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Za imponujące osiągnięcia i wsparcie 
dla środowiska akademickiego Senat 
Politechniki Rzeszowskiej, przy popar-
ciu Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego 
i Politechniki Śląskiej, przyznał 19 maja 
Tadeuszowi Ferencowi zaszczytny tytuł 
i godność doktora honoris causa.  

W uroczystości uczestniczyło ponad 
400 osób. Przedstawiciele świata nauki, 
biznesu, polityki i samorządu wypełnili po 
brzegi aulę Politechniki Rzeszowskiej.  

– W tradycji akademickiej nadanie 
tytułu i godności doktora honoris causa 
stanowi wyraz uznania dla osób zasłu-
żonych, które swoją postawą, działa-
niem i osiągnięciami wspierają rozwój 
środowiska akademickiego – rozpoczął 
tę wyjątkową uroczystość prof. Tadeusz 
Markowski, rektor Politechniki Rzeszow-
skiej. – Dzisiaj to zaszczytne wyróżnie-
nie nadajemy Tadeuszowi Ferencowi, 
wielkiemu przyjacielowi naszej uczelni 
i całego środowiska akademickiego. Jako 
prezydent Rzeszowa od lat wspiera dzia-
łania i funkcjonowanie nie tylko Politech-
niki Rzeszowskiej, ale także pozostałych 
rzeszowskich uczelni.

Laudację na cześć prezydenta wygłosił 
prof. Grzegorz Budzik, prorektor ds. nauki 
Politechniki Rzeszowskiej. Przypomniał 
przebieg pracy zawodowej oraz najważ-
niejsze dokonania wielokrotnie odznacza-
nego i nagradzanego Tadeusza Ferenca, 
który w 2002 r oddał mandat poselski, 
aby pracować dla  ukochanego miasta.  

Lista dokonań i zasług prezydenta Rzeszowa jest bardzo długa. W ciągu zaledwie kilkunastu lat Tadeusz Ferenc 
powiększył miasto dwukrotnie, przekształcając je w polską stolicę innowacji. Obdarzony wyjątkową charyzmą, wy-
bitny samorządowiec, posiada niezwykły dar zjednywania sobie ludzi dla konsekwentnej realizacji wizjonerskich 
planów i zamierzeń. Z niebywałą skutecznością łączy współpracę samorządu z biznesem i nauką.  

Współpraca nauki, biznesu i administracji tWorzy innoWacyjne rozWiązania

Niedościgniony wzór samorządowca

Wykształcenie ekonomiczne, wszechstron-
na wiedza połączona z praktyką, niezwykła 
umiejętność współpracy prezydenta ze 
środowiskiem naukowym i biznesowym, 
ogromna wrażliwość społeczna i wizjo-
nerska strategia rozwoju miasta, wpłynęły 
na sukces gospodarczy Rzeszowa i rozpo-
znawalnej marki polskiej stolicy innowacji 
w kraju i na świecie.

W gronie europejskich liderów
Międzynarodowe grupy ekspertów 

zaliczają Rzeszów do grona europejskich 
miast o najwyższym poziomie rozwoju 
ekonomicznego, technologicznego, spo-
łecznego i kulturowego.     

– Dzięki mądrej i konsekwentnej strategii 
zarządzania miastem, Rzeszów powiększył 
się ponad dwukrotnie od 2006 roku. – pod-
kreślał prof. Grzegorz Budzik, promotor 
doktoratu prezydenta Ferenca. – Pozwoliło 
to na pozyskanie nowych terenów inwe-
stycyjnych, utworzenie specjalnych stref 
ekonomicznych i lokalizację nowoczesnych 
osiedli mieszkaniowych z kompleksową 
infrastrukturą o najwyższych europejskich 
standardach, która wpływa na poprawę 
komfortu życia mieszkańców.

Konsekwencją poszerzania granic 
miasta oraz działań wspierających jego 
rozwój gospodarczy było tworzenie no-
wych miejsc pracy w dziedzinie innowa-
cyjnych technologii w branżach: lotniczej,  
elektromaszynowej i informatycznej, 
gdzie znajdują zatrudnienie wysoko  

wykwalifikowani specjaliści, kształceni 
przez lokalne uczelnie, szczególnie Poli-
technikę Rzeszowską, która jest kuźnią 
kadr dla gospodarki opartej na wiedzy, 
podkreślał prof. Grzegorz Budzik. 

Poparcie sojuszników uczelni  
Uniwersytet Rzeszowski i Politechnika 

Śląska włączyły się również w przyznanie 
Tadeuszowi Ferencowi zaszczytnej godności 
doktora honoris causa za ogromny wkład 
w rozwój cywilizacyjny miasta oraz realiza-
cję programów współpracy samorządu ze 
środowiskiem naukowym i biznesowym. 

– Rzeszów stanowi przykład miasta, które 
odniosło niewątpliwy sukces cywilizacyj-
ny, przekształcając się z prowincjonalnego 
ośrodka w bardzo prężne centrum gospo-
darcze. Obok Warszawy jest  jedynym dużym 
miastem w Polsce, które w ciągu ostatniego 
dwudziestolecia nieprzerwanie zwiększa 
liczbę swoich mieszkańców. Ten sukces me-
tropolia, o największej w Europie liczbie stu-
dentów, prawie 360 na tysiąc mieszkańców, 
zawdzięcza głównie obecnemu prezydento-
wi – recenzował prof. Zbigniew Rykiel z Uni-
wersytetu Rzeszowskiego. 

W uzasadnieniu wniosku popierającego 
przyznanie honorowego doktoratu pre-
zydentowi miasta prof. Bogusław Łazarz, 
prorektor Politechniki Śląskiej  podkreślił, że 
działalność Tadeusza Ferenca  znacznie wy-
kracza poza oddziaływanie lokalne. Rzeszów 

jest nie tylko centrum życia gospodarczego 
regionu, ale także ośrodkiem największej 
aktywności naukowej, artystycznej i eduka-
cyjnej na Podkarpaciu. Jako stolica innowa-
cyjnych technologii coraz częściej jest po-
strzegany w świecie jako wyjątkowe miejsce 
do lokowania oddziałów i siedzib przez naj-
większe międzynarodowe koncerny i korpo-
racje. Tadeusz Ferenc bez wątpienia należy 
do grona najwybitniejszych współczesnych 
prezydentów polskich miast. 

Honorowe wyróżnienie dedykowane 
mieszkańcom

– To mieszkańcy nas inspirują i motywu-
ją do rozwoju naszego miasta, a my tylko 
staramy się realizować ich marzenia i ocze-
kiwania – tak skomentował Tadeusz Ferenc 
przyznanie honorowego doktoratu. – Łączy-
my w spójną całość rozmaite obszary dzia-
łalności od nauki, transportu publicznego, 
poprzez infrastrukturę drogową, służbę zdro-
wia, oświatę, kulturę, bezpieczeństwo na ka-
pitale ludzkim kończąc. Kiedy nauka, biznes 
i administracja współpracują ze sobą poja-
wiają się innowacje. To jest źródło naszego 
sukcesu, dlatego ten ogromny zaszczyt, który 
mnie spotkał, dedykuję wszystkim mieszkań-
com Rzeszowa – podsumował prezydent. 

Kończąc wykład  o „Rzeszowskiej drodze 
rozwoju – od drewnianych ulic do stolicy 
innowacji”, prezydent Ferenc mówił rów-
nież o planach na przyszłość. Rzeszów jest 
jednym z dwóch polskich miast, w których 
Marek Gutt-Mostowy, założyciel firmy  
EuroLoop, rozważa budowę superszybkie-
go pociągu Hyperloop. – Doceniając rolę 
innowacji w rozwoju współczesnego świata 
powinniśmy  wspólnie podjąć starania o po-
zyskanie tej wyjątkowej inwestycji, zachęcał 
Tadeusz Ferenc, jedenasty doktor honoris 
causa Politechniki Rzeszowskiej. – Do tego 
jednak niezbędna jest współpraca rządu, 
władz województwa podkarpackiego, mia-
sta, wyższych uczelni i przedsiębiorców, aby 
ten ambitny plan zrealizować. (jc)

Stolica Podkarpacia została powiększona 
w latach 2006-2010 o sołectwa: Biała, Budzi-
wój, Miłocin, Przybyszówka, Słocina, Załęże 
i Zwięczyca. Po siedmioletniej przerwie na 
początku tego roku do Rzeszowa włączo-
no też Bziankę. Badaniem socjologicznym 
objęto prawie 600 dorosłych mieszkańców 
Rzeszowa z Białej, Budziwoju, Miłocina, 
Przybyszówki, Słociny, Załęża, Zwięczycy 
z wyłączeniem Bzianki. Na prowadzenie ba-
dań oceniających poziom satysfakcji wśród 
mieszkańców tej miejscowości, po jej wcie-
leniu w granice miasta, jest jeszcze za wcześ-
nie. Od podjęcia tej decyzji musi upłynąć 
przynajmniej kilka kolejnych miesięcy. 

Dane respondentów  objętych badaniem 
wylosowano z bazy ewidencji ludności do-
starczonej przez Urząd Miasta Rzeszowa. 
Na podstawie odpowiedzi udzielonych 
przez ankietowanych, uczeni sprawdzali jak 
rozkłada się poziom zadowolenia wśród 
tzw. rdzennych mieszkańców sołectw włą-
czonych do miasta oraz wśród  osób na-
pływowych, które zamieszkały w osiedlach 
wybudowanych na tych terenach. Różni-
ce w sondażu były minimalne. Spośród  

Z każdym rokiem rośnie satysfakcja mieszkańców nowych dzielnic Rzeszowa z rozszerzenia granic miasta, powiększone-
go dwukrotnie w ciągu 11 lat. Z badań przeprowadzonych w drugiej połowie kwietnia przez socjologów z Uniwersytetu 
Rzeszowskiego wynika, że prawie 90 proc. respondentów jest bardzo zadowolona z tych decyzji. Na terenach dawnych 
sołectw wyrosły nowoczesne osiedla z doskonale rozwiniętą infrastrukturą, w którą rzeszowski samorząd zainwestował 
ponad 800 mln zł.  

 ponad 90 proc. mieszkańcóW rzeszoWa zadoWolonych z rozszerzenia granic miasta 

Duży może znacznie więcej

rdzennych mieszkańców 89 proc. odczuwa 
z tego powodu satysfakcję, natomiast wśród 
napływowych odsetek ten sięga 92 proc.

Wskaźniki są jednoznaczne 
Po przejęciu przez Rzeszów sąsiadujących 

z miastem  terenów, udało się przeprowadzić 
wiele kluczowych inwestycji, które znacząco 
podniosły standardy życia „nowych” miesz-
kańców stolicy Podkarpacia. Na budowę 
i modernizację m.in. szkół, przedszkoli, do-
mów kultury, ośrodków sportowo-rekreacyj-
nych, dróg, ścieżek rowerowych i poprawę 
komunikacji publicznej z kasy miasta wydat-
kowano ponad 800 mln zł. Kolejne ważne dla 
mieszkańców przedsięwzięcia są w trakcie 
realizacji. 

Przeprowadzone przez socjologów bada-
nia potwierdziły, że mieszkańcy przejętych 
przez Rzeszów miejscowości są w pełni 
usatysfakcjonowani  zmianami jakie zaszły 
w ich otoczeniu.

 Na  pytanie, czy są zadowoleni z faktu, 
że ich osiedla zostały włączone w granice 
miasta, prawie 90 proc. ankietowanych od-
powiedziało pozytywnie. 

Satysfakcję z tego powodu odczuwa 
ponad 94 proc. kobiet, biorących udział w 
sondażu. Ocena wśród mężczyzn jest nie-
znacznie niższa. Do grupy najbardziej zado-
wolonych należą mieszkańcy w wieku 18 
– 24 lata. Sto procent ankietowanych z tego 
przedziału wiekowego pochwaliło tę decyzję. 
Najmniej zadowoleni są mieszkańcy w wieku 
50 – 64 lata. Wśród nich ok. 16 proc. jest roz-
czarowanych przyłączeniem do miasta. 

Na kolejne pytanie dotyczące powrotu 
do dawnych struktur administracyjnych 
mieszkańcy przyłączonych terenów wypo-
wiedzieli się podobnie. Powyżej 90 proc. 
ankietowanych nie chciałoby powrotu do 
sąsiadującej z Rzeszowem gminy. Taką chęć 
deklarowało w badaniu zaledwie 9,4 proc. 
mieszkańców. Również i w tej części son-
dażu bardziej zadowolone z mieszkania 
w stolicy Podkarpacia okazały się kobiety, 
ale różnica była niewielka. Ponad 89 proc.  
stanowili mężczyźni i ok. 92 proc. kobiety. 
Najbardziej pozytywnie do wprowadzonych 
zmian terytorialnych również tym razem 
odnieśli się mieszkańcy w wieku 18 – 24 
lata. Aż 93 proc. ankietowanych oceniło,  

że po włączeniu do Rzeszowa zaszły znaczą-
ce zmiany na lepsze.

Wcześniejsze obawy były nieuzasadnione
W czasie konsultacji większość miesz-

kańców sołectw, które znajdują się teraz 
w granicach miasta obawiała się wcielenia 
do Rzeszowa. Takim planom w 2006 roku 
sprzeciwiało się ponad 80 proc. mieszkań-
ców sołectwa Słocina. Wyniki badać uczo-
nych z Wydziału Socjologii Uniwersytetu 
Rzeszowskiego wskazują, że obecnie nieza-
dowolonych z tej decyzji jest tylko 12 proc. 
respondentów. W tym samym czasie pod-
czas konsultacji na Załężu przeciwko przy-
łączeniu do Rzeszowa było ponad 78 proc. 
osób, a teraz 91,4 proc. ankietowanych 
uważa, że była to bardzo słuszna decyzja. 
W konsultacjach przeciwko włączeniu Przy-
byszówki w granice miasta opowiadało się 
ponad 81 proc. mieszkańców. Teraz zadowo-
lonych ze zmiany granic jest ponad 93 proc. 
badanych. Przeciwko wcieleniu w 2008 roku 
Zwięczycy do Rzeszowa było ponad 91 proc. 
osób. Obecnie taki sam odsetek cieszy się 
z tej decyzji. Rok później do Rzeszowa przyłą-
czono Białą, bo tego chciało ponad 60 proc. 
mieszkańców. Teraz niezadowolonych z tej 
decyzji jest tylko 11 proc. W 2010 roku przy-
łączono część Miłocina i sołectwo Budziwój. 
W obu przypadkach większość mieszkań-
ców nie akceptowała takiej zmiany, a obec-
nie zdecydowana większość jest ze swojej 
decyzji zadowolona.

Utrata wpływów przyczyną sprzeciwu
Antagonizowanie społeczeństwa 

przez polityków, lokalne władze i grupy 

interesów jest zazwyczaj przyczyną sprze-
ciwu mieszkańców wobec terytorialnej 
integracji. Rosną obawy o wzrost kosztów 
utrzymania, wyższe opłaty i podatki. Takie 
nastroje są podsycane przez decydentów, 
narażonych na utratę dotychczasowych 
wpływów. Im większe pojawia się zagroże-
nie, tym zwiększa się ich opór. Mieszkań-
com można  wówczas wszystko wmówić 
i nieźle ich nastraszyć, dlatego wyniki kon-
sultacji przed i po włączeniu ościennych so-
łectw do Rzeszowa tak bardzo się od siebie 
różnią. Rozsądek nakazuje jednak wycią-
ganie wnioski z doświadczeń miejscowo-
ści, które ogromnie zyskały na  integracji 
z rzeszowską metropolią. Powszechnie 
wiadomo, że duży może znacznie więcej, 
ponieważ dysponuje potężnym budżetem 
na realizację kluczowych inwestycji. Dla 
samorządu Rzeszowa ten argument jest 
najważniejszy w staraniach o dalsze po-
większanie miasta. 

Od pewnego czasu trwają próby prze-
jęcia gmin Krasne i Świlcza, a także sześ-
ciu sołectw z gmin: Boguchwała, Głogów 
Małopolski i Trzebownisko. W planach 
jest włączenie w granice miasta części so-
łectwa Racławówka (Racławówka Doły), 
obszarów Miłocina i Pogwizdowa Nowe-
go a także Zaczernia, Nowej Wsi i frag-
mentów Jasionki, na których znajduje się 
port lotniczy. Miasto liczy, że tego lata 
rząd zgodzi się na ich przyłączenie do 
Rzeszowa, bo na takiej decyzji wszyscy 
zyskają. Stolica innowacji zapewni no-
wym mieszkańcom dużo lepsze miejsca 
pracy i znacznie wyższy standard życia. 
(jol)
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Prof. Tadeusz Markowski, rektor Politechniki Rzeszowskiej przekazał prezydentowi miasta  
Tadeuszowi Ferencowi akt nadania godności doktora honoris causa
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