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PRZEBUDOWA MOSTÓW NA DROGACH 
POWIATOWYCH W DOBRZECHOWIE, 

GWOŹNICY, KOBYLU,  BABICY, NIEBYLCU, 
JAZOWEJ, MARKUSZOWEJ I WYŻNEM

– • –

– • –

Przebudowa mostów w ciągu dróg powiatowych to jedno 

z najbardziej kosztownych zadań w modernizacji infrastruktu-

ry drogowej. Mosty te wymagają modernizacji, gdyż powstały 

w obecnie nie stosowanych już technologiach, a ogranicze-

nia tonażu utrudniają warunki rozwoju gospodarczego wielu 

miejscowości. Dlatego Rada i Zarząd Powiatu wspólnie z Po-

wiatowym Zarządem Dróg w Strzyżowie przygotowują kolej-

ne projekty, angażując na ten cel środki z Unii Europejskiej, 

budżetu państwa, budżetu powiatu, w niektórych zadaniach 

udział własny do składanych projektów pomogły sfi nansować 

samorządy gmin ze swoich budżetów.

TERMOMODERNIZACJA OBIEKTÓW 
UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ 
POWIATU STRZYŻOWSKIEGO

Zwiększenie jakości i efektywności wykorzystania ener-

gii cieplnej poprzez m.in. termomodernizację obiektów jed-

nostek organizacyjnych powiatu stanowi jedno z głównych 

zadań inwestycyjnych podejmowanych przez władze powiatu 

w ostatnich latach. Obok budynków szpitala, także obiekty 

szkół, jednostek pomocy społecznej, budynek Powiatowego 

Zarządu Dróg zostały już zmodernizowane pod tym kątem. 

Obecnie przez Instytucję Zarządzającą rozpatrywany jest ko-

lejny projekt, którego celem będzie m.in. termomoderniza-

cja Przychodni Powiatowej przy ul. Parkowej w Strzyżowie 

oraz Starostwa Powiatowego. Ogółem na te cele przeznaczono 

do tej pory kwotę ok. 5 mln zł

PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ
NIEBYLEC – GWOŹNICA

Przebudowa drogi powiatowej Niebylec – Gwoźnica wraz 

z przebudową mostów i budową chodników to jedna z naj-

większych inwestycji drogowych Powiatu Strzyżowskiego. 

Na tej drodze m.in. w ramach Regionalnego Programu Opera-

cyjnego zrealizowano w latach 2009 i 2010 projekt za kwotę 

ponad 5,5 mln zł, przy czym fi nansowy wkład własny do tego 

projektu pokryty został blisko po połowie z budżetu powiatu 

i budżetu gminy Niebylec. Wcześniej na tej drodze położono 

nową nawierzchnię, oddano do użytku nowy most i wykona-

no inne prace. Nowe chodniki, podnoszące bezpieczeństwo 

pieszych użytkowników dróg, powstają też sukcesywnie w in-

nych miejscowościach naszego powiatu.

WYBRANE PROJEKTY AKTUALNIE 
PRZYGOTOWANE PRZEZ SAMORZĄD 

POWIATOWY, OCZEKUJĄCE NA REALIZACJĘ:

• Likwidacja skutków osuwisk w powiecie strzyżowskim 
wraz z zabezpieczeniem infrastruktury przed dalszym 
osuwaniem się ziemi – likwidacja i zabezpieczenie 5 osu-

wisk na terenie powiatu strzyżowskiego;

• Odbudowa mostu na potoku Glinik w ciągu drogi po-
wiatowej nr 1923 R Frysztak-Kobyle – Jazowa - odbu-

dowa mostu jednoprzęsłowego, na którym wprowadzono 

ograniczenie dopuszczalnego obciążenia konstrukcji do 

5 ton wskutek złego stanu technicznego;

• System geoinformacyjny powiatu strzyżowskiego – trze-

ci już projekt z zakresu społeczeństwa informacyjnego, 

którego celem będzie modernizacja powiatowych baz geo-

dezyjnych;

• Modernizacja i doposażenie obiektów dydaktycznych 
Zespołu Szkół w Czudcu oraz Przedszkola nr 2 Specjal-
nego we Frysztaku - dostosowanie obiektów do potrzeb 

osób niepełnosprawnych ruchowo i poprawy dostępności 

bazy dydaktycznej;

• Polepszenie warunków życia mieszkańców DPS w Glini-
ku Dolnym poprzez adaptację poddasza, a także podnie-
sienie kwalifi kacji personelu w celu zastosowania inno-
wacyjnych metod pracy z mieszkańcami – projekt złożony 

do Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy, mający 

na celu rozszerzenie działalności DPS w Gliniku Dolnym 

i wdrożenie nowych metod pracy z mieszkańcami.

Więcej informacji o projektach realizowanych przez samorząd 

powiatowy znaleźć można w serwisie internetowym 

www.strzyzowski.pl
[Inf. wł.]


