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W  niedzielę, 22 października 2017 
roku, w Kościele p.w. Matki Bożej Sa-
letyńskiej w Rzeszowie – Sanktuarium 
Ludzi Pracy – odprawiona została 
uroczysta Msza św. dziękczynna za ła-
ski otrzymane za wstawiennictwem bł. 
ks. Jerzego Popiełuszki oraz w intencji 
Ojczyzny.

Przed rozpoczęciem mszy, mło-
dzież ze Szkoły Podstawowej im. bł. 
ks. Jerzego Popiełuszki w  Jaślanach 
zaprezentowała piękny montaż słow-
no-muzyczny „Imieniny ks. Jerzego”, 
składający się z pieśni religijnych i pa-
triotycznych, wierszy poświęconych 
ks. Jerzemu oraz wspomnień ludzi, 
którzy się z nim zetknęli. 

W  homilii, ks. Wiesław Krysztofo-
wicz powiedział m.in., że kapłani i ro-
dzice zobowiązani są do przekazywania 
młodemu pokoleniu wartości, którym 
wierny był bł. ks. Jerzy Popiełuszko, 
a  zamykają się one w  słowach: „Bóg, 
Honor, Ojczyzna”. – Ks. Jerzy zachęcał 
nas do miłości Boga i Ojczyzny, do tego 
byśmy nie bali się poświęcić życia dla 
Ojczyzny – kontynuował kapłan. Był on 
przekonany, że tylko Bóg może spra-
wić, że nasza Ojczyzna będzie wolna. 

Dzięki wstawiennictwu bł. ks. Jerzego 
dokonało się już bardzo wielu cudow-
nych uzdrowień ludzi z nieuleczalnych 
chorób, w  tym nowotworowych. Ale 
największymi cudami są liczne prze-
miany serc ludzi, którzy przez wsta-
wiennictwo ks. Jerzego powrócili do 
Boga. Homilię zakończył słowami: 
- Gdy modlimy się za naszą Ojczyznę 
pamiętajmy o ks. Jerzym i prośmy Pana 
Boga, by jak najszybciej doszło do jego 
kanonizacji. Byśmy, odmawiając Litanię 
do Wszystkich Świętych, mogli zwracać 
się do niego: „Święty ks. Jerzy Popiełusz-
ko, módl się za nami”.

Po zakończeniu mszy, zebrani udali 
się w  uroczystej procesji na dziedzi-
niec kościoła pod tablicę i pomnik bł. 
ks. Jerzego. Tam krótkie przemówie-
nie wygłosił przewodniczący Regionu 
Rzeszowskiego NSZZ „S”, Roman Ja-
kim. Nawiązując do głoszonego przez 
ks. Jerzego przesłania: „Zło dobrem 
zwyciężaj”, powiedział m.in.: - Za 
wstawiennictwem ks. Jerzego dzieje się 
w naszej Ojczyźnie wiele dobra. Z każ-
dym dniem staje się lepiej. Październik 
jest szczególnym miesiącem, poświę-
conym ks. Jerzemu, dlatego w  wielu 

Z historii Szkoły Podstawowej 
im. bł. ks. Jerzego Popiełuszki 

w Jaślanach
Należy do Gminy Tuszów Narodo-

wy. Działalność szkoły, oparta jest na 
takich wartościach jak: mądrość, mi-
łość, wolność, pracowitość.  Dążymy 
do wszechstronnego rozwoju każdego 
ucznia. Z pasją i  entuzjazmem przeka-
zujemy  naszym uczniom wiedzę. Nasi 
uczniowie szanują wartości jakimi dla 
każdego Polaka są Bóg, Honor,  Oj-
czyzna. W dniu 17 października 2013 
r. odbyła się uroczystość poświęcenia 

i  przekazania sztandaru Publicznej 
Szkoły Podstawowej im. Bł. Ks. Jerze-
go Popiełuszki w  Jaślanach. Cała spo-
łeczność szkolna, mieszkańcy Jaślan 
i  zaproszeni goście zgromadzili się 
w  Kościele Para�alnym p.w. Niepo-
kalanego Poczęcia Najświętszej Marii 
Panny w  Jaślanach, by wziąć udział 
w  uroczystej mszy świętej, celebrowa-
nej przez J. E. Ks. Biskupa Krzysztofa 
Nitkiewicza. 

cd. str. II

kościołach prosimy za jego wstawien-
nictwem o  dobra dla naszej Ojczyzny. 
Chciałby serdecznie podziękować Oj-
com Saletynom, że możemy co roku 
w tej świątyni za wstawiennictwem ks. 
Jerzego wypraszać łaski dla NSZZ „S”, 
której jest patronem.

Po przemówieniu R. Jakima pod po-
mnikiem ks. Jerzego delegacje złożyły 
wiązanki kwiatów.

Uroczystość zakończyło odśpiewa-
nie hymnu „Boże coś Polskę”.

Uczniom, którzy pod opieką kate-
chetki Małgorzaty Duszkiewicz, za-
prezentowali program artystyczny, 
towarzyszyły władze Gminy Tuszów 
Narodowy Wójt Andrzej Głaz oraz 
Przewodniczący Rady Gminy Walde-
mar Maziarz.

je-kl

Modlimy się o kanonizację 
patrona „Solidarności”
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Ksiądz Biskup Ordynariusz pobło-
gosławił sztandar szkoły. Ustanawiając  
19 października Świętem Patrona 
Szkoły.

Co roku obchody Patrona Szkoły 
rozpoczynają się Mszą Świętą w  Ko-
ściele Para�alnym w  Jaślanach. Póź-
niej następuje przejście uczniów i za-
proszonych gości do szkoły, gdzie jest 
druga część obchodów. Z okazji Świę-
ta Patrona organizowany jest konkurs 
wiedzy o  bł. ks. Jerzym Popiełuszko. 
Motto konkursu jest nawiązaniem do 
wypowiedzi kapelana „Solidarności”. 
W  tym roku myślą przewodnią było 
„Bł. ks. Jerzy Popiełuszko - Błogosła-
wiony Patriota”. Laureatom i  �nali-
stom konkursu  wręczono dyplomy 
i nagrody.

Całość uświetniła część artystyczna 
zaprezentowana przez młodzież szkol-
ną przygotowana przez katechetkę 
Małgorzatę Duszkiewicz. Akompa-
niował Pan Andrzej Rup. Redagując 

scenariusz widowiska autorka miała  
na uwadze życiorys błogosławionego, 
cuda jakie dokonują się za przyczyną 
błogosławionego, fakty z  relacji osób 
znających księdza Jerzego,  wierszy 
Teresy Boguszewskiej „Imię moje Je-
rzy” i  „Niezapominajki” oraz litera-
tury poświęconej Patronowi. Oprawa 
muzyczna objęła  utwory patriotyczne 
„Miejcie nadzieję”, „Barka”, „Ojczyzno 
ma” (pieśń kończąca każdą Mszę Św. 
za Ojczyznę), „Mury” oraz „Błogo-
sławieni”, kończące część artystyczną. 
W czasie widowiska były wyświetlane 
slajdy przedstawiające fakty z  życia 
błogosławionego. 

Patron Naszej szkoły jest osobą, któ-
ra wzmacnia poczucie wspólnoty na-
rodowej,  państwowej, religijnej i kul-
turowej. Pokazuje nam wszystkim, 
a  szczególnie młodemu pokoleniu, 
czym jest wolność, prawa człowieka, 
patriotyzm. Błogosławiony reprezen-
tuje uniwersalne wartości: miłość, 
wolność, wrażliwość  na krzywdę dru-
giego człowieka, empatię. Najważniej-
sze jest to, że Polak to brzmi dumnie. 
Wartości, którymi kierował się w życiu 
są godne naśladowania również  przez 
człowieka XXI wieku.

Na zaproszenie Regionu Rzeszow-
skiego 22 października 2017 r. ucznio-
wie z naszej szkoły wystąpili z progra-
mem artystycznym w  Kościele Matki 
Boskiej Saletyńskiej w Rzeszowie pod-
czas regionalnych obchodów patrona 
NSZZ „Solidarność”. 

M. D.

20 października br. na zaprosze-
nie Regionu Rzeszowskiego NSZZ 
„Solidarność”, Posła RP Wojciecha 
Buczaka oraz Stowarzyszenia Osób 
Represjonowanych w  Stanie Wojen-
nym Województwa Podkarpackiego 
odbyło się spotkanie z ministrem Ja-
nem Józefem Kasprzykiem – Szefem 
Urzędu ds. Kombatantów i Osób Re-
presjonowanych.

Do siedziby rzeszowskiej „Solidar-
ności” przybyły osoby pokrzywdzone 
przez reżim komunistyczny, by za-
sięgnąć informacji na temat założeń 

nowelizacji ustawy o działaczach opo-
zycji antykomunistycznej oraz oso-
bach represjonowanych z  powodów 
politycznych. Nowela zawiera m.in. 
możliwość  przyznawania pomocy 
�nansowej w formie comiesięcznego 
świadczenia pieniężnego w wysokości 
402,72 zł.

Minister Kasprzyk odpowiadając na 
pytania uczestników, podkreślał jak 
ważne są takie spotkania, bo w trakcie 
nich rodzą się pomysły, które później 
mogą zostać zrealizowane przez kiero-
wany przez niego urząd. 

15 października w  Kościele Para-
�alnym w  Dobrzechowie odbyła się 
uroczysta Msza św. z okazji Jubileuszu 
25-lecia Stowarzyszenia Tak Życiu.
Następnie podopieczni wraz z  rodzi-
cami i zaproszonymi gośćmi udali się 

na spotkanie do dawnej szkoły w Tuł-
kowicach, gdzie wspólnie wspominali 
początki swojej działalności, składali 
gratulacje, podziękowania, a  także 
pośpiewać z zespołem Barwy Jesieni.

Jubileusz Tak Życiu

Z okazji Dnia Edukacji Narodo-
wej 13 października 2017 r. w  Pod-
karpackim Urzędzie Wojewódzkim 
w  Rzeszowie odbyła się  uroczystość, 
podczas której wręczone zostały od-
znaczenia państwowe.

Krzyże Zasługi oraz Medale za 
Długoletnią Służbę otrzymały oso-
by szczególnie zasłużone dla oświa-
ty i  wychowania. Wręczone zostały 

również odznaczenia resortowe – 
Medale Komisji Edukacji Narodowej 
oraz nagrody Ministra Edukacji Na-
rodowej i  Podkarpackiego Kuratora 
Oświaty.

W tym roku po raz pierwszy przy-
znano „Złote Prymy" dla wyróżniają-
cych się szkół i placówek oświatowych, 
które wręczyła Małgorzata Rauch 
Podkarpacki Kurator Oświaty.

W imieniu NSZZ Solidarność Region Rzeszowski życzenia i gratulacje 
złożyła Anna Dziadek - Przewodnicząca Oddziału w Strzyżowie

Nasze koleżanki (od lewej) Bernadeta Frysztak i Bogusława Buda odbierają 
z rąk Wojewody Podkarpackiego Ewy Leniart odznaczenie Srebrny Krzyż Zasługi

Oświata na medal

Cd. z historii Szkoły...

Minister odpowiadał na pytania
 represjonowanych 

Na zdjęciu m.in.: minister J. J. Kasprzyk, wojewoda E. Leniart,  wnuk i syn śp. W. Koby

Małgorzata Duszkiewicz
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Wysoko oceniani przez rolników 
pracownicy Agencji Restrukturyza-
cji i  Modernizacji Rolnictwa coraz 
częściej rozglądają się za nową pra-
cą. Zastanawiają się, dlaczego zarob-
ki w  nowo utworzonym Krajowym 
Ośrodku Wsparcia Rolnictwa są 
dwukrotnie wyższe.

Najważniejsza  i największa 

Działająca od 1994 roku Agencja 
Restrukturyzacji i Modernizacji Rol-
nictwa jest nie tylko najważniejszą 
w Polsce, ale i największą w Europie 
instytucją płatniczą. W ciągu 23 lat  to 
dzięki niej na polską wieś tra�ło po-
nad 253 miliardy złotych z  funduszy 
unijnych i środków krajowych. Agen-
cja wspiera rolników zarówno przez 
wypłatę tzw. dopłat bezpośrednich, 
jak i   do�nansowanie inwestycji na 
wsi, hodowli zwierząt, rybołówstwa 
czy rybactwa. Od 1 września tego 
roku ARiMR przejęła też część zadań 
zlikwidowanej Agencji Rynku Rolne-
go, w  tym pomoc dla producentów 
mleka, owoców i  warzyw oraz grup 
producentów rolnych.

System zawodzi

Podstawowym narzędziem pracy 
jest w  ARiMR system informatycz-
ny. Umożliwia on zarówno „obrób-
kę” składanych przez mieszkańców 
wsi wniosków – jak i terminową wy-
płatę świadczeń. Terminy te są ściśle 
określone przez unijne i  ministerial-
ne rozporządzenia. Od momentu 
powstania  Agencji  funkcjonowanie 
systemu (niezależnie od tego jak się 
nazywał i przez jaką �rmę był  przy-
gotowany) sprawiało  wiele kłopotów 
i  żadna z  ekip kierujących Agencją 
(a zmieniały się one w zależności od 
wyników wyborów) sobie z  tym nie 
poradziła. Od dwóch lat problemy 
z systemem są jednak na tyle poważ-

ne, że 20 kwietnia tego roku wice-
prezesi Agencji wysłali  do ministra  
rolnictwa Krzysztofa Jurgiela o�cjal-
ne pismo w  tej sprawie. Alarmowali 
w  nim, że  „Dalsze przesuwanie ter-
minu wdrożenia oprogramowania 
będzie skutkowało utratą unijnych 
środków i nałożeniem przez Komisję 
Europejską kary na Polskę do 2,5 mld 
złotych”. 

Problemy z  systemem to nie tylko 
opóźnienia we wdrażaniu nowych 
funkcjonalności, o  czym alarmowali 
wiceprezesi, to także jego mała wy-
dajność sprawiająca, że w  jednym 
czasie pracować w  nim może tylko 
określona liczba osób (pracownicy 
Agencji twierdza, że jest to 20 procent 
spośród tych, którzy zajmują się rol-
niczymi wnioskami). 

O  niesprawności agencyjnego sys-
temu w  publicznej debacie mówi się 
ostatnio często pod kątem zagrożenia 
dla interesów rolników (czyli termi-
nowości wypłat) i  polskich �nansów 
(ewentualne kary unijne), jakby za-
pominając, że mówi się o  narzędziu 
pracy blisko 11- tysięcznej załogi 
ARiMR.  W sytuacji, gdy to podstawo-
we narzędzie pracy jest niesprawne, 
a  terminowość  wypłat jest nie tylko 
wymogiem unijnego prawa, ale leży 
też w  interesie  politycznych elit (bo 
rolnicy to potężny elektorat)  – ciężar 
pracy przenosi się na pracowników; 
głównie tych, którzy są najbliżej rol-
ników  czyli w działających w każdym 
powiecie biurach Agencji. To oni po 
to,  żeby ARiMR mogła wywiązać się 
z obowiązków pracowali (i pracują ) 
w  nadgodzinach, które stały się już 
stałym elementem agencyjnej rzeczy-
wistości, w soboty (a zdarzało się, że 
i w niedziele), wysłuchują rolniczych 
skarg i pretensji  -  od zawiłości pro-
cedur poczynając przez długi okres 
oczekiwania na wypłaty, na wielkości 
wypłacanych środków kończąc. 

Pracownicy sfrustrowani 
i zmęczeni

Wypłata ogromnych funduszy – 
przypomnijmy, że Agencja wypłaca 
rocznie  14,5 miliarda złotych - wy-
maga znajomości unijnego i  krajowe-
go  prawa i obowiązujących procedur, 
które dodatkowo często się zmienia-
ją. Stąd niesłychanie  rozbudowany 
w Agencji system szkoleń i egzaminów 
(od kontroli odbytych szkoleń i  zda-
nych przez  pracowników egzaminów 
zaczyna się praktycznie każda kon-
trola w ARiMR – zarówno unijna, jak 
i  krajowa). Prawdopodobnie nie ma 
w Polsce drugiej instytucji z tak wyma-
gającym systemem egzaminacyjnym. 
Taki system, ale też specy�ka pracy 
powoduje, że do tego, by pracownik 
mógł samodzielnie obsłużyć wniosek 
potrzebuje około 2 lat doświadczenia.

W tej skomplikowanej,  wymagają-
cej wiedzy, rozwagi i  odpowiedzial-
ności materii  w  Agencji pracuje się 
pod presją czasu, w niepewności „czy  
system dziś będzie działał”;  o pracy 
w dodatkowym czasie nie wspomina-
jąc. Dezorganizuje się życie rodzinne 
pracowników, znacznie ograniczona 
jest możliwość innych aktywności. 
Na dodatkową pracę potrzeba zgody 
pracodawcy, ale i  tak większość pra-
cowników – jak twierdzą zaintereso-
wani -  nie ma na nią czasu i …siły. 

Od lat praca Agencji jest bardzo 

Pracownicy ARiMR traktowani są 
przez ministerstwo rolnictwa po macoszemu

wysoko oceniana przez rolników, 
(powyżej 75 procent ocen bardzo 
dobrych), a  kompetencje pracowni-
ków i  ich stosunek do bene�cjentów 
(czyli mieszkańców wsi) jeszcze wyżej 
-  ponad  80 procent. Jest się z czego 
cieszyć.  Paradoksalnie  jednak coraz 
częściej  doświadczeni pracownicy 
Agencji zmieniają pracę, albo się do 
tego przymierzają. Powód główny to 
zarobki. Przez 8 lat (2009-2015) płace 
w  ARiMR nie były podnoszone, ani 
nawet waloryzowane. W  2016 roku 
ówczesny prezes Daniel Obajtek pod-
niósł pensje najniżej zarabiającym do 
2700 zł brutto (wymusił to trwający 
wówczas spór zbiorowy). W dalszym 
ciągu jednak  60 procent załogi Agen-
cji zarabia   ok. 2 000 zł, co nasila pra-
cowniczą frustrację. Nic w tej sprawie  
nie dały rozmowy z kolejnymi preze-
sami �rmy (a tylko w tym roku było 
to 5 spotkań), ani petycje  do władz 
resortowych, przedstawicieli rządu 
i  parlamentu. Dodatkowo nastroje 
podgrzało rozporządzenie Ministra 
ustalające tabelę płac w  nowo po-
wstałym Krajowym Ośrodku Wspar-
cia Rolnictwa. Pracownicy ARiMR 
z  podszytym goryczą zdumieniem 
skonstatowali, że pobory ich „resor-
towych” kolegów maja być średnio 
dwukrotnie wyższe. Zastanawiają się, 
jakie są tego merytoryczne powody 
i…nie znajdują uzasadnienia.

Działające w  Agencji związki 
ostrzegają, że sytuacja jest bardzo na-
pięta, a jeśli rozmowy o podwyżkach 
nie dadzą rezultatu wejdą z  praco-
dawcą w spór zbiorowy.

inf. wł.

W dniach 17 i 18 października działacze i członkowie NSZZ „Solidarność” 
z powiatu ropczycko-sędziszowskiego po raz kolejny pełnili wartę przy grobie 
Błogosławionego Ks. Jerzego Popiełuszki.

Od lewej: Adam Stynczyłów - Sędziszów Młp., Andrzej Czochara - Ropczy-
ce, Józef Kubacki - Sędziszów Młp., Mariusz Draus - Ropczyce, Mariusz Sie-
wierski - Sędziszów Młp., Stanisław Wójciak - Ropczyce, Jerzy Wojnarowski 
-  Sędziszów Młp.

Warta przy grobie patrona 
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W Rzeszowie odbyły się uroczysto-
ści związane z 78. rocznicą utworzenia 
Polskiego Państwa Podziemnego oraz 
Szarych Szeregów. Udział w nich wzię-
ła Bogumiła Stec-Świderska, repre-
zentująca Region Rzeszowski NSZZ 
„Solidarność”.

Uroczystości rozpoczęły się mszą 
świętą w kościele św. Krzyża w Rzeszo-
wie, której przewodniczył ks. biskup 
senior Kazimierz Górny. Druga część 
uroczystości odbyła się pod  Pomni-
kiem Pamięci Żołnierzy AK Podokrę-
gu Rzeszów, gdzie dyrektor Oddziału 

Instytutu Pamięci Narodowej Oddział 
w Rzeszowie dr Dariusz Iwanecz-
ko odczytał list Marszałka Sejmu RP 
Marka Kuchcińskiego.

Podczas uroczystości wręczono ho-
norowe odznaczenia pamiątkowe „Za 
zasługi dla ŚZŻAK” żołnierzom Armii 
Krajowej oraz osobom wspierającym 
na co dzień działania Okręgu Podkar-
packiego ŚZŻ AK w Rzeszowie.

Odczytano Apel Pamięci i pod po-
mnikiem złożono okolicznościowe 
wieńce i wiązanki kwiatów.

W dniach 27-29 września 2017 roku 
w Podkarpackim Ośrodku Doradztwa 
Rolniczego w  Boguchwale odbyło się 
posiedzenie delegatów Krajowej Sekcji 
Pracowników Ośrodków Doradztwa 
Rolniczego i Rady Krajowego Sekreta-
riatu Rolnictwa NSZZ „ Solidarność”.

W posiedzeniach  uczestniczył Dy-
rektor Robert Pieszczoch przedsta-
wiciel Ministra Rolnictwa i   Rozwoju 
Wsi,  Czesław Knapik  Członek Pre-
zydium Zarządu Regionu NSZZ „So-
lidarność, który przeprowadził szkole-
nie nt. rozwoju związku oraz Dariusz 
Łącki  Przewodniczący Krajowego Se-
kretariatu Rolnictwa NSZZ „Solidar-
ność” prowadzący posiedzenie.

W obradach uczestniczyło 27 przed-
stawicieli, delegatów różnych branż 
rolniczych. Tematem głównym posie-
dzenia była trudna sytuacja �nanso-
wa Ośrodków Doradztwa Rolniczego 
szczególnie w  zakresie wynagrodzeń 
osobowych, które zbliżają się do ro-
snącej corocznie najniższej płacy kra-
jowej, jak również perspektywa funk-
cjonowania państwowego doradztwa 
rolniczego oraz wymiana doświad-
czeń z  działań związkowych  branż 
rolniczych  dotyczących zabezpiecze-
nia interesów pracowniczych człon-
ków związku NSZZ „Solidarność”.

Przedstawiciel Ministra Dyrektor 
Robert Pieszczoch zapewnił zebra-
nych, że Minister zna problemy niskich 
wynagrodzeń pracowników ODR-ów 
oraz, że nie ma planów reorganizacji 
jednostek doradztwa rolniczego.

Podstawowym postulatami z posie-
dzenia są wnioski do Ministra Rolnic-

twa i Rozwoju Wsi o podjęcie działań 
w  celu podwyższenia, ujednolicenia 
płac w  jednostkach podległych Mini-
strowi,  oraz aktualizacji Rozporzą-
dzenia Ministra Rolnictwa  i Rozwoju 
Wsi z dnia 4 stycznia 2005 r. w spra-
wie warunków wynagradzania za pra-
cę i  przyznawania innych świadczeń 
związanych z pracą pracownikom jed-
nostek doradztwa rolniczego.

Feliks Solecki
Członek Rady Krajowego Sekretariatu 

Rolnictwa NSZZ „Solidarność”
                                                                                              
Celem Podkarpackiego Ośrodka Do-

radztwa Rolniczego w Boguchwale jest 
prowadzenie doradztwa rolniczego, 
mającego na celu poprawę poziomu 
dochodów rolniczych oraz podnosze-
nie konkurencyjności rynkowej gospo-
darstw rolnych i wspieranie zrównowa-
żonego rozwoju obszarów wiejskich.

Bogumiła Stec-Świderska i Andrzej 
Czochara reprezentowali Region Rze-
szowski na Kongresie Samorządowym 
„Innowacyjność i  nowoczesność w  po-
wiecie”, który odbył się 4-6 października br.  
w Olchowej.

Kongres był kluczowym wydarze-
niem w  ramach projektu „Polska sa-
morządowa – Polska nowoczesna, 
innowacyjna i twórcza” realizowanego 
przez Powiat Ropczycko-Sędziszow-
ski, który uzyskał na ten cel do�nan-
sowanie z Ministerstwa Spraw Zagra-
nicznych w kwocie 76 240 złotych.

Kongres poświęcony był proble-
matyce rozwoju społeczno-gospo-
darczego, inwestycyjnego oraz przed-
siębiorczości, nowoczesnej edukacji,  
promocji miejsc, w  których można 
znaleźć wykształconą kadrę pracow-
niczą oraz wiarygodnych partnerów 
biznesowych i  projektowych, oferu-
jących wysoką jakość usług i produk-
tów, a także lokalnej bazy turystycznej 
i kulturalnej powiatu ropczycko-sędzi-
szowskiego. Kongres miał charakter 
międzynarodowy z udziałem przed-
stawicieli biznesu.

78.rocznica powstania 
Polskiego Państwa Podziemnego

Kongres Innowacyjność i Nowoczesność

Obradowała „Solidarność”
Ośrodków Doradztwa Rolniczego

Tegoroczny odpust, przypadający w 33 rocznicę męczeńskiej śmierci patrona 
„Solidarności”, miał znaczenie historyczne dla para�i pw. bł. ks. Jerzego Popie-
łuszki, gdyż ks. bp Jan Wątroba wmurował kamień węgielny pod nowo budo-
wany kościół. Podczas mszy św. delegacja Zarządu Regionu (od lewej: Danuta 
Solarz, Roman Jakim, Bogumiła Stec-Świderska) przekazała w imieniu członków 
NSZZ „Solidarność” dary dla para�i, do której należy Region Rzeszowski: �nan-
sowy na budowę świątyni, pamiątkową stułę z wyha�owanym wizerunkiem bł. 
ks. Jerzego oraz kronikę rzeszowskiej „S”. 

Wmurowanie kamienia węgielnego

Uczestnicy kongresu odbyli wizyty w wiodących przedsiębiorstwach powiatu 
oraz placówkach oświatowych prowadzących nowoczesne kierunki kształcenia

w powiecie ropczycko-sędziszowskim



VINFOSERWIS NR 9/2017

Lekko śmiesznie, bardziej strasznie

Totalna wolność mediów
W latach PRL dość popularna była anegdotę o rzekomym sporze po-

między dziennikarzami sowieckim i  amerykańskim, na tle wolności 
mediów w  ich krajach. Amerykański chwalił się sowieckiemu: - U nas 
w Ameryce możemy bezkarnie krytykować naszego prezydenta, wyśmie-
wać się z niego, obrażać go, mając pewność, że nie spotka nas za to żad-
na kara. A na to sowiecki: - W ZSRR media cieszą się bez porównania 
większą wolnością niż w Ameryce, wprost totalną! My nie tylko możemy 
potępiać w czambuł waszego prezydenta, wyśmiewać się z niego, określać 
go najbardziej obraźliwymi epitetami, ale jest to naszym obowiązkiem. 
A najbardziej gorliwi z nas są za to przez władze wychwalani i nagra-
dzani wysokimi odznaczeniami państwowym.

Tyle anegdota! Oczywiście można by ją uzupełnić o pytanie amery-
kańskiego dziennikarza, czy w taki sam sposób mogą dziennikarze so-
wieccy wydrwiwać i obrażać pierwszego sekretarza ich partii? I co na tak 
zadane pytanie mógłby odpowiedzieć sowiecki? Chyba tylko tyle, że tego 
rodzaju niestosownych pytań w jego super-postępowym kraju w ogóle nie 
wolno jest zadawać, bo przywódca partii komunistycznej jest świetla-
ną postacią - w przeciwieństwie od przywódcy reakcyjnego, agresywne-
go USA. Zresztą identycznie mógłby odpowiedzieć na podobne pytanie 
dziennikarz z każdego innego kraju komunistycznego (wyłączając nie-
licznych dziennikarzy prasy podziemnej), bo totalna wolność mediów 
panowała niepodzielnie w całym bloku sowieckim.

I chyba coś z tamtej sowieckiej totalnej wolności pozostało w mental-
ności naszych „postępowych niezależnych” dziennikarzy po dzień dzisiej-
szy. I pewnie pozostaną jej wierni aż po grób. Przez lata z równą gorli-
wością zwalczali polityków „nacjonalistycznej, ksenofobicznej” prawicy, 
niezależnie od tego, czy rządzili krajem, czy byli w opozycji! Gdy w la-
tach 2005-2007 władzę sprawowała koalicja złożona głównie z polity-
ków PiS, „niezależni postępowcy” przypisywali im wszelkie niecne czyny, 
których ci w ogóle nie popełnili. Z kolei, gdy w  latach 2008-2015 przy 
władzy byli skrajnie nieudolni, skorumpowani i dbający jedynie o wła-
sne interesy politycy PO i PSL, „niezależni postępowcy” bez pamięci ich 
wychwalali, drwiąc i obrażając polityków opozycyjnego PiS. Czynili to 
niekiedy w  skrajnie haniebny sposób, m.in. naigrywać się z  osób, któ-
rych najbliżsi zginęli w tragedii pod Smoleńskiem. Zaś gdy w roku 2015 
do władzy powrócili PiS-owcy i  z  miejsca przystąpili do naprawiania 
tego, co zniszczyli lub zagrabili ich poprzednicy, „niezależni postępowcy” 
otwarcie włączyli się w prowadzoną przez totalnych opozycjonistów wal-
kę z „nacjonalistycznym, ksenofobicznym” prawicowym rządem. A czy-
nili to (i czynią nadal) w obronie rzekomo zagrożonej wolności mediów, 
gdyż w mediach publicznych, przestała nagle obowiązywać zasada wol-
ności totalnej i pracujący w nich dziennikarze zaczęli głosić prawdy inne 
od tych, do których „niezależni postępowcy” przez lata byli przyzwycza-
jeni. Warto dodać, że zerwanie z zasadą totalnej wolność mediów wpra-
wiło w  skrajnie osłupienie polityków rządzącej do niedawna koalicji, 
nieprzyzwyczajonych do odpowiadania na kłopotliwe dla nich pytania, 
a tym bardziej do ścierania się na argumenty z politykami prawicy. Nie 
będąc w stanie przeciwstawić im sensownych kontrargumentów, reagują 
wybuchami agresji, wyzwiskami, przerywaniem niewygodnych dla nich 
wypowiedzi lub ich zagłuszaniem.

Oczywiście, po zmianie władzy media publiczne nie stały się wzorem 
bezstronności i wielu z nas może drażnić to, że nadal dominuje w nich 
propaganda, do tego często podawana przez tych samych prezenterów, 
którzy jeszcze nie tak dawni temu serwowali nam zupełnie inną. Jednak 
dostrzec tu musimy istotną różnicę. Wraz z zerwaniem z totalną wol-
nością zerwano również z  zasadą serwowania ordynarnych kłamstw 
o  przeciwnikach politycznych i  ich działaniach, zaś obecna prawico-
wa propaganda, choć czasem nazbyt nachalna i  toporna, przestrzega 
jednak zasady informowania o  rzeczywistych poczynaniach totalnych 
opozycjonistów, wcześniejszych i  obecnych - z  reguły niezbyt dla nich 
chwalebnych…

Jerzy Klus

Wiesław Łyszczek 
Głównym Inspektorem Pracy

Marszałek Sejmu Marek Kuchciń-
ski powołał 10 października 2017 r. 
na stanowisko Głównego Inspektora 
Pracy Wiesława Łyszczka, który peł-
nił obowiązki Okręgowego Inspektora 
Pracy w Rzeszowie. 

Konieczność powołania nowego 

Głównego Inspektora Pracy, powsta-
ła w wyniku niespodziewanej śmierci 
Romana Giedrojcia. Wcześniej kandy-
daturę Wiesława Łyszczka pozytywnie 
zaopiniowały Rada Ochrony Pracy 
oraz sejmowa Komisja do Spraw Kon-
troli Państwowej. 

Zapraszamy 
na bezpłatne seminarium dla 

społecznych inspektorów pracy,
15 listopada (środa) o godz. 8.30 

w siedzibie ZR. 

Pogrzeb Bohaterów po latach 

Przedstawiciele Zarządu Regionu z przewodniczącym Romanem Jakimem 
wzięli udział 20 października br. w pogrzebie ś.p. Leopolda Rząsy i ś.p. Michała 
Zygo, na których 31 stycznia 1949 r. wykonany został wyrok śmierci. Ciała zmor-
dowanych strzałem katyńskim w tył głowy zostały potajemnie pogrzebane na 
cmentarzu w Zwięczycy. Po wielu latach państwo polskie upomina się o swoich 
bohaterów. Pogrzeb miał charakter  państwowy z należytymi honorami.

Ks. Biskup Ordynariusz Jan Wątroba przewodniczył uroczystości 
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Pożegnaliśmy
Wiesława Myśliwca

24 września, niespodziwanie zmarł 
Wiesław Myśliwiec. Miał 54 lata.

Urodził się w  Rzeszowie w  1963 r. 
Ukończył studia na  Wydziale Ekono-
mii Uniwersytetu Marii Curie-Skło-
dowskiej.

Od 1982 r. zaangażowany w  działalność Solidarności Walczącej Oddział 
Rzeszów oraz NZS Politechniki Rzeszowskiej i Dolnośląskiej SW. Organizo-
wał punkty kolportażowe, pracując jednocześnie jako kolporter i drukarz pra-
sy niezależnej. W 1985 r. został aresztowany i skazany na 1,5 roku więzienia.

Od 1989 działał jako członek Komitetu Obywatelskiego w Rzeszowie, zasia-
dając do 1990 w Prezydium KO. Po wyborach 4 VI 1989 odpowiedzialny za 
dystrybucję i kolportaż prasy niezależnej w regionie rzeszowskim. Przewod-
niczący reaktywowanego w 1989 NZS na UMCS Filia w Rzeszowie, do 1990 
Międzyuczelnianej NZS w Rzeszowie. Delegat na I i II Zjazd NZS we Wro-
cławiu i Gdańsku. 1990-1992 radny Miasta Rzeszów z  listy KO. 1997-2001 
przewodniczący RS AWS w Rzeszowie, członek Zarządu Wojewódzkiego. Od 
2006 członek Grupy Ujawnić Prawdę w Rzeszowie; od 2007 Stowarzyszenia 
Osób Represjonowanych w Stanie Wojennym.

W  2016 r. odznaczony Krzyżem Wolności i  Solidarności. Pośmiertnie 
Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Żonie, dzieciom  i wszystkim najbliższym
śp. Wiesława Myśliwca

 wyrazy szczerego współczucia
 składa 

Przewodniczący Zarządu Regionu Rzeszowskiego
NSZZ „Solidarność” Roman Jakim

oraz członkowie i pracownicy rzeszowskiej „Solidarności”

W październiku br. obchodziliśmy 
33 rocznicę zamordowania przez 
funkcjonariuszy SB ks. Jerzego Popie-
łuszki. Oczekując na rychłą kanoni-
zację Błogosławionego Męczennika 
warto przypomnieć, że w okresie PRL 
śmierć męczeńską poniosło także wie-
lu innych kapłanów. 

Metody się zmieniały

W latach 40-tych i pierwszej połowie 
lat 50-tych dwudziestego wieku kapła-
nów przeciwstawiających się systemo-
wi komunistycznemu skazywano na 
śmierć lub długoletnie więzienie. Naj-
bardziej znanym przykładem tego ro-
dzaju represji było skazanie na śmierć 
przez sąd wojskowy w  Krakowie za 
działalność niepodległościową ks. 
Władysława Gurgacza i  rozstrzelanie 
go (14 września 1949 roku). W drugiej 
połowie lat 50-tych komuniści nieco 
złagodzili metody postępowania wo-
bec niemiłych im duchownych, choć 
nadal zdarzały się przypadki skazywa-
nia ich przez dyspozycyjnych sędziów 
na kary więzienia. Przykładem tego 
jest męczeństwo błogosławionego ks. 
Władysława Findysza, skazanego 
w pokazowym procesie na długoletnie 
więzienie jedynie za zbyt gorliwe (zda-
niem władz PRL) pełnienie przez nie-
go posługi duszpasterskiej, co z uwagi 
na uniemożliwienie księdzu poddania 

się leczeniu szpitalnemu ciężkiej cho-
roby doprowadziło do jego śmierci 
(21 sierpnia 1964 roku). Jednak naj-
częstszymi sposobami „uciszania” 
niemiłych władzy ludowej kapłanów 
było zabijanie ich przez „nieznanych 
sprawców” lub �ngowanie różnego 
rodzaju nieszczęśliwych wypadków. 
W  latach 70-tych, jednym z  bardziej 
znanych przypadków dziwnych śmier-
ci kapłanów było systematyczne na-
chodzenie i katowanie przez „niezna-
nych sprawców” ks. Romana Kotlarza, 
czego skutkiem była jego śmierć (18 
sierpnia 1976 roku). Zamordowa-
ny kapłan naraził się władzy ludowej 
tym, że pobłogosławił protestujących 
w czerwcu 1976 roku radomskich ro-
botników, modlił się za nich podczas 
mszy, a  w  kazaniach domagał się od 
władz PRL szacunku dla ludzi pracy.

Represje wobec kapłanów przeciw-
stawiających się władzom PRL, a  na-
wet tylko otwarcie krytykujących sys-
tem komunistyczny, uległy nasileniu 
po wprowadzeniu 13 grudnia 1981 
roku stanu wojennego. Dotknęły one 
zwłaszcza księży odprawiających msze 
w intencji Ojczyzny i zaangażowanych 
w niesienie pomocy działaczom pod-
ziemnej „S” i ich rodzinom. W co naj-
mniej kilku przypadkach władze ko-
munistyczne posunęły się do zbrodni. 

Szczególnie znienawidzony przez 
komunistów był bł. ks. Jerzy Popie-

łuszko, którego porwa-
nie i  zamordowanie (19 
października 1984 roku) 
wstrząsnęło całą Polską. 
Jedynie w  przypadku bł. 
ks. Jerzego faktu porwa-
nia go przez funkcjona-
riuszy SB nie udało się 
utrzymać w  tajemnicy 
i  władze PRL zmuszo-
ne były przyznać, że 
zbrodni tej dokonały ich 
służby specjalne (ponoć 
samowolnie). W  przy-
padku innych dziwnych 
śmierci kapłanów, mimo 
ewidentnych dowodów 
wskazujących kim byli 
„nieznani sprawcy” lub, 
że nie zostały one spowo-
dowane nieszczęśliwymi 
wypadkami władze za-
wsze umarzały docho-
dzenia.

Śmiertelne uciszanie

8 maja 1983 roku zmarł 
w  poznańskim szpita-
lu dominikanin Ojciec 
Honoriusz Kowalczyk, 
ciężko ranny w  ewident-
nie s�ngowanym wypadku samo-
chodowym pod Mławą. Ojciec Ho-
noriusz otwarcie wspierał działaczy 
podziemnej „S”, ukrywał ich, zbierał 
informacje o  represjach, a  w  kościele 
dominikańskim odprawiał msze za 
Ojczyznę. 12 sierpnia 1984 roku zmarł 
w gdańskim szpitalu, w wyniku pobi-
cia go przez „nieznanych sprawców”, 
ks. Antoni Kij, były kapelan LWP, 
którego władze komunistyczne uzna-
ły za wroga ustroju już pod koniec lat 
40-tych. 27 lutego 1985 roku zginął ks. 
Stanisław Palimąka, rzekomo przy-
gnieciony do drzwi garażu przez wła-
sny samochód, w  którym (zdaniem 
milicji) samoczynnie odblokowały się 
hamulce. Władze PRL już w 1966 roku 
uznały jego działalność duszpasterską 
za „szkodliwą dla państwa ludowego” 
gdyż gorliwie katechizował, głosił nie-
miłe im kazania, a dodatkowo odwa-
żył się budować kościół. Przypadków 
tajemniczych śmierci o�arnych kapła-
nów było znacznie więcej, nie sposób 
dziś jednak ustalić, które z  nich spo-
wodowane zostały działaniami służb 
specjalnych PRL, a które były zwykły-
mi wydarzeniami losowymi.

Wątpliwości, co do celowego dzia-
łania funkcjonariuszy SB nie mamy 
w  przypadku 3 kapłanów zamordo-
wanych w  roku 1989 (ostatnim roku 
istnienia PRL!), choć komunistyczne 
organy sprawiedliwości wykluczyły 
by do ich śmierci przyczyniły się inne 
osoby. W  nocy z  19 ma 20 stycznia 

1989 roku (na dwa tygodnie przed 
rozpoczęciem obrad okrągłego sto-
łu!) w  Warszawie zginął ks. prałat 
Stefan Niedzielak, kapelan AK i WiN, 
współzałożyciel Rodziny Katyńskiej. 
Pomimo, że zamordowano go ciosem 
karate prokuratura ogłosiła, że zabił 
się gdyż… spadł z  krzesła. Dziesięć 
dni później (30 stycznia 1989 roku) 
w  Białymstoku, wskutek zbrodniczo 
wznieconego pożaru zatruł się czadem 
ks. Stanisław Suchowolec, kapelan bia-
łostockiej „S”, przyjaciel ks. Jerzego 
Popiełuszki i kontynuator jego dzieła. 
Pomimo, że na ciele księdza widoczne 
były ślady ciężkiego pobicia, prokura-
tura uznała jego śmierć za nieszczęśli-
wy wypadek. 11 lipca 1989 roku (czyli 
ponad miesiąc od klęski komunistów 
w  pierwszych częściowo wolnych 
wyborach parlamentarnych!) zgi-
nął w Krynicy Morskiej ks. Sylwester 
Zych, który w latach 70-tych zainicjo-
wał akcję wieszania krzyży w szkołach 
i  przedszkolach, a  po wprowadzeniu 
stanu wojennego spędził ponad czte-
ry i  pół roku w  ciężkim więzieniu 
za udzielanie pomocy nastoletnim 
członkom konspiracyjnej grupy „Po-
wstańcza Armia Krajowa”. Choć sek-
cja zwłok wykazała ciężkie uszkodze-
nia ciała (połamane żebra, nakłucia 
żył) prokuratura ogłosiła, że ks. Zych 
zmarł wskutek zapicia się na śmierć 
(był abstynentem!) i sprawę umorzyła.

je-kl  

Nie tylko ks. Jerzy Popiełuszko

Od 2005 roku na awersie sztandaru Regionu 
Rzeszowskiego NSZZ „Solidarność”  widnieje 

wizerunek bł. ks. Władysława Findysza 
wraz z �gurą Matki Boskiej. Wykonany został 

na podstawie powyższego zdjęcia 
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Odprawy
 przysługujące
pracownikom

Przepisy prawa pracy przewidują 
odprawę w przypadku przejścia pra-
cownika na rentę lub emeryturę, jed-
norazowe świadczenie otrzyma też 
rodzina zatrudnionego pracownika 
po jego śmierci. Ponadto odprawę 
otrzymają pracownicy, którzy zosta-
ną zwolnieni z przyczyn niedotyczą-
cych pracowników. 

Odprawa emerytalna i rentowa
Zgodnie z  przepisami kodeksu 

pracy, pracodawca musi wypłacić 
jednorazowe świadczenie pieniężne 
pracownikowi, który spełnia warun-
ki uprawniające do renty z  tytułu 
niezdolności do pracy lub emery-
tury, którego stosunek pracy ustał 
w związku z przejściem na rentę lub 
emeryturę. Nabycie prawa do niej 
uzależnione jest od spełnienia dwóch 
warunków, tj. rozwiązania stosunku 
pracy i wystąpienia związku między 
ustaniem zatrudnienia a przejściem 
na emeryturę. Brak tego związku, 
rozumianego szeroko, blokuje moż-
liwość wypłaty odprawy. Odprawa 
emerytalno-rentowa przysługuje 
w wysokości odpowiadającej jedno-
miesięcznemu wynagrodzeniu, nie-
zależnie od stażu pracy danej osoby 
w zakładzie pracy, chyba ,że przepisy 
wewnątrzzakładowe przewidują wy-
płatę odprawy w wyższej wysokości. 
Jest to przy tym świadczenie jedno-
razowe, tak więc pracownik, który 
otrzymał odprawę, nie może ponow-
nie nabyć do niej prawa. Nie dosta-
nie jej więc osoba, która dostała już 
świadczenie u  poprzedniego praco-
dawcy lub gdy otrzymała odprawę 
rentową, a  następnie przechodzi na 
emeryturę. 

Odprawa pośmiertna
Kodeks pracy wyróżnia też od-

prawę przeznaczoną dla członków 
rodziny zmarłego pracownika. Do-
kładnie chodzi o małżonka i innych 
członków rodziny spełniających 
warunki wymagane do uzyskania 
renty rodzinnej w  myśl przepisów 
ustawy o  emeryturach i  rentach 
z FUS. Członkowie rodziny nabywa-
ją prawo do odprawy wraz z dniem 
śmierci pracownika, jeżeli nastąpiła 
ona w czasie trwania stosunku pracy 
lub po jego rozwiązaniu, ale w czasie 
pobierania przez pracownika zasiłku 
z tytułu niezdolności do pracy wsku-

tek choroby. Odprawa przysługuje 
w wysokości:

- jednomiesięcznego wynagrodze-
nia jeśli pracownik był zatrudniony 
krócej niż 10 lat,

- trzymiesięcznego wynagrodze-
nia, jeżeli pracownik był zatrudnio-
ny co najmniej 10 lat,

- sześciomiesięcznego wynagro-
dzenia, jeżeli pracownik był zatrud-
niony co najmniej 15 lat.

Odprawę pośmiertną dzieli się 
pomiędzy wszystkich uprawnionych 
członków rodziny w  równych czę-
ściach, a jeśli chodzi tylko o jednego 
członka rodziny uprawnionego do 
odprawy pośmiertnej, wtedy przy-
sługuje mu odprawa w  wysokości 
połowy kwoty określonej w  kodek-
sie pracy.

Natomiast odprawa pośmiertna 
nie przysługuje, gdy pracodawca 
ubezpieczył pracownika na życie 
i  odszkodowanie wypłacone przez 
instytucję ubezpieczeniową nie jest 
niższe niż odprawa. Jeżeli suma ta 
jest mniejsza, pracodawca musi wy-
płacić członkom rodziny kwotę sta-
nowiącą różnicę między tymi świad-
czeniami. 

Odprawa pracownicza
Kodeks pracy nie reguluje od-

prawy pieniężnej dla zwalnianego 
pracownika. Prawo do odprawy 
w związku ze zwolnieniem pracow-
nika reguluje ustawa z  13 marca 
2003 roku o szczególnych zasadach 
rozwiązywania z pracownikami sto-
sunków pracy z  przyczyn niedoty-
czących pracowników.

Pracownikowi przysługuje odpra-
wa pieniężna w wysokości:

- 1 miesięcznego wynagrodzenia, 
jeżeli pracownik był zatrudniony 
u   danego pracodawcy krócej niż  
2 lata;

- 2 miesięcznego wynagrodzenia, 
jeżeli pracownik był zatrudniony 
u danego pracodawcy od 2 do 8 lat;

- 3 miesięcznego wynagrodzenia, 
jeżeli pracownik był zatrudniony 
u danego pracodawcy ponad 8 lat.

 Pracownik może otrzymać z tego 
tytułu  odprawę pieniężną wielo-
krotnie podczas swojej kariery za-
wodowej.

Grażyna Mierzwa

SŁUCHAMY NA FALACH 103,8 FM/94,1 FM
w czwartki godz. 12.40 i w piątki godz. 21.30 związkowych audycji 

Zorganizowani mają lepiej, które można również odsłuchać na
www.solidarnosc.rzeszow.org.pl w zakładce Aktualności/Radio
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Miliony na podkarpacką służbę zdrowia

Szpitale powiatowe z całego województwa dostaną gigantyczny 
zastrzyk pieniędzy na inwestycje. Wszystko za sprawą dotacji 
z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Podkarpackiego. 

Pierwsze umowy już są podpisywane. Do� nansowanie tra�  
do wszystkich 19 szpitali aplikujących do RPO. Także tych, które 
początkowo znalazły się na liście rezerwowej. Pieniądze z RPO to 
efekt dwóch ważnych uchwał, które podjął Zarząd Województwa 
Podkarpackiego. 

W pierwszej przyjęto ocenę merytoryczną wniosków złożonych 
w konkursie dotyczącym infrastruktury ochrony zdrowia w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020. Na jej podstawie 
pieniądze na do� nansowanie inwestycji tra� ą dla szpitali w Brzozowie, 
Nisku,  Mielcu, Łańcucie, Przeworsku, Strzyżowie, Rzeszowie (SP ZOZ 
nr 1), Kolbuszowej, Jarosławiu,  Stalowej Woli oraz w Leżajsku. 

Druga uchwała dotyczyła relokacji środków w ramach RPO WP 2014-
2020, co dodatkowo zapewniło � nansowanie zadań, o które aplikowały 
szpitale w Rzeszowie (Św. Rodzina), Jaśle, Ropczycach, Lesku oraz 
Lubaczowie. 

Wsparcie otrzymają również podmioty w Sanoku, w Dębicy i Nowej Dębie, 
które w naborze znalazły się pod tzw. „kreską”. Po rozmowach z Komisją 

Europejską i Ministerstwem Infrastruktury udało się wynegocjować dla 
nich dodatkowe pieniądze:

- Zabrakło 26 mln złotych na te trzy szpitale, ale dziś możemy już powiedzieć, 
że niebawem placówki te otrzymają fundusze, które uzupełnią środki na 
ochronę zdrowia w naszym województwie – zapewnił na konferencji 
prasowej marszałek Ortyl.

- Jeśli środki pozyskane z RPO WP połączymy z wkładem własnym 
zapewnionym w większości przypadków przez samorządy powiatowe 
to mówimy o kwocie ponad 280 mln złotych. Trzeba jasno powiedzieć, 
że szpitale powiatowe na Podkarpaciu jeszcze nigdy nie otrzymały 
tak dużych środków z RPO. Bardzo nas to cieszy, ponieważ starania 
lokalnych samorządów o pozyskanie pieniędzy z UE  połączone 
z wygospodarowywaniem wkładów własnych na inwestycje znacznie 
wpłynie na jakość usług medycznych oferowanych w naszym województwie 
- podkreśla Stanisław Kruczek.

- Cieszę się, że tak duża kwota tra�  do szpitali powiatowych. Placówki 
te również borykają się z problemami � nansowymi i wsparcie 
z Regionalnego Programu Operacyjnego to szansa na poprawę jakości 
leczenia. Przypomnę również, że w trybie pozakonkursowym dotacje 
otrzymały szpitale wojewódzkie. Była to kwota przekraczająca 220 milionów 
złotych, zatem łącznie do szpitali na Podkarpaciu tra�  ponad 500 milionów 
złotych – dodaje marszałek Władysław Ortyl.  

Placówki rozpoczęły już podpisywanie umów. Jako pierwszy dokument 
podpisał szpital w Jaśle, gdzie na rozbudowę i doposażenie Bloku 
Operacyjnego oraz Centralnej Sterylizacji Szpitala placówka dostanie 
z RPO prawie 10 mln złotych.

Łącznie do wszystkich 19 szpitali z regionu tra�  160 mln złotych unijnego 
wsparcia.

Fot. Tomasz Leyko (2)




