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FLESZ

  Polska Pięknieje

Na organizowany już po raz piąty przez Minister-
stwo Rozwoju Regionalnego konkurs „Polska Pięk-
nieje – 7 Cudów Funduszy Europejskich” napły-
nęła w tym roku rekordowa liczba 279 zgłoszeń, 
z czego pozytywną ocenę formalną otrzymało 256. 
Najwięcej przysłano ich z województw: śląskiego 
(29), małopolskiego (25) i dolnośląskiego (22). 
Z województwa podkarpackiego napłynęło 17 pro-
jektów. Do najpopularniejszych kategorii należały: 
turystyka aktywna (71), rewitalizacja (57) i obiekt 
turystyczny (42). Wśród przyznanych 19 nomina-
cji znalazło się też jedno przedsięwzięcie z naszego 
regionu: „Skansen Archeologiczny Karpacka Troja 
w Trzcinicy atrakcją turystyczną regionu”. Powalczy 
ono o nagrodę główną w kategorii obiekt turystycz-
ny. Jego pomysłodawcą i realizatorem jest Muzeum 
Podkarpackie w Krośnie. Przypomnijmy, że nagrody 

przyznawane są w 7 kategoriach: 
rewitalizacja, zabytek, produkt 
promocyjny, obiekt turystyczny, 
turystyka  aktywna,  turystyka 
transgraniczna i międzynarodowa 
oraz miejsce przyjazne dzieciom. 
Zwycięzców poznamy podczas 
uroczystej gali, która odbędzie 
się w maju w Warszawie. 

Źródło: MRR

  Komitet monitorujący rPo WP
13 marca 2012 r. w Urzędzie Marszałkowskim w Rzeszowie 
odbyło się XVI posiedzenie Komitetu Monitorującego RPO WP, 
któremu przewodniczył wicemarszałek Zygmunt Cholewiński. Ze‑
branym przedstawiono informacje o postępach w realizacji RPO 
WP, stanowisko Komitetu w sprawie zmiany programu w zakresie 
wskaźników dotyczących dróg lokalnych i regionalnych oraz wy‑
niki badań ewaluacyjnych, zrealizowanych na zlecenie Instytucji 
Zarządzającej RPO WP. Nowym członkiem Komitetu Monitorujące‑
go została Alicja Wosik, Wicewojewoda Podkarpacka, zaś nowym 
przedstawicielem Komisji Europejskiej uczestniczącym w posie‑
dzeniach Komitetu – Anna Monika Modzelewska z Dyrekcji Gene‑
ralnej ds. Polityki Regionalnej Komisji Europejskiej.

Źródło: UMWP w Rzeszowie

 PodKarPacKie sKarby rPo
Sympatykom Funduszy Europejskich polecamy nowy cykl audy‑
cji emitowanych od marca na antenie Polskiego Radia Rzeszów. 
W każdy poniedziałek po godzinie 17.00 w audycji „Podkarpackie 
skarby RPO” prezentowane są projekty, które otrzymały dofinan‑
sowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Podkarpackiego na lata 2007‑2013. Powtórki w środę o 9.35. 
Emisja potrwa do listopada.

Źródło: UMWP w Rzeszowie
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  4  Czysta energia. Rozmowa z Marcinem Ciźlą, dyrektorem Departamentu Rolnictwa  

i Gospodarki Wodnej w UMWP

  6  Planuj globalnie – działaj lokalnie. MŚP to sektor o wielkim potencjale 
zarówno w dziedzinie kreatywności i innowacyjności produktów, jak i tworzenia 
miejsc pracy

  8  Ekologia niejedno ma imię. Choć województwo podkarpackie uznawane jest 
za jedno z najczystszych w Polsce, to i tak konieczne są inwestycje proekologiczne, 
które pomogą powstrzymać degradację środowiska

13  Konwent Marszałków na Podkarpaciu. W tym półroczu obrady Konwentu 
Marszałków Województw RP odbywają się w woj. podkarpackim

14  Papier i metal. 8 marca Urząd Marszałkowski zorganizował dla dziennikarzy 
pierwszy w tym roku wyjazd z cyklu „Dzień z projektem”

16  Ekoinnowacje szansą na rozwój MŚP. Małe i średnie przedsiębiorstwa, 
mimo próby zdominowania gospodarki przez korporacje, nie tylko nie tracą na 
znaczeniu, ale odgrywają coraz większą rolę

18  Rozmaitości

Szanowni Państwo,

Unia Europejska w dążeniu do wzrostu gospodarczego szczególny nacisk kładzie 
na skuteczną ochronę środowiska. Wśród priorytetów opracowanej w 2010 r. 
strategii „Europa 2020” znajduje się zrównoważony rozwój, czyli wspieranie 
gospodarki efektywniej korzystającej z odnawialnych źródeł energii, przy jedno‑
czesnym zwiększeniu konkurencyjności.
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego także wspiera 
projekty ekologiczne, realizowane chociażby w ramach działań 2.2 „Infrastruktu‑
ra energetyczna”, 4.1 „Infrastruktura ochrony środowiska” lub 4.3 „Zachowanie 
oraz ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazowej”. Wzrost gospodarczy 
jest nierozerwalnie związany ze zwiększonym zapotrzebowaniem na energię, 
dlatego dotacje w ramach działania 1.1 „Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczo‑
ści” otrzymują również inwestycje wykorzystujące rozwiązania proekologiczne. 
Na przykładzie projektów realizowanych przez naszych beneficjentów pokazu‑
jemy wieloaspektowość w myśleniu o ochronie środowiska. Każde tego typu 
przedsięwzięcie to istotny wkład w dążeniu do zmniejszenia oddziaływania 
działalności człowieka na stan środowiska naturalnego.
Negatywny wpływ gospodarki na środowisko można także zmniejszyć poprzez 
stwarzanie małym i średnim przedsiębiorstwom (MŚP) warunków do kreowa‑
nia ekoinnowacji. Jest to odpowiedź na współcześnie stawiane wymagania – 
nowe procesy produkcyjne, technologie, usługi lub produkty mają przyczynić 
się do ochrony środowiska lub do wydajniejszego wykorzystania zasobów. Za‑
chęcam Państwa do zapoznania się z tym ciekawym tematem w „Warsztacie 
beneficjenta”.
Zapraszam do lektury!

dr Mirosław Karapyta
Marszałek Województwa Podkarpackiego
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n  Jak kształtują się proporcje w produkcji energii z paliw 
kopalnych do odnawialnych źródeł energii (OZE) w wo-
jewództwie podkarpackim?

Aktualnie wykorzystywana energia pochodzi tylko w ok. 3% 
ze źródeł odnawialnych. Gospodarka energetyczna oparta jest 
w zdecydowanej większości na gazie ziemnym, ropie naf‑
towej i produktach pochodnych oraz na węglu kamiennym. 
Największy udział w mocy pozyskiwanej energii odnawialnej 
mają elektrownie wodne. Powstaje też coraz więcej elektrow‑
ni wiatrowych oraz rozwijane są technologie współspalania 
biomasy – głównie w dużych ciepłowniach i elektrociepłow‑
niach. 
Jednak pojęcie „czystej energii” nie ogranicza się tylko do źró‑
deł odnawialnych, np. energii biomasy, geotermalnej, wiatro‑
wej, wodnej czy słonecznej. Obejmuje ono także energetycz‑
ne wykorzystanie odpadów, nowe technologie spalania gazu 
ziemnego i metanu z pokładów węgla kamiennego, energię 
jądrową, wykorzystanie wodoru, wreszcie działania podejmo‑
wane na rzecz oszczędzania i efektywniejszego wykorzystania 
produkowanej energii.
Duże zainteresowanie budzi obecnie wykorzystanie energii 
słonecznej, szczególnie na potrzeby przygotowania ciepłej 
wody użytkowej. Najczęściej jest ona wykorzystywana przez 
osoby prywatne w gospodarstwach domowych. Choć łączna 
moc pozyskiwana w przydomowych kolektorach stanowi za‑
ledwie setne części procenta ogólnej mocy wszystkich źródeł 
z OZE w województwie, to na poziomie poszczególnych go‑
spodarstw domowych wykorzystanie energii słonecznej przy‑
nosi wymierne oszczędności.

n  Czy dane na temat OZE są gdzieś zebrane i uporząd-
kowane?

Źródłem danych o zasobach OZE jest „Baza odnawialnych 
źródeł energii Województwa Podkarpackiego” utworzona 
przez Podkarpacką Agencję Energetyczną wraz z Centrum 
Doradztwa Gospodarczego. Przede wszystkim jest ona skie‑
rowana do jednostek samorządu terytorialnego, instytucji 
naukowych oraz organizacji wspierających rozwój regionu. 
Zawiera specjalistyczną i kompleksową diagnozę obecnego 
stanu wykorzystania „energii przyjaznej środowisku” i wyzna‑
cza kierunki rozwoju innowacyjnych metod jej pozyskania. 
Baza stanowić też będzie podstawę do opracowania przez 
jednostki samorządu terytorialnego „Planów energetycznych 

gmin”, w których uwzględnić trzeba wykorzystanie OZE. 
Informacje udostępnione są na stronie internetowej www.
baza‑oze.pl, po wcześniejszym bezpłatnym zalogowaniu się 
w serwisie.

n  Ciekawą inicjatywą na rzecz rozwoju i promocji OZE jest 
także Małopolsko-Podkarpacki Klaster Czystej Energii.

Klaster został utworzony we wrześniu 2006 r. decyzją prof. 
Antoniego Tajdusia, rektora Akademii Górniczo‑Hutniczej 
w Krakowie, oraz prof. Kazimierza Jelenia, prorektora tej 
uczelni. Do podpisania porozumienia o współpracy zaprosili 
oni grupę przedsiębiorców, instytucji naukowych i dwa urzędy 
marszałkowskie województw: małopolskiego i podkarpackie‑
go – łącznie dokument podpisało 26 instytucji. Takie były 
początki tej organizacji, która obecnie liczy 41 członków. 

n  Czy istnieje między nimi podział kompetencji lub za-
dań?

Misją Klastra jest budowa platformy współdziałania przedsię‑
biorstw, samorządów, uczelni wyższych i instytucji otoczenia 
biznesu w celu pozyskania czystej energii dla zapewnienia 
rozwoju społecznego i wysokiej jakości życia mieszkańców 
w czystym i bezpiecznym środowisku przyrodniczym. Zasięg 
działania obejmuje obszar województw: małopolskiego i pod‑
karpackiego.
W województwie małopolskim skoncentrowane są silne 
ośrodki naukowe: Akademia Górniczo‑Hutnicza, Politechnika 
Krakowska, Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Rolniczy. 
Znajdują się tu także największe aglomeracje miejskie bę‑
dące jednocześnie największymi ośrodkami przemysłowymi 
o dużych potrzebach energetycznych. Z kolei w naszym wo‑
jewództwie skupione są zasoby energii zarówno konwencjo‑
nalnej (gaz ziemny, ropa naftowa), jak i ogromny potencjał 
OZE. W styczniu tego roku powołany został Terenowy Ośrodek 
Klastra w Rzeszowie, którego jestem koordynatorem. Podsta‑
wowym jego zadaniem jest pobudzenie aktywności instytucji 
oraz firm zajmujących się zagadnieniami związanymi z OZE 
oraz wspomaganie budowania relacji między nimi.
Warto wspomnieć, że w prace Klastra zaangażowane są także 
firmy i organizacje z sąsiadującego z Małopolską wojewódz‑
twa śląskiego, gdzie działają liczące się na rynku energii pod‑
mioty – głównie z branży węglowej (Katowice).

n  Współpraca władz samorządowych ze środowiskami na-
uki i biznesu została nie tylko nawiązana, ale przybiera 
też bardzo konkretne formy organizacyjne. Jakie są dal-
sze plany?

Z końcem 2011 r. Samorząd Województwa Podkarpackiego 
podjął prace nad opracowaniem dokumentu „Wojewódzki Pro‑
gram Rozwoju Odnawialnych Źródeł Energii dla Województwa 
Podkarpackiego”. Będzie to praktyczne rozwinięcie „Strategii 

czysta energia
dla Podkarpackiego Wsparcie działań na rzecz rozwoju i promocji  

„czystej energii” jest bardzo istotnym elementem  
Regionalnego Programu Operacyjnego  
Województwa Podkarpackiego – mówi Marcin Ciźla,  
dyrektor Departamentu Rolnictwa i Gospodarki  
Wodnej w Urzędzie Marszałkowskim  
Województwa Podkarpackiego.
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„Czysta energia” to także działania podejmowane na rzecz  
oszczędzania i efektywniejszego wykorzystania produkowanej energii

rozwoju odnawialnych źródeł energii Województwa Podkar‑
packiego”. W marcu br. Zarząd Województwa Podkarpackiego 
wnioskował do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowi‑
ska i Gospodarki Wodnej o przyznanie dotacji na opracowanie 
„Wojewódzkiego Programu Rozwoju OZE”. Po pozytywnym 
rozpatrzeniu wniosku rozpoczną się prace koncepcyjne oraz 
stosowne konsultacje. Powstał już zespół złożony z przed‑
stawicieli departamentów Urzędu Marszałkowskiego oraz 
Podkarpackiej Agencji Energetycznej, którego zadaniem jest 
koordynacja prac nad tym dokumentem. Przewidywany ter‑
min ich zakończenia to koniec 2013 r.

n  W jaki sposób wpłynie to na rozwój OZE w regionie?
„Wojewódzki Program Rozwoju OZE” ma ułatwić inwestorom 
realizację działań z zakresu energetyki odnawialnej. Wytypo‑
wane będą obszary o korzystnych warunkach dla poszczegól‑
nych typów inwestycji oraz wskazane ograniczenia związane 
z danymi lokalizacjami. Plan, mający rangę dokumentu strate‑
gicznego, a tym samym stanowiący element prawa lokalnego, 
ułatwi więc proces inwestycyjny, m.in. skróci procedury zwią‑
zane ze staraniem się o uzyskanie niezbędnych pozwoleń. Ma 
to stanowić element przewagi konkurencyjnej województwa 
przy pozyskiwaniu inwestorów. Program umożliwi również 
szersze uwzględnienie tematyki odnawialnej energetyki w ak‑
tualizacji „Strategii rozwoju Województwa Podkarpackiego”. 
Będzie też podstawą do planowania form wsparcia w zakresie 

OZE w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa 
Podkarpackiego na kolejny okres programowania. 

n  A jaka jest obecnie rola regionalnego programu operacyj-
nego w rozwoju OZE?

Wsparcie działań na rzecz rozwoju i promocji „czystej ener‑
gii” jest bardzo istotnym elementem RPO WP – na projekty 
dotyczące OZE w działaniu 2.2 „Infrastruktura energetyczna” 
przeznaczono prawie 62 mln zł. Celem tego działania jest 
poprawa stanu, efektywności i wykorzystania infrastruktury 
energetycznej. Finansowane są tu prace budowlane i zakup 
wyposażenia dla przedsięwzięć dotyczących np. odnawialnych 
źródeł energii oraz infrastruktury związanej z wytwarzaniem 
i przesyłem energii elektrycznej i cieplnej, w tym w ramach 
kogeneracji (jednoczesnego wytwarzania prądu i ciepła), co 
jest bardzo korzystne zarówno z ekonomicznego, jak i ekolo‑
gicznego punktu widzenia. Z tych środków można też moder‑
nizować istniejące sieci dystrybucji gazu oraz budować nowe 
na terenach niezgazyfikowanych. Dofinansowanie można też 
uzyskać na kompleksową termomodernizację obiektów uży‑
teczności publicznej oraz zmianę źródeł wytwarzania energii 
w celu ograniczenia tzw. niskiej emisji. Dotowane są rów‑
nież prace związane z modernizacją obiektów spalania paliw. 
W tym roku nabór wniosków w trybie konkursowym potrwa 
do 30 sierpnia 2012 r. Zapraszamy więc do udziału.

Rozmawiał Grzegorz Kmita
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Planuj globalnie 
– działaj lokalnie

Małe i średnie przedsiębiorstwa to sektor o wielkim potencjale zarówno w dziedzinie kreatyw-
ności i innowacyjności produktów lub usług, jak i tworzenia miejsc pracy. Barierą dla ich rozwo-
ju są przede wszystkim ograniczenia finansowe. Zewnętrzne wsparcie, zapewnione w ramach  
RPO WP, pozwala im te przeszkody pokonać. Prezentowane projekty cechuje nie tylko innowa-
cyjność technologiczna, ale też dbałość o środowisko naturalne, bowiem nieskażona przyroda 
to jeden z najcenniejszych atutów tego regionu.

Spółka Massiv-Holz z Sędziszowa Małopolskiego oferuje 
szeroki asortyment wyrobów z drewna. W ciągu niemal 20 
lat działalności firma zdobyła i ugruntowała pozycję na rynku 
lokalnym, ale posiada też dystrybutorów w Warszawie 
i Wrocławiu, a swoje produkty eksportuje m.in. do Niemiec. 

w ofercie przedsiębiorstwa zna‑
leźć można drzwi wewnętrzne 

i zewnętrzne (m.in. przeciwpożarowe 
wykonane z płyty „rolling”, o bardzo 
dobrych parametrach termoizolacyj‑
nych i dźwiękoszczelnych), nowoczesne 
oraz stylizowane na antyki meble lub 
akcesoria, takie jak np. szyby, klamki 
i ościeżnice. Massiv‑Holz realizuje też 
całościowe wystroje wnętrz w wybra‑
nym przez klienta stylu. Na zamówie‑
nie powstają meble, drzwi i okna oraz 
elementy, takie jak lustra w stylowych 
drewnianych ramach, osłony na grzej‑
niki itp. Drewno wykorzystywane jest 
także do wykonywania fasad lub ele‑
mentów ogrodów zimowych. 
Kolejnym segmentem działalności firmy 
jest sprzedaż prefabrykatów. Klejonka 
drewniana to półprodukt, wykorzysty‑
wany przez Massiv‑Holz we własnej 
produkcji. Jej wyrób we własnym za‑
kresie pozwala na znaczące obniżenie 
kosztów. Jednak uruchomienie produk‑
cji wiązało się z koniecznością dużej 
inwestycji. Dzięki otrzymanej dotacji 

z RPO WP zakupiono linię produkcyj‑
ną (suszarnię próżniową SP – 10, trak 
taśmowy, wielopiłę, podajnik do stru‑
garki oraz ostrzałkę) do wyrobu litej 
płyty meblowej, wykonanej z tzw. kle‑
jonki drewnianej. – Zakupione surowe, 
wilgotne drewno należy wysuszyć. Na‑
stępnie zostaje ono przetarte na listwy, 
które po wygładzeniu i wyfrezowaniu 
są klejone i dopiero wtedy wędrują 
pod prasę. Efekt, tzw. klejonka, czyli 
klejona płyta meblowa, to półprodukt 
wykorzystywany do produkcji mebli 
i drzwi, także schodów i podłóg o wy‑
sokiej jakości i trwałości – wyjaśnia 
Małgorzata Bochnak, specjalistka ds. 
marketingu. 
Ekologiczny charakter inwestycji pole‑
ga na tym, że produkcja klejonki jest 
możliwa nie tylko z długich listw, ale 
również z elementów bardzo krótkich, 
łączonych na tzw. mikrowczepy. – Po‑
zwala to na oszczędniejsze, bardziej 
efektywne zużycie surowca, a nawet 
na wykorzystanie do produkcji krótkich 
elementów, które wcześniej potrakto‑

wane byłyby jako odpady – podkreśla 
Małgorzata Bochnak.
Przy obsłudze zakupionej linii produk‑
cyjnej zatrudnienie znalazło pięciu no‑
wych pracowników. Poszerzenie asorty‑
mentu może mieć też pozytywny wpływ 
na ożywienie gospodarcze regionu, za‑
równo po stronie popytu na surowce, 
jak i współpracy z lokalnymi partnera‑
mi. – Dzięki nowej linii produkcyjnej 
możemy również myśleć o uruchomie‑
niu punktów dystrybucji i przedstawi‑
cielstw w kolejnych miejscach w kraju, 
a w dalszej perspektywie – o sprzedaży 
klejonki za granicą – snuje plany pani 
Małgorzata.

oszczędność 
w parze z ekologią

Projekt: Inwestycja w ekologię i innowację 
szansą firmy MASSIV‑HOLZ na wejście 
w nowy segment rynku 
Projektodawca: Przedsiębiorstwo produkcji 
drzewnej MASSIV‑HOLZ Sp. z o.o.
Program: RPO WP, działanie 1.1 „Wsparcie 
kapitałowe przedsiębiorczości”
Wartość projektu: 1,3 mln zł
Dofinansowanie: 659 tys. zł
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Projekt: Technologia w służbie ekologii 
– wdrożenie innowacyjnego systemu 
inspekcyjnego kanalizacji przez 
przedsiębiorstwo RETEL Rzeszów
Projektodawca: RETEL Rzeszów Roman 
Popek
Program: RPO WP, działanie 1.1 „Wsparcie 
kapitałowe przedsiębiorczości”
Wartość projektu: 244 tys. zł
Dofinansowanie: 110,5 tys. zł

Nawet niewielkie pęknięcia lub nieszczelne złącza 
instalacji kanalizacyjnych (sanitarnych, ogólnospławnych, 
przemysłowych) powodują, że ścieki przedostają się do gleby 
i wód gruntowych, stanowiąc zagrożenie dla środowiska 
naturalnego. Szczególnie niebezpieczny jest wyciek 
z kanalizacji sanitarnej, który może spowodować skażenie 
bakteryjne. 

Dokładna kontrola przewodów ka‑
nalizacyjnych możliwa jest dzięki 

samojezdnym, wodoszczelnym, dwu‑
silnikowym łazikom Rovver z napędem 
na 6 kół, wykonanym z anodyzowane‑
go aluminium i wypełnionym azotem. 
Są one wyposażone w światła przednie 
i wsteczne, obrotową kamerę (obrót 
w pionie i w poziomie: 175 stopni), 
inklinometr (urządzenie do mierzenia 
tzw. kąta spadku przewodów kanaliza‑
cyjnych) oraz nadajnik położenia. Obraz 
z kamery i dane z czujników przekazy‑
wane są do komputera, wyposażonego 
w specjalne oprogramowanie WinCan. 
– Cały system zamontowany jest w sa‑
mochodzie, w którym mieści się sta‑
nowisko sterowania. Do studzienki lub 
rury kanalizacyjnej wpuszczany jest ła‑
zik zasilany z agregatu prądotwórczego, 
a dane przekazywane są do komputera 
i rejestrowane na twardym dysku – wy‑
jaśnia Roman Popek, założyciel firmy 
Retel RZESZÓW Roman Popek.
Następnie informacje opracowywane 
są w biurze, a zleceniodawca otrzymu‑
je nagrany na płycie DVD kolorowy film 
z kamery oraz tzw. operat, czyli wydruk 
zawierający dane na temat przeprowa‑
dzonej kontroli, wykresy spadków oraz 

Światło w tunelu

zdjęcia miejsc, w których wykryto nie‑
prawidłowości. 
Nowoczesny system inspekcji TV to 
niezwykle kosztowna inwestycja. Dzię‑
ki dofinansowaniu z RPO WP stosun‑
kowo młoda firma – rzeszowski Retel 
działa od zaledwie 6 lat – pozyskała 
nowe urządzenia i ugruntowała swoją 
pozycję na rynku. – W ramach projek‑
tu został zakupiony pełny zestaw, m.in. 
łaziki Rovver z kamerami, kabel zasila‑
jąco‑sterujący z nawijarką, nowoczesny 
monitor oraz oprogramowanie. Jest to 
sprzęt najnowszej generacji, umożliwia‑
jący otrzymanie informacji o większej 
niż dotąd dokładności oraz wysokiej ja‑
kości obrazu. Przede wszystkim jednak 
nowe urządzenia umożliwiają nam in‑
spekcje przewodów, które były dla nas 
niedostępne ze względu na średnicę rur 
i studzienek czy długość badanych od‑
cinków – opowiada Roman Popek. 
Do tej pory firma wykonywała kontrolę 
przewodów o średnicy 150‑800 mm. 
Obecnie jest w stanie wykonać inspek‑
cję kanałów o przekroju od 140 mm 
aż do 1800 mm. Maksymalny zasięg 
łazików Retela to 180 m, choć produ‑
kowane są urządzenia o zasięgu 350, 
a nawet 500 m. W praktyce jednak od‑

ległości między włazami wynoszą 20‑ 
‑70 m, rzadko przekraczając 90 m.
Wykonanie kontroli jest niezbędne 
do ostatecznego odbioru systemu 
kanalizacyjnego i wymaga jej każdy 
inwestor. – Obowiązkowa inspekcja 
powoduje, że przewody budowane są 
z większą niż dawniej starannością. 
Poprawki w już położonej instalacji są 
o wiele bardziej kosztowne, niż solidne 
jej wykonanie. W przypadku inspekcji 
starych przewodów zdarza się wykryć 
nie tylko pęknięcia czy nieszczelności, 
ale także nielegalne przyłącza – mówi 
Roman Popek. Przy jednym ze szpitali 
zlokalizowano rozszczelnienie kanaliza‑
cji sanitarnej, co groziło skażeniem wód 
gruntowych. Wykryto też zaasfaltowane 
studnie. 
Dzięki tej inwestycji firma zatrudniła 
kolejne dwie osoby, w tym kobietę. 
Firma dynamicznie się rozwija – choć 
głównym obszarem działania pozosta‑
je Podkarpacie, to zlecenia napływają 
także z innych województw: małopol‑
skiego, mazowieckiego czy świętokrzy‑
skiego.

Grzegorz Kmita
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ekologia
niejedno ma imię

Województwo podkarpackie uznawane jest 
za jedno z najczystszych w Polsce, a mimo to 
sytuacja daleka jest od ideału. Do rzek prze-
dostają się ścieki komunalne, a w powietrzu 
jest zbyt duże stężenie pyłu zawieszonego, 
zwłaszcza w dużych miastach. Zagrożeniem 
dla środowiska są także wypełniające się szyb-
ko składowiska odpadów. W wielu miejscach 

regionu wylewają nieuregulowane potoki, po-
nieważ zbiorników retencyjnych ciągle jest 
za mało. Naszym atutem jest sporo terenów 
zalesionych, ale i je trzeba otoczyć ochroną. 
Dlatego tak ważne są wszelkie inwestycje pro-
ekologiczne, które mogą powstrzymać degra-
dację środowiska naturalnego. 

W miejscowości Giedlarowa 
położonej w gminie Leżajsk 
powstała nowoczesna 
sortownia odpadów 
komunalnych. Dzięki temu 
zdecydowanie mniej śmieci 
trafia na składowisko. 
Dodatkowym rezultatem tej 
inwestycji jest powstanie 
ośmiu nowych miejsc pracy. 

spółka „Stare Miasto‑Park” stara się 
działać kompleksowo. Zakres jej 

usług obejmuje odbiór odpadów komu‑
nalnych, zbiórkę surowców wtórnych 
i elektrośmieci, wywóz nieczystości 
płynnych oraz działalność wodocią‑
gowo‑kanalizacyjną. Firma prowadzi 
także zajęcia edukacyjne. – Już naj‑
młodszych mieszkańców staramy się 
uczyć ekologicznego myślenia i troski 
o środowisko naturalne. Organizujemy 
liczne konkursy i lekcje ekologiczne 
w szkołach. Stawiamy na dzieci, bo 
mamy nadzieję, że to właśnie one będą 
w swoich domach propagować proeko‑
logiczną postawę i uczyć dorosłych, jak 
ważne jest prawidłowe segregowanie 
odpadów – wyjaśnia Magdalena Ko‑
tulska, p.o. kierownika działu rozliczeń 
i usług komunalnych. 
Do niedawna na składowisko trafiały 
zmieszane (nieposegregowane) odpa‑
dy komunalne, co powodowało szyb‑
kie jego zapełnianie, ogromne koszty 
składowania i sporą uciążliwość dla 
środowiska naturalnego. Sytuację po‑

coraz mniej 
na wysypisku
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Projekt: Budowa sortowni odpadów 
komunalnych w Giedlarowej
Projektodawca: „Stare Miasto‑Park” 
Sp. z o.o.
Program: RPO WP, działanie 4.1 
„Infrastruktura ochrony środowiska”
Wartość projektu: 6,4 mln zł
Dofinansowanie: 3,6 mln zł 
Okres realizacji: maj 2010 r. – 
sierpień 2011 r.

prawić mogło ograniczenie ilości skła‑
dowanych śmieci, a można to było 
uzyskać tylko poprzez ich sortowanie. 
Budowę sortowni – niezbędnego ele‑
mentu gospodarki odpadami – wymu‑
siło nie tylko życie, przyczyniły się do 
niej również nowe uregulowania praw‑
ne. Głównym zadaniem sortowni jest 
bowiem rozdzielanie na poszczególne 
frakcje nieposegregowanych odpadów 
komunalnych, a także „doczyszcza‑
nie” tych pochodzących z selektywnej 
zbiórki. Pozyskane w ten sposób surow‑
ce wtórne, takie jak: szkło, tworzywa 
sztuczne, papier i metale, są przekazy‑
wane firmom zajmującym się dalszym 
ich przetwarzaniem. 
W ramach projektu przekształcono ist‑
niejący budynek w zaplecze socjalne, 
powstała hala sortownicza z linią, wia‑
ty magazynowe, boksy żelbetowe oraz 
punkt demontażu odpadów wielkoga‑
barytowych. Ten ostatni jest potrzeb‑
ny, ponieważ raz w roku firma odbiera 
od swoich klientów kłopotliwe dla nich 
śmieci, m.in. meble i elektroodpady. 
Nowoczesna linia sortownicza rozpo‑
czyna się zasypem, z którego odpady 
podajnikiem przekazywane są do bęb‑
na o perforacji sita wynoszącej 80 mm. 
Poprzez obracanie odsiewana jest frak‑
cja tzw. podsitowa, która trafia bezpo‑
średnio na składowisko. Następnie od‑
pady z bębna trafiają na halę sortowni‑
czą, gdzie pracownicy segregują to, co 
daje się ponownie przetworzyć. Z kolei 
reszta schodzących z linii odpadów 
oddawana jest jako komponent paliwa 
alternatywnego. A to oznacza, że także 
podlega ponownemu wykorzystaniu. 
Budowa sortowni jest pierwszym eta‑

pem projektu realizowanego przez 
Spółkę. Już niebawem konieczne bę‑
dzie doposażenie instalacji w moduł 
biologiczny. – W świetle nowych prze‑
pisów tzw. frakcja podsitowa, na któ‑
rą składają się m.in. drobne elementy 
plastiku, metalu i odpady organiczne 
tylko do końca 2012 r. będzie mogła 
trafiać na składowisko. Potem tego typu 
śmieci będą musiały spełnić określone 
wytyczne, by można było je tu zdepo‑
nować – przyznaje Magdalena Kotul‑
ska. Dlatego firma już stara się znaleźć 
optymalne rozwiązanie i wybrać najlep‑
szą technologię. 
W naszym społeczeństwie ciągle jesz‑
cze problemem jest skuteczna segrega‑
cja odpadów i wciąż do śmieci wyrzuca 
się przeterminowane leki czy zużyte ba‑
terie. Dlatego tak ważna jest sortownia 
i kolejne etapy gospodarki odpadami. 
Jej budowa, uwzględniona w Planie 
Gospodarki Odpadami Wojewódz‑
twa Podkarpackiego, przyczyniła się 
do ograniczenia ilości odpadów depo‑
nowanych na składowisku oraz wzrostu 
ilości tych przeznaczonych do odzysku. 
Dzięki temu mieszkańcy trzech powia‑
tów będą mogli cieszyć się w przyszło‑
ści czystym środowiskiem. 
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Projekt: Pielęgnacja i konserwacja pomników 
przyrody w Nadleśnictwie Kolbuszowa 
Projektodawca: Nadleśnictwo Kolbuszowa
Program: RPO WP, działanie 4.3 „Zachowanie 
oraz ochrona różnorodności biologicznej 
i krajobrazowej” 
Wartość projektu: 212 tys. zł 
Wartość dofinansowania: 164 tys. zł
Okres realizacji: kwiecień 2009 r. – 
lipiec 2011 r.

Dęby, lipa, potężne buki i graby to największe skarby  
Nadleśnictwa Kolbuszowa. By chronić różnorodność biologiczną 
tych terenów i zachować dla potomnych to, co w lasach 
najcenniejsze, uznano je za pomniki przyrody. 

Leśne pomniki
w Nadleśnictwie Kolbuszowa naj‑

starszy i jednocześnie najbar‑
dziej okazały jest dąb szypułkowy, ro‑
snący tuż obok budynku nadleśnictwa 
w Świerczowie. Uznano go za pomnik 
przyrody w grudniu 1961 r. Jego wiek 
szacowany jest na 350 lat, ma 540 cm 
w obwodzie i 26 m wysokości. – Jak 
sama nazwa „pomnik” wskazuje, po‑
winno to być duże, stateczne drzewo, 
przepiękny reprezentant otaczającej 
przyrody – wyjaśnia nadleśniczy Bar‑
tłomiej Peret. Jednak specyfiką tego te‑
renu jest występowanie obok pojedyn‑
czych egzemplarzy także grup drzew 
uznawanych za pomniki zbiorowe. 
Takim przykładem jest znajdująca się 
w okolicy Morgów aleja dębowa i ro‑
snące nieopodal niej dęby. – Prawdo‑
podobnie aleja została założona kiedyś 
przy gruntach rolnych. Dziś rośnie obok 
urokliwych łąk śródleśnych, na tzw. 
zmrozowiskach, czyli terenach, gdzie 
częściej występują przymrozki. Drzewa 
nie miały odpowiednich warunków roz‑

woju, więc pozostały łąki – dodaje nad‑
leśniczy. Dęby tworzące aleje są grube 
i okazałe, a te rosnące w sąsiedztwie 
– cieńsze, ale za to wysokie. 
– Zawsze dbaliśmy o najcenniejsze 
okazy, staraliśmy się utrzymywać je 
w dobrej kondycji, nigdy jednak nie 
mieliśmy środków, aby zrobić to kom‑
pleksowo, dlatego chętnie skorzystali‑
śmy z dotacji unijnej – mówi Natalia 
Wrona, współautorka projektu. Celem 
projektu było zatrzymanie spadku róż‑
norodności biologicznej poprzez pielę‑
gnację i konserwację pomników przy‑
rody, a dzięki temu poprawienie ich 
kondycji zdrowotnej. 
Sukcesywnie od lat 60. ubiegłego wie‑
ku drzewa na tym terenie były uzna‑
wane za pomniki, dlatego pierwszym 
etapem projektu była ich inwentary‑
zacja. Wśród pomników przyrody oży‑
wionej znalazło się w sumie 299 dę‑
bów szypułkowych, 3 buki zwyczajne,  
3 graby zwyczajne i lipa szerokolistna. 
Łącznie 306 drzew rosnących na po‑

wierzchni 2,6 ha. Podczas inwentary‑
zacji nie tylko je policzono, ale i doko‑
nano pomiaru – zmierzono wówczas 
pierśnice (pomiar średnicy wykonany 
na wysokości 1,3 m) i wysokość pnia 
oraz obmierzono rzuty koron. Obecnie 
wszystkie drzewa mają swój numer, co 
pozwala na łatwą ich lokalizację. 
Kolejnym etapem była ekspertyza den‑
drologiczna wykonana przez Witosła‑
wa Grygierczyka. Jej wyniki posłużyły 
do zaplanowania koniecznych prac 
konserwacyjnych i pielęgnacyjnych. 
W oparciu o analizę dendrologiczną 
specjaliści leczyli chore drzewa. – Za‑
zwyczaj pomnikami przyrody są stare 
drzewa, mniej odporne na infekcje 
wywołane przez grzyby i owady. Z tego 
powodu w ich koronach znajduje się 
duża liczba suchych gałęzi. Zabiegi 
pielęgnacyjne polegały więc na ich 
odcięciu, tak aby odizolować elementy 
chore od zdrowej tkanki drzewa – zdro‑
we konary musiały pozostać nienaru‑
szone – wyjaśnia Peret. Tylko dokładne 
zbadanie koron drzew pozwala na wy‑
konanie prawidłowych cięć, dlatego 
fachowcy – „arboryści” penetrowali 
korony za pomocą specjalistycznych 
technik alpinistycznych. W niektórych 
przypadkach konieczne było założenie 
specjalnych systemów wiązań, wzmac‑
niających osłabione konary. Prace wy‑
konywano w okresie przedwiośnia, gdy 
drzewa są w stanie bezlistnym i nie 
wyrządza się im żadnej szkody. 
Projekt zawierał także aspekt eduka‑
cyjno‑promocyjny. Dla dzieci z terenu 
gminy Kolbuszowa zorganizowano 
konkurs plastyczny, na który wpłynęło 
około 400 prac. Jego celem było prze‑
kazanie właściwych postaw wobec 
rodzimej przyrody oraz promowanie 
drzew pomnikowych. 
Drzewa pomnikowe na tym terenie to 
ważny element zachowania różnorod‑
ności genetycznej i ekosystemowej, 
ponieważ w lasach nadleśnictwa Kol‑
buszowa dominują sosny. Dzięki pro‑
jektowi pomniki mają szanse długo 
jeszcze być atrakcją turystyczną, bu‑
dzącą podziw zarówno wyglądem, jak 
i rozmiarami. 
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Wylewające po większych ulewach potoki i brak kanalizacji 
deszczowej to problem dla wielu mieszkańców podkarpackich 
miejscowości. To również bariera dla poważnych inwestorów. 

mieszkańcy podrzeszowskiej Ja‑
sionki z niepokojem obserwowali 

ulewne deszcze, po których wzbierają‑
ce potoki podtapiały nie tylko ich pola, 
ale też zabudowania. Z tym samym 
problemem borykały się zlokalizowane 
w tym miejscu: Port Lotniczy Rzeszów‑ 
‑Jasionka, Ośrodek Kształcenia Lotni‑
czego Politechniki Rzeszowskiej oraz 
Podkarpacki Park Naukowo‑Technolo‑
giczny AEROPOLIS (PPNT) – strefa S‑1. 
Brak odpowiedniej kanalizacji odpro‑
wadzającej wody opadowe sprawiał, że 
firmy chcące prowadzić tu działalność 
miały trudności z uzyskaniem pozwo‑
leń na budowę. Podważało to również 
sensowność utwardzania tego obszaru 
pod budowę dróg, parkingów, placów 
manewrowych i hal produkcyjnych. 
Ze względu na położenie i układ terenu 
(naturalne spadki) najlepszym rozwią‑
zaniem wydawało się odprowadzenie 
wód opadowych do potoku Szuwar‑
ka‑Gołębiówka, wpływającego dalej 
do Świerkowca. Jednak stan technicz‑
ny obu cieków stwarzał zagrożenie pod‑
topieniami, a nawet powodzią, wskutek 
której ucierpiałyby pola uprawne. Ist‑
niała też groźba zalania kanalizacji sa‑
nitarnej i pompowni wody. – Doszliśmy 
do wniosku, że trzeba nie tylko zbudo‑
wać sieć kanałów odprowadzających 
wodę z PPNT i okolicznych terenów, 
ale też uregulować potoki i zbudować 
zbiornik retencyjny – wspomina Zbi‑
gniew Pawlarczyk, inspektor ds. inwe‑
stycji Urzędu Gminy w Trzebownisku. 
Projekt obejmował budowę 2,6 km sie‑
ci krytych kanałów odprowadzających 

wody z terenu Podkarpackiego Parku 
Naukowo‑Technologicznego w strefie 
S‑1 Jasionka. Na ich trasie powstał 
tzw. suchy zbiornik retencyjny. Wyko‑
rzystano w tym celu naturalne wyrobi‑
sko piasku o głębokości około czterech 
metrów i 7,6 tys. m³ pojemności. Dno 
wysiano trawą i wybetonowano koryto, 
którym w naturalny sposób przepły‑
wa woda odprowadzana z kanalizacji. 
W czasie potężnych opadów specjalna 
zasuwa reguluje odpływ wody do poto‑
ku, co zapobiega powodzi. – Zbiornik 
jest na tyle duży, że jeszcze nie został 
napełniony – wyjaśnia Pawlarczyk. Co 
ważne, kanalizacja może także przyjąć 
wody opadowe z lotniska oraz biegną‑
cej obok drogi wojewódzkiej. 
Wody ze zbiornika i kanalizacji odpro‑
wadzane są do zmodernizowanych po‑
toków Szuwarka‑Gołębiówka i Świerko‑
wiec. Aby zwiększyć ich przepustowość, 
dno poszerzono, a brzegi wykarczowa‑
no, dzięki czemu przyspieszono nurt. 
Na trasie przebudowy znajdowały się 
budowle wodne i komunikacyjne, m.in. 
stopnie, próg drewniany, brody i kładki, 
które ze względu na zły stan techniczny 
oraz nieodpowiednie parametry trzeba 
było rozebrać. W miejsce niektórych 
z nich powstały nowe, np. utworzono 
dwie kładki i utwardzono dwa brody, 
z których korzystają mieszkańcy do‑
jeżdżający do pól. Powstały również  
4 bystrza. – To 50‑metrowe odcinki, 
których dno wyłożone jest kamieniami. 
Na brzegu w specjalnych koszach uło‑
żone są kamienie, aby woda ich nie wy‑
mywała i nie przetaczała. Dzięki temu 

w tych miejscach samoczynnie się ona 
napowietrza i oczyszcza, a w potokach 
odradza się życie. Na pozostałej długo‑
ści dno jest piaszczyste. Podczas prac 
rozebrano także stary próg, który utrud‑
niał rybom spływ w kierunku Wisłoka. 
Z kolei skarpa w wielu miejscach zosta‑
ła umocniona wiklinowymi opaskami 
lub geowłókniną, a całość zakończyło 
humusowanie oraz obsianie brzegów 
potoków trawą. 
Zbudowanie nowej kanalizacji sanitar‑
nej sprawia, że do potoków trafia zde‑
cydowanie mniej ścieków, a uporząd‑
kowanie dna i brzegów doprowadziło 
do tego, że teren stał się miejscem 
atrakcyjnym. – Coraz częściej widuję 
okolicznych mieszkańców spędzają‑
cych wolny czas nad potokiem – mówi 
Zbigniew Pawlarczyk. 

Projekt: Budowa sieci odprowadzenia wód 
opadowych z terenu Podkarpackiego Parku 
Naukowo‑Technologicznego w strefie S‑1 
Jasionka oraz z terenu gminy Trzebownisko
Projektodawca: Gmina Trzebownisko 
Program: RPO WP, działanie 4.2 
„Infrastruktura przeciwpowodziowa 
i racjonalna gospodarka zasobami wodnymi”
Wartość projektu: 23 mln zł 
Dofinansowanie: 18 mln zł
Okres realizacji: lipiec 2007 r. – 
wrzesień 2010 r.

nie straszny już deszcz
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Teksty na str. 8‑12 Barbara Kozłowska

Projekt: Poprawa efektywności energetycznej 
poprzez termomodernizację budynków 
oświatowych Miasta Jasła przy wykorzystaniu 
odnawialnych źródeł energii 
Projektodawca: Miasto Jasło 
Program: RPO WP, działanie 2.2 
„Infrastruktura energetyczna”
Wartość projektu: 1,6 mln zł 
Dofinansowanie: 992 tys. zł 
Okres realizacji: grudzień 2009 r. – 
listopad 2010 r.

Radosna edukacja
Samorządy coraz więcej środków 
wydają na utrzymanie placówek 
oświatowych. Sposobem 
na obniżenie kosztów eksploatacji, 
a tym samym zaoszczędzenie 
pieniędzy, jest termomodernizacja.

Część jasielskich budynków, w któ‑
rych mieszczą się placówki oświa‑

towe, pochodzi jeszcze z lat 70. Ze 
względu na użyte do ich budowy ma‑
teriały i technologie nie spełniają one 
obowiązujących obecnie norm i prze‑
pisów. Termomodernizacja wszystkich 
obiektów to spory wydatek, dlatego 
Urząd Miasta postarał się o wsparcie ze 
środków RPO WP. – Projekt obejmował 
sześć placówek, które były w najgor‑
szym stanie technicznym – mówi Beata 
Wanat, współautorka projektu z Wy‑
działu Funduszy Zewnętrznych Urzędu 
Miasta w Jaśle. Termomodernizacji pod‑
dano przedszkola nr 6, 10, 11, 12, 13 
oraz Szkołę Podstawową nr 4. – Bu‑
dynki te mają stropodachy, do ocieple‑
nia których wykorzystano technologię 
wdmuchiwania granulatów tworzących 

warstwę izolacyjną lub ułożono na nich 
płyty z wełny mineralnej. Natomiast 
ściany zewnętrzne ocieplono, stosując 
technologię lekką mokrą, czyli płyty 
styropianowe wykończone tynkami 
cienkowarstwowymi – tłumaczy Stani‑
sław Kosiek, p.o. kierownika Wydziału 
Inwestycji Urzędu Miasta w Jaśle. 
W ramach inwestycji instalacje cen‑
tralnego ogrzewania poddano regulacji 
hydraulicznej pod kątem zmniejszone‑
go zapotrzebowania na ciepło, prze‑
płukano je chemicznie i zamontowano 
zawory termostatyczne. Wymieniono 
także stolarkę okienną. Nowe okna 
posiadają system wentylacji, ograni‑
czający straty ciepła i jednocześnie 
umożliwiający odpowiednią wentylację 
pomieszczeń. Większość budynków 
podpięta jest przez wymienniki ciepła 
do sieci ciepłowniczej miejskiej, reszta 
ma swoje kotłownie gazowe. W przed‑
szkolach nr 12 i 13 wymieniono grzej‑
niki, a w przedszkolu nr 6 zamontowa‑
no minielektrownię wiatrową. – Istot‑
nym elementem była także wymiana 
zniszczonych rynien i zamontowanie 
nowej obróbki blacharskiej, ponieważ 
modernizowane budynki mają płaskie 
dachy, co w naszym klimacie nie jest 

zbyt dobrym rozwiązaniem – wyjaśnia 
Kosiek. Wykonane podczas remontu 
prace zabezpieczyły nowe elewacje 
przed zamakaniem. 
Realizacja projektu pozwoliła na ob‑
niżenie zapotrzebowania na energię 
cieplną i jednocześnie na zmniejszenie 
emisji zanieczyszczeń na terenie Jasła. 
To ogromnie ważne, ponieważ zwłasz‑
cza zimą, gdy mieszkańcy palą w do‑
mowych piecach, wzrasta poziom za‑
nieczyszczenia powietrza. Pozytywnym 
aspektem jest również większy komfort 
pracy nauczycieli oraz poprawa warun‑
ków nauki dla dzieci.
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Każde województwo raz na osiem 
lat przewodniczy pracom Kon‑
wentu, w posiedzeniach którego 

udział bierze 16 marszałków woje‑
wództw, a także przedstawiciele samo‑
rządów lokalnych, reprezentanci admini‑
stracji rządowej i instytucji centralnych. 
Podczas spotkań omawiane są aktualne 
problemy samorządów oraz rozważane 
propozycje zmian w ustawach i prze‑
pisach. Wypracowane wspólne sta‑
nowiska są następnie przekazywane 
urzędom oraz instytucjom centralnym, 
posłom i senatorom RP. Skoordynowa‑
na współpraca między województwa‑
mi niejednokrotnie już przyczyniła się 
do zmian organizacyjnych oraz ustawo‑
dawczych dotyczących zadań i proble‑
mów samorządów. 
Samorząd Województwa Podkarpackie‑
go organizuje trzy spotkania – pierwsze 
odbyło się w styczniu w Polańczyku, 
drugie w kwietniu (zbiegnie się z odda‑
niem terminala na lotnisku w Jasion‑
ce), a trzecie w czerwcu.

obrady w Polańczyku
Podczas pierwszego podkarpackiego 
posiedzenia omówiono 11 tematów, 
wśród których znalazły się m.in. ocena 
sytuacji w przewozach regionalnych, 
funkcjonowanie systemu ochrony prze‑
ciwpowodziowej w Polsce, współpraca 
nauki i biznesu w tworzeniu i wdraża‑
niu innowacyjnych rozwiązań wpływa‑
jących na konkurencyjność regionów, 

przyszłość Wspólnej Polityki Rolnej 
po 2013 r. oraz zamierzenia minister‑
stwa zdrowia w zakresie przyszłości 
lecznictwa uzdrowiskowego.
Przewozy regionalne odgrywają nie‑
bagatelną rolę w rozwoju kraju, stąd 
też funkcjonowanie spółki Przewozy 
Regionalne będzie jednym z ważniej‑
szych tematów omawianych w tym 
półroczu. Na spotkaniu poruszono pro‑
blemy związane z finansowaniem spół‑
ki, a wśród sposobów rozwiązania tej 
trudnej kwestii pojawiła się propozycja 
tworzenia – wzorem województw m.in. 
dolnośląskiego i śląskiego – własnych 
regionalnych spółek kolejowych. Powo‑
łano zespół, którego zadaniem jest przy‑
gotowanie raportu o możliwych rozwią‑
zaniach organizacyjnych i prawnych, 
zwiększających wpływ samorządów 
na funkcjonowanie spółki. Kierowanie 
jego pracami powierzono marszałkowi 
województwa śląskiego. Trudnym za‑
daniem jest również wymiana taboru 
kolejowego, dlatego omawiane były 
możliwości finansowego wsparcia, jakie 
stwarzają Fundusze Europejskie. 
Podczas obrad wskazywano na trud‑
ności w realizacji inwestycji przeciw‑
powodziowych. W szczególności doty‑
czą one interpretacji zapisów ustawy 
o ochronie środowiska i rozbieżnych 
interesów różnych stron: ekologów, sa‑
morządowców oraz ludności mieszka‑
jącej w pobliżu obwałowań rzecznych. 
Konieczne wydaje się zatem tworzenie 

systemów małych zbiorników retencyj‑
nych, które przyjmą nadmiar wody i za‑
pobiegną ewentualnym podtopieniom. 
Ich budową powinny się zająć lokalne 
władze samorządowe. Natomiast za‑
daniem państwa i władz regionalnych 
jest budowa wałów i dużych zbiorników 
wodnych, tworzących zabezpieczenia 
systemowe.
Wśród poruszanych tematów znalazł 
się także wpływ inicjatyw klastrowych 
na gospodarkę regionalną. Była to więc 
dobra okazja do zaprezentowania pod‑
karpackich doświadczeń w tworzeniu 
klastrów gospodarczych na przykładzie 
Doliny Lotniczej i Doliny Ekologicznej 
Żywności. Uczestników spotkania za‑
poznano z organizacją, osiągnięciami 
oraz różnorodnymi formami aktywno‑
ści klastrów, wśród których znaleźć 
można budowanie zaplecza kadrowego 
dla przemysłu, działalność edukacyjną 
skierowaną do dzieci i młodzieży oraz 
współpracę nauki z biznesem. 
Konwent przyjął informację Zespołu 
roboczego ds. europejskiej i krajowej 
polityki strukturalnej, który pracował 
nad propozycjami zmian legislacyjnych 
w ustawodawstwie krajowym w ob‑
szarze polityki regionalnej. Podpisano 
również porozumienie o współpracy po‑
między województwem podkarpackim 
a Polsko‑Ukraińską Izbą Gospodarczą 
w Warszawie.

Iwona Gutowska
Katarzyna Popkiewicz

marszałkowie  
na Podkarpaciu

W tym półroczu obradom Konwentu Marszałków 
Województw RP przewodniczy Mirosław Karapyta, 
marszałek województwa podkarpackiego.  
Pierwsze posiedzenie odbyło się w grudniu 1998 r., 
a inicjatorem tych spotkań był ówczesny marszałek 
województwa śląskiego, Jan Olbrycht.

Skoordynowana współpraca między województwami niejednokrotnie 
już przyczyniła się do zmian organizacyjnych oraz ustawodawczych 
dotyczących zadań i problemów samorządów
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rok 2008 przyniósł kryzys w branży 
motoryzacyjnej, co zmobilizowało 

nas do poszukiwania nowych partne‑
rów i produktów, dzięki którym mogli‑
byśmy zdywersyfikować naszą ofertę, 
nie zmieniając profilu dotychczasowej 
działalności – wyjaśniał Tomasz Fugas, 
prezes zarządu Spółki Hipar. Okazało 
się, że spore możliwości stwarza branża 
budowlana, ale rozszerzenie oferty firmy 
wymagało budowy nowej hali i zakupu 
linii technologicznej. Udało się to, dzię‑
ki dofinansowaniu z RPO WP. W szyb‑
kim tempie powstała hala produkcyjna 
z wydzieloną powierzchnią magazyno‑
wą, biurową i socjalną o łącznej po‑
wierzchni użytkowej prawie 2 tys. m².  
Realizacja projektu umożliwiła też 
wzrost zatrudnienia z 16 do 34 osób. 
Duże wrażenie robi budynek biurowy, 
którego elewacja jest w znacznej części 
przeszklona. Z kolei zaletą nowoczesnej 
hali są umieszczone w dachu świetliki, 
otwierane specjalnym mechanizmem, 
którego elementy produkowane są tak‑
że w Woli Rafałowskiej. Zainstalowano 
tu nowoczesną linię technologiczną 
do produkcji elementów blaszanych, 
wykorzystywanych w budownictwie, 
takich jak: podstawy świetlików da‑
chowych, uszczelnień dachowych 
o długości nawet do 12 m, drzwi prze‑
ciwpożarowych oraz kurtyn. W skład 
linii wchodzi m.in. wózek załadowczy 
wraz z rozwijarką blachy, prostowarka, 
gilotyna nożycowa, przyrządy do for‑

mowania kształtu, a także automat 
spawalniczy, zapewniający precyzję 
spawania. 
W nowej hali znalazły się również wy‑
korzystywane wcześniej obrabiarki, 
ponieważ firma nadal działa w branży 
obróbki skrawaniem. W tej dziedzinie 
także stara się rozwijać, kupując ko‑
lejne urządzenia. – Nauczeni doświad‑
czeniem wciąż poszukujemy nowych 
partnerów i poszerzamy ofertę. Ostat‑
nio np. rozwijamy współpracę w dzie‑
dzinie obróbki elementów stalowych 
dla kontrahenta z terenu Mielca oraz 
dla przedsiębiorstw mieszczących się 
na terenie dawnego WSK Rzeszów – 
podkreśla właściciel. 
Wyroby Spółki trafiają na rynek pol‑
ski, ale prowadzone są zaawansowane 
rozmowy z odbiorcami ukraińskimi, 
zainteresowanymi np. drzwiami prze‑
ciwpożarowymi, które firma dopiero 
zamierza produkować. Na razie trwają 
szczegółowe badania, albowiem tego 
rodzaju produkt musi uzyskać odpo‑
wiednie atesty i certyfikaty. 

Papier i metal

Projekt: Rozbudowa firmy i dywersyfikacja 
produkcji: budowa hali i zakup innowacyjnego 
wyposażenia wykorzystującego technologię ICT
Projektodawca: Hipar Sp. z o.o.
Program: RPO WP, działanie 1.1 „Wsparcie 
kapitałowe przedsiębiorczości”
Wartość projektu: 9,8 mln zł
Dofinansowanie: 5,2 mln zł
Okres realizacji: maj 2010 r. – styczeń 2012 r.

HiPar, czyli praca 
w metalu
Na trasie wyjazdu znalazła się Wola Rafałowska, niewielka 
wieś w podrzeszowskiej gminie Chmielnik. Swoją siedzibę 
od 2004 r. ma tu spółka Hipar produkująca detale dla 
przemysłu motoryzacyjnego oraz elementy metalowe dla 
branży budowlanej. 

8 marca Urząd Marszałkowski zorganizował po raz kolejny wyjazd pod hasłem  
„Dzień z projektem”. Dziennikarze mogli się przekonać, że różnorodne przedsięwzięcia 
nie tylko zmieniają województwo, ale dzięki dotacjom z Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Podkarpackiego wzrasta też liczba nowych miejsc pracy.
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współwłaściciel Bartłomiej Trojniak 
wspomina, że firmę ponad 20 

lat temu założyli jego rodzice. Zaczy‑
nali od produkcji pieczątek, z czasem 
dodając kolejne usługi. Dziś to spore 
przedsiębiorstwo, które jest w stanie 
zapewnić klientowi kompleksową usłu‑
gę. – Mamy własne studio graficzne, 
w którym graficy przygotowują na za‑
mówienie klienta projekt ulotki, plakatu 
czy etykiety. Naświetlają potem kom‑
plet matryc, wędrujących następnie 
do maszyny drukującej. Gotowy wy‑
druk w zależności od rodzaju jest cięty, 
składany, klejony bądź szyty w naszej 
introligatorni. Park maszynowy, jakim 
dysponujemy, sprawia, że jesteśmy sa‑
mowystarczalni – zapewnia Trojniak. 
Dzięki dotacji zakupiono czterokolo‑
rową maszynę offsetową z zespołem 
lakierującym oraz naświetlarkę płyt  
offsetowych CTP. Wcześniejsze maszy‑
ny wielokolorowe, które firma posiadała 
były wolniejsze, droższe w eksploatacji 
oraz nie oferowały tak wysokiej jakości 
wykonywanych wydruków. Jedna oso‑
ba zajmowała się tylko przygotowaniem 
matryc, które były ręcznie naświetlane, 
wypłukiwane, a cały proces zajmował 
sporo czasu. Nowa naświetlarka służą‑

ca do przygotowania matryc do druku 
offsetowego jest w pełni automatycz‑
na. Zadaniem operatora jest jedynie 
załadowanie kasety pełnej płyt do po‑
dajnika. Matryca to płyta aluminiowa 
pokryta emulsją światłoczułą, w której 
laser wypala punkty tworzące obraz, 
jaki ma zostać wydrukowany. – Zaletą 
nowej linii jest to, że stosowana w niej 
technologia jest bardziej przyjazna 
środowisku. Maszyna zużywa zdecy‑
dowanie mniej środków chemicznych. 
Dawniej 20 litrowy pojemnik napeł‑
niany był chemią w ciągu dwóch dni, 
teraz w ciągu tygodnia. Oddajemy więc 
do utylizacji o wiele mniej zużytych 
środków – dodaje współwłaściciel. 
Z kolei zaletą zakupionej czterokolo‑
rowej maszyny drukującej jest niepo‑
równywalnie lepsza jakość i prędkość 
druku. – Poprzednia maszyna druko‑
wała od 3 do 4 tys. arkuszy na godzi‑
nę. Nowa może bez problemu druko‑
wać 12 tys., a w przypadku znakomitej 
jakości papieru nawet 15 tys. odbitek 
na godzinę. Coraz częściej zdarzają się 
nam „zlecenia na wczoraj”, których kie‑
dyś nie mogliśmy przyjmować. Obecnie 
dzięki świetnemu sprzętowi możemy 
terminowo wywiązać się także z takich 

zleceń – podkreśla Bartłomiej Troj‑
niak. Ogromną zaletą tej maszyny jest 
również szeroka gama obsługiwanych 
gramatur papieru, poczynając od cien‑
kiego papieru o gramaturze 60 g/m² 
do kartonu o grubości do 0,8 mm. Ta 
górna wartość jest osiągalna w niewie‑
lu maszynach offsetowych oferowanych 
na rynku. W zakupionym urządzeniu 
specjalna konstrukcja i zastosowanie 
cylindrów przekazujących o dużej śred‑
nicy powoduje, że papier przylegający 
do cylindra podczas przejścia przez 
maszynę, nie musi być zbyt mocno 
wyginany.
Dotacja umożliwiła firmie poszerzenie 
oferty, dzięki czemu pozyskano nowych 
klientów. Nowoczesne maszyny offse‑
towe drukują dużo szybciej, zużywając 
przy tym znacznie mniej energii. Dru‑
karnia stała się więc bardziej konkuren‑
cyjna na rynku. 

Projekt: Wzrost konkurencyjności firmy 
Papirus w efekcie wdrożenia w zakładzie 
w Jarosławiu specjalistycznej innowacyjnej linii 
technologicznej do produkcji wysokiej jakości 
opakowań kartonowych
Projektodawca: Wydawnictwo „PAPIRUS” 
Marek Trojniak
Program: RPO WP, działanie 1.1 „Wsparcie 
kapitałowe przedsiębiorczości”
Wartość projektu: 2,5 mln zł
Dofinansowanie: 1,4 mln zł
Okres realizacji: lipiec 2009 r. – styczeń 2010 r.

PaPirus, czyli dobry druk

Wydawnictwo „Papirus” w Jarosławiu pozyskało dotację na zakup 
innowacyjnej linii technologicznej do produkcji poligraficznej. 
Od momentu wstawienia nowego sprzętu zatrudnienie wzrosło  
o 2 osoby i dziś pracuje tu 14 pracowników.

Barbara Kozłowska
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Ekoinnowacje
szansą na rozwój mŚP

Choć obecne trendy rozwoju 
gospodarki prowadzą do jej 
wzrostu, to równocześnie powodują 
wiele problemów ekologicznych 
i społecznych. Negatywny wpływ 
gospodarki na środowisko można 
ograniczyć poprzez zmiany prawa 
o ochronie środowiska, ale nie 
w każdym przypadku są one 
skuteczne. 

wśród ekspertów zajmujących 
się tematyką rozwoju gospo‑
darki panuje przekonanie, że 

nadal mamy do czynienia z nieprawi‑
dłową filozofią i teorią jej rozwoju. Od‑
działywanie tylko na niektóre aspekty 
rynku nie przynosi oczekiwanych 
efektów, bowiem przeszkodą są do‑
tychczasowe przyzwyczajenia, metody 
czy technologie. Znakomicie ujął to  
P.F. Drucker twierdząc, że „instytucje, 
systemy, przepisy przeżywają się tak 
samo jak produkty, procesy i usługi. 
Dzieje się tak wtedy, gdy wypełniają 
one swoje zadanie, a także wtedy, gdy 
okazuje się, że nie są w stanie mu spro‑
stać. Mechanizmy wciąż jeszcze mogą 
działać, ale założenia, na podstawie 
których zostały stworzone, tracą swoją 
aktualność”. 
Aktualny model gospodarczy nie zawsze 
jest w stanie sprostać współczesnym 
wyzwaniom społecznym i ekologicz‑
nym. Szczególnie negatywny wpływ 
na środowisko i społeczeństwo mają 
globalne korporacje, które przerzucają 
na nie wiele kosztów, a jednocześnie 

bezwzględnie maksymalizują swoje 
zyski. Przykładem takich działań jest 
dodawanie do żywności środków, które 
negatywnie oddziaływają na nasze zdro‑
wie – przy czym koszty leczenia ponosi 
społeczeństwo, a nie korporacje.
Alternatywą rozwoju jest więc wspiera‑
nie małych i średnich przedsiębiorstw 
(MŚP) poprzez stwarzanie im warun‑
ków do kreowania ekoinnowacji. To 
właśnie tam, często w niszowych sek‑
torach, rodzą się nowe, proekologiczne 
technologie, procesy lub produkty. 

ekoinnowacja – co to takiego?
Pisząc najprościej, ekoinnowacje to ta‑
kie produkty, technologie, rozwiązania 
z zakresu zarządzania i marketingu, 
które wnosząc postęp, zarazem stoją 
na straży ochrony środowiska i spo‑
łeczeństwa. Wśród obowiązujących 
definicji ekoinnowacji jej autorzy pod‑
kreślają wynikającą z niej redukcję ob‑
ciążeń środowiskowych. Przykładowo, 
wprowadzenie nowych metod i tech‑
nologii redukcji gazów powodujących 
efekt cieplarniany, oprócz niewątpliwe‑
go postępu powoduje też ograniczenie 
ich negatywnego oddziaływania na śro‑
dowisko i człowieka.
W innej koncepcji można znaleźć od‑
niesienia do modelu projektowania, 
wytwarzania i użytkowania produktu 
zwanego myśleniem i działaniem „od 
kołyski do kołyski”. Jej autorzy podkre‑
ślają, że już na etapie kreowania pomy‑
słów i projektowania musi pojawić się 
myślenie nakierowane na zmniejsze‑
nie wpływu innowacji na środowisko, 
a w najlepszym przypadku eliminacja 
tego oddziaływania. Takie efekty można 

uzyskać m.in. poprzez wykorzystanie za‑
mkniętych modeli recyklingu lub użycie 
surowców w pełni biodegradowalnych. 
Warto zwrócić uwagę, że bez wzglę‑
du na definicję ekoinnowacja zawsze 
ma prospołeczne znaczenie, bowiem 
społeczeństwa mogą się rozwijać tylko 
w czystym, nie ulegającym degradacji 
środowisku. 

Warte rozważenia
Małe i średnie przedsiębiorstwa, mimo 
próby zdominowania gospodarki przez 
korporacje, nie tylko nie tracą na zna‑
czeniu, ale odgrywają coraz większą 
rolę. Choć strategie rozwoju MŚP są 
bardzo różne, to jednak wiele z nich 
uznaje ekoinnowacje za najbardziej 
skuteczny czynnik rozwoju oraz utrzy‑
mania się na konkurencyjnym rynku. 
Oczywiście, siła ekonomiczna małego 
przedsiębiorstwa nie jest duża, podob‑
nie jak jego możliwości w kreowaniu 
własnego produktu czy technologii. 
Dlatego dla małych i średnich przed‑
siębiorstw idealną taktyką wydaje się 
być tzw. strategia „błękitnego oce‑
anu”, czyli poszukiwanie i kreowanie 
niszy rynkowej, po to by sprawić, że 
konkurencja stanie się nieistotna. Lite‑
ratura dotycząca tego zagadnienia pra‑
wie zawsze podkreśla, że wynika ono 
z ekoinnowacyjnego myślenia. Dobrym 
przykładem może być wykorzystanie 
takich zjawisk, jak ekomimikra (na‑
śladowanie, wykorzystywanie przyrody 
jako źródła pomysłów i rozwiązań), 
zielona chemia (bezpieczna dla zdro‑
wia i środowiska, eliminująca groźne 
rozwiązania), symbioza przemysłowa 
(tworzenie związków przemysłowych 
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zacji pomysłów, wykorzystywania za‑
sobów, ograniczania odpadów itd.), 
ekoprojektowanie (uwzględnianie pro‑
blemów środowiskowych już na etapie 
kreowania pomysłów, projektowania) 
lub czysta produkcja (ograniczająca 
ilość odpadów, eliminująca odpady nie‑
bezpieczne na każdym etapie, od pro‑
jektowania wyrobu po jego ostateczne 
wykorzystanie). 
Strategia „błękitnego oceanu” jest zatem 
przeciwieństwem strategii „krwawych 
oceanów”, polegającej na drapieżnej 
konkurencji, wyniszczaniu przeciwni‑
ka, wrogich przejęciach, bardzo często 
charakterystycznych dla korporacji. Ni‑
sze rynkowe i związane z nimi produkty 
nie znajdują się w kręgu ich zaintereso‑
wań, bowiem nie pozwalają na wyko‑
rzystanie mechanizmu ekonomii skali 
(obniżanie ceny sprzedaży produktu, 
uzyskiwane poprzez coraz większe roz‑
miary produkcji i zmniejszanie udziału 
kosztów stałych w ostatecznej cenie) 
oraz skutecznej eksternalizacji kosztów 
środowiskowych i społecznych (prze‑
rzuceniu ich na społeczeństwo i/lub 
środowisko). 
Małe i średnie przedsiębiorstwa zdecy‑
dowanie łatwiej poddają się kontroli i – 
w przeciwieństwie do korporacji – wiele 
z nich cechuje społeczna odpowiedzial‑
ność biznesu. Często są to firmy trwale 
związane ze swoim regionem, a ich 
właścicielom zależy na lokalnej spo‑
łeczności i środowisku, w przeciwień‑
stwie do anonimowej kadry zarządza‑
jącej globalnymi korporacjami. Autorzy 
niektórych opracowań piszą, że lokalni 
producenci są „uczuciowo związani 
z regionem” i niekiedy rzeczywiście 
jest to prawdą. Mamy tu do czynienia 
z rzadkim jeszcze w biznesie modelem, 
określanym jako zarządzanie „gorą‑
cem swych serc i chłodem umysłów”. 
Oznacza to gospodarowanie w pełni 
racjonalne, ale zarazem z troską o stan 
środowiska i społeczeństwa. Wszystko 
po to, by uczestniczyć w kreowaniu roz‑
woju, zaspokajaniu potrzeb w sposób 
zrównoważony i sprawiedliwy.

jak to robią inni
Ekoinnowacje mają szczególne zna‑
czenie w proekologicznej transformacji 

gospodarki i społeczeństw. Klienci co‑
raz bardziej świadomie zwracają uwa‑
gę na zdrowotną i ekologiczną jakość 
wyrobów. Taka sytuacja jest widoczna 
choćby przy wyborze niektórych pro‑
duktów żywnościowych: odrzucaniu 
genetycznie modyfikowanych orga‑
nizmów (GMO) lub otrzymywanych 
z nich komponentów o udowodnionym 
już szkodliwym w skutkach oddziały‑
waniu na nasze zdrowie i środowisko, 
a preferowaniu produktów tradycyj‑
nych, regionalnych i ekologicznych, 
czyli posiadających charakter ekoinno‑
wacji. 
Ekoinnowacyjne myślenie w MŚP daje 
zdumiewające efekty. Dobrym przykła‑
dem są w pełni biodegradowalne, cał‑
kowicie bezpieczne zarówno na etapie 
produkcji, jak i wykorzystania „two‑
rzywa sztuczne”, oparte na natural‑
nych technologiach i wykorzystywane 
m.in. w gastronomii – taki widelec 
lub talerzyk może być zjedzony wraz 
z obiadem. Mogą to być także wytwo‑
rzone w oparciu o „zieloną” chemię 
leki, barwniki, farby, paliwa, materiały 
budowlane itp. To właśnie w sektorze 
małych i średnich przedsiębiorstw mo‑
dyfikacji i rozwinięciu ulegają technolo‑
gie wykorzystania odnawialnych źródeł 
energii, m.in. słonecznej. Taką nową 
generacją jest konwersja fototermiczna, 
polegająca na wykorzystywaniu energii 
rozproszonej, dzięki czemu urządzenia 
te pracują w każdych warunkach kli‑
matycznych, w dzień i w nocy, zarówno 
w dni słoneczne, jak i pochmurne. 
Innym przykładem są powstające sys‑
temy ekoinnowacyjnych rozwiązań, 
np. w Danii całe gminy tworzą łańcuch 
skutecznego, prośrodowiskowego go‑
spodarowania ciepłem, chłodem, ener‑
gią, zasobami wody i odpadami. Takie 
rozwiązanie powoduje, że powstaje co‑
raz mniej śmieci, a bywa i tak, że poję‑
cie „odpad” całkowicie zanika, bowiem 
odpady stają się jedynie wartościowym, 
bezpiecznym surowcem przetwarza‑
nym na kolejnych etapach produkcji 
w przedsiębiorstwach. Co ważne, mię‑
dzy firmami tworzącymi proekologicz‑
nie zbudowaną sieć powstają trwałe 
związki współpracy, które pozwalają, 
szczególnie w przypadku skromnych 
zasobów finansowych każdej z nich, 

na współdziałanie, prace badawczo‑ 
‑rozwojowe, wymianę wiedzy i do‑
świadczeń, a nawet kadr. Powstaje 
wówczas ekosystem przemysłowy 
i w określeniu tym nie ma przesady. 
Ekoinnowacje są przyszłością świato‑
wej gospodarki, gwarancją dalszego jej 
wzrostu bez wstrząsów czy kryzysów. 
Mogą też zapobiec prognozowanemu 
upadkowi globalnej ekonomii. Ciągle 
jednak niezbędne jest tworzenie bodź‑
ców prawnych i ekonomicznych, aby 
wzrosła konkurencyjność MŚP w po‑
równaniu z globalnymi korporacjami. 
Wspieranie rozwoju małych i średnich, 
często lokalnych, firm zależy także 
od klientów, którzy świadomie doko‑
nywać będą wyboru produktów lub 
usług. 

LesZeK WoŹniaK
– profesor dr hab. inż., pracownik naukowo‑dydaktycz‑
ny Politechniki Rzeszowskiej. Pełni funkcję kierownika 
Katedry Przedsiębiorczości, Zarządzania i Ekoinnowa‑
cyjności oraz Prorektora ds. Kształcenia. Jest autorem 
ponad 400 publikacji z zakresu innowacyjności, fo‑
resight, zarządzania, ekonomii, ochrony środowiska. 
Aktualnie priorytetem w jego badaniach naukowych 
są zagadnienia ekoinnowacyjności, szczególnie w go‑
spodarce żywnościowej. Jest przewodniczącym Pod‑
karpackiej Rady Innowacyjności.

Ciągle niezbędne jest tworzenie bodźców prawnych  
i ekonomicznych, aby wzrosła konkurencyjność MŚP  
w porównaniu z globalnymi korporacjami
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ROZMAITOŚCI

1.  nazwa miejscowości w gminie Pysznica, gdzie zbudowano 
nowoczesną oczyszczalnię ścieków

2.  wybudowana w Giedlarowej dla mieszkańców trzech 
powiatów 

3.  firma z Rogoźnicy specjalizująca się w produkcji 
szkła stosowanego m.in. w obiektach szklarniowych, 
kolektorach słonecznych i panelach fotowoltaicznych

4.  instytucja w Bolestraszycach, która zdobyła 
dofinansowanie na ochronę azalii pontyjskiej i ostrożnia 
siedmiogrodzkiego

➋

➊

➌

➍

1 2 3 4 5 6 7 8

Zachęcamy do udziału w naszym konkursie. Oba rozwiązania należy przesłać na: info.rpo@podkarpackie.pl do 31 maja 2012 r.  
z tematem: rozmaitości, podając dane (imię, nazwisko, adres, telefon kontaktowy).  
Spośród wszystkich nadesłanych zgłoszeń z prawidłowym rozwiązaniem rozlosowane będą 3 odtwarzacze MP3.  
Lista zwycięzców zostanie podana na stronie www.rpo.podkarpackie.pl oraz w kolejnym numerze biuletynu.

  PodKarPacKie inWestycje

Czy potrafisz rozpoznać projekty realizowane z RPO WP? 
Miejsce wpisywania do odgadnięcia. Z liter z zaznaczonych  
pól należy ułożyć ośmioliterowe hasło

5 1

2 83

2 7

6 4
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  KrZyŻÓWKa Z HasŁem
Poziomo
  1. opinia rzeczoznawcy
  3. pomoc, w nazwie działania 1.1 RPO WP
  7.  fragment przyrody, którą tworzy zespół współzależnych 

od siebie organizmów roślinnych i zwierzęcych
  9.  dokument potwierdzający jakość produktu lub zgodność 

jego wykonania z obowiązującymi normami
12.  alternatywne, czyli materiał opałowy wytworzony z 

silnie rozdrobnionych odpadów
13. miejsce, gdzie śmieci są segregowane
14.  urządzenie umożliwiające kontrolę przewodów 

kanalizacyjnych 
15.  pozwala na zmniejszenie zapotrzebowania i zużycia 

energii cieplnej
19. miara obwodu drzewa
20. wtórne np. szkło, papier

21. jest nim Małopolsko‑Podkarpacki Czystej Energii
22. retencyjny, gromadzi wodę w okresach jej nadmiaru
23.  nazwa owada lub element dachu doświetlający 

pomieszczenie

Pionowo
  2.  naukowy, technologiczny, choć częściej kojarzony  

z terenem rekreacyjnym
  4. zewnętrzna powierzchnia ściany budynku
  5. forma do wykonywania kopii
  6. odnawialne … energii
  8. potocznie nazywane wysypiskiem odpadów
10. zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
11. jedna z form unieszkodliwiania odpadów
16. nieprzydatne substancje i przedmioty
17. firma z siedzibą w Woli Rafałowskiej
18.  zawód polegający na pielęgnacji drzew metodą 

alpinistyczną
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>  Główny Punkt Informacyjny 
Funduszy Europejskich 
Urząd Marszałkowski  
Województwa Podkarpackiego 
al. Łukasza Cieplińskiego 4 
35‑010 Rzeszów 
tel. 17 747 64 15 
gpi@podkarpackie.pl

>  Lokalny Punkt Informacyjny w Krośnie 
ul. Bieszczadzka 1, 38‑400 Krosno 
tel. 13 437 58 14 
lpi.krosno@podkarpackie.pl

>  Lokalny Punkt Informacyjny w Dębicy 
ul. Sportowa 28, 39‑200 Dębica 
tel. 14 681 25 01 
lpi.debica@podkarpackie.pl

>  Lokalny Punkt Informacyjny w Przemyślu 
ul. Rynek 26, 37‑700 Przemyśl 
tel. 16 678 56 32 
lpi.przemysl@podkarpackie.pl

>  Lokalny Punkt Informacyjny w Tarnobrzegu 
ul. M. Dąbrowskiej 15, 39‑400 Tarnobrzeg 
tel. 15 823 61 46 
lpi.tarnobrzeg@podkarpackie.pl

>  Lokalny Punkt Informacyjny w Stalowej Woli 
ul. Ks. J. Popiełuszki 13a 
37‑450 Stalowa Wola 
tel. 15 643 36 96 
lpi.stalowa@podkarpackie.pl

Sieć punktów  
informacyjnych  
Funduszy Europejskich  
w województwie  
podkarpackim


