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Przywódcy państw członkowskich Unii Europejskiej podczas lipcowego szczytu w Brukseli uzgodnili pro-
jekt budżetu na lata 2021-2027 oraz propozycję działań na rzecz odbudowy w ramach nowego instrumentu 
„Next Generation EU”. Pakiet ten – o wartości 750 mld euro – ma zapewnić wsparcie niezbędne do przełamania 
wyzwań wynikających z pandemii. Największą jego częścią będzie „Instrument na rzecz Odbudowy i Zwięk-
szania Odporności”, z którego Polsce przypadnie około 23 mld euro w dotacjach i około 34 mld euro w po-
życzkach. Będą one inwestowane poprzez Krajowy Plan Odbudowy, do którego swoje propozycje składają 
regiony. Podkarpacie swój pakiet inwestycji już opracowało. Najpierw Zarząd przedstawił listę 37 projektów, 
które poddane zostały konsultacjom społecznym. Po ich zakończeniu przeanalizowaliśmy wszystkie uwagi i za-
poznaliśmy się z nowymi propozycjami. Ostatecznie zgłosiliśmy do Krajowego Planu Odbudowy 56 projektów 
na łączną kwotę ponad 21 mld zł w takich dziedzinach, jak: turystyka, kultura, zdrowie, transport, środowisko 
oraz rozwój gospodarczy i społeczny. Będziemy śledzić dalszy wybór projektów na poziomie centralnym. Wie-
my, że te pieniądze są bardzo potrzebne, by wspomóc gospodarkę naszego regionu.

Lato jak zwykle jest czasem intensywnej pracy na budowach. Na Podkarpaciu zainaugurowaliśmy ważne 
inwestycje transportowe. Drogowcy rozpoczęli prace na ostatnim odcinku powstającej na północ od Rzeszowa 
drogi S19, będącej częścią międzynarodowego szlaku Via Carpatia. Wkrótce ruszy budowa południowej części 
szlaku od węzła Rzeszów Południe do Babic o długości ponad 10 km. Dynamiki nabierają również inwestycje 
kolejowe. W ostatnią fazę wchodzi modernizacja odcinka Mielec – Dębica. Kładkę w okolicach dworca kolejowe-
go zastąpi przejście podziemne, wyposażone w trzy windy. Zapewni to dogodny dostęp do pociągów osobom 
o ograniczonych możliwościach poruszania się. Po zakończeniu budowy na linię wrócą pociągi pasażerskie. Czy-
nimy starania, aby możliwa była również renowacja mieleckiego dworca. Przewozy pasażerskie na terenie regio-
nu świadczyć będzie spółka POLREGIO na mocy umowy podpisanej z Województwem Podkarpackim o wartości 
prawie 466 mln zł. Dzięki temu do 2025 r. kilkanaście milionów pasażerów skorzysta z przewozów kolejowych na 
terenie województwa. Co ważne, umowa dotyczy również funkcjonowania Podkarpackiej Kolei Aglomeracyjnej.

Na lepsze drogi i  linie kolejowe czekają nie tylko mieszkańcy regionu, lecz także turyści. Lepsza infra-
struktura ułatwi dotarcie do zabytków i atrakcji przyrodniczych Podkarpacia. Tym bardziej, że intensywnie 
je promujemy. Z pozytywnym odzewem spotkała się w tym roku nowa kampania: podróżni, którzy dotrą na 
Podkarpacie samolotem lub pociągiem, otrzymają vouchery ze zniżką do 30% na bilety wstępu do muzeów, 
zamków i innych obiektów turystycznych naszego regionu. Akcja pod hasłem #CzasNaPodkarpackie potrwa 
do 15 października. Koordynatorem przedsięwzięcia jest Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpac-
kiego, a partnerami są Podkarpacka Regionalna Organizacja Turystyczna, Port Lotniczy w Jasionce oraz PKP. 

Zapraszam do czytania!

Władysław Ortyl
Marszałek Województwa Podkarpackiego

Magazyn w wersji mobilnej dostępny jest pod adresami:  
rpo.podkarpackie.pl oraz zobaczzmiany.pl
Można go również obejrzeć, skanując zamieszczony obok kod.

Szanowni Państwo, 

WPROWADZENIE
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AKTUALNOŚCI 

Pomoc unijna do walki z COVID-19

Samorząd Województwa Podkarpackiego w  ramach pro-
jektu „Poprawa bezpieczeństwa epidemiologicznego na tere-
nie województwa podkarpackiego w związku z pojawieniem 
się koronawirusa SARS-CoV-2” przeznaczył 50 mln zł na zakupy 
medyczne z  Regionalnego Programu Operacyjnego Woje-
wództwa Podkarpackiego 2014-2020 (RPO WP). 

W kwietniu do Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiolo-
gicznej w Rzeszowie trafiło 7 samochodów do przewozu pró-
bek, dzięki którym możliwa jest szybsza weryfikacja pacjentów 
z podejrzeniem zarażenia wirusem. Samochody te przekazane 
zostały do Przemyśla, Jarosławia, Łańcuta, Dębicy, Mielca, Sa-
noka i Jasła, czyli tam, gdzie funkcjonują oddziały zakaźne.

W maju kupiono zaś 5 ambulansów transportowych typu 
A1 wraz z noszami i  fotelem kardiologicznym, które służą do 
transportu pacjentów i  pobierania wymazów. Trafiły one do 
stacji pogotowia w  Rzeszowie, Przemyślu, Mielcu, Sanoku 
i Krośnie. Każdy z pojazdów kosztował ponad 150 tys. zł. 

Natomiast w  lipcu za ok. 7 mln zł kupiono kolejnych  
10 nowoczesnych ambulansów. Trafią one do pięciu stacji po-
gotowia: Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Rze-
szowie, Bieszczadzkiego Pogotowia Ratunkowego SPZOZ 
w Sanoku, Powiatowej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Miel-

cu, Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Przemyślu 
oraz Samodzielnego Publicznego Pogotowia Ratunkowego 
w Krośnie. Karetki mają na wyposażeniu m.in.: profesjonalne 
nosze, defibrylatory, respiratory, urządzenia do kompresji klat-
ki piersiowej, pompy infuzyjne, ssaki, krzesła transportowo-
-płozowe, plecaki ratownicze, deski do transportu pacjenta, 
laryngoskopy. Również w  lipcu na Oddział Neonatologiczny 
z Pododdziałem Patologii Noworodka w Wojewódzkim Szpita-
lu im. św. Ojca Pio w Przemyślu trafiły kardiomonitory neona-
tologiczne, wirówki medyczne oraz komora laminarna. Zakupu 
dokonano w celu umożliwienia diagnozowania COVID-19 oraz 
spełnienia wymagań ustawy o  szczególnych rozwiązaniach 
związanych z  zapobieganiem, przeciwdziałaniem i  zwalcza-
niem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych 
nimi sytuacji kryzysowych. 
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Święto Funduszy Europejskich!

Tegoroczne Dni Otwarte Funduszy Europejskich (DOFE) 
odbędą się 25-27 września, ale w nietypowej formie – dzia-
łania przeniosą się bowiem całkowicie do internetu. W ramach 
ogólnopolskiej akcji za pośrednictwem strony dniotwarte.eu 
beneficjenci pokażą swoje projekty, a  wszyscy chętni będą 
mogli wziąć udział w  nietypowych, wirtualnych spacerach, 
webinariach i warsztatach online. Z kolei na specjalnej podkar-
packiej platformie internetowej pokazane zostaną stoiska pro-

mocyjne beneficjentów oraz transmitowane będą inspirujące 
warsztaty z beneficjentami, np. jak upiec proziaki czy wypro-
dukować kosmetyki domowymi sposobami. Wszystkich zain-
teresowanych przedsięwzięciem zachęcamy do dołączenia na 
Facebooku do wydarzenia pod nazwą „Live z Funduszami”. 
Będą tam sukcesywnie publikowane szczegółowe informacje 
o całym przedsięwzięciu. 
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Podkarpackie to Ty! 

Kilkanaście różnych osób, kilkanaście różnych historii 
i  doświadczeń, kilkanaście odmiennych przykładów projek-
tów, ale jeden wspólny mianownik – Fundusze Europejskie. 
Tak w ogromnym skrócie będzie wyglądać kampania, której 
celem jest informowanie odbiorców o  korzyściach wynika-
jących z  realizacji różnych projektów współfinansowanych 
z Funduszy Europejskich. 

We wrześniu na 10 podkarpackich portalach interneto-
wych będziemy zachęcać mieszkańców naszego regionu 
do poszukiwania informacji i pogłębiania wiedzy na temat 
możliwości, jakie niosą ze sobą Fundusze Europejskie. Do-
datkowo za pośrednictwem naszych kanałów na Facebo-
oku i  Instagramie – „Odmienione Podkarpackie” przepro-
wadzimy akcję „Podkarpackie to Ja”. Będzie ona polegać na 
publikacji „selfie” bohaterów kampanii i  innych mieszkań-
ców regionu, wraz z krótkim opisem tego, czym się zajmu-
ją i  jak Fundusze Europejskie wpływają na ich codzienne 

życie. Z  kolei w  październiku i  listopadzie w  mediach cy-
frowych pojawią się wywiady z bohaterami kampanii, któ-
rzy opowiedzą o tym, w jaki sposób Fundusze Europejskie 
pomogły im w realizacji marzeń i zawodowych celów. Uka-
żą się również sondy uliczne, w  których mieszkańcy Pod-
karpacia będą mieli okazję wypowiedzieć się w kwestiach 
związanych z  regionem i  o  zmianach, jakie dokonują się 
w ich otoczeniu za pośrednictwem unijnego wsparcia. Od 
początku września do końca listopada zrealizowana zosta-
nie kampania telewizyjna. Na antenę Telewizji Regionalnej 
w Rzeszowie oraz do trzech telewizji kablowych w Stalowej 
Woli, Dębicy i  Krośnie trafią trzy krótkie spoty reklamowe 
oraz dwuminutowy film będący ich kompilacją. Zwieńcze-
niem kampanii będzie pełnometrażowy film dokumental-
ny „Podkarpackie to Ty. Fenomen Ludzi, Fenomen Miejsca”. 
Premiera zaplanowana jest na 12 listopada br. na kanale 
YouTube – Odmienione Podkarpackie.
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Coraz bardziej
       dostępni



Jak przedstawia się sieć drogowa na Podkarpaciu? 

Ułożenie sieci drogowej w naszym województwie warun-
kują położenie przy wschodniej granicy Unii Europejskiej oraz 
tereny górzyste w południowej części. Szkielet stanowią dwie 
trasy: przecinająca region z  zachodu na wschód autostrada 
A4 i biegnąca z północy na południe droga ekspresowa S19. 
To istotne połączenia drogowe w  skali europejskiej, które są 
częścią Transeuropejskiej Sieci Transportowej – TEN-T. A4 pełni 
funkcję szlaku tranzytowego ze wschodnią granicą Unii, a pol-
ski odcinek S19 wchodzi w  skład trasy Via Carpatia łączącej 
Kłajpedę na Litwie z Salonikami w Grecji. 

Mamy wszystkie kategorie dróg publicznych, czyli gmin-
ne, powiatowe, wojewódzkie, krajowe oraz drogi o  klasie 
A i S. Każda z kategorii posiada swojego właściciela i zarząd-
cę. Samorząd Województwa Podkarpackiego jest właści-
cielem dróg wojewódzkich, którymi zarządza Zarząd Woje-
wództwa Podkarpackiego. 

Jak ocenia Pani stan dróg w regionie?

Na podstawie przeglądu stanu technicznego dróg woje-
wódzkich (wykonanego w 2019 r.) stwierdziliśmy, że 1280 km  
(77% całości) jest w stanie dobrym, a 386 km (23%) w złym. 
Największy wpływ na ich degradację ma ruch samocho-
dów ciężkich, w tym pojazdów o naciskach osi 115 kN, do 
których dostosowane są jedynie fragmenty sieci dróg wo-
jewódzkich. Rosnący transport towarowy niejako wymusza 
wzmacnianie konstrukcji nawierzchni, remonty, odnowy 
i  przebudowy. Z  kolei postępująca urbanizacja regionu, 
wiążąca się ze wzrostem mobilności, generuje potrzebę 
rozwiązań z  zakresu inżynierii ruchu, budowy chodników 
i ścieżek rowerowych.

Czy są jeszcze miejsca, do których trudno dotrzeć na czte-
rech kołach?

W sieci dróg wojewódzkich mamy tylko jeden odcinek nie-
przejezdny. Chodzi o drogę 858 między Dąbrowicą a Sierako-
wem. Przygotowaliśmy już dokumentację i zgłosiliśmy projekt 
o charakterze kluczowym i strategicznym w ramach przyszłe-

go Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pod-
karpackiego na lata 2021-2027. 

Gorszy stan techniczny dróg, a w związku z tym trudniejsza 
dostępność, odnosi się głównie do południa, Bieszczad i wscho-
du w powiecie lubaczowskim. Południowa część województwa to 
tereny podgórskie i górskie, gdzie zagęszczenie sieci dróg katego-
rii krajowej jest znacznie niższe. Właśnie tam występują problemy 
związane z  ograniczeniem dostępności komunikacyjnej. Utrzy-
manie dróg w  tym trudnym terenie stanowi spore wyzwanie. 
Ponadto na południu mamy Bieszczadzki Park Narodowy, który 
z kolei narzuca konieczność ochrony walorów środowiskowych. 

Staramy się stopniowo poprawiać dostępność transporto-
wą tych obszarów. Przykładowo na terenie powiatu lubaczow-
skiego w  ramach RPO WP 2014-2020 powstała obwodnica 
miejscowości Cieszanów, Oleszyce, Lubaczów, a  także rozbu-
dowano i  przebudowano drogę wojewódzką od Oleszyc do 
Lubaczowa. Obecnie jest budowana obwodnica miasta Narol 
oraz przebudowywana droga wojewódzka nr 865 na odcinku 
Oleszyce – Zapałów – Koniaczów, a także most na Sanie w Ja-
rosławiu. Natomiast na terenie Bieszczad realizujemy projekt 
„Przebudowa/rozbudowa DW 895 na odcinku Solina – Mycz-
ków i DW 894 na odcinku Hoczew – Polańczyk”. 

Jakie flagowe projekty zrealizowane w ramach obecnego 
Regionalnego Programu Operacyjnego warto wskazać? 

Na pewno warto wymienić wybudowaną w  2019 r. ob-
wodnicę Strzyżowa o długości ponad 6 km w ciągu drogi wo-
jewódzkiej nr 988. To inwestycja za prawie 115 mln zł, z czego 
unijne dofinansowanie wynosi ponad 92 mln zł. Projekt objął 
m.in. budowę trzech wiaduktów i  dwóch rond. W  ubiegłym 
roku zakończyliśmy też budowę obwodnicy Kolbuszowej 
i Weryni w ciągu drogi wojewódzkiej nr 875 Mielec – Leżajsk. 
Powstał m.in. wiadukt nad koleją i  most na rzece Werynia. 
Wartość tego przedsięwzięcia to ponad 52 mln zł, a dofinan-
sowanie z UE to przeszło 44 mln zł. Ważnym przedsięwzięciem 
jest też budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 984 
od miejscowości Piątkowiec do ul. Sienkiewicza w Mielcu wraz 
z budową mostu na Wisłoku. Wykonaliśmy m.in. ścieżkę rowe-
rową, przejścia ekologiczne oraz ogrodzenia ochronno-napro-
wadzające dla płazów i ekrany akustyczne. 

Z roku na rok obserwujemy wzrost liczby pasażerów 

korzystających z regionalnych połączeń kolejowych. Wpływa 

na to bogata oferta połączeń, optymalne godziny kursowania 

pociągów, nowoczesny i komfortowy tabor oraz atrakcyjne 

ceny biletów – mówi Joanna Szozda, dyrektor Departamentu 

Dróg i Publicznego Transportu Zbiorowego w Urzędzie 

Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego.
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Jaki jest stan drugiego filara transportu, czyli kolei? Na 
co zostały przeznaczone Fundusze Europejskie w tej per-
spektywie? 

W  województwie podkarpackim główną oś transpor-
tu kolejowego stanowi dwutorowa i  zelektryfikowana linia 
E-30 Kraków Główny – Medyka, będąca częścią trasy Drezno 
– Wrocław – Katowice – Lwów – Kijów. Jest ona elementem 
kolejowej sieci TEN-T, a zarazem połączeniem z granicą pol-
sko-ukraińską – z przejściem granicznym w Medyce. Ponadto 
w  skład kolejowej sieci TEN-T wchodzą dwutorowe, zelek-
tryfikowane linie nr: 68 (odcinek Przeworsk – Stalowa Wola 
Rozwadów) i 74 (odcinek Stalowa Wola Rozwadów – Grębów) 
oraz jednotorowa, zelektryfikowana linia nr 78 (odcinek Grę-
bów – granica województwa). 

Problemem kolei w naszym regionie jest przepustowość 
– są to głównie linie jednotorowe, których stan techniczny 
wymusza ograniczenia prędkości. Liczne przejazdy kole-
jowo-drogowe, na których występują kolizje w  ruchu po-
jazdów szynowych i  drogowych, również nie pozwalają na 
osiąganie dużych prędkości. Jedynie na odcinku linii E-30 
między Krakowem a  Rzeszowem pociągi mogą jechać po-
wyżej 120 km/h. Dlatego planujemy przygotowanie doku-
mentacji projektowej na modernizację 5 odcinków linii kole-
jowych. Na ich realizację chcemy pozyskać środki w kolejnej 
perspektywie finansowej. 

Czy sprawdza się idea Wojewódzkiego Funduszu Kolejo-
wego? Co udało się zrealizować? 

To ważna inicjatywa marszałka Władysława Ortyla, której 
celem było zainteresowanie samorządów poprawą dostępu 
mieszkańców do przystanków kolejowych. Bardzo często nie 
odpowiadały one standardom przewidzianym dla komunika-
cji zbiorowej. Do tej pory wraz z gminami położonymi wzdłuż 
linii kolejowych zrealizowaliśmy 23 projekty polegające m.in. 
na budowie wiat przystankowych, dróg dojazdowych, parkin-

gów, oświetlenia, podjazdów dla osób niepełnosprawnych, 
montażu ławek i stojaków rowerowych. 

Jaki jest stan prac nad rozwojem Podkarpackiej Kolei 
Aglomeracyjnej? Jakie są najbliższe plany?

Realizujemy dwa projekty dofinansowane z  Programu 
Operacyjnego Infrastruktura i  Środowisko. Pierwszy to „Bu-
dowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej: zakup taboru wraz 
z  budową zaplecza technicznego” obejmujący kupno 10 no-
woczesnych pociągów (8 elektrycznych i 2 spalinowych) oraz 
budowę hali wraz z  układem torowym, stacji paliw i  myjni. 
Całkowity koszt tego przedsięwzięcia sięga 300 mln zł. Drugi 
projekt to „Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej – PKA: 
budowa i  modernizacja linii kolejowych oraz infrastruktury 
przystankowej”. W  ramach tej inwestycji zostanie wybudo-
wana linia kolejowa do Portu Lotniczego Rzeszów – Jasionka, 
a także przystanki kolejowe, mijanki i parkingi w systemie park 
and drive. Dodatkowo będzie wprowadzony bilet zintegro-
wany wspólnie z  ZTM Rzeszów oraz spółką Przewozy Regio-
nalne. Budżet to ponad 301 mln zł, a dofinansowanie wynosi  
ok. 245 mln zł. Prace budowlane mają się zakończyć do 2023 r.

Cofnijmy się do okresu sprzed pandemii – czy mieszkańcy 
regionu chętnie przesiadali się z samochodu na pociąg? 

Z  roku na rok obserwujemy wzrost liczby pasażerów ko-
rzystających z regionalnych połączeń kolejowych. Wpływa na 
to bogata oferta połączeń, optymalne godziny kursowania po-
ciągów, nowoczesny i komfortowy tabor oraz atrakcyjne ceny 
biletów. W  2019 r. przewieźliśmy 3 278 781 osób – to liczba 
nienotowana od lat w pociągach regionalnych w naszym wo-
jewództwie. Chcemy utrzymać ten korzystny trend. Dlatego 
planujemy dalsze zakupy pojazdów szynowych i  moderniza-
cję infrastruktury w nowej perspektywie finansowej.

Rozmawiał Andrzej Szoszkiewicz

Wartość zakontraktowanych umów wynosi 

970 380 093,75 zł, 

w tym dofinansowanie z UE: 

752 210 105,10 zł. 

Beneficjentom wypłacono środki z UE w wysokości 

ponad 551 mln zł 
(stan na 20.08.2020).

Alokacja środków unijnych w ramach działania 
5.1 Infrastruktura drogowa RPO WP na lata 2014-2020

211 547 013
euro

31 732 052 euro

drogi lokalne

drogi wojewódzkie

179 814 961 euro
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Sieć dróg w powiecie łańcuckim, podobnie jak w całym 

regionie, już od kilku lat zyskuje na jakości. Dzięki budowie 

nowych odcinków oraz remontom dróg mieszkańcy 

mogą przemieszczać się bardziej komfortowo, a przede 

wszystkim bezpieczniej. Na co dzień dobry standard 

lokalnych dróg jest dla nich ważniejszy niż autostrada  

czy trasy szybkiego ruchu.

DOBRE PRAKTYKI

Szerokiej drogi 

10



Trasa Sokołów Małopolski – Łańcut jest ważnym elemen-
tem podkarpackiej sieci dróg, bo już w 2015 r. według pomia-
rów natężenia ruchu przejeżdżało nią ponad 4,7 tys. pojazdów 
na dobę. Teraz te wskaźniki są z pewnością wyższe, patrząc na 
wzrost liczby samochodów w powiecie łańcuckim w ostatnich 
latach. Według danych GUS w 2015 r. zarejestrowanych było 
ponad 37 tys. samochodów osobowych, a w 2018 r. już prawie 
42,5 tys. takich pojazdów.

Nowoczesna przeprawa   

Jedną z ważniejszych inwestycji drogowych oddanych do 
użytku w 2019 r. w powiecie łańcuckim był most na Wisłoku 
w Czarnej. To przeprawa w ciągu drogi wojewódzkiej 881 łą-
czącej Łańcut z Sokołowem Małopolskim. – Stary most był już 

tak wyeksploatowany, że według ekspertyz nie można było 
podnieść jego nośności. Stąd decyzja o  budowie nowego 
mostu w  innej lokalizacji – mówi Piotr Miąso, dyrektor Pod-
karpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie. Nowa 
przeprawa powstała niespełna sto metrów od starego mostu 
i wraz z dojazdami tworzy część trasy wojewódzkiej o długości 
740 m. – Efektem budowy nowego odcinka jest poprawa pa-
rametrów tej drogi. Zakręty są łagodniejsze, a najazd na most 
jest wygodniejszy. Zbudowano też dwa skrzyżowania cztero-
wylotowe z drogami niższych kategorii – dodaje Piotr Miąso. 

Nowo wybudowany most jest trzyprzęsłowy i ma długość 
166,60 m. Posiada jezdnię o szerokości 7 m, a także obustron-
ne drogi rowerowe, gdzie możliwy jest ruch pieszy, o  szero-
kości prawie 3 m. Bezpieczeństwo zwiększają balustrady, ba-
riery ochronne oraz oświetlenie. Dzięki tym udogodnieniom 
mieszkańcy gminy Czarna zyskali bezpieczną, komfortową 
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i  nowoczesną przeprawę. Poprawiły się również warunki dla 
ruchu tranzytowego. Dla kierowców samochodów ciężaro-
wych najważniejsza jest nośność, a nowy most ma najwyższe  
parametry, tj. 50 ton. 

Nowy odcinek drogi wraz z mostem wymagał też zapew-
nienia kanalizacji deszczowej z odprowadzeniem wód do pro-
jektowanych rowów otwartych. Przy okazji odcinkowo zabe-
pieczono i uporządkowano koryto Wisłoka. Stary most został 
rozebrany. Dojazdy do niego przekwalifikowano jako frag-
menty dróg gminnych, którymi zarządza teraz wójt. 

Modernizacyjny maraton   

Budowa mostu na Wisłoku to jeden z elementów większe-
go projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-
2020. Pozostałe inwestycje w ciągu tej samej drogi (881) to prze-
budowa ul. Kraszewskiego i ul. Cetnarskiego w Łańcucie wraz 
z niezbędną infrastrukturą techniczną. – Prace objęły zarówno 
przebudowę jezdni, jak i budowę chodnika na odcinku o długo-
ści prawie kilometra. Równie ważna dla bezpieczeństwa użyt-
kowników oraz dla podniesienia standardu drogi była budowa 
kanalizacji deszczowej wraz z  wylotem do potoku Mikośka 
i umocnieniem potoku w rejonie mostu. Część prac wykonali-
śmy we współpracy z samorządem Łańcuta – mówi Piotr Miąso.

Drugi fragment drogi został wyremontowany we współ-
pracy z  Gminą Czarna. – Zakres robót obejmował budowę 
chodnika prawostronnego oraz przebudowę niemal kilometra 

drogi z  zapewnieniem jej odpowiedniej nośności – wyjaśnia 
dyrektor Miąso. Dodatkowo wykonano, a w części także prze-
budowano, odwodnienie drogi. Powstały też nowe zjazdy. 

Niemal wszystkie zaplanowane w  tym projekcie działa-
nia udało się zrealizować. W planach wciąż jest budowa no-
wej przeprawy na Mikośce, na którą zabrakło pieniędzy ze 
względu na wzrost kosztów prac budowalnych w  ostatnim 
czasie. – Istniejący most jest sporym ograniczeniem, dlatego 
zamierzamy go rozebrać i wybudować nowy przepust o peł-
nej nośności. Chcemy to wykonać już w nowej perspektywie 
budżetowej UE. Burmistrz Łańcuta zobowiązał się do przygo-
towania dokumentacji. Przy okazji warto wspomnieć, że cała 
droga na odcinku od mostu w Czarnej do Łańcuta wymaga 

Projekt: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej  
nr 881 Sokołów Małopolski – Łańcut –  

Kańczuga – Żurawica na odcinku  
Czarna – Łańcut wraz z budową mostu  

na rzece Wisłok i Mikośka  
+ ul. Kraszewskiego w Łańcucie – etap I”

Działanie: 5.1 Infrastruktura drogowa RPO WP

Całkowita wartość projektu: 30,9 mln zł

Wartość dofinansowania z UE: 24,74 mln zł
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modernizacji i  to również planujemy zrobić w  kolejnych la-
tach – tłumaczy Piotr Miąso. 

W  planach jest także modernizacja drogi w  przeciwnym 
kierunku, czyli w  stronę Sokołowa Małopolskiego. – Samo-
rządy gmin Czarna i  Sokołów Małopolski przygotowują do-
kumentację projektową przebudowy drogi od Sokołowa do 
Czarnej. Modernizacja jest niezbędna. Potrzebne są zwłaszcza 
podniesienie nośności na całej długości i przebudowa skrzy-
żowań. Chcemy, by droga spełniała obowiązujące obecnie pa-
rametry – podsumowuje plany dyrektor Miąso. 

Barbara Kozłowska

NOWA PRZEPRAWA POWSTAŁA 

NIESPEŁNA STO METRÓW 

OD STAREGO MOSTU I WRAZ 

Z DOJAZDAMI TWORZY CZĘŚĆ 

TRASY WOJEWÓDZKIEJ 

O DŁUGOŚCI 740 M 
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W maju tego roku oddany został do użytku 

drugi most na Wisłoce w Mielcu. Na ten moment 

mieszkańcy czekali kilkanaście lat. Nowa przeprawa 

ułatwia wyjazd z miasta w kierunku północno-

-zachodnim, a także tranzyt w stronę autostrady A4. 

W godzinach szczytu łatwiej jest teraz wyjechać 

z Mielca tym, którzy znaleźli tu zatrudnienie. 

DOBRE PRAKTYKI

Jeszcze jeden

14



– Mielec jest jednym z  dwóch miast powiatowych w  na-
szym regionie (obok Lubaczowa), przez które nie przebiega 
żadna droga krajowa. Obie miejscowości obsługiwane są tylko 
przez drogi wojewódzkie, dlatego tak ważny jest ich standard 
i dobry układ komunikacyjny – wyjaśnia Piotr Miąso, dyrektor 
Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich. 

Realizowana właśnie inwestycja zlokalizowana jest w północ-
no-zachodniej części gminy Mielec pomiędzy Rzędzianowicami 
i Chorzelowem, drogą wojewódzką nr 983 Sadkowa Góra – Mie-
lec a drogą powiatową Tuszów Narodowy – Mielec – Rzochów.

Centrum układu komunikacyjnego   

Najważniejszym elementem budowanej trasy jest długo 
oczekiwany przez mieszkańców most przez Wisłokę. Do tej 

nowy most

Projekt: „Budowa nowego odcinka drogi 
wojewódzkiej nr 984 od m. Piątkowiec przez 

m. Rzędzianowice do ul. Sienkiewicza w Mielcu 
wraz z budową mostu na rzece Wisłoka – etap I”

Działanie: 5.1 Infrastruktura drogowa RPO WP

Całkowita wartość projektu: 44,2 mln zł

Wartość dofinansowania z UE: 36,4 mln zł 

Budżet województwa: 7,5 mln zł

Budżet Gminy Wiejskiej Mielec: 239 tys. zł
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pory jedyną przeprawą przez rzekę był most przy ul. Legio-
nów w kierunku Woli Mieleckiej i Tarnowa. W liczącym około 
60 tys. mieszkańców mieście, w  którym funkcjonuje Specjal-
na Strefa Ekonomiczna zatrudniająca kilka tysięcy osób, jeden 
most na rzece to za mało, żeby bez korków obsłużyć ruch sa-
mochodów. Z badań natężenia ruchu wykonanych w 2015 r. 
wynikało, że odcinek drogi wojewódzkiej 984 od granicy woje-
wództwa do Woli Mieleckiej pokonywało prawie 9,5 tys. pojaz-
dów na dobę, a odcinek z Woli Mieleckiej do Mielca – niemal  
15,5 tys. pojazdów. Mieszkańcy jadący drogą w kierunku Tar-
nowa musieli się przyzwyczaić do ogromnych problemów 
w  godzinach szczytu. Aby wyjechać z  Mielca, nierzadko po-
trzeba było kilkudziesięciu minut. 

– Głównym celem tego projektu jest wyprowadzenie 
ruchu z centrum Mielca i stworzenie alternatywy dla mostu 
w  Woli Mieleckiej. To obiekt bardzo wysłużony, problema-
tyczny, a  jego utrzymanie wymaga wielu zabiegów – mówi 
Piotr Miąso.

Nowy most o długości 534 m ma po jednym pasie ruchu 
w  każdym kierunku i  obustronne chodniki odgrodzone od 
jezdni barierkami. To konstrukcja wieloprzęsłowa płytowo-
-belkowa oparta na żelbetowych przyczółkach i  filarach. 
Podpory posadowione są w ściankach szczelnych, co wyni-
kało z warunków geotechnicznych podłoża. Zastosowano tu 
metodę wgłębnego mieszania gruntu CDMM (Continuous  
Deep Mixing Method). Tę samą technologię użyto do wy-
konania wzmocnienia podłoża pod podporami obiektu 
mostowego w  najmniej korzystnych warunkach grunto-
wych. Przyczółki wykonano jako konstrukcję żelbetową 
z  masywnym trzonem i  ścianami bocznymi wspartymi na 
stopie fundamentowej. Podporami pośrednimi są filary  
o przekroju eliptycznym. 

Fragment większej całości   

Most przez Wisłokę jest głównym elementem projektu, ale 
zakres robót był dużo szerszy – niezbędne było przygotowanie 
dojazdów do niego. Nowy trakt rozpoczyna się w Mielcu przy 
ul. Sienkiewicza na wysokości lotniska, potem trasa biegnie 
w kierunku Chorzelowa. Dalej droga wojewódzka nr 984 pro-

NOWY TRAKT  

ROZPOCZYNA SIĘ W MIELCU 

PRZY UL. SIENKIEWICZA  

NA WYSOKOŚCI LOTNISKA, 

POTEM TRASA  

BIEGNIE W KIERUNKU 

CHORZELOWA 
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wadzi przez tereny rolne oraz nieużytki, przecina za pomocą 
skrzyżowania zwykłego o  poszerzonych wlotach drogę po-
wiatową w Złotnikach i za nowym mostem kończy się rondem 
w  Rzędzianowicach. Część trasy 984 – mający ponad 2,5 km 
odcinek – idzie zupełnie nowym śladem. Nowy jest też łącznik 
o długości ponad 300 m pomiędzy oddanym odcinkiem drogi 
a ul. Sienkiewicza w Mielcu.

W ramach projektu wybudowano także zjazdy do działek 
sąsiadujących z  projektowanym pasem drogowym. Powstały 
nowe sieci infrastruktury technicznej, oświetlenia na skrzyżo-
waniach, odwodnienia drogi w postaci rowów oraz odcinkowo 
kanalizacje deszczowe. Oddano do użytku ścieżki rowerowe 
z dopuszczeniem ruchu pieszego oraz chodniki m.in. od skrzy-
żowania w Rzędzianowicach do mostu oraz od skrzyżowania 
w Złotnikach do mostu (dzięki dotacji Gminy Mielec). Zbudo-
wano również ronda w ramach połączenia projektowanej dro-
gi z  ul. Henryka Sienkiewicza w  Mielcu oraz wiaduktem nad  
ul. Sienkiewicza i linią kolejową nr 25. 

Kolejne inwestycje    

Most wraz z  nową drogą od Rzędzianowic do Mielca to 
pierwszy etap zaplanowanych inwestycji. Kolejnym ma być 
nowy odcinek drogi od Piątkowca do Rzędzianowic. – Planu-
jemy, że odcinek Rzędzianowice – Piątkowiec powstanie pod 
koniec 2022 r. Obecnie trwa przetarg, który wyłoni wykonawcę 
– dodaje Piotr Miąso. 

Drugim istotnym elementem mieleckiej układanki ko-
munikacyjnej – ale w przeciwnym kierunku – będzie wiadukt 
nad ul. Sienkiewicza w Mielcu oraz linią kolejową 25 (Dębica –  
Mielec – Tarnobrzeg). 

Mielec ze względu na potencjał przemysłowy i gospodar-
czy zasługuje na to, aby układ komunikacyjny był dużo lep-
szy. – W poprzednich latach powstała obwodnica Mielca, która 
wyprowadza ruch w  kierunku Połańca i  Tarnobrzega. Droga 
budowana obecnie jest północną obwodnicą wyprowadzają-
cą ruch w  kierunku Tarnowa. W  planach jest połączenie obu 
tras – tłumaczy Piotr Miąso. 

Wszystko to sprawia, że drogami Podkarpacia jeździ się co-
raz bezpieczniej i łatwiej oraz szybciej można dotrzeć do celu. 
A jakość dróg i dostępność komunikacyjna to ważne elementy 
standardu życia mieszkańców. 

Barbara Kozłowska

NOWY MOST O DŁUGOŚCI 

534 M MA PO JEDNYM PASIE 

RUCHU W KAŻDYM KIERUNKU 

I OBUSTRONNE CHODNIKI 

ODGRODZONE BARIERKAMI 
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Mieszkańcy Sędziszowa Małopolskiego podróżujący 

koleją mają powody do zadowolenia. Od lipca tego 

roku działa nowoczesny i funkcjonalny dworzec, który 

wręcz zachęca, by z niego skorzystać. Powstał w innej 

lokalizacji niż jego wysłużony poprzednik. Wyglądem 

też nie przypomina wcześniejszego.

DOBRE PRAKTYKI

Nowoczesny dworzec

18



PKP SA realizuje największą w swojej historii modernizację 
polskich dworców. To Program Inwestycji Dworcowych (PID) 
na lata 2016-2023, w  ramach którego zmodernizowanych 
ma być 188 obiektów w całej Polsce za kwotę ponad 2 mld zł. 
Większość tych inwestycji zostanie sfinansowana ze środków 
Unii Europejskiej z  Programu Operacyjnego Infrastruktura 
i Środowisko (POIiŚ), Programu Operacyjnego Polska Wschod-
nia oraz regionalnych programów operacyjnych. Pieniądze po-
chodzą także z budżetu państwa oraz środków PKP SA.

Komfort i bezpieczeństwo   

Jako pierwszy w  województwie podkarpackim, a  osiem-
nasty w całej Polsce, został udostępniony podróżnym dworzec 
w  Sędziszowie Małopolskim. Koszt jego budowy to ponad 
5 mln zł. Inwestycja była współfinansowana z  działania 5.1 
Rozwój kolejowej sieci TENT-T POIiŚ w  ramach projektu „Mo-
dernizacja wybranych dworców na liniach kolejowych 68, 91, 
94”. – Dworzec to pierwsze miejsce, które widzą podróżni po 
opuszczeniu pociągu. To swoista wizytówka miasta, dlatego 
ważne jest, aby było to miejsce funkcjonalne i atrakcyjne. Nowo 
otwarty dworzec w Sędziszowie Małopolskim jest nowoczesny, 
energooszczędny, proekologiczny i, co ważne, przystosowany 

do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Swój udział w mo-
dernizacji obiektu mają fundusze unijne, które pomagają od-
mieniać oblicze polskich dworców – zaznaczyła Małgorzata 
Jarosińska-Jedynak, minister funduszy i  polityki regionalnej, 
podczas uroczystego otwarcia na początku lipca br. 

Trasa Kraków – Medyka (nr 91) jest częścią dawnej kolei gali-
cyjskiej prowadzącej do Sokala, która powstała w drugiej połowie 
XIX w. Do dziś zachowały się piękne, zabytkowe budynki stacyjne, 
np. w Tarnowie, Rzeszowie czy Przemyślu. Mimo zniszczeń i póź-
niejszej przebudowy mają swój dawny klimat i urok. Nowy dwo-
rzec w Sędziszowie nie nawiązuje jednak do tej tradycji, ale został 
zaprojektowany w zgodzie ze współczesnymi trendami w archi-
tekturze. Jego budowa była konieczna, ponieważ stary dworzec 
nie spełniał już swojej roli. Podczas modernizacji linii kolejowej 
Kraków – Przemyśl przebudowana została infrastruktura stacyjna 

Projekt: „Modernizacja wybranych dworców  
na liniach kolejowych 68, 91, 94”

Całkowita wartość projektu: ok. 85,13 mln zł

Wartość dofinansowania z UE: ok. 58,66 mln zł

Beneficjent: PKP SA

NA PODKARPACIU W RAMACH 

PROJEKTU „MODERNIZACJA 

WYBRANYCH DWORCÓW  

NA LINIACH KOLEJOWYCH  

68, 91, 94” ZOSTANIE 

UNOWOCZEŚNIONYCH  

ŁĄCZNIE SZEŚĆ  

DWORCÓW KOLEJOWYCH 
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w  Sędziszowie Małopolskim, a  tym samym zmieniono lokaliza-
cję peronów. Nowy dworzec powstał tuż przy zejściu do przej-
ścia podziemnego prowadzącego na perony. Prace rozpoczęły 
się w lutym 2019 r., a w lipcu 2020 r. oficjalnie oddano obiekt do 
użytku podróżnym. To Innowacyjny Dworzec Systemowy (w ca-
łym kraju powstanie 40 tego typu obiektów), który wyróżnia się 
nowoczesnymi rozwiązaniami architektonicznymi, technicznymi 
i  proekologicznymi. W  nowoczesnej bryle dominantę architek-
toniczną stanowi wieża o wysokości nieco ponad 4 m, na której 
zamontowano wielkowymiarowy podświetlany nocą zegar. Sza-
ro-granatowy parterowy dworzec składa się z dwóch części połą-
czonych wiatą. Pierwsza z nich to część dworcowa przeznaczona 
do obsługi podróżnych, gdzie mieści się poczekalnia, kasa i toale-
ty. Druga to tzw. część miejska, w której znajduje się lokal przezna-
czony na wynajem. Pod wiatą umieszczono ławki dla podróżnych 
oraz 10 stojaków rowerowych wraz ze stacją naprawy rowerów 
(podstawowe narzędzia, pompka do kół).

Uroku dodaje to, że znaczna część elewacji jest prze-
szklona, co jest spójne z  nowoczesnym stylem budynku, 
a  także pozwala na dostęp dużej ilości światła dziennego. 
Zaletą dworców systemowych są również rozwiązania 
proekologiczne. W  połączeniu z  systemem inteligentnego 
zarządzania budynkiem sprawiają, że jest on energoosz-
czędny. Dodatkowo wykonano izolację cieplną oraz za-
stosowano stolarkę okienną i  drzwiową o  niskim stopniu 
przenikania ciepła. W miesiącach zimowych pozwala to na 
utrzymywanie ciepła, a  w  letnich spowalnia nagrzewanie 
budynku. Do ogrzewania dworca wykorzystano powietrzne 
pompy ciepła i wentylację mechaniczną z odzyskiem ciepła. 
Na tym proekologiczne rozwiązania się nie kończą. Kom-
pleks posiada energooszczędne oświetlenie wraz z czujni-
kami automatycznie dopasowującymi natężenie światła do 
pory dnia oraz obecności pasażerów. Budynek został wypo-
sażony również w systemy odzysku wody deszczowej, wy-
korzystywanej do spłukiwania dworcowych toalet. 

Dla bezpieczeństwa podróżnych zainstalowano nowo-
czesne systemy monitoringu wizyjnego, kontroli dostępu, 
sygnalizacji włamania i  napadu oraz detekcji i  sygnalizacji 
pożaru. Nie zapomniano również o  dostosowaniu obiektu 
do potrzeb osób z  niepełnosprawnościami. Wprowadzono 
szereg usprawnień dla osób niedowidzących i niewidzących. 
W budynku i jego otoczeniu powstały specjalne ścieżki pro-
wadzące, tablice dotykowe z planem obiektu, a także ozna-
czenia w alfabecie Braille’a. Oprócz budowy dworca na nowo 
zaaranżowano jego bezpośrednie otoczenie. Po zachodniej 
stronie powstał parking z 43 miejscami postojowymi. 

SZARO-GRANATOWY 

PARTEROWY DWORZEC 

SKŁADA SIĘ Z DWÓCH CZĘŚCI 

POŁĄCZONYCH WIATĄ 
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Nowe dworce    

Na Podkarpaciu w  ramach projektu „Modernizacja wy-
branych dworców na liniach kolejowych 68, 91, 94” zosta-
nie unowocześnionych łącznie sześć dworców kolejowych. 
Podobnie jak w  Sędziszowie Małopolskim, nowy dworzec 
w  Czarnej Tarnowskiej także powstanie według autorskiej 
formuły opracowanej przez PKP SA jako Innowacyjny Dwo-
rzec Systemowy. Na miejscu wyburzonego budynku starego 
dworca stanie nowoczesny budynek parterowy, składający 
się z  dwóch części połączonych wiatą. Koszt tej inwestycji 
to ponad 5 mln zł. Podróżni będą mogli korzystać z nowego 
dworca wiosną 2021 r. 

W planach jest też modernizacja dworca Rzeszów Głów-
ny. Ma tu powstać Rzeszowskie Centrum Komunikacyjne, 
które połączy różne środki transportu (pociągi, autobusy, tak-
sówki, samochody, rowery) i stanie się ważnym węzłem prze-
siadkowym. Dworzec w Rzeszowie jest największy i pochło-
nie znaczną część środków przeznaczonych na cały projekt 
(ma kosztować ok. 24 mln zł). Prace będą polegały na prze-
budowie obiektu z uwzględnieniem potrzeb osób niepełno-
sprawnych oraz o ograniczonej mobilności. Budynek zostanie 
wyposażony w  system dynamicznej informacji pasażerskiej 
oraz system monitoringu wizyjnego. 

Przebudowa i  modernizacja obejmą również dworce 
w  Nisku, Radymnie oraz Stalowej Woli Rozwadowie. Całość 
prac ma się zakończyć w 2023 r.

Barbara Kozłowska
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DOBRE PRAKTYKI

Horyniec czeka

na kuracjuszy



Naturalne źródła wody siarczkowej w  Horyńcu-Zdroju 
znane były od dawna. Według legendy korzystali z nich nawet 
królowa Marysieńka i król Jan III Sobieski. Odkryli je w XIX w. 
książęta Ponińscy, przedostatni właściciele Horyńca. Początki 
zorganizowanej działalności uzdrowiskowej można datować 
na koniec XIX w. W 1928 r. ostatni właściciel dóbr horynieckich 
Stanisław Karłowski uruchomił nowoczesny zakład zdrojowy. 

– Początek uzdrowiska mieszkańcom kojarzy się z parkiem 
zdrojowym. To w nim i jego otoczeniu biją źródła wody siarcz-
kowej, które dały początek naszemu kurortowi – wspomina 
Robert Serkis, wójt gminy Horyniec-Zdrój. Woda zawiera duże 
ilości związków siarki (stąd charakterystyczny, niezbyt przy-
jemny zapach) i ma właściwości lecznicze m.in. w chorobach 
przewodu pokarmowego. 

Uzdrowisko rozwijało się dynamicznie do 1939 r. Potem 
zniszczenia wojenne sprawiły, że obiekty zdrojowe popa-
dły w ruinę i potrzebne były długie starania, by przywrócić 
Horyńcowi status kurortu. W 1962 r. w parku wybudowano 
mały zakład przyrodoleczniczy zwany „Łazienkami”. Kuracju-
sze chodzili tam codziennie na zabiegi z sanatorium „Rolnik” 
(dzisiejsze Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS Horyniec) 
oraz sanatorium „Metalowiec”, mieszczącego się w dawnym 
pałacu Ponińskich (dzisiejsza „Bajka”). W 1976 r. miejscowość 
otrzymała oficjalnie status uzdrowiska, a w 1998 r. zmieniła 
nazwę na Horyniec-Zdrój. „Łazienki” funkcjonowały do cza-
su oddania nowoczesnych gabinetów zabiegowych w  sa-
natoriach. Ostatecznie zostały rozebrane w  2000 r. – Kiedy 
sanatoria pod koniec lat 90. przeniosły się do nowej dziel-

Liczący około 3 tys. mieszkańców Horyniec-Zdrój jest 

najbardziej na wschód wysuniętym uzdrowiskiem w Polsce. 

Znajduje się zaledwie 4 km od ukraińskiej granicy. Od dawna 

słynie z doskonałych – uchodzących za jedne z najlepszych 

w Europie – borowin oraz leczniczych wód siarczkowych. 

Choć Horyniec-Zdrój nigdy nie posiadał praw miejskich,  

to i tak ma urok zdrojowego miasteczka.
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nicy uzdrowiskowej, parkowa część uzdrowiska opustosza-
ła i  z  roku na rok coraz bardziej niszczała – przyznaje wójt. 
Dlatego Gmina Horyniec-Zdrój pozyskała środki na rewita-
lizację Parku Zdrojowego. W latach 2013-2015 zrealizowano 
projekt „Rozwój miejscowości uzdrowiskowych Horyńca-
-Zdroju i  Morszyna szansą na aktywizację pogranicza pol-
sko-ukraińskiego”. Inwestycja została dofinansowana z  Pro-
gramu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 
2007-2013 kwotą 3,9 mln euro. 

Najdłuższe molo na Podkarpaciu    

Rewitalizacja sprawiła, że centrum Horyńca-Zdroju wy-
piękniało i  nabrało zdecydowanie miejskiego charakteru. 
Park Zdrojowy usytuowany jest w  kwartale ograniczonym 
ulicami Adama Mickiewicza, alejami Przyjaźni i  Zdrojową. 
W  miejscu starych „Łazienek” wybudowano pijalnię wraz 
z  kawiarnią Cafe Sanacja oraz urokliwy amfiteatr z  widow-
nią. Powstały też dwie fontanny. Naturalny charakter części 
północnej i  południowej został utrzymany. Wyjątkowym 
urokiem odznaczają się ścieżki i piesze kładki nad potokiem 
Glinianiec, wijące się zakosami wśród soczystej zieleni. Trasa 
spacerowa zbudowana jest z  alejek na podestach z  deków 
drewnianych, tworząc najdłuższe molo na Podkarpaciu. Kon-
strukcja deków wyniesiona jest ok. 30 cm nad powierzchnię 
gruntu. Poszycie wykonano z  desek, a  palowo-oczepową 
drewnianą konstrukcję – z modrzewia syberyjskiego impre-

gnowanego ciśnieniowo. W  miejscach pod ławami wzdłuż 
alei zastosowano lokalnie występujący wapień – kamień 
bruśnieński. Część centralna zachowała charakter polany 
rekreacyjnej. Po wycięciu niektórych zbędnych, mniej war-
tościowych roślin, nowe krzewy i  drzewa zasadzono w  taki 
sposób, aby otworzyć przestrzeń widokową na budynek  
pijalni i amfiteatru. 

Wszystkie drogi piesze zaprojektowano jako nawierzchnie 
mineralne. Plac wejściowy powstał z płyt chodnikowych z gra-
nitu. Z kolei na placu przy budynkach zastosowano nawierzch-
nię mineralną, wodoprzepuszczalną. Całość zrealizowana zo-
stała na obszarze ponad 6 hektarów. – Park stał się centrum 
życia naszej miejscowości. W weekendy czy słoneczne popo-
łudnia zawsze jest tu wiele osób. Odbywają się tu wydarzenia 

Projekt: „Rozbudowa i wyposażenie 
ogólnodostępnej infrastruktury uzdrowiskowej 

na terenie uzdrowiska Horyniec-Zdrój”

Działanie: 6.1 Rozwój potencjału 
endogenicznego regionu

Całkowita wartość projektu: ok. 9,18 mln zł

Wartość dofinansowania z UE: ok. 7,18 mln zł
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kulturalne, m.in. Dni Horyńca i  Art Festiwal, oraz sportowe – 
Roztoczański Rajd Rowerowy czy Maratony Rowerowe Cyklo-
karpaty – mówi wójt Robert Serkis.

Spacer w cieniu lip    

Gmina nie spoczęła na laurach i sukcesywnie realizuje ko-
lejne pomysły. – Kuracjusze chcieli mieć miejsce, gdzie mogli-
by w  pełni bezpiecznie korzystać ze specyficznego klimatu. 
Najczęściej spacerowali wzdłuż drogi powiatowej w kierunku 
Nowego Brusna, co było niebezpieczne i ze zdrowym klimatem 
nie miało wiele wspólnego – mówi wójt. W ramach RPO WP na 
lata 2014-2020 zrealizowano projekt pod nazwą „Rozbudowa 
i wyposażenie ogólnodostępnej infrastruktury uzdrowiskowej 
na terenie uzdrowiska Horyniec-Zdrój”. Najpierw uzupełniono 
infrastrukturę Parku Zdrojowego. Zbudowano ścieżkę zdrowia, 
przebudowano kładkę nad potokiem Papiernia, a na istnieją-
cym placu zabaw położono bezpieczną nawierzchnię. W części 
uzdrowiskowej przy basenie „Wodny świat” stanęła multime-
dialna, podświetlana fontanna. Powstał też deptak spacerowy 
z wydzielonym pasem dla rowerzystów, wiaty wypoczynkowe, 
altany oraz poidełka. Zbudowano również siłownię plenerową 
oraz zainstalowano tablice dydaktyczne. Wybudowano także 
Centrum Informacji Turystycznej. – Dodatkową, typowo uzdro-
wiskową atrakcją są pierwsze w powiecie dwie tężnie. Niestety 
z powodu pandemii wciąż nie funkcjonują, ponieważ przepisy 
sanepidu nie pozwalają na rozprzestrzenianie skroplonych ae-
rozoli w powietrzu, bo może to być zagrożeniem dla zdrowia 
kuracjuszy – wyjaśnia Serkis. 

W  2018 r. w  ramach akcji „Sto lip na stulecie odzyskania 
niepodległości” wzdłuż deptaka posadzono drzewa. W  ubie-
głym roku dosadzono setkę kolejnych miododajnych lip. Dzię-
ki temu powstała urokliwa aleja. 

Gmina nadal chce inwestować w infrastrukturę, aby goście 
nie nudzili się w Horyńcu-Zdroju i chętnie wracali na ponow-

ne kuracje. – Cieszę się, że ogłoszono kolejny nabór na działa-
nia związane z  rozwojem gmin uzdrowiskowych. Tym razem 
chcemy pozyskać dotację na nowe nasadzenia, pergole i inne 
urządzenia, aby Horyniec-Zdrój stał się jeszcze piękniejszy 
i  atrakcyjniejszy dla mieszkańców i  kuracjuszy – mówi wójt. 
I  dodaje, że dotychczas kurort miał pełne obłożenie, w  tym 
roku jednak – ze względu na epidemię koronawirusa – kura-
cjuszy wciąż jest niewielu, ale powoli tu wracają. – Zwłaszcza 
że w  ubiegłym roku uzyskaliśmy zgodę ministra zdrowia na 
poszerzenie profili leczniczych. Wcześniej pomagaliśmy głów-
nie w schorzeniach narządów ruchu. Obecnie możemy leczyć 
także choroby kobiece, kardiologiczne, nadciśnienie, cukrzycę 
i otyłość – mówi wójt Serkis. 

Teraz uzdrowisko stoi przed szansą uzupełnienia oferty 
o  osoby, które wyzdrowiały z  COVID-19. Samorząd wojewódz-
twa przygotowuje specjalny „Program przeciwdziałania skutkom 
choroby COVID-19 w województwie podkarpackim”. Zakłada on 
leczenie i stały monitoring osób, które przeszły chorobę wywo-
łaną koronawirusem SARS-CoV-2. Zakłada on również wysyłanie 
ozdrowieńców na rehabilitację do podkarpackich uzdrowisk. 

Barbara Kozłowska

POWSTAŁ DEPTAK SPACEROWY 

Z WYDZIELONYM PASEM 

DLA ROWERZYSTÓW, WIATY 

WYPOCZYNKOWE, ALTANY 

ORAZ POIDEŁKA 
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1 stycznia 2021 r. wchodzi w życie nowa ustawa Prawo Zamówień 

Publicznych (Pzp). Głównym jej celem jest uproszczenie procedur, 

zwiększenie konkurencyjności i dostępu do rynku zamówień, 

a także zrównoważenie pozycji zamawiających i wykonawców. 

Wszystko to skutkować ma większą przejrzystością zamówień.

ABC BENEFICJENTA

Nowe Pzp

Nowa ustawa Pzp została uchwalona przez Sejm 11 wrze-
śnia 2019 r. i podpisana przez Prezydenta RP 14 października 
ub. r. Nie jest to kolejna nowelizacja, ale zbiór całkowicie no-
wych przepisów. Z uwagi na jej obszerność (ustawa liczy 623 
artykuły) przedstawiamy tylko niektóre ze zmian. Cała ustawa 
dostępna jest na stronie Urzędu Zamówień publicznych (UZP).

1. Nowe rozwiązania   

W ustawie wprowadzono nowy typ zamówień – zamówie-
nia bagatelne. Są to zamówienia, w których wartość jednora-
zowego zakupu, bez podatku VAT, jest nie mniejsza niż 50 tys. zł, 
ale nie przekracza 130 tys. zł. 

Na konstruowanie kryteriów oceny ofert istotnie wpłynie 
wprowadzona zasada efektywności ekonomicznej. Nowe 
przepisy mają sprawić, że zamawiający odejdą od głównego 
kryterium ceny na rzecz jakości. Obniżenie kosztów ma nastą-
pić nie poprzez poszukiwanie jak najniższej ceny, ale sprawnie 
przeprowadzoną procedurę wykorzystującą wszystkie dostęp-
ne w ustawie narzędzia. 

Do rozpatrywania skarg na wyroki Krajowej Izby Od-
woławczej (KIO) ustanowiono jeden sąd – Sąd Okręgowy 

w  Warszawie. Wprowadzenie tej zasady pozwoli na zwięk-
szenie jednolitości orzecznictwa w  sprawach związanych 
z zamówieniami publicznymi.

W  nowej ustawie wprowadzono również mechanizm 
koncyliacji, czyli ugodowego załatwiania sporów pomiędzy 
wykonawcą a zamawiającym na etapie wykonywania umowy. 
Strony będą mogły zwrócić się do Sądu Polubownego przy 
Prokuratorii Generalnej RP o szybkie rozstrzygnięcie sporu, za-
nim trafi on na drogę sądową. 

2. Przygotowanie postępowania    

Dla zamówień powyżej progów UE zamawiający mu-
szą przeprowadzić analizę potrzeb i  wymagań. Powinna  
ona zawierać: 
•  orientacyjną wartość zamówienia
• możliwość podziału zamówienia na części
• przewidywany tryb udzielenia zamówienia
• możliwość uwzględnienia aspektów społecznych, 

środowiskowych lub innowacyjnych zamówienia 
• ryzyka związane z postępowaniem o udzielenie 

i realizacją zamówienia.
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Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia 
istnieje również możliwość przeprowadzenia wstępnych kon-
sultacji rynkowych. Ma to pomóc zamawiającemu w przygo-
towaniu postępowania, a  także poinformować wykonawców 
o planach i wymaganiach dotyczących zamówienia. 

3. Tryb podstawowy    

W postępowaniach poniżej progu unijnego będzie obowią-
zywać tryb podstawowy w trzech wariantach:
•  bez negocjacji – to odpowiednik dotychczasowego 

przetargu nieograniczonego. Postępowanie to ma 
być stosowane, gdy zamawiający na etapie wszczęcia 
postępowania precyzyjnie określił przedmiot i warunki 
zamówienia.

• z możliwością negocjacji – zastąpi negocjacje 
z ogłoszeniem oraz dialog konkurencyjny. Procedura ma 
być stosowana, gdy zamawiający nie jest w stanie określić 
wszystkich warunków zamówienia. Celem negocjacji jest 
„ulepszenie” otrzymanych ofert. Negocjacje są fakultatywne 
i nie można negocjować kryteriów oceny ofert i ich wagi.

• z obligatoryjnymi negocjacjami – stosowany, gdy 
potrzeby zamawiającego i specyfika przedmiotu 
zamówienia uniemożliwiają precyzyjne podanie warunków 
zamówienia. Można negocjować wszystkie elementy 
zamówienia, a także wagi przypisane kryteriom oceny ofert. 

4. Wadium    

We wszystkich postępowaniach niezależnie od warto-
ści zamówienia wadium będzie fakultatywne. Zamawiający 
może żądać wniesienia wadium w wysokości nie większej niż 
3% wartości zamówienia w  przypadku zamówień o  warto-
ści przekraczającej progi unijne i 1,5% wartości zamówienia 
w progach krajowych. 

5. Termin związania ofertą    

W  postępowaniach poniżej progu unijnego termin zwią-
zania ofertą nie ulegnie zmianie. Natomiast powyżej progu 
unijnego termin ten wydłuży się co do zasady do 90 dni. Za-
mawiający może go wydłużyć tylko raz. 

6. Zrównoważenie stron w umowach     

Nowa ustawa ogranicza zbyt jednostronne kształtowanie 
postanowień umów czy też wprowadzanie przez zamawiają-
cych zapisów nadmiernie restrykcyjnych i nieproporcjonalnych 
do rodzaju i wartości zamówienia. Zawarcie umowy nie jest ce-
lem samym w sobie. Jest nim należyte wykonanie zamówienia. 

Zrównoważeniu pozycji stron ma sprzyjać wprowadzenie:
•  katalogu klauzul abuzywnych (niedozwolonych)
• obligatoryjnych postanowień umowy (m.in. termin 

wykonania, warunki płatności)
• zmiany w zakresie określania maksymalnej wysokości 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy 
(nieprzekraczającej 5% ceny całkowitej)

• obowiązku przygotowania raportu z realizacji 
zamówienia przez zamawiającego. 

7. Nowe obowiązki zamawiającego     

Zgodnie z nowymi przepisami zamawiający ma obowiązek:
•  aktualizacji rocznych planów zamówień i ich 

publikowania w Biuletynie Zamówień Publicznych (BZP)
• zapewnienia dostępu do specyfikacji warunków 

zamówienia aż do dnia udzielenia zamówienia 
(nieusuwanie jej ze strony internetowej) 

• przekazanie prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych 
informacji o złożonych ofertach lub wnioskach 
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w terminie 7 dni 
od dnia otwarcia ofert albo unieważnienia postępowania

• zamieszczenia w BZP ogłoszenia o wykonaniu umowy 
w terminie 30 dni od jej realizacji

• poinformowania prezesa UZP o wykonaniu umowy
• sporządzenia raportu z realizacji zamówienia po 

zakończeniu umowy.

8. Zapłata wynagrodzenia za poszczególne 
części    

W  przypadku umów zawartych na okres dłuższy niż 12 
miesięcy ustawodawca przewidział obowiązkową zapłatę 
wynagrodzenia w częściach lub udzielenie zaliczki. Zama-
wiający określa w  umowie procent wynagrodzenia wypłaca-
nego za poszczególne części. Procentowa wartość ostatniej 
części wynagrodzenia nie może wynosić więcej niż 50% należ-
nego wynagrodzenia, a zaliczka nie może być mniejsza niż 5%.

9. Usprawnienie postępowania przed KIO    

Wykonawcy będą mogli skarżyć wszystkie czynności za-
mawiającego podjęte w postępowaniu, niezależnie od warto-
ści zamówienia. Możliwe będzie także wnoszenie odwołań na 
niezgodne z ustawą zapisy wzorów umów, np. dotyczące kar 
za niezawinione opóźnienie. Kolejnym usprawnieniem jest wy-
dłużenie terminu na wniesienie skargi do sądu ds. zamówień 
publicznych na orzeczenie KIO z  7 do 14 dni oraz obniżenie 
opłaty od skargi na orzeczenie KIO. Odwołania wykonawców 
w  przypadku największych postępowań będą rozpatrywać 
trzyosobowe składy orzekające (wcześniej była to zazwyczaj 
jedna osoba). Wprowadzenie tej zasady pozwoli na szerszą 
wymianę poglądów pomiędzy członkami KIO. 

Beneficjentów Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Podkarpackiego zachęcamy do udziału 

w dwudniowym szkoleniu dotyczącym nowej ustawy Pzp.  
Do wyboru są dwa terminy: 30 listopada – 1 grudnia oraz 17-18 
grudnia. Szczegółowe informacje oraz formularze zgłoszeniowe 
znajdują się na stronie www.rpo.podkarpackie.pl w zakładce: 

Weź udział w szkoleniach i konferencjach. 

Czas na szkolenie
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Dokąd po informacje
SIEĆ PUNKTÓW INFORMACYJNYCH FUNDUSZY EUROPEJSKICH

Strona internetowa RPO WP 2014-2020
www.rpo.podkarpackie.pl

Obserwuj nas również na Facebooku 
www.facebook.com/odmienionepodkarpackie

ul. Sienkiewicza 86
39-400 TARNOBRZEG
tel.: 798 771 220, 798 771 194
godziny pracy:
pon. – pt. 7:30-15:30
e-mail: zapytaj@podkarpackie.pl

ul. Kościuszki 7
39-300 MIELEC
tel.: 798 771 414, 798 771 650
godziny pracy:
pon. – pt. 7:30-15:30
e-mail: zapytaj@podkarpackie.pl

ul. Staszica 20
38-400 KROSNO
tel.: 798 771 192, 798 771 620
godziny pracy:
pon. – pt. 7:30-15:30
e-mail: zapytaj@podkarpackie.pl

ul. Kościuszki 2
37-700 PRZEMYŚL
tel.: 798 771 080, 798 771 524
godziny pracy:
pon. – pt. 7:30-15:30
e-mail: zapytaj@podkarpackie.pl

Rynek 18
38-500 SANOK
tel.: 798 771 215, 798 771 640
godziny pracy:
pon. – pt. 7:30-15:30
e-mail: zapytaj@podkarpackie.pl

GŁÓWNY PUNKT INFORMACYJNY
FUNDUSZY EUROPEJSKICH
al. Ł. Cieplińskiego 4 • 35-010 RZESZÓW
godziny pracy: pon. – pt. 7:30-15:30
tel.: 17 747 64 15, 17 747 64 82
e-mail: zapytaj@podkarpackie.pl 
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