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Budowa obwodnicy 
Leżajska 
rozpoczęta!
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Tak było
c z y l i

historia starań
o obwodnicę Leżajska

Po siedemnastu latach starań samorzą-
du miasta Leżajska (cztery kadencje, w któ-
rych urząd burmistrza piastowali kolejno: 
Tadeusz Trębacz, Janusz Wylaź, dwie na-
stępne kadencje z rzędu Tadeusz Trębacz 
i obecny Piotr Urban) oraz posłów do Sej-
mu RP z Ziemi Leżajskiej (najpierw Józe-
fa Zycha, potem przez kolejne trzy kaden-
cje Zbigniewa Rynasiewicza, który jest jed-
nocześnie przewodniczącym sejmowej Ko-
misji Infrastruktury) budowa obwodnicy 
Leżajska dostała zielone światło!

W dniu 22 czerwca 2011 roku podpisana 
została umowa na wykonanie I etapu tej drogi 
pomiędzy Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych 
i Autostrad – Oddział w Rzeszowie a konsor-
cjum firm na czele z Sando Budownictwo Pol-
ska i Construcciones Sanchez Dominguez San-
do z Hiszpanii jako partnerem. Podpisy na tym 
ważnym dokumencie złożyli: ze strony wyko-
nawcy Dariusz Paprzycki, pełnomocnik polsko-
hiszpańskiego konsorcjum a ze strony inwesto-
ra: zastępcy dyrektora GDDKiA Oddział w Rze-
szowie – Wiesław Sowa i Aneta Gierlak-Czarnik

Polsko-hiszpańskie konsorcjum zobowiąza-
ło się wykonać zadanie za 36 531 tysięcy zło-
tych. Na sfinalizowanie tej inwestycji wykonaw-
ca ma 18 miesięcy od dnia podpisania umowy, 
co oznacza, że budowa pierwszego odcinka ob-
wodnicy miasta Leżajska w ciągu drogi krajowej 
nr 77 o długości 4,1 km powinna być zakończo-
na 22 grudnia 2012 roku.

Niewykluczone, że w tym czasie będzie też 
w budowie II etap obwodnicy miasta Leżajska. 
Wszystko zależy od tego, kiedy projekt budow-
lany tego odcinka zostanie zakończony wyda-

niem pozwolenia na budowę. Bo pieniądze 
są! W planie finansowym Generalnej Dyrekcji 
Dróg Krajowych i Autostrad zapisana jest bo-
wiem cała obwodnica, czyli pierwszy i drugi 
etap budowy.

Droga dojścia do tej długo oczekiwanej chwi-
li podpisania umowy i rozpoczęcia budowy ob-
wodnicy Leżajska była niezwykle trudna. Aż tak 
trudna, że wiele osób nie dawało tej idei szans 
powodzenia. Na szczęście bardzo się pomylili. 
Bo jakim dobrodziejstwem dla miasta jest ob-
wodnica, wiedzą doskonale ci mieszkańcy, któ-
rzy już go doświadczyli.

Idea wyprowadzenia ciężkiego, tranzytowe-
go ruchu transportowego z Leżajska zrodziła się 
w 1994 roku, kiedy burmistrzem został Tadeusz 
Trębacz a jego zastępcą Piotr Urban. Jej urze-
czywistnienie wymagało wielkiej determinacji, 
konsekwencji, poczynań podobnych do drążą-
cej w skale kropli wody. Tych kropli spadło wie-
le. I ostatecznie wydrążyły ścieżki do najważniej-
szych źródeł decyzyjnych i finansowych.

Przełom w staraniach o budowę obwodnicy 
Leżajska nastąpił w połowie 2010 roku. Wtedy 
bowiem zapadła decyzja o sfinansowaniu tej in-
westycji. Pozwolenie na jej budowę wydane zo-
stało już w ostatnich dniach grudnia 2009, ale 
potrzebne było jeszcze źródło finansowania. 
Biło ono w zasobach Ministerstwa Rozwoju Re-
gionalnego, którymi dysponuje minister Elżbie-
ta Bieńkowska. Wiedzieli o tym także szef sej-
mowej Komisji Infrastruktury, poseł Zbigniew 
Rynasiewicz oraz minister infrastruktury Ceza-
ry Grabarczyk.

Największym sukcesem, jak stwierdził Z. Ry-
nasiewicz, było stworzenie takiego scenariu-
sza, kiedy obwodnica Leżajska – po wystąpie-
niu z wnioskiem ministra infrastruktury C. Gra-
barczyka – decyzją minister E. Bieńkowskiej do-
stała odpowiednie dofinansowanie i znalazła się 
na liście inwestycji wyznaczonych w trybie pil-
nym do realizacji. W Polsce obowiązuje określo-
ny system finansowania budowy dróg ekspre-
sowych, autostrad, obwodnic – środki przeka-
zywane są z Krajowego Funduszu Drogowego 
pod warunkiem, że ta inwestycja jest wpisana 
na listę jednego z programów unijnych, np. „In-
frastruktura i Środowisko”, czy dotyczącej roz-
woju Polski Wschodniej. A obwodnica Leżajska 
na tej liście znalazła swe miejsce.

Kolejnym więc krokiem było ogłoszenie prze-
targu na wyłonienie wykonawcy przez General-

ną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad, podpi-
sanie umowy i przekazanie mu placu budowy. 
Polsko-hiszpańskie konsorcjum przejęło już te-
ren wyznaczony pod obwodnicę Leżajska. Prze-
budowana została już kolizyjnie usytuowana in-
frastruktura, wytyczono przebieg trasy od łącz-
nika z miastem (przedłużenie ulicy Wł. Jagiełły) 
do Wierzawic. Aktualnie prace koncentrują się 
na pracach ziemnych.

W dniu 12 września 2011 roku odbędzie się 
uroczystość podwójna: otwarcia łącznika do ob-
wodnicy i – u jego wylotu – symbolicznego wbi-
cia łopaty pod budowę, według fachowej no-
menklatury, drogi obwodowej Leżajska.

SANDO Budownictwo Polska Sp. z o. o. 
powstała w kwietniu 2007 roku jako wyraz 
- przyjętej przez Grupę SANDO, hiszpański 
holding przedsiębiorstw, działający w sze-
roko rozumianej branży budowlanej – stra-
tegii rozwoju działalności realizowanej za-
równo na rynku krajowym, jak i międzyna-
rodowym. Główne obszary działalności to: 
budownictwo, ochrona środowiska, konce-
sje, nieruchomości oraz materiały i dostawy, 
w których Grupa SANDO uzyskała sukces na 
rodzimym rynku hiszpańskim, plasując się 
wśród dziesięciu największych przedsię-
biorców w branży.

W realizacji są następujące kontrakty 
drogowo-mostowe: • Budowa Trasy Mostu 
Północnego – zadanie 1 etap I od węzła z 
ul. Pułkową do węzła z ul. Modlińską – San-
do jako partner w konsorcjum – SANDO Bu-
downictwo Polska Sp. z o. o. odpowiedzial-
ne jest za budowę przeprawy przez rz. Wi-
słę, tj. obiektu MD-31 (Most Północny),• Bu-
dowa drogi wojewódzkiej nr 67 na odcinku 
od km 57+722 do km 60+778 wraz z bu-
dową mostu przez rzekę Bug oraz rozbiór-
ka starego mostu – SANDO Budownictwo 
Polska Sp. z o. o. jako lider konsorcjum, • 
Projekt i budowa drogi ekspresowej nr 7 na 
odcinku Olsztynek – Nidzica (km 175+800 
do km 203+600) – SANDO Budownictwo 
Polska Sp. z o. o. jako lider konsorcjum, • 
Budowa Autostrady A1 Toruń – Stryków na 
odcinku Kotliska (bez węzła) – Piątek (bez 
węzła) odcinek 2 /sekcja 2/ od km 261+000 
do km 270+000, • Budowa I etapu drogi 
obwodowej miasta Leżajska w ciągu drogi 
krajowej nr 77 Lipnik – Przemyśl, odcinek 
od km ok. 94+968 do km ok. 99+067 wraz z 
niezbędną infrastrukturą techniczną i urzą-
dzeniami budowlanymi.
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Wrzesień 1994. Powstanie idei budowy obwodnicy Leżajska.
6 lutego 1995. Dyrekcja Okręgowa Dróg Publicznych w Rzeszowie (aktualnie General-

na Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Rzeszowie) zleca własnej pracowni projekto-
wej opracowanie studium przedprojektowego budowy obejścia drogowego miasta Leżajska.

Grudzień 1996. W pierwszej wersji opracowania rozważano kilka wariantów prze-
biegu obwodnicy (pięć po stronie zachodniej, jeden po stronie wschodniej miasta). Podsta-
wową trudnością było znalezienie takiego rozwiązania, które zadowalałoby zarządcę drogi 
(posiadało odpowiednie parametry techniczne), było akceptowane społecznie (w grę wcho-
dziły wyburzenia budynków mieszkalnych), było akceptowane przez władze samorządowe 
gmin, na terenie których miała zostać zlokalizowana droga (uwzględniało plany rozwoju 
miasta Leżajsk i gminy Leżajsk).

22 października 1997. Najważniejsze ustalenia w Generalnej Dyrekcji Dróg Pu-
blicznych w Warszawie: przyjęcie zasady prowadzenia obwodnicy po zachodniej stronie mia-
sta, ustalenie miejsc połączenia obwodnicy z siecią istniejących i planowanych do realiza-
cji dróg (w tym przedłużenia ulicy Skłodowskiej), przekroczenie torów kolejowych od stro-
ny Nowej Sarzyny w formie wiaduktu, ustalenie parametrów technicznych drogi takich, jak 
dla drogi IV klasy technicznej (w tym ustalenie szerokości jezdni 7 m), zobowiązanie projek-

niająca wcześniejsze ustalenia dotyczące między innymi współfinansowania tego opraco-
wania przez Miasto.

14 października 2002. Odbyło się w Rzeszowie wyjazdowe posiedzenie Zespo-
łu Oceny Projektów Inwestycyjnych, na którym dokonano prezentacji opracowania. W trak-
cie dyskusji pojawiły się nowe problemy dotyczące spraw związanych z ochroną środowiska, 
które nie były ujęte w koncepcji.

4 lutego 2003. W Rzeszowie odbyło się wyjazdowe posiedzenie Komisji Oceny 
Przedsięwzięć Inwestycyjnych przy Generalnym Dyrektorze Dróg Krajowych i Autostrad, do-
tyczące oceny Koncepcji Programowej. Po dokonaniu wizji w terenie i przeanalizowaniu za-
proponowanych rozwiązań, posiedzenie sfinalizowano uchwałą, zatwierdzającą „Koncepcję 
Programową na budowę I etapu drogi obwodowej miasta Leżajsk w ciągu drogi krajowej 
nr 77”. Decyzja ta zakończyła etap prac studialnych i koncepcyjnych.

21 września 2004. Doszło do podpisania trójstronnego porozumienia o wspól-
nym finansowaniu budowy drogi łączącej miasto z projektowaną obwodnicą. Stronami były: 
Gmina Miasto Leżajsk, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad oraz Marszałek Wo-
jewództwa Podkarpackiego. To oznaczało, że łącznik finansowany będzie w głównej mie-
rze przez Miasto Leżajsk.

28 września 2004. Sesja Rady Miejskiej. Zaproszeni goście: wiceminister infra-
struktury Dariusz Skowroński, dyrektor Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, Od-
dział w Rzeszowie Władysław Kowal, starosta leżajski Zbigniew Rynasiewicz. Tematem nu-
mer jeden był problem budowy obwodnicy miasta Leżajska.

W 2005 roku Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Rzeszowie 
ogłosiła przetarg na opracowanie niezbędnej dokumentacji. Wykonawcą została „Klotoida” 
z Krakowa. Prace projektowe ruszyły pełną parą, ale zmiany w prawie ochrony środowiska 
spowodowały wydłużenie terminu zakończenia wykonania całej dokumentacji.

29 marca 2006. Burmistrz Tadeusz Trębacz i przewodniczący Rady Miejskiej Mie-
czysław Sroka w Ministerstwie Transportu i Budownictwa przedstawili ministrowi Jerze-
mu Polaczkowi stan prac związanych z budową obwodnicy Leżajska. Minister zapewnił, iż 
wniosek burmistrza w sprawie budowy obwodnicy miasta zostanie ujęty w planie wydat-
ków w Krajowym Funduszu Drogowym na rok 2007.

Wrzesień 2006. O budowie obwodnicy Leżajska, zgłoszonej w Ministerstwie Roz-
woju Regionalnego 9 sierpnia 2006 roku przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Auto-
strad do Programu Operacyjnego „Rozwój Polski Wschodniej 2007–2013” współfinansowane-
go z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, z ministrem transportu i budownictwa 

kalendarium obwodnicy 
– czyli droga do sukcesu
tantów do dodatkowego przeanalizowania skrzyżowania z drogą wojewódzką we wsi Gie-
dlarowa (skrzyżowanie czy wiadukt).

23 października 2000. Na wyjazdowym posiedzeniu Komisji Oceny Przedsię-
wzięć Inwestycyjnych w Warszawie zatwierdzone zostało studium przedprojektowe.

5 października 2001. Zostało podpisane porozumienie pomiędzy miastem Le-
żajsk i GDDP Oddział Wschodni Biuro w Rzeszowie, w ramach którego Miasto zobowiązało 
się do koordynowania wszelkich spraw związanych z opracowaniem planów zagospodaro-
wania przestrzennego.

22 października 2001. GDDP wyłoniła w drodze przetargu wykonawcę prac 
projektowych koncepcji programowej dla obwodnicy. Została nią Pracownia Studiów i Pro-
jektów Drogowych „Klotoida” z Krakowa. Podpisana została umowa trójstronna, uwzględ- ciąg dalszy na stronie 6

1 czerwca 2009. Wizyta w leżajskim ratuszu ministra C. Grabarczyka. Od lewej: poseł Jan Tomaka, członek Zarządu Województwa Podkarpackiego 
Jan Burek, wicewojewoda Małgorzata Chomycz, poseł Zbigniew Rynasiewicz, minister infrastruktury Cezary Grabarczyk, burmistrz Leżajska Tadeusz 
Trębacz, wiceburmistrz Piotr Urban, dyrektor Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad – oddział Rzeszów Wiesław Kaczor i przewodniczący 
Rady Miejskiej w Leżajsku Wojciech Tokarz.
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PIOTR URBaN 
– burmistrz Leżajska

Obwodnica miasta Leżajska – choć nie-
którym wydawała się mrzonką – była nie tyl-
ko moim ale i mojego poprzednika Tadeusza 
Trębacza marzeniem. Było to marzenie, które 
miało się ziścić. Ono musiało się ziścić!

Przez siedemnaście lat, z pomocą posłów 
do Sejmu RP Ziemi Leżajskiej wydeptywali-
śmy ścieżki do ludzi, którzy z racji swych funk-
cji mogliby nam pomóc, którzy zechcieliby 
zrozumieć ideę tej inwestycji i konieczność jej 
zrealizowania.

Nie ukrywam, że jedną z tych osób zawsze 
był Zbigniew Rynasiewicz, poseł trzech kaden-
cji Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i przewod-
niczący sejmowej Komisji Infrastruktury. Nie 
darmo – podczas uroczystości podpisania 
umowy z wykonawcą tej obwodnicy – nazwa-
ny został ojcem tej inwestycji.

Kiedy 22 czerwca tego roku w Generalnej 
Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział 
w Rzeszowie podpisywana była umowa na 
wykonanie (na razie pierwszego etapu ob-
wodnicy, a wkrótce także drugiego etapu, bo 
pieniądze na ten cel są), powiedziałem, że po 
plecach przeszły mi ciarki. Tak było, bo zawsze 
moment ukoronowania dzieła wyzwala wiel-
kie emocje.

Ale tego ukoronowania nie byłoby, gdyby 
nie życzliwość i zrozumienie potrzeb miesz-
kańców naszego pięknego miasteczka, któ-
rzy duszą się w Leżajsku spalinami pojazdów, 
tylko dlatego przejeżdżających kawalkadami 
przez Leżajsk, bo nie mają innej alternatyw-
nej drogi.

To zrozumienie i życzliwość wykazali zarów-
no ministrowie resortów jak i szefowie GDD-
KiA: Pani Elżbieta Bieńkowska – Minister Roz-
woju Regionalnego, Pan Cezary Grabarczyk – 
Minister Infrastruktury oraz Pan Lech Witecki 
– Dyrektor GDDKiA. Na ich ręce składam wiel-
kie, gorące podziękowania.

Dzięki nim stała się rzecz wielka – miasto 
Leżajsk, które nie leży na trasie pierwszorzęd-
nych międzynarodowych szlaków, będzie 
mogło wkrótce odetchnąć, a wielkie pojazdy 
z przyczepami jadące tranzytem w kierunku 
Korczowej i Medyki nie będą już musiały prze-
ciskać się główną ulicą miasta.

Ta inwestycja to ulga dla wszystkich. 

LeCH WITeCkI – dyrektor 
Generalnej Dyrekcji Dróg 

krajowych i autostrad
Tempo budowy nowych dróg w wojewódz-

twie podkarpackim nie ma precedensu w do-
tychczasowej historii. Trwa budowa autostra-
dy A4, odcinki drogi ekspresowej S19. Rów-
nie ważna jest także budowa obwodnic, któ-
re poprawiają bezpieczeństwo, zwiększają 
płynność ruchu i zmniejszają uciążliwość dla 
mieszkańców. Wszystkie te inwestycje nie tylko 
podniosą atrakcyjność gospodarczą regionu, 
ale poprawią też warunki życia jego mieszkań-
ców. Tę niezwykłą listę inwestycyjną powięk-
szy obwodnica Leżajska. To idealny przykład 
inwestycji, która wpływa na poprawę bezpie-
czeństwa i jakość życia mieszkańców.

Obecnie droga krajowa nr 77, która jest dro-
gą tranzytową o coraz większym natężeniu ru-
chu, przebiega przez samo centrum miasta. 
Dzięki budowie obwodnicy z centrum zniknie 
wreszcie ciężki ruch samochodowy. Poprawi 
się jakość życia i bezpieczeństwo mieszkań-
ców. Jednocześnie znacznie skróci się prze-
jazd przez miasto.

Podpisanie umowy, które nastąpiło 22 
czerwca 2011 r., zakończyło długi, bo aż sie-
demnastoletni okres starań władz Leżajska o 
drogę obwodową miasta. Najważniejsze jed-
nak, że plany i marzenia wielu mieszkańców 
spełniły się i stały się faktem.

WIesŁaW kaCZOR 
– dyrektor Generalnej 

Dyrekcji Dróg krajowych 
i autostrad Oddział Rzeszów

Szanowni Państwo!
Długo zastanawiałem się, jakich słów powi-

nienem użyć, by najpełniej wyrazić to, co dziś 
czuję. Satysfakcja – to słowo chyba najlepiej 
opisuje mój stan. To jedna z tych chwil, kiedy 
utwierdzamy się w przekonaniu, że warto mieć 
plany, skutecznie je realizować i wierzyć w ich 
szczęśliwe zakończenie. Budowa obwodnicy Le-
żajska, przygotowana z tak dużym wysiłkiem i 
nakładem pracy oraz czasu, stała się faktem.

Siedemnaście długich lat prac przygoto-
wawczych, projektowych oraz setek uzgod-
nień i oczekiwań na otrzymanie finansowania 
budowy. Proces ten wymagał koordynacji prac 
wielu instytucji oraz osób. Zanim sprzęt mógł 
wjechać na plac budowy, musiały powstać set-
ki stron dokumentacji, bez których nie można 
było rozpocząć prac i przetargów. Etap przy-
gotowania inwestycji pozornie wydaje się być 
mało produktywnym, jednak bez niego inwe-
stycja ta nigdy nie ujrzałaby światła dzienne-
go. Wszystko rozpoczęło się w 1994 roku, kiedy 
to ówczesne władze Leżajska podjęły batalię o 
rozpoczęcie prac nad obwodnicą Leżajska. Wła-
dze samorządowe zapoczątkowały współpra-
cę z Oddziałem DODP w Rzeszowie, a efektem 
jej było wprowadzenie w 2001 r. obwodnicy do 
miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego. Na bazie tej współpracy, trzy lata 
później wspólnie podpisaliśmy porozumienie 
dotyczące przygotowania budowy obwodnicy 
Leżajska wraz z niezbędną infrastrukturą tech-
niczną, budowlami i urządzeniami budowla-
nymi. Zaspokojenie interesów wielu stron było 
niewątpliwie trudnym zadaniem, jednak kon-
sekwentnie dążąc do jednego, wspólnego celu, 
dzięki dobrej współpracy wszystkich stron, uda-
ło się uzyskać pozwolenie na budowę w 2009 r. 
Obecnie przygotowujemy dokumentację dru-
giego etapu obwodnicy. Środki na finansowa-
nie obydwóch etapów są zapewnione. Do po-
konania pozostało już niewiele problemów, 
dlatego patrząc na dotychczasową współpra-
cę ze wszystkimi stronami, wierzę, że przyszły 
rok będzie tym, kiedy ogłoszenie przetargu na 
II etap obwodnicy stanie się faktem.

Obwodnica Leżajska jest inwestycją znaczą-
cą nie tylko dla kierowców i mieszkańców Pod-
karpacia, ale ma także charakter ponadregio-
nalny. Jest ważnym elementem ogólnokrajo-
wego ciągu komunikacyjnego DK 74 i 77. Jest 
kolejnym działaniem na usprawnienie prze-
jazdu z centralnej Polski na wschód, na Ukra-
inę, który dzięki wyprowadzeniu ruchu tranzy-
towego z centrum miasta pozwoli na szybsze, 
bezpieczniejsze i komfortowe pokonanie tego 
odcinka, co nie jest bez znaczenia przy ciągle 
wzrastającym natężeniu ruchu.

Bardzo serdecznie dziękuję wszystkim, któ-
rzy przyczynili się do przygotowania i realizacji 

obwodnicy. Dziękuję wszystkim samorządow-
com, projektantom, pracownikom Podkarpac-
kiego Urzędu Wojewódzkiego i Urzędu Mar-
szałkowskiego. Dziękuję także swoim współ-
pracownikom.

W sposób szczególny pragnę złożyć podzię-
kowania Panu Ministrowi Infrastruktury, który 
nadał tej inwestycji odpowiednią rangę, Pani 
Minister Rozwoju Regionalnego dzięki której 
inwestycja ta wpisana została na listę zadań 
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Śro-
dowisko i uzyskała finansowanie, a także Prze-
wodniczącemu Sejmowej Komisji Infrastruk-
tury Panu Zbigniewowi Rynasiewiczowi, który 
był przysłowiowym aniołem stróżem obwod-
nicy Leżajska i przez cały czas wierzył w powo-
dzenie naszych starań o rozpoczęcie budowy 
oraz pomagał w pokonywaniu zarówno tych 
mniejszych, jak i większych przeszkód. Dzięki 
tym wszystkim osobom już w niedalekiej przy-
szłości będziemy mogli być świadkami wyraź-
nej poprawy warunków komunikacji na Pod-
karpaciu, a kolejne miasto – Leżajsk zyska dro-
gę obwodową, która pozwoli na odseparowa-
nie ruchu tranzytowego od lokalnego i zapew-
nieni dobre warunki jazdy oraz bezpieczeństwo 
wszystkich użytkowników drogi, także tych naj-
mniej chronionych uczestników ruchu czyli pie-
szych i rowerzystów.
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eLżBIeTa BIeŃkOWska 
– minister rozwoju 

regionalnego
Wszyscy zgodzimy się, że infrastruktura dro-

gowa w Polsce, a w szczególności w jej wschod-
niej części, wymaga znacznych nakładów fi-
nansowych. Szybki i wygodny dojazd to jeden z 
czynników branych pod uwagę przy planowa-
niu inwestycji. To także poprawa bezpieczeń-
stwa i jakości życia mieszkańców. Dzięki Fun-
duszom Europejskim mamy możliwość tu i te-
raz przeznaczyć ogromne środki na najpilniej-
sze inwestycje komunikacyjne w kraju. To dla 
nas ogromna szansa na skok cywilizacyjny i sku-
teczną konkurencję z bogatymi, choć borykają-
cymi się ostatnio z problemami gospodarczymi, 
państwami Europy zachodniej.

Budowę obwodnicy Leżajska uznaliśmy za 
kluczową z punktu widzenia kraju inwestycję, 
dlatego obok wielu innych przedsięwzięć zna-
lazła się na liście projektów indywidualnych 
Programu Infrastruktura i Środowisko. Ozna-
cza to, że sprawna i terminowa realizacja in-
westycji zapewni jej dofinansowanie przez Unię 
Europejską. Jestem przekonana, że już za trzy 
lata kierowcy będą poruszać się drogą o wyso-
kim standardzie a mieszkańcy Leżajska odczu-
ją, że mogą bezpieczniej poruszać się po mie-
ście i oddychać czystszym powietrzem.

Projekt ten wpisuje się też w inne działania in-
frastrukturalne, mające na celu rozwój Podkar-
pacia. Warto wspomnieć tutaj chociażby o do-
finansowanych z innych programów obwodni-
cach Jarosławia i Przemyśla oraz rozbudowie i 
modernizacji portu lotniczego Rzeszów – Jasion-
ka. Nie mam wątpliwości, że inwestycje, ułatwia-
jące mieszkańcom komunikację i podnoszące ja-
kość ich życia, jednocześnie przyczynią się pod-
niesienia konkurencyjności regionu. Zmiany do-
konują się na naszych oczach. 

aDaM ZDZIeBŁO 
– sekretarz stanu 

w Ministerstwie Rozwoju 
Regionalnego

Ucieszyła mnie informacja o podpisaniu 
umowy z wykonawcą pierwszego etapu budo-
wy obwodnicy Leżajska. To dowód, że inwesty-
cja jest sprawnie realizowana. Kolejnym eta-
pem będzie podpisanie umowy o dofinanso-
wanie, która zagwarantuje wsparcie projektu 
ze środków Programu Infrastruktura i Środo-
wisko. Dzięki temu na Podkarpacie popłynie 
ponad 173 mln zł, w tym z niemal 60 mln zł 
Funduszy Europejskich.

Leżajsk potrzebuje obwodnicy jak tlenu. 
Nie tylko w przenośni, ale i dosłownie, ponie-
waż droga krajowa nr 77, której częścią jest 
obwodnica, przebiega przez centrum mia-
sta. Odbywający się tamtędy ruch tranzyto-
wy powoduje hałas i znacząco zwiększa za-
nieczyszczenie powietrza. Jednocześnie bli-
skość zabudowań oraz wąskie ulice i skrzyżo-
wania poważnie utrudniają kierowcom ma-
newrowanie i przyczyniają się do zwiększenia 
ilości wypadków.

Projekt ten wpłynie pozytywnie także na 
rozwój miasta, a co za tym idzie całego po-
wiatu leżajskiego i Podkarpacia. Nowa, wyko-
nana profesjonalnie i na europejskim pozio-
mie droga poprawi komfort życia Leżajszczan, 
jednocześnie stając się jedną z wizytówek re-
gionalnej modernizacji Polski. To inwestycja z 
wysoką stopą zwrotu. 

CeZaRY GRaBaRCZYk 
– minister infrastruktury

Obwodnice pełnią ważną rolę w życiu lokal-
nej społeczności i rozwoju gospodarczym regio-
nu. Nie bez znaczenia są korzyści, jakie ich bu-
dowa przynosi mieszkańcom – ogranicza hałas 
i poziom zanieczyszczeń, a co najważniejsze – 
zwiększa bezpieczeństwo i wyprowadza ruch 
tranzytowy z miasta. Teraz w całym kraju trwa 
budowa 11 obwodnic miast, a od listopada 2007 
roku do ruchu oddano 42 obwodnice o łącznej 
długości ponad 300 km.

Na mapie Polski przybyło jeszcze jedno miej-
sce, gdzie budowana jest obwodnica. Realiza-
cja obwodnicy Leżajska została wpisana do no-
wego rządowego Programu Budowy Dróg Kra-
jowych na lata 2011–2015, co w praktyce ozna-
cza, że zapewnione zostały środki na jej sfinan-
sowanie. Ta mająca 8 km trasa budowana jest 
w ciągu drogi krajowej nr 77. Co cieszy, inwe-
stycja otrzymała współfinansowanie z unijne-
go Programu Operacyjnego Infrastruktura i Śro-
dowisko. 22 czerwca tego roku oddział General-
nej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Rze-
szowie podpisał umowę na budowę pierwszego 
etapu tej inwestycji. Od końca lipca na placu bu-
dowy trwają już pierwsze prace, teraz możemy 
obserwować przebudowę gazociągów. Będzie-
my z uwagą przyglądać się budowie, a za kilka 
lat, już w 2014 roku, z radością przekażemy tra-
sę kierowcom.

Budowa dróg to jedno z najważniejszych za-
dań, jakie przed koalicyjnym rządem PO – PSL 
postawili wyborcy. W ciągu ostatnich czterech 
lat została uruchomiona budowa rekordowej 
liczby kilometrów dróg. Podpisano umowy na 
budowę ponad 1900 km dróg krajowych, w bu-
dowie jest ponad 1400 km nowych tras, w tym 
ponad 700 km autostrad i 600 km dróg ekspre-
sowych. Jeszcze nigdy w historii nie budowali-
śmy i nie modernizowaliśmy aż tylu tras.

Te wszystkie działania są możliwe m.in. dzię-
ki przeprowadzonym zmianom w prawie i uła-
twieniom dla inwestorów. Przede wszystkim 
znowelizowano specustawę drogową oraz 
zmieniono przepisy Prawa zamówień publicz-
nych. Skrócił się proces realizacji inwestycji, 
nieruchomości pod budowę dróg są pozyski-
wane sprawniej, a firmy budujące infrastruk-
turę transportową są wybierane szybciej. Obo-
wiązują też nowe przepisy dotyczące ochrony 
środowiska, dzięki czemu inwestycje infrastruk-
turalne będą mogły otrzymać dofinansowanie 
ze środków unijnych. W pracach nad zmianami 
tych ustaw uczestniczyła także sejmowa Komi-
sja Infrastruktury pod przewodnictwem posła 
Zbigniewa Rynasiewicza.

Cieszę się, że dzięki tym działaniom również 
Leżajsk będzie miał swoją obwodnicę. Władzom 
lokalnym gratuluję wytrwałości w dążeniu do 
rozpoczęcia budowy, a za drogowców mocno 
trzymam kciuki.

Fot. Grzegorz Rogiński

Obwodnica – I etap
Nazwa projektu: „Budowa I etapu drogi obwodowej Miasta Leżajsk w ciągu drogi krajowej Nr 77 Lipnik 

– Przemyśl wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i urządzeniami”. 
Koszt budowy: 36,5 mln zł.
Charakterystyka drogi: droga klasy GP (główna, ruchu przyśpieszonego) o długości 4,1 km, jednojezdnio-

wa, dwupasowa (dwa pasy ruchu). W ramach budowy wykonany zostanie bezkolizyjny węzeł  drogowy „Giedlarowa” 
w miejscu przecięcia się obwodnicy z drogą wojewódzką nr 877. Obwodnica zostanie przeprowadzona górą nad drogą 
wojewódzką, węzeł zaprojektowano jako półkoniczyna. Wzdłuż drogi obwodowej powstanie sieć dróg serwisowych, 
tak aby umożliwić dojazd do wszystkich działek.

Odwodnienie drogi:  rurociągami z odprowadzeniem wód do rzeki Błotnia i rowami otwartymi. Oświetle-
nie drogi tylko w obrębie skrzyżowań. W niezbędnym zakresie wykonane zostaną zabezpieczenia akustyczne w formie 
ekranów dźwiękochłonnych oraz izolująca zieleń.

Projekt budowlany wykonała Pracownia Inżynierska „Klotoida” z Krakowa.
Inwestorem jest Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad.
Wykonawca to: konsorcjum firm na czele z Sando Budownictwo Polska i Construcciones Sanchez Domin- 

guez Sando z Hiszpanii.
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Jerzym Polaczkiem rozmawiali: poseł na Sejm RP Józef Zych, przewodniczący Rady Miejskiej 
w Leżajsku Mieczysław Sroka i burmistrz Leżajska Tadeusz Trębacz.

5 grudnia 2007. Spotkanie w leżajskim ratuszu poświęcone problemom zwią-
zanym z budową obwodnicy Leżajska. Omawiano szczegóły rozwiązań oraz kwestię budo-
wy przez miasto łącznika do obwodnicy. Uczestniczyli w nim: wicemarszałek województwa 
podkarpackiego Jan Burek, dyrektor GDDKiA Oddział w Rzeszowie Wiesław Kaczor, dyrektor 
Rejonu Utrzymania Dróg GDDKiA z Przemyśla Jerzy Lechwacki, dyrektor Biura Projektowego 
„Klotoida” z Krakowa Andrzej Zygmunt, burmistrz Leżajska Tadeusz Trębacz, zastępca burmi-
strza Piotr Urban. Dyrektor Wiesław Kaczor powiedział: – Musimy najpierw zakończyć wszyst-
kie przygotowania do rozpoczęcia realizacji tej inwestycji. Musimy mieć pozwolenie na budowę. 
W 80 procentach jest już to za nami, ale przez 20 procent trzeba jeszcze przebrnąć.

17 czerwca 2008. Wiceminister infrastruktury Piotr Styczeń w towarzystwie posła 
Zbigniewa Rynasiewicza, przewodniczącego sejmowej Komisji Infrastruktury złożył wizytę 
burmistrzowi Leżajska Tadeuszowi Trębaczowi. Tematem było omówienie zaawansowanych 
przygotowań do rozpoczęcia budowy obwodnicy miasta Leżajska.

1 czerwca 2009. Minister infrastruktury Cezary Grabarczyk w asyście posłów na 
Sejm RP Zbigniewa Rynasiewicza i Jana Tomaki oraz wicewojewody Małgorzaty Chomycz 
a także dyrektora Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Rzeszowie Wie-
sława Kaczora złożył wizytę w leżajskim ratuszu. Tematem, który najbardziej go interesował, 
była obwodnica Leżajska. Minister pogratulował władzom determinacji, z jaką czynią stara-
nia o budowę tej drogi. Z informacji od posła Rynasiewicza i ministra Grabarczyka wynikało, 
że w 2013 roku Leżajsk będzie już miał obwodnicę.

19 sierpnia 2009. Wojewoda Podkarpacki zawiadomił obwieszczeniem, że na 
wniosek Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad zostało wszczęte postępowanie 
administracyjne o wydanie decyzji pozwolenia na budowę I etapu drogi obwodowej miasta 
Leżajska wraz z infrastrukturą i technicznymi urządzeniami budowlanymi.

31 grudnia 2009. Jest pozwolenie na budowę!!! Tego dnia z rąk posła Zbigniewa 
Rynasiewicza burmistrz Leżajska Tadeusz Trębacz otrzymał dokument – jak to określił – „na 
wagę złota”. Była to decyzja nr 34/09 Wojewody Podkarpackiego z dnia 28 grudnia 2009 roku, 
z której wynika, że: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad otrzymała pozwolenie 
na budowę pierwszego etapu obwodnicy miasta Leżajska.

7 lutego 2010. Na zaproszenie posła na Sejm RP, przewodniczącego sejmowej Ko-
misji Infrastruktury Zbigniewa Rynasiewicza wizytę w Leżajsku złożył ponownie minister in-
frastruktury Cezary Grabarczyk. W sali Muzeum Ziemi Leżajskiej odbyło się spotkanie z przed-
stawicielami samorządów lokalnych zainteresowanych rozwojem infrastruktury drogowej. 
Głównym tematem spotkania była obwodnica miasta Leżajska i multimedialna prezentacja 
przebiegu jej trasy, której dokonał zastępca burmistrza Piotr Urban.

Minister Grabarczyk zapewnił, że koniec lutego tego roku przyniesie konkretne rozwiąza-
nia, bo rząd przygotowuje plan finansowy i że jest przekonany, iż znajdzie się w nim także 
obwodnica Leżajska. Dyrektor rzeszowskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych 
i Autostrad Wiesław Kaczor powiedział: – Obwodnica Leżajska jest gotowa do realizacji. 28 
grudnia 2009 roku Wojewoda Podkarpacki wydał pozwolenie na budowę jej pierwszego eta-
pu. To pozwolenie ma rygor natychmiastowej wykonalności, co oznacza, że z punktu widzenia 
prawa możemy przystąpić do realizacji natychmiast. Potrzebne są tylko pieniądze. Wystąpili-
śmy o środki finansowe i oczekujemy odpowiedzi.

13 maja 2010. W Muzeum Ziemi Leżajskiej z przedstawicielami samorządów mia-
sta i powiatu leżajskiego spotkali się reprezentujący Ministerstwo Rozwoju Regionalnego – 
minister Elżbieta Bieńkowska i sekretarz stanu Adam Zdziebło. Przybyli oni na zaproszenie 
posła na Sejm RP i jednocześnie przewodniczącego Komisji Infrastruktury Zbigniewa Ryna-
siewicza. Tematem była aktualna sytuacja państwowej kasy oraz sposoby rozdysponowa-
nia przyznanych Polsce środków unijnych, z których będą realizowane konkretne programy 
i inwestycje w nich zapisane. Okazało się, że po powodziach i huraganach, jakie nawiedzi-
ły nasz kraj, Skarb Państwa nie jest w stanie sfinansować wielu inwestycji, jeśli nie zostaną 
one wsparte pieniędzmi z Unii Europejskiej. Budowa obwodnicy Leżajska stanęła pod wiel-
kim znakiem zapytania.

1 lipca 2010. Minister rozwoju regionalnego Elżbieta Bieńkowska przekazała posło-
wi Ziemi Leżajskiej na Sejm RP Zbigniewowi Rynasiewiczowi wiadomość wielkiej wagi na 
temat budowy obwodnicy Leżajska: pieniądze na realizację tej inwestycji zostaną przyzna-
ne, jeśli wystąpi o nie minister infrastruktury! Inwestycja będzie finansowana przez Gene-
ralną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad ze środków własnych oraz Programu „Dla Polski 
Wschodniej” lub Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko”.

31 sierpnia 2010. Na stronie internetowej Ministerstwa Rozwoju Regionalnego 
ukazała się lista projektów indywidualnych, które otrzymają dofinansowanie z programów 
unijnych. Projekt budowy obwodnicy miasta Leżajska wpisano na listę Programu Operacyj-
nego „Infrastruktura i Środowisko”. To oznacza, że pieniądze na tę inwestycję są już przyzna-
ne i nie mogą zmienić przeznaczenia!

9 września 2010. Spotkanie sekretarza stanu w Ministerstwie Rozwoju Regio-
nalnego Adama Zdziebły i posła Zbigniewa Rynasiewicza z samorządem Leżajska. Zastępca 
burmistrza Piotr Urban przedstawił historię starań o obwodnicę Leżajska oraz zaprezento-
wał wizualizację przebiegu I i II etapu obwodnicy, omówił zaprojektowane rozwiązania ko-
munikacyjne w formie bezkolizyjnych skrzyżowań, wiaduktów, rond. Minister A. Zdziebło 
zapewnił, że GDDKiA po spełnieniu pewnych formalności proceduralnych w niedługim cza-
sie ogłosi przetarg na wyłonienie wykonawcy obwodnicy.

20 grudnia 2010. GDDKiA ogłosiła przetarg na wykonawcę.
29 kwietnia 2011. GDDKiA wyłoniła wykonawcę I etapu obwodnicy Leżajska.
22 czerwca 2011. GDDKiA podpisała umowę z wykonawcą.
12 września 2011. Uroczyste otwarcie łącznika (drogi łączącej miasto z przyszłą 

obwodnicą) i wykonanie pierwszego wbicia łopaty w ziemię, na której już wkrótce zaistnie-
je obwodnica Leżajska.

Dokonają go zacni goście.

ciąg dalszy ze strony 3

kalendarium obwodnicy – czyli droga do sukcesu

7 lutego 2010. Na zaproszenie posła Z. Rynasiewicza kolejna wizyta mini-
stra C. Grabarczyka w Leżajsku.

10 lutego 2010. Ówczesny zastępca burmistrza Leżajska Piotr Urban w sali 
posiedzeń ratusza zaprezentował wizualizację przebiegu obwodnicy 
Leżajska.

13 maja 2010. Wizyta w Leżajsku minister rozwoju regionalnego E. Bień-
kowskiej i sekretarza stanu A. Zdziebło zaproszonych przez posła Z. Ry-
nasiewicza.

9 września 2010. Wizyta w leżajskim ratuszu sekretarza stanu Minister-
stwa Rozwoju Regionalnego A. Zdziebło.



�

Ł ą c z n i k  d o  o bwo d n i c y

Termin ten wynikał z warunków konkursu, 
jaki ogłosił Zarząd Województwa Podkarpac-
kiego, a konkurs dotyczył przyznania dofinan-
sowania z funduszu europejskiego. W grę wcho-
dziła niebagatelna kwota, bo prawie 2 miliony 
złotych. Harmonogram prac został więc dosto-
sowany do zaleceń i dzięki temu z kasy miejskiej 
trzeba było dołożyć znacznie mniej.

Umowa na budowę tej drogi została podpi-
sana 31 sierpnia 2010 roku. Przetarg wygrało 
Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów SA w 
Leżajsku, które po tygodniu wkroczyło na plac 
budowy. Rozpoczęły się pierwsze prace. Teren, 
przejęty przez wykonawcę był jednym wielkim 
ugorem. Najpierw trzeba było wyciąć zarośla, 
usunąć krzewy, a dopiero potem można było 
przystąpić do kolejnych działań.

W następnej kolejności, jeszcze przed nasta-
niem zimy, wybrano na całości żyzną warstwę 
ziemi, tzw. humus. Został on złożony w bez-
piecznym miejscu i po wybudowaniu drogi po-
służył do obsypania skarp.

Kolejne etapy prac dotyczyły wykonania ka-
nalizacji deszczowej wraz ze studzienkami, za-
bezpieczenia rurociągów gazu wysokoprężne-
go i niskoprężnego oraz odwodnienia środko-
wej części drogi poprzez zamontowanie głów-
nego przepustu stalowego wód gruntowych 
tzw. HelCora.

Następnie przystąpiono do budowy ekra-
nów akustycznych; zamontowano w ziemi pale 

o łącznej długości około 134 metrów, wypełnie-
nia zostały wykonane później. Podobnie, jak słu-
py oświetleniowe i chodnik.

Prace związane z samą konstrukcją jezdni 
trwały od wczesnej wiosny. Układano kolejne 
warstwy nawierzchni: najpierw półmetrową 
warstwę podłoża z kruszywa naturalnego z do-
datkiem kruszyw łamanych, potem dwudziesto-
centymetrową podbudowę z kruszywa łamane-
go, następnie ośmiocentymetrową podbudowę 
z mieszanek mineralno-bitumicznych, asfalto-
wych. Kolejnym etapem było ułożenie sześcio-
centymetrowej warstwy wiążącej z betonu as-
faltowego oraz czterocentymetrowej warstwy 
ścieralnej również z betonu asfaltowego. Pod 
warstwami konstrukcyjnymi rozłożona została 
geowłóknina, która spełnia funkcję stabilizato-
ra nawierzchni.

Długość łącznika wynosi 675 metrów, a sze-
rokość – 7 metrów z półmetrowymi opaskami 
bitumicznymi między jezdnią i gruntowymi po-
boczami. Tereny przyległe obsiano trawą. Obok 
łącznika z obwodnicą powstała też droga ser-
wisowa.

Projekt budowlany wykonała Pracownia 
Inżynierska „Klotoida” z Krakowa. Wykonaw-
cą było Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mo-
stów SA w Leżajsku.

Wykonawcy gratulujemy 
i dziękujemy.

13 stycznia 2011.

6 kwietnia 2011.

6 kwietnia 2011.

30 sierpnia 2011. 30 sierpnia 2011.

Projekt  p.n.: „Budowa drogi gminnej łączącej ul. Jagiełły z obwodnicą miasta Leżajsk w ciągu drogi krajowej nr 77 Lipnik-Przemyśl”  
współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego w wysokości 1,8 mln zł

 przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Inwestujemy w rozwój województwa podkarpackiego

Jest to droga, która łączy ulice Leżajska (zbieg ulic M. Curie-Skłodowskiej 
i Wł. Jagiełły) z budowaną obwodnicą miasta. Była w planach inwestycyjnych 
od kilku lat. Jej realizacja trwała równy rok od podpisania umowy. Została 
– zgodnie z planem – sfinalizowana 31 sierpnia 2011 roku.
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Biuletyn Miejski – wydanie specjalne – wrzesień 2011. Pismo Burmistrza i Rady 
Miejskiej w Leżajsku. Adres redakcji: 37-300 Leżajsk, Rynek 1a.

Łamanie i druk: „Mitel”, 35-210 Rzeszów, ul. Baczyńskiego 9. Złożono do druku 1 września 
2011. Nakład 3000 egzemplarzy.


