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W przypadku uzyskania wyniku wyborczego umożliwiającego nam wpływ na rozwój społecznogospodarczy Podkarpacia realizować będziemy niniejszy „ Program…” ufając, że jego wdrożenie
rozwiąże wiele nabrzmiałych problemów gospodarczych i społecznych mieszkańców Podkarpacia.
Zadania te zostały zdefiniowane w oparciu o postulaty i wnioski społeczeństwa jakie padały w trakcie
licznych zebrań i spotkań. Przyjmując je braliśmy pod uwagę istniejące dokumenty programowe jak
„ Strategię rozwoju województwa podkarpackiego”, Regionalny Program Operacyjny i inne dotyczące
rozwoju naszego regionu.
Tworząc „Program…” nie umieszczaliśmy w nim przedsięwzięć, których realizacja byłaby
niemożliwa z uwagi na sytuację ekonomiczną kraju i województwa. Musieliśmy też brać pod uwagę
fakt zadłużenia do niebezpiecznych granic wielu samorządów, których nie stać będzie nawet na udział
własny przy ewentualnym dofinansowaniu ze środków unijnych.
W programie naszym są tylko te zadania, których realizacja leży w kompetencji samorządu
wojewódzkiego. A więc nie umieszczaliśmy w nim postulatów leżących w gestii władz centralnych
( sejm, rząd, resorty).
Pod każdym zadaniem zamieszone jest krótkie, kilkuzdaniowe uzasadnienie. Jest to zapis
przeznaczony wyłącznie dla kandydatów na radnych. Te kilka zdań ma na celu naprowadzić ich na
właściwą tematykę dyskusji o danym zadaniu.
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POLITYKA GOSPODARCZA
Strategia rozwoju województwa podkarpackiego na lata 2010 – 2020 zakłada, że znajdzie się
ono w gronie średnio rozwiniętych województw w kraju. Aby tak się stało niezbędne jest
wykorzystanie wszelkich szans rozwojowych eliminując jednocześnie zagrożenia i bariery.
Oczywistym jest, że w programie wyborczym nie opisujemy przedsięwzięć które są
realizowane, znajdują się w planach na najbliższe lata lub których realizacja jest nierealna z różnych
względów. Nasze działania w tym względzie będą musiały koncentrować się na pobudzaniu
i wyzwalaniu aktywności organów samorządowych w pozyskiwaniu kapitału krajowego
i zagranicznego dla modernizacji istniejącej infrastruktury oraz budowy nowych jej elementów.
Spośród ogromu zadań jakie trzeba będzie w najbliższych latach zrealizować wojewódzka organizacja
SLD wybiera te z nich, które będą swoistym katalizatorem pozostałych ,równie ważnych zadań.
* stworzenie sprzyjającego klimatu dla rozwoju małej i średniej przedsiębiorczości poprzez:
- stanowienie prawa lokalnego z nowymi rozwiązaniami prawno-finansowymi i upraszczającymi
procedury;
- tworzenie stref aktywności gospodarczej,
- wzmacnianie instytucji otoczenia biznesu /inkubatory przedsiębiorczości, centra wspierania
biznesu / oraz samorządu gospodarczego,
- współpraca odpowiednich służb administracji samorządowej z przedsiębiorcami
w przygotowywaniu projektów aplikacji do programów pomocowych.
Uzasadnienie: projektowane przez nas rozwiązania
spowodowane są faktem, iż sektor małych i średnich
przedsiębiorstw jest gwarantem stabilnego rozwoju
regionu. Sektor ten jest motorem napędzającym wzrost
gospodarczy bowiem duże podmioty gospodarcze albo
zlikwidowano albo zostały sprywatyzowane i ograniczyły
swą produkcję do minimum ( przykłady ).
* przyjęcie programu współdziałania podmiotów władzy publicznej mającego na celu sprawne
i racjonalne projektowanie oraz realizowanie przedsięwzięć finansowanych ze środków
krajowych i unijnych.
Uzasadnienie: Aby województwo mogło się rozwijać
konieczna jest koordynacja działań w realizacji
przedsięwzięć wspomaganych środkami „zewnętrznymi”.
A tymczasem rozdźwięki i różne wizje realizacji niekiedy
tego samego zadania, prowadzą do wykreślenia go
z programu/ ze stratą dla regionu/..
* wykorzystanie geopolitycznego położenia województwa dla rozwoju transgranicznej współpracy
z partnerami słowackimi i ukraińskimi.
Uzasadnienie:
wielkie
możliwości
współpracy
z podmiotami społecznymi i gospodarczymi z Ukrainy
i Słowacji nie są wykorzystywane. Poza okazyjnymi
spotkaniami przedstawicieli władz wojewódzkich nic się
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innego nie dzieje. Jeśli ktoś jest innego zdania prosimy
o przykłady. A tymczasem dysponujemy wiedzą jak to się
dzieje w identycznych pod względem geograficznym
regionach Europy /Freiburg w Badeni Wirtembergii –
Szwajcaria-Francja/.
* kontynuowanie działań zmierzających do modernizacji linii kolejowej Rzeszów – Warszawa
przez Ocice z możliwością wykorzystania jej do połączenia np. szynobusem z portem lotniczym
w Jasionce.
Uzasadnienie: jesteśmy regionem w kraju ,który nie ma
bezpośredniego połączenia kolejowego ze stolicą.
Połączenia przez inne miasta /Kraków, Lublin/ wydłużają
podróż do kilkunastu godzin /brak połączeń, opóźnienia –
zwłaszcza z południowej części woj./. Przywrócenie
komunikacji kolejowej funkcjonującej jeszcze kilka lat
temu jest potrzebą naszego czasu. Istniejącą sytuacja jest
karykaturą
współczesnej
komunikacji
kolejowej.
Cząstkowe remonty tej linii, rozłożone na lata, to
nieporadne i niekonsekwentne działania ,które nie
przyniosą efektu nawet za wiele lat. Planujemy też
spowodować budowę „odnogi” tej trasy do portu
lotniczego i uruchomienie szynobusu po linii: dworzec
kolejowy – port lotniczy. Rozwiązania takie funkcjonują
już w wielu miastach np. Kraków – Balice.
* wspieranie organizacyjne, prawne i logistyczne działań samorządów i innych podmiotów
dążących do rozwoju lotnisk lokalnych. Przedsięwzięcia te wymagają opracowania specjalnego
programu, w którym znajdą się koncepcje stworzenia sieci lotnisk regionalnych z RzeszowemJasionką jako centralnym i lokalnymi np. Mielec, Krosno, Turbia, Arłamów.
Uzasadnienie: niezaprzeczalnym faktem jest konieczność
rozbudowy lotniska w Jasionce. Ale równolegle możemy
prowadzić prace nad przystosowaniem wymienionych
choćby przykładowo lotnisk lokalnych. Oczywiście
zadania te nie są praktycznie do zrealizowania w ciągu
jednej kadencji władz samorządowych ale jeśli nie
rozpoczniemy tego zadania dzisiaj to prawdopodobnie
nigdy. A przecież lotniska te mogą stanowić znakomite
uzupełnienie portu rzeszowskiego; mogą stać się dobrą
bazą dla transportu „cargo”. Mogą być również siedzibami
mniejszych firm lotniczych i baza szkoleniową dla
pilotów.
* opracowanie planu i wdrożenie do realizacji budowy bazy dla transportu multimodalnego
z wykorzystaniem infrastruktury Linii Hutniczo-Siarkowej oraz węzła PKP Żurawica –
Przemyśl – Medyka.
Uzasadnienie: jednym z najbardziej obciążonym
i zdegradowanym elementem systemu transportu są w
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naszym województwie drogi. Jest to problem nie tylko
naszego regionu. Dlatego też występujemy z koncepcją
przeniesienia części transportu z dróg na kolej. Dobrym
rozwiązaniem byłoby wykorzystanie LH-S-u i węzła
Żurawica - Medyka, które to umożliwią transport na
wschód i to o charakterze międzynarodowym oraz
kontynentalnym / np. Skandynawia – Ukraina – płd.
Rosja/
* wprowadzenie do planów inwestycji centralnych budowy drogi S-9 relacji Rzeszów-Radom.
Biegła by ona od węzła autostradowego Rzeszów Zachodni przez powiat kolbuszowski i mielecki.
Uzasadnienie: Rzeszów jest obecnie jedyną w Polsce
stolicą regionu, która podobnie jak i w przypadku kolei nie
ma bezpośredniego połączenia drogowego ze stolicą kraju.
Budowa takiej drogi nie jest nawet w żadnych planach.
Dojazd z południa województwa do Warszawy
i odwrotnie z Warszawy np. w Bieszczady może trwać
ponad 9 godz./XXI wiek, środek Europy/.Mielec jest
czwartym co do wielkości i siły gospodarczej miastem
regionu
/Specjalna
Strefa
Ekonomiczna,
WSK/,Kolbuszowa zakorkowana i „odcięta” od
możliwości pozyskiwania inwestorów /.

* przyspieszenie prac nad powołaniem spółki Skarbu Państwa i miasta Tarnobrzeg ,której
powstanie planowane jest na 2013 r., a która przejęłaby zadanie zagospodarowania dla celów
turystyki i rekreacji zalewu powstałego po wyrobiskach kopalni siarki.
Uzasadnienie: o inwestycji tej mówi się od wielu lat.
Napisano już o tym setki artykułów w gazetach, przyjęto
dziesiątki programów i terminów zakończenia prac.
Niestety zalew jak stał „rozgrzebany” tak stoi nadal i tylko
od czasu do czasu ktoś coś obieca, ktoś znowu zapewni
i tak dalej sprawa trwa jak zwykle. Chcemy wreszcie to
zmienić.
* rozpoczęcie wdrażania koncepcji „Podkarpacie alternatywą dla Małopolski i Zakopanego”
polegającej na systematycznej rozbudowie infrastruktury, bazy lokalowej o podwyższonym
standardzie, campingów odpowiednio wyposażonych w niezbędne urządzenia itp.
Uzasadnienie: Podkarpacie dysponuje niezwykłymi
walorami turystycznymi, o których wszyscy wiedzą,
wszyscy mówią, robią plany i programy i tak już od wielu
lat. W ślad za tym nic się wielkiego nie dzieje /drogi,
kolej,
baza,
inne
elementy
infrastruktury
turystycznej/.Turystyka to ważna gałąź gospodarki; może
z niej „żyć” wiele rodzin. Bezrobotni mogą uruchamiać
własne przedsięwzięcia gospodarcze bądź znaleźć
zatrudnienie.
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* spowodować zwiększenie środków finansowych z budżetu województwa na utrzymanie
drewnianych obiektów znajdujących się na turystycznym szlaku architektury drewnianej na
Podkarpaciu.
Uzasadnienie:
Zabytki
architektury
drewnianej
w Beskidzie Niskim, znajdujące się w naszym
województwie są nie tylko „perełką” przyciągającą rzeszę
turystów, ale też zabytkami naszej kultury materialnej,
o którą winniśmy dbać ze szczególną troską i pietyzmem.
* opracować i spowodować przyjęcie spójnego programu systemu transportu publicznego,
w którym to znajdą się m.in. następujące rozwiązania:
- powołanie platformy porozumienia /np. klastra/ przedsiębiorstw komunikacyjnych dla
optymalizacji i wzrostu efektywności połączeń oraz stworzenie systemu zarządzania ruchem;
- instytucjonalna współpraca miast i gmin pozwalająca na stworzenie szkieletu transportowego,
o który to zostanie oparty cały system;
- w ramach tej integracji systemu wprowadzenie ważnych na terenie całego województwa
biletów strefowych, stworzenie przystanków multimodalnych łączących ruch kolejowy
i samochodowy oraz inne ,wygodne dla mieszkańców rozwiązania odciążające drogowe szlaki
komunikacyjne.
Uzasadnienie: w najbliższych kilkunastu latach nie mamy
szans na rozwiązanie problemów komunikacyjnych
w kraju i naszym województwie. Dlatego też musimy
poszukiwać
innych rozwiązań.
Mamy
bowiem
najniebezpieczniejsze drogi w kraju, na których ginie
rocznie setki osób a stan szlaków kolejowych i taboru
woła o pomstę do nieba. A zatem – wykorzystując to co
mamy postulujemy stworzenie systemu transportu na
miarę naszych możliwości, który jednocześnie jest
w miarę nowoczesny, sprawny i z powodzeniem
funkcjonuje już w innych państwach europejskich.
Oprócz wymienionych zadań, realizację których zamierzamy podjąć w przypadku gdy
stworzą się takie możliwości /wyniki wyborów/,będziemy wspierać i czuwać nad realizacją już
prowadzonych inwestycji /np.drogi:A-4,S-19, odcinek drogi Nr28 Przemyśl – Medyka,
obwodnice miast, lotnisko, rozbudowa przejść granicznych w tym Malkowice - Niżankowice,
remonty infrastruktury p/powodziowej i in./.
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POLITYKA SPOŁECZNA
Decydujący wpływ na politykę społeczną i oświatową mają władze centralne. Tworzone przez
nie prawo i akty wykonawcze do ustaw kształtują wszelkie rozwiązania w zakresie rynku pracy,
pomocy społecznej, ochrony zdrowia, oświaty i wychowania, nauki i szkolnictwa wyższego czy też
działań na rzecz osób niepełnosprawnych.
Istnieją jednak pewne możliwości, które wykorzystane przez samorządy mogą prowadzić do
poprawy sytuacji w poszczególnych dziedzinach naszego życia społecznego i gospodarczego.
W działaniach tych wesprzeć się musimy środkami unijnymi, które wraz z budżetami samorządowymi
mogą doprowadzić do pożądanych efektów.

OCHRONA ZDROWIA
*

dokonać połączenia Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 ze Specjalistycznym Szpitalem
Wojewódzkim im. F. Chopina w jeden organizm, na bazie którego stworzyć Państwowy Szpital
Kliniczny lub Uniwersytecki;
Uzasadnienie: połączenie szpitali spowoduje:
a/ znaczne oszczędności kosztów administracyjnych
i zaopatrzeniowych,
b/
wyeliminowanie
zbędnej
konkurencji
przy
kontraktowaniu świadczeń medycznych w związku z
czym zwiększy się automatycznie pula środków na daną
dziedzinę a w ślad za tym lepsze zabezpieczenie
medyczne /sprzęt, procedury, opieka/,
c/ wygospodarowanie wolnej powierzchni szpitalnej
z przeznaczeniem jej na inne świadczenia medyczne
/onkologia/,
d/ umożliwienie organowi założycielskiemu udzielanie
większej pomocy finansowej /kierowanie środków do
jednej a nie dwóch placówek/,
e/ nie utrzymywanie sztucznie jednostki szpitalnej, która
już polikwidowała liczne oddziały, powynajmowała
powierzchnie prywatnym podmiotom a wielu dobrych
specjalistów zrezygnowało z pracy w tej placówce.

* utworzyć regionalny ośrodek onkologiczny na bazie istniejącego oddziału onkologicznego
Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego im. F. Chopina oraz zwolnionej w nim powierzchni
po połączeniu obu szpitali wojewódzkich w Rzeszowie;
Uzasadnienie: jesteśmy jedynym regionem, który nie
dysponuje pełno profilowym ośrodkiem onkologicznym.
Stąd też śmiertelność na choroby nowotworowe jest u nas
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bardzo wysoka. Czas to zmienić tak, jak kiedyś
zmieniliśmy dramatyczną sytuację z chorobami układu
krążenia tworząc oddział kardiochirurgiczny i pracownie
hemodynamiki w większych ośrodkach naszego
województwa. Tworząc ośrodek musimy też pozyskać
dodatkową kadrę medyczną / w tym samodzielnych
pracowników nauki/ z innych regionów kraju. Z czasem
planujemy utworzyć oddział/zakład tego ośrodka
w północnej i wschodniej części naszego województwa.
* przekształcić Specjalistyczny Zespół Gruźlicy i Chorób Płuc w Rzeszowie w Podkarpacki
Szpital Pulmonologiczny z poszerzonym /w stosunku do chwili obecnej/ zakresem
świadczeń i procedur medycznych;
Uzasadnienie: istniejący SZG i ChP w Rzeszowie jest
jedynym tego typu ośrodkiem medycznym na Podkarpaciu
z III stopniem referencji. Dokonując przekształcenia
przewidujemy zwiększenie zakresu świadczeń i procedur
medycznych, wzmocnienie kadrowe, odpowiednie do
nowych procedur doposażenie w sprzęt, modernizację
bazy i otoczenia szpitala. Przeciwstawiać się będziemy
wszelkim działaniom zmierzającym do włączenia Zespołu
w inne struktury. Jest to bowiem droga prowadząca do
stopniowej
likwidacji
bardziej
skomplikowanych
procedur, ograniczania zakresu świadczeń i obniżenia
stopnia referencji.

* powołać klaster uzdrowisk podkarpackich;
Uzasadnienie: powołanie przestrzennie skoncentrowanej
grupy uzdrowisk podkarpackich /Rymanów Zdr., Iwonicz
Zdr., Horyniec Zdr., Polańczyk Zdr/ umożliwi
zwiększenie możliwości rozwojowych, obniżenie kosztów
funkcjonowania /np. zaopatrzeniowych/, pełniejsze
wykorzystanie posiadanych zasobów, swobodniejszy
przepływ kadr itp.
* powołać nowe kierunki medyczne i paramedyczne na Wydziale Zdrowia Uniwersytetu
Rzeszowskiego
Uzasadnienie: obserwuje się dość duże zainteresowanie
młodzieży
Podkarpacia
zdobywaniem
wiedzy
i kwalifikacji
medycznych
oraz
paramedycznych.
Podejmuje ona studia poza naszym województwem co
potęguje koszty kształcenie ,na które wielu rodzin nie stać.
Istnieje jednocześnie zapotrzebowanie na specjalistyczną
kadrę medyczną i paramedyczną w zakładach opieki
zdrowotnej. Rozwój Wydziału wyszedłby naprzeciw temu
zapotrzebowaniu społecznemu.
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* na bazie jednego ze szpitali /w drodze przekształcenia lub poprzez podniesienie stopnia
referencji/ utworzyć ośrodek neuropsychiatryczny jako wiodącą placówkę z pełną akredytacją
i możliwościami szkolenia personelu lekarskiego w zakresie psychiatrii oraz leczenia urazów
psychicznych po traumatycznych przeżyciach w tym doświadczonych w trakcie wykonywania
obowiązków służbowych;
Uzasadnienie: na Podkarpaciu nie ma ani jednego oddziału
szpitalnego z pełną akredytacją, na którym mogliby
szkolić się lekarze w zakresie psychiatrii. Z powodu
dużych kosztów i uciążliwości szkolenia poza
województwem , młodzi lekarze rezygnują z tej
specjalizacji. Efektem tego jest ogromny ich niedobór
zarówno w szpitalach jak i przychodniach podczas gdy
potrzeby w zakresie leczenia rosną. Wzrost zachorowań
jest szczególnie widoczny wśród dzieci i młodzieży.
Z wielu względów funkcji takiego ośrodka nie mogą
wypełnić istniejące szpitale. Poza tym istnieje pilna
potrzeba utworzenia wysokospecjalistycznego ośrodka dla
leczenia grup zawodowych, które wykonując obowiązki
służbowe w kraju i poza granicami doznali urazów
psychicznych.

POMOC

SPOŁECZNA

* w trybie pilnym zaprojektować i zrealizować działania zmierzające do udzielenia pomocy
finansowej domom pomocy społecznej by dostosowały one swe obiekty do wymaganych
standardów w przeciwnym bowiem razie grozi im zawieszenie działalności /likwidacja/. Dotyczy
to powierzchni użytkowych, personelu, barier architektonicznych itp.
Uzasadnienie: spośród istniejących w województwie 48miu DPS-ów /+2 filie/ tylko 22 z nich spełnia wymagane
kryteria / w tym 11 prowadzonych przez zgromadzenia
zakonne i Caritas/.Jeśli w trybie pilnym nie rozwiążemy
tego problemu, pozostaniemy z dylematem co
z podopiecznymi DPS i jak ma dalej funkcjonować opieka
stacjonarna nad tymi osobami. A są to osoby przewlekle
somatycznie chore, niepełnosprawne intelektualnie
i psychicznie, z reguły osamotnione i w wielu
przypadkach porzucone przez swoich bliskich.
* poszerzyć zakres pomocy materialnej i żywnościowej dla dzieci i młodzieży z rodzin ubogich.
Wypracować takie formy, które zapewniłyby likwidację widocznych różnic w ubiorze,
wyposażeniu w pomoce szkolne oraz odżywianiu. Stosowane dotychczas nie zawsze przynoszą
oczekiwane rezultaty ze względów psychologicznych.
Uzasadnienie: poszerza się w szybkim tempie skala
ubóstwa. Rozwarstwienie społeczeństwa wywołuje fatalne
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skutki zwłaszcza wśród młodego pokolenia. Nie potrafi
ono jeszcze zinterpretować i pogodzić się z procesami
społecznymi i ekonomicznymi zachodzącymi w naszym
społeczeństwie.
Rodzi
się
u
nich
poczucie
niesprawiedliwości, frustracja i skłonność do zachowań
trudnych niejednokrotnie do zaakceptowania. Zjawisko to
szczególnie widoczne jest w szkołach a powstaje ono na
tle
materialnym/strój,
wyposażenie,
odżywianie/.Stygmatyzacja tych dzieci już w szkole
podstawowej przekłada się negatywnie na ich dalsze
życie.

* rozwinąć sieć ośrodków interwencji kryzysowej, placówek wsparcia dziennego /zwłaszcza dla
osób z zaburzeniami psychicznymi/,domów dla matek z małymi dziećmi oraz kobiet w ciąży;
Uzasadnienie: z roku na rok obserwuje się wzrost
patologicznych zachowań i postaw prowadzących do
tragedii rodzinnych. pogarszające się warunki bytowania
wielu rodzin powodują frustracje, stresy i traumatyczne
przeżycia wielu osób. Powstanie tego typu ośrodków
i placówek będących w tzw. ”zasięgu ręki” może
złagodzić ostrość tych zjawisk i zapobiec wielu dramatom.

DZIAŁANIA NA RZECZ OSÓB
NIEPEŁNOSPRAWNYCH
* tworzyć warunki do dalszego rozwoju infrastruktury środowiskowych domów samopomocy;
Uzasadnienie: w ostatnich kilku latach nastąpiła stagnacja
w rozwoju środowiskowych domów samopomocy. W
chwili obecnej funkcjonują one w 52 miejscowościach
Podkarpacia. Są one niezwykle cenną formą społecznej
i państwowej pomocy dla osób niepełnosprawnych oraz
ich rodzin/opiekunów/. Zajęcia tam prowadzone uczą
bowiem tych ludzi życia w społeczeństwie a ich rodzinom
stwarzają możliwości podjęcia pracy i odciążania systemu
świadczeń z budżetu państwa.
* przywrócić do poziomu sprzed kilku lat zakres rehabilitacji osób niepełnosprawnych m.in.
poprzez wzrost ilości turnusów rehabilitacyjnych;
Uzasadnienie:
turnusy rehabilitacyjne
są
jedną
z najlepszych form rehabilitacji fizycznej i społecznej
osób niepełnosprawnych. Niestety z roku na rok ogranicza
się wydatki na ich organizację. W ostatnich 2-ch latach
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jest to wielkość na poziomie 30 % ilości sprzed kilku lat.
Chcemy wrócić do powszechności stosowania tej formy
rehabilitacji.
* stworzyć warunki finansowe i system daleko idącej pomocy merytorycznej i organizacyjnej
podmiotom chcącym utworzyć zakłady aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych;
Uzasadnienie: na terenie Podkarpacia funkcjonuje tylko
7 zakładów
aktywności
zawodowej
osób
niepełnosprawnych. Zapotrzebowanie społeczne na tego
typu zakłady jest bardzo duże. Niestety ograniczanie
wydatków na te cele z budżetu województwa nie pozwala
wielu podmiotom na tworzenie tych placówek. Chcemy
wyjść naprzeciw tym społecznym potrzebom i stworzyć
odpowiedni system przyjazny ludziom.
* dążyć do przywrócenia systemu i zasad zatrudniania osób niepełnosprawnych oraz
przywilejów z tego tytułu dla zakładów pracy chronionej;
Uzasadnienie: wbrew powszechnym oczekiwaniom pełne
otwarcie rynku pracy dla osób niepełnosprawnych nie
przyniosło spodziewanych rezultatów. Zakłady pracy nie
są zainteresowane zatrudnianiem tych osób z uwagi na
mniejszą ich dyspozycyjność i sprawność działania. Nie są
też one zainteresowane przekształcaniem się w zakłady
pracy chronionej z uwagi na systematyczne obniżanie
poziomu ulg finansowych i rekompensat za zatrudnienie
osób niepełnosprawnych. Dążyć będziemy do zmian
w przepisach prawnych przywracających wcześniejsze
rozwiązania.

RYNEK PRACY
* dążyć do zwiększenia środków z Funduszu Pracy
bezrobociu poprzez zmiany w algorytmie ich podziału;

na aktywne formy przeciwdziałania

Uzasadnienie:
podmioty
gospodarcze
oczekują
stosownych rekompensat za zatrudnienie osoby
bezrobotnej. Jeśli ilość tych środków nie wzrośnie nie
obniży się też stopa bezrobocia. Ponieważ nie należy
spodziewać się tak wielkiego wzrostu gospodarczego,
który spowoduje gwałtowny spadek bezrobocia, to
musimy dążyć do innych sposobów jego spadku.
* wypracować formy kierowania na subsydiowane stanowiska
bezrobotnych pobierających zasiłki z pomocy społecznej;

przez urzędy pracy osób

Strona | 11

Uzasadnienie:
przyjęcie takich zasad zapobiegnie
dezaktywizacji zawodowej osób /z reguły długotrwale
bezrobotnych / z jednej strony, z drugiej zaś pozwoli na
uwolnienie
środków
z
pomocy
społecznej
i
przekierowanie ich na wspomożenie osób, które znalazły
się bez środków do życia.
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ROLNICTWO
I ROZWÓJ OBSZARÓW WIEJSKICH
Mając na względzie złożoność, specyfikę i wielce skomplikowane aspekty społeczne
podkarpackiej wsi i rolnictwa, za główne wyzwanie przed jakim stoimy uznajemy wspieranie wszelkich
działań zmierzających do dynamizowania restrukturyzacji rolnictwa oraz stwarzania warunków dla
pozarolniczej aktywizacji gospodarczej wsi. Nasze działania ukierunkowane będą między innymi na:
* powodowanie przez radnych SLD działających we wszystkich samorządach przyjmowania przez
rady miast i gmin miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego terenów wiejskich
z wyznaczeniem obszarów pod budownictwo przemysłowe, handel i usługi, budownictwo
mieszkaniowe oraz zalesianie;

Uzasadnienie: wiele gmin nie posiada aktualnych planów
zagospodarowania przestrzennego przez co tworzy się
chaos architektoniczny i bałagan w zabudowie terenów
często bez jakiegokolwiek „ładu i składu”. Efekt: powstaje
wiele obiektów szpecących krajobraz i wcześniejszą
zabudowę, lokalizacje niektórych znajdują się na terenach
zalewowych, rosną wielokrotnie koszty budowy
infrastruktury komunalnej z uwagi na oddalenie inwestycji
od głównych ciągów komunikacyjnych, przesyłowych linii
energetycznych, gazociągów, wodociągów itd. Przed kilku
laty plany takie istniały lecz w chwili obecnej są już
zdezaktualizowane. Wyznaczenie terenów budowlanych
na gruntach niskich klas przyczyni się do prowadzenia
zabudowy zwartej, łatwiejszej i tańszej budowy oraz
eksploatacji sieci komunalnych ( bez konieczności
tworzenia fikcyjnych gospodarstw rolnych).

* inspirowanie tworzenia rejonowych giełd towarowych przez producentów rolnych oraz
hurtowników i innych zainteresowanych podmiotów gospodarczych działających w obszarze
rolnictwa;
Uzasadnienie: stworzenie takich małych giełd rejonowych
ma dwa zasadnicze cele;
- po pierwsze: stworzenie producentom rolnym
dodatkowej formy zbycia swoich towarów /nie tylko płodów
rolnych ale i produktów już przetworzonych/,
- po drugie: umożliwienie zaopatrzenia się
mieszkańców i handlowców w świeży, a nade wszystko
znacznie tańszy /bo bez narzutów i marż hurtowych
i detalicznych/ produkt i wyrób. Giełdy takie lokalizować
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trzeba będzie w ośrodkach dysponujących odpowiednimi
warunkami /drogi, place, odpowiednie warunki sanitarne itp.
* zaangażowanie naszych przedstawicieli w organach władzy samorządowej w tworzenie prawnoorganizacyjnych warunków dla powstawania grup producentów rolnych oraz klastrów
umożliwiających prowadzenie procesów produkcyjnych od surowca do wysoko przetworzonego
produktu spożywczego;
Uzasadnienie: Koniecznym wydaje się w chwili obecnej
powrót do form gospodarowania, które zostały u nas
zniszczone, zohydzone i wykpione. Chodzi o szeroko
rozumianą spółdzielczość rolnicza. Spółdzielczością
produkcyjną „stoi” cała Skandynawia i jakoś nikt tam nie
próbuje zniszczyć tej niby komunistycznej formy i dzięki
temu rolnicy żyją tam na całkiem przyzwoitym poziomie
a ich masło sprzedaje się w naszych sklepach jak świeże
bułeczki /chociaż droższe ale jakość…./.A u nas…
wykpić, zniszczyć… tylko nikt nic w zamian nie oferuje.
Politycy tchórzliwie omijają ten temat by nie przypięto im
etykietki betonu postkomunistycznego i tak sobie tkwimy
w tym maraźmie i nędzy. Proponując takie zadanie
programowe chcemy rozpocząć proces zmian. Czy
nastąpią one już niebawem, czy coś odczujemy już za
parę miesięcy? Nie… to jest proces długi, trwający wiele
lat, ale chcemy go rozpocząć bo każdy rok zwłoki to
pogłębianie biedy, bezrobocia i beznadziei mieszkańców
wsi.
* wpływanie na takie rozwiązania w prawie lokalnym by stopniowo powstawały dogodniejsze
warunki, zachęty i ulgi dla inwestorów tworzących na wsi nowe stanowiska pracy w pozarolniczej
dziedzinie gospodarki;

Uzasadnienie: o problemie tym mówimy od wielu lat.
W każdej niemal kampanii wyborczej z ust kandydatów
różnych opcji politycznych słyszymy to samo, tylko że później
już zamiary te obumierają. Tylko niektóre samorządy „poszły
na całość” i wygrały /np. gm. Wiązownica/.Chcemy wdrożyć
w samorządach, w których będzie to możliwe takie
rozwiązania, które wzorem tej gminy przyciągną inwestorów
/i to wcale niekoniecznie tych wielkich/.

* powodowanie opracowania przez samorządy programów zagospodarowywania rezerw
energetycznych zawartych w biomasach. W programach tych znaleźć się winny plany produkcji
roślinnych surowców energetycznych na terenach dotychczas niewykorzystywanych /podmokłe,
zalewowe, suche/ a spełniających podstawowe warunki agrotechniczne dla tego typu produkcji;
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Uzasadnienie: z roku na rok ,w coraz większym zakresie
wykorzystywane są surowce roślinne do produkcji ciepła.
Wytwórcy prześcigają się w wypuszczaniu na rynek coraz to
nowych urządzeń do wykorzystywania biomasy. Świat idzie w
tym właśnie kierunku. Te rozwiązania zawitają wkrótce i pod
„nasze strzechy”. Wzrośnie zapotrzebowanie na biomasę.
Chcemy wyjść na przeciw tym oczekiwaniom i pomóc też
rolnikom, którzy z różnych względów zaniechali lub noszą się
z zamiarem zaprzestania tradycyjnej produkcji.

* przygotowywanie i uruchamianie odpowiednich programów dla rolników rezygnujących
z produkcji rolnej. Programy te – wspomagane m.in. środkami Funduszu Pracy – będą zawierać
oprócz tradycyjnych już form aktywności na rynku pracy, również nowe, z zakresu ochrony
dziedzictwa kulturowego i krajobrazu, turystyki wiejskiej, promocji produktów regionalnych i innych
przedsięwzięć z obszaru rolno-środowiskowego.
Uzasadnienie: coraz więcej obszarów rolnych wypada
z produkcji i coraz więcej młodych ludzi rezygnuje
z prowadzenia gospodarstw rolnych / z różnych względów,
w tym
ekonomicznych/.Ludzie
ci
zasilają
szeregi
bezrobotnych z przykrymi nieraz konsekwencjami dla nich
samych i ich rodzin. Warto podjąć działania –bo to tez i taki
nasz obowiązek – aby z jednej strony zapobiec tym
patologicznym często zjawiskom, a z drugiej zadbać
o w miarę dobry wizerunek gospodarczy naszej podkarpackiej
wsi.
.
* zwiększenie ilości obiektów scaleniowych w szczególności we wsiach, w których prowadzona jest
intensywna gospodarka produkcji rolnej.
Uzasadnienie: korzyści z realizacji tego przedsięwzięcia to:
- uporządkowanie przestrzenne wsi ( m. in. dróg
transportu rolniczego );
- zmniejszenie ilości drobnych działek rolnych, na których
trudno gospodarować sprzętem rolniczym, zwiększając ich
obszar;
- zmniejszenie rozłogów gospodarstw rolnych;
- zabezpieczenie terenów pod potrzeby publiczne
mieszkańców wsi.
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OCHRONA ŚRODOWISKA
Rozwój społeczno-gospodarczy regionu winien opierać się o zasadę zrównoważonego rozwoju.
Jej przestrzeganie daje gwarancję zaspokojenia podstawowych potrzeb społecznych w tym prawa do
życia w czystym i zdrowym środowisku naturalnym. Nasze działania w samorządach prowadzić będą do
maksymalnego ograniczania jego degradacji. Ze szczególną troską odnosić się będziemy do zapewnienia
bezpieczeństwa ekologicznego mieszkańców poszczególnych rejonów naszego województwa oraz
ochrony przed skutkami klęsk żywiołowych. Dlatego też stawiamy sobie za cel:

* spowodować systematyczne kontrole prowadzone przez właściwe służby ochrony środowiska
/w miastach z udziałem straży miejskich /stopnia zanieczyszczenia powietrza pyłami
pochodzącymi ze spalania niektórych paliw stałych /w tym odpadów/. Wnioski z kontroli
wynikające wdrażać w trybie pilnym w życie;
Uzasadnienie: w okresach grzewczych nasila się
spalani wielu paliw stałych, w tym odpadów
komunalnych. Wytwarzają one zanieczyszczenie
benzo[a]pirynem, który to związek jest substancją
wysoce toksyczną, rakotwórcza i mutanogenną. Może
powodować dziedziczne wady genetyczne, działa
szkodliwie na płód w łonie matki i wszelkie organizmy
wodne. Zagrożenie to występuje szczególnie w strefie
miast: Rzeszowa i Przemyśla, strefie jasielskiej,
mielecko-dębickiej i tarnobrzesko-leżajskiej.
* rozpocząć tworzenie i stopniowe wdrażanie we wszystkich większych ośrodkach miejskich
systemu segregacji śmieci ,które następnie poddane recyklingowi stanowiłyby surowiec do
produkcji innych wyrobów. W gminach wiejskich wypracować sposoby zbiórek odpadów trudno
rozkładających się w przyrodzie i tzw. elektrośmieci. W działania te włączyć szkoły w szerszym niż
dotychczas wymiarze.

Uzasadnienie: stan środowiska naturalnego ulega
ciągłej degradacji. Zaśmiecone rowy przydrożne
i cieki wodne, składowiska przeróżnych śmieci
i odpadów w lasach i zagajnikach – to widok dość
powszechny. Jak to wpływa na zanieczyszczenie wód
i powietrza nie trzeba nikogo przekonywać. A jednak
ktoś to robi. Mówimy o potrzebie rozwiązania tego
problemu /tak jak jest to w ościennych krajach
zachodnich / lecz brakuje nam zawsze konsekwencji.
Jeśli nasz udział w organach przedstawicielskich
będzie dostateczny, podejmiemy próbę wypracowania
trwałych i skutecznych rozwiązań.
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* monitorować przebieg realizacji , a tam gdzie zachodzi potrzeba, inspirować działania /m.in.
poprzez posła SLD z Podkarpacia/ służące postępowi w realizacji „Programu ochrony przed
powodzią w dorzeczu górnej Wisły” Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.
W sposób szczególny zwracać będziemy uwagę na te przedsięwzięcia, które zapobiegać będą
powodzią i podtopieniem w rejonach od lat zaniedbanych w tym względzie. Chodzi nam głównie o:
- obwałowania rzek w dorzeczu Wisły na terenie naszego województwa,
- retencję i regulację określonych w programie potoków,
- retencję wód opadowych, w tym udrożnienie przepływu, zachowując stałą szybkość jej spływu,
- budowę polderów i retencji wody powodziowej na bazie istniejących już zbiorników,
Uzasadnienie: realizacja „Programu…” nie przebiega
zgodnie z założonymi planami. Każde opóźnienie to
wzrost zagrożenia powodziowego i tragedie ludzkie; to
utrata niejednokrotnie dorobku całego życia. Dlatego
dążyć będziemy do zapobiegania takim zdarzeniom m.in.
poprzez społeczną kontrolę realizacji tych zadań.

* udzielanie wszelkiej pomocy merytorycznej tym samorządom, które będą aplikować
o dofinansowanie swoich przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska a możliwych do
współfinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego woj. Podkarpackiego na lata 2007 –
2010.
Uzasadnienie: doświadczenie pokazuje, że wiele gmin
rezygnuje ze starań o wsparcie środkami z programów
pomocowych z uwagi na skomplikowane procedury oraz
niedostateczną wiedzę o istniejących możliwościach.
Chcemy wypracować system pomocy samorządom,
pozwalający na szersze niż dotychczas wykorzystanie
środków pomocowych przeznaczonych na ten cel.
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OŚWIATA I WYCHOWANIE
* upowszechniać wychowanie przedszkolne poprzez:
- stałe zwiększanie liczby przedszkoli w miastach;
- odbudowanie na terenach wiejskich sieci placówek przedszkolnych
Uzasadnienie: na terenie naszego województwa istnieje
nadal jeszcze zbyt wiele gmin ,w których nie ma żadnej
formy wychowania przedszkolnego. To pociąga za sobą
gorszą sytuację kobiet na rynku pracy. Poza tym nie
objęcie tą formą wychowania dzieci w wieku 3 – 4 lata
/kluczowy okres dla kształtowania zrębów osobowości i
samodzielności w późniejszym życiu/ powoduje gorszy
start w proces edukacyjny w szkole podstawowej. Jest to
jeden z elementów nierównych szans społecznych dzieci
wiejskich i z miast. Dlatego dążyć będziemy do odbudowy
liczby tych placówek zlikwidowanych w ostatnich latach.
* zapobieganie złym tendencjom ostatnich lat eliminowania z systemu oświaty funkcji
opiekuńczych szkoły poprzez forsowanie w samorządach rozwiązań zmierzających do:
- zapewnienia uczniom spożywania w szkole gorącego, pełnowartościowego posiłku; stopniowe
ograniczanie form cateringowych,
- objęcia jak najszersza formą opieki medycznej uczniów szkół podstawowych i
ponadpodstawowych, która to została albo zlikwidowana albo w dużym stopniu ograniczona,
- zwiększenie zakresu dofinansowania uczniów, znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji
materialnej, na tzw. ”wyprawkę szkolną” oraz dożywianie.
Uzasadnienie: w chwili obecnej daje się zaobserwować
dążenie resortu edukacji i w ślad za nim części
samorządów do rozdzielania funkcji edukacyjnej od
opiekuńczo-wychowawczej szkoły. Jest to filozofia dość
wygodna dla rządu i niektórych gmin zdejmowania
z siebie odpowiedzialności za wychowanie i opiekę nad
uczniem. W sytuacji pogłębiającego się rozwarstwiania
społeczeństwa i jego ubożenia musimy zapobiec temu
zjawisku i doprowadzić znowu do stanu aby szkoła stała
się miejscem wyrównywania szans życiowych dzieci
pochodzących z różnych środowisk społecznozawodowych.
* wszędzie tam gdzie jest to społecznie uzasadnione spowodować powtórną analizę decyzji rad
gmin o likwidacji niektórych placówek oświatowych i doprowadzić do ich reaktywowania jeśli
istnieją jeszcze takie możliwości.
Uzasadnienie: doświadczenie pokazuje, że nie wszędzie
rozwiązania te przyniosły pozytywne rezultaty oświatowe
i wychowawcze. I chociaż budżety tych gmin/ być może/
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zaoszczędziły jakieś środki finansowe to jednak z punktu
widzenia społecznego jest to przedsięwzięcie niekorzystne
/nie zawsze sprawny transport, zmęczenie i częste
zapadanie na przeziębienia dzieci, nieregularne
odżywianie, brak czasu na odpoczynek/
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NAUKA I SZKOLNICTWO WYŻSZE
Pomimo odnotowanego postępu w rozwoju infrastruktury badawczo-rozwojowej w ostatnich
latach Podkarpacie nadal znajduje się w tych rankingach poniżej średniej krajowej. Dotyczy to
zarówno bazy naukowo badawczej jak i kadry naukowej. W województwie naszym funkcjonuje 18
wyższych uczelni. Sztandarowymi jednak uczelniami są Politechnika Rzeszowska i Uniwersytet
Rzeszowski.
W samym tylko Rzeszowie kształci się ok.60 tyś. studentów. Należy stworzyć im odpowiednie
warunki zarówno do nauki jak i wypoczynku. Dlatego też inspirować będziemy takie działania
organów przedstawicielskich samorządów, które prowadzić będą do pomocy uczelniom w ich
rozwoju. Dotyczy to w szczególności tych przedsięwzięć, które leżą w gestii samorządów. Nasza praca
w organach przedstawicielskich ukierunkowana będzie w tym zakresie na:

* udzielanie pomocy w pozyskiwaniu terenów pod rozwój infrastruktury uczelnianej;
* powodowanie szybkiego i sprawnego uzbrajania terenów pod przyszłe inwestycje szkół
wyższych;
* umożliwianie uczelniom korzystania z komunalnych zasobów lokalowych na cele naukowodydaktyczne na preferencyjnych zasadach;
* pomoc uczelniom w udostępnianiu im terenów na szczególnie korzystnych warunkach dla
prowadzenia przez nie badań i doświadczeń np. w zakresie rolnictwa, ogrodnictwa, botaniki,
zoologii itp.

.......
Zgodnie z decyzją Wojewódzkiej Konwencji SLD zatwierdzającą „ Program…”,
Rada Wojewódzka może zaaprobować jego korekty i uzupełnienia w następujących przypadkach:
- nastąpiła zmiana sytuacji i uwarunkowań realizacji zadań programowych czego nie można było
przewidzieć w chwili zatwierdzania „ Programu…”,
- wniesione zostały przez ewentualnych koalicjantów SLD w kampanii wyborczej dodatkowe, w pełni
uzasadnione społecznie i ekonomicznie postulaty,
- wdrożenia do realizacji przez władze wojewódzkie któregoś z zadań określonych w „Programie…”,
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