
 

Zagłębie Ambitnej Turystyki 
 

Besko  - Bukowsko  -  Dębowiec  -  Dukla  -  Iwonicz-Zdrój  -  Jaśliska  -  Krempna   
-  Komańcza  -  Nowy Żmigród  -  Osiek Jasielski  -  Rymanów  -  Zarszyn 

1 października 2019 r., Dukla, informacja o przebiegu i efektach 

posiedzenia Rady ZAT 

W odpowiedzi na Memorandum z dnia 20. maja 19' oraz Protokół ze spotkania i uchwałę 

Rady Zagłębia Ambitnej Turystyki (28. sierpnia 19'), dotyczące - w pierwszym rzędzie - ujęcia 

Zagłębia w strategii "Podkarpackie 2030" (teksty w załączeniu) doszło do skutecznego 

zaproszenia przedstawicieli Zarządu Województwa na kolejne - w dniu 1 października 19' - 

posiedzenie Rady ZAT (które odbyło się w Transgranicznym Centrum Wymiany Kulturalnej 

w Dukli, Trakt Węgierski 38). 

Ujęcie ZAT w Strategii, w tym obecność członków Zarządu Województwa w Dukli, wspierał 

osobiście poseł Marek Kuchciński. 

Posiedzenie Rady ZAT trwało prawie 4 godziny. Główną zdobyczą posiedzenia jest jasna 

deklaracja poparcia ze strony p. Marka Kuchcińskiego, który - niezależnie od wcześniej 

przekazanego, obszernego materiału informacyjnego - śmiało można tę treść nazwać 

dorobkiem intelektualnym i metodologicznym wieloletnich prac w ZAT - precyzyjnie 

podsumował dyskusję, podkreślając niezwykłą, nowatorską misję edukacyjną i formacyjną 

ambitnej turystyki, jako właściwej odpowiedzi na zagrożenia cywilizacyjne naszych czasów  

(z których wyzwanie demograficzne jest jedynie jednym z wielu i pewnym objawem  

a niekoniecznie przyczyną kryzysu cywilizacji chrześcijańskiej i cywilizacji w ogóle). 

Podsumował on pomysł ZAT jako znakomity, całkowicie wyrastający formatem ponad szereg 

lokalnych, mniej lub bardziej oddolnych inicjatyw gospodarczo-społecznych. A wręcz uznał 

pomysł ZAT za lekarstwo i przyszłość świadomego działania wychowawczego dla całej 

Europy. Podkreślił rolę funkcji wyższego rzędu, które na równych prawach mają w ZAT 

towarzyszyć podejściu biznesowemu, które z kolei gwarantuje efektywność nakładów 

inwestycyjnych i ekonomię bieżących kosztów. Podzielił więc pogląd Rady ZAT, że jest to  

w istocie pomysł na wytworzenie, w wybitnie peryferyjnym gospodarczo i komunikacyjnie 

regionie Polski i samego województwa podkarpackiego, nowego przemysłu edukacyjno-

wychowawczego, "na" istniejącej i koniecznej do zbudowania infrastrukturze ogólnej  

i turystycznej oraz w obiektach turystyki komercyjnej (ekonomia nakładów i kosztów). 

Niemniej - zdaniem p. Marszałka - ZAT jest na tyle złożoną koncepcją, że kolejne kroki 

zmierzające do stworzenia samej "mapy drogowej" wdrażania ZAT w Beskidzie Niskim muszą 



obejmować konferencję z udziałem odpowiedniego  think-tanku lub grupy wybitnych 

intelektualistów a następnie, po kolejnym dopracowaniu opisu koncepcji - w efekcie 

konferencji - podjęcie próby zainteresowania pomysłem czynników rządowych: np. przez 

organizację wyjazdowych obrad komisji polskiego Sejmu. Celem winno być uzyskanie 

adekwatnego programu krajowego dla 12 gmin ZAT. Marszałek Kuchciński wspierał ujęcie 

ZAT w strategii Podkarpackie 2030. 

Musi również dojść do spotkania specjalistów z zakresu planowania i zarządzania oraz 

wykorzystywania środków europejskich (najlepiej w Warszawie), na którym wypracują oni 

właściwą mapę drogową przedsięwzięcia. 

Uzyskaliśmy wyraźną wskazówkę by rozszerzyć Zagłębie o gminy Beskidu Niskiego  

w województwie małopolskim oraz na Słowacji. (Działania te są w toku). 

Podstawą dyskusji był referat przewodniczącego Rady ZAT - podsumowujący ideę  

i wprowadzający wszystkich uczestników spotkania w zakres zagadnień związanych z ZAT. 

(konspekt w załączeniu). 

Poseł Piotr Babinetz  jednoznacznie poparł ZAT i wpisanie konceptu do strategii 

Podkarpackie 2030, powołując się na swoje niezmienne i stałe poparcie w tej kwestii. 

Z kolei uczestniczący Wicemarszałek Piotr Pilch wstępnie poparł pomysł ZAT jako atrakcyjny 

i rokujący w kierunku prowadzenia dyskusji nt ujęcia ZAT w strategii Podkarpackie 2030.  

Na koniec spotkania - uznał koncepcję ZAT za wyjątkową i definitywnie ważną myśl  

w aspekcie sposobów na zrównoważony rozwój. 

Uczestnicząca w spotkaniu Członek Zarządu Województwa - Ewa Draus przedstawiła 

możliwości finansowania lokalnych pomysłów w inteligentnej specjalizacji "jakość życia" 

(które nie są jednak adekwatne do złożoności i stopnia wzajemnego powiązania planowanych 

indywidualnych przedsięwzięć w ZAT) oraz skierowała do zebranych sugestię zawarcia tzw. 

Porozumienia Terytorialnego w sprawie ZAT. Jednak ogólnie nie padła deklaracja ujęcia ZAT 

w strategii Podkarpackie 2030. 

Dyskusja dotyczyła również zgłoszonej przez ZAT koncepcji wielofunkcyjnych dróg 

turystycznych, będących jednocześnie drogami dla mieszkańców, rolników, leśników  

i turystów a właściwie ambitnych turystów - gości ZAT, głównie rowerzystów (opracowanie 

skierowane do Dep. Gospodarki Regionalnej, na jego zaproszenie). "Sieć 4E" tak można 

scharakteryzować pomysł ZAT na drogi rowerowe (efektywnie, ekonomicznie, etycznie  

i elastycznie), które winny, na własnych odcinkach, wykonywać znające lokalne realia gminy - 

od projektowania, przez wykonawstwo, po utrzymanie - a nie podmioty zewnętrzne, niejako 

wbrew lokalnym społecznościom. Po burzliwej dyskusji - rozwiązanie to stanowi wręcz "kod 

kulturowy" ekonomii ZAT - wójtowie i burmistrzowie przekonali posłów i przedstawicieli 

zarządu do koncepcji sieci dróg na planie plastra miodu, w przeciwieństwie  

do spektakularnego odcinka łączącego odległe punkty A i B, odgórnie planowane, budowane  

a później zrzucane pod względem utrzymania na barki lokalnych mieszkańców czyli gmin. 

Uzgodniono konferencję z udziałem think-tanku w Dukli, pod koniec października. 

 

Niniejsze konkluzje sporządził przewodniczący Rady ZAT Bogusław Szweda 


