
Wojewódzkie do¿ynki w 2007 r., czyli 7. z kolei,
odby³y siê w Oleszycach, które 2 wrze�nia wita³y
wieñce do¿ynkowe z nawet najbardziej oddalonych
zak¹tków województwa podkarpackiego. Uroczysto�ci
rozpoczê³y siê msz¹ �w. pod przewodnictwem ksiêdza
bp. dr. Wac³awa Depy. Nastêpnie w do¿ynkowym
korowodzie ulicami miasta delegacje z powiatów
wraz z przedstawicielami w³adz województwa uda³y
siê na stadion, gdzie po okoliczno�ciowych przemó-
wieniach nast¹pi³a ceremonia dzielenia siê chlebem.

Czê�ci oficjalnej towarzyszy³o wiele wystêpów
folklorystycznych i innych atrakcji zarówno dla
doros³ych, jak i dla dzieci. Ich uwieñczeniem by³
nocny wystêp w³oskiej gwiazdy estrady IN-GRID.

fot.: Janusz Górnicki, Krzysztof Zaj¹czkowski
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fot. Janusz Górnicki
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Bieszczadzki
kowboj

Na ok³adce zdjêcie kowboja na koniu � to bohater
ksi¹¿ki. Sama ksi¹¿ka jest wydana jak siê patrzy, w twardej
oprawie, wewn¹trz du¿o kolorowych ilustracji, na stronie
tytu³owej czytamy: Bieszczadzkie przypadki Jêdrka
Wasielewskiego-Po³oniny.

Mowa o kolejnej ksi¹¿ce wydawnictwa CARPATHIA
(www.carpathia.net.pl), która traktuje o legendzie
bieszczadzkiego zakapiorstwa. Kim by³ Jêdrek Po³onina?
Je¿eli kto� o nim nie s³ysza³, to informacja na ok³adce
wype³nia tê lukê: rze�biarz i malarz, kowboj i awan-
turnik, w³óczêga i zakapior. A przecie¿ kochali�my go
i podziwiali jego twórczo�æ. Zgin¹³ tragicznie, kiedy
wyczerpa³ mu siê na tym ziemskim padole pomys³ na
¿ycie. Teraz w niebie Panu Bogu �wi¹tki struga.
Andrzej Wasielewski-Po³onina by³ pod ka¿dym wzglêdem
najbarwniejsz¹ postaci¹ w Bieszczadach w ostatniej
æwierci XX wieku. Jego doczesne szcz¹tki przywalili�my
dwoma wielkimi kamieniami, w które wetkniêto krzy¿
z koñskich podków.

Notka bardzo osobista. Pewnie to nie przypadek, gdy¿
ca³a ksi¹¿ka utrzymana jest w tym tonie. Jêdrka Po³oninê
wspominaj¹ ludzie, którzy go znali, albo tylko o nim
s³yszeli, ale jako� podobni jemu po tych samych �cie¿kach
chadzaj¹ i niejedno o Jêdrku s³yszeli. Ró¿nie go
wspominaj¹. Najczê�ciej dobrze � ale te¿ po ludzku.

W ksi¹¿ce jest wiele fotografii Jêdrka Po³oniny i jego
prac: rze�b, obrazów i rysunków. A na nich: �wiête
Cyryle, Madonny i bieszczadzkie duchy � wszyscy ci,
których spotka³ w swoich wêdrówkach miêdzy niebem
a ziemi¹, bo po po³oninach. A mo¿e pozna³ ich w knaj-

pach, bo niby �wiêci, ale z oczu jacy� ludzcy � takich ich,
widaæ, Jêdrek Po³onina spotyka³.

Pomys³odawc¹ ksi¹¿ki, a i w czê�ci jej autorem, jest
Andrzej Potocki, znany dziennikarz i bieszczadnik.

jg

Polecamy:
www.beskid-niski.pl

Dlaczego polecamy:
w zak³adce NOCLEGI bez trudu mo¿na znale�æ

informacjê o zakwaterowaniu w wybranej czê�ci Beskidu
Niskiego � wystarczy wpisaæ nazwê miejscowo�ci do
wyszukiwarki. Wyszukiwarka rozró¿nia równie¿ rodzaj
zakwaterowania (m.in. agroturystyka, schronisko, hotel
itp.), region Beskidu (m.in. Beskid Dukielski, Góry
Grybowskie itd.) oraz liczbê poszukiwanych przez grupê
turystów pokoi.

Informacje o miejscach noclegowych s¹ bardzo roz-
budowane: dane teleadresowe, adresy stron www, zdjêcia
okolicy oraz mapy.

Ale to nie wszystko. Z umieszczonych na stronie
komentarzy mo¿na dowiedzieæ siê o warunkach zakwate-
rowania w danym np. gospodarstwie agroturystycznym.
S¹ to wypowiedzi turystów, którzy byli, widzieli i sprawdzili.
Nie jest to przy tym tylko ksiêga z wpisami chwal¹cymi
uroki regionu i gospodarzy, gdy¿ nie wszystkie wpisy s¹

pozytywne. Dziêki temu mo¿na siê uchroniæ przed
�min¹� w postaci brudnych pokoi czy w ogóle przed
nieciekaw¹ atmosfer¹ miejsca. Pomys³ z komentarzami
na pi¹tkê!

jg
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Szanowni Czytelnicy,

Po kilku miesi¹cach przerwy oddajemy w Wasze rêce kolejny numer Podkarpac-
kiego Przegl¹du Samorz¹dowego. Mamy nadziejê, ¿e zmieniona formu³a pisma
spotka siê z przychylnym przyjêciem.

Wprowadzaj¹c zmiany pragnêli�my, aby nasz miesiêcznik by³ nie tylko przegl¹dem
minionych wydarzeñ, ale by nie brakowa³o w nim materia³ów przydatnych
i wykorzystywanych w wielu dziedzinach samorz¹dowej, spo³ecznej, jak i gospodarczej
aktywno�ci.

Na naszych ³amach prezentowaæ bêdziemy wszystko to, czym Podkarpacie mo¿e
siê pochwaliæ, czym Podkarpacie mo¿e siê szczyciæ i co na Podkarpaciu warte jest
szerszej, ni¿ tylko lokalna, promocji. Bêdziemy tak¿e pokazywaæ sylwetki osób czy
to urodzonych, czy ¿yj¹cych na Podkarpaciu, których dokonania warte s¹
przybli¿enia naszym Czytelnikom. Zaproponujemy tak¿e sta³¹ pozycjê w postaci
reporta¿u, tak by w�ród wielu u¿ytecznych materia³ów nasi Czytelnicy mogli znale�æ
tre�ci nieco l¿ejsze, ot takie po prostu do poczytania. W Przegl¹dzie nie zabraknie
równie¿ recenzji wydawnictw ukazuj¹cych siê w naszym regionie lub o naszym
regionie traktuj¹cych czy opisów interesuj¹cych i wartych zauwa¿enia stron WWW.

Wrze�niowy numer Przegl¹du, który trzymasz Szanowny Czytelniku przed sob¹,
zawiera podstawowe wiadomo�ci dotycz¹ce alternatywnych �róde³ energii. Zajmujemy
siê tak¿e agroturystyk¹ i prezentujemy mo¿liwo�ci pozyskiwania �rodków z Unii
Europejskiej na przedsiêwziêcia turystyczne. Pomimo tego, ¿e sezon turystyczny
dobieg³ ju¿ koñca, to informacje te z pewno�ci¹ bêd¹ przydatne przy przygotowa-
niach do kolejnego. Cykl �Sylwetka� rozpoczynamy od przypomnienia postaci Jana
Gliwy, urodzonego i pochowanego w podrzeszowskiej S³ocinie artysty-typografa.
Zapraszamy tak¿e do lektury pierwszego z serii artyku³ów traktuj¹cych o produktach
tradycyjnych, których producenci z naszego województwa zarejestrowali ju¿ 58,
najwiêcej w Polsce.

¯ycz¹c przyjemnej i po¿ytecznej lektury wrze�niowego numeru Podkarpackiego
Przegl¹du Samorz¹dowego, zapraszamy jednocze�nie do wspó³pracy z naszym
zespo³em redakcyjnym. Bêdziemy wdziêczni za wszelkie sugestie dotycz¹ce
zawarto�ci, jak i zagadnieñ poruszanych na ³amach naszego miesiêcznika.

Rafa³ Baranowski,
redaktor naczelny
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Choæ wszystko profesjonalnie zorganizowane i dopiête na ostatni guzik, to czasem pogoda
nie dopisze � do¿ynki w Górnie ko³o Soko³owa Ma³opolskiego (09.09.2007 r.)
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Konferencja, która odby³a siê 4 wrze�nia
w Sali Kolumnowej Podkarpackiego
Urzêdu Wojewódzkiego, zgromadzi³a nie
tylko licznych przedstawicieli sektora
bankowego, ale tak¿e samorz¹dowców
oraz reprezentantów sektora ma³ych
i �rednich przedsiêbiorstw. Tematem
wiod¹cym konferencji by³a rola systemu
bankowego w finansowaniu przedsiê-
wziêæ gospodarczych samorz¹dów tery-
torialnych oraz ma³ych i �rednich przed-
siêbiorstw.

Sektor bankowy reprezentowany by³
miêdzy innymi przez prezesa Zwi¹zku
Banków Polskich Krzysztofa Pietraszkiewi-
cza. W swoich wyst¹pieniach bankowcy,
poza zagadnieniami dotycz¹cymi wspó³-

Trzecie seminarium �Projekty g³ów-
ne na rzecz rozwoju spo³eczeñstwa
informacyjnego w województwie
podkarpackim� odby³o siê w dniu 30
sierpnia, w Sali Widowiskowej Woje-
wódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie.

Seminarium zorganizowane zosta³o
w ramach projektu pn. �Strategia infor-
matyzacji i studia rozwoju nowoczesnej
publicznej infrastruktury informatycznej�.
Podczas spotkania dokonano miêdzy
innymi prezentacji koncepcji g³ównych
projektów w zakresie informatyzacji wo-
jewództwa podkarpackiego w latach
2007�2013. Okre�lone zosta³y równie¿
podstawowe cele, funkcjonalno�æ, a tak¿e
planowany bud¿et i harmonogram reali-
zacji tych projektów.

Organizatorami seminarium by³y: De-
partament Spo³eczeñstwa Informacyjnego
Urzêdu Marsza³kowskiego Województwa
Podkarpackiego, Politechnika Rzeszowska
oraz Stowarzyszenie �Miasta w Internecie�.

Oprac. BP

pracy banków z samorz¹dami ró¿nych
szczebli, poruszali tak¿e kwestie dotycz¹ce
zagospodarowania �rodków unijnych, gos-
podarki elektronicznej, informacji gospo-
darczej, obrotu bezgotówkowego oraz
sprawno�ci funkcjonowania banków.

Mo¿liwo�ci i potrzeby województwa
podkarpackiego zaprezentowa³a bankow-
com Teresa Pasterz, zastêpca dyrektora
Departamentu Rozwoju Regionalnego
Urzêdu Marsza³kowskiego. Poruszy³a
ona tak¿e zagadnienia zwi¹zane z rozwo-
jem wspó³pracy pomiêdzy samorz¹dami
a sektorem bankowym, ustosunkowa³a
siê równie¿ do kwestii przekazanych
przez �rodowisko bankowe.

Oprac. BP

Debata bankowców
z samorz¹dowcami

Rola systemu bankowego w finansowaniu przedsiêwziêæ gospodarczych
samorz¹dów terytorialnych oraz ma³ych i �rednich przedsiêbiorstw � to
temat przewodni konferencji, która na pocz¹tku wrze�nia odby³a siê
w Rzeszowie. Wspó³organizatorem konferencji by³ marsza³ek woje-
wództwa podkarpackiego Zygmunt Cholewiñski.

O spo³eczeñstwie
informacyjnym

Doceniony Szlak Naftowy

Szlak turystyczny, wiod¹cy od Harklowej do przej�cia
granicznego z Ukrain¹ w Kro�cienku, uznany zosta³ za
najlepszy produkt turystyczny w województwie pod-
karpackim. Tak orzek³a kapitu³a konkursu �Turystyka
� wspólna sprawa�. Nagrod¹ dla zwyciêzców � grupy
partnerskiej �Szlak Naftowy�, bêdzie nie tylko prezentacja
swojego produktu na tegorocznych targach Tour Salon
w Poznaniu, ale równie¿ dofinansowanie wydawnictwa
promocyjnego.

ustrzyckim). Kapitu³a konkursowa doceni³a równie¿ malownicze
widoki na trasie szlaku oraz liczne zabytki architektury �wieckiej
i sakralnej.

Nagrod¹ dla zwyciêskiej grupy partnerskiej z Podkarpacia
bêdzie prezentacja produktu podczas tegorocznej edycji po-
znañskich targów Tour Salon. Laureaci otrzymaj¹ tak¿e wiêksze
dofinansowanie wydawnictwa promuj¹cego efekty ich dzia³al-
no�ci.

Oprac. BP

Celem konkursu zorganizowanego w ramach projektu �Tu-
rystyka � wspólna sprawa� by³o wy³onienie najlepszego
produktu w ka¿dym z szesnastu polskich województw. Kapitu³a
konkursowa ocenia³a produkty turystyczne opracowane przez
regionalne grupy partnerskie dzia³aj¹ce w ramach projektu.
Ocenie podlega³y nastêpuj¹ce kryteria: liczba podmiotów dzia³a-
j¹cych w grupie partnerskiej, formy wspó³pracy cz³onków
grupy, liczba atrakcji oferowanych przez produkt turystyczny,
stopieñ wykorzystania tych atrakcji oraz ocena wykorzystania
narzêdzi promocji produktu.

W województwie podkarpackim miano najlepszego produktu
zdoby³ turystyczny �Szlak Naftowy� powo³any do ¿ycia przez
grupê partnersk¹ �Szlak Naftowy�. Uznanie jurorów zyska³y
zarówno atrakcje zwi¹zane z histori¹ przemys³u naftowego na
Podkarpaciu (Muzeum Przemys³u Naftowego i Gazowniczego
im. Ignacego £ukasiewicza), jak i histori¹ terenów, przez które
prowadzi trasa szlaku (od Harklowej w powiecie jasielskim do
przej�cia granicznego z Ukrain¹ w Kro�cienku, w powiecie
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Joanna P³onka ma 16 lat, pochodzi
z Rzeszowa, a ³ucznictwem zajmuje siê
od 5 lat. Jest zawodniczk¹ klubu CWKS
Resovia Rzeszów. Dziêki bardzo dobrej
postawie i znakomitym wynikom sporto-
wym na arenie ogólnopolskiej, zosta³a
zakwalifikowana do kadry narodowej na
Mistrzostwa Europy Juniorów i Kadetów
w £ucznictwie w 2007 roku. Podczas
zawodów rozegranych pod koniec czerw-
ca 2007 r. w portugalskim mie�cie Vila
Real Santo Antonio, reprezentacja Polski
kadetek wywalczy³a z³oty medal, poko-
nuj¹c w finale Rosjanki 213:198. Indy-
widualnie zawodniczka Resovii zajê³a
ósme miejsce. Joanna, zapytana o marze-
nia, odpowiada: � Bardzo chcia³abym
wystartowaæ na mistrzostwach �wiata
w 2008 roku w Indiach, a rok pó�niej
zaprezentowaæ siê w czasie mistrzostw
�wiata w Rzeszowie, moim rodzinnym
mie�cie. Nie marzê o konkretnym miej-
scu na podium.

Oprac. BP

Marsza³ek nagrodzi³
m³od¹ ³uczniczkê

Marsza³ek województwa podkarpackiego Zygmunt Cholewiñski uhonorowa³
nagrod¹ Zarz¹du Województwa Joannê P³onkê, mistrzyniê Europy juniorów
i kadetek w ³ucznictwie. Nagroda mia³a wymiar finansowy i wynios³a 1500
z³otych.

Joanna P³onkaJoanna P³onkaJoanna P³onkaJoanna P³onkaJoanna P³onka

Kolejne spotkanie przedstawicieli Komisji Województwa Podkarpackiego do spraw
promocji EURO 2012 z podkarpackimi przedsiêbiorcami odby³o siê w dniu 17 sierpnia
2007 roku w Urzêdzie Marsza³kowskim.

Podczas zebrania, któremu przewodniczy³ wicemarsza³ek województwa podkarpackiego
Bogdan Rzoñca, omówiono mo¿liwo�ci wspó³pracy Urzêdu Marsza³kowskiego z podkarpacki-
mi przedsiêbiorcami w zakresie promocji województwa i regionalnego biznesu w aspekcie
Euro 2012. Wicemarsza³ek Bogdan Rzoñca zachêca³ przedsiêbiorców do korzystania ze
�rodków unijnych w ramach programu Innowacyjna i Konkurencyjna Gospodarka. Spotkanie
z przedsiêbiorcami na temat mo¿liwo�ci wspólnej promocji województwa i podkarpackich
firm odby³o siê ju¿ po raz drugi i jak zadecydowano nabierze charakteru sesyjnego. Celem
kolejnych spotkañ bêdzie wzajemna pomoc w zakresie promocji województwa i biznesu.

Oprac. BP

Umowa
dla kolei

Umowa w sprawie wspó³finanso-
wania opracowania studium wyko-
nalno�ci budowy linii kolejowej Rze-
szów � Warszawa przez Kolbuszow¹
zawarta zosta³a w Rzeszowie 25 lipca.

Dokument podpisany zosta³ przez
marsza³ka województwa podkarpackiego
Zygmunta Cholewiñskiego, wicemarsza³-
ka Bogdana Rzoñcê, naczelnego dyrek-
tora Oddzia³u Regionalnego PKP PLK SA
w Krakowie W³odzimierza ¯mudê, za-
stêpcê naczelnego dyrektora Oddzia³u
Regionalnego PKP PLK SA Józefê Majer-
czak oraz dyrektora Departamentu Infra-
struktury �wiêtokrzyskiego Urzêdu Mar-
sza³kowskiego Wojciecha Siporskiego.

Umowa dotyczy wspó³finansowania
opracowania studium wykonalno�ci dla
budowy linii kolejowej Rzeszów � War-
szawa przez Kolbuszow¹, na odcinku
Skar¿ysko-Kamienna � Sandomierz �
� Ocice � Rzeszów, obejmuj¹cego po³¹-
czenie stacji Rzeszów z Portem Lotni-
czym Rzeszów � Jasionka. Opracowanie
studium wykonalno�ci drogi kolejowej
wraz ze wszystkimi obiektami i urz¹dze-
niami koniecznymi do prowadzenia ruchu
kolejowego, a tak¿e robotami towarzy-
sz¹cymi, ma umo¿liwiæ z³o¿enie wnio-
sku o finansowanie ze �rodków UE.

W ramach umowy PKP PLK zawrze
umowê z wykonawc¹ na opracowanie
studium wykonalno�ci z przewidywanym
terminem wykonania 30 czerwca 2008
roku, jak równie¿ dokona uzgodnieñ
dokumentacji projektowej, dotycz¹cych
urz¹dzeñ zwi¹zanych z prowadzeniem ru-
chu kolejowego i infrastruktur¹ kolejow¹
oraz powo³a Komisjê Techniczn¹ i Odbio-
ru z udzia³em przedstawicieli województw
podkarpackiego i �wiêtokrzyskiego.

Oprac. BP

Studenci promowali Podkarpacie w Niemczech

Studenci germanistyki UR kontynuuj¹ blisk¹
wspó³pracê zapocz¹tkowan¹ podczas oficjal-
nej wizyty wicemarsza³ka województwa pod-
karpackiego Bogdana Rzoñcy, który w maju
2007 r. przebywa³ w Kraju Saary. Studenci
zaprezentowali w Niemczech mo¿liwo�ci tu-

rystyczno gospodarcze Podkarpacia, zorgani-
zowali konkursy wiedzy o Polsce i woje-
wództwie oraz poprowadzili spotkania i se-
minaria z m³odzie¿¹ niemieck¹ i francusk¹.
Nasi studenci zachêcali niemieckich i francu-
skich kolegów do przyjazdu na Podkarpacie,

poznania walorów i atrakcji województwa
podkarpackiego zarówno przed, jak i w czasie
trwania pi³karskich Mistrzostw Europy EURO
2012.

Pobyt polskich studentów sfinansowany zo-
sta³ przez stronê niemieck¹, za� koszty podró¿y
pokry³ Zarz¹d Województwa Podkarpackiego.
Studenci podró¿owali autokarem specjalnie
przygotowanym na tê podró¿ i oklejonym
emblematami promuj¹cymi województwo pod-
karpackie i zbli¿aj¹ce siê Euro 2012.

Oprac. BP

Grupa kilkudziesiêciu studentów Uniwersytetu Rzeszowskiego uczestniczy³a w miê-
dzynarodowym spotkaniu m³odych ludzi z Polski, Francji i Niemiec, które odbywa³o
siê w Kraju Saary w dniach od 9 do 20 sierpnia.

Z przedsiêbiorcami o EURO
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Porz¹dek obrad XI sesji obejmowa³
ponad czterdzie�ci punktów. Du¿¹ czê�æ
z rozpatrywanych projektów uchwa³ sta-
nowi³y te dotycz¹ce gospodarki gruntami
i nieruchomo�ciami. Radni decydowali
miêdzy innymi o wynajmie i u¿yczeniu
pomieszczeñ w budynkach nale¿¹cych
do samorz¹du województwa oraz o sprze-
da¿y i wydzier¿awieniu nieruchomo�ci.
Po rzeczowej dyskusji radni przyjêli sta-
nowisko w sprawie niekorzystnych dla
województwa podkarpackiego zapisów
w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich

2007�2013 (tekst przyjêtego stanowiska pu-
blikujemy na stronie nr 5).

Czê�æ sesyjnej debaty po�wiêcona zo-
sta³a problemom s³u¿by zdrowia. Sytuacjê
w kierowanych przez siebie placówkach
przedstawili radnym dyrektor Wojewódz-
kiego Szpitala Specjalistycznego w Rze-
szowie Bernard Wa�ko oraz dyrektor
Szpitala Wojewódzkiego nr 2 w Rzeszowie
Janusz Solarz. Sejmik dokona³ ponadto
wyboru przedstawicieli do rad spo³ecz-
nych przy: Wojewódzkim Szpitalu im. Zofii
z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrze-

� XI sesja Sejmiku W� XI sesja Sejmiku W� XI sesja Sejmiku W� XI sesja Sejmiku W� XI sesja Sejmiku Województwa Podkarpackiego �ojewództwa Podkarpackiego �ojewództwa Podkarpackiego �ojewództwa Podkarpackiego �ojewództwa Podkarpackiego �

Obradowa³ Sejmik

XI sesja Sejmiku Województwa Podkarpackiego odby³a siê w poniedzia³ek, 27 sierpnia. Radni
zajmowali siê miêdzy innymi projektami uchwa³ dotycz¹cymi gospodarki gruntami i nierucho-
mo�ciami, dokonali wyboru przedstawicieli do rad spo³ecznych placówek medycznych, przyjêli
tak¿e stanowisko w sprawie niekorzystnych dla województwa podkarpackiego zapisów w Programie
Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 � 2013. Na sesji go�ci³ wiceminister rozwoju regionalnego
W³adys³aw Ortyl, który odpowiada³ na pytania radnych zwi¹zane z programami unijnymi. Na rêce
przewodnicz¹cego Sejmiku wp³ynê³y tak¿e dwa wnioski o odwo³anie Marsza³ka Województwa
Podkarpackiego.

Obradowa³ Sejmik

gu, Wojewódzkim O�rodku Terapii Uza-
le¿nieñ od Alkoholu i Wspó³uzale¿nienia
w Stalowej Woli, Szpitalu Wojewódzkim
w Przemy�lu oraz Obwodzie Lecznictwa
Kolejowego w Przemy�lu.

W dalszej czê�ci obrad radni dokonali
zmian w uchwale z 28 maja 2007 r.
w sprawie utworzenia spó³ki prawa han-
dlowego �Port Lotniczy Rzeszów � Ja-
sionka�. Po zmianach ustêp 2 wy¿ej
wymienionej uchwa³y zyska³ brzmienie:
�Województwo Podkarpackie deklaruje
wniesienie do Spó³ki kapita³u za³o¿yciel-

Wiceminister rozwoju regionalnego W³adys³aw Ortyl odpowiada³ na pytania radnych.Wiceminister rozwoju regionalnego W³adys³aw Ortyl odpowiada³ na pytania radnych.Wiceminister rozwoju regionalnego W³adys³aw Ortyl odpowiada³ na pytania radnych.Wiceminister rozwoju regionalnego W³adys³aw Ortyl odpowiada³ na pytania radnych.Wiceminister rozwoju regionalnego W³adys³aw Ortyl odpowiada³ na pytania radnych.

Fo
t. 

R
af

a³
 B

ar
an

ow
sk

i (
2)

pps_wrzesien07.p65 2007-09-24, 11:134



5�Podkarpacki Przegl¹d Samorz¹dowy� � wrzesieñ 2007

Podczas XI sesji radni prPodczas XI sesji radni prPodczas XI sesji radni prPodczas XI sesji radni prPodczas XI sesji radni przyjêli ponad trzyjêli ponad trzyjêli ponad trzyjêli ponad trzyjêli ponad trzydzie�ci projektów uchwa³.zydzie�ci projektów uchwa³.zydzie�ci projektów uchwa³.zydzie�ci projektów uchwa³.zydzie�ci projektów uchwa³.

Sejmik Województwa Podkarpackiego z zadowoleniem
przyj¹³ informacjê o przyjêciu w dniu 24 lipca br. przez
Komisjê Europejsk¹ Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
2007�2013 (PROW 2007�2013). Stwarza to bowiem szansê
na rozwój sektora rolniczego i obszarów wiejskich w latach
realizacji Programu. Godny podkre�lenia jest fakt, ¿e jest to
najwiêkszy Program, dotycz¹cy rozwoju obszarów wiejskich,
spo�ród wszystkich Programów krajów Unii Europejskiej i zo-
sta³ zaakceptowany jako jeden z pierwszych programów
w nowej perspektywie finansowej na lata 2007�2013 w Polsce.

Sejmik Województwa Podkarpackiego maj¹c na wzglê-
dzie dobro mieszkañców naszego regionu oraz troskê
o wykorzystanie �rodków finansowych przewidzianych na
realizacjê PROW 2007�2013, wyra¿a jednak stanowczy sprzeciw
wobec kszta³tu niektórych zapisów wy¿ej wymienionego
dokumentu programowego, i apeluje o wprowadzenie
zmian maj¹cych na celu równy dostêp do �rodków finanso-
wych dla wnioskodawców, a mianowicie:

I. W zakresie dzia³ania �U³atwianie startu m³odym rolnikom�
� obni¿enie �redniej wielko�ci przejmowanego gospodarstwa

do �redniej wielko�ci gospodarstwa w województwie,
� dopuszczenie mo¿liwo�ci ³¹czenia pomocy w ramach

ró¿nych dzia³añ za po�rednictwem biznesplanu.

II. W zakresie dzia³ania �Renty strukturalne�
� dopuszczenie mo¿liwo�ci ubiegania siê o ten rodzaj

pomocy równie¿ osobom nie podlegaj¹cym ubezpieczeniu
emerytalno-rentowemu okre�lonemu w przepisach o ubez-
pieczeniu spo³ecznym rolników,

� wprowadzenie zapisu dopuszczaj¹cego przekazanie
gospodarstwa równie¿ na zasadach d³ugoletniej dzier¿awy
(10-letniej),

� obni¿enia wieku emerytalnego kobiet do piêædziesi¹tego
roku ¿ycia.

III. W zakresie dzia³ania �Modernizacja gospodarstw
rolnych�

� wprowadzenie do zakresu pomocy kosztów zwi¹za-
nych z prowadzeniem produkcji zwierzêcej, w tym m.in.
zakupu zwierz¹t hodowlanych.

IV. W zakresie dzia³ania �Poprawianie i rozwijanie
infrastruktury zwi¹zanej z rozwojem i dostosowaniem rol-
nictwa i le�nictwa�

� w ramach schematu I wykre�lenie kryterium dostêpu
ograniczaj¹cego zakres scaleñ do obszarów nie objêtych
formami ochrony przyrody, w tym Natura 2000.

V. W zakresie dzia³ania �Zalesianie gruntów rolnych oraz
zalesianie gruntów innych ni¿ rolne�

� zmianê zapisów polegaj¹c¹ na obni¿eniu minimalnej
szeroko�ci zalesianej dzia³ki, jak równie¿ jej powierzchni.

Województwo podkarpackie charakteryzuje siê specyficz-
nymi warunkami do prowadzenia dzia³alno�ci rolniczej. St¹d
te¿ zachodzi potrzeba uwzglêdnienia specyfiki wojewódz-
twa w zapisach zwi¹zanych z mo¿liwo�ci¹ pozyskiwania
�rodków w ramach PROW 2007�2013.

Bior¹c pod uwagê potrzeby podkarpackiego rolnictwa
w zakresie po¿¹danych zmian strukturalnych oraz wzrostu
konkurencyjno�ci sektora rolnego naszego województwa,
Sejmik Województwa Podkarpackiego apeluje do Ministra
Rolnictwa i Rozwoju Wsi o podjêcie stosownych dzia³añ
zmierzaj¹cych do zagwarantowania równego dostêpu do
�rodków PROW 2007�2013 rolnikom w ca³ym kraju.

skiego w wysoko�ci 123 544 700 z³ w for-
mie: a) wk³adu niepieniê¿nego (aport),
którego przedmiotem s¹ nieruchomo�ci
o warto�ci 102 194 000 z³; b) wk³adu
pieniê¿nego w kwocie 21 350 700 z³.�
Kolejne uchwa³y podjête zosta³y w spra-

wach: udzielenia wsparcia finansowego
gminom województwa podkarpackiego
na realizacjê zadania ��wietlica, Praca
i Sta¿ � socjoterapia w �rodowisku wiej-
skim� (po 12 tys. z³ otrzyma³y gminy
G³ogów Ma³opolski i Nowa Dêba), udzie-

lenia pomocy finansowej dla gminy Trze-
bownisko (4 939 000 z³ na wykonanie
robót regulacyjnych w zlewni potoku
Szuwarka � Go³êbiówka i �wierkowiec
w 2008 r.) oraz zaci¹gniêcia kredytu
d³ugoterminowego z przeznaczeniem na
sfinansowanie planowanego deficytu bud-
¿etu województwa podkarpackiego na
koniec 2007 r. (kredyt w wysoko�ci
47 639 181 z³ sp³acany bêdzie w latach
2008�2015). Radni Sejmiku zadecydowali
tak¿e o nadaniu odznaki honorowej
�Zas³u¿ony dla Województwa Podkarpac-
kiego� Katolickiemu Domowi Kultury
�ARKA� im. �wiêtej Jadwigi Królowej
w Rac³awicach.

Na sesji obecny by³ wiceminister roz-
woju regionalnego W³adys³aw Ortyl, który
odpowiada³ na pytania dotycz¹ce pro-
gramów UE.

W ostatnim punkcie obrad wnioski
o odwo³anie Marsza³ka Województwa
Podkarpackiego z³o¿yli przewodnicz¹cy
Klubu Radnych PO S³awomir Miklicz
oraz przewodnicz¹cy Klubu Radnych
PSL Miros³aw Karapyta.

rb

UCHWA£A NR XI/186/07 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Z DNIA 27 SIERPNIA 2007 ROKU
W SPRAWIE STANOWISKA DOTYCZ¥CEGO NIEKORZYSTNYCH DLA WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO ZAPISÓW
PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH 2007�2013
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Pierwszy Turniej Pi³ki No¿nej Samorz¹dowców Województwa
Podkarpackiego o Puchar Przewodnicz¹cego Sejmiku ju¿ za
nami. W sobotê, 1 wrze�nia, na wojskowym Stadionie
Podhalañczyka w Rzeszowie spotka³o siê piêæ zespo³ów
reprezentuj¹cych ró¿ne szczeble samorz¹du.

W pi³karskich zmaganiach wziê³y udzia³ dru¿yny: samorz¹du
województwa, urzêdu wojewódzkiego, samorz¹du powiatowego,
samorz¹du gminnego oraz Rady Miasta Rzeszowa.

W trakcie turnieju rozegrano dziesiêæ spotkañ, grano
systemem ka¿dy z ka¿dym, mecze trwa³y 2 x 15 min.

Zwyciêzc¹ turnieju zosta³a reprezentacja samorz¹du lokal-
nego, której zawodnicy zanotowali trzy zwyciêstwa oraz jeden
remis. I to im przypad³ w udziale okaza³y Puchar Przewodni-
cz¹cego Sejmiku Województwa Podkarpackiego. Trofeum
wrêczy³ zwyciêzcom przewodnicz¹cy Andrzej Matusiewicz.
Miejsce drugie zajê³a dru¿yna Urzêdu Wojewódzkiego, za�
trzecie � team samorz¹du powiatowego.

Wyniki poszczególnych spotkañ:
Samorz¹d Wojewódzki � Samorz¹d Powiatowy 0:0
Urz¹d Wojewódzki � Rada Miasta Rzeszowa 2:0
Samorz¹d Lokalny � Samorz¹d Wojewódzki 4:0
Urz¹d Wojewódzki � Samorz¹d Powiatowy 0:0
Rada Miasta Rzeszowa � Samorz¹d Lokalny 1:4

Puchar Przewodnicz¹cego Sejmiku Województwa
Podkarpackiego dla reprezentacji samorz¹du
lokalnego

Samorz¹dowcy
na boisku

Tabela koñcowa I Turnieju Pi³ki No¿nej Samorz¹dowców
Województwa Podkarpackiego:

1. SAMORZ¥D LOKALNY
2. URZ¥D WOJEWÓDZKI
3. SAMORZ¥D POWIATOWY
4. RADA MIASTA RZESZOWA
5. SAMORZ¥D WOJEWÓDZTWA

Samorz¹d Wojewódzki � Urz¹d Wojewódzki 0:1
Samorz¹d Powiatowy � Samorz¹d Lokalny 0:1
Samorz¹d Wojewódzki � Rada Miasta Rzeszowa 0:2
Urz¹d Wojewódzki � Samorz¹d Lokalny 0:0
Samorz¹d Powiatowy � Rada Miasta Rzeszowa 4:1

Reprezentacja samorReprezentacja samorReprezentacja samorReprezentacja samorReprezentacja samorz¹du województwa w pe³nym sk³adziez¹du województwa w pe³nym sk³adziez¹du województwa w pe³nym sk³adziez¹du województwa w pe³nym sk³adziez¹du województwa w pe³nym sk³adzie

 Nie brakowa³o akcji rodem z ligowych boisk� Nie brakowa³o akcji rodem z ligowych boisk� Nie brakowa³o akcji rodem z ligowych boisk� Nie brakowa³o akcji rodem z ligowych boisk� Nie brakowa³o akcji rodem z ligowych boisk�
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Pr¹d tanio sprzedam

� Z RZE Dystrybucja jeste�my zwi¹-
zani na sta³e i dos³ownie, bo to do niej
nale¿y infrastruktura przesy³owa, która
doprowadza pr¹d do naszych domów.
Natomiast z us³ug RZE SA mo¿emy zre-
zygnowaæ i skorzystaæ z oferty innej
firmy. Czyli osobno bêdziemy p³aciæ za
dostawê pr¹du, a osobno za jego zu¿ycie?

� Osobno p³acili�my zawsze. Na ra-
chunku s¹ odpowiednie pozycje, które
rozbijaj¹ ca³o�æ sumy na jej sk³adowe.
W�ród nich jest jeszcze jedna pozycja,
nieraz ukryta ogólnie w rubryce �dystrybu-
cja� � op³ata dla operatora sieci przesy³o-
wej. W Polsce jest nim firma, która dzia³a
od 1 lipca 2004 r. pod nazw¹ Polskie Sieci
Elektroenergetyczne Operator. Firma ta
wydzielona zosta³a ze spó³ki skarbu pañ-
stwa Polskie Sieci Elektroenergetyczne
(PSE). Jej zadaniem jest dostarczanie energii
elektrycznej o odpowiedniej mocy i w okre-
�lonej ilo�ci w ka¿dy region Polski. PSE s¹
w³a�cicielem g³ównych trakcji elektrycz-
nych oraz tych, które ³¹cz¹ Polskê ze
�wiatem. Zatem, podsumowuj¹c, p³ac¹c
rachunek za pr¹d uiszczamy op³aty trzem
firmom: operatorowi sieci przesy³owej (ten
jest jeden na ca³y kraj), lokalnemu dystrybu-
torowi (na danym terenie jest jeden i do
niego jeste�my pod³¹czeni) oraz sprzedawcy
energii � tego ostatniego mo¿emy zmieniæ.

� Pozycje sk³adowe op³aty za pr¹d
znajdowa³y siê dot¹d na jednym ra-
chunku, który dostarczany by³ przez
np. RZE. Czy teraz bêdziemy dostawaæ
dwa rachunki: osobny od dystrybutora,
osobny od sprzedawcy?

� To jest sprawa techniczna, pozostaj¹ca
bez wp³ywu na wielko�æ p³aconych dot¹d
rachunków. Sprzedawca i odbiorca to
obecnie dwa odrêbne podmioty prawne.
Z jednym z nich podpiszemy umowê na
us³ugê dostarczenia pr¹du do gospodar-
stwa domowego i bêdziemy dostawaæ
rachunek z tego tytu³u. Z drugim podpi-
szemy umowê handlow¹ kupna-sprzeda¿y
energii, czego konsekwencj¹ bêdzie rachu-
nek za zu¿yty pr¹d. Mo¿e zdarzyæ siê
jednak sytuacja, gdy sprzedawca reprezen-
towa³ bêdzie te¿ dystrybutora i podpiszemy

jedn¹ umowê � tylko ze sprzedawc¹, a ten
bêdzie siê rozlicza³ z dystrybutorem.

� Uwolnienie rynku prowokuje py-
tanie o, nazwijmy to, interes narodo-
wy: ¿e to, co polskie przegra z tym, co
zagraniczne.

� Uwolnienie rynku nie oznacza, ¿e
w obrocie znajdzie siê energia produko-
wana poza Polsk¹. Energiê �zagraniczn¹�
w Polsce kupiæ mo¿na ju¿ od dawna.
I je¿eli o tym mowa, to na razie korzystniej
jest sprzedawaæ polsk¹ energiê za granicê,
ni¿ j¹ tam kupowaæ. Uwolnienie czy te¿
otwarcie rynku energii oznacza, powtórzê
to raz jeszcze, ¿e bêdziemy mogli wybieraæ
i dowolnie zmieniaæ sprzedawcê, od którego
kupowaæ bêdziemy pr¹d czy gaz. Sprze-
dawca, to jednak nie firma produkuj¹ca
energiê � jak np. Elektrownia Stalowa Wola
SA czy Zespó³ Elektrowni Wodnych Solina-
-Myczkowce SA. Sprzedawca kupuje ener-
giê u tych i innych producentów, w tym
te¿ od producentów energii ze �róde³
odnawialnych. I mo¿e j¹ kupiæ równie¿
poza granicami Polski, chocia¿ sam musi
mieæ siedzibê na jej terenie. Od jego
operatywno�ci, m.in. na tym polu, zale¿eæ
bêdzie atrakcyjno�æ oferty przedstawianej
klientom.

� Czy Pan zmieni sprzedawcê energii
elektrycznej?

� Podobnie jak pozostali odbiorcy energii
jestem w pewnym k³opocie. Nawet gdy-
bym chcia³ zmieniæ dostawcê energii, to
nie wiem, jakie warunki oferuj¹ poszcze-
gólne firmy. Teoretycznie te informacje
mo¿na zdobyæ, ale trzeba siê naszukaæ.
Niestety, wci¹¿ nie jest to rynek klienta, ale
rynek sprzedawcy. Mam nadziejê, ¿e w ci¹gu
paru miesiêcy ta sytuacja siê zmieni i bêdê
móg³ bez problemu dokonaæ wyboru naj-
lepszej dla mnie oferty.

Janusz Górnicki

� wywiad �� wywiad �� wywiad �� wywiad �� wywiad �

� Od 1 lipca energia sta³a siê towa-
rem podlegaj¹cym prawom rynku. Co
to oznacza dla przeciêtnego gospodar-
stwa domowego?

� Oznacza to, ¿e nikt nie bêdzie mia³
monopolu na sprzeda¿ energii, czyli ¿e
ka¿de gospodarstwo domowe czy ka¿da
firma bêd¹ mogli wyszukaæ na rynku
takiego sprzedawcê energii elektrycznej
(albo sprzedawcê gazu), który bêdzie mia³
najkorzystniejszy plan taryfowy. Podobnie
np. wybieramy sobie operatora sieci ko-
mórkowej � je¿eli kto� lubi rozmawiaæ
w nocy, albo specyfika jego pracy zmusza
go do pracy w nocy, to wybiera operatora,
który oferuje pakiet z tañszymi rozmowami
nocnymi. Inny wybierze takiego, który
w weekendy stosuje ulgi lub innego ro-
dzaju bonusy, bo akurat wtedy najwiêcej
u¿ywa telefonu.

� Równie¿ od 1 lipca w miejsce
Rzeszowskiego Zak³adu Energetycznego
(RZE), powsta³y dwie spó³ki: RZE SA
oraz RZE Dystrybucja Sp. z o.o. Jaki jest
zwi¹zek miêdzy otwarciem rynku energii
a podzia³em RZE?

� Wcze�niej gospodarstwa domowe nie
mia³y wyboru i mog³y kupowaæ pr¹d tylko
od jednego przedsiêbiorstwa, tj. od tego,
które akurat na danym terenie posiada³o
swoj¹ infrastrukturê przesy³ow¹. Obszar
województwa podkarpackiego podzielony
by³ miêdzy trzy takie firmy: najwiêkszy
fragment obejmowa³ Rzeszowski Zak³ad
Energetyczny, czê�æ nale¿a³a do Zamoj-
skiej Korporacji Energetycznej � rejon Prze-
worska, Jaros³awia i Przemy�la, czê�æ nato-
miast objêta by³a przez sieæ nale¿¹c¹ do
krakowskiej firmy ENION � gminy od
strony Tarnowa (np. Dêbica, Pilzno, ¯yra-
ków). Obecnie ka¿da z wymienionych
firm nie jest ju¿, mówi¹c kolokwialnie,
w³a�cicielem drutów i równocze�nie sprze-
dawc¹ pr¹du. Ka¿da z tych firm podzieli³a
siê na dwie firmy: na tê, która sprzedaje
energiê i na tê, która, jako w³a�ciciel trakcji
elektrycznych, zajmuje siê dystrybucj¹ pr¹du.
W przypadku RZE sprzedawc¹ jest RZE SA,
a dostawc¹, jak sama nazwa mówi, RZE
Dystrybucja Sp. z o.o.

Zgodnie z zapowiedziami,
1 lipca 2007 roku nast¹pi³o
w Polsce otwarcie rynku energii

Rozmowa z Piotrem Pawelcem,
prezesem Podkarpackiej Agencji Energetycznej

Pr¹d tanio sprzedam

Piotr Pawelec, prezes PPiotr Pawelec, prezes PPiotr Pawelec, prezes PPiotr Pawelec, prezes PPiotr Pawelec, prezes PAEAEAEAEAE
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Aspekt ekologiczny jest najczê�ciej
podnoszonym argumentem w dyskusji
nad Odnawialnymi Zród³ami Energii (OZE).
Ich stosowanie sprzyja ograniczeniu emisji
py³ów i gazów do atmosfery (m.in. CO2

odpowiedzialnego za efekt cieplarniany)
oraz ogranicza eksploatacjê, z natury
swej wyczerpywalnych, z³ó¿ paliw ko-
palnych. Stosowanie takich �róde³ niesie
te¿ pozytywne konsekwencje gospodarcze,
gdy¿ uniezale¿nia pañstwo, w okre�lo-
nych proporcjach oczywi�cie, od dostaw
energii spoza jego granic, co sprzyja
bezpieczeñstwu energetycznemu. Ze sta-
bilno�ci¹ w dostawach energii wi¹¿e siê
równie¿ dywersyfikacja, czyli metoda
pozyskiwania energii wieloma metodami
i z wielu �róde³. OZE mog¹ byæ w³a�nie
jednym z tych �róde³, a rozpoczête prace
nad stworzeniem ich bazy, powinny
przynie�æ zdecydowanie wiêksze zainte-
resowanie jej wykorzystywaniem.

�APETYT� NA ENERGIÊ

�Energia� � s³owo to czêsto s³yszymy
w filmach science fiction najczê�ciej
w kontek�cie zapotrzebowania na ni¹.
Jej brak kojarzony jest z zag³ad¹ ludzko�ci,
z koñcem cywilizacji. O energiê ludzie
walcz¹, by wspomnieæ tu tylko obraz
Mad Max II (kultowy przedstawiciel ga-
tunku z Melem Gibsonem w roli g³ów-
nej), bohaterowie którego tocz¹ perma-
nentn¹ wojnê o ropê. Podobn¹ sytuacjê
znajdujemy w filmie Wodny �wiat (z 1995 r.,
w roli g³ównej Kevin Costner). W apoka-
liptycznej wizji �wiata zalanego wod¹,
bohaterowie walcz¹ o tankowiec ropy,
dziêki której bêd¹ mogli dop³yn¹æ do
suchego l¹du, który, jak wierz¹, gdzie�
istnieje. Paradoksem jest, ¿e walcz¹ o co�,
co przyczyni³o siê do ich tragicznej sytu-
acji. Filmowy potop by³ bowiem nastêp-
stwem efektu cieplarnianego, wywo³ane-

go z kolei przez powstaj¹cy w trakcie
spalania paliw kopalnych i przedostaj¹cy
siê do atmosfery dwutlenek wêgla. Fil-
mowa apokalipsa mo¿e siê jednak oka-
zaæ nie tylko wymys³em scenarzystów.
Postêpuj¹cy efekt cieplarniany jest bo-
wiem faktem, za� �wiatowe zapotrzebo-
wanie na energiê wzrasta z roku na rok.

Taka sytuacja zosta³a dostrze¿ona ju¿
wiele lat temu. Rozwi¹zanie problemu,
z jednej strony coraz wiêkszego zapotrze-
bowania na energiê, a z drugiej strony
zatrzymania procesu degradacji �rodowi-
ska naturalnego, nale¿y do najwa¿niej-
szych zagadnieñ wspó³czesnego �wiata.

ZRÓD£A ODNAWIALNE

Odnawialne Zród³a Energii nie s¹
wymys³em skrajnych ekologów. Z jednej
bowiem strony to konieczno�æ cywiliza-
cyjna, z drugiej za� szansa gospodarcza.
Najczê�ciej podnoszonym argumentem
podczas dyskusji o ich stosowaniu jest
aspekt ekologiczny. Stosowanie OZE
sprzyja ograniczeniu emisji py³ów i ga-
zów do atmosfery (m.in. CO2 odpowie-
dzialnego za efekt cieplarniany) oraz
ogranicza eksploatacjê z³ó¿ paliw kopal-
nych, niesie te¿ z sob¹ pozytywne
konsekwencje gospodarcze, gdy¿ unie-
zale¿nia pañstwo, w okre�lonych pro-
porcjach oczywi�cie, od dostaw energii
spoza jego granic, to za� sprzyja bezpie-
czeñstwu energetycznemu kraju. Ze sta-
bilno�ci¹ w dostawach energii wi¹¿e siê
równie¿ dywersyfikacja, tj. metoda po-
zyskiwania energii wieloma metodami
i z wielu �róde³.

Jednak decyzje inwestycyjne co do
zastosowania OZE musz¹ byæ oparte na
wcze�niej przeprowadzonych badaniach
i analizach. Koszty eksploatacji urz¹dzeñ
pozyskuj¹cych energiê ze �róde³ odna-
wialnych s¹ bowiem niewielkie, jednak
sama inwestycja do najtañszych nie nale-
¿y. Pierwszym krokiem zawsze powinno
byæ wiêc rozpoznanie terenu pod k¹tem
op³acalno�ci inwestowania w dany sek-
tor OZE.

BAZA DANYCH OZE

Taki cel, czyli rozpoznanie terenu,
przy�wieca autorom projektu pt. �Baza
danych odnawialnych �róde³ energii
w województwie podkarpackim�. Pro-
jekt, który w ca³o�ci finansowany jest ze
�rodków Europejskiego Funduszu Spo-
³ecznego oraz Bud¿etu Pañstwa, realizo-
wany jest przez Centrum Doradztwa
Gospodarczego wraz z Podkarpack¹
Agencj¹ Energetyczn¹. Wed³ug prelimina-

Centrum Doradztwa Gospodarczego wraz z Podkarpack¹
Agencj¹ Energetyczn¹ realizuj¹ projekt zmierzaj¹cy do
utworzenia elektronicznej bazy danych Odnawialnych Zróde³
Energii

Baza energii odnawialnejBaza energii odnawialnej

– ekologia –

Zród³a energii - definicjeZród³a energii - definicjeZród³a energii - definicjeZród³a energii - definicjeZród³a energii - definicje

konwencjonalnekonwencjonalnekonwencjonalnekonwencjonalnekonwencjonalne � tradycyjne paliwa kopalne: wêgiel kamienny i brunatny, ropa
naftowa, gaz ziemny. Z ich spalania uzyskiwana jest energia. W ten sposób produkuje siê
obecnie na �wiecie najwiêcej energii. Jej produkcji towarzyszy emisja zanieczyszczeñ.
Zasoby nie s¹ niewyczerpalne;

alternatywnealternatywnealternatywnealternatywnealternatywne (niekonwencjonalne) � inne ni¿ konwencjonalne, np. uran wykorzystywa-
ny w elektrowniach j¹drowych, spadek wód wykorzystywany w wielkich elektrowniach
wodnych. Niekoniecznie s¹ to �ekologiczne� �ród³a energii: elektrownie j¹drowe pozosta-
wiaj¹ odpady promieniotwórcze, potê¿ne sztuczne zbiorniki wodne naruszaj¹ ekosystemy;

odnawialneodnawialneodnawialneodnawialneodnawialne (OZE � odnawialne �ród³a energii) � oparte s¹ na zasobach szybko i ³atwo
regeneruj¹cych siê lub niemo¿liwych do ca³kowitego wyczerpania. Tradycyjnymi �ród³ami
s¹ tu: biomasa, woda, zasoby geotermalne, wiatr oraz promienie s³oneczne. Podczas
eksploatacji nie emituj¹ zanieczyszczeñ (np.: podczas spalania biomasy uwalnia siê tyle
CO2, ile ro�lina pobra³a go podczas wzrostu) i nie naruszaj¹ ekosystemu.

`

`

`

`

`
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rza, projekt zamkniêty zostanie w marcu
2008 r. W chwili obecnej zebrano ankiety,
o których wype³nienie poproszono jed-
nostki samorz¹du terytorialnego (wzory
ankiety i pakiet informacji na temat pro-
jektu pod adresem: www.baza-oze.pl).
Kolejnym krokiem bêd¹ wizytacje w gmi-
nach i powiatach, niezbêdne do uszcze-
gó³owienia zebranych informacji. Autorzy
projektu korzystaj¹ te¿ z pomocy instytucji,
które realizuj¹c w³a�ciwe sobie zadania,
posiadaj¹ budowane od lat bazy danych
z informacjami istotnymi z punku widze-
nie OZE (dane geologiczne, meteorolo-
giczne, hydrologiczne, itp.).

Zebrane informacje poddane zostan¹
analizie przez zespo³y specjalistów z da-
nego sektora OZE. Efektem ich pracy
bêdzie pakiet wiedzy na temat stanu
wdra¿ania OZE w województwie podkar-
packim oraz potencja³u energetycznego
regionu, znane bêd¹ wszelkie uwarun-
kowania prawne (np. co do mo¿liwo�ci
lokalizowania elektrowni wiatrowych, by
te nie kolidowa³y z obszarami chroniony-
mi), jak równie¿ znana bêdzie infrastruk-
tura przesy³owa (mo¿liwo�æ przesy³ania
energii elektrycznej), itd.

Po zrealizowaniu projektu bêdzie mo¿-
na skonfrontowaæ województwo podkar-
packie z innymi województwami, je�li
chodzi o mo¿liwo�ci pozyskiwania energii
ze �róde³ odnawialnych. � Obecnie w ca-
³ej Polsce nie ma przeprowadzonych
analiz, które pozwoli³yby dokonaæ stosow-
nych porównañ � mówi Piotr Pawelec,
prezes Podkarpackiej Agencji Energe-
tycznej. � Maj¹ je tylko województwa:
lubuskie, �l¹skie oraz warmiñsko-mazur-
skie. Ju¿ dzisiaj jednak mo¿emy stwier-
dziæ, ¿e w województwie podkarpackim
istniej¹ stosunkowo sprzyjaj¹ce warunki
do rozwoju energetyki s³onecznej, geoter-
malnej i wiatrowej. Do pewnego stopnia
mo¿emy równie¿ wykorzystaæ energiê
biomasy i wodn¹, choæ w tych wypadkach
na przeszkodzie mog¹ staæ problemy
zwi¹zane z nieracjonaln¹ gospodark¹
tymi zasobami. Generalnie jednak, dla
chêtnych inwestorów, nie powinno w na-
szym regionie zabrakn¹æ mo¿liwo�ci wy-
korzystania odnawialnych �róde³ do pro-
dukcji energii � dodaje.

Dzia³ania i my�lenie proekologiczne
postrzegane jest jako cecha spo³eczeñstw
nowoczesnych. Wdra¿anie OZE stwarza
zatem sprzyjaj¹cy klimat podczas kon-
taktów z inwestorami zewnêtrznymi,
szczególnie zagranicznymi. Samo OZE
to bran¿a do zagospodarowania, która
mo¿e przyci¹gn¹æ inwestorów. Niezbêdni
s¹ bowiem producenci odpowiednich
urz¹dzeñ do produkowania �ekologicznej

energii�, firmy zajmuj¹ce siê monta¿em
i serwisowaniem tych¿e urz¹dzeñ, jak
równie¿ producenci i dostawcy ekolo-
gicznych paliw.

SAMORZ¥DOM SIÊ OP£ACI

Wykorzystywanie OZE op³aci siê sa-
morz¹dom. Dla przyk³adu: ga³êzie pozo-
sta³e z pielêgnacji drzew rosn¹cych przy
drogach gminnych czy powiatowych,
by³y dot¹d problemem, gdy¿ nale¿a³o je
zutylizowaæ. Najczê�ciej robiono to po-
przez spalanie. A byæ mo¿e bardziej
op³aca³oby siê, aby pozwoliæ tym ga³ê-
ziom zgniæ. �Zgniæ� w sposób kontrolo-
wany, bo w biogazowni, której istnienie
w danej gminie oka¿e siê jak najbardziej
uzasadnione, jako ¿e generuje ona wy-
starczaj¹c¹ ilo�æ biomasy. Inny przyk³ad:
przed wojn¹ i jeszcze jaki� czas po niej,
w wielu gminach z powodzeniem funk-
cjonowa³y m³yny wiatrowe i wodne. Ich
umiejscowienie, sprawdzone przez poko-
lenia, gwarantowa³o dostateczn¹ wietrz-
no�æ czy obfito�æ energii wodnej. Nie
by³oby wiêc bezzasadne oszacowanie,
czy dzi� w miejscu dawnych wiatraków
lub m³ynów wodnych, nie da³oby siê
zlokalizowaæ ma³ych elektrowni wiatro-
wych czy wodnych. Niewykluczone, ¿e
ich wydajno�æ okaza³aby siê niewielka,
wystarczaj¹ca jednak dla produkcji ener-
gii na u¿ytek jednego czy kilku gospo-
darstw.

Wiedza gmin na temat swoich mo¿li-
wo�ci pozyskiwania energii ze �róde³
odnawialnych, to podstawowa korzy�æ
z uczestnictwa w projekcie. Tym bardziej,
¿e autorzy sk³onni s¹ podpowiadaæ, jakie
pomys³y warto realizowaæ. Mog¹ tak¿e
wskazaæ ju¿ zrealizowane inwestycje,
tak by gminy nie musia³y wywa¿aæ ju¿

Unijne zobowi¹zania w procentachUnijne zobowi¹zania w procentachUnijne zobowi¹zania w procentachUnijne zobowi¹zania w procentachUnijne zobowi¹zania w procentach

Wyrazem w³¹czenia siê pañstw Unii Europejskiej w realizacjê miêdzynarodowych
uzgodnieñ dotycz¹cych ochrony klimatu jest tzw. Bia³a Ksiêga, która przyjêta zosta³a
w 1997 r. pod ogólnym tytu³em: Energia dla przysz³o�ci � odnawialne �ród³a energii.
Dokument ten wskazuje krajom cz³onkowskim kierunek i metody takiej transformacji
polityki energetycznej, by do 2010 r. minimum 12 %12 %12 %12 %12 % energii wytwarzanej w UE
pozyskiwanej by³o ze �róde³ odnawialnych.

Polska po wej�ciu do UE równie¿ stosuje siê do przyjêtych wytycznych. St¹d, obok
wielu ekologicznych zobowi¹zañ, sprecyzowany zosta³ jej cel strategiczny w tym zakresie:
do 2010 r. 7,5 %7,5 %7,5 %7,5 %7,5 % energii sprzedawanej koñcowemu odbiorcy przez zak³ady energetyczne
winno pochodziæ z odnawialnych �róde³ energii.

Na marcowym szczycie pañstw unii w Brukseli (8�9 marca 2007 r.) przyjêta zosta³a
zasada �3x20�. Mówi ona, ¿e w 2020 r. udzia³ OZE w bilansie energetycznym winien
wynosiæ 20 %20 %20 %20 %20 % (by rozszyfrowaæ nazwê �3x20�: równie¿ do 20 % zmniejszona ma zostaæ
emisja gazów cieplarnianych do atmosfery w stosunku do 1990 r. oraz równie¿ do 20 %
ma wzrosn¹æ efektywno�æ energetyczna).

Efektem szczytu by³a te¿ decyzja, ¿e do 2020 r. udzia³ biokomponentów w paliwach
sta³ych winien osi¹gn¹æ warto�æ 10 %10 %10 %10 %10 %.

otwartych drzwi. I nawet je�li pomys³y
nie znajd¹ przychylno�ci miejscowych
inwestorów, to z pewno�ci¹ uatrakcyjniaj¹
ofertê dla inwestorów zewnêtrznych.

Inn¹ realn¹ warto�ci¹ niesion¹ przez
projekt jest �Strategia Wykorzystania Od-
nawialnych Zróde³ Energii Wojewódz-
twa Podkarpackiego�, do opracowania
której zmierzaj¹ autorzy projektu. Doku-
ment ten, poza oczywist¹ warto�ci¹ po-
znawcz¹, bêdzie mia³ te¿ walor formalny
� gminy bêd¹ mog³y powo³ywaæ siê na
niego w trakcie ubiegania siê o �rodki
UE, co jest wymogiem w przypadku
wielu programów.

PRZYSZ£Y OBOWI¥ZEK GMINY

To, co dzisiaj jest przejawem inicjatywy,
jutro mo¿e siê staæ obowi¹zkiem. Do
sejmowej Komisji Ochrony �rodowiska,
Zasobów Naturalnych i Le�nictwa trafi³
projekt ustawy o odnawialnych �ród³ach
energii. Obok nowelizacji maj¹cych
stworzyæ warunki do rozwoju OZE, s¹
tam te¿ zapisy obliguj¹ce gminy do
zastêpowania konwencjonalnych �róde³
energii �ród³ami odnawialnymi. Podyk-
towane jest to zobowi¹zaniami Polski
w zakresie OZE (patrz ramka: Unijne
zobowi¹zania w procentach). �Ponadto
gminy maj¹ w ci¹gu dwóch lat od
wej�cia w ¿ycie tych regulacji przygoto-
waæ ocenê odnawialnych zasobów ener-
gii na jej terenie� (�Gazeta Prawana� nr
119 z 21. 06. 2007 r.). Podkarpackie
gminy czynnie w³¹czaj¹c siê w realizacjê
projektu �Baza danych odnawialnych
�róde³ energii w województwie podkar-
packim� rozwi¹zuj¹ ten problem ju¿
dzi�.

Janusz Górnicki

`
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Monotonny zgrzyt i stukanie kó³ miesza
siê ze �piewem podchmielonych pasa¿erów
poci¹gu relacji Lwów � Czerniowce. Siedze-
nia � skrzynie obite skajem � maj¹ charakter
nader uniwersalny. Mie�ci siê tu baga¿ pod-
ró¿nych, miejsca siedz¹ce, do le¿enia i �sto³y�
suto zastawione wa³ówk¹ i butelkami z wódk¹.
O �wicie, wlok¹cy siê niemi³osiernie poci¹g
zwalnia. Doje¿d¿amy do Ko³omyi. Na dworcu
czeka na nas miejscowy proboszcz, ksi¹dz
Aleksander Górowski. Krótkie powitanie i ³a-
dujemy do przestronnego baga¿nika passata
solidny, ponad 30-kilogramowy ponton i nie-
przemakalne worki podró¿ne. Rezygnujemy
z zaproszenia na �niadanie. Chcemy jak
najszybciej dojechaæ nad Czarny Czeremosz.

Lekko oszo³omieni kilkugodzinn¹ pod-
ró¿¹ poci¹giem, rozkoszujemy siê wygod¹
samochodu. Kilka kilometrów za Ko³omyj¹
wje¿d¿amy w góry. Zrazu niewysokie, upstrzone
dopiero co zaoranymi, uprawnymi polami.
Tu¿ za nimi pojawia siê wysoka �ciana
Czarnohory i jeszcze dalej majacz¹cego ju¿
po rumuñskiej stronie Sygnetu Marmaroskiego.
Droga staje siê coraz bardziej krêta. Koñczy
siê �szczerbaty� asfalt i kamienist¹ stokówk¹
wje¿d¿amy w dolinê Czeremoszu. Zatrzymujemy
siê na wysokim brzegu, obserwuj¹c z wysoka
w�ciekle spienion¹ rzekê, przewalaj¹c¹ siê
przez skalne progi zwane tutaj bia³ym koniem.
Niepokoi nas pogoda. Chocia¿ to koniec
maja, nad górami gromadz¹ siê szare, �niego-
we chmury. Wszystkie okoliczne szczyty gór
nie pozby³y siê jeszcze bia³ej, �nie¿nej czapy.
To tutaj normalne. �nieg potrafi zalegaæ
w wysokich parowach nawet do koñca czerwca.
To w³a�nie w pa�mie Czarnohory wystêpuje
najwiêksza w Europie ilo�æ opadów w ci¹gu
roku. Jad¹c zaledwie kilka kilometrów na
godzinê, uwa¿aj¹c, aby nie uszkodziæ podwo-
zia, doje¿d¿amy do Ze³enej � maleñkiej

wioseczki przytulonej do zbocza góry stromo
opadaj¹cej na brzeg Czarnego Czeremoszu.
Przez chwilê zastanawiamy siê, czy nie poje-
chaæ jeszcze bli¿ej rumuñskiej granicy. Rzeka
w górê od miejsca naszego postoju staje siê
bardzo p³ytka. Nie chcemy przenosiæ ciê¿kiego
pontonu przez p³ycizny i przemia³y. Decydu-
jemy siê na start w³a�nie z Ze³enej.

CZEREMOSZ GÓR¥

Na brzegu wita nas zacinaj¹cy z boku
deszcz. Rozpinamy szybko tropik namiotu
i wszyscy siadamy pod tym prowizorycznym
zadaszeniem. Teraz mo¿emy pomy�leæ o �nia-
daniu i przygotowaniu sprzêtu. W ci¹gu
godziny woda w rzece przybra³a o oko³o
pó³tora metra i podnosi siê dalej. � Mo¿e
jednak dzisiaj zrezygnujecie i poczekacie a¿
woda nieco opadnie � próbuje nam przemó-
wiæ do rozs¹dku nasz przyjaciel, ksi¹dz Alek,
widz¹c jak z niewielkiego strumienia powstaje
rycz¹ca gro�nie rzeka. Protestujemy gwa³-
townie. W³a�nie na to czekali�my, aby pod-
niós³ siê stan wody. � Bêdziemy mieli mniej
roboty z ³ataniem pontonu, �przeskakuj¹c�
nad podwodnymi ska³ami � t³umaczymy ksiê-
dzu. Ten jednak nie do koñca jest przekona-
ny o naszej racji. Kiedy odbijamy od brzegu,
robi nad nami dyskretny znak krzy¿a. � No,
teraz to przynajmniej mo¿emy byæ pewni
Bo¿ej opieki � wzdychamy.

Próbujemy, jak zachowa siê ponton na
rw¹cej rzece. Mocno osadzony w wodzie,
obci¹¿ony trójk¹ pasa¿erów i baga¿em, nie
grozi, jak na razie, wywrotk¹. Manewrowanie
tak¹ ociê¿a³¹ ³ódk¹ jest jednak du¿o trudniejsze
ni¿ górskim kajakiem. Bystry pr¹d porywa
nas z niezwyk³¹ szybko�ci¹. Wiemy, ¿e kilka
najbli¿szych kilometrów nie bêdzie nale¿a³o
do najtrudniejszych. Najpierw czeka nas zale-
dwie kilka pojedynczych progów skalnych.
Po drodze mijamy jeden z wielu tutaj wisz¹-
cych mostów. Rêk¹ pozdrawia nas z niego
ksi¹dz Alek, który nieco wyprzedzi³ nas
samochodem. To ju¿ ostatnie po¿egnanie
z nim na naszej trasie. Rzeka oddala siê od
drogi i wpadamy miêdzy dzikie góry. Pierwszy,
stosunkowo niewielki, pokryty bia³¹ pian¹
próg skalny daje nam do wiwatu. Woda
zalewa nasze baga¿e i wlewa siê przez
ko³nierze nieprzemakalnych sztormiaków.
Czeremosz gór¹! Pokazuje nam, ¿e z nim nie
przelewki...

TOPILCE � SZLAK KRZY¯Y

� Do brzegu! � przekrzykujê ryk wezbranej
rzeki. L¹dujemy na p³askiej, poro�niêtej ³opia-
nami piaszczystej ³asze. Musimy inaczej po-
uk³adaæ baga¿e i zabezpieczyæ dokumenty.
Paszporty oraz zapasowe pude³ko zapa³ek
wk³adamy do foliowego worka i zgrzewamy
go nad p³omieniem zapalniczki. Worki ze
sprzêtem wi¹¿emy cienk¹ link¹, do której
montujemy prowizoryczn¹ bojê z plastikowej
butelki po wodzie mineralnej. To na wypadek
wywrotki, aby móc odnale�æ baga¿e w rzece.
Krótk¹ linkê wspinaczkow¹ wi¹¿emy do

� reporta¿ �� reporta¿ �� reporta¿ �� reporta¿ �� reporta¿ �

Dzisiejsza turystyka to nie tylko dobry hotel czy schronisko
i restauracja. To przede wszystkim atrakcje nazywane w bran¿y
�produktem turystycznym�. W naszym województwie najczê�ciej
nie wykorzystuje siê potencjalnych atrakcji turystycznych, jakie
stworzy³a sama natura. Sp³ywy kajakowe czy nieco trudniejsze
zwane raftingiem mo¿na przecie¿ organizowaæ na Sanie, Wis³oku
lub te¿ mniejszych rzekach. Sp³ywy o takim charakterze przy-
ci¹gaj¹ turystów z ca³ej Europy poszukuj¹cych mocnych wra¿eñ.
Modne s¹ nie tylko w s¹siednim województwie ma³opolskim, ale
równie¿ na S³owacji i Ukrainie. Ich zalet¹ jest to, ¿e nie wymagaj¹
wielkich nak³adów finansowych. Pozostawiaj¹ w�ród turystów
niezapomniane wra¿enia. Powoduj¹, ¿e znowu chce siê wróciæ nad
�bia³a wodê�

Gdzie szum Prutu,
Czeremoszu�

Gdzie szum Prutu,
Czeremoszu�

Na fali Czeremoszu.Na fali Czeremoszu.Na fali Czeremoszu.Na fali Czeremoszu.Na fali Czeremoszu.
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uchwytów w dnie pontonu. Stopy w³o¿one
pod linê maj¹ nas zabezpieczyæ przed niepla-
nowanym opuszczeniem ³odzi na nastêpnych
progach.

Robi siê naprawdê zimno, a deszcz nie
przestaje padaæ. W po�piechu wracamy na
wodê. Po chwili pêdzimy na z³amanie karku
w�ród bia³ych fal wal¹cych w�ciekle o skaliste
brzegi. Rzeka dzieli siê na kilka odnóg,
miêdzy którymi zieleni¹ siê ma³e wysepki.
Siedz¹c blisko siebie musimy wrzeszczeæ
z ca³ych si³, aby us³yszeæ siê nawzajem w nie-
ustaj¹cym ryku rzeki. W �rodku ³odzi mamy
znowu pe³no wody. Nie staramy siê jej nawet
wylewaæ.

Dop³ywamy do pierwszych progów skal-
nych, ci¹gn¹cych siê przez kilkaset metrów.
Topilce � to nieprzypadkowa nazwa tego
odcinka rzeki. Na brzegu, z jednej i z drugiej
strony, mijamy zbite z pni drzew krzy¿e. Teraz
wiemy, ¿e to naprawdê nie przelewki. Zbli¿amy
siê do ostrego zakrêtu rzeki, zza którego
dochodzi jeszcze g³o�niejszy ni¿ dotychczas
ryk spienionej wody. Wpadamy w zakrêt i ze
wszystkich si³ wios³ujemy wstecz, aby nie
wyl¹dowaæ na brzegu, o który rozbija siê
g³ówny nurt. Przed nami otwiera siê widok
zapieraj¹cy dech. Nigdzie nie widaæ odcinka
spokojnej wody. Jedna kipiel wype³niona
bia³¹ pian¹. Ociê¿a³y ponton o¿ywa, staje
dêba jak nieuje¿d¿ony koñ. Siedzê �na sterze�
i pilnujê, aby nikt z za³ogi nie zosta³ w wodzie.
Linka na dnie pontonu okaza³a siê idealnym
zabezpieczeniem. Staramy siê utrzymaæ kurs,
dziobem do fali. Ponton ze�lizguje siê jednak
czêsto ze szczytu dwumetrowych fal, staj¹c
bokiem do nurtu. Parokrotnie jeste�my o krok
od wywrotki. Dziêki Bogu wysoki i ci¹gle
rosn¹cy stan wody pozwala przep³ywaæ nad
ostrymi jak brzytwy progami skalnymi. Pojawia
siê jednak inne niebezpieczeñstwo. Wysoka
woda zaczê³a unosiæ z brzegów powalone
pnie drzew. Pó�nym popo³udniem decydujemy
siê na nocleg w plenerze.

RAZ LATO, RAZ ZIMA

Na nocn¹ bazê wybieramy jedn¹ z zaro�niê-
tych drzewami wysepek . Marzymy o czym�
do zjedzenia i suchym ubraniu. Musimy siê
zadowoliæ jedynie jedzeniem, bo wszystkie
ubrania w �nieprzemakalnym� baga¿u mo¿na
tylko wy¿ymaæ. Rozstawiamy namiot, kiedy
nagle przestaje padaæ. Rozpinamy wiêc miêdzy
drzewami linê i wieszamy, co tylko by³o
w workach. O rozpaleniu ogniska nie ma
mowy. Wszystko woko³o, co nadawa³oby siê
do spalenia, przemok³o. W mokrych ubra-
niach k³adziemy siê pod ociekaj¹cymi wod¹
�piworami. Zmêczenie robi swoje i po chwili
wszyscy �pimy snem sprawiedliwych. Rano
budz¹ nas dreszcze. Przez o³owiane chmury
przebija siê od czasu do czasu s³oñce. Woda
na p³yciznach przy brzegu zamarz³a. Kilka
turystycznych kostek do palnika pozwala
ledwie podgrzaæ odrobinê wody. Zupki z to-
rebek nie chc¹ siê rozpu�ciæ w letniej wo-
dzie. ��niadanie� znika jednak b³yskawicznie.
Pakujemy ca³y dobytek, teraz nie tylko mo-

kry, ale te¿ zesztywnia³y na lekkim mrozie.
Odbijamy od brzegu w chwili, gdy z nieba
zaczynaj¹ spadaæ wielkie p³atki �niegu. Mimo
¿e to ju¿ prawie czerwiec, nie dziwimy siê
zbytnio, wszak w górach taka pogoda nie
nale¿y do wyj¹tkowych.

W nocy woda nieco opad³a, zmieniaj¹c
kolor z brunatnego na ciemnozielony. Po
kilkunastu metrach spokojnego nurtu, znowu
wpadamy na bystrzyny. Zapominamy o tym,
¿e jeste�my przemoczeni i przemarzniêci.
Rozgrzewaj¹ siê zgrabia³e od mrozu d³onie.
Wios³ujemy z ca³ych si³, aby utrzymaæ ³ód�
dziobem do fali. Odpoczywamy na spokoj-
niejszych odcinkach rzeki. Wtedy jednak
nasze ubrania szybko pokrywaj¹ siê cie-
niutk¹ warstw¹ lodu.

NIEUJARZMIONY BIA£Y KOÑ

Z mapy wynika, ¿e jeste�my ju¿ niedaleko
kolejnych progów zwanych tutaj bia³ym ko-
niem. Od czasu do czasu trafiamy na progi
skalne, bêd¹ce dopiero zapowiedzi¹ tego, co
nas czeka. Wartki nurt dzieli równiutko kolejny
mini wodospad. Wygl¹da niewinnie. Kiedy
³ód� ze�lizguje siê z niego, widzimy poni¿ej
spieniony kocio³. Ponton wraz z nami zasysa
woda. Widzimy tylko pêcherzyki powietrza
unosz¹ce siê woko³o. Po kilku sekundach
³ód� wyskakuje spod wody jak z procy.
Zdziwieni sprawdzamy, czy wszystkie nasze
rzeczy s¹ nadal na dnie pontonu. Przyda³y siê
jednak linki, którymi powi¹zali�my baga¿e.
Dobijamy z trudem do brzegu, aby wylaæ
wodê z ³odzi. £atamy kolejn¹ dziurê. Spieszymy
siê przy tym, bo mrozik i zacinaj¹cy �nieg
ponownie daj¹ znaæ o sobie.

Znowu na wodzie. Kilkaset metrów dalej
spostrzegamy przed nami niekoñcz¹c¹ siê
bia³¹ kipiel. To ju¿ bia³y koñ � progi skalne
dziel¹ce rzekê wij¹c¹ siê w ciasnych zakrêtach.
Na pierwszej �piance� solidne, drewniane
wios³o pêka w rêkach siedz¹cego na dziobie
Marka. Wyrywamy spod baga¿u zapasowe.
£ód�, miotana spienionymi falami, przez

chwilê dryfuje. Na kolejnych progach skalnych
solidny ponton ponownie jest wci¹gany pod
wodê przez pe³ne pêcherzyków powietrza
kot³y.

Z GO�CIN¥ U HUCU£ÓW

Ostatni z progów bia³ego konia witamy
okrzykami rado�ci. Ujarzmili�my rozszala³y
¿ywio³! Uda³o siê przep³yn¹æ na wios³ach
miejsce, w którym nawet Huculi swoje baj-
darki sp³awiali na linach.

Teraz, na spokojnej wodzie, czujemy, jak
bardzo jeste�my zmêczeni. Z wysi³ku i emocji
dr¿¹ nam rêce i nogi. Rzeka zbli¿a siê do
wioski Ilce. Nie szukamy d³ugo noclegu.
Go�cinny Watra³a przyjmuje nas pod dach,
karmi ogromnymi pierogami i poi domow¹
�liwowic¹. Ta ostatnia ratuje nas przed nie-
chybnym zapaleniem p³uc. Mimo zmêczenia
siedzimy z naszym gospodarzem do pó�nej
nocy. S³uchamy huculskich bajañ, jak to
drzewiej bywa³o.

Ranek wita nas ciep³ymi, s³onecznymi
promieniami. Kolejna wolta pogody pozwala
na wysuszenie ubrañ i sprzêtu. Z ¿alem
¿egnamy �bia³¹ wodê�, ciemne w¹wozy i dzi-
kie szczyty gór. Sk³adamy sobie obietnicê, ¿e
tu wrócimy. Potem wielokrotnie dotrzymy-
wali�my danego przyrzeczenia. By³o tutaj ju¿
jednak nieco inaczej. Czeremosz odkryli
Niemcy, Francuzi, W³osi, Rosjanie i wiele
innych nacji. Wzd³u¿ brzegów rzeki zaczê³y
wyrastaæ gospodarstwa go�cinne, schroniska
i hotele. Podobne zmiany zachodz¹ w s¹siedniej
dolinie Prutu. Wielu Hucu³ów ¿yje dzisiaj
dziêki �bia³ym wodom�, dla których cepry
z ca³ej Europy przemierzaj¹ tysi¹ce kilome-
trów.

Andrzej Klimczak

W opisanym powy¿ej sp³ywie udzia³ wziêli:
Marek Jakubowicz � dziennikarz, Andrzej
�mia³y � rzeszowski podró¿nik oraz podpisany
pod tekstem

W go�cinie u Hucu³ówW go�cinie u Hucu³ówW go�cinie u Hucu³ówW go�cinie u Hucu³ówW go�cinie u Hucu³ów.....
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AgroturystykaAgroturystykaAgroturystykaAgroturystykaAgroturystyka
w województwiew województwiew województwiew województwiew województwie
podkarpackimpodkarpackimpodkarpackimpodkarpackimpodkarpackim

Liczba gospodarstw agroturystycznych wspó³pracuj¹cych z Pod-
karpackim O�rodkiem Doradztwa Rolniczego w Boguchwale. Stan ze
stycznia 2007 r. (wwwwwwwwwwwwwww.podrb.pl.podrb.pl.podrb.pl.podrb.pl.podrb.pl)

�� raportraportraportraportraport ��

AgroturystykaAgroturystykaAgroturystykaAgroturystykaAgroturystyka
w województwiew województwiew województwiew województwiew województwie
podkarpackimpodkarpackimpodkarpackimpodkarpackimpodkarpackim

Ze: Strategii rozwoju turystyki
dla Województwa Podkarpackiego
na lata 2007-2013

Segment turystyki wiejskiej, agroturystyki � segment wyod-
rêbniony w nawi¹zaniu do walorów przyrodniczych, produkcji
zdrowej ¿ywno�ci oraz funkcjonuj¹cych gospodarstw agrotu-
rystycznych lub dysponentów kwater prywatnych na wsi. Ten
sposób wypoczynku wybieraj¹ z regu³y m³odzie¿ i studenci,

m³ode ma³¿eñstwa z ma³ymi dzieæmi oraz osoby powy¿ej 50.
roku ¿ycia.

Agroturystyka w województwie podkarpackim jest zjawi-
skiem stosunkowo m³odym, aczkolwiek baza noclegowa na
terenach wiejskich stanowi 52% wszystkich obiektów noclego-
wych w regionie. Najwiêcej obiektów na terenach wiejskich
znajduje siê w po³udniowej czê�ci regionu, g³ównie w Biesz-
czadach. Nale¿y jednak zwróciæ uwagê, i¿ w wiêkszo�ci nie s¹
to gospodarstwa agroturystyczne, czyli dzia³aj¹ce gospodar-
stwa rolne, które w ramach dodatkowej dzia³alno�ci oferuj¹
wypoczynek dla turystów, a kwatery prywatne na wsiach.
Warto równie¿ zaznaczyæ, i¿ gestorzy tego typu bazy w bardzo
ma³ym stopniu wspó³pracuj¹ ze sob¹, st¹d ich oferta nie jest
rozbudowana.

Charakterystyka segmentu:
turystyka wiejska, agroturystyka

a) kryteria geograficzne, demograficzne:
� wiek: 5-70 lat
� p³eæ: wszyscy
� faza cyklu rozwoju rodziny: m³ode i �rednie ma³¿eñstwa,
�puste gniazdo� oraz rodziny o profilu 2+ (równie¿ m³o-
dzie¿ i studenci oraz emeryci)
� wykszta³cenie: �rednie i wy¿sze
� dochód: �rednia krajowa i wy¿ej
geografia: osoby z regionu i okolic, cudzoziemcy (Ukraina)
b) styl ¿ycia, osobowo�æ, preferencje:
� przywi¹zuj¹ znaczenie do ekologii i kontaktu z przyrod¹
� przyci¹ga ich dobra kuchnia, przede wszystkim �zdrowa
¿ywno�æ� oraz ¿ywno�æ ekologiczna
� lubi¹ wycieczki po okolicy (lasy, jeziora, zabytki)
� turysta sezonowy, zwi¹zany z przerwami szkolnymi dzieci
oraz okresem �wi¹tecznym
� oczekuj¹ bezpiecznej infrastruktury dla dzieci
� cena jest istotnym kryterium przy wyborze bazy noclegowej
b¹d� gastronomicznej, wybieraj¹ jednak �redni dobry standard
� preferuj¹ podró¿owanie samochodem
c) motywy:
� ceni¹ walory naturalne, poszukuj¹ ciszy, spokoju, kontaktu
z otoczeniem
� mo¿liwo�æ spêdzenia czasu w gospodarstwie rolnym
- stanowi to element edukacji dzieci, które mieszkaj¹c

AgroturAgroturAgroturAgroturAgroturystykaystykaystykaystykaystyka � forma turystyki wiejskiej; alternatywne �ród³o
dochodu mieszkañców wsi, prowadz¹cych czynne gospodarstwo
rolne. Jej atrakcj¹ jest nie tylko wiejski krajobraz, ale równie¿
uczestnictwo w pracach rolniczych i codziennych domowych (np.:
przygotowywanie potraw, wypiek chleba, wyrób serów, robienie
przetworów na zimê, itp.).

W ramach agroturystyki proponowane s¹, oprócz zakwatero-
wania, te¿ inne us³ugi, np.: posi³ki, wêdkarstwo, jazda konna.

Cenn¹ ofert¹ gospodarstw jest nauka tradycyjnego rzemios³a
artystycznego, np.: garncarstwa, haftu, wyplatania wyrobów z wi-
kliny itp.

Gospodarstwa rolne �wiadcz¹ce us³ugi agroturystyczne nie s¹
zobowi¹zane do p³acenia podatków oraz nie musz¹ mieæ zareje-
strowanej dzia³alno�ci gospodarczej. Przywilej ten dotyczy jednak
tylko gospodarstw oferuj¹cych nie wiêcej ni¿ 5 pokoi w domu
mieszkalnym, tj. w tym, w którym zameldowani s¹ gospodarze.

TTTTTurururururystyka wiejskaystyka wiejskaystyka wiejskaystyka wiejskaystyka wiejska � forma turystyki, której atrakcj¹ jest �wiej-
sko�æ�: przyroda, kultura itp. Wie� jest tutaj t³em dla wypoczynku
- �wiadcz¹cy us³ugi nie musz¹ prowadziæ czynnego gospodarstwa
rolnego.
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STSTSTSTSTANDARDANDARDANDARDANDARDANDARD
pokoje :pokoje :pokoje :pokoje :pokoje :
- pokój 1-os. min. 6 m2

- pokój 2-os. min. 10 m2

- pokój 3-os. min. 14 m2

- pokój 4-os. min. 16 m2

- ³ó¿ka jednoosobowe 80x190cm
- dwuosobowe 120x190cm
- nocny stolik lub pó³ka dla ka¿dej osoby
- stó³ lub stolik
- lustro umo¿liwiaj¹ce obejrzenie po³owy
sylwetki
- po�ciel zgodna z liczb¹ miejsc noclegowych
- o�wietlenie-min. 1 punkt �wietlny
- zas³ony okienne zaciemniaj¹ce
- kosz na �mieci
- drzwi pe³ne, mo¿liwo�æ zamykania na klucz
- lampka nocna zgodna z liczb¹ miejsc
noclegowych
³azienki:³azienki:³azienki:³azienki:³azienki:
- gniazdko elektryczne
- pojemnik na �mieci
- natrysk lub wanna;
- umywalka z blatem lub pó³k¹
- lustro z o�wietleniem
- zamkniêcie WHS (wêze³ higieniczno-
-sanitarny)od wewn¹trz
- max. 10 osób na 1 WHS
wymagania ogólne:wymagania ogólne:wymagania ogólne:wymagania ogólne:wymagania ogólne:
- ogrzewanie w ca³ym obiekcie w m-cach
X�IV temp., 18oC
- zimna i ciep³a woda przez ca³¹ dobê
- oznakowanie na budynku

- pokój 3-os. min. 15 m2

- pokój 4-os. min. 18 m2

- elementy dekoracyjne
- dywanik przy ³ó¿ku
- 2 dodatkowe punkty �wietlne
³azienka:³azienka:³azienka:³azienka:³azienka:
- max. 6 osób na 1 WHS
- taboret
wymagania ogólne:wymagania ogólne:wymagania ogólne:wymagania ogólne:wymagania ogólne:
- wydzielone miejsce na �rodki
lokomocji go�ci
- zieleñ ozdobna lub ogród

TRTRTRTRTRYZ S£ONECZKAYZ S£ONECZKAYZ S£ONECZKAYZ S£ONECZKAYZ S£ONECZKA
pokoje:pokoje:pokoje:pokoje:pokoje:
- pokój 1-os. min. 10 m2

- pokój 2-os. min. 14 m2

- pokój 3-os. min. 17 m2

- pokój 4-os. min. 20 m2

- biurko przystosowane do pisania
- stojak na baga¿e lub ekwiwalent 
- fotele
- rêcznik k¹pielowy
³azienki:³azienki:³azienki:³azienki:³azienki:
- wszystkie pokoje z ³azienkami
- porêcze przy WC i natrysku
wymagania ogólne:wymagania ogólne:wymagania ogólne:wymagania ogólne:wymagania ogólne:
- utwardzona nawierzchnia dojazdowa
- o�wietlenie przy bramie wjazdowej
- oznakowanie na drodze dojazdowej
- jadalnia lub aneks jadalny tylko dla go�ci
- pokój wypoczynkowy z TV
- dostêp do pralki

- oznakowanie pokoi
- urz¹dzenia rekreacyjne
- dostêp do informacji turystycznej
- apteczka dostêpna u gospodarzy
- instrukcja p.po¿. w widocznym miejscu
- budzenie na ¿yczenie

JEDNO S£ONECZKOJEDNO S£ONECZKOJEDNO S£ONECZKOJEDNO S£ONECZKOJEDNO S£ONECZKO
pokoje:pokoje:pokoje:pokoje:pokoje:
- pokój 1-os. min. 8m2

- ³ó¿ka jednoosobowe 90x200cm
- ³ó¿ka dwuosobowe 140x200cm
- stó³ (lub ³awa) dostosowany
wysoko�ci¹ do miejsc siedz¹cych 
- szafa garderobiana + min. 3 wieszaki
na osobê
- rêcznik
- 1 dodatkowy punkt �wietlny
³azienki:³azienki:³azienki:³azienki:³azienki:
- max. 8 osób na 1 WHS
wymagania ogólne:wymagania ogólne:wymagania ogólne:wymagania ogólne:wymagania ogólne:
- zadaszenie nad g³ównym wej�ciem
- utwardzona nawierzchnia pieszego
doj�cia
- grill lub miejsce na ognisko
- telefon dostêpny dla go�ci
w nag³ych przypadkach

DWDWDWDWDWA S£ONECZKAA S£ONECZKAA S£ONECZKAA S£ONECZKAA S£ONECZKA
pokoje:pokoje:pokoje:pokoje:pokoje:
- pokój 1-os. min. 9 m2

- pokój 2-os. min. 12 m2

w mie�cie nie maj¹ styczno�ci z ¿yciem
wiejskim; mo¿liwo�æ zakupu zdrowej
¿ywno�ci, produktów z gospodarstwa
� mo¿liwo�æ spotkañ i poznania ludzi

(czêsto gospodarze staj¹ siê �przyszy-
wan¹� rodzin¹, tury�ci spêdzaj¹ w gos-
podarstwach nie tylko wakacje, ale tak¿e
�wiêta)

� wypoczynek w czystym otoczeniu
d) wykorzystywane walory:
� czyste, nieska¿one �rodowisko na-

turalne
� wiejskie ¿ycie
� bogactwo flory i fauny
� bogactwo kulturowe (twórczo�æ lu-

dowa, rêkodzie³o, imprezy o charakterze
kulturalno-folklorystycznym).

Stowarzyszenia
Na terenie województwa podkarpac-

kiego dzia³a piêæ agroturystycznych stowa-
rzyszeñ, które zrzeszaj¹ 570 gospodarstw:

Podkarpackie Stowarzyszenie
Agroturystyczne �Gospodarstwa
Go�cinne�
Informacja: WODR Boguchwa³a,
ul. Tkaczowa 146, tel. (0-17) 8714101,
(0-17) 8714127; tel./fax. (0-17) 871443;
www.agropodkarpacie.pl

Stowarzyszenie Agroturystyczne
�Galicyjskie Gospodarstwa Go�cin-
ne� Bieszczady w Lesku
38-600 Lesko, ul. Pu³askiego 1,
tel./fax. (0-13) 4698010
www.bieszczady.podkarpackie.pl

Lubaczowskie Stowarzyszenie Gospo-
darstw Agroturystycznych �Rozto-
cze�
37-600 Lubaczów, ul. Wyszyñskiego 31,
tel. (0-16) 6321126

Podkarpackie Stowarzyszenie Agro-
turystyczne Ziemi Ropczycko-Sêdzi-
szowskiej
39-111 Brzeziny 626,
tel. (0-17) 2233213

Stowarzyszenie Agroturystyczne
Regionu �Dolina Strugu�
36-016 Chmielnik 363,
tel. (0-17) 2296273
www.dolinastrugu.republika.pl

Oprac. J.G.

KategorKategorKategorKategorKategoryzacjayzacjayzacjayzacjayzacja

Kategoryzacj¹, czyli przyznawaniem kategorii obiektom znajduj¹cym siê na terenach wiejskich, zajmuje siê Polska Federacja Turystyki
Wiejskiej (wwwwwwwwwwwwwww.agrotur.agrotur.agrotur.agrotur.agroturystyka.plystyka.plystyka.plystyka.plystyka.pl). Inspektorzy PFTW po przeprowadzeniu inspekcji przyznaj¹ okre�lon¹ kategoriê. S¹ ich cztery: standard,
jedno s³oneczko, dwa s³oneczka oraz najwy¿sza - trzy s³oneczka.

Skategoryzowane gospodarstwa maj¹ prawo pos³ugiwaæ siê znakiem PFTW �Gospodarstwa Go�cinne� przez okres dwóch lat. W tym
te¿ czasie ich oferta agroturystyczna umieszczana bêdzie w materia³ach promocyjnych Federacji. Po tym okresie konieczne jest ponowne
wyst¹pienie z wnioskiem o kategoryzacjê, ta bowiem nie jest obowi¹zkowa.

Wymogi stawiane pokojom go�cinnym w poszczególnych kategoriach.
W ka¿dej wy¿szej kategorii obowi¹zuj¹ wszystkie wymogi z kategorii ni¿szych oraz dodatkowe, w³a�ciwe tylko tej wy¿szej.
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� unia europejska �� unia europejska �� unia europejska �� unia europejska �� unia europejska �

Województwo podkarpackie posia-
da wiele atutów turystycznych, któ-
rych odpowiednie zagospodarowa-
nie i wykorzystanie ulokuje nasz
region w�ród najatrakcyjniejszych
w kraju. Przyst¹pienie Polski do Unii
Europejskiej stworzy³o nowe mo¿li-
wo�ci finansowego wsparcia projek-
tów o charakterze turystycznym i kul-
turalnym. Po unijne pieni¹dze na ten
cel coraz chêtniej siêgaj¹ samorz¹dy
i instytucje kultury. Wci¹¿ nie braku-
je programów, z których mog¹ sko-
rzystaæ pragn¹cy inwestowaæ w sze-
roko pojmowan¹ turystykê.

DOTACJE WYKORZYSTANE
NA PODKARPACIU

Fundusze europejskie przeznaczone
na turystykê w latach 2004 � 2006

funkcjonowa³y w ramach Zintegrowanego
Programu Operacyjnego Rozwoju Regio-
nalnego (ZPORR). W styczniu 2006 roku
dokonano naboru wniosków na projekty
turystyczne lub ³¹cz¹ce turystykê z kul-
tur¹ w województwie podkarpackim.

W ramach ZPORR zosta³y ustalone
trzy osie priorytetowe finansowania i wspar-
cia projektów ze strony Unii Europejskiej.
Projekty w zakresie wsparcia turystyki
podporz¹dkowane zosta³y priorytetowi
pierwszemu: dzia³anie 1.4 �Rozwój tury-
styki i kultury�, oraz trzeciemu: 3.1 �Ob-
szary wiejskie�, 3.2 �Obszary podlegaj¹ce
restrukturyzacji� i 3.3 �Zdegradowane
obszary miejskie�.

Spo�ród 49 z³o¿onych wniosków do-
tycz¹cych infrastruktury turystycznej lub
³¹cz¹cej turystykê z kultur¹, najwiêksz¹
grupê (24 projekty, 49 proc.), stanowi³y
wnioski z³o¿one do dzia³ania 3.1 �Ob-

szary wiejskie�. Drugie w kolejno�ci pod
wzglêdem z³o¿onych wniosków tury-
stycznych i kulturalnych okaza³o siê
dzia³anie 3.3 �Zdegradowane obszary
miejskie, poprzemys³owe i powojskowe�
(15 projektów, 30,6 proc.). W dzia³aniu
3.2 �Obszary podlegaj¹ce restrukturyzacji�
z³o¿ono 10 projektów, czyli 20,4 proc.
ogó³u wniosków.

W�ród wnioskodawców ubiegaj¹cych
siê o dofinansowanie projektów turystycz-
nych i kulturalnych dominuj¹c¹ grupê, bo
a¿ 84 proc. ogó³u wnioskodawców, stano-
wi³y samorz¹dy lokalne. Drug¹ grupê
wnioskodawców tworzy³y osoby prawne

Wnioski o dofinansowanie projektów
z zakresu turystyki i kultury bêdzie mo¿na
sk³adaæ w Urzêdzie Marsza³kowskim Wo-
jewództwa Podkarpackiego w Departa-
mencie Funduszy Strukturalnych, przy ul.
Sobieskiego 17 w Rzeszowie, nr tel. (017)
747 65 00.

Strony internetowe, na których mo¿na
znale�æ informacje o funduszach europej-
skich:

www.wrota.podkarpackie.pl
www.eog.pl
www2.nck.pl
www.dotacje-unijne.com.pl
http://funduszeonline.cmsmirage.pl

Fundusze europejskie
na rozwój turystyki

w województwie podkarpackimTurystyka
dziêki dotacjom
Turystyka
dziêki dotacjom

Rewitalizacja infrastrukturRewitalizacja infrastrukturRewitalizacja infrastrukturRewitalizacja infrastrukturRewitalizacja infrastruktury zwi¹zanej z ofert¹ kulturow¹ miasta Sanoka.y zwi¹zanej z ofert¹ kulturow¹ miasta Sanoka.y zwi¹zanej z ofert¹ kulturow¹ miasta Sanoka.y zwi¹zanej z ofert¹ kulturow¹ miasta Sanoka.y zwi¹zanej z ofert¹ kulturow¹ miasta Sanoka.
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Ko�cio³a katolickiego, które z³o¿y³y 5
wniosków w ramach dzia³ania 3.3.

W sumie warto�æ dofinansowania do
powy¿szych projektów z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego wy-
nios³a 32 940 342, 37 euro.

NA CO WSPARCIE?

W ramach projektu Regionalnego Pro-
gramu Operacyjnego Województwa Pod-
karpackiego na lata 2007�2013 wyodrêb-
niona zosta³a o� priorytetowa �Turystyka
i kultura�, na której realizacjê ze �rod-
ków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego zaplanowano kwotê 37
mln euro. Przewiduje siê, i¿ w zakresie
turystyki �rodki te bêd¹ przeznaczone na
wspieranie projektów dotycz¹cych m.in.:

� obiektów infrastruktury turystycznej,
w tym m.in. szlaków, tras turystycznych,
wyci¹gów narciarskich, przystani wod-
nych, k¹pielisk i innych form infrastruktury,
s³u¿¹cej rozwojowi turystyki wraz z infra-
struktur¹ sanitarn¹, gastronomiczn¹, noc-
legow¹, informacyjn¹,

� obiektów s³u¿¹cych udostêpnianiu
dla turystów atrakcji turystycznych,
w tym ci¹gów komunikacyjnych, parkin-
gów, punktów widokowych, wie¿ wido-
kowych, zadaszeñ, itp., wraz z infrastruk-
tur¹ sanitarn¹, gastronomiczn¹, noclegow¹,
informacyjn¹,

� punktów informacji turystycznej,
kampanii reklamowych i innych dzia³añ
informacyjnych i promocyjnych,

� architektury zdrojowej, parków
zdrojowych, pijalni wód, domów zdrojo-

wych, oraz promocji produktu uzdrowi-
skowego,

� rewaloryzacji, konserwacji, renowacji,
restauracji oraz zachowania obiektów
dziedzictwa kulturowego wraz z otocze-
niem, a tak¿e ich adaptacji na cele
kulturalne lub turystyczne,

� monitoringu i zabezpieczenia obiek-
tów infrastruktury turystycznej, dziedzic-
twa kulturowego oraz instytucji kultury
wraz z otoczeniem na wypadek zagro¿eñ,

� przygotowania i realizacji progra-
mów rozwoju i promocji lokalnych lub
regionalnych produktów turystyki kulturo-
wej i przyrodniczej (wy³¹cznie jako ele-
ment przedsiêwziêæ infrastrukturalnych),

� przystosowania obiektów turystycz-
nych i dziedzictwa kulturowego oraz
instytucji kultury do potrzeb osób nie-
pe³nosprawnych (tylko jako element
wiêkszego projektu),

� tworzenia i rozwoju systemów ozna-
kowania obszarów i obiektów atrakcyj-
nych kulturowo (tylko jako element
wiêkszego projektu).

KTO MO¯E SKORZYSTAÆ?

Grup¹ beneficjentów osi priorytetowej
�Turystyka i kultura� bêd¹ miêdzy inny-
mi: jednostki samorz¹du terytorialnego,
ich zwi¹zki i stowarzyszenia; jednostki
zaliczane do sektora finansowo-publiczne-
go posiadaj¹ce osobowo�æ prawn¹; parki
narodowe i krajobrazowe; partnerzy spo-
³eczni i gospodarczy; instytucje kultury;
organizacje pozarz¹dowe; spó³ki jedno-
osobowe Skarbu Pañstwa. W ramach

Inwestycje, które otrInwestycje, które otrInwestycje, które otrInwestycje, które otrInwestycje, które otrzyma³y najwiêksze wsparzyma³y najwiêksze wsparzyma³y najwiêksze wsparzyma³y najwiêksze wsparzyma³y najwiêksze wsparcieciecieciecie
finansowe z zakresu turfinansowe z zakresu turfinansowe z zakresu turfinansowe z zakresu turfinansowe z zakresu turystyki na Podkarpaciuystyki na Podkarpaciuystyki na Podkarpaciuystyki na Podkarpaciuystyki na Podkarpaciu
w latach 2004�2006 z EFRR:w latach 2004�2006 z EFRR:w latach 2004�2006 z EFRR:w latach 2004�2006 z EFRR:w latach 2004�2006 z EFRR:

1. W ramach dzia³ania �Obszary wiejskie�:
� Poszerzenie oferty turystyczno-kulturalnej gminy Czarna poprzez rozwój
infrastruktury lokalnej dofinansowanie w wysoko�ci 4 963 597, 97 z³,
� O�rodek rekreacyjno-sportowy �B³êkitny San� w gminie Ulanów dofinanso-
wano kwot¹ 3 102 604, 22 z³,
� Odbudowa budynku Towarzystwa Gimnastycznego �Sokó³� pod potrzeby
Centrum Kultury, Tradycji i Turystyki w Radomy�lu Wielkim wraz z budow¹
trasy turystyczno-rekreacyjnej. Ta inwestycja zosta³a dofinansowana kwot¹
1 457 398, 08 z³.
2. W ramach dzia³ania �Obszary podlegaj¹ce restrukturyzacji�:
� Realizacja II czê�ci Podziemnej Trasy Turystycznej wraz z rekonstrukcj¹
p³yty Rynku Staromiejskiego w Rzeszowie dofinansowana zosta³a kwot¹
w wysoko�ci 4 850 000 z³.
3. Dzia³ania z obszaru �Zdegradowane obszary miejskie, poprzemys³owe
i  powojskowe�:
� Rewaloryzacja Kopca Tatarskiego i Budowa Fortecznej Trasy Turystycznej
na kwotê 1 495 239, 91 z³,
� Budowa infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej na obszarze pogórniczym
siarki w Jeziórku (Gmina Grêbów) wsparta zosta³a kwot¹ w wysoko�ci
735 000 z³.

wsparcia dla przedsiêbiorców beneficjen-
tami bêd¹ ma³e i �rednie przedsiêbiorstwa.

Obecnie projekt Programu Operacyj-
nego Województwa Podkarpackiego na
lata 2007�2013 jest przedmiotem nego-
cjacji z Komisj¹ Europejsk¹, a jego tre�æ
mo¿e jeszcze ulec zmianom. Wspomniane
negocjacje mog¹ zakoñczyæ siê we wrze-
�niu bie¿¹cego roku. Po zatwierdzeniu
programu i przyjêciu innych niezbêdnych
dokumentów, w tym m.in. odpowiednich
programów pomocy publicznej, mo¿liwe
bêdzie og³oszenie naboru wniosków.

Wsparcie dla turystyki na Podkarpa-
ciu nie jest realizowane jedynie w ra-
mach ZPORR.

Na terenie województwa podkarpackie-
go realizowane s¹ projekty dofinansowane
w ramach Mechanizmu Finansowego EOG,
oraz Norweskiego Mechanizmu Finanso-
wego. W�ród projektów objêtych wspar-
ciem z zakresu turystyki lub ³¹cz¹cych
turystykê i kulturê wymieniæ nale¿y projekt
�Rewitalizacja zabytkowych budynków
Mane¿u, Kasyna i Storczykarni Muzeum-
-Zamku w £añcucie� (z wnioskowan¹
kwot¹ dofinansowania 2 312 967 euro)
oraz projekt �Skansen archeologiczny
Karpacka Troja w Trzcinicy atrakcj¹ tury-
styczn¹ regionu� (z wnioskowan¹ kwot¹
dofinansowania 1 747 086 euro).

O wsparcie finansowe z zakresu tury-
styki w ramach EOG i Norweskiego
Mechanizmu Finansowego mog¹ siê ubie-
gaæ: jednostki samorz¹du terytorialnego,
ich zwi¹zki i stowarzyszenia; instytucje
kultury; pañstwowe uczelnie wy¿sze.

Daniel Kozik

Odbudowa budynku TOdbudowa budynku TOdbudowa budynku TOdbudowa budynku TOdbudowa budynku Towarowarowarowarowarzystwa Gimnastycznegozystwa Gimnastycznegozystwa Gimnastycznegozystwa Gimnastycznegozystwa Gimnastycznego
�Sokó³� wraz z budow¹ trasy tur�Sokó³� wraz z budow¹ trasy tur�Sokó³� wraz z budow¹ trasy tur�Sokó³� wraz z budow¹ trasy tur�Sokó³� wraz z budow¹ trasy turystyczno-ystyczno-ystyczno-ystyczno-ystyczno-

-rekreacyjnej w Radomy�lu Wielkim.-rekreacyjnej w Radomy�lu Wielkim.-rekreacyjnej w Radomy�lu Wielkim.-rekreacyjnej w Radomy�lu Wielkim.-rekreacyjnej w Radomy�lu Wielkim.
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� produkt regionalny �� produkt regionalny �� produkt regionalny �� produkt regionalny �� produkt regionalny �

JAK TRADYCJA KA¯E

Zgodnie z definicj¹, produkty tradycyjne,
to produkty rolne lub �rodki spo¿ywcze
oraz napoje spirytusowe posiadaj¹ce
wyj¹tkowe cechy lub w³a�ciwo�ci, które
wynikaj¹ ze stosowania tradycyjnych
metod produkcji wykorzystywanych co

najmniej od 25 lat. Ich ochrona i promocja
to krok w kierunku ocalenia od zapom-
nienia tradycji kulinarnych charaktery-
stycznych dla kultury regionu i tym
samym kraju.

Produkty tradycyjne s¹ doskona³¹ form¹
prezentowania narodowych zwyczajów,
ale jednocze�nie odgrywaj¹ niebagateln¹
rolê w pielêgnowaniu wa¿nego dla nas
wszystkich dziedzictwa kulturowego.
Wiemy dobrze, ¿e przemys³owa produkcja
¿ywno�ci czêstokroæ nie idzie w parze
z wysok¹ jako�ci¹. Tê mo¿na z powo-
dzeniem uzyskaæ, opieraj¹c siê na pro-
duktach wytwarzanych zgodnie z trady-
cyjnymi recepturami.

KULINARNA SZANSA ROZWOJU

Nie ulega najmniejszej w¹tpliwo�ci,
¿e województwo podkarpackie, z uwagi
na niegdysiejsze po³o¿enie w tyglu kul-
turowym, ma w tym wzglêdzie wiele do
zaoferowania i mo¿e z ca³¹ pewno�ci¹

staæ siê ró¿norodn¹ baz¹ tradycyjnych
wyrobów kulinarnych. Konsekwencja
w odkrywaniu kolejnych produktów tra-
dycyjnych mo¿e w przysz³o�ci zaowoco-
waæ stworzeniem silnego rynku ¿ywno�ci
wysokiej jako�ci.

Do�wiadczenia krajów europejskich
dowodz¹, ¿e tradycyjne wyroby kulinarne
przyczyniaj¹ siê do wzrostu atrakcyjno�ci
wsi, a tak¿e s¹ �ród³em dodatkowych
dochodów jej mieszkañców. Produkt tra-
dycyjny to jedna z szans rozwojowych
ma³ych wiejskich spo³eczno�ci. Taki ar-
tyku³ ¿ywno�ciowy, opatrzony odpo-
wiednio wypromowanym wcze�niej zna-
kiem, �wietnie siê sprzedaje nie tylko na
lokalnym rynku, ale coraz czê�ciej wchodzi
do sprzeda¿y w sieciach handlowych.
Popyt w�ród zamo¿niejszej czê�ci spo³e-
czeñstwa europejskiego na towary ¿yw-
no�ciowe �z górnej pó³ki�, produkowane
w sposób jak najbardziej tradycyjny, bez
u¿ywania �rodków konserwuj¹cych wci¹¿
wzrasta. Regionalne specjalno�ci staj¹ siê
wyznacznikiem marki regionu, jego tra-
dycji i obyczajów kulinarnych.

JAK TRAFIÆ NA LISTÊ

Zgodnie z ustaw¹ z dnia 17 grudnia
2004 r. o rejestracji i ochronie nazw
i oznaczeñ produktów rolnych i �rod-
ków spo¿ywczych oraz o produktach
tradycyjnych (DzU. z 2005 Nr 10, poz.
68), producenci produktów tradycyjnych
mog¹ staraæ siê o umieszczenie ich
wyrobów na Li�cie Produktów Tradycyj-
nych. Wnioski o wpis produktu na Listê
Produktów Tradycyjnych sk³ada siê do
Marsza³ka Województwa. Na Listê Produk-
tów Tradycyjnych, przypomnijmy, mog¹
byæ wpisane produkty rolne, �rodki spo-
¿ywcze oraz napoje spirytusowe, specy-
ficzne dla danego regionu, których ja-
ko�æ lub wyj¹tkowe cechy i w³a�ciwo�ci
wynikaj¹ ze stosowania tradycyjnych
metod produkcji, wykorzystywanych co
najmniej od 25 lat.

We wniosku o wpis na Listê Produk-
tów Tradycyjnych nale¿y podaæ nastêpu-
j¹ce dane:

- nazwê i rodzaj produktu,
- charakterystykê produktu,
- wymieniæ surowce wykorzystane do
produkcji,
- opisaæ metodê produkcji,
- przedstawiæ wiarygodne informacje

dotycz¹ce tradycji, pochodzenia oraz hi-
storii produktu, które pozwol¹ oceniæ,
czy jest on wytwarzany od co najmniej
25 lat.

Do wniosku nale¿y do³¹czyæ doku-
menty, które mog³yby �wiadczyæ o co

Podkarpacie lideruje Li�cie
Produktów Tradycyjnych

Tradycja nasz¹ si³¹
Dzisiaj nikogo ju¿ nie trDzisiaj nikogo ju¿ nie trDzisiaj nikogo ju¿ nie trDzisiaj nikogo ju¿ nie trDzisiaj nikogo ju¿ nie trzeba przeba przeba przeba przeba przeko-zeko-zeko-zeko-zeko-

nywaæ, jak du¿e znaczenie dla konsu-nywaæ, jak du¿e znaczenie dla konsu-nywaæ, jak du¿e znaczenie dla konsu-nywaæ, jak du¿e znaczenie dla konsu-nywaæ, jak du¿e znaczenie dla konsu-
mentów maj¹ produkty tradycyjne.mentów maj¹ produkty tradycyjne.mentów maj¹ produkty tradycyjne.mentów maj¹ produkty tradycyjne.mentów maj¹ produkty tradycyjne.
Z roku na rok umacnia siê ich pozycja,Z roku na rok umacnia siê ich pozycja,Z roku na rok umacnia siê ich pozycja,Z roku na rok umacnia siê ich pozycja,Z roku na rok umacnia siê ich pozycja,
a ich wytwara ich wytwara ich wytwara ich wytwara ich wytwarzanie staje siê sposobemzanie staje siê sposobemzanie staje siê sposobemzanie staje siê sposobemzanie staje siê sposobem
na wej�cie na wspó³czesny bardzo wy-na wej�cie na wspó³czesny bardzo wy-na wej�cie na wspó³czesny bardzo wy-na wej�cie na wspó³czesny bardzo wy-na wej�cie na wspó³czesny bardzo wy-
magaj¹cy rmagaj¹cy rmagaj¹cy rmagaj¹cy rmagaj¹cy rynek zapotrynek zapotrynek zapotrynek zapotrynek zapotrzebowania nazebowania nazebowania nazebowania nazebowania na
dobr¹ i ordobr¹ i ordobr¹ i ordobr¹ i ordobr¹ i oryginaln¹ ¿ywno�æ wysokiejyginaln¹ ¿ywno�æ wysokiejyginaln¹ ¿ywno�æ wysokiejyginaln¹ ¿ywno�æ wysokiejyginaln¹ ¿ywno�æ wysokiej
jako�ci. Jako�ci rozumianej jako wyj¹t-jako�ci. Jako�ci rozumianej jako wyj¹t-jako�ci. Jako�ci rozumianej jako wyj¹t-jako�ci. Jako�ci rozumianej jako wyj¹t-jako�ci. Jako�ci rozumianej jako wyj¹t-
kowo�æ i niepowtarkowo�æ i niepowtarkowo�æ i niepowtarkowo�æ i niepowtarkowo�æ i niepowtarzalno�æ produktówzalno�æ produktówzalno�æ produktówzalno�æ produktówzalno�æ produktów,,,,,
które wytwarktóre wytwarktóre wytwarktóre wytwarktóre wytwarzane s¹ zgodnie z unikato-zane s¹ zgodnie z unikato-zane s¹ zgodnie z unikato-zane s¹ zgodnie z unikato-zane s¹ zgodnie z unikato-
wymi, kultywowanymi od wieków tra-wymi, kultywowanymi od wieków tra-wymi, kultywowanymi od wieków tra-wymi, kultywowanymi od wieków tra-wymi, kultywowanymi od wieków tra-
dycjami, w³a�ciwymi dla poszczegól-dycjami, w³a�ciwymi dla poszczegól-dycjami, w³a�ciwymi dla poszczegól-dycjami, w³a�ciwymi dla poszczegól-dycjami, w³a�ciwymi dla poszczegól-
nych regionównych regionównych regionównych regionównych regionów

Tradycja nasz¹ si³¹

Województwo podkarpackie z 58 produktami na Li�cie Produk-
tów Tradycyjnych, zajmuje I miejsce w kraju pod wzglêdem liczby
zarejestrowanych produktów. Jeden z nich �Podkarpacki Miód
Spadziowy� wraz z fasol¹ �Piêkny Ja�� z okolic Wrzaw aplikuj¹ do
Chronionej Nazwy Pochodzenia jako produkt regionalny.
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Wniosek wysy³a siê do Marsza³ka Województwa na adres:
Urz¹d Marsza³kowski Województwa Podkarpackiego
Departament Rolnictwa i �rodowiska
ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rzeszów.
Pracownicy Urzêdu Marsza³kowskiego sprawdzaj¹ wniosek

zarówno pod k¹tem formalnym, jak i merytorycznym. Pozy-
tywnie rozpatrzone wnioski zostaj¹ wys³ane do zaopiniowania
Polskiej Izbie Produktu Regionalnego i Lokalnego, a nastêpnie
do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, które umieszcza je
na Li�cie Produktów Tradycyjnych.

Wzór wniosku mo¿na pobraæ na stronie internetowej
www.wrota.podkarpackie.pl, w zak³adce �Rolnictwo� oraz
na stronie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi www.min-
rol.gov.pl, w zak³adce �Produkty Tradycyjne i Regionalne�.

Zofia Kasperek

Jakie korJakie korJakie korJakie korJakie korzy�ci przy�ci przy�ci przy�ci przy�ci przynosi wpiszynosi wpiszynosi wpiszynosi wpiszynosi wpis
na Listê Produktów Tna Listê Produktów Tna Listê Produktów Tna Listê Produktów Tna Listê Produktów Tradycyjnych?radycyjnych?radycyjnych?radycyjnych?radycyjnych?

Producenci wyrobów tradycyjnych mog¹ ubiegaæ siê o pozwo-
lenie na pewne odstêpstwa w zakresie stosowania przepisów
weterynaryjnych, sanitarnych i higienicznych dotycz¹cych procesu
wytwarzania ¿ywno�ci. Zgodê na takie odstêpstwo wydaje stoso-
wym rozporz¹dzeniem Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi wy³¹czniewy³¹czniewy³¹czniewy³¹czniewy³¹cznie
wtedywtedywtedywtedywtedy, gdy dany sposób produkcji wynika z utrwalonej w tradycji
metodzie wytwarzania, ale jednocze�nie metoda ta w ¿aden
sposób nie pogarsza jako�ci wytwarzanego wyrobu.

Lista Produktów Tradycyjnych ma na celu pog³êbienie wiedzy
konsumentów na temat tradycyjnej ¿ywo�ci i polskiego dziedzictwa
kulturowego oraz zwiêkszenia ich zainteresowania tego typu
produktami i mo¿na liczyæ, ¿e przyczyni siê do wzrostu dochodów
wytwórców tradycyjnego jad³a.

Liczba produktów tradycyjnych w poszczególnych województwachLiczba produktów tradycyjnych w poszczególnych województwachLiczba produktów tradycyjnych w poszczególnych województwachLiczba produktów tradycyjnych w poszczególnych województwachLiczba produktów tradycyjnych w poszczególnych województwach

najmniej æwieræwiekowej tradycji. Mog¹ to byæ np. dokumenty
z Muzeum Etnograficznego lub zapisy z ksi¹g parafialnych,
fragmenty utworów literackich, w których zawarte s¹ opisy
wytwarzania i spo¿ywania danego produktu, biografie, zapisy
w historycznych ksi¹¿kach kucharskich, fotografie w formie
elektronicznej, obrazy i inne materia³y.

Z wnioskiem o wpis mog¹ wystêpowaæ: osoby fizyczne,
osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadaj¹ce
osobowo�ci prawnej.
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� sylwetka �� sylwetka �� sylwetka �� sylwetka �� sylwetka �

Stanis³aw Gliwa studiowa³ w Krakowie
i Poznaniu, gdzie trafi³ po aktywnych
dzia³aniach w �Szczepie Rogate Serce�,
który wspó³tworzy³ te¿ inny nasz rodak
� Franciszek Fr¹czek (�S³oñces³aw� z ¯o-
³yni). W trakcie kampanii wrze�niowej
1939 roku Gliwa trafi³ do niewoli so-
wieckiej. Po opuszczeniu ³agru dosta³
przydzia³ do 6. Dywizji Pancernej. Prze-
szed³ z ni¹ szlak bojowy II Korpusu,
poprzez Bliski Wschód po w³oskie Monte

Cassino. Pe³ni³ tam funkcjê reportera,
fotografuj¹c, szkicuj¹c i niekiedy opisuj¹c
bie¿¹ce wydarzenia.

Zaprojektowa³ uk³ad typograficzny
monumentalnego dzie³a Melchiora Wañ-
kowicza Bitwa o Monte Cassino.

Los, jak i praca o charakterze edytorsko-
-graficznym zatrzyma³y go we W³oszech do
1947 r. Stamt¹d trafi³ do Londynu. W An-
glii, gdzie korzysta³ z go�ciny Wañkowi-
czów, zacz¹³ wykonywaæ drobne wydruki

Poeta ksi¹¿ki
polskiej ze S³ociny

Na pocz¹tku lipca, dok³adnie siódmego dnia tego¿ miesi¹ca, minê³a
dwudziesta pierwsza rocznica �mierci Stanis³awa Gliwy, pochodz¹cego
ze S³ociny artysty-typografa.

Poeta ksi¹¿ki
polskiej ze S³ociny

na dziecinnej maszynie drukarskiej. Pró-
bowa³ utrzymywaæ siê z wykonywania
druków reklamowych, wizytówek, pa-
pierów listowych, ok³adek i ilustracji.

W 1951 r. zosta³ instruktorem drukar-
stwa w szpitalu psychiatrycznym Mable-
don Park w Tonbridge. W wyniku tam
w³a�nie rozpoczêtych prac wysz³y pierw-
sze ksi¹¿ki opatrzone nazw¹ �Oficina
Typographica�, a nastêpnie znakiem Ofi-
cyny Stanis³awa Gliwy. W koñcu 1963 r.
Gliwa zrezygnowa³ z pracy zarobkowej
i po�wiêci³ siê dzia³alno�ci typograficz-
nej we w³asnej oficynie.

Ksi¹¿ki i ró¿nego rodzaju druki ukazy-
wa³y siê niemal do koñca ¿ycia artysty-
-typografa. Wydawa³ bibliofilskie ksi¹¿ki,
tworzy³ artystyczne druki stosuj¹c � jak
uj¹³ to kiedy� Stanis³aw Szukalski � swój
�liternicki talent, który zdoby³ wiele wy-
ró¿nieñ na ca³ym �wiecie�.

Gliwa kierowa³ siê w³asnym poczu-
ciem piêkna, a nie gotowymi wzorami.
Jego dokonania edytorsko-typograficzne
cieszy³y siê nadzwyczaj pochlebnymi
ocenami znawców przedmiotu i bibliofi-

Stanis³aw Gliwa podczas pracyStanis³aw Gliwa podczas pracyStanis³aw Gliwa podczas pracyStanis³aw Gliwa podczas pracyStanis³aw Gliwa podczas pracy. Jeszcze w mundur. Jeszcze w mundur. Jeszcze w mundur. Jeszcze w mundur. Jeszcze w mundurze.ze.ze.ze.ze.
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lów. Wyró¿niaj¹ siê bardzo starannym
i wywa¿onym sk³adem i starannym dru-
kiem. Warto dodaæ, ¿e wszystkie odbitki
wykonywa³ na rêcznej prasie. Nazywano
go �arcytypografem� oraz �poet¹ ksi¹¿ki
polskiej�. Twierdzono, ¿e jemu zawdziê-
czamy najpiêkniejsze druki, jakie ukaza³y
siê na emigracji, stawiaj¹c go obok Sa-
muela Tyszkiewicza, Jana Bukowskiego
czy Stanis³awa Wyspiañskiego. Jego pra-
cami zachwycali siê Anglicy.

Ze wzglêdu na wy³¹cznie rêczny
sk³ad Oficyna Stanis³awa Gliwy opubli-
kowa³a mo¿e niezbyt wiele ksi¹¿ek
(w sumie by³o ich 38, w tym 26 po
polsku, których nak³ad waha³ siê od 99
do 300 egzemplarzy), ale za to ka¿da
z nich ma warto�æ artystycznego orygi-
na³u. Gliwa projektowa³ ca³¹ ksi¹¿kê
samodzielnie. Dobiera³ papier, czcionkê
i jej krój, ci¹³, czêsto wyj¹tkowej urody
linoryty, tworzy³ ozdobniki, ok³adki, ob-
woluty i wyklejki. Sporadycznie tylko
korzysta³ z prac innych artystów. Jedynie
sam¹ oprawê powierza³ dwóm pracow-
niom introligatorskim.

Stanis³aw Gliwa zmar³ 7 lipca 1986 r.
w Londynie. Jego spopielone zw³oki
zosta³y z³o¿one na cmentarzu przy ko-
�ciele �w. Stanis³awa Boboli. 27 wrze�nia
1997 r. prochy artysty spoczê³y w grobie
rodzinnym na cmentarzu parafialnym
w S³ocinie. Jedna z ulic przy³¹czonej do
Rzeszowa S³ociny, nosi dzi� jego imiê.

Jan Wolski

Od Redakcji: Dr Jan Wolski jest auto-
rem bibliofilskiej ksi¹¿ki o Stanis³awie
Gliwie pt. �Pisanie ksi¹¿ek bez u¿ycia
pióra�. Taki sam tytu³ nosi³a wystawa
prac artysty- typografa, któr¹ mo¿na by³o
ogl¹daæ w ubieg³ym roku w Bibliotece
Uniwersytetu Rzeszowskiego oraz w Do-
mu Polonii w Rzeszowie.

Stanis³aw Gliwa w swojej pracowni. Na pierStanis³aw Gliwa w swojej pracowni. Na pierStanis³aw Gliwa w swojej pracowni. Na pierStanis³aw Gliwa w swojej pracowni. Na pierStanis³aw Gliwa w swojej pracowni. Na pierwszym planie prasa peda³owa �Arab�.wszym planie prasa peda³owa �Arab�.wszym planie prasa peda³owa �Arab�.wszym planie prasa peda³owa �Arab�.wszym planie prasa peda³owa �Arab�.

Koty by³y czêstym motywem linorKoty by³y czêstym motywem linorKoty by³y czêstym motywem linorKoty by³y czêstym motywem linorKoty by³y czêstym motywem linorytów Stanis³awa Gliwyytów Stanis³awa Gliwyytów Stanis³awa Gliwyytów Stanis³awa Gliwyytów Stanis³awa Gliwy.....

Jeden z linorJeden z linorJeden z linorJeden z linorJeden z linorytów Stanis³awa Gliwyytów Stanis³awa Gliwyytów Stanis³awa Gliwyytów Stanis³awa Gliwyytów Stanis³awa Gliwy.....
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� wspó³praca z zagranic¹ �� wspó³praca z zagranic¹ �� wspó³praca z zagranic¹ �� wspó³praca z zagranic¹ �� wspó³praca z zagranic¹ �
Czesi pragn¹ wspó³pracowaæ

z podkarpackimi firmami

Z Kraju Zlinskiego
na Podkarpacie

W poszukiwaniu partnerów
gospodarczych

Przedsiêbiorcy
z Odessy

na Podkarpaciu
21 przedsiêbiorców z obwodu ode-

skiego przebywa³o na prze³omie lipca
i sierpnia na Podkarpaciu. Delegacji
przewodniczy³ Miko³a Kisieo³ar, za-
stêpca przewodnicz¹cego administra-
cji pañstwowej obwodu odeskiego
na Ukrainie. Jest to ju¿ druga tego
typu wizyta odeskich przedsiêbior-
ców, gdy¿ po raz pierwszy odwiedzili
oni nasze województwo w pa�dzier-
niku ubieg³ego roku.

Wizyta przedsiêbiorców z Odessy wpi-
suje siê w realizacjê zapisów protoko³u
wykonawczego do porozumienia za-
wartego pomiêdzy Województwem Pod-
karpackim i Obwodem Odeskim, podpi-
sanego 11 kwietnia br. przez Zygmunta
Cholewiñskiego, marsza³ka województwa
podkarpackiego.

Przedsiêbiorcy z Odessy, którzy zawitali
na Podkarpacie, reprezentowali 5 bran¿:
przetwórstwo mleczne, przetwórstwo miê-
sne, przetwórstwo owoców i warzyw,
przetwórstwo rzepaku � biopaliwa oraz
wikliniarstwo. Organizatorzy misji gos-
podarczej w programie pobytu go�ci
z Ukrainy przewidzieli wizytacjê polskich
odpowiedników ukraiñskich przedsiê-
biorców. Odescy przedsiêbiorcy odwie-
dzili: Rzeszowsk¹ Spó³dzielniê Mleczarsk¹
w Trzebownisku, Okrêgow¹ Spó³dzielniê
Mleczarsk¹ w Sanoku, Zak³ad Miêsny
�Smak-Eko� w Górnie, Zak³ady Miêsne
Le�niak w Strzy¿owie, Zak³ady Przetwór-
stwa Owoców i Warzyw �Pektowin�
w Ja�le, zak³ad olejarski L. Ku�nia oraz
zak³ad wikliniarski w Rudniku. Celem
tych spotkañ by³a nie tylko wymiana
do�wiadczeñ i prezentacja technologii
produkcji, ale równie¿ omówienie mo¿-
liwo�ci podjêcia wspó³pracy. Kulminacj¹
obecno�ci delegacji odeskiej w Podkar-
packiem by³ jej udzia³ w V Karpackim
Jarmarku Turystycznym w Ustrzykach
Dolnych.

Organizatorem wizyty go�ci z Ukrainy
by³ Urz¹d Marsza³kowski Województwa
Podkarpackiego i Izba Przemys³owo-
-Handlowa w Rzeszowie.

Oprac. BP

Na pocz¹tku sierpnia na zaprosze-Na pocz¹tku sierpnia na zaprosze-Na pocz¹tku sierpnia na zaprosze-Na pocz¹tku sierpnia na zaprosze-Na pocz¹tku sierpnia na zaprosze-
nie marsza³ka województwa podkarnie marsza³ka województwa podkarnie marsza³ka województwa podkarnie marsza³ka województwa podkarnie marsza³ka województwa podkar-----
packiego Zygmunta Cholewiñskiego,packiego Zygmunta Cholewiñskiego,packiego Zygmunta Cholewiñskiego,packiego Zygmunta Cholewiñskiego,packiego Zygmunta Cholewiñskiego,
prprprprprzebywa³a na Podkarpaciu oficjalnazebywa³a na Podkarpaciu oficjalnazebywa³a na Podkarpaciu oficjalnazebywa³a na Podkarpaciu oficjalnazebywa³a na Podkarpaciu oficjalna
delegacja z Kraju Zlinskiego (Czechy).delegacja z Kraju Zlinskiego (Czechy).delegacja z Kraju Zlinskiego (Czechy).delegacja z Kraju Zlinskiego (Czechy).delegacja z Kraju Zlinskiego (Czechy).
Delegacji prDelegacji prDelegacji prDelegacji prDelegacji przewodniczy³ Libor Lukás,zewodniczy³ Libor Lukás,zewodniczy³ Libor Lukás,zewodniczy³ Libor Lukás,zewodniczy³ Libor Lukás,
Hejtman Kraju Zlinskiego.Hejtman Kraju Zlinskiego.Hejtman Kraju Zlinskiego.Hejtman Kraju Zlinskiego.Hejtman Kraju Zlinskiego.

Podczas rozmów marsza³ka Zygmunta Cholewiñskiego z hejtmanem Liborem Lukásem.Podczas rozmów marsza³ka Zygmunta Cholewiñskiego z hejtmanem Liborem Lukásem.Podczas rozmów marsza³ka Zygmunta Cholewiñskiego z hejtmanem Liborem Lukásem.Podczas rozmów marsza³ka Zygmunta Cholewiñskiego z hejtmanem Liborem Lukásem.Podczas rozmów marsza³ka Zygmunta Cholewiñskiego z hejtmanem Liborem Lukásem.
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Z Kraju Zlinskiego
na Podkarpacie

Podczas spotkania przedstawicieli
w³adz województwa podkarpackiego
i Kraju Zlinskiego omówiono stan dotych-
czasowej wspó³pracy. Obydwie strony
zgodnie oceni³y, ¿e nale¿y j¹ o¿ywiæ.
Miêdzy innymi temu celowi ma s³u¿yæ
powo³anie wspólnej komisji, której
cz³onkowie zajmowaæ siê bêd¹ poszcze-
gólnymi dziedzinami wspó³dzia³ania.
Marsza³ek Zygmunt Cholewiñski i Hejt-
man Libor Lukás omówili tak¿e zakres
przysz³ej wspó³pracy.

Przedstawiciele strony czeskiej nie
ukrywali, ¿e najbardziej interesuje ich
wspó³praca o charakterze gospodarczym.
Hejtman Lukás stwierdzi³, i¿ firmy cze-
skie dysponuj¹ nie tylko nowoczesnym
sprzêtem, ale równie¿ fachow¹ si³¹ ro-
bocz¹ i wolnymi mocami przerobowymi.
Dlatego z du¿¹ uwag¹ obserwuj¹ polski

rynek budowlany i s¹ gotowe do podjêcia
zarówno wspó³pracy, jak i samodzielnego
realizowania niektórych inwestycji. Nasi
s¹siedzi szczególn¹ wagê przywi¹zuj¹
do mo¿liwo�ci, jakie stworzone zostan¹
w Polsce podczas realizacji inwestycji
zwi¹zanych z Mistrzostwami Europy
w Pi³ce No¿nej EURO 2012. Licz¹, ¿e
niektóre z nich powstan¹ przy udziale
firm czeskich. W Rzeszowie o szczegó-
³ach wspó³pracy gospodarczej Czesi roz-
mawiali podczas spotkania z przedstawi-
cielami Izby Przemys³owo-Handlowej.

Go�cie z Kraju Zlinskiego, pomimo
ogromnego zainteresowania kontaktami
na polu gospodarczym, nie zamierzaj¹
zaniedbywaæ wspó³pracy naukowej, jak
równie¿ wymiany studentów. Temu s³u-
¿y³a wizyta na Politechnice Rzeszowskiej.

W krêgu zainteresowañ delegacji cze-
skiej znalaz³a siê tak¿e turystyka. Jej
przedstawiciele wspólnie z wicemarsza³-
kiem województwa Bogdanem Rzoñc¹
wziêli udzia³ w inauguracji Karpackiego
Jarmarku Turystycznego w Ustrzykach
Dolnych. Go�cie zza naszej po³udniowej
granicy zwiedzili tak¿e Muzeum-Zamek
w £añcucie, nie ukrywali przy tym swego
podziwu dla zgromadzonych tam ekspo-
natów.

Oprac. BP
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