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Innowacyjny ośrodek

Spółka „ELMAT” zajmuje się produkcją i dystrybucją rozwiązań dla branży 

telekomunikacyjnej, w tym nowoczesnych technologii światłowodowych. 

Dotacja w wysokości 4,4 mln zł pomogła firmie otworzyć Centrum Logi-

styczne wraz z częścią produkcyjno-laboratoryjną na terenie Podkarpackiego 

Parku Naukowo-Technologicznego w Rogoźnicy. W nowym obiekcie znajdu-

ją się magazyny do składowania towarów z profesjonalnymi przewijarkami 

kabli światłowodowych, laboratorium i nowoczesne stanowiska pomiaro-

we. W części produkcyjnej, jako jedyna w Polsce, spółka wytwarza splitery 

mocy. Jest to urządzenie dzielące sygnał otrzymany na wejściu na kilka wyjść 

z odpowiednim podziałem mocy. – W Centrum są także sale szkoleniowe. 

Nasi specjaliści prowadzą w nich zajęcia dla klientów w zakresie budowy  

i eksploatacji sieci światłowodowych – mówi Rafał Kalisz, wiceprezes firmy. 
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An innovative centre

ELMAT produces and distributes solutions for telecommunications businesses, including state-of-the-art fibre-optic technologies. 4.4 million PLN  

of funding helped the company to open a Logistics Centre complete with production/laboratory unit within the Podkarpackie Science and  

Technology Park in Rogoźnica. In the new building there are warehouses with professional fibre-optic cable winders, a laboratory, and modern 

measuring stands. The company is the only one in Poland to  produce power splitters, i.e. devices which split an input signal into several outputs 

with the appropriate power level. “The Centre runs training facilities where our specialists teach clients about the construction and use of fibre-optic 

networks,” says Rafał Kalisz, the company’s vice-chairman.

Spis treści
Contents
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Okna bez rtęci

Firma GRAN Polska wprowadziła na rynek innowacyjną proekologiczną masę uszczelniającą  

do szyb zespolonych, czyli zbudowanych z więcej niż jedna tafli szkła. Dofinansowanie w wysoko-

ści prawie 5 mln zł przeznaczono na zakup patentu, nowoczesnej i wydajnej linii technologicznej, 

wózków widłowych i specjalistycznych samochodów dostawczych. Dodatkowo utworzono 12 no-

wych miejsc pracy. – Wyroby zawierające rtęć są stopniowo wycofywane z krajów Unii Europejskiej, 

gdyż jest ona bardzo szkodliwa dla zdrowia i środowiska naturalnego. Nasz nowy produkt JOD 32 

spełnia najwyższe normy techniczne i ekologiczne dzięki stosowaniu surowców tzw. zielonej che-

mii. Przy produkcji szyb zespolonych oraz masy klejąco-uszczelniającej nie trzeba nawet zakładać 

masek ochronnych i stosować dodatkowej wentylacji – tłumaczy Andrzej Sroka, współwłaściciel 

firmy.
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Windows without mercury

GRAN Polska introduced an innovative and environmental-

friendly sealing compound for integrated windowpanes, 

i.e. windowpanes built from more than one pane of glass. 

Almost 5 million PLN of funding was earmarked for the 

purchase of a patent, an up-to-date and efficient tech-

nological line, forklifts, and specialist delivery vehicles.  

In addition, 12 new workplaces were created. “Products 

containing mercury are gradually being withdrawn from 

the European Union countries because mercury has a very 

harmful impact on health and the environment. Our new 

product, JOD 32, meets the highest technological and 

ecological standards thanks to employment of what are 

known as ‘green chemistry materials’. In the production 

process of integrated windowpanes, and adhesive and  

sealing compound, face masks and extra airing are not even 

necessary,” explains Andrzej Sroka, the firm’s co-owner. 
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Energia z odpadów

Miliony ton śmieci, które trafiają na składowiska, stanowią poważne zagrożenie dla środowiska 

naturalnego. Spora część z nich posiada wartość opałową i można z nich wyrabiać paliwo alter-

natywne. Stosowane jest ono np. w przemyśle cementowym jako zamiennik węgla kamiennego. 

Firma Wtór-Steel ze Stalowej Woli uruchomiła innowacyjną instalację, która rocznie może prze-

twarzać nawet 50 tys. ton śmieci o właściwościach palnych. – Bardzo ważnym elementem pro-

cesu produkcyjnego jest ciągła kontrola jakości, aby każda partia paliwa spełniała rygorystyczne 

wymagania stawiane przez odbiorcę – mówi Krzysztof Brzozowski, dyrektor zakładu. W tym celu 

powstało laboratorium, które wyposażono w najnowocześniejszy sprzęt analityczny do oznaczania 

właściwości fizykochemicznych wytwarzanych paliw. 
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Energy out of waste

Millions of tons of waste which end up on landfill sites pose a considerable danger to the environment. A lot of waste has calorific value and can be 

processed into alternative fuel, which may later be used, for example, in the cement industry as a substitute for hard bituminous coal. Wtór-Steel 

from Stalowa Wola started an innovative installation which can process as much as 50 thousand tons of combustible waste annually. “Constant 

quality control is a very important factor in the production process, in order to check that every batch of fuel meets consumers’ rigorous require-

ments,” says Krzysztof Brzozowski, the company’s director. This is why a laboratory with the most up-to-date analytical equipment for marking the 

physical and chemical properties of fuel was opened. 
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Wyprzedzić konkurencję

Powstały w 1989 r. Zakład Metalowy „WB” działa w branży lotniczej i zbro-

jeniowej. – Na tych rynkach panuje bardzo duża konkurencja. Chcąc dobrze 

prosperować, trzeba wciąż inwestować w nowe technologie. Unijne dotacje 

przyspieszyły nasz rozwój o parę lat – mówi Konrad Bożek, dyrektor tech-

niczny. Firma postarała się o dofinansowanie w wysokości niemal 1,8 mln zł. 

Pozwoliło to na wybudowanie hali produkcyjnej oraz wdrożenie nowej 

technologii. Zakupiono centrum obróbcze, które umożliwia produkowa-

nie dużych elementów lotniczych, np. części podwozia, oprzyrządowania  

do produkcji łopat śmigieł helikopterów. Druga kupiona maszyna pozwala 

na precyzyjne wycinanie otworów w bardzo twardych materiałach.
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To outstrip the competition

WB Metal has been operating in the aviation and armaments sector since 1989. “Competition is fierce on these markets. In order to prosper one 

constantly needs to invest in new technologies. European funding has pushed our development forward a few years,”  says Konrad Bożek, tech-

nical director. The firm received funding of almost 1.8 million PLN, which allowed it to build a production hall and implement new technology.  

A processing centre, which enables the production of big aviation elements such as undercarriage parts, as well as equipment for the production 

of helicopter airscrews were purchased. The second device enables precise holes to be cut in very hard materials.

Spis treści
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W odpowiedzi na wyzwania rynku 

Spółka Hipar od 2004 r. zajmuje się obróbką skrawaniem, produkując detale dla przemysłu motory-

zacyjnego. – Kryzys w tej branży zmobilizował nas do poszukiwania nowych partnerów handlowych 

i dywersyfikacji produkcji – wyjaśnia Tomasz Fugas, prezes zarządu spółki. Dzięki dofinansowaniu 

w wysokości niemal 5,2 mln zł wybudowano nową halę produkcyjną wraz z częścią socjalno- 

-biurową i zakupiono nowoczesną linię technologiczną do produkcji elementów blaszanych  

wykorzystywanych w budownictwie. Obecnie na nowo uruchomionej linii produkuje się głównie 

elementy obudowy ścian i dachów wielkopowierzchniowych hal przemysłowych. Od niedawna 

w ofercie są także drzwi przeciwpożarowe, którymi jest zainteresowany przede wszystkim rynek 

ukraiński. Realizacja projektu umożliwiła wzrost zatrudnienia z 16 do 34 osób i znaczną poprawę 

warunków pracy.
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In response to market challenges 

Since 2004 Hipar has dealt with machining and also produces parts for the automotive industry. “The crisis in this sector has mobilized us to look 

for new business partners and diversify our production,” explains Tomasz Fugas, chairman of the board. 5.2 million PLN of funding enabled them 

to build a new production hall with social facilities and office space and acquire a new technological line for the production of metal elements used 

in the construction industry. Presently, the newly launched line mainly produces elements for wall housing and the roofs of large-scale industrial 

halls. Only recently fire doors have been added to the company’s offering, which primarily met with interest from the Ukrainian market. The project 

enabled the workforce to be increased from 16 to 34 and led to significant improvements in working conditions.
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Folia na każdą miarę

Rzeszowska spółka Efekt Plus należy do czołowych producentów folii stretch w Europie. Ten rodzaj 

folii wykorzystywany jest do pakowania i zabezpieczania towarów m.in. przez firmy budowlane  

i spedycyjne. Firma stawia na innowacje i współpracę z naukowcami, a jednym z pomysłów było 

wykorzystanie nanotechnologii w procesie produkcyjnym. Pozyskana dotacja w kwocie prawie  

5,2 mln zł umożliwiła zakup stworzonej specjalnie na potrzeby firmy, jedynej w Polsce linii techno-

logicznej do produkcji folii wielowarstwowej. – Jest ona cieńsza niż wyroby konkurencji, a mimo 

to tak samo wytrzymała, ponieważ struktura siatki tej folii składa się z wielu nanowarstw, maksy-

malnie nawet 50 – wyjaśnia Anna Radoń-Cholewa, współautorka projektu. Nowa linia jest bardzo 

wydajna i proekologiczna, gdyż zużyta folia dzięki recyklingowi jest powtórnie wykorzystywana.
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Wrap made-to-measure

Efekt Plus from Rzeszów is among Europe’s leading pro-

ducers of shrink-wrap. This kind of wrap is used among 

others by building and forwarding companies for packing 

and safeguarding goods. The company places the emphasis  

on innovations and cooperation with researchers and one 

of its ideas was to use nanotechnology in the production 

process. Funding amounting to almost 5.2 million PLN 

enabled it to purchase a technological line specially de-

signed for the company and the only one in Poland for 

the production of multi-layered wrap. “This wrap is thin-

ner than our competitors’ products but still has the same 

strength because of its web structure, which consists of 

many nanolayers, up to 50 in fact,” explains Anna Radoń-

Cholewa, the project’s co-founder. The new line is both 

very efficient and environmentally-friendly because used 

wrap is recycled for reuse. 
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Każdy mebel do zrobienia

Firma Bumera z Tyczyna produkuje przede wszystkim meble hotelowe, 

ale także biurowe oraz akustyczne ściany mobilne. Dzięki dofinansowa-

niu w wysokości ponad 2,1 mln zł fabryka wzbogaciła się o nowoczesną,  

w pełni skomputeryzowaną linię technologiczną. Większość prac wykony-

wanych dotychczas ręcznie przejęły maszyny. Szczególnie innowacyjne jest 

centrum obróbcze, w którym można wytwarzać najbardziej skomplikowane 

modele. – Nie ma dla nas barier, możemy wykonać mebel w dowolnym 

kształcie. Zwiększyła się nasza wydajność i konkurencyjność na rynku lokal-

nym i europejskim. Obniżyliśmy koszty produkcji. Mamy możliwość szybsze-

go i dokładniejszego dostosowania się do oczekiwań i projektów własnych 

klienta. I nie musimy w tym celu przestawiać całej linii produkcyjnej – tłuma-

czy Piotr Oppenauer, prezes zarządu.
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A piece of furniture of any shape

The Tyczyn-based company Bumera mainly produces hotel furniture, but also office furniture and mobile acoustic walls. Thanks to funding of 

more than 2.1 million PLN, the factory was able to purchase a new fully computerized technological line. Most of the work done manually was 

taken over by machines. The processing centre, where the most complex models can be produced, is particularly innovative. “We have no barriers 

and can make a piece of furniture of any shape. Our efficiency and competitiveness on the local and European markets have increased. We incur 

lower production costs and can adapt more easily and accurately to customers’ expectations and use their own designs. And in order to do this we  

do not have to reset the entire production line,” explains Piotr Oppenauer, chairman of the board.
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Szklana energia

D.A. Glass to jeden ze światowych liderów w produkcji specjalistycznego szkła, zwiększającego 

przepuszczalność światła i przekazującego większą ilość energii do urządzeń energetycznych. 

Używane jest ono w kolektorach, szklarniach i przemyśle oświetleniowym. Firma posiada dział 

badawczo-rozwojowy, który opracowuje własne, opatentowane technologie i receptury do pro-

cesów obróbki chemicznej szkła. – To jedyna droga, aby być krok przed konkurencją – uważa 

Teodora Doros, właścicielka firmy. Otrzymaną dotację w kwocie 5,3 mln zł przeznaczono na roz-

budowę zakładu produkcyjnego, znajdującego się w Podkarpackim Parku Naukowo-Technologicz- 

nym w Rogoźnicy. Zakupiono linię magnetronową służącą do produkcji powłok antyrefleksyjnych, 

stosowanych w okularach, soczewkach aparatów fotograficznych, elewacjach budynków i bate-

riach słonecznych.
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Glass energy

D.A. Glass is one of the world’s leading manufacturers of specialized glass which increases light transmittance and transfers more energy to po-

wer generation equipment. It is used in collectors, greenhouses, and the lighting industry. The company runs an R&D department which develops 

its own patented technology and formulas for chemical glass processing. “It is the only way to stay one step ahead of the competition,” says  

Teodora Doros, the company’s owner. Funding of 5.3 million PLN was earmarked for the expansion of a production plant located in the Podkar-

packie Science and Technology Park in Rogoźnica. A magnetron line for the production of anti-reflective layers used in spectacles, camera lenses, 

buildings facades, and solar batteries was purchased.
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Bajerki z automatu

Produkowane dotychczas cukierki czekoladowane z mas tłustych w Cukierniczej Spółdzielni Pro-

dukcyjnej „Roksana” w Strzyżowie były zawijane ręcznie. Ograniczało to moce produkcyjne zakładu 

i nie pozwalało na poszerzenie asortymentu. Pozyskane dofinansowanie w wysokości 297 tys. zł 

przeznaczono więc na zakup maszyny do zawijania. Dzięki temu nie tylko ograniczono koszty 

produkcji galaretek w czekoladzie, ale również wprowadzono na rynek cztery nowe, atrakcyjne wy-

roby, takie jak Żurawinka, Roksi, Roksi Duo i Bajerki. – Realizacja przedsięwzięcia wpłynęła na umoc-

nienie pozycji firmy na rynku, poprawę jej konkurencyjności i pozyskanie nowych klientów. Powstały 

też dwa nowe miejsca pracy dla niepełnosprawnych – mówi Józef Maźnicki, prezes zarządu.

Enterprise

Pr
ze

d
si

ęb
io

rc
zo

ść
En

te
rp

ri
se

Środowisko
Airport Environment

Lotnisko Uczelnie
Colleges



23

23

Zdrowie Sport Turystyka Kultura Rewitalizacja
Health Sport Tourism Culture Revitalization

Spis treści
Contents

Sweets from a vending machine

The chocolate-coated sweets produced previously 

from chocolate mass in the Confectionery Production  

Cooperative ‘Roksana’ in Strzyżów used to be wrapped 

manually. This resulted in limited capacity at the plant 

and did not allow it to expand its assortment. Funding  

of 297,000 PLN was earmarked for the purchase of a ma-

chine for wrapping. Not only did this allow the production 

costs for chocolate jellies to be reduced, but also four new, 

attractive products, such as Żurawinka, Roksi, Roksi Duo 

and Bajerki, to be introduced. “The project contributed 

to a strengthening of the firm’s market position, impro-

ved competitiveness, and attracting new customers. Two 

new workplaces for the disabled were also created,” says  

Józef Maźnicki, chairman of the board.
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Szerokiej drogi

Inwestycje w infrastrukturę komunikacyjną należą do najważniejszych zadań w regionie. – Unijne 

dofinansowanie w wysokości prawie 28 mln zł pozwoliło na kompleksową przebudowę wiaduktu 

w Stalowej Woli, ważnego obiektu leżącego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 871 relacji Nagnajów 

– Stalowa Wola – wyjaśnia Ewa Sudoł-Sikora z Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich. Prace 

modernizacyjne objęły wzmocnienie podpór oraz konstrukcji przęseł, przez co zwiększona została 

nośność wiaduktu z 30 do 40 ton. Wykonano ścieżki pieszo-rowerowe, które zabezpieczono barie-

rami ochronnymi. W celu zmniejszenia niedogodności związanych z dużą emisją hałasu, zamonto-

wano ekrany akustyczne. Z kolei system odwodnienia z separatorami związków ropopochodnych 

przyczynił się do redukcji zanieczyszczenia wód gruntowych. 
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Have a safe trip

Investments in transport infrastructure are among the most important tasks facing the region. “European funding of nearly 28 million PLN made 

possible the complex reconstruction of a viaduct in Stalowa Wola, an important construction on the regional road No. 871 Nagnajów – Stalowa 

Wola,” says Ewa Sudoł-Sikora of Podkarpacie Voivodeship Highways Department. The modernization work included strengthening supports and 

span construction, which increased the viaduct’s load-bearing capacity from 30 to 40 tons. Pedestrian and bicycle pathways were built and protec-

ted with crash barriers. Noise-reducing screens were installed in order to diminish the inconvenience resulting from high noise levels. A drainage 

system with separators for petroleum compounds contributed to a reduction in groundwater contamination.
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Wiaduktem na starówkę

Ponad 1,8 mln zł dofinansowania otrzymało miasto Jarosław na przebudowę nieremontowanego 

od 28 lat wiaduktu i fragmentu ulicy Przemyskiej, łączącej Stare Miasto z drogami krajowymi nr 4 

i 77. Wiadukt zbudowano niemal od nowa. Wymieniono przęsła, przebudowano podpory, umoc-

niono skarpy nasypowe. Nowe są również mury oporowe. Pod konstrukcją wykonano też schody. 

– Inwestycja ważna jest nie tylko ze względów komunikacyjnych i społecznych, ale i historycznych. 

Prace prowadzone w obrębie nieistniejącej już Bramy Przemyskiej zostały objęte nadzorem arche-

ologicznym, co umożliwiło badania nad systemem fortyfikacyjnym miasta. Realizacja inwestycji 

poprawiła również bezpieczeństwo obiektu i jego estetykę, co spotkało się z dużym uznaniem 

społeczeństwa – mówi burmistrz Andrzej Wyczawski.
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Viaduct to the Old Town

The city of Jarosław received funding of more than  

1.8 million PLN for the reconstruction of a viaduct which 

had not been repaired for 28 years, and a fragment of 

Przemyska Street, which connects the Old Town with  

national roads 4 and 77. The viaduct was almost com-

pletely rebuilt. The spans were exchanged, props rebuilt 

and embankments reinforced. The retaining walls are also 

new and a staircase was built under the construction.  

“The investment is important not only as regards transport 

and social issues, but also for historical reasons. The work 

carried out within the now-defunct Brama Przemyska was 

under archaeological supervision, and this enabled a study 

of the city’s fortification system. The investment improved 

the safety of the construction and its aesthetics, which 

met with great appreciation from the community,” says 

the mayor, Andrzej Wyczawski.
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Nową drogą Wolności

W bezpośrednim sąsiedztwie ulicy Wolności zlokalizowanych jest wiele  

przedsiębiorstw oraz tereny inwestycyjne. – To jedna z najważniejszych 

ulic w Mielcu. Pozyskane dofinansowanie w wysokości ponad 14 mln zł 

pozwoliło na przeprowadzenie kompleksowej modernizacji odcinka drogi 

wojewódzkiej nr 875 o długości 4,8 km. Dzięki temu poprawił się dostęp 

do terenów inwestycyjnych oraz usprawnił ruch komunikacyjny – mówi 

Ewa Sudoł-Sikora z Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich. Projekt 

obejmował przebudowę nawierzchni drogi, rekonstrukcję systemu odwod-

nienia, budowę oraz modernizację chodników. Ponadto unowocześniono 

15 zatok i 17 skrzyżowań, w tym dwa z sygnalizacją świetlną oraz jedno 

rondo. Wzdłuż przebudowanego odcinka powstały także ciągi pieszo- 

-rowerowe o zróżnicowanym rodzaju nawierzchni.
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The new Wolności street

Many companies and investment areas are located in the immediate vicinity of Wolności Street. “This is one of the most important streets in Mielec. 

Funding of more than 14 million PLN enabled a comprehensive modernization of a 4.8 km section of regional road No. 875. This improves access 

to investment areas and streamlines the traffic,” says Ewa Sudoł-Sikora of Podkarpacie Voivodeship Highways Department. The project included 

reconstruction of road surfaces, drainage systems and the construction or modernization of footpaths. In addition, 15 parking bays were moder-

nized, as were 17 intersections, including two with traffic lights and one roundabout. Paths with different types of surfaces for pedestrians and 

bicycles were constructed along the rebuilt section.
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Pierwszy krok do S-19

W Rzeszowie powstał pierwszy fragment arterii, która w przyszłości połączy miasto z planowaną 

drogą ekspresową S-19. 676-metrowy odcinek, zrealizowany przy wsparciu w wysokości ponad  

9 mln zł, rozwiązuje część problemów komunikacyjnych w rejonie ulicy Podkarpackiej, będącej 

trasą wylotową na południe, i zwiększa atrakcyjność inwestycyjną okolicy. W ciągu drogi powstały 

m.in. wiadukt kolejowy, ekrany akustyczne oraz kolektor odwadniający. – Realizacja całości projek-

tu zapewni komplementarny układ komunikacyjny pomiędzy drogami krajowymi nr 4 i 9, drogą  

ekspresową S-19 oraz autostradą A-4. Wpłynie też na polepszenie warunków prowadzenia działal-

ności gospodarczej oraz rozwoju miasta – mówi Tadeusz Ferenc, prezydent Miasta Rzeszowa. 

Enterprise
Środowisko

Airport Environment
Lotnisko Uczelnie

Colleges



31

31

D
rogi

Road
s

Zdrowie Sport Turystyka Kultura Rewitalizacja Spis treści
Health Sport Tourism Culture Revitalization Contents

The first step to S-19

In Rzeszów the first fragment of the artery has been  

built which in future will connect the city with the plan-

ned expressway S-19. The 676-metre section, completed 

with financial support amounting to over 9 million PLN, 

solves some of the transport problems in the vicinity 

of Podkarpacka Street – an exit road to the south, and  

improves the area’s attractiveness to investors. A railway 

viaduct, noise barriers and a drainage collector were built 

as part of the project. “The whole undertaking will provide 

a complementary transport system between national roads  

No. 4 and 9, express road S-19 and the A-4 motorway. 

This will contribute to improvements in the business envi-

ronment and the development of the city,” says Tadeusz 

Ferenc, the mayor of the city of Rzeszów.
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Zapewnić bezpieczeństwo

Dwie drogi powiatowe na terenie gmin Rymanów i Miejsce Piastowe – z Krosna do Wróblika  

Szlacheckiego oraz z Rymanowa do Milczy – od lat wymagały gruntownej naprawy. Liczne nie-

równości i ubytki w nawierzchni, brak odwodnienia czy chodników dla pieszych, zagrażały bezpie-

czeństwu wszystkich użytkowników. – Dzięki znaczącej poprawie stanu nawierzchni, poszerzeniu 

jezdni i budowie chodników polepszyły się warunki ruchu, podniósł się komfort jazdy i zwiększyła 

się dostępność komunikacyjna. Wzrosło także bezpieczeństwo użytkowników dróg. Dodatkowym 

efektem zrealizowanej inwestycji jest poprawa estetyki krajobrazu tych gmin – mówi Jan Pelczar  

z Zarządu Starostwa Powiatowego w Krośnie. Wartość całej inwestycji wyniosła prawie 6 mln zł.
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To guarantee safety

For many years two county roads in the districts of Rymanów and Miejsce Piastowe – one from Krosno to Wróblik Szlachecki and the other from 

Rymanów to Milcza – required an overhaul. Numerous bumps and surface defects, the lack of a drainage system and footpaths for pedestrians put 

all users at risk. “Significant surface repairs, road widening, and the construction of pavements contributed to an improvement in traffic conditions, 

driving comfort, and transport accessibility, while road users’ safety also increased. The enhanced scenic beauty of these districts is an additional 

effect of the investment,” says Jan Pelczar from the Board of the County Council in Krosno. The investment amounted to nearly 6 million PLN.
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Wygodną drogą do celu

Droga Pilzno – Róża jest jedną z ważniejszych w powiecie dębickim, łączy 

bowiem gminy Czarna i Żyraków z krajową „czwórką” Rzeszów – Kraków. 

– Remont był konieczny, ponieważ planowano w Żyrakowie zjazd z budo-

wanej autostrady. Oznacza to więc wzrost ruchu na tej trasie – wyjaśnia 

Bogusław Dydo, dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Dębicy. Projekt 

obejmował remont prawie 11 km odcinka z Pilzna do Czarnej. Zmieniono 

nawierzchnię i w kilku miejscach na łukach drogi poszerzono jezdnię. Spo-

rym problemem na tej trasie były mosty o nośności wynoszącej tylko 12 t. 

Blokowało to ruch ciężkich samochodów. Wyremontowano lub przebudo-

wano mosty w Pilźnie, Lipinach i Chotowej oraz podniesiono ich nośność  

do 40 t. Wartości inwestycji wyniosła ponad 7,5 mln zł, a uzyskane dofinan-

sowanie to niemal 5 mln zł.
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A convenient road to your destination

The Pilzno – Róża route is one of the most important roads in Dębica county, as it connects the districts of Czarna and Żyraków with national road 

No. 4: Rzeszów – Kraków. “Its reconstruction was also necessary because a motorway exit was planned in Żyraków, meaning increased traffic on 

this road,” says Bogusław Dydo, director of the County Roads Board in Dębica. The project included renovation of an almost 11 km-long section 

from Pilzno to Czarna. The road was resurfaced and widened on several bends. Bridges with a load-bearing capacity of only 12 tons were one of 

the major problems on the route as they blocked heavy goods vehicle traffic. These were reconstructed or rebuilt in Pilzno, Lipiny and Chotowa and 

their capacity was increased to 40 tons. The investments amounted to over 7.5 million PLN with nearly 5 million PLN of funding being obtained.



36

36

D
ro

gi
Ro

ad
s

Drogi InformatyzacjaPrzedsiębiorczość
IT ImplementationRoads

Krośnieńska karta miejska

Miejska Komunikacja Samochodowa w Krośnie wprowadziła nowatorski system biletu elektronicz-

nego. Podstawą jest plastikowa karta miejska, na której cyfrowo zapisane są m.in. dane pasażera, 

przebieg trasy i liczba impulsów do wykorzystania. Po wejściu do autobusu pozostaje zarejestro-

wać przejazd w kasowniku, a stąd informacje przekazywane są do bazy danych przedsiębiorstwa.  

– Dzięki temu możemy kontrolować ruch na trasach, spóźnienia autobusów, liczbę osób korzysta-

jących ze zniżek. Po analizie będzie można skuteczniej zarządzać przedsiębiorstwem i optymali-

zować rozkład jazdy – podkreśla Piotr Przytocki, prezydent Krosna. W przyszłości bilet funkcjono-

wać będzie jako karta miejska, którą będzie można płacić np. za wejście na basen czy korzystanie  

z parkingu. W ramach projektu zakupiono 9 nowoczesnych, ekologicznych autobusów. Dotacja 

wyniosła prawie 5 mln zł.
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Krosno city card

The Urban Vehicle Transport in Krosno has introduced an innovative electronic ticket system, the basis of which is a plastic city card that stores 

digitally information including the passenger’s data, route, and number of impulses available. After getting on a bus, one needs to register the ride 

in a validating machine, from which the information is transmitted to the company’s database. “This allows us to monitor the traffic on all routes, 

bus delays, and the number of passengers benefiting from discounts. After analyzing this data, one can manage the company more efficiently  

and optimize bus schedules,” emphasizes Piotr Przytocki, mayor of Krosno. In future, this ticket will also function as a city card, which will be used 

to pay, for example, for entrance to swimming pools or for parking lots. As part of the project, 9 modern, environmentally-friendly buses were 

purchased. The funding amounted to nearly 5 million PLN.
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Nowocześnie i bezpiecznie

– Szybki rozwój Portu Lotniczego Rzeszów-Jasionka nie byłby możliwy bez dotacji z Funduszy  

Europejskich. Dzięki tym inwestycjom nasze lotnisko należy do najnowocześniejszych w kraju – 

mówi Zbigniew Halat, pełnomocnik Zarządu Portu Lotniczego. W Jasionce realizowanych jest  

12 projektów dofinansowanych z RPO WP na łączną kwotę dotacji ponad 121 mln zł. Dzięki temu 

zmodernizowano nawierzchnię lotniska, przebudowano system oświetlenia nawigacyjnego oraz 

kupiono sprzęt i urządzenia do obsługi nowego terminala pasażerskiego. Stanowiska kontroli 

wyposażono w system poprawiający warunki bezpieczeństwa pasażerów. Aby sprawniej reago-

wać w przypadku pożaru, rozbudowano system zaopatrzenia lotniska w wodę do celów ratow-

niczych. W 2013 r. planowane jest zakończenie budowy dwóch hangarów dla samolotów wraz  

z płytą postojową.
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In a modern and safe way

“The rapid development of Rzeszów-Jasionka Airport 

would not have been possible without funding from  

the European Funds. Thanks to these investments, our 

airport now is one of the most modern in the country,” 

says Zbigniew Halat, proxy of the Board of the Airport.  

In Jasionka 12 projects funded from the Regional Opera-

tional Programme for Podkarpackie Voivodeship, totaling 

more than 121 million PLN, are being carried out. They 

have enabled modernization of the airport’s surfaces, 

restructuring of the navigation lighting system, and the 

purchase of service equipment for the new passenger ter-

minal. The checkpoints are equipped with a system which 

improves passenger safety conditions. In order to react 

more efficiently in case of fire, the airport’s water system 

was extended. In 2013 the construction of two aircraft 

hangars with an apron is scheduled for completion.
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E-nauka nad Sanem

Dzięki nowej szerokopasmowej sieci LAN studenci Państwowej Wyższej 

Szkoły Zawodowej im. Jana Grodka w Sanoku mogą czuć się pełnopraw-

nymi członkami społeczeństwa informacyjnego. Większość budynków po-

łączono siecią światłowodową. – Studenci mogą na terenie kompleksu przy 

ul. Mickiewicza korzystać z bezprzewodowego internetu. Zainstalowaliśmy 

też pięć kiosków internetowych. Nowe moduły e-student i e-prowadzący 

usprawniły kontakt studentów z Działem Toku Studiów oraz z wykładow-

cami – tłumaczy Bogusław Ciupak, informatyk PWSZ. W ramach projektu 

rozszerzono system e-learning o transmisję strumieniową sygnału audio  

i wideo, dzięki czemu można uczestniczyć w zajęciach przez internet w cza-

sie rzeczywistym. Dofinansowanie projektu wyniosło ponad 1,5 mln zł.
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E-learning-on-San

With a new broadband LAN network, students at the Jan Grodek State Vocational Academy in Sanok may feel full members of the information 

society. Most buildings are connected by a fibre-optic network. “In the complex at Mickiewicza Street students may use wireless internet. We have 

also installed 5 internet terminals. New modules called ‘e-student’ and ‘e-teacher’ facilitate students’ contact with the Curriculum Department  

and with tutors,” explains Bogusław Ciupak, a computer specialist in the school. The project expanded the e-learning system for streaming audio 

and video, so one can attend classes online in real time. The funding for the project amounted to over 1.5 million PLN.
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Wirtualne zbiory

Z inicjatywy Muzeum Okręgowego w Rzeszowie powstała strona www.wmp.podkarpackie.pl, 

dzięki której można odbyć wirtualny spacer po muzeach Podkarpacia. Realizacja projektu była 

możliwa dzięki dotacji w wysokości 5,1 mln zł. Najciekawsze zbiory zostały udostępnione w inter- 

necie, gdyż tradycyjne wystawy cieszą się coraz mniejszym zainteresowaniem. Można nie tylko  

zapoznać się ze 140 wybranymi i zeskanowanymi eksponatami, opatrzonymi szczegółowym 

opisem, ale też obejrzeć filmy lub posłuchać ludowych pieśni. – Idealnie byłoby, gdyby portal  

zachęcił do rzeczywistego kontaktu z muzealiami – podkreśla Bogdan Kaczmar, dyrektor Muzeum 

Okręgowego w Rzeszowie. Po zakończeniu projektu Laboratorium Digitalizacji Dóbr Kultury 2D/3D 

służy pozostałym placówkom w regionie. W planach jest umieszczenie na stronie zbiorów kolej-

nych podkarpackich muzeów.
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Virtual collections

On the initiative of the Regional Museum in Rzeszów,  

the website www.wmp.podkarpackie.pl was launched, 

where one can take a virtual walk through the museums 

of Podkarpacie. The completion of the project was possible  

thanks to a grant of 5.1 million PLN. Since conventional 

exhibitions are becoming less popular, the most interes-

ting collections can be accessed online. One can not only 

make oneself acquainted with 140 selected and scanned 

exhibits, which bear detailed descriptions, but also watch 

movies and listen to folk songs. “It would be ideal if the 

portal encouraged real contact with the exhibits,” empha-

sizes Bogdan Kaczmar, director of the Regional Museum in 

Rzeszów. Since the project’s completion, the Digitization 

Laboratory of Cultural Achievements 2D/3D has served 

other institutions in the region. There is a plan to put other 

Podkarpacie museums’ collections on the website.
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Biblioteka on-line

W Rzeszowie dzięki dofinansowaniu w wysokości ponad 4 mln zł rozwija się największa  

na Podkarpaciu cyfrowa biblioteka. Pieniądze przeznaczono na zakup sprzętu informatycznego 

i oprogramowania oraz uruchomienie portalu internetowego. Na stronie www.pbc.rzeszow.pl 

można już przeglądać kilka tysięcy dokumentów, zgromadzonych w wielu różnych instytucjach 

kultury na terenie całego województwa. – Ogromne zainteresowanie czytelników świadczy o tym, 

że projekt jest niezwykle istotny dla odbiorców. Podkarpacka Biblioteka Cyfrowa zanotowała już 

ponad milion wirtualnych odwiedzin użytkowników z całego świata – tłumaczy Bożena Janda,  

kierownik Działu Komputeryzacji Procesów Bibliotecznych Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki  

Publicznej w Rzeszowie.
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Online library

In Rzeszów the largest digital library in Podkarpacie is developing thanks to funding of more than 4 million PLN. The money was spent on hardware 

and software, and on launching an internet portal. On the website www.pbc.rzeszow.pl one can browse through several thousand documents 

which are stored in a variety of cultural institutions throughout the region. “The great interest shown by readers proves that the project is extremely 

important for the community. The Podkarpacie Digital Library has already registered more than a million hits from users from all over the world,” 

explains Bożena Janda, head of the Library Computing Processes Department of the Regional and City Public Library in Rzeszów.
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Światłowód dla kultury

Wojewódzka instytucja kultury – Centrum Kulturalne w Przemyślu – uzy-

skane dofinansowanie w wysokości 450 tys. zł przeznaczyła na informaty-

zację placówki oraz cyfryzację posiadanych zasobów archiwalnych. Dopro-

wadzenie światłowodu i zbudowanie nowoczesnej sieci teleinformatycznej 

poprawiły funkcjonowanie placówki. Wprowadzono m.in. elektroniczny 

obieg dokumentów i podpis elektroniczny. Specjalistyczne programy do 

edycji materiałów audio i wideo umożliwiają transmisję z wydarzeń kultu-

ralnych, realizowanych w Centrum Kulturalnym. Za pośrednictwem strony 

www.ck.przemysl.pl pracownicy różnych instytucji kultury mogą korzystać 

ze zdigitalizowanych dokumentów i zbiorów bibliotecznych. – Dostęp 

do e-usług sprawił, że z naszych zasobów czerpie coraz większa liczba  

odbiorców, co przekłada się na ich i naszą aktywność – ocenia dyrektor 

Adam Halwa.
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Fibre-optic cable for culture

The Cultural Centre in Przemyśl, a regional cultural institution, has received funding of 450,000 PLN and spent it on computerizing the institu-

tion and digitizing its archival resources. Fibre-optic cables and a modern telecommunications network have improved how the facility functions.  

The electronic circulation of documents and electronic signatures were also introduced. Specialized editing audio and video software enables  

cultural events taking place in the Cultural Centre to be broadcast. Employees from different cultural institutions can use digitalized documents 

and library collections via www.ck.przemysl.pl. “Thanks to e-services, more and more users draw on our resources, which translates into both them  

and us being more active,” evaluates the director, Adam Halwa.
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Przybywa inwestorów

W sąsiedztwie portu lotniczego Rzeszów-Jasionka znajdują się m.in. zakłady związane z branżą 

lotniczą, wysokich technologii i IT. Pozyskanie inwestorów było możliwe dzięki dobremu przygo-

towaniu infrastruktury. Gmina za prawie 18 mln zł dotacji wybudowała sieć odprowadzania wód 

opadowych z terenu Podkarpackiego Parku Naukowo-Technologicznego AEROPOLIS – strefa S-1. 

– Projekt wspiera całą strefę inwestycyjną wraz z lotniskiem. Na jego realizacji skorzystali też miesz-

kańcy Jasionki, których domy wcześniej podtapiał potok Szuwarka – mówi Zbigniew Pawlarczyk  

z Urzędu Gminy Trzebownisko. Wybudowana sieć krytych kanałów odprowadza wodę do zbiornika 

retencyjnego, która trafia następnie do uregulowanej Szuwarki. Specjalna zasuwa reguluje odpływ 

wody do potoku, co zapobiega powodzi podczas dużych opadów.
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Investors converge

There are factories connected to the aviation industry, high technology and IT in the vicinity of Rzeszów-Jasionka airport. Investors were attracted 

thanks to the well-prepared infrastructure. The district built a rainwater drainage network in the area of the Podkarpackie Science and Technology 

Park AEROPOLIS – S-1 zone with nearly 18 million PLN of funding. “The project supports the whole investment zone along with the airport. Jasionki 

residents, whose homes were flooded earlier by the Szuwarka brook, benefited from the project, too,” says Zbigniew Pawlarczyk of the Trzebow-

nisko District Council. The network of covered drainage canals carries water to the reservoir, which then goes to the regulated Szuwarka. A special 

sluice-gate regulates the outflow of water into the stream, which prevents flooding during heavy rainfall.
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Las pod nadzorem kamery

Do niedawna 410 tys. ha lasu w Nadleśnictwach Lubaczów, Oleszyce, Narol, Jarosław i Sienia-

wa monitorowano w tradycyjny sposób z sześciu wież obserwacyjnych. Dzięki dofinansowaniu 

w wysokości ponad 925 tys. zł jedna z leśniczówek w Nadleśnictwie Oleszyce stała się centrum  

operacyjnym nowoczesnego systemu telewizji przemysłowej. Na wieżach zainstalowano kamery  

cyfrowe, do przesyłania obrazu wykorzystano radiolinie, a wszystko zasilane jest energią sło-

neczną. Inteligentne rozwiązania sprawiają, że system sam informuje o pojawieniu się dymu.  

– Teraz szybciej lokalizujemy zarzewie ognia, dzięki czemu czas akcji gaśniczej znacznie się skrócił, 

a to z kolei zmniejsza zagrożenie dla ludzi i przyrody oraz straty materialne – tłumaczy Tadeusz 

Pryjma, inżynier nadzoru nadleśnictwa.
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A forest watched by cameras

Until recently the 410,000 hectares of forest overseen by 

the Forest District Offices of Lubaczów, Oleszyce, Narol, 

Jarosław and Sieniawa were monitored in the traditio-

nal way – from six observation towers. Funding of over 

925,000 PLN enabled one forester’s lodge in the Oleszyce 

Forest District Office to be converted into a modern opera-

tions centre with a closed-circuit television system. Digital 

cameras were installed on the towers, a radio link was 

used for image transmission, while all devices are solar  

powered. Intelligent solutions ensure that the system  

automatically notifies of smoke. “Nowadays we locate  

embers faster, which considerably shortens fire fighting 

time, and this, in turn, reduces the risk to humans and wil-

dlife, as well as property losses,” explains Tadeusz Pryjma, 

engineering supervisor of the Forest District Office.
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Dębickie owoce

Centrum Edukacji Ekologicznej w Stobiernej w gminie Dębica mieści się  

w tradycyjnym, drewnianym domu, w którym zachowano oryginalny ku-

chenny piec. Wszystkie ściany oszalowano nowymi deskami, pozostawiając 

wyeksponowane za szybą fragmenty oryginalnych belek. – W takiej scenerii 

łatwiej wyjaśnić uczestnikom warsztatów, dlaczego tak ważne jest zachowa-

nie różnorodności biologicznej i krajobrazowej – mówi Marcin Ciszek, pra-

cownik Centrum. Przy domu powstał sad, w którym zasadzono 80 drzewek 

czterdziestu tradycyjnych odmian owoców, uprawianych na terenie gminy.  

W ogrodzie zostaną wkrótce posadzone zioła oraz krzewy. Na bezpłatnych 

zajęciach można nauczyć się ich pielęgnacji, a w przyszłości rozdawane 

będą sadzonki. Projekt kosztował około 400 tys. zł. 
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Fruits from Dębica

The Environmental Education Centre in Stobierna in Dębica district is located in a traditional wooden house, where the original kitchen stove was 

preserved. All the walls were boarded with new planks, while fragments of the original beams are displayed behind glass. “In such a setting it is 

much easier to explain to workshop participants why preservation of bio- and landscape diversity is important, says Marcin Ciszek, an employee 

at the Centre. Next to the house an 80-tree orchard of 40 traditional varieties of fruit grown in the district was planted. Herbs and shrubs will 

also soon be planted in the garden. There are free classes on their cultivation, and in future seedlings will be given out. The project cost around  

400,000 PLN.
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Park wizytówką Leska

Dla kilkusetletniego parku zamkowego w Lesku czas wojny i okres po 1945 r. były bardzo trudne, 

ponieważ znaczna część zabytkowego drzewostanu została zdewastowana, podobnie – parkowe 

alejki. Dopiero dzięki pozyskanym środkom unijnym w wysokości ponad 270 tys. zł udało się przy-

wrócić właściwy dla parku charakter. Uporządkowano starodrzew, wyremontowano nawierzchnię 

ścieżek i zamontowano elementy małej architektury. Przy roślinach objętych ochroną umieszczono 

tablice informacyjne. Park stał się turystyczną wizytówką i ulubionym terenem rekreacyjnym miesz-

kańców Leska. – Dzięki wyeksponowaniu cennych obiektów przyrodniczych turyści mogą poznać 

walory tego unikatowego ekosystemu. Park spełnia też funkcję całorocznego obiektu edukacyjno- 

-rekreacyjnego dla mieszkańców miasteczka – wyjaśnia Irena Kapral z Urzędu Miasta i Gminy  

Lesko.
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Lesko’s showpiece park

Wartime and the period after 1945 were very difficult for the centuries-old castle park in Lesko, because much of its historic stand and alleys were 

devastated. European funding of more than 270 thousand PLN made restoration of the park’s original character possible. Old trees were cleaned 

up, the surface of footpaths repaired, landscaping elements installed and protected plants were marked with information boards. The park became 

a tourist landmark and favourite recreational area for Lesko residents. “Promoting valuable natural sites helps tourists discover the merits of this 

unique ecosystem. The park also works as a year-round educational and recreational facility for the town residents,” explains Irena Kapral of Lesko 

City and District Council.
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Membrany dla wody

Miasto Jarosław pobiera wodę z rzeki San. Dotychczasowe oczyszcza-

nie jej za pomocą procesów koagulacji, filtrów piaskowych i dezynfekcji 

chlorem gazowym nie zapewniało całkowitego usunięcia bakterii z grupy  

Clostridium, zwłaszcza zimą. Pozyskane środki unijne w wysokości 3,8 mln zł  

umożliwiły zakup nowoczesnych filtrów membranowych. Dzięki nim pro-

blem został rozwiązany, a dodatkowo poprawił się smak i zapach wody. 

– Za sprawą zastosowanej technologii nasi odbiorcy otrzymują wodę o pa-

rametrach lepszych od określonych w „Rozporządzeniu Ministra Zdrowia  

w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi”. To inwe-

stycja o dużym znaczeniu dla mieszkańców miasta, gdyż jakość wody ma  

znaczący wpływ na stan zdrowia– mówi Aleksander Kozik, zastępca prezesa 

Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Jarosławiu Sp. z o.o.
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Membranes for water

The city of Jarosław draws its water from the river San. Its previous treatment with processes of coagulation, sand filters, and chlorine gas did not 

ensure complete removal of Clostridium group bacteria, especially in winter. European funding of 3.8 million PLN allowed the purchase of new 

membrane filters, thanks to which the problem was solved, also improving the taste and smell of the water. “With this technology our customers 

receive water of better parameters than those specified in the ‘Regulation of the Minister of Health on the quality of water intended for human 

consumption.’ It is a very important investment for city residents, because water quality has a significant impact on health,” says Aleksander Kozik, 

vice-chairman of the Jarosław Water and Sewage Limited Liability Company.
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Zadbać o bezpieczeństwo

Powiatowe i Miejskie Komendy Państwowej Straży Pożarnej dzięki unijnej dotacji w wysokości 

ponad 28 mln zł zostały wyposażone w specjalistyczny sprzęt do zapobiegania i likwidacji skut-

ków zagrożeń naturalnych (pożary, powodzie, niekorzystne zjawiska atmosferyczne) oraz ska-

żeń środowiska, powstających w efekcie awarii przemysłowych. Zakupiono 38 pojazdów poża-

rowych oraz 24 jednostki sprzętu specjalistycznego. Wśród nowego sprzętu znalazły się: sonar, 

kamery termowizyjne i agregaty prądotwórcze. – Staraliśmy się tak dobierać sprzęt, aby ratownicy 

otrzymali nowoczesne narzędzia do skutecznego zwalczania i przeciwdziałania różnego rodzaju  

zagrożeniom – wyjaśnia st. bryg. Bogdan Kuliga, komendant wojewódzki Państwowej Straży  

Pożarnej w Rzeszowie. Realizacja projektu poprawiła nie tylko bezpieczeństwo mieszkańców  

regionu, ale i samych strażaków. 
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Take care of safety

Thanks to a European grant of over 28 million PLN, the County and Municipal Headquarters of the State Fire Service received specialized equipment 

for preventing and eradicating the effects of natural hazards (fires, floods, adverse weather phenomena) and environmental pollution resulting 

from industrial accidents. 38 fire vehicles and 24 units of specialized equipment were purchased. The new equipment includes a sonar, thermo-

graphic cameras and power generators. “We tried to give rescuers modern tools for effective combating and prevention of various kinds of risks,” 

explains senior brigadier Bogdan Kuliga, commander of the Regional State Fire Service in Rzeszów. The project has improved safety for the region’s 

residents and firefighters themselves.
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Czar roślin

Arboretum w Bolestraszycach to istniejący od 1975 r. ogród botaniczny, w którym zgromadzono 

około 4 tys. gatunków roślin. To także ośrodek naukowy chroniący zagrożone, cenne przyrodniczo 

gatunki. I właśnie na ten cel przeznaczono ponad 300 tys. zł dotacji. – Stworzyliśmy bank genów 

różanecznika żółtego, potocznie zwanego azalią pontyjską. Założyliśmy zastępcze stanowisko, 

gdzie możemy zasadzić rośliny wyhodowane z nasion. Powstały też alejki prowadzące do nowych 

nasadzeń – wyjaśnia dyrektor Narcyz Piórecki. Ostrożeń siedmiogrodzki to drugi gatunek, o który 

zadbano w ramach projektu. W naturalnym środowisku występuje on na terenie oddziału Arbore-

tum w Cisowej na Pogórzu Przemyskim. Jego ochrona polega na wykaszaniu i zaorywaniu pasów 

wokół roślin. W tym właśnie celu zakupiono specjalistyczny sprzęt.
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The spell of plants

The arboretum in Bolestraszyce, which has existed sin-

ce 1975, is a botanical gardens gathering around 4,000 

plant species. It is also a research centre, which protects 

endangered and valuable species. And it was exactly for 

this aim that more than 300,000 PLN of funding was 

allocated. “We created a gene bank of yellow rhododen-

dron, commonly called Ponticum azalea. We established 

a substitute site where plants from seeds can be planted. 

The alleys which lead to the newly planted areas were 

also marked out,” explains the director, Narcyz Piórecki. 

The thistle ‘Cirsium decussatum Janka’ was the second 

species to be dealt with as part of the project. In its na-

tural habitat it is found in the area of the Cisowa branch 

of the arboretum, in the Przemyskie Foothills. Protecting 

it consists in reaping and ploughing strips of soil around 

the plants. Special equipment was purchased for this.
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Większe możliwości

Politechnika Rzeszowska wykorzystała ponad 68 mln zł dotacji na kupno 

sprzętu do 33 laboratoriów badawczych na 5 wydziałach uczelni. Wzbo-

gacono się m.in. w stanowisko do badań silnika turbinowego, aparaturę 

do pomiaru emisji i badania odporności urządzeń elektrycznych i elektro-

nicznych oraz maszyny do obróbki laserowej i ultradźwiękowej. Wydział 

Budowy Maszyn i Lotnictwa, na którym kształcą się najlepsi piloci cywilni 

w kraju, wzbogacił się o nowoczesny samolot dwusilnikowy z laboratoryj-

nym wyposażeniem pokładowym. – Projekt znacząco zwiększył potencjał 

badawczy Politechniki Rzeszowskiej i z pewnością przyczyni się do rozwo-

ju innowacyjności w regionie – mówi Mariola Marciniec, kierownik Biura  

Europejskich Funduszy Inwestycyjnych i Rozwojowych. 
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Bigger opportunities

Rzeszów University of Technology has used a grant of more than 68 million PLN to purchase equipment for 33 laboratories at 5 university  

faculties. This includes a turbine engine test post, apparatus for measuring the emission and the resistance of electrical and electronic equipment,  

and machines for laser and ultrasonic processing. The Department of Mechanical Engineering and the Aeronautics, which trains the best civilian 

pilots in the country, received a modern twin-engine airplane with laboratory equipment on board. “The project significantly increased Rzeszów 

University of Technology’s research capacity and will certainly contribute to the development of innovation in the region,” says Mariola Marciniec, 

head of European Investment and Development Funds Office.
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W dążeniu do rozwoju

Uniwersytet Rzeszowski realizuje 23 projekty dofinansowane z Funduszy Europejskich. Ich łączna 

wartość to ok. 600 mln zł. Największym przedsięwzięciem jest Uniwersyteckie Centrum Innowacji 

i Transferu Wiedzy Techniczno-Przyrodniczej. Uczelnia otrzymała na nie prawie 115 mln zł dotacji 

z RPO WP. Centrum specjalizuje się w takich zagadnieniach, jak: technologia i inżynieria wytwa-

rzania materiałów dla przemysłu, robotyka, informatyka i matematyka stosowana oraz prognozy 

finansowe, gospodarcze i społeczne. – W laboratoriach zespoły badawcze prowadzić będą badania 

podstawowe i aplikacyjne, które później we współpracy z przemysłem przyczynią się do powstania 

nowych technologii – mówi prof. Czesław Puchalski, prorektor ds. rozwoju i polityki finansowej 

Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Enterprise
Środowisko

Airport Environment
Lotnisko

U
cz

el
ni

e
C

ol
le

ge
s

Uczelnie
Colleges



65

65

Zdrowie Sport Turystyka Kultura Rewitalizacja
Health Sport Tourism Culture Revitalization

Spis treści
Contents

Striving for progress

The University of Rzeszów is implementing 23 projects co-financed by European Funds with a total value of about 600 million PLN. The largest 

project is the University Centre for Innovation and Technology and Nature Knowledge Transfer. The university has received a grant of nearly  

115 million PLN from the Regional Operational Programme for Podkarpackie Voivodeship for this. The centre specializes in such issues as tech-

nology and engineering for manufacturing materials for industry, robotics, computer science, applied mathematics, and financial, economic and 

social forecasts. “Research teams will conduct basic and applied laboratory research, which later on, in collaboration with industry, will contribute  

to the emergence of new technologies,” says Prof. Czesław Puchalski, vice-chancellor for Development and Financial Policy of the University  

of Rzeszów.

U
czelnie

C
olleges



66

66

Praktyka czyni mistrza

Na modernizację i wyposażenie budynków, które z trudem mieściły ponad 4 tys. studentów  

13 kierunków, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Krośnie otrzymała prawie 6 mln zł dofi-

nansowania. Nieużywane wcześniej poddasza zamieniły się w sale dydaktyczne, wykonano wiele 

bieżących remontów, a zastosowanie energooszczędnych rozwiązań obniżyło koszty użytkowania. 

Szczególnie skorzystali na tym studenci budownictwa, informatyki i pielęgniarstwa, bowiem sale 

wyposażono w sprzęt, jakiego używa się w praktyce podczas wykonywania zawodu. – Znacząco 

poprawiły się warunki nauki studentów. Równie ważne jest rozwinięcie współpracy z lokalnymi 

przedsiębiorcami w zakresie kształcenia praktycznego i realizacji praktyk zawodowych – wyjaśnia 

Franciszek Tereszkiewicz, kanclerz PWSZ w Krośnie.
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Practice makes perfect

The State Vocational Academy in Krosno received almost  

6 million PLN of funding for equipping and modernizing 

facilities that could barely house more than 4,000 stu-

dents on 13 courses. Previously unused attics were turned 

into classrooms, many running repairs were carried out, 

while the employment of energy-efficient solutions redu-

ced usage costs. Students of construction, information 

technology and nursing became the main beneficiaries, 

as their rooms became professionally equipped. “Learning 

conditions greatly improved. But it is equally important to 

develop cooperation with local entrepreneurs in the field 

of practical training and implementation of professional 

practices,” explains Franciszek Tereszkiewicz, chancellor of 

the  State Vocational Academy in Krosno.
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Nowa przestrzeń dla wiedzy

Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna w Jarosławiu powstała 14 lat temu. Brak 

nowoczesnych sal utrudniał prowadzenie zajęć dydaktycznych i ograniczał możliwość organizo-

wania konferencji czy seminariów. Z kolei pomieszczenia biblioteki nie spełniały odpowiednich 

standardów. Dzięki dofinansowaniu w wysokości ponad 6,2 mln zł uczelnia zyskała nowocze-

sny budynek z dwiema salami audytoryjnymi, z których każda mieści 220 osób, oraz wypożyczal-

nię, czytelnię i telecentrum. – Bezprzewodowy internet, przestrzenne czytelnie, zwiększona liczba  

stanowisk komputerowych i przyjemna aranżacja wnętrz podniosły komfort zdobywania wiedzy 

przez studentów, w tym także osób niepełnosprawnych – mówi Tomasz Sikora, kierownik działu 

pozyskującego fundusze na inwestycje.
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New space for knowledge

The State School of Higher Vocational Education in Jarosław was founded 14 years ago. However, the lack of modern rooms hindered the teaching 

and learning processes and limited the possibility to organize conferences and seminars. The library facilities did not meet the appropriate stan-

dards. Thanks to funding of over 6.2 million PLN, the college gained a modern building with two lecture halls, each of which can seat 220 people, 

and also a library, a reading room, and a call centre. “Wireless internet, spacious reading rooms, more computer workstations, and a pleasant 

interior design improved the comfort of studying, including disabled persons,” says Tomasz Sikora, head of the Investment Funds Department.
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Wariograf dla studentów

Wyższa Szkoła Prawa i Administracji otrzymała prawie 8 mln zł dofinan-

sowania na budowę Collegium Securitatis w Rzeszowie – gmachu dla stu-

dentów kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne. Znalazło się w nim najno-

wocześniejsze w Polsce uczelniane laboratorium kryminalistyczne, które 

wyposażono m.in. w wariograf, czyli wykrywacz kłamstw, wideospektro-

komparator do badania autentycznści dokumentów, mikroskop laborato-

ryjno-badawczy do badań śladów biologicznych oraz w pełni wyposażone  

walizki śledcze. W budynku znajduje się także pełnowymiarowa hala sporto-

wa. – Oddanie do użytku kolejnego nowoczesnego obiektu dydaktycznego  

w kampusie WSPiA znacząco wpłynęło na poprawę warunków studiowania 

i jakości kształcenia, na czym z całą pewnością zyskali studenci – ocenia 

Marek Rogalski, zastępca dyrektora administracyjnego WSPiA.
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Polygraph for students

The School of Law and Administration received nearly 8 million PLN of funding for the construction of the Collegium Securitatis in Rzeszów –  

a building for students of Internal Security. It houses the most modern college forensic laboratory in Poland, equipped with a polygraph, i.e. a lie 

detector, a videospectrocomparator to test the authenticity of documents, a laboratory and research microscope for testing biological traces, and 

fully equipped investigation briefcases. The building also houses a full-size sports hall. “The completion of another modern teaching facility on 

the campus significantly influenced the study conditions and improved the quality of education, to the benefit of students,” says Marek Rogalski, 

deputy administrative director of the School of Law and Administration.
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Inżynierowie z Bieszczadów

Studia inżynierskie wymagają nowoczesnego zaplecza w postaci laboratoriów i odpowiednio 

urządzonych sal wykładowych. Ich brak znacznie obniżał konkurencyjność Państwowej Wyższej 

Szkoły Zawodowej im. Jana Grodka w Sanoku. Pozyskane dofinansowanie w wysokości ponad 

3,5 mln zł przeznaczono na modernizację i rozbudowę Instytutu Technicznego. – Absolwenci  

kierunków technicznych, jako wykwalifikowana kadra, znajdą teraz pracę w zakładach przemy-

słowych działających na terenie miasta oraz w całym województwie – tłumaczy Arkadiusz Sabat, 

odpowiedzialny za realizację projektu. W nowym budynku znalazły się profesjonalnie wyposażo-

ne laboratoria oraz sale wykładowe, z najnowocześniejszym sprzętem audiowizualnym, mogące  

pomieścić w sumie aż 600 studentów.
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Engineers from Bieszczady 

Engineering studies require a modern infrastructure, such 

as well-equipped laboratories and classrooms and their 

absence greatly reduced the competitiveness of the Jan 

Grodek State Vocational Academy in Sanok. Funding to-

talling over 3.5 million PLN was earmarked for the mo-

dernization and expansion of the Technical Institute.  

“Graduates of technical studies, being qualified staff, will 

be able to find jobs in factories operating in the city and 

the region,” explains Arkadiusz Sabat, responsible for 

project implementation. In the new building there are 

professionally equipped laboratories and classrooms with  

up-to-date audiovisual equipment, which can accommo-

date up to 600 students.
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Brzozowska onkologia

Szpital Specjalistyczny w Brzozowie ma nowoczesny blok operacyjny spełniający wszystkie standar-

dy wyznaczone przez Ministerstwo Zdrowia. Wyposażono go w sterylną klimatyzację, nowoczesne 

stoły operacyjne i urządzenia, dzięki czemu wzrosło bezpieczeństwo pacjentów, mniej narażonych 

na zakażenia. Rozbudowa pozwoliła także na wprowadzenie większej liczby zabiegów ginekologii 

onkologicznej. Dzięki dotacji wartej 3,4 mln zł oprócz czterech sal operacyjnych powstała pierwsza  

w regionie ortopedia onkologiczna. – Jedną z sal przeznaczyliśmy tylko na zabiegi ortopedii  

onkologicznej, dlatego wykonujemy ich dużo więcej. Poza tym wprowadzono wyraźny podział  

na strefy tzw. brudne i czyste. Wcześniej sale trzeba było częściej dezynfekować, teraz można ope-

rować na dwie zmiany – podkreśla dyrektor Antoni Kolbuch. 
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Brzozowo oncology

The Specialist Hospital in Brzozowo has a modern operating wing, which can meet all the standards set by the Ministry of Health. It is equipped 

with a sterile air-conditioning system, modern operating tables and equipment, allowing increased patient safety and a reduced risk of infection. 

This extension also helped to introduce more gynaecological oncology treatments. Thanks to a grant of 3.4 million PLN, the first oncological  

orthopaedics ward in the region was founded, in addition to four operation rooms. “We devoted one of the rooms to orthopedic oncology  

treatments, and as a result, we carry out many more of them. In addition, a clear distinction between so-called ‘dirty’ and ‘clean’ zones was  

established. Previously, rooms had to be disinfected much more often, whereas now we can operate in double shifts,” emphasizes the director, 

Antoni Kolbuch.
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Zdążyć z pomocą

Oddział Kardiologii Inwazyjnej i Angiologii Szpitala Powiatowego w  

Stalowej Woli został otwarty w grudniu 2006 r. Był pierwszym w północ-

nej części województwa ośrodkiem kardiologicznym pracującym w systemie 

całodobowym. Dzięki temu możliwe było wykonywanie pilnych zabiegów 

ratujących życie, bez względu na porę, natychmiast po przyjęciu pacjenta. 

W 2007 r. szpital uzyskał ponad 2,5 mln dotacji na zakup nowoczesnego 

sprzętu do diagnozowania i leczenia chorób układu krążenia. – Mieszkańcy 

Stalowej Woli nie muszą już jeździć na badania do Rzeszowa czy Krakowa. 

To ważne, ponieważ im wcześniej postawiona jest diagnoza, tym większe  

są szanse na właściwe leczenie i poprawę stanu zdrowia. Szacujemy,  

że rocznie ratujemy życie 400 osobom – mówi Antoni Bochnak, zastępca 

dyrektora ds. administracyjno-eksploatacyjnych. 
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Providing help on time

The Department of Invasive Cardiology and Angiology at the County Hospital in Stalowa Wola was opened in December 2006. It was the first  

24-hour cardiological centre in the northern part of the region. As a result, the hospital could perform life-saving emergency treatments, whatever 

the hour, immediately after the patient’s registration. In 2007 the hospital received over 2.5 million of funding to purchase modern diagnostic 

equipment for the diagnosis and treatment of cardiovascular diseases. “Residents of Stalowa Wola no longer have to go to Rzeszów or Kraków  

for tests. This is important because the earlier a diagnosis is made, the greater the chance of appropriate treatment and an improvement in health. 

We estimate that each year we save the lives of 400 people,” says Antoni Bochnak, deputy director for administration and maintenance.
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Nowoczesna porodówka

Dzięki dofinansowaniu o wartości 3,87 mln zł jasielska „porodówka” stała się jedną z najnowocze-

śniejszych w regionie. Na tzw. trakcie porodowym powstała sala do cesarskich cięć. – Wcześniej 

trzeba było pacjentkę przewieźć piętro wyżej na ogólny blok operacyjny, tracąc bezcenny czas. 

Teraz jesteśmy gotowi do operacji w ciągu 3-5 minut – wyjaśnia Wojciech Teleszyński, kierownik 

oddziału ginekologiczno-położniczego. Zmienił się także sam oddział. Duże sale podzielono na  

mniejsze, jedno- lub dwuosobowe, i pomalowano na ciepłe, pastelowe kolory. Zdaniem rodzących 

zmiany te sprawiły, że stres związany z porodem i pobytem w szpitalu jest nieporównywalnie 

mniejszy niż wcześniej. Zyskał także oddział neonatologii, który zmodernizowano i wyposażono  

w klimatyzację oraz nowoczesny sprzęt, taki jak respirator oraz inkubatory. 
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Modern labour ward

Thanks to funding amounting to 3.87 million PLN, Jasło 

‘labour ward’ became one of the most modern in the re-

gion. On the ‘birth route’, a room for caesarean sections 

was opened. “Previously, it was necessary to transport pa-

tients upstairs to the general operating block, thus wa-

sting valuable time. Now we are ready for an operation in 

3-5 minutes,” says Wojciech Teleszyński, head of the gy- 

necology and obstetrics ward. The ward itself has also 

changed: large rooms were divided into smaller ones, sin-

gle or double, and painted in warm, pastel colours. Accor-

ding to patients, these changes made the stress of delivery  

and their hospital stay incomparably smaller than before. 

The hospital also gained a neonatology ward, which was 

modernized and equipped with air conditioning and mo-

dern equipment, such as respirator and incubators.
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Hospicjum – znaczy godne życie

Fundacja Podkarpackie Hospicjum dla Dzieci stara się zapewnić komplekso-

wą opiekę ciężko chorym dzieciom w domu. – Czasem to jednak nie wystar-

cza, ponieważ dziecko trzeba poddać zabiegom, badaniom lub po prostu 

zabrać na kilka dni, aby rodzina mogła wykonać remont czy odpocząć od 

całodobowej opieki – mówi Rafał Ciupiński, prezes Fundacji. Dofinansowa-

nie o wartości 2,4 mln zł pozwoliło stworzyć pierwsze w Polsce hospicjum 

stacjonarne dla dzieci, liczące 20 łóżek. Bezpieczny dom znalazły tu dzieci 

także spoza regionu. Na parterze znajdują się specjalistyczne poradnie dla 

małych pacjentów: stomatologii w znieczuleniu ogólnym, chirurgii dziecię-

cej, pulmonologiczna i psychologiczna. Jest też miejsce dla pracowników 

Fundacji i wolontariuszy oraz grupy wsparcia rodziców po stracie dziecka. 

Enterprise
Środowisko

Airport Environment
Lotnisko Uczelnie

Colleges



81

81

Zdrowie Sport Turystyka Kultura Rewitalizacja
Health Sport Tourism Culture Revitalization

Zd
row

ie
H

ealth

Hospice means life with dignity

The Podkarpackie Hospice Foundation for Children is committed to providing comprehensive home care for seriously ill children. “Sometimes  

it is not enough, because a child must undergo treatment or tests, or simply be taken for a few days, so that their family can do a renovation or take 

a break from full-time care,” says Rafał Ciupiński, the Foundation’s president. Funding to the tune of 2.4 mln PLN allowed the creation of Poland’s 

first stationary hospice for children, with 20 beds. Children from outside the region also found a safe home here. On the ground floor there are 

specialized clinics for young patients: dentistry under general anaesthesia, paediatric surgery, pulmonary, and psychological. There is also space for 

the Foundation’s staff and volunteers, and support groups for parents who have lost a child.
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By szybciej wrócić do zdrowia

Przy Szpitalu Wojewódzkim nr 2 w Rzeszowie powstał nowoczesny Ośrodek Rehabilitacyjno- 

-Edukacyjny dla dzieci i młodzieży. – Oferujemy kompleksową usługę, począwszy od diagnozy,  

poprzez leczenie, aż po rehabilitację. Mogą nam tego pozazdrościć inne szpitale – podkreśla  

dyrektor Janusz Solarz. Pacjenci mają do dyspozycji 6 sal do terapii indywidualnych i grupowych 

oraz basen rehabilitacyjny, dostosowany do prowadzenia ćwiczeń z osobami o różnym stopniu nie-

pełnosprawności. Specjalny podnośnik podsufitowy pozwala na przemieszczenie pacjenta z szatni 

do basenu. W jego niecce zbudowano przeszkolony kanał, aby stojący w nim rehabilitant mógł 

lepiej obserwować postępy podopiecznych. Dofinansowanie w wysokości 31 mln zł pozwoliło  

także na stworzenie jednego oddziału dla dorosłych – rehabilitacji kardiologicznej. 

Enterprise
Środowisko

Airport Environment
Lotnisko Uczelnie

Colleges



83

83

Zdrowie Sport Turystyka Kultura Rewitalizacja
Health Sport Tourism Culture Revitalization

Zd
row

ie
H

ealth

Spis treści
Contents

For a faster recovery

A modern Rehabilitation and Education Centre for children and adolescents was founded at Regional Hospital No. 2 in Rzeszów. “We offer com-

prehensive services ranging from diagnosis and treatment to rehabilitation, making us the envy of other hospitals,” emphasizes the director, Janusz 

Solarz. There are 6 rooms available for patients for individual and group therapies and a rehabilitation pool suitable for exercises with individuals 

of varying degrees of disability. A special ceiling lift allows a patient to be moved from the changing room to the pool. A glass channel was built 

in its base, so that a therapist can observe patients’ progress. Funding amounting to 31 million PLN also enabled the creation of one adult ward  

– cardiology rehabilitation.
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Iwonickie zabiegi

Zakład Przyrodoleczniczy w Iwoniczu Zdroju to nowoczesny obiekt oferujący szereg usług medycz-

nych. Przed remontem budynek był w dużej części przeszklony, a tym samym drogi w utrzymaniu. 

Część okien zlikwidowano, a ściany ocieplono. Przemarzający i przeciekający stropodach przykryto  

dachem spadzistym, na którym zamontowano 34 baterie słoneczne. Sprawiło to, że znacznie 

spadły koszty ogrzewania budynku i wody. Otrzymane dofinansowanie w wysokości 1,6 mln zł 

wystarczyło także na zaadaptowanie czwartego piętra na oddział sanatoryjny, liczący 35 miejsc. 

– Celem projektu było podniesienie jakości świadczonych usług oraz standardu obiektu. Udało  

się to osiągnąć dzięki modernizacji i zakupowi nowego sprzętu – podkreśla Piotr Komornicki,  

prezes Spółki Uzdrowisko Iwonicz.
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Iwonicz treatments

The Institute of Natural Medicine in Iwonicz Zdrój is  

a modern facility offering a wide range of medical services. 

Before the renovation, the building was largely glazed, 

and therefore expensive in its upkeep. Hence, some win-

dows were removed and the walls insulated. A freezing 

and leaking flat roof was covered with a sloping roof with  

34 solar panels installed on the top. This contributed to 

reductions in the cost of heating the building and its water 

system. Funding to the tune of 1.6 million PLN was suffi-

cient to convert the fourth floor into a sanatorium ward 

with 35 places. “The aim was to improve the quality of se-

rvice and the facility standards. This was achieved by mo-

dernization and purchasing new equipment,” emphasizes 

Piotr Komornicki, chairman of Iwonicz Spa.
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Na mecze i koncerty

Stadion Miejski w Rzeszowie dzięki pozyskanemu dofinansowaniu w wy-

sokości ponad 28 mln zł przemienił się w nowoczesny obiekt. W ramach 

projektu powstała wschodnia trybuna, składająca się z 9 żelbetowych  

segmentów ze stalową konstrukcją zadaszenia, przykrytą poliwęglanem. 

Może na niej zasiąść 4716 osób. – Standard obiektu umożliwia miastu orga-

nizację imprez sportowych o zasięgu regionalnym i krajowym. Nowy obiekt 

jest też bezpieczny dla widzów i kibiców, a przede wszystkim dostępny dla 

osób niepełnosprawnych – podkreśla Stanisława Bęben, dyrektor Wydziału  

Pozyskiwania Funduszy Urzędu Miasta w Rzeszowie. Całości dopełnia nowy 

żelbetowy pomost łączący trybunę z Aleją Powstańców Warszawy. Powstały 

także nowe drogi i chodniki dla pieszych, parkingi oraz tereny zielone. 
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For matches and concerts

The Municipal Stadium in Rzeszów has been transformed into a modern facility thanks to  funding totalling more than 28 million PLN. As part 

of the project, the eastern stand was built, consisting of 9 segments of reinforced concrete  with a steel roof covered with polycarbonate. It can 

hold 4716 spectators. “The facility’s high standard allows the city to organize sport events on the regional and national level. The new facility 

is safe for spectators and supporters, and above all, accessible to disabled persons,” emphasises Stanisława Bęben, director of the Fundraising  

Department Rzeszów Municipality. A new reinforced concrete bridge, connecting the stand with Powstańców Warszawy Avenue, completes the 

project. New paths, pedestrian walkways, parking lots, and green areas have also been created.
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Sport i rekreacja

– Na terenie gminy nie było dotąd żadnego basenu czy miejsca, gdzie można byłoby popływać. 

Dziś klienci przyjeżdżają do nas nawet z odległych miejscowości, mijając po drodze inne pływal- 

nie – cieszy się Roman Kochański, dyrektor Krytej Pływalni w Sokołowie Małopolskim. Dzięki dofinan-

sowaniu w wysokości ponad 2,5 mln zł powstał nowoczesny i funkcjonalny obiekt. Jest tu zarówno 

basen sportowy, jak i brodzik dla najmłodszych. Basen rekreacyjny wyposażono w takie atrakcje, 

jak gejzer i sztuczna fala. Można skorzystać z sauny mokrej i suchej, jacuzzi oraz 65-metrowej 

zjeżdżalni. W obiekcie jest punkt rehabilitacji i bar. Niecki wszystkich basenów zostały wykonane  

z blachy nierdzewnej. Dodatkowo, w ramach projektu przeprowadzono termomodernizację zaple-

cza przy stadionie sportowym.
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Sport and recreation

“The district did not have any pool nor a place where you could swim. Nowadays, clients come to us even from afar, passing other pools by on their 

way,” says Roman Kochański, director of the Indoor Swimming Pool in Sokołów Małopolski, his voice filled with joy. Funding of over 2.5 million PLN  

allowed a modern and functional facility to be built, with both a sports pool and a children’s paddling pool. The recreational swimming pool 

is equipped with such attractions as a geyser and artificial waves. Guests can use a wet and dry sauna, jacuzzi and 65-metre slide. There is also  

a rehabilitation station and a bar in the facility. The bottoms of all pools are made of stainless steel. In addition, thermomodernization of  the sports 

stadium support facilities was carried out as part of the project.
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Sportowe Harasiuki

Atrakcyjne położenie gminy Harasiuki nad rzeką Tanew sprzyja rozwojo-

wi turystyki i rekreacji. – Dotychczas brakowało w gminie infrastruktury  

sportowo-rekreacyjnej, z której mogliby korzystać zarówno mieszkańcy  

Harasiuk, jak i turyści – mówi wójt Henryk Bździuch. Budowę obiektów 

podzielono na dwa etapy. Pierwszy objął dwa boiska piłkarskie ze sztucz-

ną nawierzchnią, a w trakcie drugiego zbudowano boisko przystosowane  

do gier zespołowych, m.in. do koszykówki i siatkówki. Powstała także scena 

plenerowa z dachem w kształcie grzyba, nawiązującym do największego 

leśnego bogactwa gminy. Położono chodniki, zbudowano drogi dojazdowe  

i parking. Zadbano także o zieleń wokół całego kompleksu. Na realizację 

projektu gmina otrzymała ponad 2 mln zł dofinansowania, a całkowity 

koszt wyniósł 3,3 mln zł.
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Sport-oriented Harasiuki

The attractive location of Harasiuki district on the Tanew river creates favourable conditions for tourism and recreation. “Until now, the sports and 

recreation infrastructure for Harasiuki residents and tourists was lacking in the district,” says borough leader, Henryk Bździuch. The construction of 

facilities was divided into two stages. The first included building two football fields with artificial surfaces, while during the second, courts for team 

games such as basketball and volleyball were constructed. An open-air stage with a  mushroom-shaped roof, reminiscent of the greatest riches of 

the forest district, was also created. Footpaths, access roads and a parking lot were built and the greenery around the complex planted. The district 

received more than 2 million PLN of funding for the project, with the total cost amounting to 3.3 million PLN.
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Gejzery zamiast betonu

Od lat 60. Brzozów był znany z kąpieliska. Po latach obiekt popadł w ruinę i dopiero w 2011 r., 

dzięki dofinansowaniu w wysokości ponad 2,3 mln zł, udało się go odbudować. Na miejscu beto-

nowego basenu powstał nowoczesny kompleks sportowo-rekreacyjny z parkiem wodnym, plażą 

trawiastą, boiskami do siatkówki plażowej, kortami tenisowymi, placem zabaw, klubem fitness  

i zapleczem gastronomicznym. Atrakcjami są m.in. 57-metrowa zjeżdżalnia, gejzery powietrzne, 

urządzenia do hydromasażu i laguna sztucznej fali. Zimą działa tu naturalne lodowisko. – Brzozów 

z miasta przy drodze w Bieszczady stał się celem rekreacyjnych przyjazdów turystów i mieszkańców 

gminy oraz okolicznych powiatów – mówi burmistrz Józef Rzepka.
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Geysers instead of concrete

From the 1960s, Brzozów was famous as a bathing  

resort. After several years, the facility fell into ruin and  

it was only in 2011 that reconstruction was possible 

thanks to funding of more than 2.3 million PLN. In pla-

ce of the concrete pool, a modern sports and recreation 

complex with a water park, grass beach, beach volleyball 

and tennis courts, a playground, a gym and catering fa-

cilities were built. Its highlights include a 57-metre water 

slide, air geysers, hydro-massage equipment and an artifi-

cial wave lagoon. In winter a natural ice rink is open here. 

“Brzozów, a town on the way to the Bieszczady region, 

has been transformed into a leisure destination for tourists 

and residents of the district and surrounding counties,” 

says mayor Józef Rzepka.
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Perła wśród uzdrowisk

Rocznie Rymanów Zdrój odwiedza nawet 25 tys. kuracjuszy oraz turystów 

z kraju i zagranicy. Działa tu kilka sanatoriów i lecznic. Już przed wojną  

był to znany kurort. Władze miasta i gminy Rymanów postanowiły zadbać 

o wizerunek uzdrowiska. Pozyskały 2,2 mln zł dotacji na budowę obiektów 

architektury zdrojowej nad Czarnym Potokiem. – Ta część parku zdrojowe-

go była najpiękniejszym miejscem w okresie międzywojennym. Chcieliśmy 

przywrócić mu dawną świetność. Projektant wzorował się na starych wido-

kówkach – mówi Wojciech Farbaniec, burmistrz Rymanowa. Wybudowano 

amfiteatr na wodzie wraz z molo i zapleczem, ścieżki spacerowe nad rzeką 

Tabor i Czarnym Potokiem, dwie altany, pergolę i fontannę. Ponadto odtwo-

rzono tzw. małą architekturę: ławki, kosze na śmieci i oświetlenie.
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A pearl among health resorts

Annually, Rymanów Zdrój is visited by up to 25,000 domestic and foreign patients and tourists. Several spas and clinics operate here. Before the war 

it was already a famous health resort, and so the authorities of the city and district of Rymanów decided to take care of the resort’s image. They raised 

a 2.2 million PLN grant for construction of spa buildings at Czarny Potok. “This part of the spa park was the the most beautiful place during in the in-

terwar period. We wanted to restore it to its former glory, which is why the designer used old postcards as a model,” says Wojciech Farbaniec, mayor  

of Rymanów. A waterside amphitheatre with a pier and ancillary facilities was built, as well as walking routes along the Tabor river and Czarny 

Potok, two summer houses, pergolas, and a fountain. Moreover, ‘small architecture’ (benches, litter bins, and lighting) was reconstructed.
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Aktywni nad Sanem

Malowniczo położone tereny nad Sanem posiadają ogromny potencjał do rozwoju turystyki  

aktywnej. Dostrzegły to władze gminy Krzeszów, które dzięki unijnej dotacji w wysokości  

2 mln zł wybudowały nad rzeką zespół obiektów. Obejmuje on: kort tenisowy, wiatę z grillem,  

pawilon sanitarno-magazynowy oraz budynek administracyjno-biurowy. – W pobliżu ośrodka 

umocniliśmy brzeg Sanu i zamontowaliśmy pomost pływający. Podobne prace wykonaliśmy w są-

siedniej Kuryłówce i w Bystrem. Teraz na tym odcinku rzeki możemy urządzać spływy kajakowe 

i wycieczki galarami – mówi Stanisław Szafran, dyrektor Gminnego Zakładu Sportu i Rekreacji  

w Krzeszowie. Z myślą o miłośnikach mocnych wrażeń zbudowano park linowy. Projekt obejmo-

wał także renowację zabytkowego kościoła parafialnego. Nowy blask zyskała też stara drewniana 

kapliczka na Komanowej Górze. 
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Active on the San river

The beautifully situated areas on the San river have great 

potential for the development of active tourism. The di-

strict authorities of Krzeszów recognized this and thanks 

to an EU grant of 2 million PLN, built a riverside complex, 

including a tennis court, a sheltered barbeque area, a sa-

nitary and storage pavilion, and an administrative office 

building. “We reinforced the San’s bank and installed  

a floating bridge near the centre. We did similar work in 

neighbouring Kuryłówka and Bystre. Today, we can orga-

nize canoe trips and barge excursions on this stretch of the 

river,” says Stanisław Szafran, director of the District Sport 

and Recreation Centre in Krzeszów. A rope park was built 

with thrill-seekers in mind. The project also included reno-

vation of the historic parish church. The old wooden cha-

pel on the Komanowa Góra took on new radiance, too.
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Początki przemysłu naftowego

Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazowniczego w Bóbrce oferuje wiele atrakcji. Zobaczymy  

tu jedne z najstarszych na świecie czynnych szybów naftowych, ropę naftową w stanie natural-

nym, XIX-wieczne kopanki czy dom, w którym pracował Ignacy Łukasiewicz, wynalazca lampy 

naftowej. Za uzyskane dofinansowanie w wysokości 1,4 mln dokonano konserwacji warsztatu  

i kuźni pochodzących z początkowego okresu działalności kopalni. Powstała tu ekspozycja urzą-

dzeń służących do odwiertów w latach 60. XX w., a także wystawa multimedialna w podzie-

miach budynku konferencyjnego. Zwiedzający mają wrażenie, jakby wchodzili do wnętrza ziemi.  

– Od większości tego typu miejsc na świecie różnimy się tym, że wciąż prowadzimy produkcję. 

Niczego nie musimy udawać, jesteśmy autentyczni – mówi dyrektor Barbara Olejarz.
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Beginnings of the oil industry

The Museum of Oil and Gas Industry in Bóbrka offers many attractions. Visitors can see some of the world’s oldest active oil wells, crude oil in its 

natural state, nineteenth-century wells called ‘kopanka’ or the house where Ignacy Łukasiewicz, inventor of the kerosene lamp, worked. Thanks to 

funding of 1.4 million PLN, the workshop and the smithy from the early years of the mine were restored. An exhibition of drilling equipment from 

the 1960s was created, as well as a multimedia exhibition in the basement of the conference building. Visitors can feel as if they are travelling into 

the Earth’s interior. “What distinguishes us from the majority of such places in the world is that we still produce. We are authentic and do not have 

to pretend,” says its director, Barbara Olejarz.
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Bieszczadzka ciuchcia

Kiedyś woziły drewno, dziś jeżdżą nimi turyści. Wąskotorówki na trasach  

Majdan – Przysłup i Majdan – Balnica ubarwiają krajobraz i są nie lada atrak-

cją turystyczną. Wiatr, gwizd ciuchci i piękne krajobrazy. Mocno pracują 

hamulcowi, którzy pilnują, by pociąg zanadto się nie rozpędził, zjeżdża-

jąc z górki. Nie byłoby radości z jazdy Bieszczadzką Kolejką Leśną, gdyby 

nie unijna dotacja w wysokości ponad 1 mln zł. – Za te pieniądze wyre-

montowaliśmy parowozy i budynki stacyjne. W jednym z nich mieści się  

muzeum. Kupiliśmy 7 platform, które przerobiliśmy na wagony pasażerskie. 

W 2011 r. przewieźliśmy ponad 73 tys. osób. Uruchamiamy kursy całoroczne 

– mówi Stanisław Wermiński, prezes Fundacji Bieszczadzkiej Kolejki Leśnej  

w Majdanie. 
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A choo-choo in Bieszczady

In the past they transported wood, nowadays they serve tourists. The narrow-gauge railways  running from Majdan to Przysłup and from Majdan 

to Balnica add colour to the landscape and are a first-rate tourist attraction: wind, a blast from the ‘choo-choo’, and beautiful scenery. Breakmen 

work hard to make sure that the train does not gather too much speed when descending the hill. Without an EU grant of over 1 million PLN, 

there would not have been no such pleasure of riding the Bieszczady Forest Railway. “With this money we refurbished locomotives and renovated 

station buildings. There is a museum in one of them. We bought 7 freight cars and converted them into carriages. In 2011 we transported more 

than 73,000 people and now we are starting year-round routes,” says Stanisław Wermiński, president of the Bieszczady Forest Railway Foundation 

in Majdan.
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Obcowanie z kulturą pogranicza

Łagodne wzniesienia Pogórza Bukowskiego świetnie nadają się do uprawiania jeździectwa. Przed 

wiekami bezdroża Bieszczadów przemierzali konno Kozacy. Do tych zasobów i dziedzictwa sięgnął 

Zdzisław Szymulański, który nowej inwestycji hotelowej w Łukowem nadał charakter stanicy kozac-

kiej. Jest to połączenie tradycji i nowoczesności. Trzygwiazdkowy hotel „Chutor Kozacki”, wybu-

dowany dzięki dofinansowaniu w wysokości prawie 5 mln zł, kryje w sobie elegancką restaurację, 

salę konferencyjną, ośrodek spa, 36 dwuosobowych pokoi, studio i apartament. – Nasz obiekt 

doskonale nadaje się na pobyty integracyjne firm, szkolenia i konferencje – mówi Katarzyna Motas-

-Stabryła, dyrektor hotelu. W ofercie jest m.in. możliwość jazdy konnej, gry w tenisa czy obejrzenia 

pokazów kozackiej sprawności jeździeckiej i fechtunku. 
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Communing with borderland culture

The rolling hills of the Pogórze Bukowskie are great for horse riding. Centuries ago Cossacks on horseback roamed the wilderness of Bieszczady. 

Zdzisław Szymulański referred to these traditions and this heritage when he gave his new investment, a hotel in Łukowe, the character of a Cossack 

stanitsa. It is a combination of tradition and modernity. The three-star hotel ‘Chutor Kozacki,’ built with funding of almost 5 million PLN, houses 

an elegant restaurant, conference hall, spa centre, 36 double rooms, a studio, and a suite. “Our facility is ideal for business integration stays,  

training courses and conferences,” says Katarzyna Motas-Stabryła, director of the hotel. The offer includes also horse riding, use of tennis facilities, 

and demonstrations of Cossack horse riding and fencing skills.
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Domek nad zatoką

Polańczyk to jedna z najchętniej odwiedzanych miejscowości położonych nad Zalewem Solińskim. 

Jolanta Sobczyńska od 1994 r. prowadzi tu pensjonat „Crystal”. Lata 90. XX w. były bardzo dobrym 

okresem dla rozwoju tego biznesu, ale szybko pojawiła się konkurencja. Powstały dziesiątki tego typu 

obiektów. – Ostatnio klienci poszukują miejsc, w których mogliby się czuć bardziej swobodnie. Dla-

tego wpadłam na pomysł, żeby wybudować osiedle domków rekreacji indywidualnej. Dodatkowo 

zachęciła mnie do tego możliwość skorzystania ze wsparcia unijnego – mówi Jolanta Sobczyńska.  

Udało jej się pozyskać dotację w wysokości 453,5 tys. zł na budowę 10 całorocznych domków. 

Każdy jest wyposażony w kominek, łazienkę, kuchnię, balkon i taras. Na dużej ogrodzonej działce 

jest wiata do grillowania, plac zabaw i boisko do siatkówki.
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A cottage on the bay

Polańczyk is one of the most popular tourist destinations 

along the Solina reservoir. Since 1994, Jolanta Sobczyń-

ska has run her boarding house ‘Crystal’ here. The 1990s 

were very good for the development of this business, but 

soon she had to face competition. Dozens of such facili-

ties were built. “Recently, customers have been looking for 

places where they could feel more at ease. So I had an idea  

to build cottages for individual recreation. The EU support 

encouraged me even more,” says Jolanta Sobczyńska. She 

managed to receive a grant of 453,500 PLN for the con-

struction of 10 all-year cottages. Each is equipped with  

a fireplace, a bathroom, a kitchen, a balcony, and a ter-

race. The large fenced plot houses a sheltered barbeque 

area, a playground, and a volleyball court.



106

106

Ku
lt

ur
a

C
ul

tu
re

Drogi InformatyzacjaPrzedsiębiorczość
IT ImplementationRoads

Przemyski zamek

Zamek Kazimierzowski w Przemyślu znów cieszy mieszkańców. Projekt  

o wartości 17 mln zł, dofinansowany w wysokości ponad 10 mln, obejmo- 

wał remont murów i baszt zamkowych oraz wymianę stolarki okiennej  

i drzwi. Wewnątrz budynku zmodernizowana została infrastruktura tech-

niczna, w tym ogrzewanie oraz instalacje. Mający tu swoją siedzibę Teatr 

Fredreum doczekał się remontu sali teatralnej. Odtworzone zostały boczne 

balkony, zmienione ukształtowanie widowni i proscenium. – Dla mieszkań-

ców równie ważna była rewitalizacja zaniedbanego parku – podkreśla Beata 

Bielecka z Urzędu Miasta w Przemyślu. Obecnie w centrum miasta wśród 

starych drzew urządzono nowe alejki z oświetleniem i postawiono ławeczki, 

a obok wyremontowanego, starego placu zabaw wydzielono nowe miejsce 

rekreacji dla dzieci. 
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Przemyśl castle

The residents of Przemyśl may again enjoy Kazimierzowski Castle. The project worth 17 million PLN, EU funded in the amount of 10 million, 

included renovation of the castle walls and towers and replacement of its windows and doors. Inside the building, the technical infrastructure, 

including heating and installations, was modernized. The Fredreum Theatre located here finally underwent renovation. Its side balconies were 

reconstructed and the shape of the auditorium and proscenium was modified. “Renovation of the neglected park was equally important for  

the residents,” emphasizes Beata Bielecka from Przemyśl Municipality. Currently, among the old trees in the city centre, new alleys with lighting are 

being laid out, benches constructed, and a new children’s recreation area marked out, next to an old playground which has also been renovated.
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Testament Beksińskiego

Jedną z głównych atrakcji Sanoka jest Galeria Zdzisława Beksińskiego, która mieści się w dobudo-

wanym, południowym skrzydle zamku, będącego siedzibą Muzeum Historycznego w tym mieście. 

– Stworzenie tej galerii stanowi wypełnienie ostatniej woli artysty, który cały swój majątek przekazał  

placówce w rodzinnym mieście – wyjaśnia Joanna Przybyła, wicedyrektor muzeum. Na parterze 

nowego budynku urządzono wystawę ceramiki pokuckiej, podczas gdy na trzech pozostałych 

kondygnacjach wystawiane są prace artysty. Dodatkową atrakcją galerii jest zrekonstruowana  

na poddaszu starej części zamku warszawska pracownia artysty. Przeniesiono do niej oryginalne 

wyposażenie, a w oknach umieszczono fotografie widoków, na jakie patrzył Beksiński. Prace wyko-

nano dzięki dotacji w wysokości 2,5 mln zł.
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 Beksiński’s testament

One of the main attractions of Sanok is the Zdzisław Beksiński Gallery, located in an extended, south wing of the castle, home of the city’s Historical 

Museum. “The creation of this gallery fulfils the last will of the artist who handed over his entire estate to this institution in his home city,” says 

Joanna Przybyła, deputy director of the museum. The ground floor of the new building houses an exhibition of Pokuttia ceramics, while the other 

three floors display the artist’s work. The painter’s Warsaw studio, reconstructed in the attic of the old part of the castle, is the gallery’s additio-

nal attraction. The original equipment was moved here, while photos showing those views observed by Beksiński were placed in the windows.  

The work was completed thanks to a grant of 2.5 million PLN.
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Lekcja historii

Gminy Dębicę i Ostrów łączy dramatyczna przeszłość. Na ich terenach w czasie II wojny świa-

towej zlokalizowany był poligon, na którym Niemcy prowadzili doświadczenia z rakietami V-1 

sterowanymi z ziemi i V-2 napędzanymi silnikami odrzutowymi. W Pustkowie w gminie Dębi-

ca mieścił się obóz pracy, w którym zginęło około 15 tys. osób. Dotacja o wartości 2,9 mln zł  

pozwoliła na zrekonstruowanie fragmentu obozu przy Górze Śmierci. W Bliźnie zaś powstał park 

historyczny z naturalnej wielkości (14 m) blaszaną makietą rakiety V-2. Zrekonstruowano też barak  

obsługi poligonu. – Eksponujemy tam zdjęcia i pamiątki związane z tym miejscem. Zainteresowanie 

turystów przeszło nasze oczekiwania. Tylko przez Bliznę przewinęło się już kilka tysięcy osób, w tym 

Amerykanie i Australijczycy, którzy ze zdumieniem słuchali o przeszłości – mówi Wiesław Jeleń, 

przewodnik i sołtys.

Enterprise
Środowisko

Airport Environment
Lotnisko Uczelnie

Colleges



111

111

Kultura
C

ulture

Zdrowie Sport Turystyka Kultura Rewitalizacja
Health Sport Tourism Culture Revitalization

Spis treści
Contents

History lesson

The districts of Dębica and Ostrów are connected by the-

ir dramatic past. During World War II a training ground 

was located here, where Germans carried out experiments 

on ground-controlled V-1 and jet-powered V-2 missiles. 

In Pustkowo in Dębica district, a forced-labour camp was 

situated, where around 15,000 people died. A grant 

worth 2.9 million PLN allowed a section of the camp on  

the Mount of Death to be reconstructed. In Blizna, a hi-

storical park was created with a life-size (14 m) metal 

model of the V-2 rocket. Support barracks were also re-

constructed. “We exhibit photographs and memorabilia 

associated with this place. The interest shown by tourists 

exceeded our expectations and several thousand people 

have already passed through Blizna, including Americans 

and Australians, who listened with amazement about  

the past,” says Wiesław Jeleń, guide and village leader.
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Czar dawnej fotografii

„Jadernówką” nazywany jest w Mielcu zabytkowy dom i zakład fotograficz-

ny prowadzony od 1898 r. do 1978 r. przez rodzinę Jadernych. Po śmierci 

ostatniego właściciela budynki zostały przekazane Muzeum Regionalnemu 

w Mielcu. – Fundusze Europejskie uratowały ten obiekt. Bez unijnej dotacji 

w wysokości prawie 1,4 mln zł nie wykonalibyśmy kompleksowego remontu 

i adaptacji budynku – wyjaśnia kustosz Janusz Halisz. W ramach projektu 

odtworzono mieszkanie fotografa wraz z altaną fotograficzną, urządzono 

ekspozycję starych aparatów i sprzętu fotograficznego, a jedno z pomiesz-

czeń przystosowano do celów wystawienniczych. Dziś „Jadernówka” oprócz 

funkcji muzealnej pełni też rolę centrum fotografii – odbywają się tu wysta-

wy, kursy i warsztaty oraz lekcje muzealne. 
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Charm of old photography

‘Jadernówka’, the historic house and photographer’s studio in Mielec, was run by the Jaderny family from 1898 until 1978. After the death of its 

last owner, the buildings were handed over to the Regional Museum in Mielec. “European Funds saved this place. Without an EU grant of nearly 

1.4 million PLN, we would not have been able to carry out a comprehensive renovation and adaptation of the building,” explains Janusz Halisz, 

custodian. As part of the project a photographer’s apartment complete with a photographic studio was recreated, an exhibition of old cameras 

and photographic equipment was arranged, and one of the rooms was adapted for exhibitions. Today, apart from fulfilling its museum functions,  

‘Jadernówka’ serves as a centre of photography. It hosts expositions, courses, workshops, and museum lessons. 
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Powrót do źródeł

W XVIII w. w pałacu w Narolu mieściła się Akademia Narolska, czyli szkoła dramatyczna, muzyczna 

i malarska dla młodzieży szlacheckiej. Obecni właściciele, Fundacja „Pro Academia Narolense”, 

postanowili nie tylko uratować pałac od ruiny, ale – nawiązując do tradycji – organizować w nim 

warsztaty, plenery i spotkania artystów. – Pierwsze koncerty odbyły się tu przy świecach – wspo-

mina Bogusław Kłosiewicz, sekretarz zarządu Fundacji. Dzięki unijnej dotacji w wysokości prawie 

3 mln zł położono nowe instalacje i zamontowano windę dla osób niepełnosprawnych. W czasie 

prac remontowych odnaleziono w sieni fragmenty polichromii. – Konieczne było ich zabezpiecze-

nie i wykonanie specjalnych tynków, na których malowidła zostały odtworzone – dodaje Kłosiewicz. 

W parku wytyczono alejki, powracając do dawnego układu kompozycyjnego. 
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Return to sources

In the eighteenth century the palace in Narol housed the Narol Academy, i.e. a drama, music and painting school for young nobles. Its current 

owners, the Foundation ‘Pro Academia Narolense,’ decided not only to save the palace, but also, referring to tradition, to organize courses, ple-

in-air workshops, and artists’ meetings. “The first concerts were held there by candlelight,” says Bogusław Kłosiewicz, secretary of the board of 

the Foundation. Thanks to an EU grant of nearly 3 million PLN, new installations were constructed and a lift for the disabled installed. During  

the renovation work, fragments of polychrome were discovered in the hallway. “It was necessary to protect them and prepare special plaster on 

which paintings were restored,” adds Kłosiewicz. In the park the alleys were delineated according to their former layout.
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Romantyczne Zarzecze

Kiedy w 2006 r. XIX-wieczny zespół pałacowo-parkowy został przekazany 

Gminie Zarzecze, priorytetem stało się przywrócenie mu dawnej świetno-

ści. Unijne dofinansowanie w wysokości 2,9 mln zł przeznaczono na re-

witalizację parku będącego niegdyś chlubą jego właścicielki – Magdaleny 

Dzieduszyckiej. Przed pałacem zrekonstruowano fontanny, a cały teren 

ogrodzono i oświetlono. Wyznaczono ścieżki, aby można było nimi dotrzeć 

do najpiękniejszych zakątków parku. Wokół stawu można spacerować ale-

ją wysadzaną ponad stuletnimi bukami, kasztanami, jesionami i jaworami.  

Na znajdującej się tu wyspie wybudowano altankę, do której dopłynąć moż-

na łódką, a na brzegu ustawiono amfiteatr. – Czynimy starania, aby miejsce 

to stało się ważnym centrum spotkań krajowych i międzynarodowych –  

wyjaśnia wójt Wiesław Kubicki.
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Romantic Zarzecze

When in 2006 the nineteenth-century palace and park were handed over to the district of Zarzecze, the priority was to restore its former splen-

dour. EU funding of 2.9 million PLN was earmarked for the revitalization of the park, which in the past had been the pride of its owner, Magdalena 

Dzieduszycka. In front of the palace, fountains were reconstructed, and the whole area was fenced and illuminated. Paths were marked out to 

facilitate walks to the most beautiful corners of the park. Visitors can walk around the pond along the avenue lined with centuries-old beeches, 

chestnuts, ashes, and sycamores. On the island a small summer house was built, which can be reached by boat, and on the bank an amphitheatre 

was constructed. “We are making efforts to make this place an important centre for national and international meetings,” says borough leader, 

Wiesław Kubicki.
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Łańcucka oranżeria

Muzeum Zamek w Łańcucie unijne wsparcie w wysokości prawie 780 tys. zł przeznaczył  

na remont budynku Oranżerii, wzniesionego w 1800 r. Wybitny architekt, Piotr Aigner, zastosował 

tu tzw. dach pogrążony – środkowa część znajduje się niżej niż zewnętrzna, a całość osłonięta jest 

attyką w postaci ścianki. W latach 20. ubiegłego wieku został on przebudowany na dwuspadowy. 

Podczas remontu okazało się, że część belek spróchniała, a attyka i ozdobne gzymsy są w fatalnym 

stanie. – Przywróciliśmy dachowi jego pierwotny kształt, a dla ochrony przed zaleganiem śniegu 

i lodu zastosowaliśmy nowatorską technikę odladzania. Pierwsze zimy pokazały, że to dobre roz-

wiązanie – mówi dyrektor Wit Wojtowicz. Elewacja z odnowionymi gzymsami i attyką odzyskała 

dziś dawny blask.
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Łańcut orangery

The Castle Museum in Łańcut allocated EU support of nearly 780,000 PLN for the renovation of the orangery, which was built in 1800.  

The eminent architect Piotr Aigner employed what is known as a submerged roof here (its central part is lower than the outer one, and the whole 

is covered by an attic in the form of a parapet wall). In the 1920s the roof was rebuilt and took on the form of a gabled one. During the renovation 

it transpired that some of its beams had decayed and that the attic and ornate cornices were in terrible condition. “We restored the roof to its 

original shape, and we used a novel technique of de-icing to protect it against retention of snow and ice. The initial winters showed that it was  

a good solution,” says director, Wit Wojtowicz. The facade with the restored cornices and attic regained its former glory.
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By dźwięk piękniej płynął

Filharmonia Podkarpacka wypiękniała dzięki realizacji inwestycji dofinansowanej w kwocie prawie 

25 mln zł. Prace remontowe objęły cały budynek, łącznie z wymianą pokrycia dachowego i wzmoc-

nieniem jego konstrukcji. Utworzono nowoczesne studio nagrań i zmodernizowano sale koncerto-

wą oraz kameralną. – Obie zostały oświetlone i nagłośnione zgodnie z najnowszymi rozwiązaniami 

technologicznymi oraz przystosowane do projekcji multimedialnych. Dla wygody widzów wypo-

sażono je w nowe, odpowiednio profilowane fotele – mówi Paweł Stochmal, zastępca dyrektora.  

Ważnym elementem była też przebudowa parkingu na dwupoziomowy, z jedną kondygnacją  

podziemną. Dla oświetlenia podziemnej jego części wykorzystano system przetwarzający energię 

słoneczną na energię elektryczną. 
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For more beautiful sound flow

The Podkarpacie Concert Hall has been transfigured 

thanks to the investment subsidized to the tune of ne-

arly 25 million PLN. Renovation work was carried out in 

the entire building and included the replacement of the 

roof covering and reinforcement of the construction.  

A modern recording studio was created and a concert 

hall and a chamber room were modernized. “Both spa-

ces were adapted for multimedia projections and received 

most up-to-date lighting and audio systems. They were 

equipped with new, well shaped seats for spectators’ 

comfort,” says Paweł Stochmal, vice-director. The parking 

lot was rebuilt and received a second, underground le-

vel, which was another important feature of the project.  

The underground part is illuminated by a system transfor-

ming solar energy into electricity.
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Jedyne takie muzeum

W 2011 r. Muzeum Dobranocek ze zbiorów Wojciecha Jamy w Rzeszowie 

świętowało swoje drugie urodziny w nowej siedzibie. Dzięki kwocie 1,2 mln zł  

przebudowano i zaadaptowano pomieszczenia mieszczące się w pod-

ziemiach Teatru „Maska”. Muzeum zyskało salę projekcyjną oraz większą 

powierzchnię wystawową. Zakupiono nowoczesne gabloty oraz sprzęt do 

projekcji filmów. Można tu zobaczyć oryginalne lalki filmowe z seriali „Miś 

Uszatek”, „Przygody Misia Colargola” oraz „Trzy Misie”, a także folie-kadry 

z filmów rysunkowych i bogatą kolekcję przedmiotów z bohaterami dobra-

nocek. – Muzeum organizuje wystawy czasowe, zajęcia edukacyjne oraz 

spotkania z twórcami animacji. Oglądanie kolekcji stanowi świetną zabawę 

dla dzieci, a dla dorosłych – niepowtarzalną okazję powrotu do czasów 

dzieciństwa – mówi Katarzyna Lubas, p.o. dyrektora muzeum.
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The only such museum

In 2011 the Rzeszów Museum of Children’s Good Night Films from Wojciech Jama’s collection celebrated its second anniversary in its new premises. 

Thanks to a sum of 1.2 million PLN, the facilities located in the basement of the “Maska” Theatre were rebuilt and adapted. The museum gained  

a screening room and a larger exhibition area. New display cases and film projection equipment were purchased. One can see here the original dolls 

from such series as ‘Uszatek Teddy Bear,’ ‘The Adventures of Colargol Teddy Bear,’ and ‘The Three Bears’, as well as the frames from cartoons and 

a rich collection of objects with the characters from the films. “The museum organizes temporary exhibitions, educational activities, and meetings 

with cartoons’ creators. It is great fun for kids to see the collection, while for adults, it is a unique opportunity to return to their childhood days,” 

says Katarzyna Lubas, deputy director of the museum.
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Jezuicka perła

Bazylika Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Starej Wsi pod Brzozowem jest ważnym ośrod-

kiem kultu maryjnego na Podkarpaciu. W kościele oraz Kolegium Ojców Jezuitów przeprowadzono 

gruntowny remont. Użyta technologia i materiały były takie same, jak zastosowane przy reno-

wacji bazyliki św. Franciszka w Asyżu. Najwięcej problemów sprawiły rekonstrukcja dwóch wież 

kościelnych oraz usunięcie wilgoci w ścianach kościoła i klasztoru. – Dzięki 3 mln zł dotacji remont 

wykonaliśmy z najlepszych materiałów, co gwarantuje zachowanie odpowiedniego stanu zabytku 

na wiele lat – uważa Dorota Chilik, autorka projektu. Wzrok pielgrzymów i turystów przyciągają  

z daleka żółte wieże kościoła z białymi elementami, wyraźnie rysujące się na tle soczystej zieleni.
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Jesuit pearl

The Basilica of the Assumption of the Blessed Virgin Mary in Stara Wieś near Brzozowo is an important centre of Marian devotion in the Podkar-

pacie region. A thorough renovation was carried out in the church and in the Jesuit Fathers’ College. The technology and materials were the same 

as those used during the renovation of the basilica of St. Francis in Assisi. The reconstruction of two church towers and the removal of damp in  

the church and monastery walls posed the biggest problems. “Thanks to a grant of 3 million PLN, we were able to use the best renovation materials, 

which will ensure the building retains its appropriate state for many years,” states Dorota Chilik, author of the project. Pilgrims’ and tourists’ eyes 

are attracted from afar by the yellow and white towers, which can be easily distinguished against the background of lush greenery.
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Turystom i mieszkańcom

Gotycka świątynia w Bliznem jest jednym z sześciu drewnianych kościo-

łów w południowo-wschodniej Polsce wpisanych na Listę Światowego 

Dziedzictwa Kultury UNESCO. Brakowało jednak odpowiedniego obiektu,  

w którym turyści odwiedzający to miejsce mogliby odpocząć. Budowę takie-

go budynku rozpoczęto co prawda w przeszłości, lecz dopiero teraz, dzięki 

dofinansowaniu w wysokości ponad 865 tys. zł, można było ją dokończyć. 

Zaplecze sanitarno-turystyczne służy również mieszkańcom wsi. Wyremon-

towano dodatkowo budynek w sąsiedniej Woli Jasienickiej, w którym mieści 

się obecnie Dom Ludowy. – Oba obiekty zostały wyposażone w odpowiedni 

sprzęt i stały się miejscem spotkań lokalnych organizacji. Swoje miejsca zna-

lazły tu m.in. koła gospodyń wiejskich czy chór „Sonata” – wyjaśnia Marek 

Ćwiąkała, wójt gminy Jasienica Rosielna.

Enterprise
Środowisko

Airport Environment
Lotnisko Uczelnie

Colleges



127

127

Rew
italizacja

Revitalization

Zdrowie Sport Turystyka Kultura Rewitalizacja
Health Sport Tourism Culture Revitalization

Spis treści
Contents

For tourists and residents

The Gothic temple in Blizne is one of six wooden churches in south-eastern Poland placed on the UNESCO World Heritage List. But facilities where 

the tourists who visited this place could relax were lacking. Though the construction of such buildings was begun in the past, it is only now, thanks 

to funding of more than 865,000 PLN, that it could be completed. Sanitary and tourist facilities are available not only for tourists but also for  

the residents of the village. The building in neighbouring Wola Jasienicka was renovated too and it now hosts the Community House. “Both facilities 

are well-equipped and have become meeting places for local organizations. They are home to community women’s circles, the ‘Sonata’ Choir and 

other groups,” explains Marek Ćwiąkała, borough leader of Jasienica Rosielna.
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Drugie życie szkół

Trzy budynki byłych szkół powszechnych w gminie Lubaczów – w Cetyni, Dąbkowie i Bałajach –  

od lat stały nieużytkowane. Ich remont stanowił odpowiedź na rosnącą potrzebę aktywności 

wśród lokalnej społeczności. – Z jednej strony chcieliśmy chronić zabytkowe budynki, z których 

każdy posiada interesującą historię, a z drugiej – przygotować miejsca do spotkań integracyjnych,  

wydarzeń kulturalnych i edukacyjnych, inicjowanych przez mieszkańców tych miejscowości – mówi 

wójt Wiesław Kapel. Dawne szkoły pełnią teraz nowe funkcje. W Dąbkowie i Cetyni są to wiejskie 

świetlice. W Bałajach urządzona zostanie Izba Pamięci Narodowej, prowadzona we współpracy 

ze Związkiem Strzeleckim „Strzelec”. Na remont budynków gmina otrzymała dofinansowanie  

w wysokości prawie 840 tys. zł.
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Second life of schools

Three buildings of former elementary schools in the district of Lubaczów – in Cetynia, Dąbkowo and Bałaje – have not been used for years. Their 

renovation was a response to the growing need for activity within the local community. “On one hand, we wanted to protect historic buildings, 

each of which has an interesting history; on the other, we wished to create a space for integration meetings and cultural and educational events 

initiated by the village’s residents,” says borough leader, Wiesław Kapel. Old schools now serve different purposes. In Dąbkowo and Cetynia they are 

rural community clubs. The school in Bałaje will be converted into the National Remembrance Chamber, and run in collaboration with the ‘Strzelec’ 

Riflemen’s Association. The district received a grant of nearly 840,000 PLN for the renovation of the premises.
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Stare szkoły – nowe centra

Dzięki dotacji w wysokości ponad 1,7 mln zł władze gminy Jarocin przysto-

sowały do celów społecznych dwa dotychczas nieużywane budynki. Gminny 

Ośrodek Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji wprowadził się do dawnego 

budynku szkoły z początku XX w., który przebudowano i poddano grun-

townemu remontowi. Wcześniej placówka mieściła się w ciasnych pomiesz-

czeniach nad remizą strażacką. Na parterze urządzono sale edukacyjne  

i centrum informatyczne, a na piętrze pomieszczenia wystawowe. Nieba-

wem w budynku rozpocznie działalność Centrum Edukacji Ekologicznej 

„Przyroda w 3D”. Z kolei w dawnej szkole w Majdanie Golczańskim utworzo-

no Centrum Pielęgniarstwa Środowiskowo-Rodzinnego i Rehabilitacyjnego  

oraz świetlicę wiejską. Za budynkiem powstał piękny plac zabawowo- 

-rekreacyjny. – Obydwa obiekty odżyły i z powodzeniem służą mieszkańcom 

naszej gminy – mówi wójt Zbigniew Walczak.
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Old schools – new centres

Thanks to a grant of more than 1.7 million PLN, the district authorities of Jarocin adapted two previously unused buildings for social purposes.  

The Community Centre for Culture, Sport, Tourism and Recreation moved into the former school building from the early twentieth century, which 

was rebuilt and completely renovated. Previously, the institution was located in cramped rooms above the fire station. On the ground floor, educa-

tional rooms and an information centre were arranged, while on the first floor, exhibition spaces were opened. Soon the Environmental Education 

Centre ‘Nature in 3D’ will start its activities in the building. The former school in Majdan Golczański now houses the Centre for Environmental and 

Family Nursing and Rehabilitation and a community club. Behind the building a beautiful square for parties and recreation has been created. “Both 

facilities were revived and serve residents of our district very well,” says borough leader Zbigniew Walczak.
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Ratusz w nowym świetle

Wygląd rynku w znacznej mierze decyduje o wizerunku całego miasta. Uzyskanie dofinansowa-

nia w wysokości prawie 1,2 mln zł umożliwiło odnowienie i upiększenie zabytkowego ratusza  

w Sędziszowie Małopolskim wraz z jego otoczeniem. Wymieniono nawierzchnię płyty rynku, zasa-

dzono zieleń i zamontowano elementy małej architektury. Powstanie nowych miejsc parkingowych 

spowodowało, że rynek stał się bardziej funkcjonalny. Całe centrum oświetlono i objęto systemem 

monitoringu. Zwieńczeniem projektu jest zainstalowanie iluminacji ratusza. – Realizacja inwestycji 

podniosła komfort użytkowania centrum miasta i przyczyniła się do zwiększenia poziomu bezpie-

czeństwa. Poprawiła też stan techniczny ratusza, będącego obiektem naszego dziedzictwa kultu-

rowego – podsumowuje burmistrz Kazimierz Kiełb.
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Town hall in new light

The appearance of its old market square largely deter-

mines the image of the whole city. In Sędziszów Mało-

polski a grant of nearly 1.2 million PLN enabled resto-

ration and embellishment of the historic town hall and 

its surroundings. The market was resurfaced, greenery 

was planted and landscaping elements were installed.  

The creation of new parking spaces made the market more 

functional. The entire centre was illuminated and equip-

ped with video surveillance cameras. The project’s culmi-

nated with the installation of the town hall illuminations.  

“The investment raised the comfort of using the city centre 

and contributed to the increased level of security. It also 

improved the technical condition of the town hall, which 

is part of our cultural heritage,” summarizes the mayor 

Kazimierz Kiełb.
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