstawowych; zakresu i wysokosci

pomocy finansowej dla jednostek samo

t'Z,!du terytorialnego; udzielenia pomocy

finansowej rowiatowi jaroslawskiemu.

Podjete zostaly rÓwniez stanowiska do

tycz,!ce zmian ustawowych w sprawie

wyrlaty ekwiwalentu czlonkom Ochotni

czych Stl:tzy Pozarnych oraz rrzyspieszenia

realizacji przebudowy nienormatywnego

wiaduktu kolejo\\'ego linii KrakÓw - Prze

mysl w miejscowosci Debica.

Radni rostano\\'ili takze przyznac zmar

lemu 24 czerwca br. ](Jzefowi Szajnie

odznake honoro\\',! ,.Zasluzony dla Woje

wództwa Podkarpackiego". Podjeli rÓw

niez uchwale zawieraj,jCI dekLI racje po

wolania Muzeum Polaków ratuj,!cych

Zydów na Podkarpaciu (wiecej na ten
temat na str. 20).

w sprawie stanowiska dotyczacego
przyspieszenia realizacji przebudowy
nie normatywnego wiaduktu kolejowego
w km 113,790 linii Kraków - Przemysl
w miejscowosci Debica.

Radni Sejmiku Województwa Podkar
packiego wnosz,! do Ministra Infrastruktury
o przyspieszenie realizacji przebudo\\y
nienormarywnego wiaduktu kolejowego
w km 113,790 linii Krakó\v - Przemysl
\\' m. Debica jako elementu linii kolejowej
nr E 30.

Brak przebudowy wymienionego wia
duktu kolejowego przez PKP PLK SA stoi
na przeszkodzie usprawnieniu polaczen
komunikacja drogow,j miasta Debica i Po
wiatu Debickiego oraz poprawe bezpie
czenstwa na kolizyjnych skrzyzowaniach.
w tym pol,!czen z czescia poludniowo 
wschodnia województwa podkarpackiego.

PKP PLK SA, do którego kompetencji
nalezy sprawa przebudowy wiaduktu ko
lejowego w ciagu drogi wojewódzkiej
985. nie podejmuje zadnych dzialan maja
cych na celu przyspieszenie terminu tej
przebudowy, nie wykazuje woli wspól
pracy w tym zakresie z samorzadem
woje\\ództwa, dlatego tez Sejmik stoi na
stanowisku, iz zadanie to winno byc ujete
w wykazie projektów kluczowych z finan
sowaniem zabezpieczonym przez Mini
sterst\\'o Infrastruktury,

\XIroku biez'lcym rozpocznie sie prze
budowa drogi wojewódzkiej 985, \\'obec
czego Sejmik \XIojewództ'l-vaPodkarpac
kiego oczekuje na niezwloczne podjecie
przez strone m!dowa decyzji, która za
pewni kompleksowosc rozwi,)zan komu
nikacyjnych w tym obszarze,

POSTIJLATYDO KONCEPCJI

W trakcie XXIII rosiedzenia radni

sejmiku rrzyjeli stanowisko dotycz,!CC

postu Lltó\\' i oczekiwan wojew()dzr;\'a

rodkarrackiego odnosz,!cych sie do I\.on

cepcji Przestrzennego Zagospodarcm'ania

Kraju na lata 2008-2033. W sttno\\isku

czytamy:

"Województwo podkarpackie jest jed

nym z regionÓw Polski, kt()re w ostatnich

latach odnotowaly znaczn,! dynamike

rozwoju. W analizie <Sukces roz\\'ojO\\)'

polskich \\'ojew()dztw> przepro\\'adzo

nej w 2006 roku rrzez Instytut Badall

nad Gospodark,! na zlecenie Banku Gos

podarstwa Krajowego oraz I\Iinisterst\\'a

Rozwoju Regionalnego zajelo drugie miej-
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w sprawie stanowiska dotyczacego ponownego umieszczenia na Liscie projektów
indywidualnych w ramach ID Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Infra
struktura i Srodowisko - Zarzadzanie zasobami i przeciwdzialanie zagrozeniom
srodowiska, Projektu pn: Budowa zbiornika wodnego Katy - Myscowa (Krempna)
na Wisloce.

\X' \\'\'niku weryfikacji Listy projektów indywidualnych do Programu Infrastruktura
i Srodo\\'isko, dokonanej przez ;-linisterstwo Rozwoju Regionalnego \\0 ostatnich dniach
stycznia 2008 L, usunieto z niej miedzy innymi projekt z lisly podstawowej ,,13udo\\'a
zbiornika wodnego Katy - f'vlysco\\Oa(Krempna) na \X'isloce z zakresu "I{etencjonoll'anie
\\'ody i zapewnienie bezpieczel1stlyaprzeciwpowodziowego",

Samorzad \\Oojewództl\'aPodkarpackiego niezmiennie podtrzymuje swoje srano\\'isko
1\' spra\\'ie koniecznosci realizacji tej im\'estycji, której znaczenie dla bezpieczenstwa
POIyodziowego, zaopatrzenia \\' \\'ode. wyrównania przepl\\\'ó\\' \\' rzece \\'isloce jest
niepodwazalne,

Aktualizacja "Strategii Gospodarki \Vodnej" przygotowy\\'ana obecnie przez Krajo\\}
Zarz~,dGospodarki Wodnej IY Warszawie,winna uwzglednial' przedmiotowa imvestycje,
Jest to hOll'iem warunek niezbedny do \\'prowadzenia wymienionego \\' tytule projektu na
..Liste projektóI\' indywidualnych Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko"
\\' celu pózniejszegouzyskania \\sparcia finansowego z funduszy unijnych,

i\lajac na u\\'adze PO\\Tzszeokolicznosci Sejmik \\'oje\\'ództ\Ya Podkarpackiego\\'nosi
o umieszczeniezadania pn, ..Budo\\'a zbiornika wodnego Katy - \lyscowa (Krempna) na
Wisloce", jako zadania prioryteto\\'ego \\' "Stralegii Gospodarki \\'odnej"

RAF

wa drogi \\'ojellódzkiej nr 992 Jaslo 

Zarzecze - Zmigród, Omc)\\Oiono takze
kwestie roz\\'oju ilieszczacl()\v 1\' kontek

scie polityki rozwoju \\'ojewództll'a pod

karp;lckiego IY latach 2007-2013, Radni

przyjeli ponadto st~mO\I'isko ~I' spra\\'ie

ponownego umieszczenia na Liscie pro

jektów ind\\',idu~t1nych w ramach !li Osi

Priorytete)\\'ej Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Srodo\\'isko - Zarzadza

nie zasobami i przeci\\'clzialanie zagroze

niom srodo\\'iska, Projektu pn: l3uclc)\\'a

zbiornika \\'oclnego K~,ty - i'd)'sC()\\'a

(Krempna) na \\-isloce,

\V trakcie obrad podjete zostaly miedZI'

innymi uclm'al\' \I' sprawach: Z;l\\'arcia

porozumienia pomiedz)' \\-ojel\'()dzt\\'em

podkarpackim a jeclnostkami samorzadu

telytorialnego I\'()jewóclztwa podkarpac

kiego dot\nace \\'spólnego przygotc)\\'a
nia i realizacji projektu pn, Podkarpacki

System Informacji ~Iedycznej: realizacji
projektu pn, ..Popr~l\\'a bezpieczenst\\'a

przeciwpo\\'odziowego miasta Krosna

poprzez remont potoku Lubató\l'ka oraz

odbudoll'e buhl'aru na jego prall'\'m
brzegu": udzielenia dotacji na prace kon

serwatorskie. restauratorskie lub roboty

hudowlane 1'17,)' zabytkach wpisanych

do rejestru zab)1kó\\' polozonych na

obszarze \\'ojel\'()dzt\\'a podkarp~tckiego
oraz o przysqpieniu \\'ojewc)dzt\\'a pod

karpackiego do Sieci Europejskich Re

gicJnów Granicznych NEEilOR,

OBRADY W KROSNIE

\\iyjazdo\\'e posiedzenie II' Krosnie

takze II czesci poswiecone zostalo kll'e

stiol1l lokalnym, Przedstal\'ione zostaly:
\\'arianto\\'e rozwLvanie Iacznin' kolejo

\\'ej od stacji Krosno - Turaszó\\'ka do

stacji Przybówka; budow~l zjazdu z auto

strach' II Pilznie do drogi krajc)\\'ej nr -3
\\'isnió\\'ka - TarnólY - Jaslo: przebudo-

Obrady XXII sesji Sejmiku Województwa Podkarpackiego odbyly sie
w auli Panstwowej Wyzszej Szkoly Zawodowej w Krosnie .

sce pod wzgl<;dem dynamiki rozwoju

gospodarczego, Region hyl drugi \\' Polsce

pod wzgledem dynamiki wzrostu PKil,

Cechow~t1 sie l;tkze zdecydoll'anie naj

\\-YZSl;l dynamika naph""u il1\l'estycji l;t
granicznych, kt()re prz\'CZynily sie do przy

spieszenia restrukturyzacji gospodarki,
l\limo to wojewÓdztwo podkarpackie

nadal znajduje sie II' grupie regionÓw
slaho rozlyinietych, o nie\\'ielkiej atrak

cyjnosci inwestycyjnej oraz niskim po

ziomie zycia (",),

SamolLjd WojewÓdztwa Podkarpac

kiego wyraz~t nadzieje, iz zhiór postula
tÓII i oczekiwan z zakresu plano\\'ania

przestrzennego (",) zostanie UII'7.gl<;~d

nicmy w zapisach Koncepcji Przestrzen
nego Zagospodarow~tnia Kraju na lata

2008 - 2033, co przyczyni sie do dalsze

go intensywnego rozwoju \\'ojewództwa
i nadrabiania dystansu do lepiej rozwi

nietych regionó\\' kraju, Wspomniane

postulaty i oczekiwania dotycz~, sfery

komunikacji, infrastruktun' technicznej,

gospodarki. rozwoju sieci osadniczej,
ochrol1\' srodO\Yiska. a takze ohszarów

przygranicznych \\'ojell'ództ\\'a (". r,
\\0 stanowisku Sejmiku \\'ojewództwa

Podkarpackiego postulatl' i oczeki\\Oania

z~I\\'arte zost~t1y\\' szesciu sferach: komu

nikacja (komunikacja drogO\\'~1. kolejo
Il'a i lotnicza); infrastruktura techniczna

(energetyka, gospodarka \\'odna, teleko

l1lunikacja. gazownictl\'(»): gospodarka;
roZ\\'ój sieci osadniczej: ochrona srodo

II'iska: obszary przl'graniczne,

..P()dkarf1~I<:ki Przl'gbd Salll()rzado\yy" - Iipiec-sicrpicli 2(X)H )



Priorytety Programu Sasiedztwa
INTERREG ID A 2007-2013
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Miedzynarodowa wspólpraca transgraniczna stanowi wazny element poli
tyki rozwoju polskich województw. Zapewnia przeplyw doswiadczen pomie
dzy regionami róznych panstw, a tym samym wspiera dzialania zmierzajace
do podniesienia jakosci funkcjonowania instytucji samorzadowych. Jej celem
jest rozwój turystyki, koordynacja rozbudowy infrastruktury po obydwu
stronach granicy, a takze kulturowy i edukacyjny rozwój regionów. Jest ona
takze waznym narzedziem promocji, co w duzym stopniu przyczynia sie do
rozwoju gospodarczego terenów przygranicznych.

Po dolaczeniu Polski i Slowacji do kra
jów objetych strefa Schengen kontakty
miedzy sasiadujacymi regionami przestaly
utrudniac kontrole podczas przekracza
nia granicy. Na zdjeciu usuniecie ozna
czen z polsko-slowackiego przejscia gra
nicznego w Barwinku (noc z 20 na 21
grudnia 2007 r.).

Srodki przeznaczone na realizacje
Programu Operacyjnego WspÓlpracy

Transgranicznej Polska - Slowacja 2007
-2013 pochodz;! z Europejskiego FundusZlI

Rozwoju Regionalnego. Projekty realizo

wane w ramach programu wspÓlfinanso

wane bed;) przez pattnerÓw i uczestni

ków krajowych. L!czny budzet programu
przewidziany na lata 2007-2013 wynosi

185 185 603 euro, z czego 157 407 763

euro to wklad EFRR. Polscy partnerzy

mog;j uzyskac dofinansowanie w postaci
refundacji w wysokosci do 85 proc. kosz

tÓw kwalifikowanych projektu.
Swym zasiegiem program obejmuje

po stronie polskiej czesc wojewÓdztwa

podkarpackiego, w tym powiat rzeszowski

i rzeszowski-grodzki oraz podregion kros

niensko-przemyski, po stronie slowackiej

natomiast dwa regiony graniczne: Zilinsky
i Presovsky.

Uczestnikami projektu moga byc za

równo Europejskie Ugrupowania Wspól

pracy Terytorialnej, jednostki samorzadu

teiytorialnego i ich zwiazki, jak tez jednostki
administracji panstwowej powolane w celu

zapewnienia uslug publicznych, a takze

organizacje non profit, instytucje eduka

cyjne i kulturalne oraz partnerzy spo
leczno-ekonomiczni.

Oprac. Magdalena Srodon

UnL! Europejsk;! a panstwami partner

skimi spoza Unii poprzez zapewnienie

zintegrowanego i zrÓwnowazonego roz
woju regionalnego.

WSPÓLPRACA

POLSKA - SLOWACJA

Program Wspc)lpracy Transgranicznej

Polska-Slowacja 2007-2013 realizowany

jest w ramach Europejskiej Wspólpracy
Tetytorialnej, ktÓrej celem jest wzmocnienie

opattej na pattnerstwie wspólpracy polsko

-slowackiej, a poprzez to tlwaly rozwój

obszal1l przygranicznego oraz wspieranie
i promowanie wspÓlnych przedsie

wziec podejmowanych przez pan

stwa czlonkowskie na obszarze calej

Unii Europejskiej. Nadrzednym celem

PWT Polska-Slowacja jest ozywienie
i umocnienie wzajemnych stosunkÓw na

pograniczu polsko-slowackim, ktc)re

w przyszlosci doprowadz;! do rozwiniecia

zintegrowanej i zrÓwnowazonej wspÓI

pracy obejmuj;)cej w szczególnosci rozwÓj

spoleczno-gospodarczy regionu oraz roz

wÓj infrastruktury transgranicznej. Insty
tucj;) zam!dzaj;!G! dla programu jest Mi

nisterstwo Rozwoju Regionalnego.

Priorytet 1 - RozwÓj infrastruktLllY transgranicznej
Dzialanie 1.1 - Infrastruktura komunikacyjna i transportowa

Dzialanie 1.2 - Infrastruktura ochrony srodowiska

Priorytet 2 - Rozwój spoleczno-gospodarczy

Dzialanie 2.1 - Ochrona dziedzictwa kulturowego

i przyrodniczego

Dzialanie 2.2 - Ochrona dziedzictwa kulturowego

i przyrodniczego
Dzialanie 2.3 - Projekty sieciowe

Priorytet 3 - Wsparcie inicjatyw lokalnych (mikroprojekty)
Priorytet 4 - Pomoc techniczna

1 stycznia 2007 roku rozpocz;!l sie

nowy okres programowania funduszy

Unii Europejskiej obejmuj;!cy !;tta 2007
-2013. Projekty wspÓlpracy transgranicznej

bec!;! realizowane w ramach trzeciego

celu polityki spÓjnosci Unii Europejskiej,
czyli Europejskiej WspÓlpracy Terytorial

nej, a takze w ramach Europejskiego
Instrumentu S;!siedztwa i Partnerstwa.

Europejska WspÓlpraca Terytorialna

sluzy wspieraniu, promocji i realizacji
wspÓlnych projektÓw o charakterze mie

dzynarodowym na terytorium calej Unii

Europejskiej. Stanowi kontynuacje progra
mÓw wspÓlpracy transgranicznej, transna

rodowej i miedzyregionalnej realizowa

nych w ramach Inicjatywy WspÓlnotowej
INTERREG 1II 2004-2006.

W wojewÓdztwie podkarpackim, w ra

mach Europejskiej WspÓlpl~lcy Terytorial

nej, w latach 2007-2013 bedzie realizowany
Program WspÓlpracy Transgranicznej Poi

ska-Slowacja. Europejski Instrument S;!

siedztwa i Partners[\va, w ramach którego

na Podkarpaciu bedzie realizowany Pro

gram WspÓlpracy Transgranicznej Polska

Bialorus-Ukraina stanowi inicjatywe Ko

misji Europejskiej, której zasadniczym

celem jest rozwÓj wsp()lpracy pomiedzy
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Warsztaty szkoleniowe "Transgraniczne narzedzia promocji polsko-ukrainskiego
obszaru przygranicznego" realizowane w ramach Programu Sasiedztwa Polska-Bialorus
-Ukraina .

Priorytety Programu Wspólpracy Transgranicznej
Polska - Bialorus - Ukraina w ramach Europejskiego Instrumentu

Sasiedztwa i Partnerstwa 2007 - 2013

Priolytet 1 - Wzrost konkurencyjnosci ohszarów przygranicznych
Dzialanie 1.1 - Rozwój przedsiebiorczosci

Dzialanie 1.2 - Rozwój turystyki

Dzialanie 1.3 - Poprawa dostepnosci obszaru
Priorytet 2 - Poprawa jakosci zycia

Dzialanie 2.1 - Ochrona srodowiska w obszarze przygranicznym

Dzialanie 2.2 - Bezpieczne i spra\\nie funkcjonujace granice
Priolytet 3 - Wspólpraca sieciowa i inicjaty\\y spolecznosci lokalnych

Dzialanie 3.1 - Budowanie potencjalu wspólpracy na poziomie
regionalnym i lokalnym

Dzialanie 3.2 - Inicjatywy spolecznosci lokalnych
PriOlytet 4 - Pomoc techniczna

mojskL krosniellsko-przemyski, a takze re
giony przylegle: rzeszowsko-tarnohrzeski.

lomzynski i luhelski. Po stronie hialoru

skiej w programie uczestnicz~1 ohwody:

hrzeski, minski i grodzienski oraz j~lko

regiony przylegle: wschodnia czesc oh
wodu millskiego oraz obwód homelski.

Obszarem \\spólpracy po stronie Ukra

iny s~! ohwody: \\'olynski, lwowski, za

karpacki oraz jako regiony przylegle:
ohwód tarnopolski. rówienski, i\\'ano
-frankowski.

Ivlinisterst\\o Rozwoju I{egionalnego

bedzie pelnilo role Wspólnej Instytucji

Zarz~!dzaj~lcejProgramem, W jego kompe

tencjach znajdzie sie m.in, podpisywanie

umó\\' o dofinansowanie z beneficjentami

z Polski. Bialorusi i Ukrainy. Decyzje
o przyznaniu dofinansowania dla projek

tów hedzie podejmowal Wspólny Komitet

Monitoruj~!cy. \\' sklad którego \vejc\;!
przedstawiciele \\'bdz centralnych i regio

nalnych trzech panstw uczestnicz~IC\'ch
w programie.

Wsparcie projektów realizowanych na

terenie regionów przyleglych jest ograni

czone, tzn. wysokosc srodków pomo

cowych, przeznaczonych na taki obszar.
wynosi nie wiecej niz 20 proc. calej

alokacji programu, wspierane mog~l hyc

wyh,cznie projekty nieinwestycyjne.

Calko\\'ity budzet programu na lata
2007-2013 to ]86,2 mln euro. I'cmad 60

proc. tej kwoty, tj. 114,4 mln euro, pocho

dzi z Europejskiego Funduszu Roz\\'oju
Regionalnego,

Pt-ze\\'idy\\any poziom dofinansowa

nia projektów to 90 proc. kosztó" k\\'a

lifikowanych projektu,

Potencjalnymi beneficjentami progra
mu hed~, instytucje prowadz~!ce dzialania

o charakterze non profit przyczyniaj~,ce

sie do realizacji priolytetów programu,

w tym np, \\'ladze lokalne i regionalne,

organizacje pozarzadowe, instytucje pu

bliczne, euroregiony, Dofinansc)\\'anie

bed~! mogly uzyskac projekty realizcl\\a

ne w obszarze \\'sparcia programu, za
I-()\vno projekty o charakterze infrastruk

turalnym, jak i projekty nieinwestycyjne,

przyczyniaj~~ce sie do osi~~gania celó\\'

programu poprzez spotkania, wymiany,
seminaria, imprezy o charakterze maso

wym, publikacje itp,

Oprac. Dawid Bartochowski

przez \vsp()lprace tl~tnsgraniczna, wspiera

nie transgranicznych procesó\\' rozwojo

wych i integracje regioncJw przygranicznych

Polski. Bialorusi i Ukrainy. P\X'T Polska

Bialol'lls-Uk1~lina 2007-2013, jest kontynu

acj~1 Programu S~,siedztwa Polska-l3ialo
rus-Ukraina INTEllREG IIIA Tacis Cl3e

200+2006.

Ohszar \\'spólpracy w ramach programu

po stronie polskiej ohejmuje nastepui~,ce
regiony: hialostocko-suwalski. ostrolecko

-siedlecki, hialskopodlaski, chelmsko-za-

Program Wspólpracy Transgranicznej
(P\X/T) Polska - l3blorus - Ukraina w ra

mach dzialania Europejskiego Instl1lmentu

S~lsiedztwa i Partnerstwa jest kolejnym

programem wspólpr~lcy transgranicznej,

\y któlym uczestniczyc mog~, heneficjenci

z terenu wojew<'idztwa podkarpackiego.

Instytucj~~ zal'Z~!dzajaq dla programu jest

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Celem

gj()\\nym programu jest OdpCl\\'Lldanie na

wspólne \\yzwanie zrównowazonego roz
\\'oju spolecznego i gospodarczego 1'0-

..Podkarpacki PrzcgL,d Salllorzw]o\\"y" - lipiec-sierpier) 200H 7



Rzeszów ma sluszna ambicje stania sie centrum jednego z polskich
obszarów metropolita1riych. Taki zas obszar nierozerwalnie laczy sie
z biznesem. A jak z biznesem, to i z ulubiona rozrywka ludzi z nim
zwiazanych - golfem.

Podkarpacki
Klub Golfowy ...

,..na\Vi:)zuje do bogatej tradycji gry
w golfa w Llllcucie, Tutaj przed \Vojn:!
znajclowalo sie jedno z czterech polskich
pól golfo\\'y'Ch. Zbudo\\'ala je rodzina
Potockich i na nim to biaze Radzi\\ill

\\' 193') roku stoczyi S!:II\'Il\', szeroko
opisywany w prasie pojedynek golfO\\'y
z ksi<;ciemYorku.

PrezesemPexlkarpackiegoKlubu Golfer
\VegojestStanisla\\'Sroka,Klub dysponuje
nowoczesnym symulatorem golfowym
z ponad 30 polami golfo\\'ymi z calego
s\\'iata, Nauczycielemgry jest Jan Lubie
niecki, profesjonalny gracz \\' golfa. jeden
z najlepszychgolfistó\\' \\' Polsce,

Celemklubu jest zbudowanieAkademii
Golfo\yejprzy lancuckimzamku.którabda
Iw kontynuacja przech\-ojennychtJ:lch'cji.
\'\' nastepnejkolejnosci plano\\'ana jestbu
do\\'a pelnowYJlliarO\\'egopola golfcJ\\'ego,

Adres klubu: Wola Dalsza36-.

Tel. 017 24 90 lOH. \\\\w.pkgolfpl

przybedzie (a mozna miec nadzieje. ze
czesc l nich powstanie z inicjat)wy
wladz samorz"dowych), lO opiaty 1'0

\Yinny byc jeszcze nizsze.
A juz zupelnie za darmo mozna upra

wiac golf cwicZ'IC precyzyjne uderzeniach
na przydomowym trawnikach czy nawet
na dywanie w sypialni. To jest \;\'ciaz ten
sam sport. Równiez na sprzet nie trzeba

\;\)'dawac fortuny. \'\' interneto\;\-ych ser
wisach aukcyjnych mozna znalezc kije
juz za 30 li, wiec n,m'et gdy kupi sie ich
kilka. to koszt zakupu nie bedzie pora
zaj~,cy. Charakterystyczne pileczki gol

fowe nabyc mozna juz od "-f zl za sztuke
(przewaznie jednak kupuje sie je w ora
ko\;\'aniu zawieraj'lcym 3 sztuki). I nie
potrzeba nic wiecej, by zacz~jcprz)'gode
l golfem.

MM;trzowskie uderzenia prezentuje pochodzacy z Sanoka, zawodowy golftsta Jan
Lubieniecki (otwarcie Akademii Golfa w Porebach Krzywskich - 29. 06. 2008 r.).

SPORT TYLKO DLA BOGATYCH?

Dyscyplina jest nowa tak dla kl:ljobr:lzu.

jak i dla mentalnosci mieszkancó\\' kraju
nad Wisla, St"d wiele urrzedzen i obie

gc)\\ych orinii dotyczacych golfa. jak
chocb\' ta. ze to sport elitarny. dostepn)'
tylko dla ludzi zamoznych. Ale \\arto tu
IXz\pomniec, ze jeszcze do niedawna taka

opinia SpOltUelitarnego i dostepnego rylko
dla \;\)-branców towarzysz)'1a chociazby
\;\)"scigom psich zaprzegów, Tm1Czasem
sron ten na dobre zadomowil sie \;\' na
szym kraju i z roku na rok zdobywa coraz
wieksz:l rzesze milosników.

Podobnie jest z golfem. ~lozna kupic
drogi sprzet i grac na najlepszych polach
swiata czy nalezec clo klubów pobieraj:,
cych od swoich czlonków horrendalne

skladki. Ale mozna tez grac \Y golfa
zupelnie tanio. Niewielu z nas zdaje

sobie zape\;\'nesprawe z tego, iz or1aty na
polskich polach i akademiach golfo\\}ch S,j
poró\yn)"I\'alne z kosztami ponoszonmli

pr7ez narcial7Y za kOl7ystanie z \;\}ciagó\;\'
narciarskich. Co wiecej, gdy pól \;\'Polsce

Podkarrackiego Klubu Goll'O\\'ego i \Yiel
kim milosnikiem tej szkockiej gry. \\. aka
demii s\;\'oje umiejetnosci szkolic hed:!
z,m'odnicy PKG, Dzialalnosc akademii

zapocz:itkowal 29 cze!'\\ca golf 0\\\' rik
nik rodzinny.

Znaczeniegolfa poznalI' juz samorzady,
które coraz czesciej zabiegaja o budowe
pól golfowych na swoich terenach. Coraz
\"iecej gmin decyduje sie na uczestnict\\·o
w takich inwestycjach. Przelomowy pod
tym wzgledem byl rok 2007: Bydgoszcz
i KaliszudostepnilI' bezplatnieswoje tereny
pod obiekty golfowe, które w tym roku
rozpoczely dzialalnosc. Na Pomorzu Za
chodnim podobna inicjatywa objela kilka
gmin. Jak st\vierdzil wicemarszalek woje
\\'ództwa' zachodniopomorskiego Witold
Jablonski. golf jest zapisany \\' strategii
roZ\\'oju turystyki tego regionu. Zaintereso
\yani s:l111orz:!dowcypowolali konsorcjum
gmin. a ich zamierzeniem jest budowa
sieci komunalnych pól golfowych,

Stanislaw Sroka,
prezes Podkarpackiego
Klubu Golfo\vego.
t\\'órca i prezes firmy Transsystem:

Rozlegle. zielone pola z sylwetkami
ludzi \\. charakterystycznej pozie golhst\"
skladaj:lcego sie do uderzenia. nie sa
\\ Polsce zbyt czesto spolykane . .leszcze
do nied:m'na na Podk:upaciu byl lO
\;\'idok niespotykany. Dopiero nied:l\mo
ot\\"arto lu pierwsz:! Akademie Golfa

(akademia to pole golfowe mniejsze od
relnowymiarowego, z mniejsz:! liczba
dolk()\\·. których na polu pelno\;\)miaro
\\)"m rO\;\'inno byc 18). PC)\\'st:tla\\' Pore
bach Krzywskich na plywatnym terenie

Stanislawa Sroki, który jest prezesem
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POLE SPORTOWEGO DIALOGU

Golf to swoist;1enkl;l\u &t1ogu \\' swie

cie \\'s[1cllczesnym, kt()\')' be,;eL,ce[1olq
monologistÓw (kazeh' mÓwi, nikt nie
slucha). nie dostarcza zbyt wielu okazji

do [1ro\\'adzenia rozmÓ\\'. :\a [1altie,;golfa
nalezy bm\'iem \\'ygos[1odarO\\'ac od[1o
\\iedni;! ilosc czasu. zrobic swego rodzaju
\\')'1'\\'<; w codziennosci. [1rzel\\'<; \\' za

bieganym dniu. 13ygrac \\. golfa. trzeba
byc sku[1ionym i \y pelni obecnym, a jedna

z zasad golfowej etykiety obliguje graczy
do wy/aczania na czas s[1otkan telefonÓw
komórkO\\'ych

J\lysle, ze istnieje wiele analogii [10

miedzy golfem a ja[1or'isk;, sztuka strzela
nia z luku, któq Eugen IIerrigel opisal
\y ksi"zce Zen II' sztllce h ICZIlicfll'CI. Na

mecz golfa umÓ'\\'ic si<;moze kazdy z kaz
dym: dziecko z rodzicem, altysta z mece

nasem. [1racownik z szefem. adwokat
z klientem ... Go mecz golfa to \yspÓlna gra
i rozmO\\'a \\' uporzadko\\'anym kl:ljobt:lzie

pola golfÓ",ego, a charakter gry i zasady
etykiety takim s[1otkaniom sprzyjaj;l. I to
\\'lasnie etykieta. a nie koszt\' czynia

z golfa SpOlt elitarny. Elitarnosc ta najle
[1iej u\\'idacznia sil' na tle zachowan
fanÓw innych, szczegÓlnie sradionowych,
ch'scyplin,

SKOCZNIA, BOISKO CZY POLE?

Zalózmy, ze [1e\\'na spolecznosc lokalna
posiada pe\\'n,! sume [1ieniedzy. za która
moze na s\\'oim terenie wybudowac
jeden z trzech obiektó\\' s[1ortowych:
skocznie narciarskI. boisko do [1ilki noznej

lub [1ole golfowe, \'ii przypadku skoczni,
na nienalezacym do najtai'iszych obiekcie,
trenowac bedzie zaledwie kilku. kilkuna
stu zawodników. Pozostali czlonkowie

spolecznosci mag,! co naj\\yzej pelnic
role publicznosci. Z boiska pilkarskiego

skorzysta zdecydowanie wiecej chetnych,

niz ze skoczni narciarskiej. Ale i tIk ich
liczba sila rzecz)' h<;dzie ograniczona. \\1

[1rz\'padku [1ola golfo\\'ego rzecz ma sil'
zU[1e1niein'lczej. Grac moga wszyscy. ho
golf to s[1ort ella kazdego \\' kazdym
wieku.

\\, Polsce roz[1oczeto ju7. [1ie1\\sze

realizacje golfowych [1rojektÓ\\ e!e\'e1o
[1erskich. ktÓrych wdrazanie odbywa sie

wedlug dosc [1odobnego schematu. In
\\'estor. dys[1onuj"cy terenem 80-100 hek
tanl\\'. okolo -O [1roc jego [1o\\'ierzchni
[1rzeznacza pod pe!no\\)'miarO\\'e [1ole

golfowe. Na pozostalym terenie lokuje
domy i apartamentowce (które sprzeda
\\'ane sa [1otem z odpO\\'iednim zy

skiem) oraz obiekty maj"ce uatrakcyjnic
[1o\\'stale osiedle (na [1owyzszy temat
wiecej informacji znalezc mozna \\' arty

kule Pauliny Kmiec [1t, Grill. green i golf
na \'\w\\',golfmania,[11

TU NA RAZIE JEST SCIERNISKO ...

ZaLl\\'azyc \\'i<;c nalezy. ze obiekt\' do

gry w golfa uatrakcyjniaj;! region, Dzieki
nim dane miejsce staje sie (elem odwie
dzin gracz\' nie tylko z blizszej i dalszej
okolicy, co \\'iecej - zdecydo\\'anie \\'zrasta
\\'altosc terenów [1olozonych \\' sasiedz
t\\ie takich obiektów, Stanislaw Sroka

\\'spomina. ze gdy kilka lat temu kU[1o
\\'al ziemie \\' Porebach Krz)'\yskich. to
by!a to miejscowosc, z której ludzie
wyjezdzali. Dzis kierunek migracji jest
odwrotny. a cena dzialek wzrosla dzie
sieciokrotnie,

I nie chodzi o to, by od razu budo\\'ac
pelno\\ymiarowe [1ola golfowe czy reali
zowac [1otezne projekty, 1\log,) to bye'
przeciez akademie golfa ulokowane na
zaled\\ie kilku hektarach ([1odobnie jak

ta \\' Porebach Krzywskich), czy chocby
same ,.strzelnice", na zaaranzowanie któ

rych potrzeba jeszcze mniej miejsca,
Tego tY[1u obiekty po pietwsze przycia
gaj,! tUIYStÓ\\',a po drugie zatrzymuj'l ich

Adam Rudyk
propagator golfa,
WYc\10\\'a\\'Ca mlodziezy:

\X' \\ojewództwie podkarpackim jest
wiele miejsc. które idealnie nadaja sil' do

tego, by s!\\'Orzyc na nich pola golfo\\'e

czy chocby akademie golfa, I kto pie!'\\'szy
miejsca te odkryje i w nie zainwestuje. ten

\\')'gra, \\'ygramy zreszta wszyscy, bo za

rastajace chaszczami zwirownie, ugOl')'
i tereny malo atrakcyjne dla innego rodzaju

in\\'estycji. zamieni,! sie w zielone, urokli\\'e

i zadbane przestrzenie, Golf zmienia kraj
obraz na lepsze,

Golf to spon. który zmienia ró\miez

ludzi - jego \\'alory \'\'ychowawcze S,!

oczywiste, Dlatego apeluje do wladz samo
rz,)do\\ych i do wladz PZG o t\\'orzenie

pól minigolfo\\'\'ch \\' ogródkach jorda
no\\'skich, \X' ten sposób kontynuo\\'ane

bed,! idee, pochodzacego z Przemysla, dr.

Henryka Jordana, któlY rozwój fizyczny

dzieci i mlodziezy postrzegal w kontek
scie pracy \\')'Cho\\'a\\'czej,

Golf to ró\\'niez interes, Nie jest ta

jemnica, ze najbardziej kamieniste pole

golfowe przynosi wiekszy dochód, niz

najurodzajniejszy czarnoziem, Szwecja

juz da\yno to udowodnila.

Golf na swiecie i w Polsce
Gra w golfa, polegajaca na \\bijaniu specjalnymi kijami pilki do jednego z 18 dolkó\\'

ulokowanych na polu golfo"",ym, znajduje coraz wiecej sympatyków, Szacuje sie, ze

obecnie na swiecie w golfa gra ponad 1 50 mln osób, W SkandynaWii golf jest sportem

numer 1, jego walOlY doceniaj" równiez nasi poludniowi sasiedzi, gdzie ponad 30 tys,

osób ma do swojej dyspozycji 50 pól golfo\\ych, \X' USA codziennie powstaje nowe pole
golfowe - srednio jedno pole przypada na 20 tys. mieszkanców, w Niemczech na 125 tys,

W Polsce jedno pole golfowe przypada na.. 1,7 mln mieszkanców,

Mimo iz w Polsce pól nie ma zbyt wiele, to jednak gra w golfa upowszechnia sie bardzo

szybko, W kraju jest juz ponad 30 pól golfo\\ych, a w ci,jgu roku odbywa sie kilkadziesi;!t

turniejów, na które przyjezdzaj" za\\'odnicy z wielu krajów s\yiata,
Wiecej informacji na temat golfa, regul glY, golfo\\'ej etykiety, a nawet mody znalezc

mozna miedzy innymi na licznych polskojezycznych portalach internetowych traktujacych

o tej nowej dla polskiego krajobraZLI dyscyplinie sportu. np, www.golfmania.pl.

\\'\\w,golf24,pl,
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na dluzej (nie brakuje takich, którzy
s[1edzaj'l \\' nich letnie urlopy), J\.liejsca
takie atrakcyjne sa takze dla ludzi star
szych, czesto szukajacych wyjazdowego
wypoczynku poza sezonem, Tle podkar
packich miejscO\\'osci moze sie poch\\'a

Iic az tyloma histOlycznymi budowlami
czy innego rodzaju atrakcjami, które
pozwalaja zatrzymac turyste na, dajmy
na to, dwa tygodnie? A golf jest [1rzeciez
znakomitym sposobem na to, by choc

czesc z tych, którzy co roku odwiedzaja
województwo podkarpackie, pozostalo
tu na dluzej,

Adam Kowalski
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II Festiwal Podkarpackich Smaków

W tegorocznym Festiwalu Podkarpackich Smaków, który odbyl sie 22
czerwca w Górnie, wzielo udzial 69 wystawców prezentujacych zywnosc·
tradycyjna i ekologiczna. Urozmaiceniem imprezy byli takze wystawcy
prezentujacy produkty lokalne: wyroby ze slomy i ziól, wyroby z gliny,
wyroby szydelkowe z bibuly, masy solnej, dekuparz.

TLUMY
NA STADIONIE

Festiwal Podkarpackich Smaków juz

po raz drugi gosci! w GÓrnie. W tym
roku zarówno organizatorom, jak rów

niez wystawcom i gosciom imprezy, do

pisala pogoda. Dzieki temu na stadionie

spOl1owym, gdzie odbywal sie festiwal,

zjawili sie licznie nie tylko okoliczni

mieszkancy, ale równiez przyjezdni z bliz

szych i dalszych stron naszego woje
wództwa.

Na festiwalowych stoiskach swe pro

dukty prezentowalo 69 wystawcÓw. Czego

wm nie bylo: chleby, sery, wedliny, dania

z kapusty, grochu, miesa. LasuchÓw wa

bily miody, ciasta i przerÓZne slodkosci.
Nie brakowalo oczywiscie napojÓw, w tym

tych zawieraj;lcych "procenty". A wszyst

kie te produkty i potrawy przygotowano

wedlug przepisów przekazywanych przez

pokolenia, zgodnie z tradycyjnymi receptu

rami i przy zastosowaniu tradycyjnych

metod. Oczywiscie zwiedzaj;lcy mogli nie

tylko skosztowac kazdego z prezentowa-

W konkursie na "Najladniejsze stoisko
wystawowe" zwyciezyli Maria i Mieczys
law Labeccy z Ulanowa.

nych specjalów, ale rÓwniez zakupic
wieksz;l ich ilosc.

A warto pamietac, iz zywnosc pre

zentowana na festiwalu cechuje sie \\')1

soka jakoscL!, WYWkowymi walorami

Stoiska wystawców odwiedzil marszalek województwa podkarpackiego Zygmunt Cholewinski z rodzina·
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smakowymi oraz tradycyjnym sposobem

wytlyarzania. ° tym wszystkim mozna

bylo porozmawiac z poszczegÓlnymi

producentami, ktÓrzy chetnie dzielili sie

swoimi doswiadczeniami i spostrzeze

niami dotycz,~cymi tradycyjnych kulina
ri(m.

Podczas festiwalu zaprezentow,i1i sie

jednak nie tylko producenci zywnosci.

Urozmaiceniem imprezy byli takze wy

stawcy prezentujacy produkty lokalne:

wyroby ze slomy i zic)l, wyroby z gliny,

\vyroby szyddkowe z bibuly, masy sol

nej, deku parz. Goscie mogli skorzystac

Llkze z bogatej oferty artystycznej. Przy
grywala kapela "Zagrodzianie" z blki
oraz .,Rzeszów Klezmer 13and", z recita

lem wysqpili Alicja Majewska i Wlodzi

mierz Korcz. Nie zabraklo oczywiscie
gier i zabaw dla dzieci, konkursów

z nagrodami, niebywalym powodzeniem

cieszylo sie grillowanie z VIP-ami, w tym

z marszalkiem województwa podkarpac
kiego Zygmuntem Cholewinskim.

Jedna z atrakcji bylo grillowanie z VIP-ami.

Gosciom festiwalu przygrywala kapela "Zagrodzianie" z Laki.

RAF

Tradycyjnych" prowadzona przez Mini

sterstwo Rolnictwa i Rozwoju.

W konkursie na "Najciekawszy pro
dukt" zwyciezyla fasolka z ziolami (Kolo

Gospodyn Wiejskich Wieckowice). Drugie
miejsce zajal chleb orkiszowy (Zaklad

Przetwórczo-Handlowy "Baszpol"' Sp. z 0.0.

Grzegorzówka), zas trzecie - bundz krowi

(Gospodarstwo Ekologiczne "Bio-Eko" Zo

fia i Marian Wójtowiczowie Tulkowice).
Wyróznienia otrzymaly: pierogi razowe

z kapust<) (Kolo Gospodyn Wiejskich Wier

cany), blyndza kozia (Rodzinne Gospo

darstwo Ekologiczne "Figa" z Mszany), ka

siarz kamienski (Kolo Gospodyn Wiejskich
Kamien) oraz barszcz bieszczadzki (Kolo

Gospodyn Wiejskich Wolkowyja).

W konkursie na "Najladniejsze stoisko

wystawowe" zwyciezyli Maria i Mieczy

slaw Labeccy z Ulanowa, drugie miejsce

zajelo Kolo Gospodyn Wiejskich HOlY
niec Zdrój, trzecie - Zaklad Masarski S.c.

Józef 13awol, Wojciech Bawol- Markowa.
Wyróznienia otrzymali: Wladyslaw Misiu

rek z Ulanowa oraz Wojewódzki Zwiazek

Pszczelarzy w Rzeszowie.

Nagrode specjaln" za "Najbardziej

Olyginalny Produkt Miesny" otrzymal

Zaklad Miesny "Smak Górno" Sp. z 0.0.
z Górna za polec z pieca. Nagrode spec

jaln,! za "Otyginalny Produkt" otrzymaly:

Ludwika Skiba z KUlylówki za serek

z jarzynami, Kolo Gospodyn Wiejskich

Wólka Niedzwiedzka za granaty oraz

Kolo Gospodyn Wiejskich Mosciny za

pierogi smazone z kapust".

ladniejsze stoisko, ale równiez przyznali

nagrody specjalne. Zwyciezca kategorii

na najciekawszy produkt bedzie mógl

starac sie o wpis na "Liste Produktów

WYBRALI

TE NAJ...

Tradycyjnie juz podczas festiwalu odbyly

sie konkursy dla wystawców. Jurorzy nie

tylko wybrali najciekawszy produkt i naj-

l
\
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Nasze województwo moze sie poszczycic juz blisko siedemdziesiecioma
produktami wpisanymi na Liste Produktów Tradycyjnych, prowadzona przez
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Niemalze z miesiaca na miesiac
przybywa wpisanych na owa liste produktów. Na lamach "przegladu" prezen
tujemy te, które juz zyskaly miano produktów tradycyjnych. Ostatnim
wpisanym na ministerialna liste produktem z województwa podkarpackiego
jest schab tradycyjny z Górna.

2';-)'; cm (dwa k:I\\'alki 7, jedllcgo Illic,ni:1

sch:!hu), Kruchosc, SIltik i zapach mies:!

przygotow:lnego metoda trad\'CI'in:\.
Krl.ys7:lof O;i,()g \\' s\\'ojej mOllografii "D/je

je 1':lr:lfii G()rno 1';99-1 99<r. \\\danej prl.cz

\\\'da\\'Ilirt\\'o Lihri J{esso\'iem,cs \\' 1999 r..

opisuje na przykladzie wsi ,\I:!rkO\\izna pro

ces zasiedlania tl'J'en()w puszczy, Osadnicy
\\' zamian za karczowanie puszczy i Z:I zagos

podarowywanie ziemi, uz\'ski\\'ali Ix'\\'ne

przywileje. miedzy innymi zgode na s\\'ohod

ny \\')Teb oraz wypas s\\ in, jest to kolejIl\'
dow()d na to, ze trzoda chlewna hyla dla

osadnik()w waznym skladnikiem zaplaty za
uslugi na rzecz dworu.

Studiuj:,c literature dotyczaca terenó\\'

dawnej puszczy. spotykamy dosyc jedno

znaczne wzmianki o trad\'Cji hodo\\'1i S\\'in.

jak czytamy w I'racach i materia lach z bad:lIl
etnograficznych Wilhelma Gaj-I'iotro'.\'skiego

z roku 1974, '.\ydanej przez i\luzeum Okrego'.\'e

\\' Rzeszo'.\'ie, w naslepnych \\'iekach lI~ld\'cja

hcxlowli trzcxly chlewnej uwala nadal. Szcze

gólnie mocno rozwijala sil' ona na ohszarze <xl

Sokolowa Malopolskiego. przez G()rno do
:'>Jiska,czyli w dolinie rzeki Sanu,

Ludnosc najwiecej uhijala I\'lasnie trzoc!\'

chlewnej. \\'ytworzyl sil' na\yet z\\'\'czaj, iz
kazda rodzina. chocby najbiedniejsza, zahijala

co najmniej jedn:, sztuke '.\' ciagu roku,

jednym z popularnych produktó\\' mie

snych jest schab, Wedlug przekazu informatora
udzielajacego \\')'\\iadu etnografo'.\'i z .\Iu

zeum Kultury Ludo'.\'ej \\' Kolhuszo\\'ej: poled

\yica nazywano mieso schahO\\'e. kt()re bar
dzo ostroznie oddzielano od kregoslupa.

najczesciej przeznaczano je do ohiadu, :'>Jie

kiedy jednak przed wielkimi urc)Cz\'stosciami.

u bogatych gospodarzy czesc schabu (pole

d'.\'icy dlugiejl przeznaczano do I\'edzenia,

Takie mieso wymagalo dlugiego moczenia
\\' specjalnie zrohionej zale'.\'ie .. \Ietode te

stosowali wiejscy rzeznicy z okolic G()rna.

W '.\')wiadzie etnograficznym czytam\': (",)

trzeha hylo pamietac o przekrecaniu miesa

\\ garnku dwu- luh trzykrotnie '.\' ciagu dolw,

Dla lepszego wchlaniania zale'.\)' mieso
nakluwano, nastepnie wyjete z zale'.\)' mieso

nabijano na kij i wedzono, Wedzenie schabu

odbywalo sie na wolnym ogniu, ponie'.\'az
zbyt mocny ogien po'.\'odo'.\'al I\y'suszanie

miesa i jego twardnienie,
W latach 50" 60" a na'.\'et -o, ubieglego

wieku lodówki na wsi byly praktycznie nie

znane, Koniecznosci:) bylo stosowanie pod

czas uboju gospodarczego s\>,'in\\'e '.\'lasIl\'ch

gospodarstwach wekowania '.\)Tobó'.\' z ubi

tej sztuki. Drugim sposobem poz'.\'alajacym
przed luzyc trwalosc produko'.\'aIl\'cl1 '.\')TO

bów by lo odpowiednie przygotowanie pro
duktów za pomoca wedzenia i pieczenia.

Wyroby miesne produkowane na wsi na

wlasny uzytek, zwlaszcza te szlachetniejsze 

poledwice, balerony, szynki, boczki, \\'e

dzonki - jezeli byly odpo'.\'iednio dobrze

przygotowane, mogly byc spozywane jeszcze

przez kilka tygodni w okresie letnim i przez

pare miesiecy w okresie jesienno-zimol\)'m,
('.\w'.\'.mimol.go\',pl)

z Górna jest charakterystyczny dla schabu

hez kosci (bez warkocza), ksztalt owalny.

konsystencja scisla, zwiezla. 13alwa produktu

typ0'.\'a dla schabu, w którym nie stosuje sil'
solanek z azotynami, czyli kolor szary: jego

dlugosc najczesciej oscyluje '.\' granicach

dlcarpackie!

29 kwietnia 2008 roku na Liste I'rodukt(J\v

Tradycyjnych \\' kategorii mieso s\vieze oraz

produkty miesne wpisany zostal "Schab tra

dyc\'jIl\' z Górna", Produkt '.\ytwarzany jest

przez Zaklady I\liesne Smak Górno,

Wygh)d zewnetrzny schabu tradycyjnego
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Z GfUJl~ n.ajlPodl(arpacie

Gruzinskiej delegacji przewodniczyl gubernator regionu
Kakheti Lewan Bezaszwili (drugi z prawej).

Od 20 do 23 czerwca z oficjalna wizyta
na Podkarpaciu przebywala delegacja gru
zinskiego regionu Kakheti. Goscie, wsród
których byli gubernator regionu Kakheti
Lewan Bezaszwili oraz przewodniczacy
prowincji regionu Kakheti Kacha Labuczi
dze i Georgi Czalataszwili, zapoznali sie
z mozliwosciami gospodarczymi, oferta
turystyczna oraz zwiedzili najcenniejsze
zabytki regionu.

PiCIwszego dnia pobytu delegacja gruzinska

przyjeta zostala przez marszalka wojewÓdzt,ya

podkarpackiego Zygmuntl Chole\\inskiego.

\Xi spotkaniu uczestniczyl rÓwniez 1:ldny sejmiku

\\'ojcwc'Jdztwa podkarpackiego Boguslaw To

filski. Rozmowy dotyczyly mozliwosci ,,'spÓI

pracy pomiedzy regionami miedzy inI1\mi

w dziedzinie gospodarki i turystyki.

\X'spÓlpraca wojewÓdztwa podkarpackiego

z gruzinskim regionem Kakheti zostala zapo

cz;!tkowana w roku 2000. WsrÓd wspÓlnych

przedsiewziec wymienic mozna miedzy innymi

udzial przedstawicieli wojewÓdzt,,'a podkar

packiego, w grudniu 2007 r., w prezentacji

Podkarpacia w trakcie Polskiej Wystawy Na

rodowej ". stolicy Gruzji, Tbilisi.
BP

BP

Tydzien Europy 2008

Tegoroczne obchody "Tygodnia Europy' odbyly sie w dniach od 6

do 10 maja w Gersheim, miejscowosci polozonej w Kraju Saary.

Tradyc\'jnie w obchodach udzial wziela delegacja z wojewÓdzm'a

podkarpackiego.

Delegacja z Podkarpacia, w sklad ktÓrej weszli miedzy innymi:

wicemarszalek wojewÓdztwa podkarpackiego Bogdan Rzonca oraz

radni sejmiku Boguslaw Tofilski i Mieczyslaw Miazga, podczas

"Tygodnia Europy 2008" spotkala sie z przedstawicielami wladz Kraju

Saary: sekretarzem stanu w Ministerstwie Gospodarki Albertem

Hettrichem, ministrem ds. federalnych i europejskich Karlem Raube
rem. ministrem srodowiska Stefanem M6rsdorfem,

Podczas rozmÓw w Ministerstwie Gospodarki odbyla sie prezenta

cja ,,'oje"'Ództwa podkarpackiego z uwzglednieniem glÓwnych atu-

o WSPólpracy polsko-ukrainskiej

\X'SPÓlPI:IGIgospodarcza, wymiana ofelt handlowych i inwestycyjnych,

udzial ,,' misjach i prezentacjach gospodarczych - te miedzy innymi

zagadnienia poruszane byly pocIczas spotkania przedstawicieli Admi

nistracji Panstwowej Obwodu Tarnopolskiego z wicemarszalkiem

województwa podkarpackiego Bogdanem Rzonca.

Goscie z Tarnopola na Ukrainie zwracali takze uwage na

mozli\\osci "'spÓlpracy w zakresie rolnictwa, na przyklad przy

Ambasador Belgii u marszalka

Pod koniec maja z wizyta w województwie podkarpackim goscil

ambasador Belgii w Polsce Jan Luykx. Ambasadorowi towarzyszyli

attache ekonomiczny i handlowy Nicolas NC\'e de Mevergies oraz

konsul ds. ekonomicznych Maxime Woirrin.

Dyplomaci przyjeci zostali przez marszalka Zygmunta Cholewinskie

go. Podczas spotkania goscie z Belgii zapoznani zostali z mozliwosciami

in,,'estycyjnymi wojewÓdztwa, szczegÓlnie pod Iqtem wdrazania

nO"yTh technologii i innowacyjnych rozwi;lzan w przemysle, Marsza-
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tÓw regionu, przy czym szczegÓlny nacisk zostal polozony na

miedzynarodowe lotnisko RzeszÓ,,' - Jasionka oraz s'lsiadujace z nim

tereny Podkarpackiego Parku Naukowo-Technologicznego. Spotka

nie w Izbie Przemyslm\'o-Handlowej w SaarbrCtcken dotyczylo

glÓwnie kwestii nawi'lzy,,'ania wspÓlpracy gospodarczej pomiedzy

przedsiebiorcami z terenu \\oje"'Ództwa podkarpackiego i Kraju

Saary poprzez zorganizowanie Forum Gospodarczego. Partnerzy

niemieccy poznali ponadto ,,'arunki zakladania dzialalnosci gospo

dal'CZej na terenach inwestycyjnvch Podkarpacia oraz pakiet udogod

nien dla inwestorÓw. Rozmo,,'y z Karlem Rauberem toczyly sie \yokÓl

rozszerzenia wspólpracy Podkarpacia z Krajem Saary \\' dziedzinie

gospodarki, w szczególnosci 1\' branzach: motoryzacji, lotnict,,'a

i nowoczesnych technologii.

W pazdzierniku 2008 I'. Z inicjatywy rZ'JClu Kraju Saary odbed;, sie

w SaarbrLlcken "Dni Polskie". podczas których zostan;) zaprezenro"a

ne polskie województwa. \\' rym podkarpackie.

pozyskiwaniu rzepaku do produkcji oleju i biopaliw. Wicemarszalek

przedstawiciele obwodu tarnopolskiego poswiecili takze czas na

dyskusje o mozliwosci zintensyfiko,,'ania wspólpracy kulturalnej obu

regionÓw poprzez udzial \\. imprezach kulturalnych. prezentacje

tradycji, folkloru, rekodziela i kuchni regionalnej.

Strona ukrainska zm'Ócila sie do wladz wojewÓdzm'a podkarpac

kiego o poparcie dzialali zmierzaj'lcych do utworzenia Konsulatu

Generalnego RP w Tarnopolu oraz wsparcie koncepcji powstania biura

zajmuj'lcego sie naborem i koordynacj,j projektÓw realizowanych m.in.

w ramach Programu Sasiedzm'a Polska - I3ialorus - Ukraina.
BP

lek nie omieszkal wspomniec o ewentualnych korzysciach, jakie

moga przyniesc wojewÓdztwu podkarpackiemu rozglywki mistrzosm'

EURO 2012. Korzystajac z okazji. zaprosil belgijska druzyne pilkarska

na Podkarpacie w przypadku jej awansu do mistrzostw Europy.

Druzyny pilkarskie gotowe S;) przyj;,c dwa funkcjonuj;jce \\' naszym

regionie osrodki: Aria mÓw i Straszecin.

Ambasador Belgii "yrazil nadzieje na blizsz;! wspÓlprace pomiedzy

krajami, zadeklarowal rÓ,,'nicz pomoc w poswkiwaniach belgijskiego

rcgionu partnerskiego dla Podkarpacia oraz do sprecyzowania oteny

wspÓlpracy gospodarczej miedzy belgijskimi a podkarpackimi firmami.
BP
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Po raz drugi mieszkancy województwa podkarpackiego poznali najwieksze firmy z regionu.

Ranking otwiera Firma Oponiarska Debica. Zestawienie opracowala Wyzsza Szkola Zarzadzania w Rzeszowie.

"Zlola Sell(a" podl(arpacl(ich lirm

Szefom najwiekszych podkarpackich firm gratulowal i pamiatkowe statuetki wreczal
marszalek województwa podkarpackiego Zygmunt Cholewinski.

Kolejna ftrma rozpoczela realizacje swojej inwestycji na terenie Podkar
packiego Parku Naukowo-Technologicznego. 2 lipca uroczyscie wmurowano
kamien wegielny pod polski zaklad potentata w produkcji lotniczej - MTV
Aero Engines.

MlD W parl(u

Kamien wegielny pod przyszla fabryke MTU Aero Engines wmurowali miedzy
innynti wicemarszalek województwa podkarpackiego Bogdan Rzonca oraz szef pol
skiego oddzialu MTU Richard Maier.

Wyniki tegorocznego Rankingu ,Zlota

Setka" ogloszone zostaly 20 czel"\\"CI.

Pierwsze miejsce wsród najl,'ieksz\'ch pod

karpackich firm zajela Firma Oponiarska

Debica, Na miejscu drugim uplasO\\"al sil,'

Orlen petrotank, zas na tl7,ecim ~ Asseco
Poland,

W 7 specjalistycznych kategoriach ran

kingu pielwsze miejsca zajeli-: firma Opo

niarska Debica (sprzedaz ekspoltO\\'a), Hula

Stalowa Wola (dynamika przychodów ze

sprzedazy), Asseco Poland (zysk netto),

Zaklad Przet wórst\\'a O\\'OCO\\'O-\\'arzy\\'

nego Orzech (udzial ekspoltu l\" sprzedazy),

Nowy Styl (wielkosc zatrudnienia). Asseco

Poland (najwyzsza kapitalizacja gieldo\\'a),

ICN Polfa (rentownosc sprzedaz\'),

Gala, podczas której uhonoro\lano naj

lepsze firmy ze ,,Zlotej Setki", odbila sie

\\' sali kongreso\\'ej hotelu No\\'\' D\\(Jr

II' S\\'ilczy, Wsp(J!organizalorami rankingu

s~~Marszalek Wojel\"ództ,ya Podkarpackie

go oraz Gazeta Codzienna ..Nc)\\in(
RE

Zaklad w Jasionce ma rozpoczac pro

dukcje \\'iosn~~ 2009 roku, POCl~I[ko\\o
\\' firmie znajdzie zatrudnienie 180 osób,
zas docelowo, w 2012 roku, ma ono

\\'zrosn~~c do 400 osób, Firma iI·ITU Aero
Engines zatrudnia na calym sI\"iecie 7100

pracO\\'ników i jest jednym z naj\\'iekszvch
producentów zespolów napedo\\,,'ch,

Podczas uroczystosci "dnur()\I'~l11ia ka

mienia wegielnego wicemarszalek \\'oje
\\'ództwa podkarpackiego Bogdan Rzor\ca
zaznaczyl, ze samorz4d I\"ojell'ództ\\'a \\'y
datkowal na uzbrojenie Podkarpackiego
Parku Naukowo-Technologicznego -tO mln zl.
Dzieki temu firma MTlT (a \\'(zesniej inny
s\\'iatowy koncern - Dorg\Varner) zaintere
sowa la sie terenami polozommi \\' sa
siedztwie lotniska w Jasionce. Szefoslll'o

MTU, podobnie jak \\czesniej firmy
DorgWarner, u7.l1alo je za niez\\'ykle ~nrak
cyjne pod wzgll,'dem in\\'estycyjmm

Wmurowanie kamienia \\egielnego pod
budowe fabryki dowodzi, jak st\\ierdzil

przedstawiciel firmy, ze ,\ITlT lnalazla na
Podkarpaciu przychylny klimat u \\ladz

regionalnych, dzieki czemu podjela imle
stycje, która jest 7.I1akomitym uwpelnie

niem roz\Vijaj~~cegosie II' regionie przemy
slu lotniczego i Doliny Lotniczej,

BP
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Znamienitego jubileuszu gratulowal dyrektorowi i pracownikom rzeszowskiego
WORD czlonek Zarzadu Województwa Podkarpackiego Stanislaw Bajda.

r-J---
""""~-, ->---

r~-
.c-

DZ

któlych w 2007 r. leczone byly 17 173
osoby).

W strukturach szpitala znajduje sie

Podkarpackie Centrum Onkologii, wsklad

którego wchoc\z;! oddzialy: Ginekologii
Onkologicznej z 35 lÓZkami, Chemiote

rapii z 25 lózkami, Hematologii z 24

ICJzkami, Dziennego Pobytu z 10 lózkami.
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny

im. F. Chopina w Rzeszowie stawia na

ci:~gly rozwój oraz zapewnienie dostep
nosci i wysokiej jakOSCi swiadczen zdro

wotnych udzielanych chorym. SluL!

temu zakupy inwestycyjne, przeprowa

dzanie modernizacji oddzialów i "ypo

sazanie ich w nowoczesny sprzet i apa
rature·

Do rozwoju placcJwki wydatnie przy
czynia sie Samorz:!d Województwa Pod

karpackiego, dofinansowuj:!C realizacje

róznorodnych programów. b!czna kwota
na realizacje przedsiewziec to 7 588 390 zl,

z tego ze srodków budzetowych woje

wództwa podkarpackiego, w ramach

Wieloletniego Programu Inwestycyjnego
na lata 2007-2012, przeznaczono w roku

2008 kwote l 763 500 zl.

Szpital zatrudnia obecnie 1125 pracow

ników. Z ogólnej liczby osób zatrudnio

nych w placówce 125 stanowia lekarze,

725 pracownicy tzw. sredniego personelu

medycznego (w tym pielegniarki i po

lozne), 81 osób pracownicy administra

cyjni.
Szpital posiada certyfikat ISO 9001

-2001, któlY zostal wreczony 30 maja

2008 r. Audyt certyfikacyjny odbyl sie

w marcu br., potwierdzil zgodnosc systemu

zarz:!dzania jakosci:! stosowana w placów

ce z normami miedzynarodowymi.

pracuje "'yspecjalizowana kadra me

dyczna. Szpital dysponuje 602 lózka
mi. W 2007 L leczonych bylo tu okolo

30 000 chorych.

Szpital dysponuje równiez: '13 miej
scami na Oddziale Leczenia NO"'orod

kó,,' z Intensywn" Opiek;l j\Iedyczn:~

(których \\' roku 2007 leczonych bylo

206)), 30 miejscami na Oddziale Psy

chiatlycznym dziennym (na którym le

czono 361 osób), 10 miejscami w Od

dziale Chemioterapii Dziennej (w roku

2007 leczonych bylo 8206 chorych), Hi

stanowisk na OddZiale Hemodializy (na

Jubileusz rzeszowsl(iego
szpitala

Szpital imienia Fryderyka Chopina w Rzeszowie dziala juz od 110 lat. Jak
na tak znamienity wiek, "jubilat" ma sie znakomicie - wciaz sie rozwija
i wzbogaca o nowy sprzet.

10 lat rzeszowslliego WORD

7 czerwca Wojewódzki Osrodek Ruchu Drogowego w Rzeszowie obchodzil

jubileusz lO-lecia powstania. Nie zabraklo okolicznosciowego spotkania, gratulacji
i zyczen dalszego rozwoju placówki. Dyrektorowi oraz pracownikom osrodka

skladali je miedzy innymi wiceprzewodnicz:lca Sejmiku Województwa Podkarpac

kiego Teresa Kubas-Hul oraz czlonek Zarz:ldu \X!ojewództwa Podkarpackiego
Stanislaw Bajda.

Dzialalnosc szpitala datuje sie od 3J

grudnia 1897 L, kiedy to odbylo sie

poswiecenie nowego budynku lecznicy.
Byl tak nowoczesny, ze st,mowil zainte

resowanie magistratów z calej Galicji.

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny

im. F. Chopina w Rzeszowie, dla którego
organem zalozycielskim jest marszalek

województwa podkarpackiego, funkcjo

nuje od l stycznia 1999 r. jako Samodziel

ny Publiczny .Zaklad Opieki Zdro
,,·otnej. Szpital dysponuje 2l oddzialami

"'yposazonymi \y nowoczesn,! apara

ture i sprzet medyczny, na których

-4
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Kurylówka lezy na prawym brzegu Sanu, na pólnocny wschód od
Lezajska. Przed wojna zamieszkiwalo ja nieco ponad póhora tysiaca osób.
Okres okupacji niemieckiej zapisal sie w historii tej miejscowosci niezwy
kle tragicznie. Pacyfikacje i aresztowania kosztowaly zycie kilkudziesieciu
jej mieszkanców.

POD NOWA

OKUPACJA

Pod koniec lipca 1944 r. okolice

Lezajska zostaly opanowane przez Armie

Czerwona· Tempo sowieckiego natarcia

bylo wysokie, udalo sie unikn~)c powaz

nych zniszczen zarówno w miescie, jak

i okolicy. W duzym stopniu bylo to
zasluga zolnierzy Polskiego Podziemia,

którzy udzielali pomocy sowieckim od

dzialom. W nastepnych tygodniach w re-

urvlówl(a

jonie Lezajska rozegraly sie wydarzenia

typowe dla polskiego lata 1944 r. W slad

za frontowymi oddzialami Armii Czer

wonej szlo NKWD, które dokonywalo
aresztowan zolnierzy Armii Krajowej

i przedstawicieli Delegatury Rz~!du na

Kraj. Wkrótce, oprócz NKWD oraz rodzi

mych komunistów, pojawil sie nowy
wróg. Od jesieni 1944 r. nacjonalistyczne

podziemie ukrainskie podjelo intensywne

prace nad tworzeniem wlasnych oddzia

lów zbrojnych, które wkrótce podjely

Mjr Franciszek Przysiezniak
ps. "Ojciec Jan".

akcje terrorystyczn~! wobec Polaków za

mieszkalych na prawym brzegu Sanu.

W tej skomplikowanej sytuacji 26 lutego

Uroczystosci z okazji swieta 3 maja 1945 r. w Ozannie, polaczone z msza sw. i przysiega zlozona przez oddzialy lesne Inspektoratu
"Hanka" NZW oraz dezerterów z Wojska Polskiego. Przysiege odbieral Franciszek Przysiezniak "Ojciec Jan". Kilka dni pózniej, 7
maja, oddzialy te stoczyly pod Kurylówka zwycieska bitwe z ekspedycja wojsk NKWD.
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INST~TUT PAMIECI NARODOWEJ
KOMISJA SCIGANIA ZbJ\OUNI Pi\ZhCaKO NAJ\OUOWI POLSKlhMU

OUUZIAL ~ nZhSZO~lh

ul. Slowlicklego 18
tel. (0-17) 8606026

www.lpn.gov.pl

19-1':; r. komendant Okregu Rzeszow

skiego NOW Kazimierz lllirecki wydal
rozkaz formalnie \\'7.nawiaj;lcy dzi;dal

nosc organizacji. W polowie mare;I przy
dO\\'Ództwie okregu pO\\"(llano do zycia
Komende Oddzi;tlÓw Lesnych, ktÓr;l po

cZ;ltkowo kierowal kpt. Tadeusz Glyh
le\yski .,Ostoja". Komendzie OL podle
galo osiem oddzialÓw. \'i'srÓd nich byly
oddzialy: I3ronisla\va Gliniaka .,Radwana",
Stanisla\\'a Pelczara ..l\lajki". Franciszka
SzalkI "Lisa" i ]cJzefa Zadzierskiego "Wo

Iyniaka·'.
\'i'iosn;l 194') r. lasy hyly pelne od

dzialÓ\\' partyzanckich. NK\'iD ze zrozu
mialych przyczyn zaciekle zwalcz;do

polsk;) konspiracje niepodleglosciow;!,
ale nie zawsze jednak mialo rozeznanie
\\ terenie. jedynym pewnym sojuszni
kiem enkawudzistÓ\\' hyl Urz;ld I3ezpie
czenstl\·;1. Poparcie pozostalych polskich
sluzh mundurowych nie bylo juz tak
oczy\\·iste. ZarÓwno w milicji. jak i w Woj
sku Polskim rzadko akceptowano ohec
nosc sowieckich oficerÓw oraz agresywn;!

propagande przeci\\'ko legalnym wla
dzom RP. \YI \vojsku permanentnie trwaly
aresztowania zolnierzy i oficerów podej
rze\\'anych o sluzhe \\' Armii Krajowej.

Rozlala sie fala dezercji. Sowieci nie
mogli byc pewni nawet pretorianów no
\"ej wladzy, jakimi hyly tworzone na
\\'zór sO\\'ieckiego NK\'iD \\'ojska We
\\'Iletrzne (pózn iejszy Korpus Bezpieczen
sm'a We\vnetrznego), których zadaniem
mialo hyc przede \\'szystkim z\\'alczanie
podziemia niepodleglosciowego. Oto na
przyklad 23 kwietnia 19-15r. z Luhaczowa
zdezenero\\'ali zolnierze 2. Samodzielnego
Batalionu Operacyjnego (S130) Wojsk
W'e\\'netrzn ych.

STARCIA

Z SOWIETAMI

\'i'kroczenie "sojusznika naszych ;dian

tÓ\\'" - jak zwyklo sie okreslac Armie
Czelwona - nie popra\\'ilo bezpieczen
st\\'a polskich mieszkancÓ\\' KlIlylówki.
\'i' marcu 194') r. Kuryl(n\'ka byla dwukrot
nie atakowana przez mieszane sowiecko
-ukrainskie oddzialy.

K\viecien 194') r. uplyn;ll pod znakiem
eskalacji konfliktu ukrainsko-polskiego
na prawym brzegu Sanu. Doszlo do

czystki etnicznej w Lasach Sieni;l\"skich,
ataku UPA na \\li;Wlwnice (17 k\\'ktnia

19-1') r.) i polskiej akcji odwetowej w Pi
skoro\\'ie;lch (18 kwietnia 194') r.). Pod
koniec kwietnia dowÓdztwo nad Od

dzialami Lesnymi NOW obj;ll mjr

Franciszek Przysiezniak, ps. "Ojciec jan".
Przysiezniak mial duze dos\\'iadczenie
w dO\\"(Jdzeniu oddzialami p;lItyzanckimi
- od 1943 r. dowodzil zgrupowaniem
AK-NO\'i' na pograniczu LlsÓ\Y jano\\'

skich i Puszczy Solskiej. Pod koniec
kwietnia 194') r. Przysiezniak, dowodz;)c
OL NOW. przeprowadzil akcje pacyfika

cyjn;l na jaroslawskim Zasaniu i \\' rejonie
Oleszyc. Po zakonczeniu operacji zgru
powanie przeszlo do rejonu Ozanna 
- Kuryló\\·ka.

2 maja 194') r. w Bilgoraju zdezettero
wal 3. Samodzielny Batalion Operacyjny

\'i'ojsk \'i·e\\netrznych. W poscig za de
zerterami wyruszyl batalion 11. pulku
pogranicznego NKWD. Obszar poszuki
\\'an sukcesywnie rozszerzano.

6 maja 194') r. do Cieplic wkroczyl

oddzial NKWD, ktÓrego prze\\'odnikiem
hyl Stepan Wolczasty z Piskorowic
- czlonek UPA i byly policjant ukrainski.
SO\\'ieci wdarli sie do posterunku 1110
i upro\\'adzili czterech przebywaj;)cych
w nim \\'Ówczas milicjantów, ktÓlych na
stepnie pr;l\\'dopodobnie zamordo\\'ali.
W trakcie napadu doszlo do \\j'miany
ognia miedzy pozostalymi cieplickimi
milicjantami a oddzialem sowieckim.

Tego samego dnia niewielki oddzial
rozpoznawczy dotarl do KUlylówki, zo
stal jednak przepedzony przez ogien
karabinó\\' maszynowych zgrupo\\'ania
"Ojca jana". Starcie z Sowietami bylo
jednak nieuchronne.

BÓj POD
KURYLÓWKA

Rankiem 7 maja 1945 r. w kierunku
Kulna wyruszyl patrol zolnierzy z od
dzialu "l\lajki". Przed Kulnem natkn;)1 sie
na tyraliere sowiecka, Odglos wystrzalów
zaalarmowal zolnierzy "Rad\vana", którzy
stanowili ubezpieczenie Kuryló\\·ki. Nie
maj;!c wyraznego rozkazu, "Radwan"
zacz;!1 sie wycofywac. OdwrÓt zostal
wstrzymany w centrum \\'si, kiedy na
pole bit\\·y przybyl "Ojciec jan".

Oddzial ..Ibdwana" otrzymal rozkaz

ohrony okolic szkoly i budynku gminy.
Atakom sowieckim opieral sie przez

blisko godzine. po czym otrzyma I wsp;lr
cie oddzialu .,lIlajki", scL}gnietego do
Kurylówki z s;)siedniego Tarnawca. Na
tarcie so\\'ieckie zalamalo sie. Nasqpilo

przegrupowanie oddzialów NKWD, ktÓ
re chcialy okqzyc obronc(JW od strony
Sanu. I ten atak sowiecki zostal odparty,

tym razem przez oddzial "Wolyniaka",
który w pore dot;lrl z Ozanny, Ci;!gle
walki tlwaly blisko siedem godzin, do
godziny 13. Okola godziny l') SO\\'ieci
jeszcze raz próhowali zlamac op()r, ata
kuj;)c frontalnie od strony lizjelY lasu na
pólnocny wschÓd od KUlylÓwki. r to
natarcie z;tlamalo sie w ogniu broni
maszynowej,

PÓZnym popoludniem, spodzie\\'ajac
sie kolejnego ataku, "Ojciec jan" wydal
rozkaz wycofania sie z wioski. Oddzial
"Majki" \\'ycofal sie w rejon Przychojca,
oddzial "RacIwana" na poludnie, w kie
runku jaroslawia, ..Wolyniak" ze swoimi

ludzmi odskoczyl na lewy brzeg Sanu
w okolice Grodziska Dolnego. Wrn

z oddzialami NOW Kurylówke opuscila
czesc jej mieszkancÓw, Slusznie prze
czuwano, ze Sowieci becl;! chcieli sie

zemscic na ludnosci cywilnej za porazke
poniesiona z \';)k paltyzantów.

Straty sowieckie byly wysokie. Zginelo
prawdopodobnie 57 enkawudzistów. Ze
strony NO\'i' poleglo siedmiu zolnierzy,
zas pieciu zostalo ciezko rannych.

8 maja do Kurylówki wkroczyla eks

pedycja NK\\D. Smvieci zamordo\\'ali
osiem osób. Spalono zabudowania wio
ski. Tego samego dnia inny ocldzial

KWD spacyfikm"al wies Przymiarki
(12 kilometrÓw na poluclniowy wschód
ocl KurylÓwkil, zabijaj;)c siedem osób.
Akcja na Przymiarki nie byla clzielem
przypadku, \'iczesniej wioska ta byla
oparciem dla oclclzialÓw partyzanckich
Obwoclu AK jaroslaw, 14 maja 19-15 l'.

NKWD rozbilo posterunek MO w Majcla
nie Sieniawskim. W wiosce enkawudzi

§ci dopuscili sie gwaltów.
Przez kilkaclziesi;lt lat bitlva poci Ku

ry1ówLl otoczona hyla milczeniem. Do
dzisiaj \\' \\'iosce nie ma upamietnienia
tamtych wydarzen, O bitwie poci Kury
lówk;! przypominaj;l rozsiane na kilku
cment;lrzach mogily poleglych \Vó\\'czas
zolnierzy polskiego podziemia oraz k\\'a
tera na cmentarzu w Tarnawcu, w ktÓrej

pochowano mieszkanców KurylÓwki
pomorclowanych przez NKWD nazajutrz
po bitwie,

Tomasz Bereza
(013EP rpN Rzesz(Jw)
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t;lblau object, instalacje przestrzenne (m,in,

Ikminiscencje. Drabina do nielxI. IJrang
nach Osten, IJrang nach \\'estl'n l, Od
ni()sl swiatowy sukces \\' obu dzil'dzi

n;rch swej twÓrczosci, Laureat licznych
nagr()d i wyrÓznien,

13 marca 1997 L, \\' dniu -S, urodzin

artysty i \\' piec\lziesieciolecie jego pracy
t\\'Órczej, uroczyscie ot\yorzono \\' Te
atrze im, W, Siemaszkowej w Rzeszowie
Galerie jego imienia, \\' ktÓrej prezento-

i prowadzil seminaria \\' Wyzszej Szkole
Informatyki i Zarz;ldzania z siedziba

\\' Rzeszowie, jak powiedzial \\' reportazu
zrealizowanym dla III Programu Pols
kiego Radia, kazdy pO\\T()t do rodzinnego
miasta byl dla niego oczyszczeniem
i zrÓdlem sily, 6 marca lorr L zostal
uhonorowany tytulem Doktora Ilonoris

Causa Uniwersytetu Rzeszo\\'skiego (jako
druga osoba po janie 1';1';\'le II), Byl to
jego ostatni, ale jak 7~r\\'Szeniem'\'kle
intensywny. pelen \\')'clarzen aJlYst\'CZm'ch
i spotkar\ towarzyskich pobyt w Rzeszo
wie, Wielki artysta, serdecznie z Rzeszo
wem zwi;vany, zmarl 2-+CZel\\'Gl 20m L
';\' \,\'arszawie,

Józef Szajna.

Urodzil sie 13 marca 1922 roku

';\' Rzeszo';\'ie,\'\, czasie II ';\'ojny s\\'iatO\yej
byl czlonkiem ruchu oporu i \viezniem
obozó\\' koncentracyjnych w Oswiecimiu
i 13ucllen';\'aldzie, Po wojnie studiO\\'al
grafike i scenografie na ASP \\' KrakO\\'ie,

Byl malarzem, scenografem, rezyserem
teatralnym, teoretykiem teatru, TwÓrca

wizyjnych, autorskich spektakli teatralnych
opartych na ,,\'ielkiej klasyce swiato\\'ej
i na scenariuszach wlasnych, m,in,:
Akropolis (wspólnie z jerzym Grotow
skim), Faust, Replika, Majakowski, Dan
te, Cer"antes, Witkacy), Dyrektor Teatru
Ludo';\'ego \\ No,;\'ej Hucie (1963-1966),
Twórca Centrum Sztuki STUDIO - teatru

i galerii (1971-1982), jako plastyk two
rzyl obrazy, rysunki, kolaze, asamblaze,

\\';lI1ych jest kilkadziesi;lt prac podaro

\\';lI1ych mieszkarlcom Rzeszo\\'szczyzny
przez t';\'Órce, To wydarzenie zapocz;Jt
kO\yalo okres intensywnej obecnosci JÓ
zefa Szajny ';\' Rzeszowie, Z aktorami
Teatru im, \'\'. Siemaszko';\'ej zrealizo';\'al

S\\'Ójostatni spektakl Deballages, z ktÓrym
';\)'stepo\\'al na festiwalach teatralnych
';\' Polsce, Slowacji, Rumunii, llkrainie
i \\' i\leksyku, zdobywaj;lc m,in, Gr;rnd
Prix "Zlotego Lwa" J\liedzynarodO\\'ego
Festiwalu Teatralnego we Lwowie jesie
nia 2000 L W pazdzierniku 2002 L na
placu Cichociemnych na rzeszo\\'skiej

staró\\'ce stan;!1 pomnik Przejscie 2001
jego projektu - jedna znajciekawszych
i najpiekniejszych rzezb wspólczesnych,
Od 2001 L przez kilka lat \\)'kladal

Ten krÓtki szkic wspomnienio\\'y jest
swiadectwem moich spotkan z profeso
rem Józefem Szajna i jego t\\'()rczoscia,
z';\'laszcza z jej ostatnim okresem. ktÓI"
z czasem zacz;,1 okreslac mianem TF:Al~

TU, jest wyrazem wdziecznosci za tmal\'
slad, jaki ten Wielki CzlO\\iek pozost;l\\il
\\' moim zyciu i podziekO\\'aniem za
przesianie jego twÓrczosci, ktÓra \\'zrusz;r,

przeraz;r, pobudza do istotnych rdleksji
nad fundamentalnymi sprawami z\'cia,
smierci, dobra, zla, historii, ksztaltu i roli

sztuki, misji artysty i twórcy kultury,
a takze za wiele niezwyklych rozmÓ,;\',
sytuacji, zdarzen i przezyc. ktÓre byh'
moim udzialem za jego przyczyn;], jÓzef
Szajna byl bowiem czlo';\'iekiem szczo
(ltym, hojnie obdarowuj;,cym innych tym,

co ma najlepszego, obdarzonym magiczna
umiejetnoscia nadawania codziennosci
niezwyklych wymiarów, elektryzuj;,qlll

otoczenie, Doswiadczylam tej pozyt)\ynej
magii jego osobowosci wiele razy - ostatni
I:rz w przeddzien uroczystosci nadania mu
Doktoratu Honoris Causa Cni';\'ers\1etu
Rzeszowskiego 5 czelWGr 2007 1'" kiedy to
zaczarowal grono osób - s\\)'ch przyja
ciól z Wyzszej Szkoly Informat\'ki i Za
rzadzania w Rzeszowie - niez\\Ykloscia

opowiesci o spotkaniu z papiezem Be
nedyktem XVI w czasie jego pobytu na
terenie obozu Auschwitz-Birkenau,

Po raz pierwszy spotkalam sil' z profe
sorem Szajn;! w przeddzien uroczystosci

jubileuszu 75, urodzin i 50-lecia prac\'
artystycznej, 12 marca 199- L \\'ted\'
przeciely sie nici naszych los()\\, :\ie
stalo sie to jednak przypadkiem, ale bdo
w jakiejs mierze konsekwencj;l przebytej
przeze mnie drogi. W polo\\'ie lat 70..
kiedy &lczynalam swoje s';\'iadome uczest

niczenie \\' kulturze, teatr józefa Szajm' bd
czesci;l wielkiej legendy, Z perspekt)wy
czasu mozna juz wyraznie po';\'iedziec,

ze w historii polskiego teatru XX \\'ieku

hy\ to okres wielkiego spe\nienia, 1'0-
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wstaly w(J\VCZ;IS wybitne, legendarne
spektakle, o kt<lrych m(J\\'i1o sit;' nie
tylko w cilej Polsce, ale i w swiecie:
Apocalypsis cum figuris jerzego Grotow
skiego, Dziady i Wyzwolenie Konrada
Swinarskiego, 13iesy, Noc listopadowa
i Zhrodnia i kara Andrzeja Wajdy. Swoje
zlote lata przezywaly teatry studenckie:

Stu, Ósmego Dnia, Kalambur; powstaly
""()WCZ;ISGardzienice i Scena Plastyczna
KUL. Tadeusz Kantor w Umarlej klasie
i Wielopolu, Wielopolu wykreowal swój
Teatr Smierci. Zas józef Szajna realizo
wal swoje najwyhitniejsze dziela: Fausta,
Heplikt;', Dantego, Cervantesa. A prze
ciez w tym czasie tworzyli swe spektakle
takze: jerzy jarocki, Kazimierz Dejmek,
jerzy Grzegorzewski, Kazimierz 13raun,
Adam Ilanuszkiewicz i Ilenryk Toma
szewski.

jako mlodzi ludzie bylismy urzeczeni
teatrem - tworz;!C kabarety, przedstawie
nia, happeningi marzylismy o byciu akto

rami u Szajny, Grotowskiego, Kantora ...
Bardziej poci;!gala nas teatralna awan
garc!;I (i przyznam sie, ze ta sklonnosc
we mnie pozostala - tradycyjny teatr,

nawet \\' wyhitnych realizacjach, zwykle
mnie troche nudzi). Podczas swojego

pohytu w Warszawie na Olimpiadzie
jezyka Polskiego w 1979 l'. pierwszym

miejscem, do którego sie udalam, hyl
Teatr Studio, gdzie ohejrzalam spektakl

józefa Szajny Smierc na gruszy. Kiedy
moje zycie osobiste tak sie ulozylo, ze
po stlldiach przyjechalam z rodzina do
Hzeszowa, wiedzialam, ze w tym miescie
urodzili sie dwaj moi Mistrzowie: józef

Szajna i jerzy Grotowski.
Pod koniec lat 80., powiadomiona

o planach powstania galerii Szajny, zglo
silam sie do ówczesnego dyrektora Mu

zeum Okregowego w Rzeszowie jako
kandydatka na jej kustosza. Nie udalo
sie wtedy powolac galerii, a ja na pewno
nie mialam wówczas ani potrzebnych

kwalifikacji, ani doswiadczenia. Przyjacie
le, oceniaj,!c moje predyspozycje, sugero
wali mi podjecie pracy na uczelni, co tez
sie wkrótce stalo. Nadal interesowalam
sie sztukami plastycznymi i publikowa
lam teksty na ten temat na lamach prasy
lokalnej. Z rekomendacji prof. jerzego
Chlopeckiego rozpoczelam wspólprace
z Rozglosni,! Polskiego Hadia w Rzeszo
wie, prezentujac tam swoje felietony
o sztuce.

Takie byfy okolicmosci mojego ponow

nego spotkania z józefem Szajn,! w roku
1997. Spotkal mnie zaszczyt reprezen

towania rzeszowskiego srodowiska na
ukowo-artystycznego na konferencji
poswieconej twórczosci artysty. Zanim

pocbrOlV;lI1a !{zeszowowi kolekcja prac

;lItysty zmlazla sie \\' adaptow;lI1ym do
tego celu poddasZLITe;ltru im. \XI. Siem;lsz

ko\Vej, ogl:ldalam prace artysty w pod
ziemiach Urzt;'du Wojew<ldzkiego w Rze
szowie w low;lrzystwie Ileleny f\larii
GI:lCl (/~llrudnionej m st;\Ilowisku, o ktÓre
przed bry sie ubiegabm). 12 marca 1997 l'.
przeprowadzilam z j<lzefem Szajn:!
dlu:i.sz:! rozmowe w Teatrze im. W. Sie
maszkowej. jej zapis opuhlikowalismy
wraz z blokiem materialów posesyjnych
w numerze 3. "Frazy" z roku 1997.

P;lmi<;tlm, ze mocno juz zmeczony inten
sywnymi przygotowaniami do jubileuszo
wych uroczystosci Profesor "przeegzami
nowal" mnie na pocz;!tku ze znajomosci
opracowan na temat jego twórczosci.
13ylamniezle przygotowana, bo pracowa
lam akurat nad tekstem, któty mialam

wyglosic na konferencji. Pamietam, ze
napisaLIm go w ci,!gu kilku godzin,
w stanie, który mozna okreslic slowami
"w natchnieniu". Mialam ogromn'l tre
me, kiedy go czytalam w ohecnosci

Profesora, jego zony 13ozeny, wybitnych
znawców twórczosci - Bozeny Kowal
skiej i Zbigniewa Taranienki w auli
Wydzialu Pedagogicznego, szczelnie
wypelnionej przedstawicielami wladz,
goscmi jubileusZLI, moimi kolezankami

i kolegami z uczelni, rzeszowskimi alty
stami i dziennikarzami oraz mlodziez,!
akademick,!.

Moje odczytanie twórczosci józefa
Szajny (a znalam wtedy przecie wszyst
kim jego twórczosc teatralna, barcIziej
zreszq z kSi,!zek i filmowych rejestracji
niz z autopsji) zatytulowalam Kohelet,
Faust czy Demiurg' Wcielenia józefa
Szajny. Tekst przyjeto niespodziewanie
goraco; do dzis uwazam ten wystep za
jeden z moich najwiekszych sukcesów.
Od tamtego marcowego przedpoludnia
do dzis jest we mnie nic Szajny - moze
podobna do tej, która jest losem i brzemie
niem Kobiety z Czelwema Nitka - jednej
z bohaterek Deballage'tl.

Bycie w twórczym dialogu z innymi

bylo szczególm! cecha osobowosci i twór
czosci józefa Szajny. W sztuce intereso
wal go nade wszystko czlowiek. Zawsze
tez najpelniej wypowiada I sie przez me

clia, które angazuja aktywnosc wielu
ludzi: scenografie, teatr, envoirnment,
happening. jednym ze zródel jego sukce
sów byla umiejetnosc wspólpracy, inspi
rowania dzialan altystycznych, zarazania
swoimi pomyslami. Mialam okazje kilka
krotnie obselwowac, z jaka radoscia
i ochot,! pracuj,! z nim aktorzy, pracownicy
róznych galerii, altysci realizuj,[cy jego
wizjonerskie projekty: Przejscia, Drabiny

do nieha, Deballage'u, czy ostatniego
z pomysl()w - ..zywego" monumentu Ko
piec Pami<;ci i Pojednania na terenie
obozu Auschwitz-Birkenau. Profesor nie

zrazal sie przeciwnosciami i niepowo
dzeniami, byl ponad srodowiskowymi
niesnaskami i przejawami zawisci, nie

strudzony w urzeczywistnianiu swoich
wizjonerskich pomyslów. [ zwykle re;i1i
zowal swe idee, poniewaz wierzyl w ich

wage; byl tez wytrwaly, cierpliwy i pomy
slowy. jakby stale mial w pamieci ewan
geliczne przesianie: .,Proscie, a bedzie

w;lm dane; szukajcie, a znajdziecie; ko
!;Iczcie, a otworza wam. Albowiem kazdy,
kto prosi, otrzymuje; kto szuka, znajduje;
a kolacz;!cemu otworz;," (lvIt 7, 7).

Szajna hylmoralist;!, aktywnym uczest
nikiem wydarzen historycznych XX wie

ku, ofiar;! i swiadkiem Zaglady. jednym
z tych, którzy przeciwstawili z;t1ewaj,!cej
swiat Nicosci twórcz;[ aktywnosc i prace

nad solx,. Dostrzegali oni nieadekwat
nosc tradycyjnej estetyki, jej czesciow;l
kompromitacje i poszukiwali nowych
form sztuki, które moglyby wyrazic ich

dramatyczne doswiadczenia, kondycje
wspólczesnego czlowieka, charakter no

woczesnej cywilizacji.
Z perspekty';vy swego dlugiego zycia

józef Szajna mówii, ze wszelkie zlo
bierze sie z tego, ze czlowiek siehie

zaniedbal. Nigdy tez go nie idealizowal
- na samego siehie i na innych spogladal
bardzo krytycznie i bez zludzeI'i. Przypo
minal, ze jego uniwersytetem byl obóz
koncentracyjny, a wiedza, któr;! tam
zdobyl, byla empilyczna i bezwzgledna .
.lego clar wspólpracy z innymi bral sie
miedzy innymi z intuicyjnej zdolnosci
zrozumienia drugiego czlowieka, rozpo
znania jego charakteru, docenienia darów
i umiejetnosci ich dobrego spozytkowania.
Nie tolerowal natomiast lenistwa, glupoty
i dzialan, powodowanych zla wola·

Pokolenie wojenne, do którego nalezal,
tak okrutnie przez wojne zdziesi;[tkowane,
mialo swoich mistrzów: wielkich romanty

ków, Cypriana NOlwida i josepha Conra
da. Przedstawili oni heroiczn,[ wizje czlo
wieczenstwa, które nie jest nam dane
z.urodzenia, ale jest zadaniem, zmaga
niem sie ze swoimi wadami, wysilkiem
pokonywania ograniczen, "cial przera
staniem". Czlowiekiem sie nie jest, nad

czlowieczenstwem sie pracuje, czlowie
kiem sie stajemy dopiero w procesie
zycia. Kiedy rozmyslam o nici Szajny
w moim zyciu, mam w pamieci wlasnie
to uniwersalne przeslanie, którego by!

wspanialym przykladem.

Magdalena Rabizo-Birek
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Pod koniec maja w Teatrze im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie odbyla
sie premiera spektaklu poswieconego pplk. Lukaszowi Cieplinskiemu pt.
"0 nim zapomniec nie wolno. Rzecz o Lukaszu Cieplinskim", w rezyserii
Slawomira Gaudyna.

o nim zapomniec
nie wolno

sil' Pawel Gladys, Scenografie do srektaklu

stllorzyl Grzegorz Janiszellski, a muzI'ke

skomronO\l'al .larosbIl Babula, Intl'gr~t1na

czesci,) rrzedstawienia sa zdjecia filmo\\e,

rrzedstawiaj,)ce scem rrzesluchal\ Cierlin

skiego, Zrealizoll'al jl' .\Iaciej Flaumenhafr.

W role oficera rrzesluchujacego l\ck-liI sil'

Przemysbw Tejkowski.

Zarraszamy do obl'jrzenia spektaklu, kt()n

bedzie rrezentO\laIl\' II Te,ilrze im, \\',IIl(!I

Siemaszkowej - na ,\lalej Scenie im, Zdzislalla

Kozienia wedlug harmonogramu te,ltralnego,

bohatera z naszego regionu rrlk, Lukasza

Cierlinskiego,

Scenariusz srektaklu rowstal II' orarciu

o materialI' archiwalne Instytutu Pamieci Na

rodO\\ej, \'(' role Lukasza Cierlinskiego I\cielil

Srektakl to wsrÓlna rrodukcja Teatru im,

\\:111(11- Siemaszko\\'ej II' Rzeszol\ie, Instltutu

l'amieci '\arodm\ej Oddzial w RzeszolI ie

oraz NSZZ Solidarnosc Regionu I\zeszoll'skie

go, ;-Ia na celu rrzyblizenie widzom rostaci

W postac Lukasza Cieplinskiego wcielil sie Pawel Gladys. BW

Radni Sejmiku Województwa Podkarpackiego zadeklarowali
wole powolania Muzeum Polaków ratujacych Zydów na Podkar
paciu. Uchwala w tej sprawie podjeta zostala podczas XXIII sesji
sejmiku. Wedlug radnych, miejscem szczególnie predestynowa
nym do utworzenia takiej placówki jest Markowa.

Muzeum POlal(ów

ratUjaCYCh ZydóW
na Podkarpaciu

Powolanie Muzeum Polaków ratuj,)cych Zydów m Podkarpaciu

ma sluzyc rotrzebie ukazania faktó\\' - II' duzej mierze nieznanych 

\\'skaZllj,jcych na rozytywne rrzejall')' \\'zajemnych oddzialywan

polsko-zydo\\'skiCh, na udzial Polaków II' ratoll'aniu osób narodowo

sci zydowskiej IV warunkach, gdy ukr)T\\'anie Zydów przez Polaków

bylo rygorystycznie scigane i - w odróznieniu od okupowanej

zachodniej Europy - karane smiercia,

1\luzeum takie mogloby powstac II' ~Iarkoll'ej, Za ulokowaniem

rlacówki wlasnie w tej miejscowosci przemawia wiele f~lkt()w,

,1iedzy innymi ten, ze sposród wielu miejscolvosci II' okurowanej

Polsce, II' któlych Niemcy zamordowali Polakó\\' l\Taz z ukrywanymi

rrzez nich Zydami, najbardziej znana, takze za graniq, jesl wlasnie

Markowa, 24 marca 1944 r. zginela tu osmioosobowa rodzina Ulmów

oraz osiem osób z zydowskich rodzin SzallÓII' i GoldmanÓw,

\'(' dobrym stanie zachowa la sil' dokumentacja z czasó\\' wojny

dOlyczaca zbrodni, ZacllOI\all- siC; pamiatki i dokumentl zll'iazanl'

z zyciem UmÓI\, m,in, II'\'posazenie ich domu, korespondencja,

sII'iadectlla szkolne, dokumenty tozsamosci, liczaca kilkaset wm()11
biblioteka,

Ponadto do .\larkO\lej rrzyb)wa mlodziez z Izraela (niekiedl'

takze z [·S ...••l, bl' uczcic ramiec ro1eglych Zydó\\' i ich rolskich

obroncó\\' (dzieje sil' tak za spralI',! m,in, Abrahama Segala, któl'\'

uratowal sil' podczas wojny dzieki mieszkancom ~larkoll'ej i jego

swiadectll'o prz\'('zmia sil;' do rozrroragowania tej historii II Izraelu l

- tu znajduje sil' grÓb rodziny L'/mów oraz pomnik ufundoll'am' rrzez

mieszkallcóll' .\larko\\'ej II' 200-1 r. Idea rowobnia muzeum cieszl' sil'

poparciem Il'bdz samorz"dowych Markowej, kt(Jre zadeklaroll'al\

rrzekazanie na ten cel terenu sasiaduj,jcego bezrosrednio z pomni
kiem,

\V eksrozycji muzeum znalazlyby siC; m,in, zdjecia i dokumentl'

rokawj,)ce politykl;' ludnosciow,) Niemcólv wobec l'olakóll i ZHIÓ\\',

rlakaty i obll'ieszczenia informuj,!ce o karze smierci za udzielenie

pomocy Zydom, informacje o gettach, egzekucjach, rrac\ rrzlmuso

wej, miejscach ukrywania Zydów, zdjl;'cia kryjówek. strychÓII', rill'nic

ele. Zostaliby rrzedstawieni wszyscy znani z imienia i naz\\'iska

Polacy romagajac)' Zydom, odznaczeni i dotychczas nie odznaczeni

medalem "Srrall'iedlill)' Wsród Narodów Swiata", Szczególne miejsce

przeznaczone byloby na prezent<lcje zaangazowania ducholl'ienst\\'a

oraz rolskiego podziemia w pomoc Zydom, Osobna czesc ekspozl'cji

nalezaloby pos\\'iecic zyciu, ukrywaniu ZydÓII' oraz meczenskiej

smierci rodziny 1IImó\\', \\. tej cZl;'sci znabzlyby sil' takze informacje

o innych rodzinach z ,vlarkowej, które mimo wiedzy o tej zbrodni

nadal ukrywaly ZydóII', Ekspozycje IV muzeum opisane b"'d)y

w jc;zykach rolskim, angielskim i hebrajskim,
RB

20 ..Podkarpacki Przegbd S~I1IH)rzad()\\ ~... - lipiL·c- ....il'rpil'li 2IX)H



Uroczystosc wreczenia przyznanych przez Zarzad Województwa
Podkarpackiego nagród za dzialalnosc i osiagniecia w dziedzinie
twórczosci artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury odbyla
sie 26 czerwca w Wojewódzkim Domu Kulturyw Rzeszowie.

Nagrody dla twórców
i animalorów I(ullury

Zarz;ld Województwa Podkarpackiego
corocznie przyznaje nagrody za ",)!bitne
osi;)gniecia "" dziedzinie twórczosci anystycz
nej. upowszechniania i ochrony kultUly.
W roku 2008 przyznanych zostalo 20 na
gród indvwidualnych oraz 10 zbiorowych.
Uhonoro""anym artystom i twórcom kultury
nagrody "'Teczali wicemarszalek ""oje
""ództlla podkarpackiego Bogdan Rzollca
oraz czlonek zarz4du wojewódzrn'a Jan
Burek.

Podczas uroczystosci wreczone zostaly
ró""niez bqzowe medale "Zasluzony Kulturze
- Gloria Artis", przyznane przez Ministra
Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Medale
odebrali Janusz Pokrywka (twórca i rezyser
teatralny z Rzeszowa) oraz Jan Partyka
(kolekcjoner, muzealnik z Rzeszowa),

Nagrody indywidualne Zaw)du Woje
""ództlla Podkarpackiego za caloksztalt dzia
lalnosci ",. dziedzinie twórczosci anystycznej,
upowszechniania i ochrony kultUlYotrzymali:
Cyprian Andrzej Bielaniec (artysta plastyk
z Rzeszo""a), Aniela Brudek (poetka z Rze
szowa), Monika Julita Brewczak (muzyk,
instruktor muzyki z Krosna), Wiktor Dzo
chowski (artysta plastyk z Przemysla),

Henryk Chrusciel (instruktor muzyki z Gniell'
czyny Lancuckiej), BozenaJanda (bibliote
karz z Rzeszowa), JanJawornicki (regiona
lista, heraldyk z Przemysla), Elzbieta Kolba
(bibliotekarz z Tarnohrzega), Boguslaw Ko
tula (dokumentalista, muzealnik z Rzeszo
""a), Alicja Król (instruktor muzyki z Babic).
Sylwester Lysiak (animator kultut)! z Sando
mierza), Mieczyslaw Mularski (poeta z Do
brzechowa), Jerzy Piórecki (publicysta
- naukowiec z Przemysla), Mariusz Rys
(artysta, animator muzyki z Tarnobrzega),
Adam Serdeczny (regionalista, publicysta
z JarosLm'ia), Zbigniew Jerzy Skrzypczak
(histotyk, publicysta z Mielca). Andrzej Sowa
(instruktor muzyki z Dynowa), Stanislaw
Szlezak (animator fotografiki z Tarnobrzega).
Halina Wojdylo (animator kultulY z Pruchni
ka), Tadeusz Franciszek Zych (animator kul
tury z Tarnobrzega).

Nagrody zbiorowe Zawj(lu Woje""ództl\'a
Podkarpackiego za caloksztalt dzialalnosci
",. dziedzinie twórczosci attystycznej, upo""
szechniania i ochrony kultLllYotrzymali: Chór
"Echo" zJasla, Chór Meski "Echo" z Prze
worska, Chór "Nicolaus" i Orkiestra Ka
meralna z Kraczkowej, Gminy Osrodek

Nagrode Zarzadu Województwa
Podkarpackiego odbiera Jerzy Piórecki.

Medal "Zasluzony Kulturze - Gloria Artis"
odbiera Jan Partyka.

Kultury Gm. Lezajsk z Giedlarowej, Kapela
Ludowa "Mloda Harta" z Harty, Miejsko
Kolejowa Orkiestra Deta zJasla, Orkiestra
Deta z Medyki, Polskie Radio Rzeszów z Rze
szowa, Rzeszowskie Towarzystwo Muzycz
ne z Rzeszowa, Zespól Regionalny "Nie
dzwiedzianie z Niedzwiady.

RH

Laureaci nagród zbiorowych Zarzadu Województwa Podkarpackiego w dziedzinie kultury 2008.



Tegoroczny sezon zeglarski na Jeziorze Solinskim otworzyly
"Regaty dziennikarskie" o puchar marszalka województwa
podkarpackiego Zygmunta Cholewinskiego.

Regaly Z "Przegladem ... "
\'(, lla\\'oduc>j rywalizacji wzielo

udzi;d 19 jachtów z zalogami zlozo
nYllii z dziennikarzy prasowych, ra
diO\\'ych i telewizyjnych reprezentu
jacych ll1edi;l z (erenu województwa
podkarpackiego. Zeglarze ry\\talizo
wali \\" d\\"óch klasach: sportowej
i turystycznej.

\'(' klasie sportowej triUlllfo\\'ala
plynaca na jachcie ..Illstalbud Rze
szó'''/' zalog3 T\"P Rzeszów i to jej
przedst3wicielka, Alicja \Xbsik, ode
bra13 z rak 1113rszalk3 Zygmunta Cho
le\Yinskic>go okaz3ly puchar. W' kL1
sie (urystycznej jako piC>l"\vszy na
linii mety sta\\'il sie ..Katharsis·' z za
loga ..\'\lzjera Regionalnego" z Miele3.
\Xl tej klasie, na jachcie "Sals3',
wysta110wab równiez zaloga ..Pod
karpackiego Przegladu Samorzado
wego". Sprawila siy dzielnie, zajmu
jac trzecie miejsce.

Zwycie-.l:cyodbierali puchary z rak Zygmunta Cho1ewi6.skiego, marszalka województwa podkarpackiego.


