
 
INFORMACJA ZE SPOTKANIA 

 
10 stycznia 2014 r. w Filharmonii Podkarpackiej im. Artura Malawskiego w Rzeszowie odbyło 
się spotkanie noworoczne, którego współorganizatorami byli: Podkarpackie Stowarzyszenie 
Samorządów Terytorialnych, Marszałek Województwa Podkarpackiego - Władysław Ortyl 
oraz Wojewoda Podkarpacki – Małgorzata Chomycz - Śmigielska. W spotkaniu udział wzięli 
m. in. przedstawiciele duchowieństwa, podkarpaccy parlamentarzyści, wójtowie, 
burmistrzowie, prezydenci miast i starostowie z województwa podkarpackiego, radni 
województwa podkarpackiego oraz przedstawiciele podkarpackich słuŜb mundurowych, 
rektorzy wyŜszych uczelni, szefowie instytucji wojewódzkich i podległych samorządowi 
województwa.  
 
Uroczystość, słowem wstępu, rozpoczęła Anna Cieśla, po raz kolejny prowadząca nasze 
samorządowe spotkanie.  
Wszystkich gości powitał Marszałek Województwa Podkarpackiego Władysław Ortyl, 
Przewodniczący Zarządu PSST. 
 
W klimat kolędowania wprowadziła wszystkich obecnych Orkiestra Filharmonii Podkarpackiej 
wraz z Chórem Uniwersytetu Rzeszowskiego oraz solistami - Panią Adrianną Bujak – Cyran 
oraz Panem Jackiem Ściborem. Koncert zachwycił wszystkich zgromadzonych, którzy 
zaśpiewali wraz z solistami kolędę „LulajŜe Jezuniu”. 
 
Uczestników spotkania swoją obecnością zaszczycił J.E. Ks. Biskup Jan Wątroba, który 
pobłogosławił przybyłych i skierował do nich słowa: Bardzo się cieszę z tego 
boŜonarodzeniowego spotkania. Słowo spotkanie jest tu kluczem, bo świętujemy przecieŜ co 
roku święta BoŜego Narodzenia, czyli spotkania nieba z ziemią, Twórcy ze swym 
stworzeniem, Boga z człowiekiem. Tamto spotkanie wspominamy kaŜdego roku przez 
spotkania z ludźmi, takie jak to dzisiejsze. W Ŝyciu tych, którzy pełnią słuŜbę publiczną 
spotkania są wpisane w sposób naturalny. Chciałbym Ŝyczyć wszystkim samorządowcom, 
Ŝeby w tych spotkaniach nigdy nie zabrakło cierpliwości, wraŜliwości, umiejętności słuchania 
drugiego człowieka, szacunku dla jego odmienności i przekonań- umiejętności róŜnienia się 
pięknie. Tego Ŝyczę u progu 2014 roku.  
 
śyczenia wszystkim zebranym złoŜył równieŜ Marszałek Województwa Podkarpackiego 
Władysław Ortyl, Przewodniczący Zarządu PSST w słowach: Nowy rok, w który dopiero 
weszliśmy jest niewątpliwie rokiem wielkiego wyzwania. Mamy przed sobą nową 
perspektywę finansową, przygotowujemy Regionalny Program Operacyjny, który w dalszym 
ciągu będziemy z Państwem konsultować. To jest wielka szansa dla naszego regionu. 
Pewnie będziemy się nieco róŜnić w opiniach, moŜe rywalizować, ale liczę, Ŝe to będzie 
wszystko w duchu dobrej współpracy, będziemy się wspierać, nawet, jeŜeli nie zabraknie 
uwag krytycznych, które słuŜą przecieŜ dobrej pracy i które my chętnie będziemy 
wysłuchiwać. Rzeczy wielkich i dobrych, które słuŜą społeczeństwu nie czyni się samemu, 
ale we współpracy z innymi. Tylko wtedy moŜemy w pełni osiągnąć cel, który nami kieruje. 
Bardzo za tę współpracę Państwu dziękuję, za uwagi, kierowane pod naszym adresem 
wnioski, to wszystko przekłada się przecieŜ na jakość Ŝycia w naszym regionie, a to dla nas 
najwaŜniejszy cel. Szczęść BoŜe na ten Nowy Rok.  
 
Następnie Pan Marszałek poprosił Panią Wojewodę Małgorzatę Chomycz - Śmigielską  
o złoŜenie Ŝyczeń obecnym. 
 
Niech ten 2014 rok przyniesie nam wiele programów, w ramach których będziemy mogli 
realizować zadania na rzecz Województwa Podkarpackiego i jego mieszkańców. Niech ten 
rok upłynie w spokojnej atmosferze wzajemnego zrozumienia i dialogu, aby te wszystkie 
zadania, które są przed nami, udało nam się realizować w duchu przyjaźni, zrozumienia  
i współpracy - Ŝyczyła wojewoda.  
 
Kolejnym waŜnym punktem uroczystego spotkania było wręczenie Złotej Odznaki Honorowej 
PSST. Do chwili obecnej przyznanych zostało 10 takich odznak.  
Krótką genezę powstania nagrody przedstawiła Anna Cieśla. 



Odznaką uhonorowany został ksiądz infułat Stanisław Mac, który niedawno obchodził złoty 
jubileusz kapłaństwa. Odznaka ta została przyznana przez Podkarpackie Stowarzyszenie 
Samorządów Terytorialnych w podziękowaniu za 15 lat pracy – posługi duszpasterskiej jako 
Duszpasterz Samorządów Terytorialnych. 
Sylwetkę uhonorowanego przedstawił Pan Marszałek Władysław Ortyl.  
Niestety ze względu na stan zdrowia ksiądz infułat nie mógł odebrać odznaczenia osobiście. 
Odznaka zostanie wręczona przez Zarząd PSST w najbliŜszym czasie. Nieobecnemu 
księdzu infułatowi zostały przekazane pozdrowienia i Ŝyczenia szybkiego powrotu  
do zdrowia. 
 
Na wspólne dzielenie się opłatkiem i składanie Ŝyczeń zaprosił Pan Marszałek Władysław 
Ortyl, natomiast prowadząca spotkanie Anna Cieśla przedstawiła wigilijne potrawy, które pod 
kierunkiem swoich nauczycieli zawodu, przygotowali uczniowie Zespołu Szkół w Oleszycach. 
 
Dodatkowo spotkanie uświetnił zespół Pogórze z Bieździedzy, najpierw przedstawiając 
obrzędy świąteczne, a podczas składania Ŝyczeń śpiewając kolęd w pięknych strojach 
ludowych.  
 
 


