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Zacieśniamy współpracę z Chinami
Marszałek Mirosław Karapyta przyjął delegację z Chin z  regionu Kuangsi – 
Czuang. W spotkaniu uczestniczył również wicemarszałek Zygmunt Chole-
wiński. Delegacja z Chin obejrzała krótką prezentację dotyczącą możliwości 
inwestycyjnych Podkarpacia, którą przedstawili pracownicy Centrum Obsługi 
Inwestora i Eksportera.
W imieniu delegacji pani Chen Jiwa – Przewodnicząca Komitetu Ludo-
wej Politycznej Konferencji Konsultatywnej Chin w regionie Kuang-
si-Czuang, zapewniła, że władze regionu chcą pomóc chińskim przedsiębior-
com w nawiązaniu współpracy z partnerami z Polski, w tym z Podkarpacia. 
Chcemy wprowadzić naszych inwestorów na polski rynek, żeby tu inwestowali, 
także w waszym województwie, ale oczekujemy też, że wasi przedsiębiorcy po-
jawią się na rynku chińskim – mówiła Chen Jiwa – chcemy też współpracować 
na polu nauki i kultury. Interesują nas też kwestie ochrony środowiska i ekolo-
gicznej żywności – dodała, zapewniając, że obecność Liu Gong na Podkarpaciu 
to dobry początek współpracy.
Marszałek Mirosław Karapyta powiedział, że poszukiwanie inwestorów 
w każdej branży czy to lotniczej, farmaceutycznej czy spożywczej jest dla na-
szego regionu bardzo ważne i liczy na dobrą współpracę z partnerami z Chin. 
Marszałek zapowiedział, że ma również plany, aby w przyszłym roku zorgani-
zować na Podkarpaciu Forum Polsko-Chińskie. Jesteśmy po rozmowach z mi-
nisterstwem gospodarki i Polską Agencją Informacji i Inwestycji Zagranicznych, 
aby takie forum odbyło się w Rzeszowie – powiedział marszałek Karapyta.
(mk)

Debata o Ukrainie
W listopadzie Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie zorgani-
zowała konferencję „Ukraina – co po wyborach?”, której uczestnicy starali się 
odpowiedzieć na pytanie: dokąd zmierza Ukraina? W dyskusji wzięli udział: 
Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz – wiceminister spraw zagranicznych RP ds. 
współpracy rozwojowej i problematyki wschodniej, Teresa Kubas-Hul prze-
wodnicząca Sejmiku Województwa Podkarpackiego, Elżbieta Łukacijewska 
– posłanka do Parlamentu Europejskiego oraz prof. Bohdan Hud – Dyrektor 
Instytutu Integracji Europejskiej Uniwersytetu lwowskiego. 
Głównym celem przedsięwzięcia było zwiększenie zainteresowania zmianami 
ustrojowymi zachodzącymi na Ukrainie, a także przedyskutowanie roli Unii 
Europejskiej w procesie zbliżania Ukrainy do Europy. (rp)

Okrągła kładka
17 listopada wicemarszałek Anna Kowalska wzięła udział w uroczystym otwarciu 
okrągłej kładki. Gratulując władzom miasta realizacji tego projektu, wicemarsza-
łek powiedziała, że jest przekonana, iż inwestycja nie tylko poprawi przepustowość  
i zwiększy bezpieczeństwo pieszych, ale nowoczesna bryła kładki będzie również wi-
zytówką Rzeszowa – miasta otwartego na innowacje – także te w architekturze.

Oddaniu do użytku kładki towarzyszyło wiele atrakcji: animacje wyświetlane 
na specjalnie przygotowanym ekranie LED, występ grupy akrobatycznej Elite 
Talent Club oraz pokaz mody. (df)

Konwent Przewodniczących Sejmików
Teresa Kubas-Hul – Przewodnicząca Sejmiku Województwa Podkarpackiego  
poprowadziła obrady Konwentu Przewodniczących Sejmików Wojewódzkich. 
Gospodarzem było województwo lubelskie.  W spotkaniu udział wzięli mar-
szałek województwa lubelskiego Krzysztof Hetman, przewodniczący sejmiku 
w tym województwie Tomasz Zając, a także przedstawiciele władzy rządowej: 
wiceminister rozwoju regionalnego Marceli Niezgoda oraz wicewojewoda 
lubelski Marian Starownik oraz przewodniczący sejmików wojewódzkich i dy-
rektorzy kancelarii sejmików z całej Polski. Najważniejszym tematem dyskusji 
była kwestia nowej unijnej perspektywy budżetowej na lata 2014 – 2020. 
Jest inna, bardziej wymagająca, pełna nowych wyzwań stawianych przed 
wojewódzkimi władzami samorządowymi –mówiła przewodnicząca Teresa 
Kubas-Hul, dodając - nowa perspektywa musi zmierzać do tego, aby projekty, 
które będziemy realizować były bardziej komplementarne, bowiem tylko wte-
dy staną się kołem zamachowym naszych województw (rp)

Leksykon Podkarpackich Smaków
Uwaga miłośnicy starych receptur, przepisów przekazywanych z pokolenia na 
pokolenie, smakosze tradycyjnych potraw i produktów! Pod koniec roku ukaże 
się czwarte wydanie Leksykonu Podkarpackich Smaków. To nie tylko wyjątko-
wa książka kucharska, która zyskała uznanie wielu miłośników dobrej, trady-
cyjnej kuchni, ale przede wszystkim przewodnik po kulinarnym dziedzictwie 
naszego regionu. W Leksykonie znajdą Państwo przepisy zebrane przez pry-
watne osoby, a także lokalne stowarzyszenia, porady i receptury, do których 
warto sięgnąć, aby odkryć zapomniane, a często jakże ciekawe smaki i zapa-
chy z przeszłości. (mk)

Geodeci
8 osobowy zespół geodetów z Podkarpackiego Biura Geodezji i Terenów Rol-
nych w Rzeszowie zdobył I nagrodę w XXXVI Ogólnopolskim Konkursie Jakości 
Prac Scaleniowych, zorganizowanym przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi. Zwycięzców ogłoszono w czasie seminarium, 12 grudnia 2012 roku.
Zespół  z Rzeszowa został doceniony za wzorową jakość wykonania projektów 
scaleń gruntów obiektu  Roźwienica – Rudołowice w gminie Roźwienica, na 
powierzchni 1493 ha.
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Po ocenie dokonywanej przez sądy eliminacyjne z całej Polski do ostatecznej 
rywalizacji zgłoszonych zostało 7 projektów scaleń, opracowanych w latach 
2011 – 2012.  Zespół z Rzeszowa w składzie: Stanisław Grefenheim ( kie-
rownik projektu), Dariusz Dziedzic, Dariusz Standzoń, Andrzej Kuźniar, Maria 
Kawaliło, Zofia Kobylarek, Daniel Różak oraz Maksymilian Płocica, pokonał 
między innymi geodetów z Lublina i Częstochowy.
14 grudnia 2012 roku Członek Zarządu Województwa Podkarpackiego Sławo-
mir Miklicz wręczył nagrodzonym geodetom listy gratulacyjne, wystosowane 
przez Marszałka Województwa Podkarpackiego Mirosława Karapytę. Dzięki 
Państwa pracy - opartej na gruntownej wiedzy, umiejętnościach i doświadcze-
niu – nasz region w nowoczesny sposób promuje idee przemian strukturalnych 
obszarów wiejskich, realizowanych poprzez scalenia gruntów, finansowane ze 
środków wspólnotowych – napisał w liście do rzeszowskich geodetów mar-
szałek Karapyta.
Główny Sąd Konkursowy, oceniający projekty scaleniowe z całej Polski zwrócił 
szczególną uwagę na strategię wykonania projektu polegającą na preferowa-
niu innowacyjnych i kompleksowych rozwiązań projektowych, zastosowanych 
przy wykonaniu projektu scalenia gruntów w gminie Roźwienica.(agn)

Lech Wałęsa w Ustrzykach Dolnych
7 grudnia w Bieszczadzkim Zespole Szkół Zawodowych im. Lecha Wałęsy od-
była się uroczystość przekazania sztandaru. Gościem honorowym był patron 
szkoły prezydent Lech Wałęsa. W uroczystościach uczestniczył także marszałek 
Mirosław Karapyta, wicemarszałek Anna Kowalska oraz Członek Zarządu Wo-
jewództwa Sławomir Miklicz. Po uroczystościach w szkole odbyło się uroczyste 
posiedzenie Zarządu Województwa z udziałem Lecha Wałęsy.
Z okazji tak ważnych dla szkoły uroczystości marszałek Mirosław Karapyta 
wręczył pamiątkowy grawerton, w którym życzył, aby postać znakomitego 
patrona była wzorem do naśladowania i uczyła odpowiedzialności za przy-
szłość i losy Ojczyzny oraz przypominała, ze odwaga, konsekwencja i wytrwa-
ła praca są kluczem do życiowych sukcesów.
Po uroczystościach w szkole Lech Wałesa wziął udział w posiedzeniu Zarzą-
du Województwa Podkarpackiego, które odbyło się w Urzędzie Miejskim  
w Ustrzykach Dolnych.Tematem była dostępność komunikacyjna powstające-
go Wschodnioeuropejskiego Centrum Kongresowo-Sportowego w Arłamowie 
oraz tor saneczkowo-bobslejowy w tym ośrodku.(mk)

W NUMERZE
Informacje.........................................................okl
Apel w sprawie  Via Carpatia...................................2
Miliony na drogi.....................................................4
Podkarpackie włącza się  w „Move on Green” .........6
Sejmik Województwa  – czym zajmowali się radni 
w 2012 r.?...............................................................8
60-lecie podkarpackiej onkologii........................10
Inkubator technologiczny  w Aaeropolis otwarty.....11
Unijne Perły rozdane!..........................................12
Podsumowanie stanu wdrażania RPO WP  
w 2012 roku........................................................14
„Produkcja wołowiny w południowo-wschodniej 
Polsce” – debata w Rzeszowie.............................15
Podkarpackie festiwale nauki i techniki...............16
O innowacyjnym marketingu w Rzeszowie.........18
Kultura Łączy Narody...........................................19
Benefis w Masce..................................................19
Kalendarz z pasją.................................................20

Podkarpacki Przegląd Samorządowy
Miesięcznik Samorządu Województwa Podkarpackiego

Wydawca:
Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego 
w Rzeszowie 
Al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów.
tel. 17 860 67 05, 17 860 67 62, faks: 17 850 17 81
pps@podkarpackie.pl
www.podkarpackie.pl

Redaktor naczelny: Wiesław Bek
Redakcja zastrzega sobie prawo redagowania
i skracania nadesłanych tekstów.

Przygotowanie do druku i druk:
GRAFMAR, Kolbuszowa Dolna

Nakład:  1000 egzemplarzy
Na okładce: fot. Port Lotniczy Rzeszów-Jasionka



Apel w sprawie  
Via Carpatia

Monika Konopka

Via Carpatia to droga, która ma 
połączyć siedem państw:  Litwę, Pol-
skę, Słowację, Węgry, Bułgarię, Ru-
munię oraz Grecję i w ten sposób 
skomunikować północ Europy z po-
łudniem.  Aby tak się stało szlak musi  
zostać wpisany do tzw. sieci bazowej 
TEN-T. Usilne starania w tej sprawie 
czyni marszałek województwa Miro-
sław Karapyta, który wyszedł z ko-
lejną inicjatywą. Zaprosił do Rzeszo-
wa  przedstawicieli regionów, przez 
które ma przebiegać Via Carpatia. 
Wspólna konferencja zakończyła się 
podpisaniem Apelu Regionów Unii 
Europejskiej, który trafi do Komisji 
Europejskiej, rządów siedmiu państw 
i parlamentarzystów.

Droga Via Carpatia to szlak, który 
ma nie tylko skomunikować północ 
Europy z krajami leżącymi na południu, 
ale przede wszystkim ma pobudzić go-

spodarczo wschodnie, biedniejsze te-
reny Unii Europejskiej. Droga ma też 
olbrzymie znaczenie dla rozwoju Pod-
karpacia, o czym wielokrotnie przeko-
nywał marszałek Mirosław Karapyta. 
Ta droga będzie niezbędna nie tyko jeże-
li chodzi  o połączenie z Lublinem i War-
szawą, ale także będziemy mieli łatwy 
dostęp do Bałkanów i na północ Europy, 
a to otworzy nas komunikacyjnie – tłu-
maczy marszałek.

Stąd pomysł konferencji, na którą 
zostali zaproszeni przedstawiciele re-
gionów, przez które ma przebiegać Via 
Carpatia, aby wspólnie działać na rzecz 
przyspieszenia tej inwestycji. Marsza-
łek Mirosław Karapyta otwierając spo-
tkanie przekonywał, że Podkarpacie 
ma szczególne prawo, aby upominać 
się o tę drogę, gdyż to właśnie u nas,  
w Łańcucie w 2006 roku rozmawiali 
ministrowie z Litwy, Polski, Słowa-

cji i Węgier. Spotkanie zakończyło się 
wówczas podpisaniem Deklaracji Łań-
cuckiej ws. rozszerzenia sieci TEN-T  
o szlak Via Carpatia. Cztery lata póź-
niej w 2010 roku do tej inicjatywy przy-
łączyły się również: Rumunia, Bułgaria 
i Grecja. Ministrowie ds. transportu 
siedmiu krajów, przez które przebiega 
szlak, podpisali w Łańcucie nową wer-
sję Deklaracji Łańcuckiej. 

Głównym tematem konferencji  
w Rzeszowie było to czy uda się wpisać 
Via Carpatia do sieci bazowej TEN-T. 
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To dawałoby szansę na realizację tej 
drogi do 2030 roku. Obecny na konfe-
rencji wiceminister Maciej Jankowski  
z Ministerstwa Transportu, Budownic-
twa i Gospodarki Morskiej, przekony-
wał, że najważniejsze jest to, że polski 
odcinek Via Carpatia  znalazł się w sie-
ci TEN-T. To, że polski odcinek nie jest  
w sieci bazowej, nie oznacza, że nie mo-
żemy korzystać z unijnego wsparcia. Do 
tego, aby można było korzystać z fundu-
szu spójności dla modernizowania tej 
drogi istotne jest, aby ona była częścią 
transeuropejskiej sieci transportowej, 
niezależnie czy będzie w sieci bazowej 
czy kompleksowej – przekonywał wice-
minister. 

Podkarpacki odcinek Via Carpatia 
to droga ekspresowa S-19. Odcinek  
z Rzeszowa do Lublina, jak zapewniał 
niedawno premier Donald Tusk, ma 
być w całości gotowy do 2015 roku. 
Droga na południe z Rzeszowa do Bar-
winka będzie dużo bardziej kosztowna 
i pracochłonna. 

Podczas konferencji głos w dyskusji 
zabrali między innymi Peter Chudik – 
Predseda Kraju Preszowskiego, Martin 
Sima ze Słowacji – dyrektor Departa-
mentu Przygotowania Inwestycji Kra-
jowej Spółki Autostradowej, Wiesław 
Kaczor – dyrektor oddziału GDDKiA 
w Rzeszowie oraz Tomasz Poręba – po-
seł do Parlamentu Europejskiego z ra-
mienia PiS, który uważa, że wciąż trze-
ba zabiegać o wpisanie Via Carpatia do 
sieci bazowej TEN-T, aby mogła być jak 
najszybciej realizowana 

Konferencja zakończyła się podpi-
saniem Apelu Regionów Państw Eu-
ropejskich o uznanie znaczenia szlaku 
Via Carpatia dla spójności UE oraz 
włączenia go na całej długości do sieci 
bazowej TEN-T. 

Szlak Via Carpatia
Szlak Via Carpatia łączy 7 państw Unii Europejskiej: Litwę, Polskę, Słowację, Węgry, Rumunię, 
Bułgarię, Grecję. Przebiega przez 41 regionów/województw UE.
Droga ma mieć 2 235 km długości i ma przebiegać od litewskiego miasta Kłajpeda nad Morzem 
Bałtyckim do miasta Thessaloniki w Grecji.
Dodatkowo szlak posiada dwa odgałęzienia:
- w Rumuni z miasta Lugoj do Konstanty nad Morzem Czarnym o długości ok. 692 km
- oraz w Bułgarii z miasta Sofia w kierunku zewnętrznej granicy UE z Turcją w miejscowości  
Svilengrad, o długości ok. 340 km.
Razem długość szlaku „Via Carpatia” wynosi ok. 3 267 km.
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Dostępność komunikacyjna regio-
nu to jeden z priorytetów samorządu 
województwa, dlatego na inwestycje 
drogowe na Podkarpaciu przeznacza-
ne są miliony złotych. Lwia część tych 
pieniędzy pochodzi ze środków unij-
nych. Dzięki nim w ramach perspek-
tywy 2007 – 2013 udało się naprawić, 
zmodernizować, a także wybudować 
wiele kilometrów dróg. Oto mapa 
drogowych inwestycji Podkarpacia.

OBWODNICA GRĘBOWA

Obwodnica Grębowa, powstała  
w ciągu drogi wojewódzkiej nr 871 Sta-
lowa Wola - Tarnobrzeg - Nagnajów. 
Głównym celem tej drogi obwodowej 
jest wyprowadzenie ciężkiego ruchu 
poza miasto, aby oddalić go od zabu-
dowań. Nowa droga ma długość 5 km 
i kosztowała ponad  44 mln złotych  
z czego blisko 38 mln pochodziło z do-
finansowania z Europejskiego Fundu-
szu Rozwoju Regionalnego. W ciągu tej 
drogi wyremontowany został również 
wiadukt nad linią kolejową w Stalowej 
Woli. To są dwie bardzo ważne inwesty-
cje na północy regionu, które sprawiły, 
że czas przejazdu ze Stalowej Woli do 
Tarnobrzega znacząco się skrócił – pod-
kreśla wicemarszałek Zygmunt Cho-
lewiński – odpowiedzialny za kwestie 
związane z infrastrukturą – wiadukt  

w Stalowej Woli poprawił bezpieczeń-
stwo ruchu w centrum miasta, a zwięk-
szenie jego nośności do 40 ton sprawiło, 
że mogą po nim teraz  jeździć ciężki sa-
mochody – dodaje wicemarszałek.

KOLBUSZOWA TEŻ MA OBWOD-
NICĘ

O tym, że samorząd województwa 
jest skuteczny w pozyskiwaniu ze-
wnętrznych  środków na inwestycje, 
świadczy przebudowany odcinek dro-
gi wojewódzkiej Kolbuszowa – Mie-
lec wraz z budową małej obwodnicy 
Kolbuszowej. Projekt ten uzyskał dofi-
nansowanie z Programu Operacyjne-
go Rozwój Polski Wschodniej na lata 
2007 – 2013. Przebudowa drogi mie-
dzy Kolbuszową a Mielcem to kolejna 
duża inwestycja, którą zrealizowaliśmy 
dzięki dofinansowaniu z funduszy eu-
ropejskich, przebudowany odcinek drogi 
wojewódzkiej poprawi komfort podróżo-
wania oraz bezpieczeństwo korzystających  
z niego kierowców – zapewnia wicemar-
szałek Zygmunt Cholewiński, dodając 
- Ten ponad 20 kilometrowy odcinek 
drogi poprawi również czas dojazdu  
z Mielca do Rzeszowa. W ramach prze-
budowy wykonano modernizację mostu 
w Świerczowie oraz budowę nowego 
mostu na rzece Nil w Kolbuszowej. 

WIADUKT W MIELCU

Kolejną zakończoną inwestycją jest 
przebudowa wiaduktu w Mielcu nad 
linią kolejową PKP, która obejmowała 
przebudowę dwóch bliźniaczych kon-
strukcji obiektu: północną i południo-
wą. Podstawowym celem było podnie-
sienie nośności obiektu do klasy B to 
jest 40 ton. Zmodernizowano również 
oświetlenie, odwodnienie, teletechnikę 
wiaduktu oraz zamontowano ekrany 
akustyczne na dojeździe do obiektu.

.. I OBWODNICA 

Bardzo ważnym projektem, który 
obecnie realizuje samorząd wojewódz-
twa jest budowa obwodnicy Mielca 
w ciągu drogi wojewódzkiej nr 985 
Nagnajów – Dębica. Inwestycja, na 
którą udało się zdobyć dofinansowa-
nie z Programu Operacyjnego Rozwój 
Polski Wschodniej, została podzielona 
na III etapy. O konieczności budowy 
tej obwodnicy dla rozwoju naszego re-
gionu, nie muszę nikogo przekonywać.  
W Mielcu zlokalizowana jest prężnie 
działająca Specjalna Strefa Ekonomicz-
na. Przez te tereny nie biegnie żadna 
droga krajowa, transport do i ze strefy, 
odbywa się wyłącznie po drogach wo-
jewódzkich, dlatego musieliśmy podjąć 
dedcyzję o budowie całości obwodnicy, 
bo tylko wszystkie etapy pozwolą na cał-
kowite wyprowadzenie transportu cięż-
kiego z centrum miasta – przekonuje 
wicemarszalek Zygmunt Cholewiński 
-  Budowa obwodnicy Mielca jest po-
dzielona na trzy etapy, na dwa etapy zo-
stały zawarte już umowy wykonawcze, 
i są one w trakcie realizacji. Na trzeci, 
ostatni etap, został ogłoszony przetarg,  
i do końca roku 2012 powinna zostać za-
warta umowa na jego realizację. 

POŁĄCZENIE RZESZÓW-KIELCE

Kolejną inwestycją - w granicach 
powiatu mieleckiego - jest duży projekt 

Miliony na drogi
Tomasz Burdzy

Obwodnica Grębowa
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realizowany z województwem święto-
krzyskim. To budowa mostu na Wiśle 
w okolicach Połańca i połączenie z dro-
gą wojewódzką nr 764 po stronie świę-
tokrzyskiej oraz z drogą 875 na terenie 
Podkarpacia. Nowy most na Wiśle  
w Połańcu oraz przebudowy dróg wo-
jewódzkich połączą Rzeszów z Kielca-
mi. Początki tej inwestycji sięgają roku 
2002 – wtedy zostały podjęte pierwsze 
działania. Po wielu latach udało się do-
prowadzić do realizacji tego zadania. 
Inwestycja ta połączy Podkarpackie  
z województwem świętokrzyskim, nowa 
przeprawa na Wiśle będzie alternatywą 
dla mostów na drogach krajowych Nr 
9 w Nagnajowie oraz 73 w Szczucinie. 
Nowy most połączy również dwa obsza-
ry działalności gospodarczej, mielecką 
Specjalną Strefę Ekonomiczną oraz tere-
ny wokół Połańca, które niebawem zo-
staną włączone do Starachowickiej Spe-
cjalnej Strefy Ekonomicznej – tłumaczy 
wicemarszałek Zygmunt Cholewiński.

DROGI W BIESZCZADY

Atrakcją turystyczną Podkarpa-
cia są z pewnością Bieszczady, jednak 
sieć drogowa na południu regionu jest  
w bardzo złym stanie. Dlatego już od 
dłuższego czasu podejmowane są dzia-
łania, by doprowadzić do remontu 
ważnego dla Bieszczad szlaku komu-
nikacyjnego, a mianowicie drogi woje-
wódzkiej nr 892 Zagórz – Komańcza.  

Przebudowa tej drogi w znacznym 
stopniu poprawi komfort i bezpieczeń-
stwo, zarówno mieszkańców tych tere-
nów, jak i również turystów, którzy od-
wiedzają Bieszczady. 21 września 2012 
roku została podpisana umowa z firmą 
Budimex na realizację tego zadania. 
Warta około 120 mln złotych inwesty-
cja jest dofinansowana w ramach RPO 
(ok. 60 mln zł) oraz z budżetu państwa 
(54 mln zł).
Wśród bardzo ważnych projektów, 
które są planowane do realizacji jest 
rozbudowa tzw. drogi lotniskowej czyli 
drogi wojewódzkiej nr 869, która łączy 
dwie drogi krajowe nr 9 i 19. Nieba-
wem ruszy II etap przebudowy drogi 
wojewódzkiej nr 855 Stalowa Wola – 
Olbięcin oraz drogi nr 880 Jarosław – 
Pruchnik. 

Most w miejscowości Świerczów

Wiadukt St. Wola

Droga Kolbuszowa-Mielec
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Move on Green to nowy projekt  
w ramach unijnego programu INTER-
REG, który ma  za zadanie wspomóc 
rozwój zrównoważonego transportu 
na obszarach górskich i oddalonych 
od aglomeracji miejskich. 

Przez trzy dni, od 4 do 6 grudnia 
2012 roku goście z kilkunastu europej-
skich regionów dyskutowali na Pod-
karpaciu o tym, jak tworzyć, rozwijać  
i promować zrównoważony transport 
na obszarach wiejskich.  

„Ten projekt to poszukiwanie roz-
wiązań komunikacyjnych, które pozwa-
lałyby mieszkańcom małych miejscowo-
ści położonych na peryferiach regionów 
lub w terenach górskich  bezproblemowo 
przemieszczać się na swoim terenie oraz 
do centralnych ośrodków w sposób moż-

liwie efektywny. Ten transport nie może 
naruszać  walorów przyrodniczych regio-
nów oraz powinien być atrakcyjny pod 
względem ekonomicznym i społecznym. 
Trudno o jedną receptę, dlatego projekt 
ma służyć wypracowaniu dobrych prak-
tyk, bo podobne problemy mają też inne 
regiony w Europie” – mówi na temat 
Move on Green Lucjan Kuźniar, Czło-
nek Zarządu Województwa Podkar-
packiego. 

Projekt Move on Green - Poprawa 
zrównoważonego transportu na obsza-
rach wiejskich - realizowany jest w ra-
mach Programu Współpracy Między-
regionalnej INTERREG IV C, ze środ-
ków tego programu. Głównym celem 
projektu jest zwiększenie skuteczności 
polityki zrównoważonego transportu 

na obszarach wiejskich i górskich, tak 
aby uwzględniały one kwestie ochrony 
środowiska, socjalne i ekonomiczne. 
Temu  właśnie służy wymiana doświad-
czeń w zakresie zrównoważonej mobil-
ności.   

W Move on Green uczestniczy 13 
partnerów z 10 europejskich krajów. 
Podkarpacie przystąpiło do projektu  
w marcu 2012 roku. Do tej pory part-
nerzy spotkali się w Teruel w Hiszpanii, 
na Szetlandach, a teraz w Rzeszowie. 
Współpracując ze sobą regiony chcą 
wypracować strategie i praktyki doty-
czące zrównoważonego transportu. 

„Projekt nastawiony jest przede 
wszystkim na mieszkańców terenów gór-
skich i peryferyjnych, na spełnienie po-
trzeb  ludzi, którzy żyją z dala od dużych 

Aleksandra Gorzelak –Nieduży 
 

Podkarpackie włącza się  w „Move on Green” 
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miast i tam chcą pozostać. Ci ludzie nie 
chcą przenosić się do dużych miast, ale 
też chcą być mobilni. W projekcie mówi-
my o rozwiązaniach na dziś i na przy-
szłość, o samochodach elektrycznych  
i napędzanych innymi alternatywnymi 
paliwami, o łączeniu usług komunika-
cyjnych i transportowych, aby zmniej-
szyć koszty transportu. To wszystko to 
przyszłość, ale już teraz trzeba o niej 
myśleć” – mówiła w Rzeszowie  Laura 
Gascon Herrero z hiszpańskiej Prowin-
cji  Teruel, koordynator projektu.   

Move on Green ma ułatwić wy-
mianę dobrych praktyk pomiędzy eu-
ropejskimi regionami, które w całości 
lub części położone są w obszarach 
górskich. Wymiana doświadczeń do-
tyczących systemów transportowo – 
komunikacyjnych da regionom szansę 
na skorzystanie z  najciekawszych i naj-
lepiej pasujących do specyfiki regionu 
rozwiązań.

To daje realną szansę na większą 
skuteczność zrównoważonego trans-
portu na obszarach wiejskich. Chodzi 
o zapewnienie możliwości łatwego 
przemieszczania się i zachowania łącz-
ności ze światem, łatwości dotarcia do 
miejsca pracy, dostępu do opieki zdro-
wotnej czy edukacji dla mieszkańców 
obszarów zagrożonych wizją wyludnie-
nia i marginalizacji. Dostępność komu-
nikacyjna daje tym obszarom szansę na 
rozwój. 

Projekt realizowany będzie do 2014 
roku. Move on Green zwieńczony zo-
stanie wspólnym dokumentem zatytu-
łowanym: „Wytyczne polityk europej-
skich. Zalecenia w zakresie zrównowa-

żonego transportu na obszarach wiej-
skich.” Z propozycji zawartych w tym 
dokumencie będą mogli skorzystać nie 
tylko partnerzy projektu, ale wszystkie 
obszary wiejskie Europy. 
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Od początku roku 2012 Sejmik 
Województwa Podkarpackiego ob-
radował jedenastokrotnie. Radni –  
w wyniku podejmowanych uchwał – 
korygowali budżet województwa pod 
kątem polepszenia sytuacji w pod-
karpackiej służbie zdrowia, udziela-
li wsparcia podkarpackim gminom  
i powiatom, inicjowali nowe działania 
inwestycyjne. W wyniku ich decyzji 
Województwo Podkarpackie przystą-
piło również do nowych programów 
oraz uhonorowało osoby i instytucje 
szczególnie dlań zasłużone.

ZMIANY W BUDŻECIE 

Od początku bieżącego roku radni 
kilkukrotnie dokonywali zmian w bu-
dżecie województwa, które pozwolą 
m.in. na podjęcie działań ukierunko-
wanych na polepszenie sytuacji w za-
kresie ochrony zdrowia oraz na pod-
niesienie bezpieczeństwa mieszkańców 
gmin narażonych na zagrożenie po-
wodziami. Wiosną Sejmik zdecydował  
o rozpoczęciu przygotowań do reali-
zacji nowego zadania w postaci dużej 
inwestycji drogowej w pobliżu lotniska  
w Jasionce. Ma tam zostać rozbudowa-
na droga wojewódzka nr 869 łącząca 
węzeł A-4 Rzeszów Zachodni z węzłem 
S-19 Jasionka i połączona w sposób 
bezkolizyjny z istniejącymi drogami 
krajowymi nr 9 Radom – Barwinek  

i nr 19 Kuźnica – Rzeszów oraz z linią 
kolejową L–71. Wartość całego zada-
nia (które realizowane będzie w latach 
2012-2015) wyniesie 109 mln. 

DOTACJE DLA GMIN I POWIATÓW

Biorąc pod uwagę potrzeby podkar-
packich gmin i powiatów oraz poten-
cjał jakim one dysponują, Sejmik wie-
lokrotnie decydował się na udzielenie 
wsparcia finansowego jednostkom te-
rytorialnym w kontekście konkretnych 
planowanych przez nie działań. I tak,  
w pierwszym półroczu na usuwanie 
skutków klęsk żywiołowych radni prze-
kazali 250 tys. zł dla Gminy Harasiuki, 
oraz 200 tys. dla Jasła i Gminy Gawłu-
szowice – ta ostatnia dotacja przezna-
czona jest na zakup wysokowydajnej 
pompy i agregatu pompowego. Pomoc 
otrzymały też Gminy Trzebownisko 
(295 tys. zł) i Głogów Małopolski (po-
nad 73 tys. zł) celem uzupełnienia wkła-
du własnego w projekcie „Budowa sieci 
kanalizacyjnej i wodociągowej łączącej 
strefę S1 ze strefą S1-3 Podkarpackiego 
Parku Naukowo – Technologicznego”. 

Pomocy finansowej (379 tys. zł) 
udzielono także poszczególnym po-
wiatom m.in. na: budowy chodników, 
parkingów oraz kilka projektów nasta-
wionych na poszerzenie infrastruktu-
ry bibliotecznej. Podjęto też uchwałę  
o przyznaniu dotacji na prace kon-

serwatorskie, restauratorskie i roboty 
budowlane przy zabytkach wpisanych 
do rejestru zabytków na obszarze wo-
jewództwa podkarpackiego – Sejmik 
przeznaczył na ten cel łącznie 2,7 mln zł 
wpierając renowację 113 obiektów. 

NOWE PROGRAMY

Wiosną radni zdecydowali o przy-
stąpieniu województwa podkarpackie-
go do projektów 1130R4 MOVE ON 
GREEN oraz 1031 TOURAGE. Celem 
pierwszego jest m.in. przygotowanie 
„Wytycznych polityk europejskich. 
Zaleceń w zakresie zrównoważonego 
transportu na obszarach wiejskich”, 
przydatnych dla wszystkich obszarów 
wiejskich w Europie. Drugi projekt 
skoncentrowany będzie na wzmocnie-
niu regionalnych gospodarek poprzez 
rozwój turystyki seniorów i wsparcie 
dla rozwiązań umożliwiających ak-
tywne i zdrowe starzenie się. Sejmik 
przyjął również projekt systemowy pn. 
„Podkarpacie stawia na zawodowców”. 
Realizowany on będzie przez WUP  
w Rzeszowie wspólnie z organami pro-
wadzącymi szkoły zawodowe (20 po-
wiatów ziemskich, 4 powiaty grodzkie, 
2 szkoły ministerialne, 2 gminy prowa-
dzące szkoły zawodowe i 2 organy nie-
publiczne). 

Przyjęto też do realizacji „Program 
Rozwoju Bazy Sportowej Województwa 

Sejmik Województwa  
– czym zajmowali się radni w 2012 r.?

Rafał Polak

8 Podkarpacki Przegląd Samorządowy



Podkarpackiego na rok 2012” obejmu-
jący zadania kontynuowane z lat ubie-
głych i zadania nowe. Limit środków  
z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej 
dla Podkarpacia określono na pozio-
mie prawie 11 mln, zaplanowano dofi-
nansowanie 25 nowych zadań. Przyjęto 
również Plan Gospodarki Odpadami 
obejmujący wszystkie rodzaje odpadów 
powstających na obszarze wojewódz-
twa oraz przywożonych na jego obszar. 

ZASŁUŻENI DLA WOJEWÓDZTWA

Podczas kilku ostatnich sesji Sejmik 
przyznał kilka odznak „Zasłużony dla 
Województwa Podkarpackiego”. Otrzy-
mali je: profesor Jerzy Buzek, kapitan 
Tadeusz Wrona, Biuro Wystaw Arty-
stycznych w Rzeszowie,  a także Hans 
Bollinger, Danuta Steczkowska  oraz 
Przedsiębiorstwo Produkcji Kruszywa  
i Usług Geologicznych „KRUSZGEO”.

SEJMIK WYRAŻA OPINIE

W wyniku obrad Radni przyjęli 
również szereg stanowisk. M.in.: za-
protestowali przeciwko odmowie roz-
szerzenia koncesji dla Fundacji Lux 

Veritatis (właściciela Telewizji Trwam) 
na nadawanie programu telewizyjnego 
techniką cyfrową naziemną ,sprzeciwi-
li się też likwidacji powiatowych stacji 
Sanepidu oraz podjęli uchwałę wyraża-
jącą zdecydowany sprzeciw wobec rzą-
dowych planów wprowadzenia nowej 
reguły ograniczającej deficyt jednostek 
samorządu terytorialnego. Przyjęto 
również stanowisko wobec braku jed-
noznacznych uregulowań prawnych 
dotyczących lokalizacji elektrowni 

wiatrowych, w którym zadeklarował 
potrzebę wystąpienia z inicjatywą do 
Rządu, Sejmu i Senatu w sprawie pilne-
go przyjęcia przez nie rozwiązań praw-
nych jednoznacznie określających bez-
pieczną odległość lokalizacji elektrowni 
wiatrowych od siedzib ludzkich, miejsc 
przebywania zwierząt oraz zapewniają-
cych zachowanie wartości środowiska 
naturalnego.
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Stolica Podkarpacia w dniach 22-23 
listopada, za sprawą przybyłych do Rze-
szowa specjalistów w dziedzinie onkolo-
gii, stała się miejscem dyskusji na temat 
diagnostyki i leczenia chorób nowotwo-
rowych. Okazją do zorganizowania kon-
ferencji, która odbyła się w okazałej auli 
Instytutu Muzyki Uniwersytetu Rzeszow-
skiego było 60-lecie Onkologii na Pod-
karpaciu.

W konferencji udział wzięli m.in.: 
Członek Zarządu Województwa Podkar-
packiego Sławomir Miklicz, Wojewoda 
Podkarpacki Małgorzata Chomycz - Śmi-
gielska, Biskup diecezji rzeszowskiej Kazi-
mierz Górny, a także dyrektorzy placówek 
medycznych oraz specjaliści z dziedziny 
onkologii. 

Członek zarządu Sławomir Miklicz  
w swoim przemówieniu zwrócił uwagę 
na poprawiającą się z roku na rok sytuację  
w służbie zdrowia na Podkarpaciu, szcze-
gólnie w kontekście rozwoju podkarpackiej 
onkologii: Samorząd Województwa Pod-
karpackiego dokłada wszelkich starań, aby 
służba zdrowia, w tym podkarpacka onko-
logia była zorganizowana na najwyższym 
poziomie. Te działania samorządu są dobrze 
uwarunkowane i służą rozwojowi onkologii 
przede wszystkim z myślą o dobru pacjenta. 
Na Podkarpaciu postęp w tej dziedzinie jest 
ogromny, z sukcesem leczymy coraz więcej 
chorych, lecz na mapie regionu są jeszcze bia-
łe plamy, które będziemy starali się w kolej-
nych latach likwidować. Dlatego już wkrótce 
ruszymy z budową oddziału onkohematolo-
gii dziecięcej przy Szpitalu Wojewódzkim nr 
2 w Rzeszowie, który pozwoli leczyć dzieci 
z terenu województwa. Również wspólnie 
z Wojewodą Podkarpackim i Prezydentem 
Miasta Rzeszowa chcemy uruchomić na 
Uniwersytecie Rzeszowskim kierunek lekar-
ski. Mam nadzieję, że w przeciągu 2-3 naj-
bliższych lat rozpocznie się nabór na nowy 
kierunek. [...] Jestem przekonany, że ta kon-
ferencja i wygłoszone na niej referaty, a także 
wspólna dyskusja, przyczynią się do lepszego 
zrozumienia problemu i intensyfikacji dzia-
łań na rzecz walki z nowotworami.

W konferencji głos zabrała także Wo-
jewoda Podkarpacki Małgorzata Chmycz 
– Śmigielska, która m.in. zwróciła uwagę 
na znaczny postęp w dziedzinie wykrywal-

ności i leczenia chorób nowotworowych:  
W ostatnich latach jesteśmy świadkami po-
stępu w leczeniu chorób nowotworowych, co 
jest konsekwencją stosowania coraz nowo-
cześniejszej aparatury, ale jest związane rów-
nież z podnoszeniem standardów leczenia  
w podkarpackich szpitalach. [...].

Biskup diecezji rzeszowskiej Kazi-
mierz Górny zwrócił natomiast uwagę 
na istotę stosunków pomiędzy lekarzem  
a pacjentem: Na Podkarpaciu czyni się wiele 
starań dla opieki nad chorym człowiekiem. 
Cieszymy się z nowych urządzeń, ale nawet 
one nie są w stanie zastąpić opieki lekarskiej. 
Pochylenie się lekarza nad chorym, nad jego 
cierpieniem, budzi w nim chęć do życia -  
a tego żadne nowoczesne urządzenia nie są 
w stanie dać człowiekowi.

Podczas konferencji głos zabrali także: 
Przewodniczący Polskiego Towarzystwa 

Onkologicznego prof. dr hab. n. med. Jacek 
Jassem, Konsultanci Krajowi: Radioterapii 
prof. dr hab. n. med. Marian Reinfuss, On-
kologii Klinicznej prof. dr hab. n. med. Ma-
ciej Krzakowski, Chirurgii Onkologicznej 
prof. dr hab. n. med. Krzysztof Herman.

Uczestnicy konferencji zmierzyli się 
m.in. z tematami: „Powikłania w leczeniu 
radioterapią”, „Powikłania w leczeniu che-
mioterapią”, „Proces komunikacji z cho-
rym w sytuacji choroby nowotworowej”, 
czy „Profilaktyka i diagnostyka raka szyjki 
macicy”.

Podczas konferencji Wojewoda Pod-
karpacki Małgorzata Chomycz – Śmigielska 
odznaczyła pracowników służby zdrowia 
odznaczeniami państwowymi – Medalami 
za Długoletnią Służbę.

60-lecie podkarpackiej onkologii
Daniel Kozik
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5 grudnia uroczyście oddano do 
użytku Inkubator Technologiczny  
w Podkarpackim Parku Nauko-
wo-Technologicznym „Aeropolis”.  
W Inkubatorze znajdą miejsce małe  
i średnie przedsiębiorstwa specjalizu-
jące się w produkcji zawansowanych 
technologicznie wyrobów na potrzeby 
lotnictwa, informatyki, elektroniki. 

W uroczystości otwarcia Inkuba-
tora wziął udział marszałek Mirosław 
Karapyta, przewodnicząca Sejmiku 
Teresa Kubas-Hul, przewodniczący 
sejmowej komisji infrastruktury po-
seł Zbigniew Rynasiewicz. Funkcje 
gospodarza uroczystości pełnił prezes 
Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Re-
gionalnego Krzysztof Kłak. Inkubator 
znajduje się w miejscowości Tajęcina 
na terenie Strefy S1 przy drodze woje-
wódzkiej 869 w pobliżu portu lotnicze-
go Rzeszów-Jasionka. W najbliższym 
czasie powstanie tutaj także Centrum 
Wystawienniczo-Kongresowe.

Obiekt Inkubatora Technologicz-
nego ma powierzchnię 5 300 m kw. 

Znajduje się tu trzykondygnacyjny 
moduł administracyjny z 57 biura-
mi do wynajęcia dla przedsiębiorców.  
W budynku dwukondygnacyjnym 
znajdują się: sala konferencyjna na 
ok. 200 osób oraz dwie sale na spotka-
nia dla grup liczących po 20-25 osób.  
W części jednokondygnacyjnej znaj-

duje się 12 pomieszczeń o powierzch-
ni 100, 200 i 300 m kwadratowych.

Firmy, które zostaną zakwalifi-
kowane do wynajęcia pomieszczeń 
produkcyjnych i biurowych w Inku-
batorze mogą liczyć na preferencyjne 
warunki najmu. Mogą tam przebywać 
przez okres pięciu lat.

Inkubator technologiczny  
w Aaeropolis otwarty

Wisław Bek
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Port Lotniczy „Rzeszów-Jasion-
ka”, Zamek w Dzikowie, rewitalizacja 
centrum Ropczyc, platforma do nauki 
specjalistycznego technicznego języ-
ka angielskiego oraz Zakład Aktyw-
ności Zawodowej w Oleszycach – to 
zwycięzcy pierwszej edycji konkursu 
Unijne Perły Podkarpacia. Zwycięz-
ców wybrali mieszkańcy Podkarpacia 
w głosowaniu internetowym. Statuet-
ki laureatom wręczył marszałek Mi-
rosław Karapyta.

Konkurs cieszył się ogromnym za-
interesowaniem wśród internautów.  
W głosowaniu wzięło udział około 40-
stu tysięcy osób. Zwycięzcami poszcze-
gólnych kategorii zostali:

Perła  wśród projektów społecz-1. 
nych

Zakład aktywności Zawodowej w Ole-
szycach – Polskie Stowarzyszenie na 
Rzecz Osób z Upośledzeniem Umy-
słowym Koło w Jarosławiu.

Perła  wśród projektów przedsię-2. 
biorców

Stworzenie unikatowej platformy dla 
branży lotniczej i technicznej podno-
szącej kwalifikacje w dziedzinie specja-
listycznego języka angielskiego – DRE-

AMLINE Marcin Szpecht.
Perła wśród projektów dot. tury-3. 
styki i kultury

Adaptacja zespołu parkowo-zamkowe-
go w Dzikowie dla potrzeb Muzeum 
Historycznego Miasta Tarnobrzega – 
etap III – Miasto Tarnobrzeg.

Perła wśród projektów dot. Infra-4. 
struktury technicznej i publicz-
nej

Port Lotniczy Rzeszów – budowa no-
wego terminalu pasażerskiego – Port 
Lotniczy „Rzeszów – Jasionka” sp. z o.o.

Perła  wśród projektów dot. 5. 
ochrony środowiska, społeczeń-
stwa informacyjnego i rewitali-
zacji 

Rewitalizacja centrum Ropczyc – Gmi-
na Miasto Ropczyce.

Marszałek Mirosław Karapyta 

Unijne Perły rozdane!
Monika Konopka
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gratulując wszystkim nominowanym  
i zwycięzcom podkreślał, że fundusze 
unijne nie zawsze są widoczne, nie za-
wsze je dostrzegamy, ale z całą pewno-
ścią zmieniają nasz region na lepsze.

Dzięki środkom unijnym nasze wo-

jewództwo staje się coraz bardziej atrak-
cyjne. Niemal każdego dnia spotykam 
się z inwestorami z zagranicy, którzy 
są zainteresowani, aby tu inwestować – 
mówił marszałek Mirosław Karapyta 
- chciałbym podziękować serdecznie nie 

tylko tym, którzy realizują tak widoczne 
projekty jak te dotyczące infrastruktury, 
ale także tym, którzy realizują projekty 
społeczne. Mam nadzieję, że Perły Pod-
karpacia będą dla wszystkich chlubą  
i dumą – dodał marszałek. 
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Parlamentarzyści, samorządowcy 
przedstawiciele biznesu i organizacji 
pozarządowych przybyli 30 listopada 
na Politechnikę Rzeszowską, by wziąć 
udział w konferencji podsumowują-
cej stan wdrażania Regionalnego Pro-
gramu Operacyjnego Województwa 
Podkarpackiego w 2012 roku.

Samorząd Województwa Podkar-
packiego reprezentował wicemarszałek 
Zygmunt Cholewiński, udział w kon-

ferencji wzięli także Posłowie na Sejm 
RP: Renata Butryn, Krystyna Skowroń-
ska i Andrzej Szlachta.

Wicemarszałek Zygmunt Chole-
wiński w swoim wystąpieniu zwrócił 
uwagę na to, jak ogromną popularno-
ścią cieszy się RPO na Podkarpaciu, 
co bezsprzecznie świadczy o jego suk-
cesie: Od początku realizacji RPO WP 
ogłoszono 65 konkursów, w których 
beneficjenci złożyli prawie 3 900 wnio-
sków. Podpisano ponad 1 900 umów 
o dofinansowanie na łączną kwotę po-
nad 4 mld zł. Do końca października 
zakończono 1113 projektów na kwotę 
dofinansowania z Europejskiego Fundu-
szu Rozwoju Regionalnego w wysokości 
1,85 mld zł. Chcę dziś, choć może to za-
brzmi nieskromnie, podkreślić, że udało 
się osiągnąć sukces, który jest udziałem 
nas wszystkich. Jesteśmy liderem wśród 
szesnastu województw realizujących 
RPO pod względem długości zmoder-
nizowanych dróg, odnotowaliśmy też 
największy postęp w zakresie budowy  
i modernizacji sieci kanalizacji sanitar-
nej. Ilość zakupionych specjalistycznych 
wozów strażackich również stawia nas 
w czołówce wśród szesnastu regionów 
realizujących RPO.

Wicemarszałek Cholewiński mó-
wił także o konieczności skupienia się 
na przyszłej perspektywie finansowej:  
W przyszłym roku nie planujemy ogła-
szania konkursów, będziemy raczej fi-
nalizować proces realizacji RPO WP, 
zaś siła ciężkości naszej pracy zostanie 
skierowana na przygotowanie kolejnego 
okresu programowania. Proces ten już 
teraz jest dość zaawansowany.

Specjalistyczne dane dotyczące 
programu regionalnego, stanu jego 
wdrażania, a także informacje na te-
mat nowego okresu programowania, 
uczestnikom konferencji przekazała 
Marta Matczyńska - dyrektor Departa-
mentu Rozwoju Regionalnego Urzędu 
Marszałkowskiego.

O przyszłości odnawialnych źródeł 
energii w województwie podkarpackim 
można było usłyszeć z ust Grzegorza 
Wisza - prezesa Podkarpackiego Kla-
stra Energii Odnawialnej w Rzeszowie, 
z kolei o rozwoju odnawialnych źródeł 
energii w przyszłej perspektywie finan-
sowej mówił Grzegorz Wiśniewski pre-
zes Instytutu Energetyki Odnawialnej 
w Warszawie.

Podczas konferencji odbyła się tak-
że promocja albumu prezentującego in-
westycje współfinansowane ze środków 
RPO WP na terenie województwa pod-
karpackiego. Ogromne zainteresowa-
nie wzbudził także prezentowany przez 
Mielecką Agencję Rozwoju Regional-
nego, miejski samochód napędzany 
energią elektryczną, będący w całości 
dziełem polskich inżynierów.

Konferencja podsumowująca stan 
wdrażania Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Podkar-
packiego w 2012 roku w wojewódz-
twie podkarpackim była w całości 
finansowana ze środków Europejskie-
go Funduszu Rozwoju Regionalnego  
w ramach RPO WP.

Podsumowanie stanu wdrażania 
RPO WP w 2012 roku

Daniel Kozik
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W latach 80-tych XX wieku staty-
styczny polski Kowalski konsumował 
około 18 kg mięsa wołowego w ciągu 
roku. W 2012 roku ta ilość zmalała do 
zaledwie 2,1 kg na rok. Te wskaźniki 
wyraźnie ukazują, że Polska należy do 
krajów o najniższym wskaźniku spoży-
cia wołowiny nie tylko w Europie, ale  
i na świecie. 

Między innymi właśnie po to, aby 
odwrócić ten niekorzystny trend, Sa-
morząd Województwa Podkarpackiego 
podejmuje działania promujące i wspie-
rające chów i hodowlę bydła mięsnego 
oraz mlecznego na Podkarpaciu. 

Elementem tych działań było fo-
rum dyskusyjne „Produkcja wołowiny 
w południowo-wschodniej Polsce przy 
wykorzystaniu bydła ogólnoużytko-
wego ze szczególnym uwzględnieniem 
rasy simentalskiej”, które 20 listopada 
2012 roku odbyło się w Urzędzie Mar-
szałkowskim w Rzeszowie.  

Uczestnikami forum byli naukow-
cy, hodowcy,  przedstawiciele samorzą-
dów oraz instytucji okołorolniczych. 
Otwierając debatę Członek Zarządu 
Województwa Lucjan Kuźniar  mówił 
o założeniach opracowanego i wdra-
żanego właśnie „Programu aktywizacji 
gospodarczo- turystycznej wojewódz-
twa podkarpackiego poprzez promocję 
cennych przyrodniczo i krajobrazowo 
wskazanych terenów łąkowo - pastwi-
skowych z  zachowaniem bioróżno-
rodności, w oparciu o naturalny wy-

pas”. Jednym z celów, finansowanego 
z budżetu województwa programu 
jest wzrost pogłowia zwierząt gospo-
darskich oraz zachęcenie rolników do 
prowadzenia gospodarstw na terenach 
trudnych do ich funkcjonowania.  

Podkarpacie to obszar wielu szans 
dla rozwoju chowu i hodowli bydła. 
Mamy ogromny potencjał do wykorzy-
stania i wiele niewykorzystanych tere-
nów, na których można prowadzić wy-
pas zwierząt i dlatego robimy wszystko, 
aby zachęcić do jeszcze bardziej aktyw-
nych działań hodowców. Zależy nam 
też na tym, aby odbudować zaintereso-
wanie konsumentów mięsem wołowym 
i zwiększyć obecność wołowiny na pol-
skich stołach – mówił w czasie forum 
Członek Zarządu Lucjan Kuźniar.  
O konieczności odwrócenia nieko-
rzystnych trendów w hodowli bydła 
na Podkarpaciu oraz wadze wysiłków, 
jakie podejmują w tym celu wspólnie 
Samorząd Województwa oraz Polski 
Związek Hodowców Bydła 
Simentalskiego mówił 
Prezes Polskiego Związku 
Hodowców Bydła Simen-
talskiego – Edgar Benes.  

O stanie obecnym  
i perspektywach dla 
rozwoju produkcji mię-
sa wołowego w Polsce  
i na Podkarpaciu mówił  
w czasie debaty dr inż. 
Zenon Choroszy z Insty-

tutu Zootechniki Państwowego Insty-
tutu Badawczego w Krakowie. Temat 
bioróżnorodności, która staje się moż-
liwa dzięki ekstensywnemu użytkowa-
niu łąk i pastwisk do wypasu zwierząt, 
poruszyła prof. dr hab. Maria Ruda  
z Państwowej Wyższej Szkoły Zawodo-
wej w Krośnie. W trakcie konferencji 
wielokrotnie podkreślano, że wołowina 
jest wartościowym mięsem o niezwy-
kłych walorach kulinarnych oraz od-
żywczych, między innymi jako źródło 
pełnowartościowego białka, żelaza, 
potasu, fosforu i magnezu, witamin  
z grupy B, A, D i E oraz przeciwutlenia-
czy. Prezentację poświęconą tej kwestii 
przedstawił prof. dr hab. Władysław 
Migdał z Uniwersytetu Rolniczego  
w Krakowie. Po zakończeniu forum 
jego uczestnicy degustowali dania  
z wołowiny, przygotowane przez 
uczniów Zespołu Szkół Gospodarczych 
w Rzeszowie oraz kucharzy z hotelu 
Hyatt w Warszawie.   

„Produkcja wołowiny w południowo  
- wschodniej Polsce” – debata w Rzeszowie

Aleksandra Gorzelak – Nieduży
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Coraz większą popularnością 
cieszą się imprezy popularyzujące 
osiągnięcia naukowo-techniczne.  
W ostatnim czasie zorganizowano w na-
szym regionie cztery takie wydarzenia.

MIELEC

Podczas mieleckiego festiwalu 
przedstawiono liczne projekty i pre-
zentacje dotyczące praktycznego zasto-
sowania osiągnięć naukowych w wie-
lu dziedzinach życia, ze szczególnym 
uwzględnieniem edukacji. Interesującą 
propozycją była też wystawa „Ekspery-
mentuj!” przygotowana przez warszaw-
skie Centrum Nauki Kopernik. Festi-
wal w Mielcu zorganizowały wspólnie: 
Samorządowe Centrum Kultury, Agen-

cja Rozwoju Regionalnego „MARR” 
oraz Centrum Kształcenia Praktyczne-
go i Doskonalenia Nauczycieli, którego 
dyrektorem jest radny województwa – 
Zdzisław Nowakowski.

KOLBUSZOWA

Pomysł festiwali znakomicie się 
sprawdza, dlatego też imprezę podob-
ną do mieleckiej zorganizowano w tym 
roku w Kolbuszowej. Jej celem było 
zainteresowanie młodych ludzi nauką  
i techniką, a atrakcją, która miała w tym 
pomóc – wystawy towarzyszące impre-
zie oraz pokazy „Kopernik na kółkach”. 
Kolbuszowski Festiwal Nauk i Techniki 
zorganizowany został  w Zespole Szkół 
Technicznych, przez Stowarzyszenie 

na Rzecz Rozwoju Społecznego „Col-
busovia”, któremu szefuje radna woje-
wódzka Ewa Draus, a wsparcia meryto-
rycznego udzieliło ponownie Centrum 
Nauki Kopernik z Warszawy. Jednym 
w elementów kolbuszowskiego festiwa-
lu była konferencja „Kolbuszowa XXI 
wieku – nowoczesne technologie w na-
uce i przemyśle” poprowadzona przez 
Ewę Draus oraz Ryszarda Zielińskiego, 
dyrektora Zespołu Szkół Technicznych. 
Wzięli w niej udział znakomici goście, 
w tym przewodnicząca sejmiku Teresa 
Kubas-Hul, wicemarszałek wojewódz-
twa Zygmunt Cholewiński, prezes sto-
warzyszenia „Dolina Lotnicza” Marek 
Darecki, prorektor Politechniki Rze-
szowskiej prof. Leszek Woźniak.

Podkarpackie festiwale
 nauki i techniki

Wojciech Dudek, Ewa Kamler
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RZESZÓW X 2

Kolejnym wydarzeniem był, od-
bywający się już po raz piąty, festiwal 
rzeszowski – zatytułowany „Piękno 
Ziemi, jakość życia”. Impreza zor-
ganizowana została w Regionalnym 
Centrum Dydaktyczno – Admini-
stracyjnym i Biblioteczno – Admini-
stracyjnym Politechniki Rzeszowskiej 
przy udziale Uniwersytetu Rzeszow-
skiego. Wykład inaugurujący wyda-
rzenie wygłosiła Teresa Kubas-Hul, 
która podkreślała walory nasze-
go regionu, podsumowując zasoby 
Podkarpacia stanowiące olbrzymi 
potencjał turystyczny, na którym 
oprzeć należy promocję wojewódz-
twa. Również w Rzeszowie odbył się 
w październiku Podkarpacki Festiwal 
Nauki i Techniki. Jego pierwszy dzień 
miał charakter otwarty, a wszyscy 
zwiedzający mogli uczestniczyć w po-
kazach Centrum Nauki Kopernik, ta-
kich jak: interaktywna wystawa „Eks-
perymentuj” i „Niskie temperatury”. 
Dużym zainteresowaniem cieszyły 
się również wirtualne loty samolo-
tem, warsztaty „Budowa i progra-
mowanie robotów z klocków Lego”, 

wystawa statyczna szybowca Jantar 
oraz rakiet i modeli kosmicznych. 
Najważniejszym wydarzeniem dru-
giego dnia imprezy była konferencja 
plenarna pn. „Innowacyjna edukacja  
w nowym okresie programowania 
UE”, którą otworzyła Przewodnicząca 
Sejmiku Województwa Podkarpac-
kiego – Teresa Kubas-Hul. Z kolei, 
podczas panelu dyskusyjnego prowa-
dzonego przez Zdzisława Nowakow-

skiego – Przewodniczącego Komi-
sji Rozwoju Regionalnego Sejmiku, 
próbowano odpowiedzieć na pytanie 
„Czy nauka musi odbywać się tylko 
w murach szkolnych?” Dodatkowymi 
wydarzeniami festiwalu były wysta-
wy szkół, instytucji i przedsiębiorstw, 
wykłady i warsztaty popularno-nau-
kowe. Impreza odbyła się jako local 
event w ramach Open Days 2012 UE.
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Ponad 150 przedstawicieli sa-
morządów, agencji interaktywnych, 
public relations i mediów, przybyło 
do Rzeszowa, by przez dwa dni dys-
kutować m.in. o współczesnych for-
mach komunikacji międzyludzkiej, 
kampaniach public relations miast 
i regionów, a także wykorzystaniu 
marketingu w promocji samorzą-
dów, w ramach odbywającego się  
w dniach 15-16 listopada Kongresu 
Innowacyjnego Marketingu w Sa-
morządach w Hotelu Hilton Garden 
Inn w Millenium Hall.

Samorząd województwa podkar-
packiego reprezentował członek za-
rządu Sławomir Miklicz, który pod-
czas otwarcia mówił o konieczności 
promocji polskich regionów i potrze-
bie organizacji tego typu przedsię-
wzięć. Polskie samorządy mają jeden 
cel w promocji: przyciągnąć inwestorów 
i turystów, a jednocześnie wyróżniać 
się spośród innych miejsc tak, aby móc 
zaoferować im coś unikatowego. Woje-
wództwo podkarpackie ma nową stra-
tegię promocji i logo, które promujemy 
– i dobrze sobie z tym radzimy. Chce-

my jednak nadal korzystać z wiedzy  
i doświadczenia naszych gości - którzy 
przybyli na kongres, bo mamy świado-
mość tego, jak ważna jest promocja wo-
jewództwa. [...] Uważam, że działania 
promocyjne miast i regionów powinny 
być kontynuowane, nawet pomimo 
kryzysu, gdyż w perspektywie długofa-
lowej przynoszą one znaczące korzyści 
dla miast, regionów i ich mieszkańców. 

– mówił członek zarządu Sławomir 
Miklicz.

Uczestnicy kongresu mieli moż-
liwość wysłuchania wystąpień m.in. 
Anny Proszowskiej-Sala Prezes Za-
rządu Citybell Consulting na temat: 
„5 decydujących czynników sukcesu 
skutecznych kampanii public relations 
miast i regionów”, Pawła Tkaczyka 
Prezesa Zarządu Midea Sp. z o.o. na 
temat: „Życie po Facebooku. Czy in-
nowacje w marketingu kończą się na 
mediach społecznościowych?”, dr 
Magdaleny Florek Członek Zarządu 
Best Place – Europejski Instytut Mar-
ketingu Miejsc na temat: „Sposoby 
komunikowania marek inteligentnych 
miast”, Michała Weryńskiego z Social 
Media Manager Fabryka e-biznesu Sp. 
z o.o. na temat: „Wykorzystanie Social 
Media jako „innowacyjnego?” kana-
łu komunikacji z mieszkańcami”, czy 
Dariusza Chołosta Dyrektora Zarzą-
dzającego Korporacja Badawcza Pre-
tendent sp. z o.o. na temat: „Nowo-
czesne techniki komunikacji w JST na 
podstawie wyników”.

Partnerem Kongresu był Urząd 
Marszałkowski Województwa Pod-
karpackiego.

O innowacyjnym marketingu
 w Rzeszowie

Daniel Kozik
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12 listopada w Teatrze „Maska”  
w Rzeszowie odbył się benefis, podczas 
którego uczczono wieloletnią pracę 
artystyczną rzeszowskich aktorów te-
atralnych: Anny Demczuk, która ob-
chodziła jej 30-lecie, Józefa Gmyrka, 
który wciela się w teatralne kreacje 
przeszło 45 lat, Jerzego Lubasa, którego 
widownia może podziewać na scenie 
lat 40 oraz Ryszarda Szeteli, który na 
deskach teatralnych występuje już od 
55 lat. W uroczystości, zorganizowanej 
przez okręgowy oddział Towarzystwa 
Kultury Teatralnej w Rzeszowie, udział 
wzięła Wicemarszałek Wojewódz-
twa Podkarpackiego Anna Kowalska 
oraz Dyrektor Departamentu Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego Grażyna 
Szeliga

Stworzyliście Państwo wiele zapa-
dających w pamięć kreacji teatralnych, 
które dostarczyły licznych wzruszeń  
i radości, skłaniały do refleksji i zadu-
my, a także były źródłem inspiracji. Za 

te wszystkie piękne lata spędzone na 
deskach rzeszowskich teatrów, za za-
angażowanie i serce włożone w każdą 
graną przez Was postać serdecznie Wam 
dziękuję w imieniu własnym oraz rze-
szowskiej i podkarpackiej widowni. Po-
wiedziała w czasie swojego wystąpienia 
Wicemarszałek Anna Kowalska.

Uroczystość była okazją do wręcze-
nia wyróżnień państwowych i resorto-
wych: Krzyży Zasługi, odznak Zasłu-
żony dla Kultury Polskiej oraz medalu 
„Zasłużony Kulturze – Gloria Artis”, 
którym uhonorowany został Ryszard 
Szetela. 

Benefis w Masce
Daria Kędzierska

Dom Polski Wschodniej w Brukseli, 
Ministerstwo Kultury i Instytut Adama 
Mickiewicza zorganizowały 26 listopa-
da w Brukseli konferencję Partnerstwo 
Wschodnie jako projekt kulturowy. 
Podkarpacie reprezentował marszałek 
Mirosław Karapyta.

Uczestnicy brukselskiej konferencji 
zastanawiali się, w jaki sposób zbliżyć 
– poprzez programy wymiany kultural-
nej – do Unii Europejskiej wschodnich 
sąsiadów. W czasie dyskusji zabierali 
głos przedstawiciele polskich przygra-
nicznych regionów, reprezentanci róż-
nych instytucji kulturalnych z Polski  
i krajów Partnerstwa Wschodniego.

Marszałek Karapyta przypomniał, 
że do dziś Europa jest kontynentem 
gęsto poprzecinanym przez granice 

państw. Granice, które przez wieki były 
źródłem napięcia, lęku, zagrożenia  
i podziałów. Ale przez granice przeni-
kały także nowe idee, prądy umysłowe 
i artystyczne. Marszałek przypomniał, 
że aż 40% terytorium Europy to regio-
ny przygraniczne. 30% obywateli Euro-
py zamieszkuje takie tereny. I mimo pół 
wieku funkcjonowania struktur europej-
skich i postępów procesu integracji, któ-
ry oznacza dziś także zniesienie granic 
wewnętrznych – granice istnieją ciągle 
w świadomości ludzi, w różnicach praw-
nych, organizacyjnych i kulturowych po 
dwu stronach linii granicznych – mówił 
marszałek - szczególną rolę do spełnie-
nia w Europie mają takie regiony jak 
Podkarpacie, które graniczą zarówno  
z krajem należącym do strefy Schengen 

– jak Słowacja oraz z krajem nie należą-
cym do UE – jak Ukraina. Mamy więc  
w zakresie praktykowania relacji trans-
granicznych w różnych obszarach bogate 
i różnorodne doświadczenia, które mogą 
być interesujące dla naszych europej-
skich partnerów.

Marszałek Mirosław Karapyta przy-
pomniał także, że współpraca polsko-
ukraińska rozwija się również poprzez 
realizację wspólnych projektów w dzie-
dzinie kultury, takich jak rewitalizacja 
siedmiu drewnianych cerkiewek po 
obu stronach granicy, które mają szansę 
trafić  na listę Światowego Dziedzictwa 
Kulturowego i Przyrodniczego Ludzko-
ści UNESCO. 

Kultura Łączy Narody
Wiesław Bek
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W mikołajkowy wieczór 6 grudnia 
w studiu koncertowym Polskiego Radia 
Rzeszów odbyła się uroczysta prezen-
tacja nowego kalendarza na rok 2013 
wydanego przez Urząd Marszałkow-
ski. Tym razem na kolejnych kartach 
kalendarza – zamiast podkarpackich 
krajobrazów i zabytków – pojawili się 
podkarpaccy pasjonaci, którzy realizu-
jąc marzenia odnieśli sukces. 

Honorowymi gośćmi spotkania 
było 13 mieszkańców Podkarpacia, 
którzy potrafili „wybić się” ponad prze-
ciętność dzięki realizacji swoich pasji. 
„Kilkanaście osób prezentuje kilkana-
ście różnorodnych pomysłów na świat 
wokół siebie. Są wśród nich artyści, 
muzycy i sportowcy. Łączy ich Podkar-
packie, czyli miejsce, w którym z powo-
dzeniem rozwijają i realizują swoje za-
interesowania, a tym samym spełniają 
marzenia” – opisują pomysł na kalen-
darz 2013 jego pomysłodawcy. Zdjęcia 
do kalendarza wykonał znany rzeszow-
ski fotografik Tadeusz Poźniak. 

W spotkaniu – oprócz bohaterów 
kalendarza – wzięli udział marszałek 
Mirosław Karapyta, przewodnicząca 
Sejmiku Teresa Kubas-Hul i wicemar-
szałek Anna Kowalska. Marszałek Ka-
rapyta przypomniał, że bogactwem 
naszego regionu są i bogate tradycje 
kulturowe, i piękne krajobrazy, i nowo-
czesne technologie. Ale różne dzieła, 
którymi się słusznie chlubimy, tworzyli 
i tworzą ludzie. Ludzie różnych zawo-
dów, mieszkający w różnych miejscach 
regionu, pracujący na różnych stanowi-
skach. Kalendarz na rok 2013 prezen-
tuje tylko tych, którzy zaznaczyli swoją 
obecność w przestrzeni publicznej w 
ostatnim czasie. Choć swoje pasje i ma-
rzenia spełniają nieraz od wielu lat.

12 pasjonatów sportretowanych na 
podkarpackim kalendarzu opowiadało 
zebranym w studio gościom o swoich 
pasjach, trudach i radościach drogi do 
sukcesu.

Kalendarz
 z pasją

Wiesław Bek

Jacek Czech, 

paraolimpijczyk

Aneta Adamska, 
reżyser 

Krystian Herba, sportowiec 

Ryszard „Prezes” 
Krzeszewski, hodowca 

koni 

Henryk Worobiecfajkarz
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Zdzisław Pękalski, 
artysta

Anna Niedzielska, 
nauczyciel tańca 

Barbara Wilczyńska, 
muzyk 

Marianna Jara, muzykolog
Waldemar Miszkurka, 

lotnik 

Aleksander Arian, żeglarz 

Janusz Biliński, 
projektant 
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