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Konsul Generalny Ukrainy z wizytą u Marszałka Województwa
21 stycznia marszałek Mirosław Karapyta przyjął w swoim gabinecie Kon-

sula Generalnego Ukrainy w Lublinie Iwana Hrycaka. Była to pierwsza wi-

zyta Konsula Generalnego na Podkarpaciu po objęciu przez niego tej funkcji 

w listopadzie ubiegłego roku. Podczas spotkania rozmawiano o współpracy 

polsko-ukraińskiej w 2013 roku. Wszystkie tegoroczne wspólne wydarzenia 

będą niejako przygotowywać społeczności po dwóch stronach granicy do 

nowej rzeczywistości wiążącej się z planowanym na wrzesień podpisaniem 

umowy stowarzyszeniowej między Ukrainą a UE.

Fundusz Szwajcarski dla domów opieki społecznej
21 stycznia w urzędzie marszałkowskim odbyło się pierwsze posiedzenie 

Komitetu Sterującego Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy reali-

zowanego w latach 2012-2013. Głównym celem przedsięwzięcia jest polep-

szenie warunków życia podopiecznych domów pomocy społecznej i placówek 

opiekuńczo-wychowawczych oraz osiągnięcie ponadstandardowgo poziomu 

świadczonych usług. Będzie to możliwe dzięki poprawie infrastruktury, eska-

lacji wachlarza usług oraz zapewnieniu lepszego wyposażenia domów pomo-

cy społecznej.

Spotkanie noworoczne pracowników Urzędu Marszałkowskiego
Zdrowia i pomyślności w 2013 roku, a także samozadowolenia z wykonywanej 

pracy – takie życzenia złożył w imieniu własnym oraz zarządu województwa 

marszałek Mirosław Karapyta pracownikom Urzędu Marszałkowskiego na 

spotkaniu opłatkowym, które odbyło się 22 stycznia. Wziął w nim również 

udział ojciec Rafał Klimas, który poświęcił opłatki - a także - śpiewając kolędy 

i pastorałki – nadał spotkaniu prawdziwie świąteczny charakter.

Marszałek czyta dzieciom
W lutym z dziećmi z najmłodszych klas lubaczowskich szkół spotkał się mar-

szałek Mirosław Karapyta. Okazją do spotkania i lektury była ogólnopolska 

akcja „Cała Polska czyta dzieciom” oraz „Światowy Dzień Bezpiecznego Inter-

netu”. Ponad pięćdziesięcioro dzieci z klas I-IV lubaczowskich szkół podstawo-

wych wysłuchało bajki w interpretacji marszałka Karapyty o złośliwym wiru-

sie komputerowym i wdało się z nim w dyskusję na temat zawiłych systemów 

zabezpieczeń przed atakiem internetowych intruzów. Okazało się, że wszyscy 

młodzi uczestnicy spotkania posiadają sporą wiedzę informatyczną, co udo-

wodnili podczas quizu z tego zakresu przeprowadzonego przez gościa spotka-

nia. Marszałek zachęcał też młodych fanów internetu do większej aktywności 

ruchowej i umówił się z kilkoma miłośnikami pływania na sportowe spotkanie 

na basenie w Horyńcu Zdroju.

Podkarpackie bezpiecznym regionem
W lutym w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie odbyła się odprawa 

kadry kierowniczej policji, na której obecny był m.in. wicemarszałek Zygmunt 

Cholewiński. Na spotkaniu można było usłyszeć, że podkarpaccy policjanci 

utrzymali w ubiegłym roku wysoką wykrywalność przestępstw i odnotowali 

zmniejszenie liczby wypadków drogowych oraz ilości ofiar śmiertelnych zda-

rzeń drogowych. Osiągnięto także dobre wyniki w zakresie zwalczania prze-

stępczości kryminalnej, utrzymano wysoki poziom poczucia bezpieczeństwa 

mieszkańców regionu poprzez m.in. skrócenie średniego czasu reakcji na zda-

rzenie w terenie miejskim do 8,5 minuty a w terenie wiejskim do 14 minut. 

Lepsza oferta edukacyjna dla podkarpackich szkół
6 lutego wicemarszałek Anna Kowalska wzięła udział w spotkaniu poświęco-

nemu przygotowaniom do realizacji projektu  pn. „Technologie cyfrowe jako 

systemowe narzędzie wspomagające realizację programów rozwojowych 

oraz podnoszące jakość i atrakcyjność oferty edukacyjnej szkół Podkarpacia”. 

Inicjatywa zgromadziła przedstawicieli osiemnastu gmin z terenu wojewódz-

twa podkarpackiego partycypujących do roli partnera projektu, którego lide-

rem jest Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli.

Powstał kolejny „Orlik” na Podkarpaciu
7 lutego wicemarszałek Zygmunt Cholewiński wziął udział w otwarciu nowe-

go kompleksu boisk sportowych „Moje Boisko – Orlik 2012” w Nowej Sarzynie. 

W ramach inwestycji powstały dwa oświetlone boiska: piłkarskie ze sztucz-

ną nawierzchnią oraz wielofunkcyjne do gry w koszykówkę, piłkę ręczną, 

siatkówkę i inne gry zespołowe, a także budynek sanitarny z szatniami, po-

mieszczeniem gospodarczym oraz pokojem trenera-animatora. Koszt budowy 

„Orlika” wyniósł ponad 1 mln zł, na realizację zadania gmina pozyskała dofi-

nansowanie m.in. z: Ministerstwa Sportu i Turystyki w wysokości 500 tys. zł 

i Urzędu Marszałkowskiego w wysokości 333 tys. zł.

XI Gala Piłkarska „Podkarpacka NIKE 2012”
8 lutego wicemarszałek Anna Kowalska wzięła udział w podkarpackim święcie 

piłki nożnej, podczas którego wręczono statuetki „Podkarpacka Nike” będące 

wyróżnieniami dla osób zaangażowanych w rozwój tej dyscypliny sportowej 
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na Podkarpaciu. Statuetkę „Podkarpacka NIKE ‘2012” przyznano w sześciu ka-

tegoriach: młodzieżowiec roku – Łukasz Krzysztoń, odkrycie roku – Dariusz 

Brągiel, trener/wychowawca młodzieży – Małgorzata Bolko, trener roku – 

Maciej Huzarski, piłkarz roku – Michał Ogrodnik, drużyna roku – Czarni Jasło.

Zakończyły się zmagania w łyżwiarstwie szybkim
10 lutego wicemarszałek Anna Kowalska wręczyła medale oraz dyplomy 

zwycięzcom zawodów w łyżwiarstwie szybkim, które odbyły się w ramach XIX 

Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieżowej w Sportach Zimowych „Podkarpackie 

2013”. Aż 68 zawodników z sześciu województw w czasie trzydniowych zma-

gań sportowych na sanockim torze lodowym „Błonie”, dzielnie walczyło o miej-

sce na olimpijskim podium. Faworytami rywalizacji okazali się sanoccy pan-

czeniści – członkowie klubu Górnik Sanok – którzy, zdobywając aż 23 medale, 

zapisali najpiękniejszą kartę w historii sanockiego łyżwiarstwa szybkiego.

Żubr występuje… w Urzędzie Marszałkowskim
Przez ostatnich kilka tygodni pokonując główne schody Urzędu Marszałkow-

skiego, już na pierwszych stopniach można było usłyszeć relaksujący śpiew 

ptaków, później zaskakiwał  ostry zapach igliwia… a następie oczom ukazy-

wał się imponujący widok:  Król Puszczy czyli żubr we własnej osobie!

 Tak wielkich emocji dostarczyła nietypowa wystawa na której zaprezentowa-

no autentycznych rozmiarów zwierzęta występujące w Bieszczadzkim Parku 

Narodowym, na czele z królem puszczy  bieszczadzkiej – żubrem. Pomysło-

dawcą ekspozycji była Kapituła Miłośników Bieszczadzkiej Przyrody, a ekspo-

naty udostępniła Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Krośnie. Wy-

stawa była prezentowana od 29 stycznia. Planowane zakończenie wciąż było 

przesuwane ze względu na duże zaciekawienie mieszkańców województwa. 

Ekspozycja wzbudzała żywe zainteresowanie szczególnie wśród najmłodszych 

mieszkańców naszego regionu, którzy chętnie pozowali do zdjęć. Wystawa 

była elementem zainaugurowanego uroczyście w Solinie Karpackiego Roku 

Żubra upamiętniającego powrót żubrów po kilku wiekowej nieobecności do 

bieszczadzkich lasów.
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29 stycznia sto procent akcji spółki 
Uzdrowisko Rymanów S.A. stało się 
własnością samorządu województwa 
i trafiło w ręce marszałka Mirosława 
Karapyty. Dokument poświadczający 
przekazanie akcji wręczyła marszał-
kowi Urszula Pasławska – podsekre-
tarz stanu w Ministerstwie Skarbu.

Salę w sanatorium „Maria”, gdzie za-

planowano podpisanie umowy komu-

nalizacji „Uzdrowiska Rymanów” S.A., 

wypełnili radni miejscowego samorzą-

du, obecni byli radni wojewódzcy Jerzy 

Borcz i Janusz Konieczny, pracownicy 

uzdrowiska i mieszkańcy Rymanowa. 

Przybyłych gości przywitał gospodarz 

gminy burmistrz Wojciech Farbaniec. 

Po nim zabrał głos marszałek Mirosław 

Karapyta, który przypomniał o znacze-

niu, jakie władze województwa przy-

wiązują do przejęcia zarządzania nad 

uzdrowiskiem Rymanów. – To prawdzi-

wa perła w koronie, uzdrowisko znane 

w Polsce i poza jej granicami, które wpi-

suje się znakomicie w obszar ochrony 

zdrowia, za który odpowiada wojewódz-

two. Marszałek zaznaczył, że sejmik wo-

jewództwa natychmiast odpowiedział 

pozytywnie na czerwcową ofertę ko-

munalizacji niektórych uzdrowisk zło-

żoną samorządom przez ministra skar-

bu. Już w sierpniu radni zdecydowali 

o gotowości przejęcia odpowiedzialno-

ści za funkcjonowanie podkarpackich 

uzdrowisk w Horyńcu i Rymanowie. 

Kiedy tylko pojawiła się realna moż-

liwość komunalizacji uzdrowiska Ry-

manów, Departament Nadzoru Wła-

ścicielskiego i Analiz Ekonomicznych 

Wiesław Bek

Uzdrowisko w Rymanowie 
jest już własnością samorządu 
województwa!
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sprawnie przygotował wstępny pakiet 

inwestycyjny dla uzdrowiska i wszyst-

kie dokumenty niezbędne do prze-

prowadzenia procesu komunalizacji. 

Marszałek zapewnił także zebranych, 

że nowy właściciel zachowa dotychcza-

sowy profil uzdrowiska przeznaczając 

w perspektywie najbliższych 5 lat na 

potrzeby inwestycyjne kwotę 96 mln 

złotych. To najwyższy pod względem 

wartości pakiet inwestycyjny zgłoszony 

przez województwa zainteresowane ko-

munalizacją uzdrowisk.

Minister Pasławska w swoim wystą-

pieniu podkreślała, że jest pod wrażeniem 

sprawności i determinacji władz woje-

wództwa w zabiegach o doprowadzenie 

do przejęcia akcji uzdrowiskowej spółki. 

Dziś część majątku Skarbu Państwa prze-

chodzi na własność samorządu. Jestem 

przekonana, że to będzie dobry gospodarz, 

który zapewni firmie stabilny rozwój – mó-

wiła Urszula Pasławska. Przyznała także, 

że to dla niej osobiście szczególna chwila, 

bo sama ma za sobą doświadczenie sa-

morządowe nabyte podczas sprawowania 

funkcji wicemarszałka województwa war-

mińsko-mazurskiego.

Odpowiedzialny w zarządzie woje-

wództwa za ochronę zdrowia Sławomir 

Miklicz powiedział, że uzdrowisko Ryma-

nów stanie się naturalnym dopełnieniem 

systemu zarządzanego przez samorząd 

województwa.

Dyrektor „Uzdrowiska Rymanów” 

S.A. Paweł Szczygieł zapewniał, że 

uzdrowisko jest przedsiębiorstwem, 

które przynosi stały dochód i nie ma 

problemów z obsługą kredytów zacią-

gniętych na modernizację bazy uzdro-

wiskowej. Wyraził przekonanie, że 

nowy właściciel będzie wspierał rozwój 

uzdrowiska i uwzględni potrzeby in-

westycyjne w przyszłym regionalnym 

programie operacyjnym finansowa-

nym z pieniędzy przyszłej perspektywy 

finansowej UE.

Podpisy pod umową komunalizacji 

uzdrowiska złożyli w obecności przy-

byłych licznych gości: podsekretarz 

stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa 

Urszula Pasławska a ze strony samorzą-

du województwa marszałek Mirosław 

Karapyta i członek zarządu Sławomir 

Miklicz. Mam nadzieję, że planowane 

przez władze województwa w Ryma-

nowie inwestycje w połączeniu z ciężką 

pracą załogi sprawią, że to stosunkowo 

niewielkie uzdrowisko przekształci się 

w najbliższych latach w prawdziwy ku-

rort wypoczynkowy dla gości z kraju 

i zza granicy – podsumowała uroczy-

stość podpisania umowy na Twitterze 

minister Pasławska.
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Monika Konopka

Chiński koncern LiuGong święto-
wał pierwszy rok działalności w Stalo-
wej Woli. Dokładnie dwanaście mie-
sięcy temu, na początku 2012 roku, 
Chińczycy przejęli cywilną część Huty 
Stalowa Wola. W uroczystościach 

wziął udział wicepremier Janusz Pie-
chociński, Ambasador ChRL Xu Yan, 
marszałek Mirosław Karapyta, wi-
cemarszałek Zygmunt Cholewiński, 
prezes PAIiIZ Sławomir Majman oraz 
samorządowcy i pracownicy spółki.

Chiny to ważny dla Europy, dla Pol-

ski, dla Stalowej Woli partner, cieszymy 

się więc z tej rocznicy, z tego spotkania, 

bo pokazujemy, że razem możemy wię-

cej. Mam wielkie nadzieje, że razem 

stworzymy wspaniałe warunki do po-

głębiania i wzmacniania korzystnej dla 

obu stron wymiany towarowej, współ-

pracy przemysłowej, innowacyjności 

i rozwoju – mówił w Stalowej Woli wi-

cepremier Janusz Piechociński.

Z kolei marszałek Mirosław Ka-

rapyta podkreślił w swoim wystąpie-

niu, że pierwsza rocznica LiuGong 

jest ważna nie tylko dla Stalowej Woli, 

ale dla całego Podkarpacia. Mówił też 

o współpracy z zaprzyjaźnioną chińską 

prowincją Kuangsi-Czuang: w ubie-

głym roku podpisaliśmy list intencyjny 

z prowincją Kuangsi-Czuang. Wierzę, 

że firma LiuGong przyczyni się do dal-

szego rozwoju naszej współpracy z Ku-

angsi-Czuang. Stalowej Woli życzę dużo 

Wicepremier Janusz Piechociński 
w Stalowej Woli
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sukcesów gospodarczych, aby była zna-

czącym miejscem na mapie Podkarpa-

cia, wszystkiego dobrego – powiedział 

marszałek Mirosław Karapyta.

Ambasador Chin - Xu Yan w swo-

im wystąpieniu mówił o tym, iż ma 

nadzieję, że firma LiuGong zadomowi 

się w Polsce, będzie uczciwie funkcjo-

nowała, rozwijała się i odnosiła dalsze 

sukcesy. Ambasador mówił również 

o dobrych relacjach w polsko-chiń-

skiej współpracy: pod koniec roku 2011 

prezydent Komorowski złożył wizytę 

w Chinach, stosunki zostały podniesione 

do partnerstwa strategicznego. W kwiet-

niu zeszłego roku premier ChRL przybył 

z wizytą do Polski, co otworzyło nową 

kartę w historii naszej współpracy.

Sławomir Majman - prezes Polskiej 

Agencji Informacji i Inwestycji Zagra-

nicznych podkreślał z kolei, że cieszy się 

z tego, że społeczeństwo Stalowej Woli 

i lokalne władze samorządowe są pierw-

szymi w Polsce, które pokazały, że Chi-

ny są blisko i można z nimi współpraco-

wać: Za tę chęć współpracy kłaniam się 

Państwu nisko! – mówił Majman.

W rozmowach z ambasadorem, które 

odbyły się po oficjalnych wystąpieniach, 

wicepremier podziękował ambasadorowi 

oraz jego współpracownikom za tworze-

nie świetnego klimatu dla wzajemnych 

relacji. Wicepremier zadeklarował też 

z polskiej strony wielkie otwarcie na rela-

cje polsko-chińskie: jesteśmy zdetermino-

wani, aby współpraca układała się dobrze 

– zapewniał Piechociński.

Ambasador Chin mówił, że rów-

nież ma nadzieję, iż coraz więcej chiń-

skich firm będzie rozpoczynać dzia-

łalność na polskim rynku, a polskich 

w Chinach.

Odpowiadając na pytania dzienni-

karzy, wicepremier Janusz Piechociński 

powiedział także: liczymy, że w ramach 

tej internacjonalizacji polskiej gospodar-

ki poprzez partnera chińskiego wejdzie-

my na rynki światowe, nie tylko europej-

skie, bo dzisiaj ten kto nie jest na rynku 

światowym, nie ma innowacyjnego pro-

duktu, profesjonalnej usługi, ten prze-

grywa – mówił wicepremier dodając: 

cieszę się, że marszałek Karapyta jest też 

jednym z ojców tego wielkiego sukcesu 

i też jest tutaj obecny.

Atrakcją „pierwszych urodzin” Liu-

Gong były zapierające dech w piersiach 

pokazy chińskiej grupy akrobatycznej.
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15 lutego odbył się Podkarpacki 
Kongres Sportu Powszechnego. Na 
Sali koncertowej Filharmonii Pod-
karpackiej zjawiło się liczne grono 
działaczy klubów sportowych, na-
uczycieli wychowania fizycznego, sa-
morządowców. Na kongres ściągnęła 
ich potrzeba bezpośredniej wymia-

ny poglądów z Joanną Muchą – mi-
nister sportu, która odwiedza różne 
regiony kraju z propozycją rozpo-
częcia debaty na temat kondycji 
i przyszłości polskiego sportu.

Minister Mucha przedstawiając 

swoją koncepcję finansowania spor-

tu w najbliższej przyszłości włożyła 

przysłowiowy „kij w mrowisko” zjed-

nując sobie zarówno gorących zwo-

lenników zmian jak i zaciekłych opo-

nentów. Zaproponowany przez nią 

system wsparcia sportu zakłada więk-

szy nacisk na sport powszechny, na 

przykład na poziomie szkolnym, aby 

uruchomić system wyłaniania i szli-

Wiesław Bek

Minister Sportu Joanna
Mucha na Podkarpaciu

fowania talentów sportowych, które 

potem będą mogły  zasilać kadry 

sportu wyczynowego. Swoją wizytę 

w naszym regionie minister Joanna 

Mucha rozpoczęła od Dębicy, gdzie 

w towarzystwie wicemarszałek Anny 

Kowalskiej kibicowała zmaganiom 

łyżwiarzy figurowych odbywających 

się w ramach XIX Ogólnopolskiej 

Olimpiady Młodzieży w Sportach 

Zimowych. Odwiedziła także budo-

wę krytej pływalni w Pustkowie. 

Podczas spotkania z dzienni-

karzami minister wysoko oceni-

ła inwestycje w bazę sportową na 

Podkarpaciu, gdzie w ostatnich la-

tach  powstały 173 orliki (w tym 11 
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tzw. ”białych” orlików), 32 nowe hale 

sportowe i 9 pływalni.  - Taki wynik 

zasługuje na uznanie – powiedziała 

Joanna Mucha. Nowoczesna baz spor-

towa, jaka powstała w wielu regionach 

Polski, jest – zdaniem minister – nie 

w pełni wykorzystywana dla rozwoju 

sportu masowego. Podczas spotkania 

z działaczami sportowymi z Podkar-

pacia przytaczała alarmujące dane na 

temat sprawności fizycznej młodzieży 

szkolnej, która jest gorsza niż w latach 

siedemdziesiątych ubiegłego wieku. -

Według różnych badań w Polsce sport 

systematycznie uprawia tylko 6-12 

procent, 49 procent w ogóle nie robi 

nic w tym kierunku. Mam porównanie 

10-latków z 1979 roku i z 2010 roku. 

Co z tego, że chłopcy są średnio o 5 cm 

wyżsi, skoro ważą o 7 kg więcej, a na 

dodatek ich wyniki sportowe są znacz-

nie gorsze – mówiła minister Mucha.  

Zgłoszone przez ministerstwo do 

konsultacji propozycje zmian w fina-

sowaniu sportu mają zmienić te nie-

korzystne tendencje obserwowane na 

poziomie edukacyjnym. To tu – zda-

niem Joanny Muchy – tkwią wielkie 

i niewykorzystane rezerwy polskiego 

sportu. Praca z młodzieżą w szkole, 

zaszczepienie mody na sport – to nie 

tylko droga do poprawy sytuacji zdro-

wotnej młodego pokolenia, ale także 

zasilenie sportu wyczynowego nowy-

mi talentami wyłonionymi w procesie 

edukacji szkolnej. Ten model rekruta-

cji do sportu wyczynowego sprawdził 

się w krajach, które osiągały wysokie 

wyniki na olimpiadzie i innych wiel-

kich zawodach międzynarodowych. 

W kontekście planowanego wspar-

cia dla sportu szkolnego minister Joan-

na Mucha zwróciła uwagę na pomysł 

władz Rzeszowa stworzenia boisk przy 

przedszkolach wzorowanych na po-

pularnych „Orlikach”, które nazwano 

„Orlątkami”. – To może być autorski 

pomysł na ogólnopolski program po-

dobny do „Orlików” – zachwalała po-

mysł Minister Mucha.
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Między 22 a 28 stycznia wojewódz-

two podkarpackie gościło delegację sa-

morządowców z gruzińskiego Regionu 

Kachetia oraz przedstawiciela Parla-

mentu Gruzji. Wizyta ta miała na celu 

prezentację województwa podkarpac-

kiego, a także związana była z omówie-

niem szczegółów dalszej współpracy 

w zakresie gospodarczym i  turystycz-

nym obu regionów. Podczas spotkań 

omówione zostały nowe inicjatywy, 

które zostaną zrealizowane jeszcze 

w  tym roku, w tym organizacja misji 

gospodarczej.

Rozmowy z delegacją gruzińską 

odbywały się w obecności Mirosława 

Karapyty – Marszałka Województwa 

Podkarpackiego, Anny Kowalskiej Wi-

cemarszałek Województwa, włodarzy 

podkarpackich miast, Marii Michur 

Ziemby - Zastępcy Dyrektora Depar-

tamentu Promocji i Turystyki Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Pod-

karpackiego oraz przedstawicieli pod-

karpackich przedsiębiorców. 

Rynek gruziński postrzegany jest 

przez reprezentantów regionalnych 

firm,  jako atrakcyjny kierunek roz-

woju. Z tego też względu władze woje-

wództwa podkarpackiego intensyfikują 

działania, zmierzające do poszerzenia 

współpracy z tym krajem. 

Delegacja gruzińska uczestniczy-

ła w wielu spotkaniach i rozmowach, 

podczas których ustalono szczegóły 

organizacji różnych przedsięwzięć. Do 

najważniejszych należy organizacja 

misji gospodarczej do Gruzji, która bę-

dzie szansą na nawiązanie kontaktów 

gospodarczych przez podkarpackie fir-

my. Misja skierowana będzie do przed-

siębiorców zainteresowanych rynkiem 

gruzińskim. 

W ramach spotkań podsumowane 

zostały również dotychczasowe inicja-

tywy samorządu województwa. Należy 

do nich m.in. wniosek przygotowany 

przez oddział promocji gospodarczej 

Departamentu Promocji i Turystyki 

na realizację projektu, polegającego 

na utworzeniu Polsko – Gruzińskie-

go Centrum Wspierania i Promocji 

Przedsiębiorczości w Regionie Ka-

chetia. To inicjatywa, która będzie 

współfinansowana w ramach progra-

mu polskiej współpracy rozwojowej 

Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP 

w 2013 r. Centrum ma pełnić funk-

cję konsultacyjno – informacyjną dla 

przedsiębiorstw z obu krajów. Wniosek 

na realizację zadania został złożony 

w grudniu ub. roku. W  styczniu br. 

pomyślnie przeszedł ocenę formalną, 

a w lutym podjęto decyzję o przyzna-

niu środków na jego realizację. Projekt 

zaaprobowali również radni wojewódz-

twa, przyjmując niemal jednogłośnie 

uchwałę, umożliwiającą przystąpienie 

województwa do realizacji przedsię-

wzięcia. Pierwsze działania w ramach 

realizacji projektu rozpoczną się już 

w marcu. Będzie to jedyna taka inicja-

tywa w Polsce, otwierająca szanse bez-

pośredniej współpracy przedsiębior-

ców z Polski i Gruzji. 

Delegacja wzięła udział w posie-

dzeniu Komisji Rolnictwa, Rozwoju 

Obszarów Wiejskich i Ochrony Środo-

wiska Sejmiku Województwa Podkar-

packiego. Wśród tematów, które zain-

teresowały przedstawicieli Gruzji były 

kwestie związane z wymianą doświad-

czeń z zakresu tworzenia i funkcjono-

wania podmiotów zrzeszających śro-

dowiska rolnicze, ponadto współpraca 

w zakresie rozwoju rolnictwa, a także 

kwestie związane z produkcją żywności 

ekologicznej. 

Płaszczyzna gospodarcza to jed-

nak nie jedyna dziedzina, w której 

oba regiony zamierzają szerzej współ-

pracować. Kolejną inicjatywą, która 

już wkrótce będzie realizowana przez 

Komendę Wojewódzkiej Państwowej 

Straży Pożarnej w  Rzeszowie jest cykl 

szkoleń i warsztatów dla strażaków. 

Turystyka to dziedzina, w której 

obie strony widzą również duży poten-

cjał. W trakcie pobytu delegacji gruziń-

skiej na Podkarpaciu, zapadła decyzja 

o organizacji wyjazdu touroperatorów 

z województwa podkarpackiego. Po-

nadto podczas spotkania w gabinecie 

marszałka, gospodarz województwa 

poruszył kwestie dotyczące przywróce-

nia czarterowych lotów między Rzeszo-

wem, a stolicą Gruzji – Tbilisi. Umoż-

liwiając bezpośrednie połączenie lotni-

cze na linii Rzeszów – Gruzja, z pew-

nością zwiększy się wymiana handlowa 

i ruch turystyczny w obu kierunkach.

Duże zainteresowanie Gruzini wy-

kazali również prezentacją swoich wy-

robów winiarskich w naszym regionie. 

Sylwia Tęcza

Gospodarcza współpraca z Gruzją 
nabiera rozpędu
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Przyjęli zaproszenie Stowarzyszenia 

Winiarzy Podkarpacia i będą obecni 

podczas Festiwalu Wina w Rzeszowie. 

Wcześniej wezmą też udział w konkur-

sie win organizowanym w Łańcucie.

W programie wizyty gości z Gruzji 

sporo miejsca przeznaczono na wizy-

ty w  podkarpackich miastach. Pod-

czas rozmów z włodarzami Rzeszowa, 

Przemyśla,  Sanoka czy Baligrodu, 

delegacja miała okazję wymienić się 

doświadczeniami oraz poznać mecha-

nizmy stymulujące rozwój miast i mia-

steczek naszego regionu.

Spotkania i rozmowy biznesowe 

połączono z prezentacją wojewódz-

twa podkarpackiego pod względem 

jego walorów i atrakcji turystycznych. 

Goście mieli okazję zobaczyć najcie-

kawsze i najcenniejsze pod względem 

turystycznym miejsca w Rzeszowie 

czy Przemyślu. Delegacja zwiedziła 

ponadto Muzeum Zamek w Łańcucie, 

Muzeum Narodowe Ziemi Przemy-

skiej oraz Muzeum Dzwonów i Fajek, 

a także Muzeum Budownictwa Lu-

dowego w Sanoku. Gruzińscy samo-

rządowcy wzięli udział w największej 

zimowej imprezie w  Polsce – fina-

le Drużynowych Mistrzostw Świata 

w wyścigach motocyklowych na lo-

dzie. Kibicowali również uczestnikom 

wyścigów psich zaprzęgów, podzi-

wiając jednocześnie piękny krajobraz 

Bieszczadów.

Na szerszą współpracę z miastem 

Telavi zdecydowali się włodarze Rze-

szowa. Podczas jednego ze spotkań 

w siedzibie Urzędu Miasta doszło do 

podpisania listu intencyjnego obu miast. 

Wzajemne kontakty będą na początku 

polegać głównie na współpracy kultu-

ralnej, a pierwsza okazja pojawi się pod-

czas Rzeszów Carpathia Festival oraz 

w trakcie Festiwalu Muzyki Dawnej 

„Pieśń Naszych Korzeni” w Jarosławiu, na 

które delegacja gruzińska otrzymała ofi-

cjalne zaproszenie. W liście intencyjnym 

znajdują się również zapisy dotyczące 

możliwości współpracy w innych dziedzi-

nach, oddziałujących pozytywnie nie tyl-

ko na rozwój Rzeszowa, ale całego regionu 

- Nasze narody współpracują już od daw-

na. Bardzo cenimy Polskę i Polaków. Bar-

dzo długo żyliśmy w podobnych systemach 

i bardzo dobrze się rozumiemy  – mówił 

w Rzeszowie gruziński poseł Gela Sam-

harauli.
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W tym roku mija pół wieku od 
czasu powrotu żubrów w Bieszcza-
dy. Z tej okazji Marszałek Woje-
wództwa Podkarpackiego Mirosław 
Karapyta ogłosił Rok 2013 Karpac-
kim Rokiem Żubra. Uroczystości 
inaugurujące te obchody odbyły się 
w Solinie 30 stycznia 2013 roku. 

Pomysł uczczenia restytucji żu-

brów w Bieszczadach wypłynął od 

członków Kapituły Miłośników Biesz-

czadzkiej Przyrody. W czasie uroczy-

stości w Solinie zaprezentowano histo-

rię reintrodukcji żubrów w górach oraz 

przedstawiono kalendarz imprez zwią-

zanych z Karpackim Rokiem Żubra. 

Samorząd Województwa wykorzy-

stuje do promocji naszego regionu na-

sze atuty. Jednym z niezaprzeczalnych 

atutów Podkarpacia jest nieskażone 

środowisko naturalne, między innymi 

Bieszczadów. Świetnym symbolem tej 

pięknej i bujnej przyrody oraz dbało-

ści o nią jest ochrona i hodowla  biesz-

czadzkich żubrów, którą od prawie 50 

lat zajmują się leśnicy z Podkarpacia. 

Ogłaszając rok 2013 Rokiem Kar-

packiego Żubra wykorzystujemy do 

promocji naszego województwa natu-

ralnie istniejący w regionie element – 

bieszczadzkie żubry – mówił w trakcie 

inauguracji Roku Żubra marszałek 

Mirosław Karapyta. 

Obecnie na świecie żyje ponad 

4 tysiące żubrów, z czego niemal 3 ty-

siące na wolności. W Polsce zamiesz-

kuje ponad ¼ światowej populacji 

tych zwierząt, czyli ponad 1230 osob-

ników. Aż 300 z nich żyje w Biesz-

czadach. Restytucja żubra w Biesz-

czadach rozpoczęła się 30 paździer-

nika 1963 roku, kiedy to do zagrody 

w Stuposianach przywieziono 5 

osobników linii białowiesko-kauka-

skiej z Pszczyny i Niepołomic. „Pu-

leśna”, „Pulon”, „Puszczor”, „Pujor” 

i „Pulpit” – pierwsze od kilkuset lat 

żubry w Bieszczadach dały począ-

tek żyjącym obecnie  na wolności 

stadom. Bieszczadzkie żubry żyją 

w dwóch populacjach: wschodniej -  

w okolicy Stuposian, Lutowisk i Cisnej 

oraz zachodniej – w nadleśnictwach 

Baligród, Lesko i Komańcza.    

Karpacki Rok Żubra to cykl wy-

darzeń, jakie w 2013 roku upamięt-

niają półwiecze powrotu żubrów 

w Bieszczady. Kampanię promocyjną 

prowadzą wspólnie Lasy Państwowe 

– Leśny Kompleks Promocyjny „Lasy 

Bieszczadzkie”, samorządy, instytucje 

i organizacje społeczne. 

Widząc program obchodów je-

stem przekonany, że Podkarpacie bę-

dzie umiało dobrze wykorzystać tę 

akcję promocyjną. Mam nadzieję, że 

w Bieszczady przyjedzie wielu ludzi 

spragnionych widoku żubra, którzy 

niejako przy okazji będą mogli przeko-

nać się o pięknie Podkarpacia. Jeszcze 

więcej ludzi usłyszy, że na południu 

Polski żyją na wolności żubry, a to już 

niezwykle cenny walor edukacyjny, 

szczególnie wśród najmłodszych, któ-

rzy być może nie słyszeli jeszcze o królu 

puszczy – mówił w czasie konferencji 

Janusz Zaleski - podsekretarz stanu 

w Ministerstwie Środowiska a jedno-

cześnie Główny Konserwator Przyrody.

W ramach obchodów Karpac-

kiego Roku Żubra  odbędą się mię-

dzy innymi: „Majówka z żubrami” 

w Mucznem i Lutowiskach, konfe-

rencja naukowa, promocja monety 

z wizerunkiem żubra, wydanej przez 

Narodowy Bank Polski, produkcja 

filmu promującego bieszczadzkie żu-

bry oraz wiele innych działań.   

Aleksandra Gorzelak – Nieduży 

Karpacki Rok Żubra 
rozpoczęty
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Daniel Kozik

Na Podkarpaciu zapłonął
olimpijski znicz

Już po raz trzeci województwo pod-

karpackie było gospodarzem Ogólno-

polskiej Olimpiady Młodzieży w Spor-

tach Zimowych „Podkarpackie 2013”. 

Inauguracja XIX edycji olimpiady od-

była się 9 lutego na Rynku w Ustrzykach 

Dolnych w obecności m.in. przedsta-

wicieli parlamentu, Ministerstwa Spor-

tu i Turystyki, władz samorządowych, 

organizacji sportowych, zawodników 

i trenerów, a także miłośników i pasjo-

natów zimowych zmagań. 

Samorząd Województwa Podkar-

packiego podczas otwarcia mistrzostw 

reprezentowała wicemarszałek Anna 

Kowalska, która skierowała kilka cie-

płych słów do zawodników rozpoczy-

nających sportowe zmagania: „Cieszę 

się bardzo, że XIX Olimpiada Sportów 

Zimowych odbywa się właśnie tu. Mam 

nadzieje, że będą następne – jeśli nie 

ogólnopolskie – to wojewódzkie. Ponie-

waż chcemy, aby Bieszczady żyły nie tyl-

ko latem, nie tylko piękną jesienią, nie 

tylko wiosną, ale również zimą. Chcie-

Śnieg i mróz towarzyszyły uczestnikom otwarcia olimpiady

Zawodnicy Uczniowskiego Klubu Hokejowego Dębica
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libyśmy, aby sporty zimowe rozwijały 

się w Sanoku, w Dębicy, w Ustrzykach 

i wszystkich innych miejscach, gdzie 

są obiekty. Gwarantuję również, że te 

obiekty będą powstawać w tym roku 

i następnych latach”.

W Ustrzykach Dolnych zawodnicy 

rywalizowali ze sobą w biegach nar-

ciarskich, snowboardzie i narciarstwie 

alpejskim, w Sanoku w łyżwiarstwie 

szybkim na długim i krótkim torze oraz 

w hokeju na lodzie, w Dębicy natomiast 

zmierzyli się w curlingu i łyżwiarstwie 

figurowym.

Minister Sportu i Turystyki 

Joanna Mucha otworzyła od-

bywające się w ramach olimi-

pady  zawody w łyżwiarstwie 

figurowym w Dębicy

Olimpijski znicz zapłonął na rynku w Ustrzykach Dolnych

Wicemarszałek Anna Kowalska honoruje jednego z zawodników olimpiady fot. Tomasz Sowa
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W styczniu 2013 w Urzędzie Mar-
szałkowskim wręczono nominacje 
regionalnym producentom żywności 
wysokiej jakości w ramach XX edycji 
konkursu promocyjnego AGRO – 
POLSKA. Wydarzeniu towarzyszyła 
konferencja promująca „Leksykon 
Podkarpackich Smaków”.

Godło promocyjne, które jest 

przedmiotem konkursu wyróżnia 

najlepszych wytwórców żywności 

w Polsce. W eliminacjach mogą brać 

udział producenci, którzy stawiają na 

wysokie walory jakościowe, smakowe, 

zapachowe i ekologiczne. Głównym 

celem konkursu jest promowanie pro-

ducentów żywności wysokiej jakości 

oraz popularyzacja innowacyjnych 

Natalia Ciuba

Podkarpaccy producenci 
nominowani w konkursie 
AGRO – POLSKA
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rozwiązań technologicznych w zakre-

sie przetwórstwa rolno – spożywcze-

go, a także propagowanie przedsię-

biorczości w zakresie produkcji rolnej 

i spożywczej.

Marszałek Mirosław Karapyta witając 

gości,  podkreślał, jak istotne jest to spo-

tkanie. Odbywająca się dzisiaj uroczystość 

to wspaniałe święto producentów żywności 

wysokiej jakości. Impreza ta organizowa-

na od 20 lat, w doskonały sposób pokazuje 

nam osiągnięcia podkarpackich producen-

tów – przyczyniając się do promocji nasze-

go województwa – mówił marszałek.

Podczas spotkania promowano 

wznowione w ramach Funduszu Pro-

mocji Produktu Regionalnego wyda-

nie „Leksykonu Podkarpackich Sma-

ków”. W publikacji znajduje się ponad 

400 przepisów mocno zakorzenionych 

w podkarpackiej kulturze kulinar-

nej. 111 receptur jest wpisanych na 

ministerialną listę produktów trady-

cyjnych. Na nową edycję Leksykonu 

Podkarpackich Smaków czekali m. in. 

restauratorzy, przedsiębiorcy, którzy 

promują żywność wysokiej jakości, 

Koła Gospodyń Wiejskich, miłośnicy 

regionalnych smaków a także goście 

odwiedzający nasz region.

2400 egzemplarzy Leksykonu powsta-

ło dzięki finansowemu wsparciu Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Pod-

karpackiego, oraz Funduszu Promocji 

Produktu Regionalnego, który jest współ-

finansowany w ramach szwajcarskiego 

programu współpracy z nowymi krajami 

członkowskimi Unii Europejskiej.

Po konferencji uczestnicy spotka-

nia mogli skosztować produkty wy-

twarzane przez firmy nominowane 

do nagrody AGRO – POLSKA. Czas 

po oficjalnej części był doskonałym 

momentem do wymiany doświadczeń 

i wiedzy związanej z prosperowaniem 

na rynku wytwórców produktów wy-

sokiej jakości.
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Pianiści z kilkunastu krajów – mię-

dzy innymi z Polski, Japonii, Rosji, Sta-

nów Zjednoczonych, Ukrainy, Litwy 

i Węgier, mistrzowie i wielkie gwiazdy 

muzyki spotkali się w Sanoku podczas 

VIII  Międzynarodowego Forum Pia-

nistycznego „Bieszczady bez granic”. 

Ta niezwykłe muzyczne święto trwało 

w tym roku od  1 do 11 lutego 2013 roku. 

Zainaugurował je koncert poświecony 

Wolfgangowi Amadeuszowi Mozarto-

wi i jego rodzinie, zatytułowany „Ge-

niusz Rodziny Mozarta”. Gościem Fo-

rum był  Członek Zarządu Wojewódz-

twa Podkarpackiego Sławomir Miklicz. 

Międzynarodowe Forum Piani-

styczne gromadzi co roku około 200 

utalentowanych pianistów, dając im 

możliwość szlifowania umiejętności 

i rozwijania talentów pod okiem wy-

bitnych pedagogów i artystów. Młodzi 

pianiści prezentują swoje umiejętności 

na koncertach jako soliści oraz z to-

warzyszeniem orkiestry. Biorą udział 

w Zimowej Akademii Muzyki, kursach 

specjalistycznych, uczestniczą w wykła-

dach prowadzonych przez wybitnych 

mistrzów oraz lekcjach pokazowych. 

Wielcy Mistrzowie i gwiazdy świato-

wych scen muzycznych – tacy jak pia-

nista Eugen Indijc czy trębacz Gary 

Guthman dają koncerty. To wszystko 

sprawia, że przez ponad tydzień to Sa-

nok staje się prawdziwą stolicą muzyki 

klasycznej.  

„Jestem dumny i szczęśliwy, że to wła-

śnie w moim rodzinnym mieście – Sano-

ku odbywa się ta niezwykła, niosąca ze 

sobą tak wielki ładunek talentu, piękna 

i emocji impreza. Często doceniamy coś, 

co dzieje się gdzieś daleko, a tymczasem 

dosłownie na wyciągniecie ręki, w Sa-

Aleksandra Gorzelak –Nieduży 

Sanok rozbrzmiewa muzyką 
czyli Międzynarodowe Forum 
Pianistyczne w Sanoku

fot. Antonii Kaleta

16 Podkarpacki Przegląd Samorządowy



noku można w czasie Międzynarodo-

wego Forum Pianistycznego posłuchać 

i zachwycić się mistrzami fortepianu 

oraz atmosferą wielkiego muzycznego 

święta. Co roku Forum się rozrasta, swą 

niezwykłą aurą oczarowując artystów 

i melomanów” – mówi o sanockim 

Międzynarodowym Forum Pianistycz-

nym Członek Zarządu Województwa 

Podkarpackiego Sławomir Miklicz.  

Wielkimi wydarzeniami tegorocz-

nego Forum były: recital światowej sła-

wy pianisty Eugena Indijca oraz koncert 

„Gary Guthman Quartet i Przyjaciele”. 

Najbardziej wzruszające chwile sanocka 

publiczność przeżyła za sprawą koncer-

tu „Tatiana Shebanova in memoriam”. 

To wydarzenie muzyczne poświecone 

było wybitnej pianistce Tatianie She-

banowej, która współtworzyła i przez 

pierwszych sześć lat pomagała kreować 

wizję sanockiego święta muzyki.

Głównym organizatorem Między-

narodowego Forum Pianistycznego jest 

Podkarpacka Fundacja Rozwoju Kultu-

ry przy współpracy z Państwową Szkołą 

Muzyczną I i II st. w Sanoku, Społeczną 

Szkołą Muzyczną II st. w Sanoku oraz 

Stowarzyszeniem Edukacja i Rozwój. 

fot. Antonii Kaleta

fot. Antonii Kaleta
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W Sanoku na lodowym torze ści-
gały się najlepsze drużyny z całego 
świata. W ostatni weekend stycz-
nia odbyły się tam Drużynowe Mi-
strzostwa Świata w wyścigach mo-
tocyklowych na lodzie. Polska po 
raz pierwszy otrzymała zgodę na 
zorganizowanie zawodów tej rangi, 
dlatego tym bardziej cieszy fakt, że 
gospodarzem mogło być Podkar-
packie!

Współorganizatorem mistrzostw 

był samorząd województwa. Tuż 

przed zawodami w Urzędzie Marszał-

kowskim w Rzeszowie na konferencji 

prasowej marszałek Mirosław Kara-

pyta tłumaczył, że promocyjnie   jest 

to jedna z największych imprez na 

Podkarpaciu: byłoby grzechem zanie-

dbania, gdyby samorząd wojewódz-

twa nie podjął się współorganizacji 

tych zawodów – mówił marszałek, 

dodając, że samorząd chce promować 

walory wszystkich miast Podkarpa-

cia, a Sanok jest liderem jeżeli chodzi 

o sporty zimowe.

Burmistrz Sanoka Wojciech Ble-

charczyk zapewniał, że impreza tej 

rangi, w której wezmą udział setki 

kibiców, jest w stanie wypromować 

nie tylko Sanok, ale również inne 

miasta regionu: pokaże się Rzeszów 

jako nasza stolica innowacji, pokaże 

się Przemyśl, Podkarpackie Trójmia-

sto: Krosno, Jasło Sanok. Będziemy 

mówić o wszystkim co jest w naszym 

województwie do pokazania – mówił 

burmistrz Blecharczyk.

Zmagania na sanockim torze 

Błonie – pomimo dotkliwego mro-

zu – zgromadziły setki kibiców.  

O złoty medal walczyli zacięcie Ro-

sjanie i Austriacy. Do końca nie było 

wiadomo kto stanie na podium. Osta-

tecznie po dodatkowym wyścigu zło-

ty medal zdobyli Rosjanie. Austriacy 

musieli zadowolić się srebrem, a brąz 

trafił w ręce Szwedów. Polacy zajęli 

czwarte miejsce co i tak zdaniem wie-

lu sportowych komentatorów było 

sporym osiągnięciem. Gdyby ktoś 

powiedział, że zdobędziemy czwarte 

miejsce i jednego punktu braknie nam 

do brązu nie uwierzyłbym w to. Jestem 

naprawdę bardzo zadowolony - mówił 

po zawodach menedżer naszej repre-

zentacji Paweł Ruszkiewicz.

Monika Konopka

Ice Speedway w Sanoku czyli 
motocyklowe zmagania na lodzie
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Zimowa atmosfera, duch rywa-
lizacji oraz klimat dobrej zabawy 
towarzyszyły cyklowi imprez „Ala-
ska daleko… Podkarpackie tuż tuż”. 
W zimowej scenerii malowniczych za-
kątków województwa podkarpackiego 
odbyły się wyścigi psich zaprzęgów na 
średnim dystansie o Puchar Marszałka 
Województwa Podkarpackiego. 

Trzy imprezy pod wspólną na-

zwą „Alaska  daleko… Podkarpackie 

tuż tuż” mające wymiar turystycz-

no - sportowy, odbyły się w Bystrem 

k. Baligrodu pod nazwą „W Krainie Żu-

bra” (25-27 stycznia), w Lutowiskach – 

„W Krainie Wilka” (8 - 10 lutego) 

i  w  Baszni Dolnej k. Lubaczowa, 

„W Kresowej Krainie” (23-24 lutego). 

Klasyfikacja Pucharu Marszałka 

Województwa Podkarpackiego była 

przeprowadzana w trzech kategoriach:   

zaprzęgi - podzielone na psy ras pół-

nocnych i inne rasy, oraz skijoring. 

Wszystkie biegi były punktowane w ra-

mach Pucharu Polski natomiast ostat-

nia z wymienionych imprez miała rangę 

Mistrzostw Polski. W wyścigach wzięło 

udział aż 19 drużyn z całego kraju.  Za-

służone zwycięstwo w kategorii psy ras 

północnych zdobył Henryk Wysocki, 

w kategorii open Mariusz Krupa oraz 

w kategorii skikjoring Jolanta Kałat.

W wydarzeniu sportowym udział 

wzięli maszerzy z całej Polski i osoby 

powiązane z uprawianiem sportów zi-

mowych oraz miejscowe społeczności, 

turyści z kraju i zagranicy. Oprócz wiel-

kich sportowych emocji nie zabrakło 

również szerokiego spektrum inicjatyw 

o charakterze kulturalnym. Na miejscu 

były też atrakcje dla przybyłych sympaty-

ków psich zaprzęgów. Dla najmłodszych 

przygotowano konkursy, kąciki pla-

styczne, zawody canicross, gry, zabawy 

oraz ogniska. Cykl zawodów był świetną 

okazją do bezpośredniej rozmowy z ma-

szerami, zaczerpnięcia wiedzy dotyczą-

cej sportów zimowych oraz warunków 

geograficzno – przyrodniczych zakątków 

województwa podkarpackiego. Sympaty-

cy psich zaprzęgów, turyści oraz miesz-

kańcy okolicznych miejscowości chętnie 

korzystali z instruktażu nart biegowych, 

pożyczali sprzęt i próbowali swoich sił 

na zimowych trasach. Smakosze regio-

nalnej kuchni mogli spróbować specyfi-

ków kuchni myśliwskiej i lokalnej. Wielu 

uczestników zakupiło pamiątki wykona-

ne przez ludowych artystów. 

Duże zainteresowanie spektaku-

larnym wydarzeniem otworzyło nowy 

rozdział w życiu turystyczno - sporto-

wym województwa podkarpackiego. 

Rekreacja i sporty zimowe stanowią 

świetną alternatywę dla aktywnego 

spędzania czasu. Mieszkańcy naszego 

regionu nie muszą wyjeżdżać w inne 

zakątki Polski czy Europy by cieszyć 

się zimą, walorami krajobrazowy-

mi oraz satysfakcją z szerokiej gamy 

sportów jakie można uprawiać zimą 

 na Podkarpaciu. 

Natalia Ciuba

Puchar Marszałka 
Województwa 
Podkarpackiego zdobyty! fot. Janusz Górnicki

fot. Janusz Górnicki

fot. Janusz Górnicki
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1 lutego 2013 r. Wojewódzki Sztab 
Wojskowy w Rzeszowie świętował  
jubileusz 50-lecia. Wśród gości obec-
nych na uroczystościach był Wicemar-
szałek Województwa Podkarpackiego 
Zygmunt Cholewiński. „Dowódz-
twu, Żołnierzom oraz Pracownikom 
Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego 
w Rzeszowie z okazji Jubileuszu 50-le-
cia - gratulacje i słowa uznania dla 
profesjonalizmu i zaangażowania, za 
jakim pełnią Państwo swą zaszczytną 
służbę, sumiennie wypełniając powie-
rzone zadania oraz dbając o bezpie-
czeństwo mieszkańców Podkarpacia”
– pamiątkowy grawerton o takiej 
treści na ręce Szefa WSzW z okazji 
Jubileuszu przekazał Wicemarszałek 
Cholewiński.

Obchody rocznicy zainaugurowała 

Msza Święta, którą w Kościele Garni-

zonowym  w intencji służb munduro-

wych, odprawił biskup polowy WP ks. 

bp Józefa Guzdek. W Wojewódzkim 

Domu Kultury historię i obecne zada-

nia Wojewódzkiego Sztabu Wojskowe-

go w Rzeszowie przedstawił jego Szef 

płk dypl. Zbigniew Winiarski. Jubileusz 

stał się okazją do wręczenia odzna-

czeń przyznanych przez Prezydenta RP 

(Gwiazda Iraku, Gwiazda Afganistanu 

oraz Zloty Medal za długoletnią służ-

bę) Ministra Obrony Narodowej  (Me-

dale Za Zasługi dla Obronności Kraju 

i Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny) oraz 

awansów na kolejne stopnie wojskowe. 

W podziękowaniu za propagowanie 

obronności i bezpieczeństwa oraz ak-

tywną współpracę i wsparcie, Szef 

Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego 

w Rzeszowie nagrodził przedstawicie-

li władz rządowych i samorządowych, 

służb mundurowych oraz instytucji 

z Podkarpacia. Wśród uhonorowanych 

znalazł się Wicemarszałek Zygmunt 

Cholewiński. Sam Szef rzeszowskiego 

WSzW również został wyróżniony. Szef 

Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych 

za wybitny dorobek w służbie wojsko-

wej nagrodził płk dypl. Zbigniewa Wi-

niarskiego „Kordzikiem Honorowym 

Sił Zbrojnych RP z Orłem Wojsk Lądo-

wych”.  

Jubileuszowe spotkanie uświetnił 

występ Centralnego Zespołu Arty-

stycznego Wojska Polskiego. 

Formowanie Wojewódzkiego Szta-

bu Wojskowego w Rzeszowie zaczęło 

się jesienią 1962 roku na podstawie de-

cyzji Komitetu Obrony Kraju oraz roz-

kazu operacyjnego Ministra Obrony 

Narodowej. Oficjalną działalność Wo-

jewódzki Sztab Wojskowy w Rzeszowie 

rozpoczął 1 lutego 1963 roku, kiedy  to 

sztab otrzymał pieczęć herbową oraz 

rozpoczęła działalność jego kancelaria. 

Swymi działaniami sztab objął obszar 

ówczesnego województwa rzeszow-

skiego. 0d 1 stycznia 1999 roku WSzW 

w Rzeszowie objął w wojskowe admini-

strowanie obszar Województwa Pod-

karpackiego, poprzez siedem Wojsko-

wych Komend Uzupełnień. Aktywność 

Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego 

nie ogranicza się wyłącznie do dzia-

łań związanych z obronnością regionu 

i kraju, ale przejawia się także między 

innymi w pomocy mieszkańcom Pod-

karpacia w czasie klęsk żywiołowych. 

Grupa operacyjna rzeszowskiego 

WSzW pomagała mieszkańcom Pod-

karpacia w zmaganiach z klęską powo-

dzi w 2002, 2005 oraz 2010 roku.

Aleksandra Gorzelak – Nieduży 
Tomasz Burdzy 

Jubileusz 50 – lecia 
Wojewódzkiego 
Sztabu Wojskowego

fot. Jacek Rodecki

fot. Jacek Rodecki

fot. Jacek Rodecki
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Minął rok działalności Stowarzy-
szenia Krystyn Podkarpackich, któ-

re w marcu 2012 roku zorganizowało 

w Rzeszowie XV Jubileuszowy Zjazd 
Krystyn „Imieniny Krystyny u rodzi-
ny” Eurokrystyny 2012. W Zjeździe 

uczestniczyło ponad 500 imienniczek 

z całego kraju oraz z Brazylii, USA, 

Szwecji, Wielkiej Brytanii, Francji, Bel-

gii i Niemiec. Wiele solenizantek zawi-

tało po raz pierwszy na Podkarpacie. 

Wszystkie wyjechały zauroczone pięk-

nem naszego regionu, innowacyjnym 

Rzeszowem i staropolską gościnnością. 

Spotkania Krystyn są nie tylko 

corocznym happeningiem imienino-

wym, ale integrują kobiety noszące to 

samo imię. Doskonałym przykładem 

takiej integracji jest środowisko około 

dwustu podkarpackich Krystyn, które 

poznały się podczas przygotowań do 

ubiegłorocznego Zjazdu, uczestniczyły 

w tygodniowych obchodach imienin, 

a część z nich działa aktywnie w Stowa-

rzyszeniu. 

Imię Krystyna było popularne 

w latach 30., 40. i 50, dlatego większość 

Krystyn jest obecnie w wieku około 

emerytalnym, ale wszystkie posiadają 

w sobie potencjał niespożytej ener-

gii, dysponują czasem wolnym i chę-

cią uczestnictwa w życiu publicznym 

w swoich środowiskach. Przynależność 

do Stowarzyszenia stworzyła dla nich 

nowe formy aktywności. Wspólnota 

kobiet będących w tym samym wieku, 

przeżywających podobne trajektorie 

życiowe, znajduje wiele płaszczyzn po-

rozumienia. Na forum ruchu kobiecego 

potrafią łączyć swoje zainteresowania, 

sprawy rodzinne, zawodowe i pracę 

społeczną. Służą sobie wzajemną  po-

mocą w rozwiązywaniu problemów 

dnia codziennego, promują zdrowy styl 

życia i spełniają się na lokalnej scenie 

publicznej, uczestnicząc w sympozjach, 

konferencjach poświęconych proble-

matyce kobiecej. 

W tym roku Krytyny spotkały się 

na Ogólnopolskicm Zjeździe 13 mar-

ca w Gdyni, a Krystyny z Podkarpacia 

zostały zaproszone przez burmistrza 

Łańcuta Stanisława Gwizdaka na Pod-

karpackie Imieniny Krystyn, do Miej-

skiego Domu Kultury w Łańcucie. 

Krystyna Leśniak-Moczuk

Co słychać u Krystyn?




