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Sta ni sław Si wak

Dziś po cią gi z Kra ko wa do
Rze szo wa jeż dżą z mak sy mal -
ną pręd ko ścią 120 ki lo me trów
na go dzi nę. Po zmo der ni zo wa -
niu tej li nii po cią gi roz wi ną
pręd kość 160 ki lo me trów.

W po nie dzia łek, li sto -
pa da, w Urzę dzie
W o  j e  w ó d z  k i m  

w Rze szo wie pod pi sa na zo sta ła
umo wa na za pro jek to wa nie 
i wy ko na nie ro bót bu dow la -
nych na od cin ku li nii ko le jo wej
E30 Sę dzi szów Ma ło pol ski 
– Rze szów Za chod ni.

– Umo wa ta do ty czy wy ko -
na nia pew ne go eta pu prac
w ra mach mo der ni za cji na szej
głów nej li nii ko le jo wej z Kra -
ko wa do gra ni cy pań stwa 
z Ukra iną. Du ża in we sty cja
nie wąt pli wie ma zwią zek ze
zbli ża ją cy mi się mi strzo stwa mi
pił kar ski mi EU RO 2012 – po -
wie dział nam Wie sław Bek,
rzecz nik pra so wy wo je wo dy
pod kar pac kie go.

Pra ce na od cin ku Sę dzi szów
– Rze szów roz pocz ną się we
wrze śniu przy szłe go ro ku. Po
ich za koń cze niu tra sę z Kra ko -
wa do Rze szo wa prze je dzie my
w 1 go dzi nę i 15 mi nut. To po -
nad go dzi nę szyb ciej niż w tej
chwi li, gdyż na po ko na nie te go
od cin ka po cią gi po trze bu ją
obec nie 2 go dzi n 26 mi nut.

Mi ro sław Ka ra py ta, wo je wo -
da pod kar pac ki, pod kre ślał
pod czas po nie dział ko wej uro -

czy sto ści pod pi sa nia umo wy na
mo der ni za cję li nii PKP, że kie -
dy obej mo wał swą funk cję trzy
la ta te mu, to jed nym z głów -
nych za dań dla nie go był dy na -
micz ny roz wój i uno wo cze śnie -
nie in fra struk tu ry dro go wej
i ko le jo wej. Mi mo że w na szym
re gio nie bu do wa na jest też au -
to stra da A4, to zmo der ni zo wa -
na li nia ko le jo wa po win na być

du żą kon ku ren cją dla trans por -
tu sa mo cho do we go.

Tra sę po dzie lo no 
na sześć od cin ków
W su mie mo der ni zo wa nych

bę dzie sześć od cin ków li nii ko -
le jo wej, gdyż na ty le po dzie lo -
no tra sę z Kra ko wa do Rze szo -
wa. Umo wa za war ta w po nie -
dzia łek w Rze szo wie jest czwar -

tą z ko lei. Wcze śniej za war te
umo wy do ty czy ły od cin ków od
stro ny Kra ko wa: Pod łę że –
Boch nia, Boch nia – Bia do li ny,
Bia do li ny – Tar nów. War tość
do tych czas za war tych umów
prze kro czy ła kwo tę 2 206 mi -
lio nów zło tych.

Mo der ni za cja ca łej li nii
z Rze szo wa do Kra ko wa bę dzie
kosz to wać po nad 5 mi liar dów

zło tych. Na to miast war tość
umo wy na wy ko na nie od cin ka
z Sę dzi szo wa do z Rze szo wa
wy no si 36 3529 378,00 zł brut to.

Wspar cie z UE
Wy ko naw cą prac bę dzie

Przed się bior stwo Ro bót Ko le -
jo wych i In ży nie ryj nych SA we
Wro cła wiu. Za kres ro bót bu -
dow la nych na od cin ku Sę dzi -

szów Ma ło pol ski – Rze szów
Za chod ni obej mie mię dzy in -
ny mi:
• mo der ni za cję ukła du to ro -
we go na dłu go ści 21,3 km li nii;
• bu do wę 8 pe ro nów w miej -
sco wo ściach Bę dzie myśl,
Trzcia na, Świl cza, Rud na Wiel -
ka;
• prze bu do wę/ bu do wę 15 wia -
duk tów ko le jo wych i 3 dro go -
wych, 6 mo stów, 30 prze pu -
stów;
• bu do wę 4 przejść pod ziem -
nych dla pie szych w Sę dzi szo -
wie Ma ło pol skim w cią gu ulic
Grun waldz ka – Księ żo most.
A tak że w Bę dzie my ślu, Trzcia -
nie, Rud nej Wiel kiej;
• mo der ni za cję urzą dzeń ste -
ro wa nia ru chem ko le jo wym
i te le ko mu ni ka cji,
• cał ko wi tą wy mia nę ist nie ją -
cej sie ci trak cyj nej w to rach sta -
cyj nych i szla ko wych,
• bu do wę 4,3 km ekra nów
aku stycz nych.

Ter min re ali za cji ro bót bu -
dow la nych za pla no wa no
w okre sie: wrze sień 2011 r. –
wrze sień 2014 r.

In we sty cja uzy ska ła wspar cie
fi nan so we z pro gra mów po mo -
co wych UE i bę dzie pro wa dzo -
na w ra mach pro jek tu pod na -
zwą: „Mo der ni za cja li nii ko le -
jo wej E 30/C -E 30, od ci nek
Kra ków – Rze szów, etap III” –
PO IiŚ 7.1-30”.

s.si wak@no wi ny 24.pl
17 867-22-58

Po cią gi z Kra ko wa do Rze szo wa roz wi ną pręd kość 160 ki lo me trów na go dzi nę

Zmo der nizu ją li nię ko le jo wą 
z Sę dzi szo wa do Rze szo wa

Po ten cjał in no wa cyj ny firm
te go re gio nu jest na praw dę
du ży. Licz ba zgło szeń, świet -
ne po my sły oraz wy so ka oce -
na wnio sków po ka zu ją, że
Pod kar pa cie, to już nie jest
Pol ska B – pod kre ślił Mi chał
Szpa kow ski z Fun da cji In no -
wa cji i Roz wo ju (na zdję ciu),
or ga ni za tor kon kur su, po
ogło sze niu wy ni ków na
szcze blu re gio nu.

W Urzę dzie Mar szał kow -
skim w Rze szo wie od by -

ło się wczo raj se mi na rium „In -
no wa cje bli żej nas”. Przy tej
oka zji po zna li śmy rów nież re -
gio nal nych zwy cięz ców kon -
kur su Kra jo wi Li de rzy In no -
wa cji i Roz wo ju 2010.

Li czą się pie nią dze 
i po my sły
W trak cie se mi na rium

uczest ni cy mo gli za po znać się
m.in. z ra por tem o sy tu acji mi -
kro- i ma łych przed się biorstw
w 2010 ro ku w woj. pod kar pac -
kim przy go to wa nym na zle ce -
nie Pe kao SA.

Przed sta wi ciel Urzę du Mar -
szał kow skie go omówił pro jek -
ty wspie ra ją ce in no wa cyj ność
w na szym re gio nie. Na to miast
Grze gorz Ta bisz, kie row nik
Cen trum Trans fe ru Tech no lo -
gii In no wa cji i In for ma ty za cji

w Rze szow skiej Agen cji Roz -
wo ju Re gio nal ne go, za pre zen -
to wał w skró cie Pro gram Ope -
ra cyj ny In no wa cyj na Go spo -
dar ka, zwra ca jąc szcze gól ną
uwa gę na wiel kość do ta cji
w po szcze gól nych dzia ła niach.
Ma ją one wspie rać pro jek ty
in no wa cyj ne i roz wo jo we ze
szcze gól nym uwzględ nie niem
sek to ra mi kro -, ma łych i śred -
nich firm.

W trak cie se mi na rium po ka -
za no przy kła do we roz wią za nia
i na rzę dzia wspo ma ga ją ce roz -
wój pro jek tów in no wa cyj nych.
Licz nie ze bra nym przed sta wi -
cie lom in no wa cyj nych firm
z na sze go re gio nu po do bał się
tak że po kaz Krzysz to fa Ziół -
kow skie go, me ne dże ra As se co
WA PRO, któ ry za pre zen to wał
roz wią za nia in for ma tycz ne dla
MSP (mo bil ny sprze daw ca
oraz pro gra my księ go we i ma -
ga zy no we). Przed sta wio ne zo -
sta ły też por ta le Stre fa Biz ne -
su na le żą ce do spół ki Me dia
Re gio nal ne.

Pro mo wa nie in no wa cji
Ce lem kon kur su Kra jo wi

Li de rzy In no wa cji i Roz wo ju
jest przede wszyst kim iden ty -
fi ko wa nie i pro mo wa nie pro -
jek tów i po my słów o cha rak te -
rze in no wa cyj nym. Za rów no
w sfe rze pro duk cji, jak też
usług, or ga ni za cji itd.

– Lan su je my in no wa cyj ne
i roz wo jo we roz wią za nia
oraz pro jek ty w przed się -
bior stwach, gmi nach, sto wa -
rzy sze niach, a tak że w fun -
da cjach i in nych pod mio tach
– mó wił Mi chał Szpa kow ski.

W edy cji re gio nal nej kon -
kur su na Pod kar pac iu wzię ło
udział kil ka dzie siąt firm,
w kra ju 800. Zwy cięz cy re -
gio nal ni we zmą udział
w ogól no pol skim fi na le.

Jó zef Lon czak

PODKARPACKIE Konkurs Krajowi Liderzy Innowacji i Rozwoju 2010

Poznaliśmy regionalnych liderów

PPUH Bo ri mex Zyg munt Kru pa, Ka te go ria: In -
no wa cyj na fir ma, pod ka te go ria: Fir ma ma ła,
Geo kart – In ter na tio nal Sp. z o.o., ka te go ria:
In no wa cyj na fir ma, pod ka te go ria: Fir ma
śred nia,
LERG SA Pust ków, Ka te go ria: In no wa cyj na
fir ma, pod ka te go ria: Fir ma du ża,
El mak Sp. z o.o., ka te go ria: In no wa cyj ny
pro dukt, „Ze staw zdal ne go ste ro wa nia
kom pu te rem Ma xter Plus”, pod ka te go ria:
Fir ma ma ła,
Lot ni cze Za kła dy Pro duk cyj no -Na praw cze
„Ae ro -Kros” Sp. z o.o., ka te go ria: In no wa cyj -
ny pro dukt, „In no wa cyj ny sa mo lot ul tra lek ki
MP -02 Czaj ka”, pod ka te go ria: Fir ma śred -
nia,
STOR CI POL SKA Sp. z o.o., ka te go ria: In no -
wa cyj na usłu ga, „Od wod nie nia i sta bi li za cja
osu wisk”, pod ka te go ria: Fir ma ma ła,
BMM Sp. z o.o., ka te go ria: In no wa cyj na

usłu ga, „Bench mar king Jed no stek Ochro ny
Zdro wia”, pod ka te go ria: Fir ma śred nia,
Pod kar pac kie Cen trum Pro duk cyj no -Wdro -
że nio we EKO -KAR PA TY, dr inż. Jan Pą pro -
wicz, ka te go ria: In no wa cyj ny pro jekt unij ny
„Uru cho mie nie in no wa cyj nej, pierw szej
w Pol sce pro duk cji na no ma te ria łów włó -
kien ni czych”, pod ka te go ria: Fir ma śred nia,
EU RO SE RVI CE Za kła dy Prze my słu Tłusz czo -
we go w Su ro cho wie Sp. z o.o., ka te go ria:
Dy na micz nie roz wi ja ją ca się fir ma, pod ka te -
go ria: Fir ma ma ła,
GC ENER GY Sp. z o.o., ka te go ria: Dy na micz -
nie roz wi ja ją ca się fir ma, pod ka te go ria: Fir -
ma śred nia,
Gmi na Grę bów, ka te go ria: In no wa cyj na gmi -
na, pod ka te go ria: Gmi na wiej ska,
Gmi na Je dli cze, ka te go ria: In no wa cyj na
gmi na, pod ka te go ria: Gmi na miej sko -wiej -
ska,

Gmi na Sa nok, ka te go ria: In no wa cyj ny pro -
jekt unij ny „In for ma tycz ne wspar cie re ali za -
cji za dań pu blicz nych przez gmi ny Sa nok
i Be sko”, pod ka te go ria: Gmi na wiej ska,
Gmi na Bo gu chwa ła, ka te go ria: In no wa cyj ny
pro jekt unij ny „Elek tro nicz na Gmi na Bo gu -
chwa ła – krok w kie run ku spo łe czeń stwa
in for ma cyj ne go na ob sza rach wiej skich”,
pod ka te go ria: Gmi na miej sko -wiej ska,
Prze my skie Sto wa rzy sze nie Przy ja ciół Do bre -
go Wo ja ka Szwej ka, ka te go ria: in no wa cyj na
or ga ni za cja, pod ka te go ria: Sto wa rzy sze nie,
Rze szow ska Agen cja Roz wo ju Re gio nal ne -
go SA, ka te go ria: In no wa cyj na or ga ni za cja,
pod ka te go ria: In na or ga ni za cja,
Rze szow ska Agen cja Roz wo ju Re gio nal ne go
SA, ka te go ria: In no wa cyj ny pro jekt unij ny
„Czło nek Ogól no pol skiej Sie ci Trans fe ru Tech -
no lo gii i Wspie ra nia In no wa cyj no ści MŚP –
STIM”, pod ka te go ria: In na or ga ni za cja.

KRY STY NA BA RA NOW SKA

„Kra jo wi Li de rzy In no wa cji i Roz wo ju – 2010” - woj. pod kar pac kie, wy ni ki edy cji re gio nal nej kon kur su

Kon kurs zo stał 
ob ję ty pa tro na tem
m.in. przez mi ni ster -
stwa: go spo dar ki, 
roz wo ju re gio nal ne go,
na uki i szkol nic twa
wyż sze go, Na ro do we
Cen trum Ba dań i Roz -
wo ju, NBP PARP, Urząd
Pa ten to wy RP, GPW,
Zwią zek Ban ków 
Pol skich.

W trak cie se mi na rium
po ka za no przy kła do -
we roz wią za nia i na -
rzę dzia wspo ma ga ją -
ce roz wój pro jek tów
in no wa cyj nych.

PKP


