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KROSNO
Krośnieńscy radni zdecydowali, że nie będzie referendum w sprawie 

tzw. spalarni. Mieszkańcy zebrali 5258 ważnych podpisów, ale pytania 
referendalne zostały źle sformułowane

Piast nie zagroził 
Karpatom
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Nie przyjęli jej
na oddział

Referendum 
nie będzie

Sanok marzy 
o swoim pośle

Sanok od trzech kadencji nie ma ani swojego posła, ani 
senatora. Sanoczanie potrafi ą być szczodrzy dla innych, 
rozdawać głosy na prawo i lewo, ale o swoje własne inte-
resy nie umieją zadbać. Czy w zbliżających się wyborach 
znów się to powtórzy?

A Gdzie to 
Dawniej Stroiło...

Nietypowa nazwa, repertuar, brzmienie i aranżacje – taki 
właśnie jest zespół A Gdzie to Dawniej Stroiło, czyli grupa 
wykonująca folk fusion inspirowany kulturą Łemków i po-
graniczem Beskidu Niskiego

– str. 5 – str. 3

– str. 19 – str. 7

KROSNO

SPORT

Prosto 
z gmin

– str. 8-9

–– –––––––––––– ststststststststtststststttstststtr..r.r...r.r.r..r.. 88888 8 888 888 8888888-9

9

Odnowią cmentarz 
10 tys. zł na rewitalizację cmentarza ofi ar epidemii cho-

lery z 1831 r., otrzymało od Fundacji Banku Zachodniego 
WBK Iwonickie Stowarzyszenie „Ocalić od zapomnienia”. 
Pozyskane pieniądze zostaną przeznaczone m.in. na wyko-
nanie ogrodzenia oraz pamiątkowej tablicy z nazwiskami 
115 spoczywających tam iwoniczan

IWONICZ

Chorująca na cukrzycę Marcela Zielińska została odprawiona ze szpitala 
z kwitkiem do domu. Mimo brzydkiej rany na nodze, lekarze nie przyjęli jej 
na oddział. Dopiero po nagłośnieniu sprawy znalazło się dla niej miejsce



Nowe Podkarpacie
środa, 7 października 2015
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Marzena Miśkiewicz

JUBILEUSZ

W 
1999 roku 
powstało wo-
j e w ó d z t w o 
podk ar pac-

kie, jako jedno z szesnastu 
województw. Utworzono je 
poprzez scalenie ziem woje-
wództw przemyskiego i rze-
szowskiego oraz części kro-
śnieńskiego, tarnobrzeskiego 
i tarnowskiego.

Jeszcze przed formalnym 
rozpoczęciem funkcjono-
wania nowych samorządów 
marszałek elekt wojewódz-
twa podkarpackiego, Bogdan 
Rzońca zwrócił się do wszyst-
kich wójtów, burmistrzów, 
prezydentów i starostów o 
utworzenie forum współpra-
cy w nowo utworzonym wo-
jewództwie podkarpackim. 
Dopiero potem powstało 
stowarzyszenie, które zin-
tegrowało podkarpackie sa-
morządy. – 1 stycznia 1999 
roku zafunkcjonował Sejmik 
Województwa Podkarpackie-
go, nowe województwo i urząd 
marszałka. Wówczas pojawił 
się kolejny problem – wójtowie, 
starostwie, samorządowcy za-
częli dosyć często przychodzić 
do nas, aby pomóc im w go-
spodarzeniu, w zdobywaniu 
pieniędzy, kontaktach w War-
szawie. Stąd też wpadłem na 
taki pomysł, aby zrobić insty-
tucję pośredniczącą pomiędzy 
samorządowcami szczebla 
powiatowego i gminnego a 
marszałkiem. Tak powstało 
Podkarpackie Stowarzyszenie 
Samorządów Terytorialnych 
– mówi Bogdan Rzońca, 
pierwszy marszałek woje-
wództwa podkarpackiego, 
założyciel PSST, a obecnie 
poseł RP. – Chodziło o inte-
grację, żebyśmy już nie mówi-
li, że my jesteśmy z krośnień-
skiego, wy z przemyskiego, ale 
stąd, z Podkarpacia – dodaje 
Zygmunt Nowak, były bur-
mistrz Dukli, wieloletni dy-
rektor biura PSST.

Trochę historii
27 czerwca 2000 roku w 

Stalowej Woli na jednym 
z konwentów 50 samorzą-
dów podjęło uchwałę, aby 
utworzyć stowarzyszenie. 
28 sierpnia 2000 roku Sąd 
Okręgowy w Rzeszowie za-
rejestrował PSST z siedzibą 
w Rzeszowie. – Mamy wiele 
miłych wspomnień z tego cza-
su. Stowarzyszenie powstało 
po mojej rozmowie z bardzo 
doświadczonym samorzą-
dowcem Zygmuntem Nowa-
kiem. Razem to wymyślili-
śmy. Później pan Zygmunt 
poszedł do sądu zarejestro-
wać stowarzyszenie, ale sę-
dzia powiedział, że nie ma ta-
kiego prawa, żeby je powołać. 
Zarejestrował stowarzyszenie 
niezgodnie z prawem. Mówił, 
że prawo dorobi się później – 
wspomina B. Rzońca.

Pierwsze ogólne zgroma-
dzenie PSST odbyło się 30 
września 2000 roku, które 
przyjęło podstawowe doku-
menty jak deklaracja pro-
gramowa i statut oraz do-
konało wyboru jego władz – 
przewodniczącego, zarząd i 
komisję rewizyjną. Od 15 lat 
szefują mu kolejni marszał-
kowie województwa.

Jednym z samorządów, 
który brał udział w two-
rzeniu stowarzyszenia była 
gmina Zarszyn. – Na począt-
ku może nie każdy wiedział 
po co ono się tworzy. Główną 
myślą było, aby się jednoczyć, 
żeby samorządy nie występo-
wały w pewnych sprawach 
pojedynczo, ponieważ nie-
które problemy mogły być 
rozwiązywane wspólnie, a 
wtedy łatwiej występować do 
władz centralnych. Problemy 
były różne np. związane ze 
zmianą przepisów, pozyski-
waniem środków. Korzyści 
z przynależności do stowa-
rzyszenia są duże, bo w gru-
pie zawsze jest większa siła. 
Każda konferencja, semina-
rium, szkolenie jest okazją, 
żeby się spotkać ze wszystki-

mi burmistrzami, wójtami i 
starostami, wymienić poglą-
dy, podyskutować o proble-
mach, a także poznać wielu 
ciekawych ludzi – zaznacza 
Andrzej Betlej, wójt gminy 
Zarszyn.

Podstawowe cele stowa-
rzyszenia to integracja, roz-
wój społeczny, gospodarczy 
i kulturalny województwa 
podkarpackiego.

– Integracja to był jeden z 
celów. Chcieliśmy stworzyć 
płaszczyznę porozumiewania 
się różnych poziomów samo-
rządu i wspólne artykułować 
problemy, które piętrzą się 
przed samorządami i przed-
stawiać je w formie stano-
wisk przed władzą rządzącą 
zarówno na poziomie woje-
wódzkim, ale głównie krajo-
wym. Na początku nam się to 
bardzo udawało, bo na nasze 
konferencje organizowane w 
różnych miejscach wojewódz-
twa przyjeżdżali przedsta-
wiciele parlamentu, rządu i 
im mogliśmy bezpośrednio 
te rzeczy przekazywać. Kilka 
spraw udało nam się prze-
kazać na forum wspólnej 
komisji rządu i samorządu – 
mówi Z. Nowak.

Wspomnienia, 
odznaczenia, plany
Od tych wydarzeń mi-

nęło 15 lat. Uroczystości 
jubileuszowe, które odbyły 
się 2 października w Wo-
jewódzkim Domu Kultury 
były okazją do wspomnień 
jak powstawała integralność 
nowego województwa i jak 
dziś wygląda współpraca 
samorządów oraz z jaki-
mi problemami muszą się 
zmierzyć.

Wzięli w nich udział 
przedstawiciele podkarpac-
kich samorządów, parla-
mentarzyści, byli marszał-
kowie, którzy są honorowy-
mi przewodniczącymi PSST. 
Obecna była także wicewo-
jewoda Grażyna Borek. Wo-
jewództwo reprezentował 
marszałek Władysław Ortyl, 
który jest przewodniczącym 
PSST oraz wicemarszałko-
wie Maria Kurowska i Woj-
ciech Buczak.

– Warto ten jubileusz świę-
tować, ale też snuć plany na 
przyszłość. Zawsze wytycza-
liśmy sobie ambitne kierun-
ki w stowarzyszeniu. To fo-
rum PSST było i jest dobrym 
miejscem spotkań i dyskusji. 

RZESZÓW. 15-lecie Podkarpackiego Stowarzyszenia Samorządów Terytorialnych

W jedności siła
Integracja i współpraca samorządów – to cel, który przyświecał powstaniu Podkarpac-
kiego Stowarzyszenia Samorządów Terytorialnych. Obecnie organizacja skupia 121 
samorządów

Przed samorządem jest wiele 
wyzwań. Zmieniają się cele, 
uwarunkowania i życzył-
bym sobie i państwu, abyśmy 
mieli dużo tych zadań, ale 
też żebyśmy mieli właściwe 
finansowanie na te zada-
nia, na oświatę, zdrowie czy 
świadczenia społeczne – mó-
wił marszałek W. Ortyl.

Z okazji jubileuszu sa-
morządowcy obejrzeli film 
wyprodukowany przez rze-
szowski oddział TVP w re-
żyserii Anny Tomczyk. Wy-
słuchali też wykładu prof. 
Kazimierza Ożoga z Uni-
wersytetu Rzeszowskiego 
o trudnym języku, którego 
zmuszeni są używać na co 
dzień, zwłaszcza w wypeł-
nianiu unijnych dokumen-
tów.

Ponadto na scenie swoje 
umiejętności zaprezentowa-
li: Michał Oleszak z Trzcia-
ny, uczeń Zespołu Szkół Mu-
zycznych nr 2 im. Wojciecha 
Kilara w Rzeszowie, Zespół 
Pieśni i Tańca „Bandoska” z 
Wojewódzkiego Domu Kul-
tury w Rzeszowie oraz Dzie-
cięcy Zespół Artystyczny 
„UŚMIECH”.

Jubileusz był okazją do 
uhonorowania osób zasłu-

żonych dla PSST. Odznaki 
złote otrzymali: Władysław 
Ortyl – marszałek woje-
wództwa podkarpackiego, 
Bolesław Bujak – burmistrz 
Ropczyc, Wiktor Stasiak – 
m.in. pełnomocnik rządu 
RP ds. reformy samorzą-
dowej, a srebrne: Andrzej 
Betlej, wójt gminy Zarszyn, 
Robert Choma – prezydent 
Przemyśla, Julian Ozimek 
– burmistrz gminy i miasta 
Nisko, Jan Zych – wójt gmi-
ny Korczyna, Barbara Jan-
kiewicz – burmistrz miasta 
i gminy Lesko, Piotr Przy-
tocki – prezydent Krosna, 
Tadeusz Ferenc – prezydent 
Rzeszowa, Małgorzata Sa-
lacha – burmistrz Kołaczyc, 
Adam Woś – burmistrz mia-
sta i gminy Sieniawa, Zbi-
gniew Chmielowiec – poseł 
na Sejm RP, Józef Kardyś 
– starosta kolbuszowski, 
Piotr Babinetz – poseł na 
Sejm RP, Jerzy Stokłosa – 
radny Gminy Świlcza VII 
kadencję, Janusz Pisula 
– m.in. radny powiatu rze-
szowskiego I kadencji, Jan 
Kida – m.in. starosta leżajski 
2010-2014, Zbigniew Rę-
kas – starosta tarnobrzeski 
1998-2006, Marek Ćwią-
kała – wójt gminy Jasienica 
Rosielna, Tadeusz Więcek 
– prezes zarządu Tygodnika 
regionalnego „Nowe Pod-
karpacie” sp. z o.o., Lucyna 
Rybak – dyrektor Oddziału 
Regionalnego Towarzystwa 
Ubezpieczeń Wzajemnych 
„TUW” w Rzeszowie, ks. 
Andrzej Stopyra – kustosz 
Sanktuarium MB Łaskawej 
(Lwowskiej) w Lubaczo-
wie, Jan Zuba – burmistrz 
Kolbuszowej, Zbigniew Ko-
rab – wójt gminy Niebylec, 
Wiesław Kapel – wójt gmi-
ny Lubaczów, Marek Górak 
– burmistrz Dukli w latach 
2002-2014.

PSST skupia obecnie 121 
samorządów. Oprócz popu-
laryzowania idei samorząd-
ności promuje uzdolnioną 
młodzież, wspiera aktyw-
ność członków we współ-
pracy zagranicznej, prowa-
dzi działalność wydawniczą 
i promocyjną. Podkarpackie 
Stowarzyszenie Samorzą-
dów Terytorialnych jest 
organizatorem wielu waż-
nych dla regionu imprez, 
m.in.: Dzień Samorządu 
Terytorialnego, Podkarpac-
ka Nagroda Samorządowa, 
którą organizuje wspólnie z 
tygodnikiem „Nowe Podkar-
pacie” oraz Podkarpackie 
Konferencje Samorządów 
Terytorialnych.

Wyróżnieni srebrną honorową odznaką z marszałkiem i przewodniczącym PSST Władysławem Ortylem oraz honorowymi przewodniczącymi Bogdanem Rzońcą i Zygmuntem 
Cholewińskim
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Od lewej: Bogdan Rzońca, Władysław Ortyl, Wiktor Stasiak, Bolesław Bujak i Zygmunt Cho-
lewiński


