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Lucjusz Nadbereżny najlepszm 
menedżerem podkarpackiego samorządu
Na uroczystości Dnia Samorządu Terytorialnego w Rzeszowie 
spotkali się wójtowie, burmistrzowie, starostowie oraz prezydenci 
z całego Podkarpacia. Stalową Wolę reprezentował włodarz miasta 
Lucjusz Nadbereżny, który z rąk marszałka województwa podkar-
packiego Władysława Ortyla odebrał Nagrodę Samorządową za 
najlepiej zarządzane miasto na Podkarpaciu.

– Miałem zaszczyt przyjąć to wielkie wyróżnienie dzięki 
wspaniałym mieszkańcom Stalowej Woli, którzy każdego dnia 
inspirują i motywują do wspólnego i pozytywnego działania.  
Dziękując Kapitule za tę motywującą do dalszej pracy nagrodę, chcę 
podkreślić, że nie ma dla mnie większego wyróżnienia, wyzwan-
ia oraz ambicji do codziennej aktywności na rzecz Mieszkańców  
i Miasta Stalowej Woli, jak praca na stanowisku prezydenta nasze-
go wyjątkowego Miasta. Zwłaszcza, że doskonale wiem, jak wiele 
jeszcze mamy wspólnie do zrobienia. Nie byłoby to możliwe bez pro-
fesjonalnego zespołu pracowników Urzędu Miasta oraz wszystkich 
jednostek miejskich, z którymi wspólnie pracujemy nad projektem 
miasta nowoczesnego, przyjaznego i pięknego. Zapewniam, że nie 
brakuje mi pomysłów i determinacji, aby Mieszkańcy każdego dnia 
odczuwali dumę ze Stalowej Woli – miasta, które kochamy! – pod-
kreślił Lucjusz Nadbereżny prezydent Stalowej Woli.

Podczas uroczystości nagrodzono również najlepsze 
samorządowe strony internetowe i fanpage samorządów na face-
booku. Strona Urzędu Miasta w Stalowej Woli znalazła się w gronie 
trzech najlepszych obok Urzędu Gminy Dębica oraz Starostwa 
Powiatowego w Mielcu.

Huta Stalowa Wola S.A. na liście 500 
Największych Firm Rzeczpospolitej 
Redakcja Rzeczpospolitej po raz 21. przygotowała zestawienie 
największych firm. Lista ta uznawana jest za najbardziej prestiżowy 
ranking przedsiębiorstw funkcjonujących w Polsce. Huta Stalowa 
Wola już po raz drugi została uwzględniona w zestawieniu, 
awansując o 70 miejsc względem poprzedniej edycji. 

Rok temu HSW zajęła 450 miejsce, z przychodami na 
poziomie 550 mln zł. Teraz Spółka znalazła się na miejscu 380,  
z przychodami przekraczającymi 715 mln zł. Na tak dobre wyniki 
finansowe miały wpływ działania zarządcze, dzięki którym 
udało się wdrożyć wiele istotnych zmian zarówno na poziomie 
produkcyjnym, jak i technologicznym. 

Firma zrestrukturyzowała także obszar współpracy  
z poddostawcami i kooperantami. HSW szczyci się również 
terminową realizacją dostaw swoich produktów do armii,  
w tym sprzętu tworzącego dywizjonowe moduły ogniowe oparte 

o najnowocześniejszy sprzęt artyleryjski, tj. haubice Krab oraz 
kompanijne moduły ogniowe z najnowszymi samobieżnymi 
moździerzami Rak. 

„Kozłowski Drzwi” – rodzinna firma
Firma powstała w 1985 roku. Posiada wieloletnie doświadczenia 
i tradycje rodzinne w branży stolarskiej. Rodzina Kozłowskich od 
wielu pokoleń zajmowała się wykonywaniem stolarki budowlanej 
oraz meblowej. 

Firma jest kontynuacją rodzinnej tradycji stolarskiej. 
Działalność stolarską rozpoczął Stanisław Kozłowski, który 
w latach powojennych zajmował się wytwarzaniem stolarki 
otworowej. W późniejszych latach to jego synowie Zbigniew 
i Antoni prowadzili zakład stolarski. Wykonywali okna, drzwi, 
boazerie oraz szafy wnękowe. W latach 90. głównym produktem 
zakładu stolarskiego Zbigniewa Kozłowskiego stały się okna  
i drzwi zewnętrzne. 

Obecnie Zbigniew Kozłowski jest właścicielem ERKADO 
produkującej 30.000 szt. drzwi wewnętrznych miesięcznie oraz 
fabryki drzwi zewnętrznych wysokiej klasy. 

Każde drzwi są konfigurowane według upodobań odbiorcy. 
Przy pomocy wykwalifikowanej kadry mistrzów oraz czeladników 
stolarskich, a także nowoczesnych maszyn i technologii 

pracownicy potrafią zamienić drewno w produkt wysokiej jakości 
drzwi. Rozbudowany zakład produkcyjny – obejmujący tartak, 
suszarnie, hale produkcyjne oraz punkt sprzedaży – gwarantuje 
kompleksową usługę. 
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Nowy most dla Stalowej Woli i regionu
Budowa nowego mostu na Sanie wraz z dojazdami stanowiącymi 
część nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 855 relacji 
Zaklików – Stalowa Wola to inwestycja, która będzie realizowana  
w ramach rządowego programu “Mosty dla regionów”. Rządowe 
wsparcie dla inwestycji zadeklarowali, obecni na konferencji  
w Stalowej Woli, minister inwestycji i rozwoju Jerzy Kwieciński, 
minister infrastruktury Andrzej Adamczyk oraz jego zastępca  
Rafał Weber.

– Budowa obwodnicy Stalowej Woli, budowa drogi ekspresowej 
S19, planowana droga ekspresowa S74 wymagają, aby do tych 
węzłów komunikacyjnych można było z tak ważnego ośrodka 
przemysłowego jak Stalowa Wola szybko dotrzeć – powiedział 
marszałek Władysaw Ortyl.

Budowa mostu zmieni zasadniczo topografię terenu, otworzy 
nowe możliwości inwestycyjne, mieszkaniowe i gospodarcze –
także dla gmin Radomyśl nad Sanem i Pysznica. 

– Będzie to wyjątkowy, piękny, nowoczesny, a jednocześnie 
bezpieczny obiekt inżynieryjny na skalę ogólnopolską, o łącznej 
długości ok. 2 km. Połączy nasze miejscowości i nada im nowy 
charakter gospodarczy i komunikacyjny – powiedział prezydent 
Stalowej Woli Lucjusz Nadbereżny.

Inwestycja jest efektem wielkiej odwagi i determinacji władz 
Stalowej Woli oraz dobrej współpracy na wszystkich szczeblach 
samorządowych i rządowych.

Budowa obwodnicy Stalowa Wola-Nisko
13 maja 2019 roku na odcinku istniejącej trasy Podskarpowej  
w rejonie skrzyżowania z ulicą Chopina, symbolicznym wbiciem  
łopaty, przy udziale parlamentarzystów, przedstawicieli rządu, 
władz wojewódzkich, samorządowych, wykonawcy i inwestora, 
rozpoczęła się budowa długo wyczekiwanej obwodnicy Stalowej 
Woli i Niska. 

 – Ta inwestycja przez minione lata miała bardzo pod wiatr.  
44 lata minęły od momentu pierwszych prac do czasu, kiedy spo-
tykamy się, aby rzeczowo rozpocząć realizację tak długo oczekiwa-
nego odcinka drogi. Ta obwodnica nie tylko połączy nasze miasta, 
ale przede wszystkim otworzy nam nowe okno na świat, dzięki 
bezpośredniemu połączeniu z drogą szybkiego ruchu S19. To dla nas 
bardzo ważne rozwiązanie z punktu widzenia rozwoju gospodarcze-
go, społecznego, ale również komfortu życia naszych mieszkańców 

– mówił Lucjusz Nadbereżny prezydent miasta Stalowej Woli.
Włodarz miasta podziękował osobom zaangażowanym  

w powstanie tej inwestycji. – Wielkie podziękowanie kieruję na 
ręce Pani Senator Janiny Sagatowskiej, która w momencie dużego 
zagrożenia dla projektu obwodnicy Stalowej Woli i Niska, wspól-
nie z samorządem Niska, podjęła skuteczną interwencję – mówił 
prezydent Lucjusz Nadbereżny. Podziękowania skierował też do 
wiceministra inwestycji i rozwoju Adama Hamryszczaka, wice-
ministra infrastruktury Rafała Webera i na jego ręce do ministra 
Andrzeja Adamczyka.

– Bardzo się cieszę, że realizacja obwodnicy wkracza w ostatnią 
fazę – budowlaną. Marzec 2021 roku to czas, kiedy powinna być już 
przejezdna. To bardzo ważna inwestycja dla obu miast: Stalowej 
Woli i Niska. Wyprowadza ruch ciężki z centrów tych ośrodków, 
przez co zostanie zmniejszona emisja spalin – mówił wiceminister 
infrastruktury Rafał Weber.

Adam Hamryszczak podsekretarz stanu w Ministerstwie 
Inwestycji i Rozwoju, podkreślając wagę tej inwestycji dla miesz-
kańców Stalowej Woli i Niska, ale również dla miejscowości 

– Most jest bardzo potrzebny mieszkańcom i biznesowi. Jest 
ważny nie tylko dla Stalowej Woli i wielu innych gmin, ale również 
dla całego województwa. Pozwoli na włączenie Stalowej Woli  
w ogólnopolski obieg drogowy – stwierdził minister Kwieciński.

Koszt budowy mostu sięgnie 360 mln. Przewidywany termin 
oddania do użytku to 2025 rok.

►
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przyległych, powiedział – Obwodnica poprawia bezpieczeństwo, 
poprawia płynność ruchu, ale tak naprawdę wyprowadza ruch 
tranzytowy poza centra miast, co jest niezwykle istotne i w kon-
sekwencji daje szansę rozwoju miejscowości przyległych. Myślę, że 
właśnie tego typu inwestycje przyczyniają się do wzrostu atrak- 
cyjności gospodarczej miejscowości. Są ważne dla przedsiębiorców, 
tworzą nową rzeczywistość gospodarczą.

Budowa 15 km obwodnicy obejmuje odcinek od Stalowej Woli 
– skrzyżowanie Trasy Podskarpowej z ul. Chopina – do połączenia  
z realizowaną drogą ekspresową S19 na terenie gminy Nisko.

Obwodnica będzie drogą jednojezdniową dwupasową o na- 
wierzchni odpornej na koleinowanie, ze skrzyżowaniami jedno- 
poziomowymi i dwupoziomowymi, dwoma łącznikami drogowymi 
z ul. Energetyków i ul. Czarnieckiego w Stalowej Woli.

 Wartość projektu to blisko 290 mln zł.

S 74 Opatów-Nisko w fazie realizacji
Kolejna, strategiczna inwestycja drogowa dla Stalowej Woli weszła 
w fazę realizacji. Przy udziale przedstawicieli parlamentu, rządu, 
Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad oraz władz miasta 
podpisano w Sali Eugeniusza Kwiatkowskiego umowę na wyko-
nanie dokumentacji budowy drogi ekspresowej S74 na odcinku 
Opatów-Nisko, która ma mieć 71 kilometrów. 

– Ta droga jest oknem do rozwoju naszego miasta, Niska, Tarno-
brzega, Sandomierza i powiatów, ponieważ będzie komunikowała 
nasze tereny z autostradami A1 i A2 – powiedział sekretarz stanu 
w ministerstwie infrastruktury Rafał Weber.

– Jest to przede wszystkim krok milowy z punktu widzenia tego, 
gdzie Stalowa Wola będzie za kilka lat, dzięki bezpośredniemu 
połączeniu z drogą szybkiego ruchu S 74, która będzie prowadzić 
do centralnej Polski, ale również do całego szlaku autostradowego. 
Do tej pory często przegrywaliśmy konkurencję z innymi ośrodkami 
położonymi przy najważniejszych szlakach komunikacyjnych. To 
naprawdę rewolucja, która nas czeka – pozytywna. I już do tego się 
przygotowujemy. Cały system dróg, który powstaje wokół nas już 
w tej chwili – wniosek dotyczący budowy trzeciego mostu na Sanie, 

rozpoczęcie budowy obwodnicy Stalowej Woli –  to wszystko w tym 
celu, aby jak najlepiej i najszybciej połączyć miasto Stalowa Wola  
z drogą szybkiego ruchu S 74 – podsumował prezydent Lucjusz 
Nadbereżny.

Dofinansowanie na inwestycje drogowe   
dla Stalowej Woli
Stalowa Wola otrzymała dofinansowanie z Funduszu Dróg 
Samorządowych na realizację zadań drogowych.

Fundusz Dróg Samorządowych jest następcą rządowego Pro-
gramu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej 
na lata 2016-2019 i stanowić będzie, począwszy od roku 2019, 
instrument rządowego wsparcia finansowego dla gmin i powiatów 
w obszarze infrastruktury drogowej.

– Fundusz Dróg Samorządowych to dotąd niespotykane 
narzędzie finansowania budowy dróg lokalnych, które przyczyni 
się do prawdziwej pozytywnej rewolucji w przygotowaniu nowej 
infrastruktury drogowej przez samorządy. Przekazane na ten cel 
przez Rząd Premiera Mateusza Morawieckiego rekordowe środki 
finansowe gwarantują finansowanie budowy nowych dróg nawet do 
kwoty 30 mln zł. oraz umożliwiają realizację inwestycji wieloletnich. 
Stalowa Wola w pełni wykorzysta to nowe narzędzie rządowego 
wsparcia. W tej chwili otrzymaliśmy dotację w wysokości ponad 
1,3 mln zł. na modernizację dróg w Rozwadowie, a dokładnie ulicy 
Kopernika, Kochanowskiego i Poprzecznej – powiedział prezydent 
miasta Stalowej Woli Lucjusz Nadbereżny.

Miasto złożyło również kilka innych wniosków na budowę 
łącznika drogowego do budowanej obwodnicy, ulic Krzywej  
i Przestrzennej. Przygotowywane są także kolejne wnioski na 

nabór sierpniowy, które znacząco wpłyną na komfort życia i bez-
pieczeństwo mieszkańców Stalowej Woli.

– Chciałbym bardzo serdecznie podziękować za wsparcie, 
które otrzymujemy od wiceministra infrastruktury Pana Rafała 
Webera odpowiedzialnego za realizację tego historycznego projektu 
rządowego – zaznaczył prezydent Lucjusz Nadbereżny.

Porozumienie Stalowowolskie
15 kwietnia 2019 r. podpisane zostało porozumienie na rzecz 
zapewnienia długookresowych warunków do stabilnego rozwo-
ju stalowowolskiego obszaru gospodarczego, w tym Huty Sta-
lowa Wola S.A. oraz firm i przedsiębiorstw zlokalizowanych  
w rejonie Stalowej Woli, Tarnobrzega, Mielca, Nowej Dęby,  
Niska, Gorzyc, Leżajska. 

Celem tej inicjatywy jest stworzenie najlepszych uwarun-
kowań do rozwoju społecznego i gospodarczego miast i regionów 
z obszaru historycznego Centralnego Okręgu Przemysłowego. 

W imieniu Politechniki Rzeszowskiej dokument podpisał 
rektor prof. dr hab. inż. Tadeusz Markowski. Samorząd repre- 
zentowali: wicemarszałek województwa podkarpackiego Ewa 
Draus, starosta i wicestarosta stalowowolski Janusz Zarzeczny  
i Mariusz Sołtys, prezydent Stalowej Woli Lucjusz Nadbereżny. 
Zarząd HSW S.A. reprezentowali prezes Bartłomiej Zając oraz 
dyrektor operacyjny Jan Szwedo. 

Strony porozumienia zadeklarowały podjęcie działań wspie- 
rających wyższe szkolnictwo techniczne, w tym rozbudowę bazy 
naukowo-badawczej Politechniki. Utrzymanie wysokiej dynami-
ki rozwoju cywilizacyjnego, przemysłowego, naukowego i kul-
turowego regionu stalowowolskiego może zapewnić zwiększenie 
liczby absolwentów wyższych studiów technicznych, gotowych 
do podjęcia pracy w przemyśle maszynowym, motoryzacyjnym  
i zbrojeniowym w regionie. 

Sygnatariusze porozumienia będą współdziałać na rzecz roz-
budowy bazy dydaktycznej, infrastruktury naukowo-badawczej, 
teleinformatycznej oraz laboratoryjnej bazy naukowo- 

badawczej Politechniki Rzeszowskiej w Stalowej Woli z dostępnych 
źródeł finansowania, w tym ze środków własnych oraz Minister- 
stwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. 

Władze uczelniane, wspólnie z samorządem i Hutą, chcą 
uruchomić Centralne Laboratorium Dydaktyczno-Naukowe  
i Badawczo-Wdrożeniowe Wydziału Mechaniczno-Technolo- 
gicznego, a także wybudować linię światłowodową w ramach Pol-
skiej Szerokopasmowej Sieci Naukowej PIONIER, do której zo- 
staną włączone wszystkie szkoły wyższe i przemysłowe ośrodki 
badawczo-rozwojowe zlokalizowane w regionie. 

Konferencja „Porozmawiajmy o biznesie”
Właściciele firm ze Stalowej Woli i regionu licznie przybyli  
12 czerwca br. do Hotelu Hutnik w Stalowej Woli na spot-
kanie „Porozmawiajmy o biznesie” z prezydentem miasta 
Stalowej Woli Lucjuszem Nadbereżnym i przedstawicie-
lami Polsko-Niemieckiej Izby Przemysłowo-Handlowej.  
          Spotkanie było doskonałą okazją do poznania nowych zasad  
i szans na prowadzenie biznesu w Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefie 
Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN. 
        Stelmach Kancelaria Adwokacka zaprezentowała warunki 
bezpiecznego prowadzenia i rozwijania biznesu w dobie dyna- 
micznych zmian w przepisach. Potencjał Podkarpacia, jak 
zaznaczyła dyrektor Polsko-Niemieckiej Izby Przemysłowo – 
Handlowej Anna Chojnacka, jest dostrzegany, w związku z tym 
Izba dołoży wszelkich starań aby swoje działania wzmacniać  
w tym regionie. Z kolei prezydent Stalowej Woli Lucjusz  
Nadbereżny zaznaczył, że relacje polsko-niemieckie w naszym 
mieście są dobre, nie tylko w teorii ale również w praktyce, poprzez 
obecność kapitału niemieckiego. To on bowiem zdynamizował 
Stalowowolską Strefę Gospodarczą i odmienił nasze miasto.
     – Dzięki temu otworzyły się kolejne relacje, perspektywy 
rozwoju związane z inwestowaniem tu kapitału niemieckiego. 

Jesteśmy takim miastem, które ma wielkie ambicje biznesowe. 
Przedsiębiorcy są otwarci na nowe doświadczenia i inwestycje. 
Miasto nadal będzie mocno wspierać stalowowolską strefę 
przemysłową – powiedział prezydent Lucjusz Nadbereżny. 
       Polsko-Niemiecka Izba Przemysłowo-Handlowa (AHK Pol-
ska) reprezentuje interesy około 1000 firm członkowskich  
i od dwudziestu lat działa na rzecz rozwoju polsko-niemieckich 
stosunków gospodarczych. 
        W programie spotkania „Porozmawiajmy o biznesie” nie 
zabrakło tematu firm rodzinnych w Polsce. Przedstawiciele 
Santander Bank Polska S.A. podzielili się swoimi spostrzeżeniami 
na temat sytuacji firm rodzinnych w Polsce, które mają duży udział 
w PKB, tworzeniu miejsc pracy, świadomości konsumentów oraz 
partnerów biznesowych. 
         Kluczem do sukcesu jest odpowiedni dobór formy prawnej 
firmy. Systematyczne zwiększanie bezpieczeństwa prawnego  
i podatkowego przedsiębiorstwa stanowi gwarancję dobrego 
przygotowania do sukcesji lub akwizycji. 
        Atmosfera rozmów sprzyjała nawiązywaniu nowych kon-
taktów biznesowych oraz integracji środowiska biznesowego  
w regionie. 


