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PRZEBUDOWA CIĄGU DOROGOWEGO FRYSZTAK-LUBLA

"Przebudowa ciągu drogowego Frysztak-Lubla" to nazwa Projektu - zadania inwestycyjnego 
z zakresu drogownictwa, realizowanego w 2005 roku przez Gminę Frysztak, współfinansowanego 
ze środków Unii Europejskiej, tj. z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 
Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, ze środków budżetu państwa 
oraz środków własnych Gminy Frysztak.
Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego (ZPORR) jest jednym z siedmiu 
programów operacyjnych, które służą realizacji Narodowego Planu Rozwoju/Podstaw Wsparcia 
Wspólnoty na lata 2004-2006. ZPORR rozwija cele NPR, określając priorytety i kierunki polityki 
regionalnej państwa w pierwszym okresie członkostwa Polski w Unii Europejskiej.
Niniejszy Projekt jest realizowany w ramach Priorytetu 3. Rozwój lokalny Działania 3.1. Obszary 

wiejskie ZPORR. Głównym celem Działania jest 
przeciwdziałanie marginalizacji społecznej i ekonomicznej 
obszarów wiejskich i małych miast. Dodatkowo określone są 
następujące cele szczegółowe Działania :
- wzrost mobilności zawodowej mieszkańców wsi i małych miast;
- tworzenie warunków do dywersyfikacji działalności 
gospodarczej;
- poprawa warunków życia na obszarach o najmniejszych 
perspektywach rozwojowych w Polsce.

Realizowana inwestycja jest w pełni zgodna z celami powyższego Działania i posiada swoje 
umocowanie w strategiach rozwoju kraju, województwa, powiatu 
i gminy.
Pozyskanie środków z Funduszy Strukturalnych na przedmiotową 
inwestycje wiązało się z przygotowaniem stosownej 
dokumentacji, tj. studium wykonalności oraz projektu 
budowlanego, którego autorem jest mgr inż. Henryk Kalisz, a 
następnie sporządzeniem wniosku aplikacyjnego. Wniosek ten po 
jego złożeniu podlegał kolejnym sprawdzeniom poprawności pod 
względem formalnym i merytorycznym w odpowiednich 
komórkach Urzędu Marszałkowskiego i Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie, a 
następnie ocenie punktowej przez fachowców z powołanego Panelu Ekspertów oraz ostatecznemu 
zatwierdzeniu przez tzw. Komitet Sterujący.
Warto przytoczyć, że na 134 Projekty złożone przez samorządy powiatowe i gminne z 
województwa podkarpackiego w Działaniu 3.1. do realizacji skierowano tylko 14 najwyżej 
sklasyfikowanych Projektów (oraz dodatkowo 7 Projektów przyjęto na listę rezerwową), w tym 
wniosek złożony przez Gminę Frysztak na przebudowę ciągu drogowego, który został 
sklasyfikowany na 9 miejscu.
Przedmiotowy ciąg drogowy dróg gminnych relacji Frysztak - Lubla o długości 4,68 km, biegnie od 
skrzyżowania z drogą powiatową Frysztak-Kobyle-Jazowa w miejscowości Twierdza, a kończy się 
na skrzyżowaniu z obecnie przebudowaną w ramach programów pomocowych PHARE 2001 drogą 
wojewódzką Babica-Warzyce w miejscowości Lubla i jest ważnym elementem sieci drogowej na 
terenie Gminy Frysztak. Przebudowywany odcinek dróg gminnych Frysztak-Lubla stanowi drogę 
dojazdową mieszkańców miejscowości Twierdza, Glinik Dolny, Lubla oraz przysiółków, ponadto 
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stanowi alternatywny objazd na kierunku Frysztak-Jasło.
Ciąg drogowy Frysztak-Lubla stanowią dwie drogi o nawierzchni bitumicznej na 1/3 długości oraz 
żwirowej na 2/3 długości (droga Twierdza-Cegielnia-Glinik Dolny oraz droga Glinik Dolny-
Bukowy Las-Lubla). Nawierzchnia bitumiczna przed wykonaniem remontu charakteryzowała się 
licznymi wykruszeniami, spękaniami oraz przełomami, a nawierzchnia żwirowa skoleinowana, 
posiadała wyboje i nierówności. Pobocza drogi ziemne, obustronnie zawyżone lub zaniżone, rowy 
przydrożne w dużej mierze zamulone i zakrzaczone. Niedostateczne utwardzenie powodowało, że 
droga charakteryzowała się niską nośnością, zaś zły stan nawierzchni ograniczał jej dostępność dla 
ruchu pojazdów. W związku z niewystarczającą szerokością jezdni i poboczy, niewystarczającym 
oznakowaniem, droga charakteryzowała się niskim poziomem bezpieczeństwa ruchu. 
Niedostateczne odwodnienie i ukształtowanie nawierzchni drogi powodowało szybką jej degradację 
i kumulowało duże środki na jej utrzymanie. Brak dobrego dojazdu powoduje małą atrakcyjność 
inwestycyjną terenów ciążących do przedmiotowego ciągu drogowego, hamuje rozwój bazy 
turystycznej jak i powstawanie gospodarstw agroturystycznych na tych terenach. Istniejący stan 
utrudnia funkcjonowanie podmiotom prowadzącym działalność gospodarczym jak i obniża standard 
życia okolicznych mieszkańców
W związku z powyższym, celem poprawy istniejącego stanu rzeczy opracowano projekt budowlany 

przebudowy ciągu drogowego relacji Frysztak-Twierdza-Glinik 
Dolny-Lubla długości 4.68 km. Zakres robót objętych projektem 
obejmuje wzmocnienie istniejącej konstrukcji nawierzchni, 
poszerzenie jezdni do normatywnej szerokości, utwardzenie i 
uzupełnienie poboczy do poziomu projektowanej nawierzchni, 
poprawę stanu istniejących rowów z wyprofilowaniem skarp, 
remont przepustów, oznakowanie drogi. Przyjęte rozwiązanie 
techniczne uwzględnia istniejące ograniczenia terenowe, pozwala 
na dostosowanie parametrów technicznych drogi do 

obowiązujących dla danej kategorii dróg publicznych (zwiększenie nośności do 80 kN/oś, 
dostosowanie przekroju poprzecznego na prostej i na łukach do normatywnych wartości). Zapewni 
łatwe i oszczędne utrzymanie oraz w połączeniu z wyprofilowaniem poboczy i rowów, 
odpowiednie odwodnienie korpusu drogowego. Uzupełnienie oznakowania oraz zabezpieczenie 
niebezpiecznych odcinków drogi wpłynie na poprawę bezpieczeństwa poruszania się po niej.
Wartość inwestycji związanej z "Przebudową ciągu drogowego 
Frysztak-Lubla" wyniesie 1763725.59 zł, z czego 
dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego wyniesie 1322794.19 zł (75%), ze środków 
budżetu państwa 176327.56 zł (10%) oraz z budżetu Gminy 
Frysztak 264558.84 zł (15%).
Wykonawcą robót, wyłonionym w wyniku przeprowadzonego 
przetargu nieograniczonego, jest firma Przedsiębiorstwo 
Drogowo-Mostowe Spółka Akcyjna w Dębicy, którego przedstawicielami na budowie są kierownik 
budowy Pani Stanisława Belcik oraz kierownik robót Pan Edward Betlej. Nadzór nad 
prawidłowością wykonywanych robót oraz realizacją całego Projektu sprawuje firma "PROJEKT" 

Usługi Projektowo-Wdrożeniowe z Rzeszowa, której 
przedstawicielem na budowie jest inspektor nadzoru w osobie 
Pana Adama Armaty.
Prace związane z przebudową ciągu drogowego zostały 
rozpoczęte końcem czerwca 2005r. Do chwili obecnej wykonano 
większość zaplanowanych robót ziemnych, na ukończeniu są 
prace związane z wykonaniem podbudowy tłuczniowej, 
wykonano część robót nawierzchniowych. Zakończenie prac 
zaplanowano na koniec miesiąca października bieżącego roku.

W wyniku realizacji projektu przebudowy ciągu drogowego Frysztak-Lubla podstawowym 
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produktem będzie 4,68 km zmodernizowanych dróg gminnych, co w rezultacie spowoduje 
zwiększenie ich ogólnej dostępności w związku z podniesieniem ich nośności do 80 kN/oś, 
skrócenie czasu przejazdu a także zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej przyległych obszarów. 
Zakłada się, że droga stanowić będzie główny dojazd do południowo-zachodniej części 
planowanych terenów inwestycyjnych dla zabudowy mieszkaniowej w miejscowości Glinik Dolny. 
Dalszym rezultatem oddziaływania inwestycji powinna być poprawa stanu bezpieczeństwa 
przedmiotowych dróg, zmniejszenie negatywnego ich oddziaływania na środowisko oraz 
zmniejszenie kosztów ich utrzymania. W dalszej perspektywie w związku z zwiększeniem 
atrakcyjności inwestycyjnej regionu, należy się spodziewać pobudzenia rozwoju przedsiębiorczości 
na terenie inwestycji w szczególności turystyki i agroturystyki, powstanie nowych podmiotów 
gospodarczych.
Przypomnijmy, że pozyskane w bieżącym roku środki z Funduszy Strukturalnych na "Przebudowę 
ciągu drogowego Frysztak-Lubla" nie są pierwszymi środkami unijnymi wykorzystywanymi przez 
naszą gminę na inwestycje związane z rozbudową gminnej infrastruktury. Już w latach ubiegłych 
nasza gmina wykorzystała środki z Unii Europejskiej w ramach programu przedakcesyjnego 
SAPARD :
- w 2003 roku : 263 tys. zł na zadanie związane z modernizacją drogi gminnej Glinik Górny-Wieś 
w miejscowości Glinik Górny oraz 698 tys. zł na zadane związane z budową kanalizacji sanitarnej 
w miejscowości Glinik Średni;
- w 2004 roku : 410 tys. zł na zadanie związane z modernizacją drogi gminnej Gogołów-Czerwona 
Górka-Huta Gogołowska w miejscowościach Gogołów, Glinik Górny i Huta Gogołowska oraz 603 
tys. zł na zadanie związane z budową kanalizacji sanitarnej w miejscowości Twierdza.
Także w bieżącym roku, oprócz środków na drogi, pozyskano również z Funduszy Strukturalnych 
w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego środki w wysokości 450 tys. zł na realizacje 
projektu pn. "Modernizacja Gminnego Ośrodka Kultury" w miejscowości Twierdza.
Mamy nadzieję, że jak do tej pory, także w następnych latach projekty przygotowywane przez naszą 
gminę będą równie konkurencyjne jak dotychczas i pozyskane na ich realizację środki finansowe z 
Unii Europejskiej w ramach Funduszy Strukturalnych w znacznym stopniu przyczynią się do 
dalszego rozwoju gminy.

PODSUMOWANIE REALIZACJI PROJEKTU

W miesiącu listopadzie 2005 r. zakończono realizację projektu pn. "Przebudowa ciągu drogowego 
Frysztak-Lubla", będącego zadaniem inwestycyjnym z zakresu drogownictwa, współfinansowanym 
ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i środków budżetu 
państwa  w  ramach  Zintegrowanego  Programu  Operacyjnego  Rozwoju  Regionalnego  oraz  ze 
środków własnych Gminy Frysztak. Ostateczna wartość inwestycji związanej z "Przebudową ciągu 
drogowego  Frysztak-Lubla"  wyniosła  1725523,85  zł,  z  czego  dofinansowanie  ze  środków 
Euopejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 1294142,89 zł (75%), ze środków budżetu 
państwa 172552,38 zł (10%) oraz z budżetu Gminy Frysztak 258828,54 zł (15%).



Fragmenty przebudowanych odcinków drogi w miejscowości Lubla

Fragmenty przebudowanych odcinków drogi w miejscowości Glinik Dolny 

PROMOCJA PROJEKTU

W  ramach  promocji  Projektu  "Przebudowa  ciągu  drogowego  Frysztak-Lubla",  w  miesiącu 
listopadzie br. odbył się konkurs wiedzy o Unii Europejskiej (w tym o inwestycjach zrealizowanych 
na terenie naszej gminy współfinansowanych ze środków unijnych). Konkurs zorganizowany pod 
patronatem Wójta Gminy Frysztak, przeznaczony był dla klas gimnazjalnych szkół z terenu Gminy 
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Frysztak. W konkursie wzięły udział gimnazja z Frysztaka, Gogołowa, Lubli i Stępiny, które po 
przeprowadzeniu  szkolnych  eliminacji  wyłoniły  po  5-ciu  najlepszych  uczniów  do  drugiego, 
finałowego etapu, który odbył się w Gminnej Bibliotece Publicznej we Frysztaku.

W wyniku  przeprowadzonego  konkursu  poszczególne  drużyny  zostały  sklasyfikowane  na 
następujących miejscach:

I miejsce: Gimnazjum Publiczne w Gogołowie w składzie: Łukasz Lechwar, 
Wioletta  Mendelowska,  Paulina  Niziołek,  Katarzyna  Szarek,  Krzysztof 
Orzechowski - opiekun Tomasz Laskowski

II  miejsce: Gimnazjum  Publiczne  w  Stępinie  w  składzie:  Krzysztof 
Dulemba, Kamil Salamon, Dominika Winiarska, Grzegorz Zbylut, Katarzyna 
Ziobrowska - opiekun Krzysztof Winiarski

III miejsce: Gimnazjum we Frysztaku w składzie: Karolina Błoniarz, Hubert 
Jachimek, Barbara Lewko, Patrycja Ostrowska, Jakub Wnęk - opiekun Alicja 
Stodolak

IV miejsce: Gimnazjum Publiczne w Lubli w składzie: Agnieszka Lipska, 
Monika Roszkowicz, Kamila Rzemińska, Ewelina Szerląg, Paweł Zajdel - 
opiekun Wiesława Olszańska
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Po ogłoszeniu wyników, każdy z uczestników otrzymał drobne upominki wraz z podziękowaniem 
za udział i wykazanie się znajomością problematyki. Uczestnicy konkursu odbyli przejazd nowo 
zmodernizowanymi  drogami  ciągu  drogowego  Frysztak-Lubla.
Zwycięskie  gimnazjum  z  Gogołowa  zdobyło  nagrodę  główną  w  wysokości  2500  zł  z 
przeznaczeniem na zakup sprzętu i wyposażenia do szkoły. 

Szczegółowe  informacje  dotyczące  Zintegrowanego  Programu  Operacyjnego  Rozwoju 
Regionalnego  oraz  funduszy  strukturalnych  można  znaleźć  na  stronach:
www.zporr.gov.pl  
www.rzeszow.uw.gov.pl/zporr/
www.funduszestrukturalne.gov.pl
www.podkarpackie.pl/zporr/
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