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Pismo Burmistrza i Rady Miejskiej w Leżajsku
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Obwodnica miasta Leżajska oddana!
Już tętni życiem!

(szczegóły w SPECJALNYM WYDANIU
 „Biuletynu Miejskiego”)



ŚWIĘTO MB SIEWNEJ

FESTYN U BERNARDYNÓW

DZIEŃ ZA DNIEM

8 września w kościele katolickim obchodzone jest święto Narodzenia 
Najświętszej Maryi Panny, nazywane też świętem Matki Boskiej Siewnej. 
Tego dnia rolnicy dziękują za zebrane plony i efekty swej pracy w symbo-
licznych wieńcach dożynkowych oraz ziarno do poświęcenia przed wsia-
niem w ziemię przynoszą do kościoła.

Od piętnastu lat do Bazyliki w Leżajsku w tym dniu przybywają 
nie tylko rolnicy na Powiatowe Dożynki, ale też kompanie honorowe 
służb mundurowych: żołnierzy, policjantów, strażaków, służby celnej  
i więziennej, a od kilku lat również Straży Marszałkowskiej Sejmu RP 
a także młodzież z Jednostki Strzeleckiej. Nie inaczej było w tym roku.

Podczas koncelebrowanej mszy św., której przewodniczył ks. bp 
Edward Frankowski, odbyło się uroczyste zawierzenie służb munduro-
wych Matce Boskiej Leżajskiej.

W leżajskiej uroczystości oprócz pielgrzymów wzięli udział przed-
stawiciele władz województwa podkarpackiego, powiatu leżajskiego, 
Leżajska i gmin ościennych.

(bwl), Fot. Wacław Padowski

W niedzielę, 14 września br. na placu przed Domem Pielgrzyma 
przez całe popołudnie i wieczór bawiono się na Festynie u bernar-
dynów. 

Były zabawy, gry i konkursy, pokazy policji i straży pożarnej a ak-
cji edukacyjnej przyświecało hasło „Bądź widoczny na drodze”. Wokół 
roznosiła się woń bigosu, a imprezę zwieńczył wspaniały pokaz sztucz-
nych ogni.

Wystąpiły zespoły taneczne z MCK, Ziemia Leżajska z ZST i Mała 
Ziemia Leżajska z SP 3 oraz zespół muzyczny Drogowskaz i orkiestra 
z Kuryłówki z marżonetkami. Zaprezentowały się też dzieci i młodzież 
oazowa Baszta.

Festynowi towarzyszyła uroczystość poświęcenia i otwarcia Fran-
ciszkańskiego Ośrodka Kultury, który znajduje się w pięknych, powsta-
łych w tym roku ogrodach bernardyńskich. Poświęcenia nowo wybu-
dowanego obiektu dokonał o. prowincjał Jarosław Kania. W budynku 
jest duża sala widowiskowa oraz kilka sal, w których odbywać się będą 
spotkania i prelekcje.

Dwa tygodnie wcześniej uroczystość poprzedziło wręczenie przez 
kustosza Sanktuarium o. Joachima Ciupę statuetek wszystkim, którzy 
zasłużyli się przy rewitalizacji zespołu klasztornego i budowie ogro-
dów, a Filharmonia Podkarpacka wystąpiła w Bazylice z koncertem 
„Pamiętajcie o ogrodach”.

(bwl), Fot. Barbara Woś-Lisiecka
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23 października br. w Urzędzie Stanu Cywil-
nego w leżajskim Ratuszu odbyła się wzruszają-
ca uroczystość wręczenia medali „Za długolet-
nie pożycie małżeńskie”.

W imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej 
Polskiej Bronisława Komorowskiego medale 
za 50 wspólnie przeżytych lat Państwu Helenie 
i Stanisławowi Palembasom oraz Józefie i Mie-
czysławowi Rogowskim wręczył Burmistrz 
Leżajska Piotr Urban.

Po ceremonii wręczenia medali Dostojni 
Jubilaci zostali zaproszeni na słodki poczę-
stunek. Spotkaniu towarzyszyła nostalgiczna 
nieco atmosfera, pełna ciepłych wspomnień. 
Nie zabrakło też odniesień do współczesności, 
do dynamicznie zmieniającego się obrazu na-
szego miasta.

(ep), Fot. Leszek Piątkowski

ZŁOTE GODY

DZIEŃ ZA DNIEM

LEŻAJSK PRZEJĄŁ PAŁECZKĘ PO MZK! PUCHAR RECYKLINGU JEST NASZ!
13 października br. zakończyła się ko-

lejna, XV edycja konkursu o Puchar Re-
cyklingu. Tym razem prowadzony pod 
Patronatem Honorowym Ministra Środo-
wiska, Narodowego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej, Polskiej 
Izby Ekologii oraz Związku Miast Polskich 
konkurs otrzymał nieco odmienne, aniże-
li wcześniejsze edycje, zasady wyłaniania 
zwycięzców. Pewnym zmianom uległo rów-
nież grono uczestników. W tym roku po 
raz pierwszy oceniano również pracę po-
szczególnych samorządów. Nowy, szerszy 
wymiar XV edycji konkursu był wynikiem 
„rewolucji śmieciowej”, której konsekwen-
cją było wdrożenie nowych zasad gospoda-
rowania odpadami.

Podczas uroczystej Gali Kongresu Envi-
con, która odbyła się w poniedziałek, 13 paź-
dziernika br. w Poznaniu (na terenie Między-
narodowych Targów Poznańskich) wręczono 
najbardziej prestiżowe nagrody w Konkursie 
o Puchar Recyklingu - Tygrys Recyklingu dla 
Spółki Komunalnej Wschowa, także Puchar 
Recyklingu Narodowego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej dla Przed-
siębiorstwa Gospodarki Komunalnej „Ko-
munalnik” Sp. z o.o. w Kętrzynie, puchar Re-
cyklingu Polskiej Izby Ekologii dla Zakładu 
Gospodarki Odpadami S. A. w Bielsku-Białej 
oraz Puchar Recyklingu Związku Miast Pol-
skich dla Gospodarki Komunalna w Błażo-
wej. Ponadto wręczono jeszcze jeden Puchar. 

Puchar Recyklingu Ministra Środowi-

ska, bo o nim mowa, osobiście wręczył mi-
nister Janusz Ostapiuk, a odebrał go bur-
mistrz Miasta Leżajska Piotr Urban. Zatem 
Gmina Miasto Leżajsk została pierwszym 
zwycięzcą w nowej kategorii konkursu, sta-
jąc się tym samym kontynuatorem trady-
cyjnych już zwycięstw Miejskiego Zakładu 
Komunalnego Sp. z o.o. w Leżajsku, który 
wielokrotnie triumfował w poprzednich 
edycjach konkursu.

Miasto Leżajsk, zgodnie z zasadami kon-
kursu zostało do niego zgłoszone przez Mar-
szałka Województwa, bo to właśnie Marszał-

kowie mieli prawo wskazać Gminy, które na 
tle województwa wyróżniały się w selektyw-
nej zbiórce odpadów poprzez osiągane pozio-
my odzysku i recyklingu. Z terenu Podkarpa-
cia zgłoszone zostało tylko nasze miasto, co 
pokazuje, że naszych mieszkańców „śmiecio-
wa rewolucja” nie przeraziła i dalszym ciągu 
prowadzą wzorowo i odpowiedzialnie selek-
cję odpadów. A trzeba podkreślić, że bez ich 
udziału wszelkie starania i działania spełzłyby 
na niczym. Dlatego gratulacje i podziękowa-
nia należą się również im. 

(pp)

Od lewej: Burmistrz Leżajska Piotr Urban, Państwo Helena i Stanisław Palembasowie, 
Państwo Józefa i Mieczysław Rogowscy oraz kierownik USC Elżbieta Piątkowska.

JUBILATKA

W dniu 5 listopada 2014 r. Pani 
Maria Dec z Leżajska obchodziła 103 
urodziny .

Dostojnej Jubilatce życzenia złożył 
Burmistrz Leżajska Piotr Urban.

Na zdjęciu: na pierwszym planie 
Jubilatka MARIA DEC, za nią syn z żoną 
oraz burmistrz Piotr Urban i kierownik 
USC w Leżajsku E. Piątkowska.

Fot. L. Piątkowski
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finansowań od 2014 roku jest nastawiona na 
zupełnie inne priorytety niż budowa obiek-
tów kubaturowych, sportowych, czy remon-
ty. 

• Czego Pan żałuje? 
• Niczego nie żałuję. Zawsze moim ma-

rzeniem było to, żeby w mieście rozwija-
ły się tereny budowlane i infrastruktura,  
a szczególnie drogi. Mamy kilka wydzielo-
nych osiedli pod budownictwo mieszkanio-
we, mieszkańcy chcą sami budować własne 
domy. Uważam, że zasługują na to, żeby 
do nich dojeżdżać po porządnych drogach. 
Chciałbym też zakończyć wypłatę wszyst-
kich odszkodowań za grunty pod drogi  
i chciałbym te drogi wraz z infrastrukturą 
zrealizować. W przeszłości zazwyczaj było 
tak, że budynki mieszkalne stały dwadzie-
ścia, trzydzieści lat, a dopiero potem budo-
wano drogi. To powinno się zmienić.

• Co jeszcze się nie udało?
• Przede wszystkim - aczkolwiek mieli-

śmy na to bardzo mały wpływ – nie udało 
się sprawić, ażeby spadło w mieście Leżajsku 
bezrobocie. Bo jest to jednak najważniejsza 
sprawa, żeby mieszkańcy mieli pracę. Mając 
pracę, mieszkańcy mają dochód, wydają te 
pieniądze w mieście i tym samym nakręca-
ją koniunkturę. Boleję nad tym, że czołowe 
kiedyś zakłady miasta nie odbiły się od dna  
i nie poszły do przodu. W kilku z nich ma-
leje produkcja i przeprowadza się kolejne 
restrukturyzacje – jak się to ładnie nazywa. 
Jest to niepokojące zjawisko, bo uważam, że 
podstawą wszelkiego bytu jest praca, która 
oprócz dochodu finansowego, daje satys-
fakcję, poczucie bezpieczeństwa, stwarza 
perspektywy, a to służy rodzinom i miastu. 
Zawsze miasto jest bogate bogactwem swo-
ich mieszkańców.

• Widzi Pan jakieś wyjście z tej kwadra-
tury koła?

• Miasto Leżajsk, niestety, nie dysponuje 
terenami, które można by zaoferować inwe-
storowi. Wielokrotnie spotkałem się z sy-
tuacją, kiedy inwestor mówi: potrzebuję 20 
hektarów z dobrym dojazdem, z zapleczem 
mediów energetycznych. Takich terenów  
w mieście nie mamy, ale te miejsca pracy 

ROZMOWY

WYKORZYSTALIŚMY SZANSĘ

Rozmowa
Z BURMISTRZEM LEŻAJSKA

Piotrem Urbanem

• Czteroletnia kadencja w samorządzie 
dobiega końca. Czy mógłby Pan podsumo-
wać ją w kilku zdaniach?

• Patrzę na nią z satysfakcją, bo mimo 
dokuczliwego nie tylko w Polsce, ale w ca-
łym świecie, kryzysu, spadku dochodów 
własnych gminy - udało nam się zrealizować 
wiele przedsięwzięć, i to nie tylko dzięki do-
tacjom unijnym, ale również dzięki własnym 
działaniom oszczędnościowym. Taka była 
potrzeba chwili. Uważam, że była to udana 
kadencja tak w działaniach organizacyjnych, 
jak i w działaniach inwestycyjnych. Zapy-
tano mnie kiedyś, czy są jakieś moje dzia-
łania, których bym się wstydził albo chciał  
o nich zapomnieć. Myślę, że nie było ra-
żących „wpadek”. Natomiast każdy z nas 
chciałby, żeby wszystkie decyzje, jakie po-
dejmuje, były najlepsze, wymarzone, słusz-
ne, a to nie jest tak do końca możliwe.

• Była to chyba trudna kadencja, bo 
znacznie uboższa finansowo od poprzed-
nich.

• Moja kadencja to okres perspektywy fi-
nansowej 2007 – 2014. Można powiedzieć, 
że ostatnim rzutem na taśmę udało nam się 
pozyskać zewnętrzne środki unijne na reali-
zację pilnych zadań w mieście, jak remont 
dom kultury i biblioteki oraz paru innych 
inwestycji. Pieniądze z nowej perspektywy 
unijnej będą dopiero za rok, za dwa lata. 
My wykorzystaliśmy szanse, jakie stwarzały 
ostatnie unijne programy. I to poczytuję za 
sukces. Uważam, że mimo spadku docho-
dów własnych, za wszelką cenę należało zro-
bić wszystko, ażeby te unijne środki finanso-
we pozyskać. Kiedy dotacja sięga 85 procent 
kosztów inwestycji, trzeba poszukać swoich 
15 procent, więc trzeba stanąć na głowie, 
by takiej szansy nie zaprzepaścić. Byłoby 
wielkim grzechem zaniedbania nieskorzy-
stanie z tych możliwości. Najcenniejsze jest 
to, że udało nam się skorzystać z pieniędzy 
unijnych dosłownie w ostatniej chwili. Tym 
bardziej, że nowa perspektywa unijnych do-

nie muszą powstawać w  granicach admi-
nistracyjnych miasta, mogą one powstawać 
na terenie gminy Leżajsk, która nas dookoła 
otacza. Zawsze, jeżeli powstaje zakład pra-
cy w pobliżu Leżajska, to jest on w stanie 
wchłonąć również mieszkańców Leżajska. 
Dlatego uważam, że należy utrzymywać bar-
dzo przyjazne stosunki z Gminą i wspólnie  
z wójtem Gminy Leżajsk zabiegać o pozy-
skanie inwestorów, co już czyniliśmy.

• Minione cztery lata to Pana pierwsza 
kadencja na stanowisku burmistrza, ale 
pracy w samorządzie poświęcił Pan bez 
mała ćwierć wieku. 

• Pracę w samorządzie rozpocząłem  
w dziewięćdziesiątym roku. Pierwszą kaden-
cję byłem członkiem Komisji Gospodarczej, 
w następnych byłem radnym, a potem przez 
dwie kadencje zastępcą burmistrza.

• Jak z perspektywy lat patrzy Pan na 
działania samorządowe?

• Widzę, że samorządom wiedzie się co-
raz gorzej. Nie tylko ja to dostrzegam. Wszy-
scy utyskują, bo na samorządy nakłada się 
mnóstwo obowiązków, z każdym rokiem ich 
przybywa, a pieniędzy na ich realizację uby-
wa. Każda nowa reforma wprowadza pewne 
obostrzenia, zwiększa zakres obowiązków, 
zmusza samorządy do ustawicznego szuka-
nia oszczędności na każdym kroku, żeby po-
dołać tym nowym obowiązkom. Klasycznym 
przykładem jest ustawa o odpadach. Docho-
dy z tego tytułu przechodzą przez budżet 
miasta. Czemu to służy? Temu, że nasz do-
chód wzrósł o ponad milion złotych rocznie, 
więc spadła subwencja, bo mamy większe 
dochody. Podobnie wyszły gminy na opo-
datkowaniu dróg. Ale per saldo dochód jest 
wyższy. Więc jest mniejsza subwencja. Są to 
tak zwane „wirtualne” zabiegi budżetowe. 
Dostrzegam przez lata, że każdemu  samo-
rządowi jest coraz trudniej – jest to również 
zdanie innych kolegów samorządowców. 

Natomiast, jeśli chodzi o sam samorząd, 
uważam, że to jedna z fantastycznych re-
form, najbardziej udanych po roku dzie-
więćdziesiątym, nie mająca równych sobie 
w innych dziedzinach. Tak jak polskie gmi-
ny, wszystkie miejscowości poszły w górę  
w zakresie infrastruktury, wyglądu, pozio-
mu życia, to chyba nie było takiego okresu 
jeszcze w historii. Tak trzymać! I nie psuć 
tego.

• Nie da się ukryć, że maczała w tym 
palce Unia Europejska.

• Środki unijne pozwoliły na realizacje 
większych zadań, przed którymi jako sa-
morządy staliśmy, natomiast sam fakt samo 
rządzenia się stworzył możliwość dla każde-
go samorządu samodzielnego decydowania  
o priorytetach. My wójtowie, burmistrzowie 
czy prezydenci miast jesteśmy na co dzień 
blisko problemów każdego mieszkańca. Lu-
dzie - siedzący przy biurkach w Warszawie, 
czy na Wiejskiej - mają zgoła inną perspek-
tywę widzenia spraw zwykłego człowieka  
w dalekiej Polsce powiatowej, czy w gminie. 
To my mieszkańcy - wiemy najlepiej, czego 
nam potrzeba, bo jesteśmy tu, na miejscu. 
I gdyby były jeszcze większe możliwości fi-
nansowe… Marzy mi się, żeby były środki 
na drogi. Bo proszę przyjąć do wiadomości, 
że w kraju jest 20 milionów pojazdów! To 
już nie co drugi Polak, to prawie każdy do-
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25 sierpnia br. z udziałem prof. Józefa Serafina oraz Warszawskiej Orkiestry Smyczkowej  
im. Zenona Brzewskiego z towarzyszeniem naszej skrzypaczki Magdaleny Kołcz zakończył się 
XXIII Międzynarodowy Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej w Leżajsku.

Koncert organizowany był w ramach promocji realizacji projektu „Rewaloryzacja i poprawa 
dostępności bazyliki i klasztoru OO.Bernardynów w Leżajsku” współfinansowanego ze środków 
Unii Europejskiej.

SPOTKANIA

WYKORZYSTALIŚMY SZANSĘ

„TRÓJKA” WYRÓŻNIONA W OGÓLNOPOLSKIM KONKURSIE

XXIII MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL MUZYKI                      
ORGANOWEJ I KAMERALNEJ W LEŻAJSKU JUŻ ZA NAMI!

Nowy rok szkolny rozpoczął się w Szkole Podstawowej nr 3 od prezentów. Każdy uczeń opu-
ścił tego dnia szkołę z nowiutkim plecakiem. Ta miła niespodzianka była efektem działań naszej 
szkoły w ubiegłym roku. W maju przystąpiliśmy do VIII edycji programu społecznego „Kolorowe 
boiska… czyli Szkolna Pierwsza Liga”. 

Organizatorem kampanii jest Fabryka Farb i Lakierów Śnieżka SA, a tegoroczną edycję pa-
tronatem honorowym objął Minister Sportu i Turystyki Andrzej Biernat. Konkurs skierowany 
jest do szkół podstawowych, które nie mają boiska szkolnego lub posiadany przez nie obiekt jest 
w złym stanie technicznym i wymaga gruntownej renowacji. Zgłoszenia szkoły do programu 
dokonuje gmina.

Tegorocznym zadaniem konkursowym było przygotowanie prac w postaci wideoklipów w 
konwencji lip dub, ilustrujących hasło przewodnie konkursu – „Kolorowo i sportowo”. Lip Dub 
nagrywany jest jednym nieprzerwanym ujęciem z zastosowaniem dowolnego podkładu mu-
zycznego. Występujące w nim osoby śpiewają z playbacku wybrany przez siebie utwór, wykonu-
jąc wcześniej ustaloną (lub spontaniczną!) choreografię. Kamera często podąża za wykonawca-
mi, a otoczenie zmienia się dynamicznie. Do tegorocznej edycji konkursu przystąpiło 109 szkół 
ze wszystkich województw.

Do naszego lip duba pod hasłem „Tu na razie jest ściernisko, ale będzie super boisko”, wy-
korzystaliśmy znaną wszystkim piosenkę zespołu Golec uOrkiestra. Scenariusz klipu był pomy-
słem Grażyny Olszowy i Macieja Peszko, który odpowiadał również za stronę techniczną filmu. 

Jury konkursu wyróżniło 4 szkoły za kreatywność. Nasza szkoła otrzymała je „za scenariusz 
i za Królewnę Śnieżkę”. Ta nagroda jest dla nas bardzo cenna, ponieważ nasza praca i pomysło-
wość zostały docenione przez profesjonalistów. Nagrodą od sponsora, czyli firmy „Śnieżka” były 
farby o wartości 1500 zł oraz plecaki dla każdego ucznia. Wręczyliśmy je wszystkim dzieciom  
w dniu rozpoczęcia roku szkolnego. Ten miły akcent uwieczniliśmy na wspólnym zdjęciu.

Zachęcamy do obejrzenia naszego lip duba na stronie www.koloroweboiska.pl w zakładce 
„Ranking szkół”.

(er)

rosły. Więc trzeba sobie zadać pytanie: gdzie 
te samochody będą parkować, gdzie będą 
tankować paliwo, po jakich drogach będą się 
poruszać, aby inni czuli się bezpiecznie? Po-
patrzmy na miasto Leżajsk – wciąż powstają 
nowe miejsca do parkowania i wciąż ich jest 
za mało! Ale to chyba taki znak naszych cza-
sów, że samochody zaczynają być nie luksu-
sem, lecz narzędziem pracy. 

• Kandyduje Pan w najbliższych wybo-
rach na burmistrza miasta Leżajska. Co się 
Panu marzy?

• Myślę o kontynuacji pewnych przedsię-
wzięć w zakresie rozwoju miasta, czyli o no-
wych terenach budowlanych, nowych osie-
dlach wyposażonych w infrastrukturę. Nie 
ukrywam, że jestem dumny i mam ogromną 
satysfakcję z powodu, że oddana została do 
użytku obwodnica miasta Leżajska. Współ-
pracując z inwestorem i wykonawcą, tak 
kierowaliśmy procesem w przygotowaniach 
dokumentacji i realizacji, ażeby ta droga, 
łącznie z drogami serwisowymi stworzyła 
możliwość dalszego rozwoju miasta po obu 
jej stronach, także w zachodniej części. Tak 
zwane przejazdy gospodarcze pod obwodni-
cą czy nad nią posiadają parametry pozwa-
lające w przyszłości na realizację pełno wy-
miarowych dróg, ażeby można było rozwijać 
miasto także w kierunku zachodnim.

Marzy mi się też stworzenie systemu 
ścieżek rowerowych, spacerowych, do nor-
dic walkingu. Chciałbym, ażeby w oparciu 
o Ogólnopolską Trasę Rowerową Polski 
Wschodniej powstał system  ścieżek i tras 
wokół miasta, do najważniejszych obiek-
tów zabytkowych w mieście, a także do są-
siednich miejscowości. Jazda na rowerze  
i  chodzenie stają się coraz bardziej modne, 
zaczynamy dostrzegać i doceniać potrze-
bę ruchu. Marzy mi się, aby miasto Leżajsk 
było opasane takimi drogami, które pozwa-
lają na bezpieczne uprawianie  rekreacji oraz 
propagowanie zdrowego stylu życia poprzez 
ruch na świeżym powietrzu. Nie wyczyno-
wy, relaksowy. 

Myślę również o terenie rekreacyjnym 
na osiedlu wielorodzinnym, mówię o Spół-
dzielni Mieszkaniowej, o nowym i tańszym 
źródle ciepła dla miasta, bo to rzutuje na wy-
datki mieszkańców.

Trzeba w dalszym ciągu dbać o wysoki 
poziom usług komunalnych w mieście, wy-
soki poziom szkolnictwa i kultury. Chciał-
bym, aby Festiwale i koncerty prezentowały 
nadal wysoki poziom artystyczny i żebyśmy 
mogli je spokojnie przeprowadzać - bez kło-
potów finansowych. Mieszkańcy na te wyda-
rzenia czekają.

Jestem zdania, że podstawą wszelkich 
działań jest odpowiedni poziom kształcenia 
od przedszkola poczynając, to baza do dal-
szych kroków kariery zawodowej każdego 
młodego człowieka. 

Te wszystkie uwarunkowania, rozwój 
miasta, miejsca pracy, powinny zaowocować 
zatrzymaniem młodego pokolenia w Leżaj-
sku, aczkolwiek uważam, że w tej materii 
wielkie zadanie stoi przed Państwem pol-
skim, które musi systemowo w całej Polsce 
- coś konkretnego w tych sprawach posta-
nowić. 

• Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiała  Barbara Woś-Lisiecka



Biuletyn Miejski6

GOSPODARKA

INWESTYCJE W LEŻAJSKU W ROKU 2011

• Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 2, budowa hali sportowej, 
w której znajdują się boiska do siatkówki, koszykówki, tenisa, komet-
ki. Przy niej znajduje się zaplecze socjalne (szatnie, węzły sanitarne, 
widownia na 96 miejsc). Powstały też nowe szatnie dla uczniów; każdy  
z nich ma swoją zamykaną szafkę na książki, zeszyty i przybory szkol-
ne. Zagospodarowane zostało otoczenie szkoły, zmodernizowano bo-
isko asfaltowe na boisko o nawierzchni poliuretanowej do siatkówki, 
koszykówki i piłki ręcznej. Dla bezpieczeństwa wykonano ogrodzenie 
z siatki o wysokości 3 metrów oraz piłkochwyty z siatki o wysokości  
4 metrów. W budynku szkoły powstały sale dydaktyczne wyposażo-
ne w nowoczesne komputery, tablice interaktywne do prowadzenia 
ciekawszych zajęć. Wartość całego zadania – 4 775 137 zł, w tym – 
dofinansowanie 3 209 638 zł z Europejskiego Funduszu Rozwoju Re-
gionalnego i 900 000 zł Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej.

• Remont ulic: Żeromskiego, Przemysłowej i Klasztornej - war-
tość zadania 893 478 zł, w tym dofinansowanie 442 900 zł.

• Przejazd kolejowy przez ulicę Sanową – wartość zadania 
600 000 zł, sfinansowane przez PKP. 

• Budowa ulicy Żeromskiego boczna – wartość zadania 39 661 zł, 
dofinansowanie 20 000 zł.

• Budowa drogi łączącej ul. Jagiełły z obwodnicą miasta. Wy-
konano m. in. chodnik, ekrany dźwiękochłonne, lampy oświetlenia 
ulicznego. Wartość całego zadania 3 039 822 zł, w tym – dofinanso-
wanie 1 761 008 zł z Europejskiego Fudnuszu Rozwoju Regionalnego.

• Rewitalizacja Ratusza – wymieniono stolarkę drzwiową i okien-
ną w starej części, wymieniono więźbę dachową i pokrycie dachu. 

Koszt inwestycji 338 513 zł.
• Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 3. Wartość 

zadania 160 000 zł, w tym dofinansowanie 80 000 zł z Budżetu Pań-
stwa. 

• Remont przejścia podziemnego dworca PKP – wymieniono 
popękane płytki, uszczelniono sufit, odmalowano ściany. Koszt inwe-
stycji 89 000 zł sfinansowanej w całości przez PKP.

• Remont fragmentu ulicy Mickiewicza – położono nową na-
wierzchnię asfaltową od Ronda Jana Pawła do ulicy kpt. Kuczka.

• Budowa chodnika od ul. Kołłątaja do ul. Sandomierskiej. 
Koszt inwestycji 18 951 zł.

• Remont ulicy Franciszkańskiej – wykonano nową nawierzch-
nię asfaltową, wymieniono krawężniki, wyremontowano chodniki. 
Koszt 236 817 zł.

• Budowa ulicy Łąkowej - wykonano drogę „ciąg jezdnio-pieszy”  
z kostki brukowej. Koszt 210 000 zł.

• Budowa ulicy Jana Brzozy – wykonano kolektor deszczowy  
o długości 118 metrów, 94 metry bieżące kanalizacji oraz 235 metrów 
bieżących wodociągu. Koszt 71 400 zł.

• Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej przy ul. Konwaliowej – 
wykonano 151 metrów bieżących kanalizacji oraz 132 metry bieżące 
wodociągu. Koszt 46 980 zł.

• Konserwacja rowów melioracyjnych – dodatkowo wyłożono 
płytkami z rozbiórki około 4,5 km rowów. Koszt 24 000 zł.

• Wykup gruntów pod przyszłe inwestycje – drogi: 275 362 zł, w 
tym odszkodowania za grunty pod drogi 188 362 zł (ul. Moniuszki). 

Boisko przy Szkole Podstawowej nr 2 Hala sportowa SP 2

Przejazd kolejowy w ulicy Sanowej

ul. Łąkowa ul. Franciszkańska

Plac zabaw przy Szkole Podstawowej nr 3
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• Remont ulic: św. Jana z Dukli i M. Curie-Skłodowskiej. Koszt in-
westycji 937 376 zł, w tym środki zewnętrzne – 281 212 zł. 

• Budowa ulicy Zielonej, położono nawierzchnię z kostki. Koszt – 
259 800 zł.

• Remont wąwozu za Domem Książki.
• Projekt drogi Hutnicza, Przemysłowa – wykonano kompleksową 

dokumentację. Koszt – 30 000 zł.
• Remont Dworca Kolejowego. Przeprowadzony został gruntowny 

remont całego budynku dworca PKP wraz z otoczeniem. W budynku 
uwzględniono: kasy biletowe, poczekalnie, toalety, windę, powierzchnie 
usługowe. Obok dworca powstał parking na około 70 miejsc. Koszt in-
westycji – 5 381 000 zł sfinansowany w całości przez PKP. 

• Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 1. Koszt 160 000 
zł, w tym dofinansowanie 80 000 zł z Budżetu Państwa.

• Budowa parkingu przy ul. Opalińskiego – powstała zatoka o pow. 
274 m kw. oraz chodnik na całej długości. Koszt inwestycji – 80 400 zł,  

w tym dofinansowanie 55 000 zł.
• Oświetlenie placu zabaw w miejscu po spalonym przedszkolu. 

Koszt 10 961 zł.
• Oświetlenie ulicy B. Prusa – koszt 9 000 zł.
• Budowa parkingu przy ul. Warszawskiej – wykonano 621.5 m kw. 

parkingu wraz z kanalizacją deszczową. Koszt 100 000 zł.
• Remont kortów tenisowych przy Szkole Podstawowej nr 2. Wy-

konano nową nawierzchnię. Koszt inwestycji 69 333 zł, w tym dofinan-
sowanie – 30 000 zł ze środków Województwa Podkarpackiego.

• Budowa chodników przy ulicach: Lipy i kpt. Kuczka. Koszt - 
252 000 zł.

• Remont potoku Jagoda od ulicy Słonecznej w stronę Sanu ok. 
100 000 zł PZMiUW Rzeszów.

• Wykup gruntów pod przyszłe inwestycje – drogi: 258 592 zł,  
w tym odszkodowania za grunty pod drogi 188 362 zł (ul. Moniuszki).

INWESTYCJE W LEŻAJSKU W ROKU 2012

Dworzec kolejowy PKP Wąwóz za Domem Książki

Korty tenisowe przy SP 2

ul. św. Jana z Dukli ul. Zielona

ul. M. Curie-Skłodowskiej Potok Jagoda

Plac zabaw przy Szkole Podstawowej nr 1
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• Zakończenie projektu „Rewitalizacja i zagospodarowanie prze-
strzeni publicznej wokół zabytkowego rynku miejskiego”. W ramach 
tego projektu zbudowano parking za Domem Książki, wyremontowa-
no wąwóz łączący ulice Mickiewicza i Sikorskiego, wyremontowano 
oficynę Ratusza, zamontowano monitoring okolicy rynku miejskiego, 
zmodernizowano i gruntownie wyremontowano budynek Miejskiej Bi-
blioteki Publicznej przy ul. Jarosławskiej. Koszt inwestycji – 4 380 698 
zł, w tym dofinansowanie 2 761 307 zł.

• Rozbudowa i modernizacja budynku Domu Kultury wraz z uru-
chomieniem nowoczesnego kina oraz budową parkingu. Koszt inwe-
stycji 3 964 602 zł, w tym dofinansowanie - 3 216 220 zł.

• Montaż systemów solarnych dla krytej pływalni „Oceanik” oraz 
budynku zaplecza na stadionie miejskim. W sumie zamontowano 66 
paneli solarnych. Koszt inwestycji – 528 776 zł, w tym dofinansowanie 
446 537 zł. 

• Remont ulic: Leśna i Podleśna – koszt 571 660 zł, w tym dofinan-
sowanie 285 830 zł.

• Budowa ulicy Zielonej (odcinek Borki – Siedlanka) – koszt 
70 000 zł.

• Przebudowa chodnika przy ulicy Burmistrzów Zawilskich – 
koszt 85 000 zł.

• Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 2. Koszt inwe-
stycji 160 000 zł, w tym dofinansowanie – 80 000 zł z Budżetu Państwa.

• Budowa sieci wodociągowej ulicy Kąty – koszt 128 400 zł.
• Budowa kanalizacji w ulicy Długiej – wykonano odcinek o dłu-

gości 141 m. Koszt 32 000 zł. 
• Remont przejazdu kolejowego przy ulicy Klasztornej – wymia-

na torów, położenie nowoczesnych płyt gumowych typ. Straila, wyko-
nanie przejścia dla pieszych. Koszt – 1 200 000 zł ze środków PKP.

• Remont ulic: Sanowa i Słowackiego; wykonano odwodnienia, 
obustronne chodniki, położono „cichą” nawierzchnię. Koszt 1 500 000 
zł ze środków zewnętrznych.

• Oddano do użytku I etap obwodnicy miasta i skierowano na nią 
ruch. Inwestycja finansowana ze środków Generalnej Dyrekcji Dróg 
Krajowych i Autostrad. 

• Remont ulicy Mickiewicza – położono nową nawierzchnię asfal-
tową od ronda w Rynku do ul. św. Jana z Dukli. Koszt 5 000 000 zł ze 
środków GDDKiA.

• Zamontowanie sygnalizacji bezpiecznego przejścia dla pieszych 
w okolicy Muzeum Ziemi Leżajskiej, sklepu Orzech oraz w pobliżu le-
żajskich szkół. Koszt 60 000 zł ze środków zewnętrznych.

• Remont potoku Jagoda od ulicy Mickiewicza do ulicy Reja ok. 
100 000 zł PZMiUW Rzeszów.

• Wykup gruntów pod przyszłe inwestycje – drogi: 474 001 zł,  
w tym odszkodowania za grunty pod drogi 393 453 zł (ul. Podzwierzy-
niec, Ogrodowa, Dolna).

INWESTYCJE W LEŻAJSKU W ROKU 2013

Biblioteka Publiczna Dom Kultury

Systemy solarne dla krytej pływalni „Oceanik”

Przejazd kolejowy w ul. Klasztornej

Obwodnica Leżajska I etap

Plac zabaw przy SP 2

ul. Burmistrzów Zawilskich
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• Budowa targowiska stałego w mieście. Powstało 56 pawilonów 
handlowych zadaszonych i oświetlonych. Przejścia między pawilonami 
zostały wybrukowane kostką i zadaszone. Powstało 30 miejsc parkin-
gowych. Koszt inwestycji 1 620 000 zł, w tym dofinansowanie 958 692 
zł.

• Przebudowa ulicy Garncarskiej i Placu Jaszowskiego; inwestycja 
polegała na remoncie dróg oraz chodników, budowie 30 miejsc parkin-
gowych oraz stworzeniu bezpiecznego przejścia dla pieszych w pobli-
żu Szkoły Podstawowej nr 1. Koszt 345 173 zł, w tym dofinansowanie 
171 485 zł.

• Przebudowa chodnika przy ulicy Kołłątaja. Koszt – 23 000 zł.
• Budowa chodnika przy ulicy Sportowej, wykonanie kanalizacji 

deszczowej. Koszt  inwestycji – 50 000 zł.
• Budowa parkingu między blokami Mickiewicza 55 i 57. Wyko-

nano 10 miejsc postojowych. Koszt – 37 000 zł.
• Budowa ulicy Błonie. Koszt 60 000 zł.
• Budowa ulicy Zielonej – kontynuacja robót, położono około 110 

metrów bieżących nawierzchni. Koszt 40 000 zł.
• Remont chodnika ulicy 11 Listopada, wykonanie nowej na-

wierzchni. Koszt 105 000 zł.
• Remont ulicy Kopernika wraz z odwodnieniem. Koszt 80 000 zł.
• Remont placu przy oficynie Ratusza; wykonano remont muru, 

wejścia do Urzędu Stanu Cywilnego, oczyszczono i zaimpregnowano 
kostkę na placu. Koszt – 20 000 zł.

• Budowa kanalizacji (102 m) i wodociągu (200 m) w ulicy Dłu-
giej. Koszt – 45 000 zł.

• Budowa Skateparku, wyposażenie placu wraz z infrastrukturą. 
Koszt 39 633 zł.

• Remont boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej  
nr 3. Koszt – 171 000 zł.

• Przebudowa przejazdu kolejowego na Przychojec. Koszt trzech 
samorządów 270  000 zł. Udział Miasta w tej inwestycji – 90  000 zł. 
Wartość całego zadania 1 000 000 zł.

• Remont potoku Jagoda od obwodnicy do ul Reja ok. 100 000 zł 
PZMiUW Rzeszów.

• Oddanie do użytku II etapu obwodnicy miasta Leżajska i skie-
rowanie całego ruchu tranzytowego na obrzeża miasta. Inwestycja fi-
nansowana w całości ze środków Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych  
 i Autostrad. Koszt całości – 150 000 000 zł.

• Wykup gruntów pod przyszłe inwestycje – drogi: 379 212 zł,  
w tym odszkodowania za grunty pod drogi 287 429 zł (ul. Podzwierzy-
niec, Ogrodowa, Dolna).

Zdj. J. Wiech, J. Berestka, DRAGADOS

INWESTYCJE W LEŻAJSKU W ROKU 2014

Targowisko stałe przy ul. Kopernika Skatepark

ul. Garncarska

Obwodnica Leżajska II etap

Przejazd kolejowy w kierunku Przychojca
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MOJA PRACA W SEJMIKU WOJEWÓDZKIM
prośbę wielu samorządowców zgodziłem się 
na kandydowanie do rady powiatu leżajskie-
go, aby wspomagać wiedzą i doświadczeniem 
działania wszystkich samorządów w naszym 
powiecie. Znam doskonale procedury i moż-
liwości starania się o środki europejskie. Po-
trafię współpracować ze wszystkimi samorzą-
dowcami, niezależnie od barw politycznych. 
Zawsze powtarzałem, że im mniej polityki w 
samorządach, tym lepsza jest ich praca. Rad-
ni nie mogą być dzieleni przez polityków. Sa-
morząd musi być przyjazny dla mieszkańców  
a nie partii politycznych.

Szanowni Państwo, jeżeli będziecie uwa-
żali, że moja wiedza i doświadczenie mogą być 
przydatne w pracy rady powiatu, to będzie to 
dla mnie wielki zaszczyt, a przede wszystkim 
zobowiązanie do zrealizowania dalszych in-
westycji, zwłaszcza tych, które przyniosą nowe 
miejsca pracy, tak bardzo potrzebne dla naszej 
młodzieży. Uważam, że jest to najważniejsze 
zadanie na nową kadencję dla władz samo-
rządowych całego powiatu, aby zachęcić po-
tencjalnych przedsiębiorców do inwestowania  
w Leżajsku. Mamy przecież znakomite szkoły 
średnie i młodzież, która oczekuje pracy w po-
bliżu domu rodzinnego, a nie poza granicami 
kraju. Chciałbym, abyśmy wspólnie wykorzy-
stali ostatnią szansę, jaką dają nam fundusze 
UE w latach 2014 – 2020.

Dziękuję za dotychczasową znakomitą 
współpracę przy staraniach się o środki euro-
pejskie posłowi Zbigniewowi Rynasiewiczowi, 
ojcu Prowincjałowi Jarosławowi Kani i ojcu 
Kustoszowi Klasztoru Joachimowi Ciupie, 
ks. Prałatowi Markowi Ciskowi proboszczowi 
Fary, a także Burmistrzowi Leżajska Piotrowi 
Urbanowi. Bez waszego poparcia i zaangażo-
wania nie byłoby możliwe pozyskanie tak du-
żych środków finansowych dla miasta.

W szczególności dziękuję Burmistrzowi 
Leżajska Piotrowi Urbanowi nie tylko za te 
duże inwestycje, ale również szereg mniej-
szych, które zostały zrealizowane dzięki jego 
wielkiemu zaangażowaniu i trosce o pozy-
skanie jak najwięcej środków poza budżetem 
miasta. W ten sposób udało się zrealizować 
tak wiele inwestycji, na które nie byłoby wła-
snych środków z budżetu miasta.

Dziękuję wszystkim Radnym Miasta. Za-
wsze byłem do Waszej dyspozycji i dzięki na-
szym wspólnym działaniom uzyskaliśmy tak 
wiele w mijającej kadencji Samorządu Miasta.

Dziękuję i serdecznie pozdrawiam wszyst-
kich mieszkańców Leżajska.

Z wyrazami szacunku Jan Burek

Po wielu staraniach udało się przeprowa-
dzić wreszcie projekt rozbudowy i moder-
nizacji Miejskiego Centrum Kultury a także 
Miejskiej Biblioteki - ok. 4 mln zł. Obiekty te 
są teraz wizytówką kultury naszego miasta.

Nie sposób nie wspomnieć o pozyska-
niu środków europejskich na pełną realiza-
cję rewitalizacji klasztoru oo. Bernardynów  
w Leżajsku - od 2006 r. trzy projekty na kwotę 
prawie 38 mln zł. Tak duże środki finansowe 
pozwoliły na wykonanie większości prac kon-
serwatorskich naszej perły, jaką jest klasztor. 
Podobny projekt został zrealizowany dla ko-
ścioła farnego na kwotę prawie 5 mln zł, gdzie 
także wykonano bardzo szeroki zakres prac 
rewitalizacyjnych łącznie z wieżą. To tylko 
niektóre większe projekty, które zostały zreali-
zowane w naszym mieście. Naprawdę może-
my mieć wielką satysfakcję z tego, jak Leżajsk 
w ostatnim czasie się zmienił. 

Szanowni Państwo, w latach 2014 – 2020 
w programach UE będą jeszcze większe środ-
ki finansowe na inwestycje. Przypomnę, że do 
ich realizacji wystarczy tylko 15% środków 
własnych, reszta środków w wysokość 85% 
pochodzić będzie z funduszy europejskich. 
Stąd też będą nadal istnieć możliwości pozy-
skania tych środków na inwestycje w naszym 
mieście.

Szanowni Państwo, bardzo mi zależy na 
tym, abyśmy wykorzystali tę niepowtarzalną 
szansę, jaką przynoszą nam nowe, pewnie już 
ostatnie tak duże fundusze europejskie. Udo-
wodniliśmy wspólnie w latach 2007–2014, że 
potrafimy korzystać z tych funduszy. Dlatego 
jest tak ważna dalsza współpraca wszystkich 
samorządowców w powiecie.

Uważam, że obecnie potrzebne jest pil-
ne przygotowanie projektów inwestycyjnych 
w przemysłowej strefie Leżajska. Mam tu na 
myśli głównie inwestycje modernizacyjne  
w Poltino i Fabryce Maszyn, ale również nowe 
inwestycje w strefie ekonomicznej i parku 
przemysłowym. Będą w programach UE rów-
nież środki finansowe na dalsze przygotowa-
nie terenów inwestycyjnych dla przedsiębior-
ców. Przemysł naszej Ziemi Leżajskiej musi 
powtórnie ożyć i dać pracę młodym, inaczej 
uciekną za granicę. Jest to najważniejsze zada-
nie dla całego powiatu.

Szanowni Państwo, dziękuję wszystkim 
mieszkańcom Leżajska, którzy mi tyle razy 
zaufali. Przyznane mi przez Radę Miejską 
honorowe obywatelstwo Leżajska zobowiązu-
je mnie do dalszego zaangażowania na rzecz 
rozwoju naszego miasta i powiatu. Stąd też na 

WICEMARSZAŁEK 
WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

dr hab. inż. Jan Burek
Profesor Politechniki Rzeszowskiej

Szanowni Państwo, dobiegła końca moja 
praca w Sejmiku Wojewódzkim. Dzięki Wa-
szemu zaufaniu i oddanym na mnie głosom 
zostałem 4-krotnie wybranym radnym oraz 
3-krotnie wicemarszałkiem województwa. 

Zawsze podkreślałem, że jestem repre-
zentantem Ziemi Leżajskiej w Sejmiku Wo-
jewództwa. Leżajsk był, jest i będzie moim 
miastem. Tu przecież się urodziłem, tu się 
uczyłem i spędziłem w nim najpiękniejsze lata 
młodości, a obecnie mam zamiar na stałe za-
mieszkać w Leżajsku. Dlatego zawsze czułem 
się jak mieszkaniec Leżajska i wszystko, co się 
tu dzieje, jest mi bardzo bliskie.

Mam wielką osobistą satysfakcję, że wspól-
nie z władzami powiatu i miasta udało się  
w kończącej się kadencji zrealizować wiele 
ważnych inwestycji w naszym mieście. Mo-
żecie to dzisiaj zobaczyć, jak wiele inwestycji 
zostało zrealizowanych, bądź jest w trakcie 
realizacji. Pozwólcie, że przypomnę najważ-
niejsze inwestycje ze środków europejskich, 
do których pozyskania się przyczyniłem.

Zostały zrealizowane, wpisane w roku 
2008 na mój wniosek do wieloletniego pro-
gramu inwestycyjnego województwa, remon-
ty wszystkich dróg wojewódzkich z Leżajska: 
najpierw w kierunku Łańcuta, później Soko-
łowa, a ostatnio w kierunku Naklika - w sumie 
na kwotę prawie 130 mln zł. Jeżeli zostanie za-
kończona budowa obwodnicy, to Leżajsk bę-
dzie jedynym miastem w województwie o tak 
doskonałych połączeniach komunikacyjnych 
z autostradą i województwem.

Bardzo mnie cieszy rozbudowa Zespołu 
Szkół Licealnych w Leżajsku oraz budowa 
hali sportowej – ok. 5 mln zł, moderniza-
cja i wyposażenie warsztatów w nowoczesne 
maszyny i urządzenia Zespołu Szkół Tech-
nicznych – ok. 8 mln zł.; rozbudowa Szkoły 
Podstawowej nr 2 w Leżajsku z budową hali 
sportowej – ok. 4,5 mln zł.

Z ostatniej chwili!
Leżajsk w „10” najlepszych samorządów na Podkarpaciu

W środę, 5 listopada br. w Urzędzie Wojewódzkim w Sali Kolumnowej podczas gali zostały ogłoszone wyniki 
VII edycji rankingu Gazety Codziennej „Nowiny” i Wyższej Szkoły Zarządzania w Rzeszowie.

Zwycięzcami Rankingu Aktywności Gospodarczej „Złota Setka Gmin Podkarpacia” okazały się duże miasta 
regionu, które mają największy potencjał rozwoju.

Kolejność najlepszych samorządów: Krosno, Rzeszów, Tarnobrzeg, Stalowa Wola, Nowa Dęba, Łańcut, 
Lubaczów, Przemyśl, Nisko oraz na wysokim dziesiątym miejscu miasto Leżajsk.

Na te miejsca miały wpływ duże nakłady inwestycyjne w roku 2013 zwłaszcza pozyskiwanie i wykorzystanie 
środków zewnętrznych z różnego rodzaju programów. 
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INFORMATOR URZĘDOWY

SPRAWOZDANIE Z XXXVIII 
SESJI RADY MIEJSKIEJ              

W LEŻAJSKU

SPRAWOZDANIE Z XXXIX 
SESJI RADY MIEJSKIEJ              

W LEŻAJSKU

26 czerwca 2014 r. odbyła się XXXVIII sesja 
Rady Miejskiej w Leżajsku. W obradach uczestni-
czyło 14 radnych, na ogólną liczbę 15. 

Była to sesja absolutoryjna, na której Rada 
Miejska w Leżajsku rozpatrzyła przedłożone 
przez Burmistrza sprawozdanie finansowe wraz 
ze sprawozdaniem z wykonania budżetu miasta 
za 2013 r. i informacją o stanie mienia Miasta 
Leżajska. Po zapoznaniu się z pozytywną opi-
nią Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej i wnio-
skiem o udzielenie absolutorium oraz pozy-
tywną opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej 
w Rzeszowie do tego wniosku, Rada udzieliła 
Burmistrzowi absolutorium z tytułu wykonania 
budżetu za 2013 r. i podjęła w tej sprawie dwie 
uchwały:

• w sprawie zatwierdzenia sprawozdania fi-
nansowego wraz ze sprawozdaniem z wykona-
nia budżetu Miasta Leżajska za 2013 rok.

• w sprawie udzielenia Burmistrzowi Leżajska 
absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 
2013.

Następnie, spełniając wymóg formalny wy-
nikający z ustawy o rachunkowości, Rada pod-
jęła uchwałę zamykającą rok 2013:

• w sprawie zatwierdzenia rocznego skonsoli-
dowanego bilansu Miasta Leżajska za 2013 r. – 
bilans obejmuje wykonanie budżetu miasta oraz 
planów finansowych jednostek podległych. Za-
wiera zestawione wyniki i dane z bilansów jed-
nostkowych Miejskiego Zakładu Komunalnego, 
Miejskiego Zakładu Remontowo-Budowlanego 
i Miejskiego Centrum Kultury. 

Ponadto Rada podjęła uchwały:
• w sprawie zaciągnięcia zobowiązania fi-

nansowego ponad budżet 2014 r. dotyczącego 
projektu pod nazwą: „Trasy rowerowe w Polsce 
Wschodniej” realizowanego w ramach Programu 
Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej w osi 
priorytetowej V: Zrównoważony rozwój poten-
cjału turystycznego opartego o warunki natural-
ne, Działanie V.2 Trasy rowerowe – w związku z 
podjętą w czerwcu 2012 r. uchwałą, wyrażającą 
wolę przystąpienia do powyższego projektu, 
Rada podjęła kolejną uchwałę, gdzie zobowiąza-
ła się do zaciągnięcia zobowiązania finansowego 
w 2015 roku w wysokości 397.371,04 zł, na re-
alizację projektu pn.: „Trasy rowerowe w Polsce 
Wschodniej”. Projekt ten jest  realizowany w 
partnerstwie z Województwem Podkarpackim 
i współfinansowany ze środków Województwa 
Podkarpackiego, w tym środków Unii Europej-
skiej. Samorząd Województwa Podkarpackiego 
przekaże środki, a Miasto będzie je wydatkować,

• sprawie wprowadzenia zmian w budżecie 
miasta Leżajska na 2014 rok - przedmiotem 
zmian w budżecie jest zmniejszenie zaplanowa-
nej subwencji oświatowej w wysokości 55 664 zł 
z jednoczesną zmianą w planie finansowym jed-
nostki oświatowej (Gimnazjum) oraz zwiększe-
nie planu dochodów i wydatków majątkowych 
w wysokości 270 479,44 zł celem finansowania 
źródeł zewnętrznych zadania inwestycyjnego 
„Trasy rowerowe w Polsce wschodniej”, w związ-
ku z podjętą wyżej uchwałą zobowiązaniową,

• w sprawie przyjęcia na własność Gminy 
Miasto Leżajsk nieruchomości położonych na te-
renie miasta Leżajska - Rada postanowiła wystą-
pić z wnioskiem do Wojewody Podkarpackiego 
o przekazanie na rzecz Miasta prawa własności 
dwóch działek o powierzchni 738 m2

, które są 
własnością Skarbu Państwa, a stanowią drogę 

28 sierpnia 2014 r. w sali posiedzeń Urzędu 
Miejskiego w Leżajsku odbyła się XXXIX sesja 
Rady Miejskiej. W sesji uczestniczyło 12 rad-
nych, na ogólną liczbę 15 oraz Burmistrz wraz 
z pracownikami Urzędu Miejskiego w Leżajsku, 
osoby zaproszone i mieszkańcy. 

Po wysłuchaniu sprawozdania Burmistrza  
z pracy w okresie międzysesyjnym, Rada zapo-
znała się z informacją o przebiegu wykonania 
budżetu Miasta Leżajska wraz z informacją  
o przebiegu wykonania planu finansowego 
samorządowej instytucji kultury za pierwsze 
półrocze 2014 roku. Następnie, jak co roku, 
wysłuchała informacji na temat stanu realizacji 
zadań oświatowych Gminy Miasto Leżajsk za 
rok szkolny 2013/2014, o wynikach sprawdzia-
nu w ostatnim roku nauki w szkole podstawo-
wej i w gimnazjum oraz informacji dotyczącej 
organizacji miejskich placówek oświatowych  
w roku szkolnym 2014/2015. 

W części uchwałodawczej Rada podjęła 
uchwały w następujących sprawach:

• w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie 
porozumienia z Gminą Nowa Sarzyna doty-
czącego powierzenia do realizacji zadania pu-
blicznego – uchwała upoważnia Burmistrza do 
podpisania porozumienia z Miastem i Gminą 
Nowa Sarzyna w sprawie powierzenia jej za-
dania publicznego, polegającego na prowadze-
niu Środowiskowego Domu Samopomocy, dla 
mieszkańców Miasta Leżajsk,

• w sprawie ustalenia regulaminu Targowi-
ska Miejskiego „Mój Rynek” położonego przy 
ul. Kopernika – M. Curie-Skłodowskiej w Le-
żajsku – Rada uchwaliła nowy regulamin dla 
zmodernizowanego targowiska przy ul. Ko-
pernika – M. Curie Skłodowskiej, które otrzy-
mało nazwę „Mój Rynek”. Regulamin określa 
ogólne zasady funkcjonowania targowiska  
i prowadzenia handlu, obowiązki handlujących 
i zakres obsługi targowiska. Do uchwały jest 
dołączony załącznik graficzny z lokalizacją 
poszczególnych pawilonów i parkingu. 

• w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej 
przedłużenia na czas nieoznaczony dzierżawy 
gruntów z dotychczasowymi dzierżawcami – 
Rada pozytywnie zaopiniowała przedłużenie 
na czas nieoznaczony dzierżawy gruntów z 
dotychczasowymi dzierżawcami, obejmujące 
działki ewidencyjne położone w różnych czę-
ściach miasta.

• w sprawie nieodpłatnego przejęcia przez 
Gminę Miasto Leżajsk nieruchomości (dróg)  
z zasobu Agencji Nieruchomości Rolnych – Rada 
wyraziła zgodę na nieodpłatne przejęcie od 
Skarbu Państwa – Agencji Nieruchomości Rol-
nych w Rzeszowie, trzech działek na własność 
Miasta o łącznej powierzchni 66 arów 86 m, za-
jętych pod drogi gminne, które będą przezna-
czone pod ścieżki rowerowe.

• w sprawie utworzenia odrębnego obwodu 
głosowania w Szpitalu Powiatowym w Leżaj-
sku – Rada spełniając obowiązek wynikający 
z Kodeksu wyborczego utworzyła na terenie 
miasta Leżajska odrębny obwód głosowania Nr 

dojazdową do ogródków działkowych.
W wolnych wnioskach radni zostali zapo-

znani z korespondencją kierowaną do Rady, a 
następnie zgłaszali różne zapytania i sprawy do 
dyskusji. 

C. Turosz

9 w Szpitalu Powiatowym przy ul. Leśnej 22, do 
przeprowadzenia głosowania w wyborach do 
rady miejskiej, rady powiatu i sejmiku woje-
wództwa oraz w wyborach burmistrza, zarzą-
dzonych na dzień 16 listopada 2014 r. 

• w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/139/12 
Rady Miejskiej w Leżajsku z dnia 25 paździer-
nika 2012 r. w sprawie podziału miasta Leżaj-
ska na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic  
i numerów oraz liczby radnych wybieranych w 
każdym okręgu wyborczym – uchwała uściśla 
opis granic okręgu wyborczego Nr 1 określone-
go uchwałą z dnia 25 października 2012 roku, 
poprzez dodanie nazw dwóch ulic: Łagodna  
i Zaciszna, które zostały nadane już po podję-
ciu przedmiotowej uchwały. 

• w sprawie zaciągnięcia zobowiązania fi-
nansowego ponad budżet 2014 r. dotyczącego 
projektu pod nazwą: „Trasy rowerowe w Polsce 
Wschodniej” realizowanego w ramach Progra-
mu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 
w osi priorytetowej V: Zrównoważony rozwój 
potencjału turystycznego opartego Operacyj-
nego warunki naturalne, Działanie V.2 Trasy 
rowerowe – ponieważ w wyniku przetargu 
kwoty na realizację ścieżek okazały wyższe niż 
przyjęte w uchwale z 26 czerwca 2014 r. Rada 
Miejska podjęła nową uchwałę o zaciągnięciu 
zobowiązania finansowego w 2015 roku na wy-
datki projektu pn.: „Trasy rowerowe w Polsce 
Wschodniej” w wysokości 482.498,28 zł. Pro-
jekt ten realizowany jest ponieważ partnerstwie 
z Województwem Podkarpackim i współfinan-
sowany ze środków Województwa Podkarpac-
kiego, w tym środków Unii Europejskiej z Eu-
ropejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. 
Miasto Leżajsk nie będzie ponosić z tego tytułu 
żadnych konsekwencji finansowych. 

• w sprawie wprowadzenia zmian w budże-
cie miasta na 2014 rok – zmiany w budżecie 
dotyczą głównie korekty wysokości i podziału 
środków przeznaczonych na realizację tras ro-
werowych. Ponadto wprowadzona została do 
budżetu subwencja oświatowa w wysokości 80 
100 zł na realizację zadań związanych z przy-
gotowaniem sześciolatków do pierwszej klasy, 
dotacja celowa z budżetu Miasta i Gminy Nowa 
Sarzyna w wysokości 5 000 zł na dofinansowa-
nie organizacji Międzynarodowego Festiwalu 
Muzyki Organowej i Kameralnej. Zwiększono 
też dochody z podatku od spadków i darowizn, 
podatku od czynności cywilnoprawnych oraz 
dochody realizowane w jednostce budżetowej 
MOSiR o kwotę 53 000 zł. Jednocześnie zlikwi-
dowano tytuł dochodowy z opłaty produktowej 
o kwotę 20 000 zł z uwagi a to, że samorządy 
terytorialne przestały partycypować w docho-
dach z tego tytułu. Wprowadzone dochody na 
kwotę 181 703,63 zł finansują wydatki. Wolne 
środki budżetowe na realizacji zadania przebu-
dowa ul. Garncarskiej i Placu Jaszowskiego 50 
000 zł przeznaczono na modernizację boiska 
przy SP nr 3 w wysokości 91 000 zł. 

W wolnych wnioskach radni zostali zapo-
znani z korespondencją kierowaną do Rady 
oraz zgłaszali różne zapytania i sprawy do Bur-
mistrza. 

W sesji uczestniczyli mieszkańcy ul. Prze-
mysłowej, którzy wnioskowali o przywrócenie 
ruchu jednokierunkowego na tej ulicy oraz  
o uregulowanie rzeczki Jagoda. 

Byli też mieszkańcy ul. Sanowej, którzy 
przyszli, aby przedstawić Radzie problem 
uciążliwego sąsiedztwa pralni Ekostyl w za-
wiązku z emisją zanieczyszczeń w postaci che-
mii pralniczej i hałasu. 

C. Turosz
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ROZMOWY

Rozmowa 
z dyrektorem Podkarpackiego Oddziału

Agencji Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa

Markiem Ordyczyńskim
kandydatem z Leżajska do Sejmiku 

Województwa Podkarpackiego

„Zawsze służyć ludziom” - tym mottem 
Marek Ordyczyński kieruje się pełniąc funkcje 
publiczne i angażując się w działalność spo-
łeczną. Od pokoleń jest związany z Leżajskiem.  
Z wykształcenia socjolog. Studia magisterskie 
na kierunku politologia i nauki społeczne – spe-
cjalność nauczycielska ukończył w 1994 roku  
w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Rzeszowie. 
Po studiach pracował w Powiatowym Urzędzie 
Pracy w Leżajsku, gdzie między innymi pełnił 
funkcję Kierownika Urzędu Pracy w Leżajsku. 
Pracował również w Starostwie Powiatowym  
w Leżajsku na stanowisku Naczelnika ds. pro-
mocji i współpracy międzynarodowej. W latach 
1996 – 2008 realizował projekty międzynaro-
dowej współpracy w zakresie programów prze-
ciwdziałania bezrobociu oraz rozwoju obsza-
rów wiejskich. Współpracował z konsultantami  
z Holandii, Danii, Estonii i Łotwy. Jako dyrektor 
Podkarpackiego Oddziału Regionalnego Agen-
cji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 
w Rzeszowie od 2008 roku po dziś dzień sku-
tecznie wdraża programy unijne, dzięki którym 
na podkarpacką wieś wpłynęło kilka miliardów 
złotych. W 2010 roku uzyskał mandat radnego 
Rady Powiatu Leżajskiego. W zbliżających się 
wyborach samorządowych kandydat do Sejmi-
ku Województwa Podkarpackiego. 

- Jakie pana zdaniem kwalifikacje powi-
nien mieć kandydat do Sejmiku Wojewódz-
twa Podkarpackiego, by skutecznie repre-
zentować Leżajsk i województwo?

- Przede wszystkim powinien znać swój 
region i problemy lokalnego środowiska.  

Z drugiej strony powinna to być osoba orien-
tująca się w tym, za co odpowiada Sejmik 
Wojewódzki, znać możliwości samorządu 
województwa dysponującego ogromnymi 
środkami finansowymi z przeznaczeniem na 
rozwój regionalny. Do Sejmiku powinny tra-
fić osoby aktywne, sprawdzone w działaniu  
i przede wszystkim zainteresowane działa-
niem na rzecz wspólnego dobra, jakim jest 
nasze podkarpackie województwo.

- W kończącej się obecnie kadencji 
jest pan radnym Rady Powiatu Leżajskie-
go. Dlaczego zdecydował się pan ubiegać  
o mandat do Województwa?

- To nie ucieczka z powiatu, wręcz prze-
ciwnie. Właśnie jako samorządowiec widzę, 
jak bardzo rozwój powiatu uzależniony jest 
od zewnętrznych możliwości, przede wszyst-
kim finansowego wsparcia środkami unij-
nymi różnych projektów, czy to na przykład 
drogowych, czy związanych z kształceniem 
w naszych szkołach. To tylko dwa ogólne 
przykłady, ale dzisiaj nie ma takiej dziedziny, 
dla której nie należy poszukiwać możliwo-
ści wspierania i pozyskiwania zewnętrznych 
pieniędzy. Ja mam wieloletnie doświadczenia  
w zarządzaniu dużymi środkami unijnymi. 
Kierując od 2008 roku Podkarpackim Od-
działem Regionalnym Agencji Restruktury-
zacji i Modernizacji Rolnictwa w Rzeszowie 
doskonale poznałem wszystkie najważniejsze 
instytucje w regionie, w tym przede wszystkim 
Podkarpacki Urząd Marszałkowski. Jestem 
przekonany, iż wykonując mandat radnego 
Sejmiku Wojewódzkiego, będę miał dużo wię-
cej możliwości wspierania Leżajska i całego 
leżajskiego powiatu. Bardzo mi na tym zależy, 
bo Leżajsk jest mi bardzo bliski. Nie mogę po-
godzić się z tym, że w ostatnich latach staje się 
on dla wielu mieszkańców jedynie sypialnią. 
Wynika to z przymusu szukania pracy gdzie 
indziej.

- A jak chce pan przekonać do siebie 
mieszkańców Podkarpacia?

- Jestem dumny z faktu, iż od urodzenia je-
stem związany z Podkarpaciem. W swojej co-
dziennej pracy zabiegam o rozwój podkarpac-
kiego rolnictwa. Cieszy mnie, że nasi podkar-
paccy rolnicy są coraz nowocześniejsi i moc-
niejsi. W ostatnich kilku latach powstało dużo 
inwestycji w gospodarstwach rolnych oraz 
nowych przedsiębiorstw w branży rolno-spo-
żywczej, co pozwoliło na zwiększenie liczby 
miejsc pracy na wsi. Niektórymi inwestycjami, 
szczególnie realizowanymi przez podkarpac-
kie Grupy Producentów Rolnych zadziwiamy 
najlepiej rozwinięte rolniczo regiony w Polsce. 
To na przykład wybudowane nowoczesne si-
losy zbożowe z powiecie jarosławskim, luba-
czowskim i ostatnio w Głuchowie w powiecie 
łańcuckim. Moja praca to codzienne zabiegi 
o mocną pozycję Podkarpacia w Polsce. Tak 

ZAWSZE SŁUŻYĆ LUDZIOM

właśnie podchodzę do swojej pracy. Lubię 
ludzi i lubię im pomagać. Szczególnie zależy 
mi na ludziach młodych, aby tutaj w naszym 
województwie realizowali swoje pomysły na 
zawodową aktywność. Ludziom trzeba poma-
gać i darzyć życzliwością. Tym chcę do siebie 
przekonać wyborców, ale najbardziej liczę na 
naszych wspaniałych mieszkańców Leżajska  
i leżajskiego powiatu.

 - Co jako radny Rady Sejmiku Woje-
wództwa Podkarpackiego miałby pan do 
zaoferowania mieszkańcom Leżajska?

- Leżajsk i cały powiat leżajski potrzebuje 
więcej miejsc pracy. To największy nasz pro-
blem i tutaj widzę najbardziej swoją rolę. Chcę 
pomagać staroście powiatu, burmistrzom 
Leżajska i Nowej Sarzyny, wszystkim wójtom  
w pozyskiwaniu środków finansowych na dal-
szy rozwój infrastruktury i przede wszystkim 
w rozwijaniu inicjatyw tworzących miejsca 
pracy. Samorząd Województwa odpowiada 
za powstanie i realizację strategii rozwoju 
województwa. Moja osoba może być gwa-
rantem tego, iż nasz powiat i miasto Leżajsk 
będą miały możliwości rozwoju. Będą mogły 
przez najbliższe lata skutecznie pozyskiwać 
jakże potrzebne nam środki finansowe. Bar-
dzo mi też zależy na wzmocnieniu funkcjo-
nowania szkół w powiecie, w tym szczególnie 
w zakresie kształcenia ponad gimnazjalnego. 
Mamy naprawdę bardzo dobre szkoły, świetną 
kadrę, ale stale trzeba dbać o rozwój warun-
ków kształcenia. Marzy mi się większe niż do-
tąd powiązanie kształcenia z możliwościami 
podejmowania pracy u nas a nie w firmach 
poza Leżajskiem. A są ku temu warunki. Dzi-
siaj Zespół Szkół Technicznych w Leżajsku 
dzięki środkom unijnym posiada najnowo-
cześniejsze obrabiarki CNC i jest w stanie 
wypuścić na rynek najlepszych specjalistów. 
Trzeba próbować ściągnąć do nas inwestorów  
i w sposób naturalny tworzyć Centrum Kształ-
cenia w zakresie nowoczesnych technologii. 
Wszędzie na świecie tam, gdzie się kształci na 
najwyższym poziomie, powstaje właśnie prze-
mysł wysokich technologii. Tak się już dzieje 
na Podkarpaciu, dlatego ważne jest, aby do 
tego pociągu „wskoczył” również Leżajsk.

- Jak Pan ocenia swoje szanse na zdobycie 
mandatu?

- Uważam, że są bardzo duże. Startuję  
z mocnej listy, jaką wystawiła Platforma Oby-
watelska i zajmuję wysoką czwartą pozycję.  
 Z tej pozycji można zdobyć mandat i jest 
ogromna szansa, aby Leżajsk miał swojego 
radnego w Sejmiku, ale pod jednym warun-
kiem, iż nastąpi duża mobilizacja naszych 
mieszkańców, stąd bardzo proszę o właśnie 
taką pozytywną mobilizację i nie zmarnowa-
nie tej szansy. 

- Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiała Anna Kielar

Koleżance BARBARZE MAZIARZ
pracownicy Miejskiej Biblioteki Publicznej w Leżajsku

wyrazy szczerego żalu i współczucia
z powodu śmierci 

TATY
   składają

dyrekcja i pracownicy Miejskiego Centrum Kultury

Pracownikowi Straży Miejskiej w Leżajsku
MARIANOWI KRÓLOWI

wyrazy żalu i głębokiego współczucia
z powodu śmierci 

MAMY
   składają

Burmistrz i pracownicy Urzędu Miejskiego w Leżajsku
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„Natura jest świątynią, kędy słupy żywe
Niepojęte nam słowa wymawiają czasem.

Człowiek wśród nich przechodzi jak symbolów 
lasem

 One mu zaś spojrzenia rzucają życzliwe”
 – Charles Baudelaire

W ciągu całego roku obchodzimy wiele 
wspaniałych jubileuszy. Celebrujemy je w 
mniejszym lub większym stopniu, ale nie 
ma chyba wdzięczniejszego niż ten, który 
obchodziły Lasy Państwowe, świętujące 
w bieżącym roku 90-lecie swego istnie-
nia. Jubileusz to podwójny bowiem swoje 
święto miało także Nadleśnictwo Leżajsk, 
służące naszym pięknym lasom już od 
siedemdziesięciu lat.

Wielkie świętowanie rozpoczęło się 2 
października, nabożeństwem w Bazylice 
ZNMP. Pierwszy dzień obchodów jubile-
uszu upłynął pod znakiem emocji w związku  
z rozstrzygnięciem konkursów: poetyck-
iego, plastycznego i fotograficznego, zorgani-
zowanych przez Miejskie Centrum Kultury 
- Dom Kultury w Leżajsku i MCK- Bibliotekę 
Publiczną im. Stanisława Wyspiańskiego we 
współpracy z leżajskim Nadleśnictwem. 

Główne uroczystości, które miały miejsce 
nazajutrz, 3 października, sprawiły, że na 
sali widowiskowej MCK zasiedli znamienici 
goście: byli i obecni pracownicy Nadleśnictwa 
Leżajsk na czele z Zenonem Szkamrukiem, 
Nadleśniczym, Burmistrz Leżajska, przed-
stawiciele starostwa i służb mundurowych, 
delegacje z zaprzyjaźnionych Nadleśnictw, 
przedstawiciel Regionalnej Dyrekcji Lasów 
Państwowych w Krośnie, a także wielu in-
nych, którym przyszłość naszych lasów nie 
jest obojętna. 

Po wprowadzeniu Pocztu sztandarowe-
go, na tle sygnału „Powitanie” wykonanego 
na rogu myśliwskim przez Tomasza Cebulę, 
uczestniczące w uroczystości zespoły: grupa 
wokalna „Pałacyk Michla” oraz orkiestra ka-
meralna zrzeszone w Stowarzyszeniu Młodych 
Artystów zaintonowały „Hymn Leśników pol-
skich”. Nim jednak nastąpiła część artystyczna, 
głos zabrali przedstawiciele poszczególnych 
instytucji, m.in.: zastępca Dyrektora Region-
alnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie 
Marek Marecki, Nadleśniczy Nadleśnictwa 

REKLAMA

Resort rolnictwa promuje wsparcie mło-
dych i aktywnych rolników oraz rozwój ma-
łych i średnich gospodarstw. Rolnicy mogą 
otrzymać nowe dopłaty bezpośrednie w tym 
wsparcie w ramach systemu dla małych gospo-
darstw. 

22 września br. w sali konferencyjnej 
Muzeum Ziemi Leżajskiej Agencja Restruk-
turyzacji i Modernizacji Rolnictwa zainau-
gurowała w powiecie leżajskim cykl szkoleń 
o nowych płatnościach do gruntów rolnych 
obowiązujących od 2015 roku. Spotkanie 
współorganizowane było przez leżajskie Biu-
ro Powiatowe ARiMR oraz Powiatowy Zespół 
Doradztwa Rolniczego w Leżajsku. Podkar-
packi Oddział Regionalny Agencji reprezen-
tował dyrektor Marek Ordyczyński, leżajskie 
BP - kierownik Paweł Cholewiak i zastępca 
kierownika Lesław Błądek, natomiast PZDR 
kierownik – Monika Pelc wraz ze współ-
pracownikami. Rozpoczynający szkolenie 
dyrektor Podkarpackiego Oddziału ARiMR, 
Marek Ordyczyński przybliżył ramy nowych 
zasad i płatności obowiązujących od przy-
szłego roku. Dyrektor Ordyczyński zapewnił 
też zebranych o szerokiej akcji informacyjnej 
i pomocy ze strony Agencji a także zaprosił 
wszystkich zainteresowanych na planowane 
w miesiącu październiku spotkania w każdej 
gminie powiatu leżajskiego. Dalszą, szczegó-
łową część spotkania prowadził kierownik 
BP, Paweł Cholewiak. Bardzo licznie zebra-
nych około 100 rolników, sołtysów zostało 
poinformowanych o najistotniejszych zmia-
nach w systemie płatności bezpośrednich na 
rok 2015 dotyczących możliwych do otrzy-
mania płatności oraz nowych wymogów, któ-
re rolnicy muszą spełnić by je uzyskać.

Podstawową płatnością obowiązującą 
analogicznie do lat ubiegłych będzie Jedno-
lita Płatność Obszarowa (JPO), w wysokości 
ok. 110 euro/ha, choć zupełnym novum jest 
wypłacanie jej również do działek zalesio-
nych w ramach Programu Rozwoju Obsza-
rów Wiejskich na lata 2007-2013 a więc w 
praktyce do terenów zalesionych ze wspar-
ciem z Agencji od 2008 roku.

Bardzo interesującą propozycją dla go-
spodarstw prowadzących produkcję mleka i 
utrzymujących bydło, będą płatności do by-
dła (od 3 do 30 sztuki poniżej 24 m-ca życia, 
niezależnie od płci) oraz płatności do krów 
(również w przedziale od 3 do 30 sztuki, ale 
już powyżej 24 m-ca życia). Obydwie płatno-
ści mają być dostępne w kwocie ok. 70 euro/
szt. W praktyce oznacza to, że średnie gospo-
darstwa mleczne będą mogły uzyskać płat-
ności często do wszystkich, lub do większości 
sztuk utrzymywanego bydła.

Kolejną nowością dostępną już dla wszyst-
kich gospodarstw będzie dopłata dodatkowa, 

w wysokości ok. 41 euro/ha wypłacana od 
3 do 30 ha gruntów zakwalifikowanych do 
wspomnianej wyżej JPO, bez żadnych do-
datkowych wymogów oraz płatność dla mło-
dych rolników, wypłacana beneficjentom do 
40 roku życia do powierzchni od 1 do 50 ha 
uprawianych gruntów w wysokości ok. 62 
euro/ha, również bez dodatkowych wymo-
gów.

Obok wspomnianych już wyżej płatności 
do bydła i krów, dostępne będą również inne, 
powiązane z produkcją , jak np. płatności do 
buraków cukrowych, owoców miękkich czy 
godne uwagi płatności do roślin wysoko-
białkowych do których projektowana stawka 
oscyluje wokół 326 euro/ha.

Zupełną nowością będzie możliwość uzy-
skania dopłat przy prowadzeniu produkcji 
rolniczej na powierzchni poniżej 1 ha. Istot-
na tu będzie kwota płatności do produkcji, 
w wysokości minimum 200 euro wynikająca 
z utrzymywanych zwierząt – w tej sytuacji 
obok płatności do tych sztuk będzie można 
uzyskać również płatności do działek, gospo-
darując na powierzchni poniżej 1 ha.

Wśród nowych obowiązków rolników na-
leży zwrócić uwagę na te związane z płatno-
ściami z tytułu praktyk rolniczych korzyst-
nych dla klimatu i środowiska, tzw. płatności 
za zazielenianie w wysokości ok. 74 euro/
ha. Gospodarstwa większe, te o powierzch-
ni ponad 10 i ponad 15 ha gruntów ornych, 
będą musiały prowadzić – zależnie od po-
wierzchni - przynajmniej 2 bądź 3 uprawy 
oraz utrzymywać przynajmniej 5 % obszarów 
proekologicznych. Z doświadczeń ARiMR 
czy PZDR pochodzących z wieloletnich, bez-
pośrednich kontaktów z rolnikami, wysnuć 
można jednak wniosek, iż wspomniane wy-
mogi nie będą stanowić istotnego problemu 
dla większości gospodarstw.

Ciekawą propozycją dla najmniejszych 
gospodarstw, tj. tych otrzymujących dopła-
ty bezpośrednie do wysokości 1250 euro, 
będzie system dla małych gospodarstw, któ-
rego uczestnicy otrzymywać będą płatności  
w wysokości identycznej jak w systemie ogól-
nodostępnym a jednocześnie będą zwolnieni 
z części Agencyjnych kontroli czy ze wspo-
mnianych wyżej wymogów płatności za za-
zielenianie, bez jej utraty.

Przekazane przez dyrektora Marka Or-
dyczyńskiego oraz kierownika Pawła Chole-
wiaka informacje wzbudziły duże zaintereso-
wanie rolników, padło sporo szczegółowych 
pytań. Spotkanie zakończyło się zapewnie-
niem ze strony Agencji o bieżącym udo-
stępnianiu wszelkich dostępnych informacji 
dotyczących nowych płatności i nowych obo-
wiązków rolników od przyszłego, 2015 roku  
a także o bardzo ciekawym projektowanym 
Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na 
lata 2014-2020, w którym kontynuowanych 
będzie większość działań np. inwestycyjnych 
z lat ubiegłych.

Bliższe informacje oraz kontakt z pracowni-
kami ARiMR:
Podkarpacki Oddział Regionalny w Rzeszo-
wie, al. T. Rejtana 36, tel. 17 875 60 00,
Leżajskie Biuro Powiatowe, ul. Mickiewicza 
20, tel. 17 240 67 00

Paweł Cholewiak
Kierownik BP ARiMR w Leżajsku

2015 ROK KORZYSTNY DLA MAŁYCH I ŚREDNICH GOSPODARSTW
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SPOTKANIA
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90 LAT LASÓW PAŃSTWOWYCH 1924-2014

Leżajsk Zenon Szkamruk, Burmistrz Leżajska 
Piotr Urban, wicestarosta leżajski Marek 
Kogut. Następnie zgromadzeni goście mieli 
okazję wysłuchać pięknej recytacji wiersza, 
który zwyciężył w jednym z konkursów,  
w wykonaniu prowadzącej część oficjalną 
Magdaleny Maruszak, a także obejrzeć krótki 
film, podsumowujący dziewięćdziesięcioletnią 
działalność Lasów Państwowych. Niez-
wykle ważnym momentem uroczystości było 
wręczenie Złotego Kordelasa Leśnika Pol-
skiego, a otrzymał je Stanisław Rydzik. Korde-
las jest najwyższym wyróżnieniem nadawa-
nym leśnikom (i nie tylko), których wielo-
letnia praca w szczególny sposób przyczyniła 
się do rozwoju polskich lasów. Taka forma 
odznaczenia nawiązuje do honorowej i parad-
nej broni, noszonej przez leśników polskich  
w czasach II RP.

Natalia Nowicka

Jaka jest najlepsza recepta na sukces w biznesie? Pasja, umiejętności a przede wszyst-
kim ciężka praca to gwarancja osiągnięć w danej dziedzinie. Taką właśnie ścieżkę rozwoju 
wybrał założyciel firmy graficznej, tworzącej strony internetowe dla firm z całego świata. 
Mateusz Dmitrowski, bo to o nim mowa, urodził się i wychował w Leżajsku. Jest absol-
wentem miejskiego Liceum im. Bolesława Chrobrego. Chociaż od dziecka okazywał ta-
lent artystyczny, dopiero w czasie studiów na Uniwersytecie Rzeszowskim zainteresował 
się grafiką. Poprzez pracę w lokalnych firmach zdobywał doświadczenie zawodowe, aż  
w końcu postanowił założyć własną działalność. W ten sposób powstała firma Puzzle 
Studio, działająca od 2013 roku z siedzibą w Rzeszowie. Pomimo krótkiego okresu dzia-
łalności w Puzzle Studio udało się już zrealizować wiele ciekawych projektów. Wymienić 
można tutaj zarówno znane, polskie firmy działające na rynku, takie jak Vordon (pro-
ducent elektroniki) czy Medivon zajmujący się produkcją mat do masażu, jak również 
zagranicznych klientów – głównie z Rosji i Ukrainy. Firma realizuje również zlecenia dla 

zachodnich sąsiadów, a także Wielkiej Brytanii, Francji, Stanów Zjednoczonych. Projekt zza Oceanu to niebywały sukces dla tak 
młodej firmy, który właściciel traktuje jako największe wyzwanie, bowiem - jak sam wspomina - najważniejsze zlecenie, jakie 
otrzymaliśmy od firmy, z którą współpracujemy, to zbudowanie strony dla jednego z największych banków w Stanach Zjedno-
czonych: Fifth Third Bank. W Puzzle Studio tworzymy trzyosobowy zespół, podczas pracy nad projektami współpracujemy 
jednak z większą liczbą osób, głównie programistów. Nasza firma otwarta jest na nowe talenty, które pomogą nam ją rozwijać. 
W związku z tym zapraszam utalentowanych grafików i programistów z Leżajska i okolic do aplikowania na wspomniane stano-
wiska za pomocą formularza na naszej stronie internetowej - www.puzzlestudio.eu.

REKLAMA
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ta RP oraz przypinki z symbolem Polski Wal-
czącej od Muzeum Powstania Warszawskiego. 
Wszyscy opuścili Kurię Polową obdarowani 
prezentami i udali się do Muzeum Powstania 
Warszawskiego, gdzie czekali na nich prze-
wodnicy i poczęstunek. Podzieleni na grupy 
zwiedzili Muzeum oraz posilili się drożdżów-
kami, herbatą i słodkościami przygotowany-
mi przez Muzeum i piekarnię z Brzózy Kró-
lewskiej, która upiekła na cel konferencji 500 
drożdżówek. Gorąca herbata chyba wszystkim 
dobrze zrobiła, bo pogoda nas nie rozpiesz-
czała.

Ostatnim punktem programu była wizyta 
uczestników Konferencji na Powązkach. Tam 
czekali na nas wolontariusze z ZHP, którzy 
wcielili się w role przewodników. Przy po-
mniku Gloria Victis oddaliśmy hołd poległym 
powstańcom: uczniowie złożyli wiązankę 
kwiatów i zapalili znicze. Konrad Sarzyński z 
leżajskiej Szkoły Muzycznej odegrał na trąb-
ce „Ciszę”. Wszyscy wysłuchali też opowie-
ści harcerzy o znanych powstańcach i razem 
z nimi odwiedzili groby: „Rudego”, „Alka”, 
„Zośki”, K. K. Baczyńskiego i wielu innych. 
Był to wyjątkowy moment zadumy i refleksji 
nad naszą historią. Spotkanie dobiegało koń-
ca. Gdy rozjeżdżaliśmy się do swoich miej-
scowości, na niebie ukazała się tęcza i było to 
piękne zwieńczenie Konferencji. 

E. Rejman

uczniów. Po swoim wystąpieniu otrzymał od 
wszystkich wielkie brawa i gromkie „100 lat”. 
Dla młodych ludzi zgromadzonych w sali była 
to prawdziwa lekcja patriotyzmu. Uczeń Szko-
ły Podstawowej nr 3 – Mikołaj Kycia zaśpiewał 
wzruszającą piosenkę „Mały Jaś z AK”.

Kolejnym punktem programu była projek-
cja filmu „Miasto ruin”, po czym uczestnicy 
konferencji otrzymali od organizatorów oko-
licznościowe upominki. Były to albumy, folde-
ry i znaczki ufundowane przez Pocztę Polską, 
kubki, torby i pendrivy z Kancelarii Prezyden-

W tym roku obchodziliśmy 70. rocznicę 
wybuchu Powstania Warszawskiego. Szko-
ła Podstawowa nr 3 w Leżajsku, przy której 
działa Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół im. 
Kardynała Stefana Wyszyńskiego, zorgani-
zowała w dniu 23 września br. Ogólnopolską 
Konferencję dla uczniów i nauczycieli, któ-
rej celem było uczczenie tego wydarzenia.

Było to bardzo poważne przedsięwzięcie. 
Spotkanie swoim patronatem objęli: Arcybi-
skup Metropolita Warszawski Kardynał Ka-
zimierz Nycz i prezydent miasta stołecznego 
Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz, a po-
moc swoją zadeklarowali: Kancelaria Prezy-
denta Bronisława Komorowskiego, Dyrektor 
Muzeum Powstania Warszawskiego Jan Oł-
dakowski, Naczelnik ZHP hm. Malgorzata 
Sinica, Związek Powstańców Warszawskich, 
Biuro Promocji Poczty Polskiej. W konferen-
cji wzięło udział 420 uczestników z różnych 
szkół w Polsce. Łączyło ich jedno – wszystkie 
noszą imię Księdza Kardynała Stefana Wy-
szyńskiego. Jak wiadomo Kardynał Wyszyń-
ski był mocno związany z Powstaniem. Był 
kapelanem powstańczym okręgu Warszawa 
- Kampinos, szpitala wojskowego w Laskach. 
Pod pseudonimem „Radwan 3” towarzyszył 
powstańcom w najtrudniejszych chwilach. 

Konferencja rozpoczęła się uroczystą mszą 
świętą w Archikatedrze św. Jana na warszaw-
skiej Starówce. Wszystkie szkoły przybyły  
z pocztami sztandarowymi. Oprawę muzycz-
ną na najwyższym poziomie zapewnił leżajski 
chór „Emaus” połączony z chórem Państwo-
wej Szkoły Muzycznej I stopnia. Delegacja 
uczniów Zespołu Szkół w Chełmie złożyła 
wiązankę kwiatów przy sarkofagu Kardynała 
Wyszyńskiego. Po mszy wszyscy udali się do 
Katedry Polowej. W tamtejszej sali konferen-
cyjnej spotkanie otworzyła oficjalnie Elżbieta 
Dmitrowska-Kaduk, dyrektor SP 3 w Leżajsku 
i jednocześnie prezes Stowarzyszenia Szkół 
Prymasowskich, która powitała wszystkie 
przybyłe szkoły, a szczególnie zaproszonych 
gości: Emilię Błaszak – Dyrektora Biura Kul-
tury i Dziedzictwa Narodowego w Kancelarii 
Prezydenta RP, Martę Wójcik – Dyrektora In-
stytutu Prymasowskiego, o. Joachima Ciupę – 
Kustosza Bazyliki OO. Bernardynów w Leżaj-
sku. Przywitała również i zapowiedziała wy-
stąpienie gościa specjalnego. To uczestnik Po-
wstania – ppłk. Edmund Baranowski , ps.”Jur”, 
który podzielił się swoimi wspomnieniami, a 
potem odpowiadał na pytania zaciekawionych 

SPOTKANIA

LEŻAJSKA „TRÓJKA” ORGANIZATOREM OGÓLNOPOLSKIEJ KONFERENCJI                           
POŚWIĘCONEJ 70. ROCZNICY WYBUCHU POWSTANIA WARSZAWSKIEGO

PIELGRZYMKA SZKÓŁ PRYMASOWSKICH                                  
DO KOMAŃCZY 2014

Co roku tradycyjnie 25 września 2014 r. 
na wzgórzu wokół domu Sióstr Nazareta-
nek w Komańczy spotkały się szkoły, ma-
jące za swojego patrona Prymasa Tysiącle-
cia, Stefana Kardynała Wyszyńskiego.

Wśród 16 szkół była także nasza SP nr3, 
którą reprezentowali uczniowie klas IV 
pod opieką wychowawczyń: Elżbiety Wir-
skiej-Więcław i Barbary Koszmider oraz 
katechety ojca Klaudiusza.

Każdą ze szkół witała siostra Alberta 
Skalimowska, po czym nastąpiło uroczyste 
wprowadzenie pocztów sztandarowych po-
szczególnych szkół. Liturgii Eucharystycznej 
koncelebrowanej przez kilkunastu kapła-
nów przewodniczył ks. Stanisław Jamrozek 
– Biskup Pomocniczy Archidiecezji Prze-
myskiej. W czasie mszy świętej modliliśmy 

się o beatyfikację Prymasa Stefana Wyszyń-
skiego. W skierowanej do młodzieży homilii 
ksiądz biskup, nawiązując do słów Prymasa 
Tysiąclecia, przypomniał o ewangelicznych 
codziennych postawach.

Po mszy świętej wszyscy uczestnicy zo-
stali poczęstowani drożdżówkami i gorącą 
herbatą. Nasi uczniowie mieli możliwość 
zwiedzenia Izby Pamięci Prymasa w Ko-
mańczy, a piękna, słoneczna pogoda zachę-
ciła nas do przejścia dróżkami do Kapliczki 
Matki Boskiej Leśnej, o której ciekawie opo-
wiedział dzieciom o. Klaudiusz. Cieszymy 
się, że nasi uczniowie mogą bliżej poznać 
Wielkiego Patrona, który jest dla nich wzo-
rem wierności Bogu, Ojczyźnie i drugiemu 
człowiekowi.

B. Koszmider



17Biuletyn Miejski

ŚW. JAN Z DUKLI WZÓR MODLITWY I KONTEMPLACJI

w MUZEUM PROWINCJI OJCÓW BERNARDYNÓW

Do cennych pamiątek po znamienitych Bernardynach żyjących 
w minionych epokach należy XVII-wieczny obraz zakomponowa-
ny w owalu, przedstawiający św. Jana z Dukli.

Patron wizerunku ujęty jest od kolan, w pozycji stojącej. Ma na 
sobie jasnobrązowy habit franciszkanów obserwantów, ze sztywnym 
kapturem o charakterystycznej wąskiej kapuzie opadającej na plecy, 
sięgającej krawędzi ramion. Biały pasek z trzema guzami, za którym 
pod lewą ręką zgiętą w łokciu umieszczona jest nitka z paciorkami 
koronki serafickiej, ujmuje tułów powyżej talii. Święty ma dłonie 
skrzyżowane na piersiach. W lewej trzyma krucyfiks wraz z wiązką 
białych lilii, prawą wymownie wskazuje na serce, symbol miłości  
i wierności.

Głowa Jana ucharakteryzowana tonsurą w formie wąskiego paska 
włosów opasujących skronie, zwrócona w prawą stronę, delikatnie 
przechyla się ku lewemu ramieniu. Czytelnym akcentem widocznej 
skroni jest wydatne ucho. Starannie wygolona twarz Duklana, z de-
likatną niewielką brodą i zmarszczonym czołem, oddana cielistymi 
tonami bieli zróżnicowanej subtelnymi odcieniami czerwieni, żółci 
i brązów, emanuje pogodą, spokojem i głębokim skupie-
niem. Nad oczami o grubych wyrazistych powie-
kach widnieją uniesione wysoko łuki brwiowe 
wykreślone ciemnobrązową linią współtwo-
rzącą również zarys prostego krótkiego, 
górą przesadnie szerokiego nosa. Wy-
mownym akcentem bladej twarzy są 
lekko przymknięte czerwone usta.

Nad postacią Świętego,  
w wieńcu z białych obłoków, 
unosi się sylwetka Madonny 
z Dzieciątkiem. Bogurodzi-
ca ubrana jest w czerwoną 
suknię i niebieski płaszcz 
okrywający głowę i ra-
miona. Maleńki Jezus ma 
na sobie jedynie skrawek 
białego płótna zasłania-
jącego biodra. Postacie 
wpatrują się w Jana. Ich 
dłonie uniesione ku gó-
rze, z wyprostowanymi 
palcami wskazującym  
i środkowym, ułożone są 
w geście błogosławieństwa. 
Akcja sceny rozgrywa się  
w symbolicznie zaaranżowa-
nym wnętrzu. Obok Świętego 
znajduje się stolik z niewiel-
kim blatem nakrytym ciemno-
niebieskim obrusem, na którym 
stoi otwarta księga wsparta o trupią 
czaszkę. Za jego plecami znajduje się 
gładka tynkowana ściana, której wyso-
ka krawędź zaznaczona ryzalitem sprawia 
wrażenie monumentalnego ościeża otworu 
drzwiowego, otwierającego się na skrawek pejzażu. 
Za pasmem pól pokrytych zielenią widać mury z dwiema 
monumentalnymi prostokątnymi bramami, wprowadzającymi na 
teren sąsiadujący z budynkami mieszkalnymi i wysokimi wieżami. 
Głównym akcentem pejzażu jest kościół zwrócony trójkątną strzeli-
stą fasadą do widza. Linię horyzontu zamykają pola i drzewa oraz pa-
górki o łagodnych zboczach, stykające się z błękitnym niebem. W in-
skrypcji otoczonej bogato zdobionymi, symetrycznie zakomponowa-
nymi ramami, tworzącymi horyzontalnie ułożony kartusz czytamy: 
B. IOANNES DE DUKLA CONF.[essor] POLONUS MİRACULİS 
CLARUS OBŸT LEOPOLI A.[nno] D.[omini] 1484. (Bł. Jan z Dukli 
Polski Wyznawca Jaśniejący Cudami, zmarły we Lwowie Roku Pań-
skiego 1484). Nieznany twórca czynny w XVII wieku przedstawił Du-
klana podczas modlitwy.

Ze źródeł wiadomo, że św. Jan bardzo cenił modlitwę ustną  
w postaci świętego oficjum odprawianego w chórze zakonnym wraz ze 
współbraćmi, a także prywatną. Najczęściej jednak, zwłaszcza nocą, 
praktykował osobistą rozmowę z Bogiem polegającą na kontemplacji, 
w której trakcie zalewał się łzami, a mimo tego jego twarz promienia-
ła, przeżywał bowiem nieopisaną radość wewnętrzną. Zdarzało się 

to szczególnie w czasie odprawiania mszy św. Cechą jego świętości było 
zachowywanie nakazów Ewangelii, a zwłaszcza posłuszeństwa, ubóstwa 
i czystości pod macierzyńską opieką Najświętszej Matki Zbawiciela i za 
wsparciem świętych Kościoła. Kronika o. Jana z Komorowa (zm. 1536) 
informuje, że Duklana znajdowano niekiedy klęczącego w pustym chó-
rze, rozrzewnionego do łez. W późnych latach życia, kiedy różne słabości 
fizyczne nie pozwalały mu na wyczerpujące nocne czuwania w chórze 
przed Najświętszym Sakramentem, postarał się za zgodą przełożonych  
o wybudowanie w głębi ogrodu małej kapliczki-altanki, w której nieza-
leżnie od pory dnia mógł znaleźć odpowiednią atmosferę do kontempla-
cji i modlitwy w zupełnej samotności. Jeszcze w 1611 roku widziano ten 
obiekt w ogrodzie klasztornym. 

Charakterystyczne elementy duchowości Duklana utrwaliła iko-
nografia, w której jego postać ukazywana była na podobieństwo wcze-
snochrześcijańskiego oranta klęczącego przed Madonną z Dzieciątkiem  
w otoczeniu aniołów. Taką koncepcję, znaną już w XVIII wieku, utrwa-
liła zwłaszcza rycina Jana Chrzciciela Sinteza, popularna w późniejszej 

ikonografii z okresu po beatyfikacji w 1733 roku. 
Koncepcja zaprezentowana przez nieznanego artystę 

odbiega nieco od tej tradycyjnej. Obraz ma cha-
rakter portretu, czym nawiązuje do znanego 

zwłaszcza w XVII i XVIII wieku kanonu 
wizerunków znamienitych zakonników, 

którymi zapełniano ściany klasztorów 
bernardyńskich. Obraz nie jest zwy-

kłym konterfektem ujmującym 
postać jedynie do pasa. Twórca 

zwrócił uwagę widza na atry-
buty, wśród których istotne 
znaczenie nadał samej po-
staci portretowanego i eks-
presji twarzy skierowanej 
na wizerunek Chrystusa 
Ukrzyżowanego. Gałązka 
lilii to symbol dziewiczej 
czystości, zaś Madonna 
z Dzieciątkiem unosząca 
się na tle poświaty nie-
biańskiej stanowi ilustra-
cję wielkiego nabożeń-
stwa do Maryi Matki Zba-
wiciela, a także plastyczną 

wykładnię duchowości 
maryjnej i chrystocentrycz-

nej.
Motyw stolika z księgą 

wspartą o trupią czaszkę na-
wiązuje do konwencji portretu 

staropolskiego, w którym tego 
typu konteksty formalne służyły 

ilustrowaniu godności osoby portre-
towanej, a w przypadku świętych lub 

błogosławionych, prezentowaniu atrybutów 
ich duchowości. Dlatego na naszym obrazie 

oprócz Madonny z Dzieciątkiem oraz krucyfiksu z 
gałązką lilii oznaczającą czystość, widzimy również księgę 

symbolizującą prawdę objawioną oraz mądrość, z której Duklan czerpał 
jako kapłan i kaznodzieja. Czaszka wskazuje na modlitwę kontemplacyj-
ną praktykowaną na sposób pustelniczy. 

Nie ulega wątpliwości, że w obrębie sekwencji pejzażowej malarz 
przedstawił symbolicznie lwowski klasztor Ojców Bernardynów i tam-
tejszy kościół św. Andrzeja. Nietrudno dostrzec sylwetkę trójkątnego 
wysokiego przyczółka wyróżniającego się charakterystyczną monumen-
talną, manierystyczną dekoracją oraz wieżę przylegającą do poligonal-
nego prezbiterium. Architektura ta różni się nieco od znanej z później-
szej ikonografii. Można więc zaryzykować przypuszczenie, że koncep-
cja zabudowań była bardziej rezultatem wyobraźni niż autopsji artysty. 
Przywoływała okoliczności miejsca na sposób symboliczny, świadcząc 
wymownie o związku Świętego z lwowskim klasztorem Bernardynów,  
z miejscem jego pracy i świątobliwej śmierci.

Tekst i zdjęcie
o. dr Efrem Obruśnik OFM

Dyrektor Muzeum Prowincji Ojców Bernardynów Bernardynów
w Leżajsku
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WYBORY SAMORZĄDOWE 2014

OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA LEŻAJSKA

z dnia 1 września 2014r.
w sprawie informacji o okręgach wyborczych ich numerach i granicach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu 
wyborczym w wyborach do Rady Miejskiej w Leżajsku oraz siedzibie Miejskiej Komisji Wyborczej w Leżajsku.

Na podstawie art. 422 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz.U. Nr 21 poz. 112 z późn.zm.), zarządzenia Nr 27/14 Wojewody Podkarpackiego 
z dnia 10 lutego 2014 r. w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych do rad gmin na terenie województwa podkarpackiego, uchwały Nr XXI/139/12 Rady Miejskiej 
w Leżajsku z dnia 25 października 2012 r. w sprawie podziału miasta Leżajska na okręgi wyborcze, ustalenie ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w 
każdym okręgu wyborczym oraz uchwały XXXIX/246/14 Rady Miejskiej w Leżajsku z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/139/12 Rady Miejskiej 
w Leżajsku z dnia 25 października 2012 r. w sprawie podziału miasta Leżajska na okręgi wyborcze, ustalenie ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w 
każdym okręgu wyborczym

podaję do publicznej wiadomości
numery okręgów wyborczych, ich granice, liczbę wybieranych radnych do Rady Miejskiej w Leżajsku w każdym okręgu 
wyborczym oraz siedzibę Miejskiej Komisji Wyborczej w Leżajsku w wyborach samorządowych w 2014 r.

Nr 
okręgu 
wybor-
czego

Granice okręgu wyborczego

Liczba 
radnych 
wybiera-
nych w 
okręgu

1
Ulice: Boczna Stanisława Moniuszki, Cmentarna, Dolna, Górna, Karola Szymanowskiego, Krótka, 
Kwiatowa, Łagodna, Ogrodowa, Piekarska, Plac Targowy, Rynek, Rzeszowska, Spokojna, Stanisława 
Moniuszki, Studzienna, Targowa, Wałowa, Zaciszna

1

2 Ulice: Błonie, Burmistrzów Zawilskich, Jarosławska, Kpt. Jana Kuczka, Lipy, Podzwierzyniec, Świętej 
Jadwigi - Królowej, Zmuliska 1

3 Ulice: Akacjowa, Klonowa, Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, Podolszyny, Polna, Ppłk. Więcława 
Śląskiego, Sanowa, Sportowa, Spółdzielcza, Wierzbowa, Wincentego Witosa, Władysława Reymonta 1

4

Ulice: 28 Maja, Adama Mickiewicza od nr 1 do 48, nr 50, 52, 54, Blacharska, Bławatkowa, Fiołkowa, 
Garncarska, Gen. Władysława Sikorskiego, Grunwaldzka, Irysowa, Juliusza Słowackiego, Konwaliowa, 
Krokusowa, Mjr. Tadeusza Furgalskiego, Nizinna, Plac Rudolfa Jaszowskiego, Sandomierska od nr 1 do 
45, nieparzyste od nr 47 do 63, od nr 64 do końca, Stanisława Staszica nr 2 i 4, Szkolna, Tulipanowa, 
Franciszka Żwirki i Stanisława Wigury

1

5 Ulice: Hugo Kołłątaja od  nr 1 do 5,  nr 7 i 8; Stanisława Staszica nr 1, 3, 5 oraz 8 1

6 Ulice: Hugo Kołłątaja nr 6 i 10; Mikołaja Kopernika nr 1, 3, 9 i 11 1

7 Ulice: Adama Mickiewicza nr 49, 51, 53, od nr 55 do 66; Plac Dworcowy 1

8 Ulice: Mikołaja Kopernika nr 2, od nr 4 do 8 1

9 Ulice: Braci Śniadeckich, Sandomierska parzyste od nr 46 do 62 1

10 Ulica: M. Curie-Skłodowskiej 1

11 Ulice: Adama Mickiewicza od nr 67 do 73, Bolesława Chrobrego, Jana Kochanowskiego, Jarosława 
Iwaszkiewicza, Józefa Ignacego  Kraszewskiego, Kąty, Łukasza Opalińskiego, Władysława Jagiełły 1

12
Ulice: Adama Mickiewicza od nr 74 do 119, Bolesława Prusa, Fryderyka Szopena, Henryka Sienkiewicza, 
Ignacego Paderewskiego, Jana Matejki, Juliana Tuwima, Marii Konopnickiej, Mikołaja Reja, Stanisława 
Wyspiańskiego, Świętego Jana z Dukli, Wojciecha Kossaka

1

13
Ulice: Borki, Długa, Fabryczna, Franciszkańska, Hutnicza, Łąkowa, Nad Stojadłem, Odległa, 
Przemysłowa, Siedlanka, Siedlanka Boczna, Słoneczna, Stanisława Boronia, Stefana Żeromskiego, 
Zielona

1

14
Ulice: 11 Listopada, Adama Mickiewicza od nr 120 do 128, Armii Krajowej, Bernardyńska,  Burmistrza 
Bronisława Nowińskiego, Klasztorna, Księdza Czesława Brody, Księdza Jerzego Popiełuszki, Narodowej 
Organizacji Wojskowej, Władysława Broniewskiego

1

15
Ulice: Adama Mickiewicza od nr 129 do końca, Elizy Orzeszkowej, Jana Brzozy, Jana Kilińskiego, 
Kazimierza Pułaskiego, Leśna, Leśników, Plac Jana Pawła II, Plac Mariacki, Podleśna, Sosnowa, 
Tadeusza Kościuszki, Tomasza Michałka, Warszawska

1

Siedzibą Miejskiej Komisji Wyborczej jest budynek Urzędu Miejskiego w Leżajsku, ul. Rynek 1, I piętro pokój nr 15.

Burmistrz Leżajska
 (-) Piotr Urban



OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA LEŻAJSKA
z dnia 1 października 2014r.

Na podstawie art. 16 § 1, art. 61a § 1 i art. 61b ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21 poz. 112 z późn.zm.), uchwały Nr 
XXIV/163/2012 Rady Miejskiej w Leżajsku z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie podziału miasta Leżajska na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów i granic 
oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych, uchwały Nr XXXVI/245/2014 Rady Miejskiej w Leżajsku z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie utworzenia odrębnego 
obwodu głosowania w Szpitalu Powiatowym w Leżajsku oraz w związku z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 sierpnia 2014r. w sprawie zarządzenia 
wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

podaje się do publicznej wiadomości
informację o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych, utworzonych 
na terenie Miasta Leżajska do przeprowadzenia głosowania w wyborach samorządowych w 2014r.

Nr 
obwodu 

głosowania
Granice obwodu głosowania Siedziba obwodowej 

komisji wyborczej

1

Ulice: Błonie, Boczna Stanisława Moniuszki, Burmistrzów Zawilskich, Cmentarna, 
Dolna, Górna, Jarosławska, Karola Szymanowskiego, Kpt. Jana Kuczka, Krótka, 
Kwiatowa, Lipy, Łagodna, Ogrodowa, Piekarska, Plac Targowy, Podzwierzyniec, 
Rynek, Rzeszowska, Spokojna, Stanisława Moniuszki, Studzienna, Świętej Jadwigi 
Królowej, Targowa, Wałowa, Zaciszna, Zmuliska

Szkoła Podstawowa nr 1 
im. M. Kopernika,
ul. Grunwaldzka 1

tel. 242-00-33
Obwodowa Komisja Wyborcza

wyznaczona do celów głosowania
korespondencyjnego

2

Ulice: 28 Maja, Akacjowa, Adama Mickiewicza od nr 1 do 48, nr 50, 52, 54, 
Blacharska, Bławatkowa, Fiołkowa, Garncarska, Gen. Władysława Sikorskiego, 
Grunwaldzka, Irysowa, Juliusza Słowackiego, Klonowa, Konwaliowa, Krokusowa, 
Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, Mjr. Tadeusza Furgalskiego, Nizinna, Plac Rudolfa 
Jaszowskiego, Podolszyny, Polna, Ppłk. Więcława Śląskiego, Sandomierska od 
nr 1 do 45, nieparzyste od nr 47 do 63, od nr 64 do końca, Sanowa, Sportowa, 
Spółdzielcza, Stanisława Staszica nr 2 i 4, Szkolna, Tulipanowa, Wierzbowa, 
Wincentego Witosa, Władysława Reymonta, Franciszka Żwirki i Stanisława Wigury

Szkoła Podstawowa nr 1 
im. M. Kopernika,
ul. Grunwaldzka 1

tel. 242-00-33
Obwodowa Komisja Wyborcza

wyznaczona do celów głosowania
korespondencyjnego

3 Ulice: Hugo Kołłątaja ; Mikołaja Kopernika nr 1, 3, 9 i 11, Stanisława Staszica nr 1, 
3, 5 oraz 8, 

Szkoła Podstawowa nr 2 
im. W. Broniewskiego, ul. 

A. Mickiewicza 51
tel. 242-17-54

4 Ulice: Adama Mickiewicza nr 49, 51, 53, od nr 55 do 66; Mikołaja Kopernika nr 2, 
od nr 4 do 8, Plac Dworcowy,

Miejskie Centrum Kultury
ul. Mickiewicza 61

tel. 785-11-34

5
Ulice: Braci Śniadeckich, M. Curie-Skłodowskiej,  Sandomierska parzyste od nr 46 
do 62, 

Gimnazjum Miejskie
 im. W. Jagiełły 

ul. M.Curie- Skłodowskiej 8
tel. 240-22-51

6

Ulice: Adama Mickiewicza od nr 67 do 119, Bolesława Chrobrego, Bolesława 
Prusa, Fryderyka Szopena, Henryka Sienkiewicza, Ignacego Paderewskiego, Jana 
Kochanowskiego, Jana Matejki, Jarosława Iwaszkiewicza, Juliana Tuwima, Józefa 
Ignacego Kraszewskiego, Kąty, Łukasza Opalińskiego, Marii Konopnickiej, Mikołaja 
Reja, Stanisława Wyspiańskiego, Świętego Jana z Dukli, Władysława Jagiełły, 
Wojciecha Kossaka

Zespół Szkół Technicznych 
im. T. Kościuszki 

ul. A. Mickiewicza 67
tel. 240-61-04

Lokal przystosowany do potrzeb 
wyborców niepełnosprawnych
Obwodowa Komisja Wyborcza 

wyznaczona do celów głosowania 
korespondencyjnego

7

Ulice: 11 Listopada, Adama Mickiewicza od nr 120 do 128, Armii Krajowej, 
Bernardyńska, Borki, Burmistrza Bronisława Nowińskiego, Długa, Fabryczna, 
Franciszkańska, Hutnicza, Klasztorna, Księdza Czesława Brody, Księdza Jerzego 
Popiełuszki, Łąkowa, Nad Stojadłem, Narodowej Organizacji Wojskowej, Odległa, 
Przemysłowa, Siedlanka, Siedlanka Boczna, Słoneczna Stanisława Boronia, 
Stefana Żeromskiego, Władysława Broniewskiego,  Zielona

Szkoła Podstawowa nr 3 
im. S. Wyszyńskiego 

ul. 11 Listopada 8
tel. 240-24-90

Lokal przystosowany do potrzeb 
wyborców niepełnosprawnych
Obwodowa Komisja Wyborcza

wyznaczona do celów głosowania
korespondencyjnego

8
Ulice: Adama Mickiewicza od nr 129 do końca, Elizy Orzeszkowej, Jana Brzozy, 
Jana Kilińskiego, Kazimierza Pułaskiego, Leśna, Leśników, Plac Jana Pawła II, 
Plac Mariacki, Podleśna, Sosnowa, Tadeusza Kościuszki, Tomasza Michałka, 
Warszawska

Szkoła Podstawowa nr 3 
im. S. Wyszyńskiego 

ul. 11 Listopada 8
tel. 240-24-91

Lokal przystosowany do potrzeb 
wyborców niepełnosprawnych

9 Szpital Powiatowy w Leżajsku 
Szpital Powiatowy 

ul. Leśna 22
tel. 240-47-03

Lokale wyborcze otwarte będą w dniu głosowania 16 listopada 2014 r. (niedziela) w godzinach od 700 do 2100.

Burmistrz Leżajska (-) Piotr Urban

UWAGA!!! NASTĄPIŁA ZMIANA NIEKTÓRYCH OBWODÓW GŁOSOWANIA. PROSI SIĘ WYBORCÓW O ZAPOZNANIE SIĘ 
Z OBECNYM MIEJSCEM GŁOSOWANIA.
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OBWIESZCZENIE
Miejskiej Komisji Wyborczej w Leżajsku z dnia 23 października 2014 r.

o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Rady Miejskiej w Leżajsku
w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw

oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast
zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.

Na podstawie art. 435 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm.1)) Miejska Komisja Wyborcza w Leżajsku 
podaje do wiadomości informację o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych:

Okręg Nr 1
1. URBAN Edward Marek, lat 62, zam. Leżajsk
zgłoszony przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ - lista nr 3
2. CHOLEWIAK Paweł Marcin, lat 37, zam. Leżajsk
zgłoszony przez KWW NASZE MIASTO LEŻAJSK - lista nr 22
3. MARUSZAK Robert Henryk, lat 41, zam. Leżajsk
zgłoszony przez KWW TWÓJ WYBÓR - lista nr 23
4. DĄBEK Janusz Bogusław, lat 46, zam. Leżajsk
zgłoszony przez KWW MIASTO LEŻAJSK DLA WSZYSTKICH 
- lista nr 24

Okręg Nr 2
1. DZIURA Ryszard Józef, lat 59, zam. Leżajsk
zgłoszony przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ - lista nr 3
2. SZPILA Lidia Teresa, lat 62, zam. Leżajsk
zgłoszona przez KWW NASZE MIASTO LEŻAJSK - lista nr 22
3. WARENICA Henryk Piotr, lat 50, zam. Leżajsk
zgłoszony przez KWW MIASTO LEŻAJSK DLA WSZYSTKICH 
- lista nr 24

Okręg Nr 3
1. WAŃCZYCKA Izabela Maria, lat 46, zam. Leżajsk
zgłoszona przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ - lista nr 3
2. MROCZKOWSKI Edmund Stanisław, lat 54, zam. Leżajsk
zgłoszony przez KWW NASZE MIASTO LEŻAJSK - lista nr 22

Okręg Nr 4
1. SKOWRONEK Andrzej, lat 35, zam. Leżajsk
zgłoszony przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ - lista nr 3
2. GDULA Zdzisław, lat 51, zam. Leżajsk
zgłoszony przez KWW NASZE MIASTO LEŻAJSK - lista nr 22
3. MAZURKIEWICZ Andrzej, lat 42, zam. Leżajsk
zgłoszony przez KWW MIASTO LEŻAJSK DLA WSZYSTKICH 
- lista nr 24

Okręg Nr 5
1. SAS-GONTARZ Eleonora Maria, lat 65, zam. Leżajsk
zgłoszona przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ - lista nr 3
2. BOBOWSKA Stanisława Barbara, lat 53, zam. Leżajsk
zgłoszona przez KWW NASZE MIASTO LEŻAJSK - lista nr 22

Okręg Nr 6
1. JAROSZ Jerzy Jan, lat 64, zam. Leżajsk
zgłoszony przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ - lista nr 3
2. MAZURKIEWICZ Halina, lat 64, zam. Leżajsk
zgłoszona przez KWW NASZE MIASTO LEŻAJSK - lista nr 22
3. BRYNIARSKI Władysław, lat 66, zam. Leżajsk
zgłoszony przez KWW TWÓJ WYBÓR - lista nr 23
4. KLOC Tomasz, lat 41, zam. Leżajsk
zgłoszony przez KWW MIASTO LEŻAJSK DLA WSZYSTKICH 
- lista nr 24

Okręg Nr 7
1. DĄBROWSKI Andrzej Szczepan, lat 54, zam. Leżajsk
zgłoszony przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ - lista nr 3
2. KORNASIEWICZ Stanisław, lat 67, zam. Leżajsk
zgłoszony przez KWW NASZE MIASTO LEŻAJSK - lista nr 22

Okręg Nr 8
1. SOŁEK Leszek Jan, lat 57, zam. Leżajsk
zgłoszony przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ - lista nr 3
2. WYLAŹ Dorota, lat 40, zam. Leżajsk
zgłoszona przez KWW NASZE MIASTO LEŻAJSK - lista nr 22

Okręg Nr 9
1. MIAZGA Izabela Agnieszka, lat 34, zam. Leżajsk
zgłoszona przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ - lista nr 3
2. WYSZYŃSKI Damian Marek, lat 31, zam. Leżajsk
zgłoszony przez KWW NASZE MIASTO LEŻAJSK - lista nr 22
3. SZTABA Mieczysław, lat 66, zam. Leżajsk
zgłoszony przez KWW TWÓJ WYBÓR - lista nr 23

Okręg Nr 10
1. POLICZKIEWICZ Zbigniew Jakub, lat 57, zam. Leżajsk
zgłoszony przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ - lista nr 3
2. NOWAK Paweł Jan, lat 34, zam. Leżajsk
zgłoszony przez KWW NASZE MIASTO LEŻAJSK - lista nr 22
3. SAŁEK Antoni Józef, lat 61, zam. Leżajsk
zgłoszony przez KWW TWÓJ WYBÓR - lista nr 23

Okręg Nr 11
1. KWIECIŃSKI Marek Jan, lat 59, zam. Leżajsk
zgłoszony przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ - lista nr 3
2. POLIT Tomasz Grzegorz, lat 39, zam. Leżajsk
zgłoszony przez KWW NASZE MIASTO LEŻAJSK - lista nr 22

Okręg Nr 12
1. BANAŚ Helena, lat 66, zam. Leżajsk
zgłoszona przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ - lista nr 3
2. KULPA Bogusław Stanisław, lat 58, zam. Leżajsk
zgłoszony przez KWW NASZE MIASTO LEŻAJSK - lista nr 22

Okręg Nr 13
1. SROKA Stanisław Józef, lat 62, zam. Leżajsk
zgłoszony przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ - lista nr 3
2. WIATROWICZ Artur, lat 40, zam. Leżajsk
zgłoszony przez KWW NASZE MIASTO LEŻAJSK - lista nr 22
3. KWIECIŃSKI Arkadiusz Janusz, lat 33, zam. Leżajsk
zgłoszony przez KWW MŁODY LEŻAJSK - lista nr 25

WYBORY SAMORZĄDOWE 2014
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OBWIESZCZENIE
Miejskiej Komisji Wyborczej w Leżajsku

z dnia 23 października 2014 r.
o zarejestrowanych kandydatach na

Burmistrza Leżajska
w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw

oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast
zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.

Na podstawie art. 481 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm.1)) Miejska Komisja Wyborcza w 
Leżajsku podaje do wiadomości informację o zarejestrowanych kandydatach na Burmistrza Leżajska:

1. STEFAŃSKI Ireneusz Marian, lat 52, wykształcenie wyższe, zam. Leżajsk,nie należy do partii politycznej
zgłoszony przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

2. URBAN Piotr, lat 61, wykształcenie wyższe techniczne, zam. Leżajsk,nie należy do partii politycznej
zgłoszony przez KWW NASZE MIASTO LEŻAJSK

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 26, poz. 134, Nr 94, poz. 550, Nr 102, poz. 588, Nr 134, poz. 777, Nr 147, poz.881, 
Nr 149, poz. 889, Nr 171, poz. 1016 i Nr 217, poz. 1281, z 2012 r.poz. 849, 951 i 1529 oraz z 2014 r. poz. 179, 180 i 1072.

Przewodniczący
Miejskiej Komisji Wyborczej w Leżajsku

(-) Janusz Orłowski

Okręg Nr 14
1. DECOWSKA Krystyna Maria, lat 59, zam. Leżajsk
zgłoszona przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ - lista nr 3
2. PUDEŁKIEWICZ Zbigniew Michał, lat 52, zam. Leżajsk
zgłoszony przez KWW NASZE MIASTO LEŻAJSK - lista nr 22
3. ŚWIEŻAWSKA Lidia Anna, lat 47, zam. Leżajsk
zgłoszona przez KWW MIASTO LEŻAJSK DLA WSZYSTKICH 
- lista nr 24
Okręg Nr 15
1. ZIELNICKI Mariusz Marek, lat 53, zam. Leżajsk
zgłoszony przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ - lista nr 3
2. STELIGA Lech Hieronim, lat 58, zam. Leżajsk
zgłoszony przez KWW NASZE MIASTO LEŻAJSK - lista nr 22
3. ZYGMUNT Bolesław Edmund, lat 67, zam. Leżajsk
zgłoszony przez KWW MIASTO LEŻAJSK DLA WSZYSTKICH 
- lista nr 24
4. MARCZAK Mirosław, lat 34, zam. Leżajsk
zgłoszony przez KWW MŁODY LEŻAJSK - lista nr 25
5. KYC Dionizy Aleksander, lat 52, zam. Leżajsk
zgłoszony przez KWW AKTYWNI I NIEZALEŻNI - lista nr 26

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 
26, poz. 134, Nr 94, poz. 550, Nr 102, poz. 588, Nr 134, poz. 777, Nr 147, poz.881, 
Nr 149, poz. 889, Nr 171, poz. 1016 i Nr 217, poz. 1281, z 2012 r.poz. 849, 951 i 
1529 oraz z 2014 r. poz. 179 i 180.

Przewodniczący Miejskiej Komisji Wyborczej w Leżajsku
(-) Janusz Orłowski

 I N F O R M A C J A
o składzie

MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ
w LEŻAJSKU

Lp. Nazwisko i Imię Stanowisko

1. ORŁOWSKI JANUSZ Przewodniczący

2. SZUMILAS ANDRZEJ LECH Zast. 
Przewodniczącego

3. BUSZTA GRAŻYNA Członek

4. ELWART KRYSTIAN Członek

5. FEDIRKO HALINA Członek

6. MAGIERA JAKUB ŁUKASZ Członek

7. MAJCHER STANISŁAW WIESŁAW Członek

8. MARCZAK JÓZEFA Członek

9. SMYCZ BOŻENA Członek

Siedzibą Miejskiej Komisji Wyborczej jest budynek Urzędu 
Miejskiego w Leżajsku, ul. Rynek 1, I piętro pokój nr 15

Karty do głosowania w kolorze
W wyborach 16 listopada 2014 r. leżajski wyborca otrzyma cztery karty do 

głosowania:
koloru białego – do Rady Miejskiej w Leżajsku,
koloru żółtego – do Rady Powiatu w Leżajsku,
koloru niebieskiego – do Sejmiku Województwa Podkarpackiego
koloru różowego – na Burmistrza Leżajska

Głosujemy stawiając na każdej z tych kart tylko jeden znak „x” (dwie linie 
przycinające się w obrębie kratki z lewej strony obok nazwiska kandydata).

WYBORY SAMORZĄDOWE 2014



Biuletyn Miejski22

OBWIESZCZENIE
MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

z dnia 27 sierpnia 2014 r.

w sprawie podziału województwa podkarpackiego na okręgi wyborcze, ich numerów, granic oraz liczby radnych 
wybieranych w okręgach wyborczych w wyborach do Sejmiku Województwa Podkarpackiego oraz siedziby Wojewódzkiej 
Komisji Wyborczej w Rzeszowie.

Na podstawie art. 422w związku z art. 459 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U., Nr 21 poz. 112 z późn.zm.) oraz Uchwały Nr 
XLVI/497/02 Sejmiku Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie podziału województwa podkarpackiego na okręgi wyborcze, 
nadania im numerów, ustalenia ich granic oraz liczby radnych wybieranych do Sejmiku Województwa Podkarpackiego w poszczególnych okręgach zmienionej Uchwałą 
Nr XLVI/956/14 z dnia 26 maja 2014 r.

obwieszcza się, co następuje:
I

W celu przeprowadzenia w dniu 16 listopada 2014 r. wyborów do Sejmiku Województwa Podkarpackiego obszar 
województwa podkarpackiego został podzielony na okręgi wyborcze, którym nadano numery i ustalono liczbę radnych wybieranych 
w poszczególnych okręgach w sposób następujący:

Nr okręgu wyborczego Granice okręgu Liczba radnych
1 M. Rzeszów, powiaty: leżajski, łańcucki, rzeszowski 8

2 Powiaty: dębicki, mielecki, ropczycko- sędziszowski, 
strzyżowski                   6

3  M. Tarnobrzeg, powiaty: kolbuszowski, niżański, 
stalowowolski, tarnobrzeski 5

4 M. Przemyśl, powiaty: jarosławski, lubaczowski, 
przemyski, przeworsk 6

5 M. Krosno, powiaty: bieszczadzki, brzozowski, 
jasielski, krośnieński, leski, sanocki 8

II 
Wojewódzka Komisja Wyborcza ma siedzibę w Rzeszowie przy al. Łukasza Cieplińskiego 4, I piętro, pok. Nr 149.

Marszałek Województwa 
Władysław Ortyl

OBWIESZCZENIE
STAROSTY LEŻAJSKIEGO

z dnia 1 września 2014r.

w sprawie informacji o okręgach wyborczych, ich numerach i granicach, liczbie radnych wybieranych w każdym 
okręgu wyborczym oraz wyznaczonej siedzibie Powiatowej Komisji Wyborczej w Leżajsku

Na podstawie art. 453 i 454 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2011, Nr 21 poz. 112 z późn.zm.), oraz Uchwały Nr XLII/287/02 
Rady Powiatu w Leżajsku z dnia 10 lipca 2002 r. w sprawie podziału Powiatu Leżajskiego na stałe okręgi wyborcze (Dz. U. Woj. Podk. Nr 50, poz. 975)

informuję:
1. Ustanowiony został następujący podział Powiatu Leżajskiego na stałe okręgi wyborcze:

Nr okręgu wyborczego Zasięg terytorialny Liczba 
mandatów

1 Miasto Leżajsk 4

2 Gmina Grodzisko Dolne
Gmina Kuryłówka               4

3 Gmina Leżajsk 5
4 Miasto i Gmina Nowa Sarzyna 6

2. Siedziba Powiatowej Komisji Wyborczej znajduje się w Leżajsku przy ulicy Kopernika 8 w budynku Starostwa Powiatowego 
(pokój 110, I piętro).

Starosta Leżajski
Jan Kida

WYBORY SAMORZĄDOWE 2014
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SPOTKANIA

Z okazji tegorocznego jubileuszu 90-le-
cia Lasów Państwowych, MCK-Dom Kultury 
w Leżajsku i MCK-Biblioteka Publiczna im. 
Stanisława Wyspiańskiego we współpracy  
z Nadleśnictwem Leżajsk, świętującym 70-lecie 
swojego istnienia, zorganizowały konkursy: 
poetycki, plastyczny i fotograficzny, skiero-
wane do różnych grup wiekowych. Laureatów 
wszystkich zmagań poznaliśmy 2 października 
br., w auli MCK w Leżajsku, gdzie wręczono im 
nagrody oraz wyróżnienia.

Konkurs poetycki ph. „Rozmowa z drze-
wem” przeznaczony był dla uczniów szkół 
ponadgimnazjalnych i osób dorosłych, a od-
bywał się pod honorowym patronatem Zeno-
na Szkamruka, Nadleśniczego Nadleśnictwa 
Leżajsk. Warunkiem uczestnictwa było nade-
słanie trzech utworów o tematyce przyrodni-
czej. Decyzją jury w składzie: Tomasz Pytko, 
Beata Prościak i Beata Pucia, zwyciężczynią 
poetyckich zmagań w kategorii osób doro-
słych została Anna Zygmunt. II miejsce zajęła 
Jolanta Mach, III miejsce przypadło Halinie 
Zygmunt. Wyróżnienia otrzymał Stanisław 
Kornasiewicz. W kategorii szkół ponadgim-
nazjalnych I miejsce zajął Sebastian Hanus. 
Wyróżnieni zostali: Piotr Kostka i Dominik 
Dudas.

„Leśne inspiracje” - to hasło przyświecające 
powiatowemu konkursowi fotograficznemu, 
którego odbiorcami byli również uczniowie 
szkół ponadgimnazjalnych i osoby dorosłe, 
zajmujący się amatorsko fotografią. Patronat 
honorowy nad konkursem objął Piotr Urban, 
Burmistrz Leżajska. Zadaniem każdego, kto 
zdecydował się wziąć udział w konkursie było 
dostarczenie od jednej do trzech fotografii 
lasu, traktowanego w jak najszerszym kontek-

ście. Komisja konkursowa w składzie: Wacław 
Padowski, Grzegorz Bożek, nie zdecydowała 
się przyznać I miejsca żadnemu z uczestni-
ków. II miejsce zajęła Anna Zwierzchowska, 
III miejsce należało do Karoliny Palikij, która 
wraz z Bartoszem Pawulem otrzymała także 
wyróżnienie.

Ostatni z konkursów, odbywający się ph. 
„Las i ja” skierowany był do uczniów szkół 
podstawowych. Patronat honorowy nad 
konkursem objął również Zenon Szkamruk, 
Nadleśniczy Nadleśnictwa Leżajsk. Podob-
nie, jak w przypadku konkursu fotograficz-
nego, tematyką prac miał być las. Komisja w 
składzie: Krzysztof Pęcak, Ewelina Szopka, 
Paweł Kupras, postanowiła przyznać nagrody 
w dwóch kategoriach wiekowych: klasy I-III  
i klasy IV-VI. W pierwszej kategorii zwycięz-
cą został Mikołaj Nowak (SP nr 1), II miejsce 
zdobyła Izabela Konior (SP nr 2), a III miej-
sce otrzymała Julia Burek (SP nr 3). Wyróż-
niono: Krystiana Skicę (SP nr 2), Julię Golec 
(SP nr 1), Weronikę Jasiołek (SP nr 3), Annę 
Ordyczyńską (SP nr 3), Joannę Kozyrę (SP 
nr 1), Oliwię Młynarską (SP nr 2), Zuzan-
nę Adamską (SP nr 2), Sarę Jagusztyn (SP 
nr 1), Julię Wołowiec (SP nr 2), Aleksandrę 
Sandomierską (SP nr 1), Dominikę Wróbel 
(SP nr 1) i Oliwię Maj (SP nr 1). W drugiej 
kategorii wiekowej I miejsce przypadło Marti-
nie Gąsiorek (SP nr 1), II miejsce zajął Jakub 
Wiliński (SP nr 2), a III - Kamila Dziduch 
(SP nr 1). Wyróżnienia powędrowały do: Pa-
trycji Osip (SP nr 1), Moniki Golenia (SP nr 
1), Małgorzaty Malita (SP nr 1), Anny Woj-
towicz (SP nr 2), Zuzanny Bednarz (SP nr 3), 
Jana Partyki (SP  nr 3), Filipa Fusa (SP  nr 
3), Julii Szczap (SP nr 1) i Michała Rydzika 

(SP nr 1). Spotkanie w tym dniu prowadziła 
kierownik Biblioteki Publicznej Jolanta Kora-
sadowicz.

Duże zainteresowanie konkursami świad-
czy o tym, że przyroda jest nie tylko balsamem 
dla naszych dusz i miejscem, gdzie możemy 
odpocząć, ale także niewyczerpanym źródłem 
natchnienia, bez względu na to, czy chwytamy 
za pióro, pędzel, czy aparat fotograficzny. Ta-
kiej garści inspiracji, jaką znajdziemy w lesie, 
nie znajdziemy nigdzie indziej. Organizowa-
nie tego typu inicjatyw niesie ze sobą wiele 
dobrego. Pomijając już aspekt twórczy, przy-
czynia się do rozbudzania świadomości eko-
logicznej i - co najważniejsze - podkreśla jak 
wiele człowiek zawdzięcza przyrodzie. 

Natalia Nowicka

JUBILEUSZOWE KONKURSY

WYSTAWA „POLSKIE PAŃSTWO PODZIEMNE NA RZESZOWSZCZYŹNIE 1939-1944/45”

Tradycyjnie wrzesień jest miesiącem re-
fleksji związanych z tragicznymi wspomnie-
niami wybuchu II wojny światowej. Od tam-
tych wydarzeń minęło już siedemdziesiąt pięć 
lat, lecz pamięć o nich jest wiecznie żywa. 

9 września br. w galerii Miejskiego Cen-
trum Kultury w Leżajsku odbyło się uroczyste 
otwarcie wystawy przygotowanej przez Od-
działowe Biuro Edukacji Publicznej Instytutu 
Pamięci Narodowej w Rzeszowie pt. „Polskie 
Państwo Podziemne na Rzeszowszczyźnie 
1939-1944/45”. Wystawa przybliżyła odbior-

com historię polskiej konspiracji cywilnej  
i wojskowej w czasie II wojny światowej. Eks-
pozycja prezentowała strukturę terytorialną  
i organizacyjną Polskiego Państwa Podziemne-
go w kraju oraz szczegółowo na Rzeszowszczyź-
nie. Przedstawiała ponadto różne formy oraz 
metody walki z okupantem, takie jak sabotaż  
i dywersja, wywiad i kontrwywiad, zagadnienia 
łączności i aprowizacji, wyszkolenia oraz dzia-
łalności informacyjno-propagandowej.

Na otwarcie wystawy przybyli uczniowie  
z Zespołu Szkół Licealnych im. Bolesława 

Chrobrego w Leżajsku. W ramach otwarcia zo-
stał wygłoszony okolicznościowy wykład przez 
pracownika IPN oraz zaprezentowany film na 
temat tworzenia i funkcjonowania Polskiego 
Państwa Podziemnego. Inicjatorem wystawy 
było Miejskie Centrum Kultury oraz Towarzy-
stwo Miłośników Ziemi Leżajskiej.

Wystawa była udostępniona bezpłatnie dla 
mieszkańców miasta w galerii Miejskiego Cen-
trum Kultury oraz w Zespole Szkół Licealnych 
do końca września. 

Iwona Tofilska

Apel Policji noś odblaski - bądź widoczny!

Już od 31 sierpnia 2014 roku każdy pieszy, bez względu na wiek, poruszając się po zmroku poza obszarem zabudowanym, musi uży-
wać elementów odblaskowych w sposób widoczny dla innych uczestników ruchu w przypadku, kiedy będzie poruszał się poza chodni-
kiem. Dotychczas przepisy nakazywały używanie elementów odblaskowych poza terenem zabudowanym tylko dzieciom do 15 roku życia.

We wprowadzonej zmianie ustawodawca nakłada obowiązek noszenia odblasków w sposób widoczny dla innych uczestników ruchu 
drogowego na wszystkich pieszych poruszających się poza terenem zabudowanym idących wyjątkiem pieszych idących po chodniku. Należy 
zwrócić tu uwagę, że pieszy, który porusza się po nieoświetlonej drodze bez odblasków, tak naprawdę jest niewidoczny. Kierujący pojazdem 
jest w stanie zauważyć taką osobę dopiero z odległości 20 metrów, a to nie daje już szansy na właściwą reakcję. Natomiast, jeśli pieszy posiada 
elementy odblaskowe widoczny jest z odległości 150 metrów. Te dodatkowe metry pozwalają kierowcy bezpiecznie ominąć pieszego.

Policja przypomina, że elementami odblaskowymi mogą być różnego rodzaju przedmioty doczepiane do ubrania: opaski, kamizelki oraz 
smycze. Odblaski należy umieszczać na wysokości kolan, dłoni, w okolicy środka klatki piersiowej i pleców – wówczas będziemy mieli pew-
ność, że są dobrze widoczne dla innych uczestników ruchu drogowego.

Pamiętajmy, że każdy nawet najmniejszy odblask może uratować cenne życie i zdrowie! 
aspirant mgr Krzysztof Ficek

oficer prasowy KPP Leżajsk
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SEKRETY GARNKA 
pod red. specjalistki w dziedzinie żywienia Hanny Janiszewskiej-Celej 

JARMUŻ - TO SAMO ZDROWIE!

TYLKO TY pod red. Małgorzaty Jakubowskiej

PIĘKNA CERA PO LECIE

Jarmuż jest warzywem kapustnym, tak 
jak brukselka, brokuły i kalarepa. W naszych 
jadłospisach pojawia się bardzo rzadko lub 
wcale. Ostatnio zyskuje coraz więcej zwolenni-
ków. Zbiera się go późną jesienią, najlepiej po 
pierwszych przymrozkach. Jarmuż traci wtedy 
goryczkę i łatwiej usunąć z jego ciemnozielo-
nych liści, wszelkie zanieczyszczenia. Jarmuż 
to jedno z najzdrowszych warzyw na świecie, 
szczególnie polecane kobietom. Jest niskoka-
loryczny i nie zawiera tłuszczu, co pomaga w 
utrzymaniu wagi. Jest doskonałym źródłem 
żelaza, wapnia, potasu, magnezu, miedzi, 
manganu i przeciwutleniaczy. Zawiera także 
polisacharydy i polifenole używane w leczeniu 
alergii. Pomaga uregulować poziom cukru we 
krwi, zawiera wyjątkowo dużo witamin A, C, 
K, sporo kwasu foliowego, B-karotenu i błon-
nik. Przypisuje mu się m.in. działanie przeciw-
zapalne i antynowotworowe. Błonnik wiąże 
kwasy żółciowe, związki cholesterolu obniżając 
ich stężenie we krwi, zapobiega chorobie miaż-
dżycowej. Witamina K wpływa na szybkie goje-
nie się ran. Związek siarki sulforafan (znajduje 
się też w brokułach) niszczy bakterie odpowie-
dzialne za powstawanie wrzodów żołądka.

Przed przyrządzaniem potraw należy obe-
rwane z łodyg liście jarmużu zanurzyć na kil-
kanaście minut w zimnej wodzie, dokładnie 
wypłukać piasek, potem wyciąć z nich twarde 
nerwy. Z jarmużu można przygotować bardzo 
„szybkie” potrawy. Wystarczy udusić posiekany 
jarmuż z jabłkami, posypać posiekanymi orze-
chami włoskimi i skropić octem balsamicz-
nym. W jeszcze krótszej wersji jarmuż przygo-
tować tak jak szpinak czyli posiekać go bardzo 
drobno i udusić z czosnkiem na oliwie z oliwek. 
Podać z grzankami z ziołowym masłem. Krót-

kie gotowanie w wodzie, parze czy duszenie nie 
pozbawia jarmużu smaku, konsystencji, kolo-
ru, ani jego walorów odżywczych.
Makaron cannelloni z jarmużem, serem i szynką 

Składniki: 12-14 rurek cannelloni, 1 pęk 
jarmużu, 1opakowanie serka ricotta, 2 ząbki 
czosnku, 4 plastry szynki długodojrzewają-
cej (np. prosciutto), 1 łyżka oliwy, sól, pieprz, 
gałka muszkatołowa. Sos pomidorowy: puszka 
krojonych pomidorów, 1 cebula, 2 ząbki czosn-
ku, garść zielonych oliwek, 1 łyżka octu balsa-
micznego, 1 łyżeczka cukru, 1 łyżka oliwy, sól, 
pieprz. Sos beszamel: 50 g masła, 50 g mąki, 
800 ml mleka, sól, pieprz, gałka muszkatołowa. 
Wykonanie: Jarmuż dokładnie umyć, wyciąć 
łodygi, a nerwy liści, osuszyć i pokroić w pa-
ski. Umytą, obraną cebulę pokroić w kostkę, 
czosnek drobno posiekać. Na patelni rozgrzać 
oliwę, dodać cebulę, gdy zmięknie dodać czo-
snek i jarmuż. Dusić na patelni, aż wyraźnie 
zmniejszy objętość i zwiędnie. Dodać ser ri-
cottę, sól, pieprz i pokrojoną w paski szynkę. 
Wszystko dokładnie wymieszać, zdjąć z ognia. 
Gdy przestygnie, posiekać całą mieszaninę. Sos 
pomidorowy: obraną cebulę pokroić w drob-
ną kostkę, czosnek posiekać, oliwki pokroić 
w paski. W rondelku rozgrzać oliwę dodać ce-
bulę, gdy zmięknie dołożyć czosnek. Po chwili 
dodać pomidory, ocet i cukier. Gotować ok. 
10 minut aż sos zgęstnieje. Na koniec dodać 
oliwki, doprawić do smaku i wymieszać. Sos 
beszamelowy: w rondlu rozpuścić masło, do-
dać mąkę i smażyć 2-3 minuty (mąka ma po-
zostać jasna). Dodać mleko i zagotować często 
mieszając. Gdy zgęstnieje doprawić do smaku. 
Do żaroodpornego naczynia nałożyć na dno 
sos pomidorowy. Rurki cannelloni nadziewać 
jarmużem z ricottą i układać na sosie. Całość 

zalać beszamelem. Zapiekać ok. 30-40 minut  
w 200oC. Przed podaniem odczekać ok. 20 mi-
nut, aby danie mogło się „ściąć” i nie rozpadło 
się podczas krojenia i porcjowania.

Zupa krem z jarmużu
Składniki: 140 g zielonej soczewicy(1 fili-

żanka), 85 g umytego, osączonego i pokrojo-
nego jarmużu, 320 g umytej, osuszonej i po-
krojonej cukini, 50 g posiekanej szalotki (albo 
innej cebulki), 1 duży ząbek czosnku, szklanka 
bulionu (może być z kostki), olej do smażenia. 
Wykonanie: Soczewicę zalewamy 2 filiżanka-
mi wody i gotujemy przez ok. 20-30 minut. 
Dusimy na oleju szalotkę, kiedy się zeszkli – 
dodajemy czosnek, następnie cukinię, pozosta-
wiamy tak na około 10 minut. Dodajemy jar-
muż, gotujemy jeszcze około 5 minut. Całość 
miksujemy, dodajemy bulion, doprawiamy solą 
i pieprzem. Zupę możemy podać samą lub z 
grzankami albo groszkiem ptysiowym.
Sałatka z jarmużu z pomarańczą i z boczkiem 

Składniki: 2 soczyste pomarańcze, 2 garści 
jarmużu, 1 mała czerwona cebula, garść świe-
żej kolendry, 150-200 g pokrojonego w krótkie 
słupki wędzonego boczku. Na sos winegret: 4 
łyżki oliwy z oliwek, 1 łyżka soku z cytryny, sól, 
pieprz, lubczyk. Wykonanie: Składniki sosu 
winegret wlać do małego słoiczka, zakręcić i in-
tensywnie nim potrząsać aby otrzymać jedno-
litą konsystencję. Jarmuż dokładnie umyć, usu-
nąć grubą łodygę, drobno pokroić i dokładnie 
połączyć go z przygotowanym sosem winegret. 
Potem odstawić w chłodne miejsce (najlepiej 
na kilka godzin). Jarmuż marynowany w sosie 
winegret nabierze delikatniejszego smaku, a 
oliwa ułatwi przyswojenie składników odżyw-
czych. Pokrojony boczek podsmażyć na chrup-
ko, osuszyć na papierowym ręczniku. Kolendrę 
umyć, osuszyć i posiekać. Pomarańcze umyć, 
obrać, pokroić w plasterki, a potem w ćwiart-
ki. Umytą i obraną cebulę pokroić w piórka. 
Wszystkie składniki delikatnie połączyć w sa-
laterce. Podawać z grzankami lub pieczywem. 

Sposoby na przebarwienia, szarą i prze-
tłuszczającą się cerę. Wybierz najlepszą dla 
siebie maseczkę. Nie musisz wydawać dużo 
pieniędzy na drogie kosmetyki – zrób je 
sama. Jesienne warzywa i owoce pomogą od-
zyskać twojej twarzy zdrowy blask.

Na przebarwienia skóry najlepszy jest 
miąższ zielonego ogórka. Letnie słońce, czy 
kąpiel w morzu mogą osłabić naszą skórę. Je-
sienią opalenizna znika z naszej twarzy, za to 
zmiany i przebarwienia zostają. Matowa i zmę-
czona cera nikogo nie cieszy. Nie daj się jesien-
nemu spadkowi energii. Naładuj na nowo swo-
ją skórę witaminami oraz odżywczymi skład-
nikami z owoców i warzyw. Postaw na natural-
ne kosmetyki i zrób dla siebie maseczkę.

Wybielająca maseczka ogórkowa
Zmiksuj lub zetrzyj na tarce jednego ogór-

ka zielonego i dodaj sok z połowy cytryny. 
Zmieszaj wszystko z łyżką naturalnego jogur-
tu. Uzyskaną miksturę nałóż na twarz na co 
najmniej 15 minut. Ponieważ ogórek i cytryna 
wybielają przebarwienia, pozbędziesz się dzię-
ki maseczce pozostałości po trądziku lub opa-
laniu. Możesz zastosować ją również na dekolt, 
jeśli twoja skóra tego potrzebuje.

Maseczka z marchwi dla ożywienia cery
Marchewka i zawarty w niej karoten nadają 

skórze brzoskwiniowy koloryt. Dlatego war-

to pić z niej sok. Ale dodatkowo zmiksuj go  
z połową szklanki płatków owsianych i oliwą  
z oliwek. Taką papkę nałóż na twarz na oko-
ło 15 minut, a następnie zmyj maseczkę letnią 
wodą. Dzięki beta-karotenowi, który zwalcza 
wolne rodniki i witaminom B, C i D ujędrnisz 
i odżywisz skórę.

Maseczka z jabłka na tłustą cerę
Na rozszerzone pory i cerę tłustą doskonale 

podziała jabłkowa maseczka, która ma właści-
wości ściągające i delikatnie złuszczające. Jeśli 
walczysz z nadmiarem sebum (efekt nadczyn-
ności gruczołów łojowych) będzie to maseczka 
dla ciebie. Jedno umyte jabłko zetrzyj na tarce 
(wraz ze skórką), a następnie dodaj do niego 
ubitą pianę z białka. Wymieszaj całość na jed-
nolitą masę. Nałóż na twarz oraz dekolt na 20 
minut. Zmyj wodą i poczuj się piękna.

Maseczka rozjaśniająca cerę
W celu rozjaśnienia cery możemy zastoso-

wać maseczkę wybielającą – zetrzeć na miazgę 
średniej wielkości korzeń chrzanu, dodać 2 
łyżki zsiadłego mleka, zagęścić mąką ziemnia-
czaną i nałożyć na twarz. Zmyć po 10 minu-
tach.

Maseczka na rozszerzone pory
Na rozszerzone pory świetnie robi ma-

seczka z białka – ubić pianę z jednego białka, 
rozsmarować na twarzy, zmyć po 10 minutach. 

Podobnie działa drożdżowa maseczka – grud-
kę drożdży rozetrzeć z 2 łyżkami mleka, moż-
na dodać łyżeczkę oliwy z oliwek, nałożyć na 
10 minut.

Maseczka poprawiająca koloryt skóry
Aby poprawić koloryt skóry dobra jest ma-

seczka karotenowa – jedną marchewkę utrzeć 
drobno, nałożyć na twarz i szyję, przykryć 
gazą, aby lepiej się trzymała, potrzymać około 
15 minut.

Maseczka na usta
Pamiętajmy także o ustach – najszybsza 

i bardzo skuteczna jest maseczka miodowa. 
Usta smarujemy miodem, po 10 minutach 
miód zlizujemy lub zmywamy i usta smaruje-
my natłuszczającym balsamem.

Co zaś dotyczy ciała, to należy pamiętać 
przede wszystkim o dokładnym peelingu. Do-
brze oczyszczona skóra, pozbawiona martwe-
go naskórka będzie gładsza i lepiej wchłonie 
balsam, którym ją posmarujemy. Na ujędrnie-
nie skóry doskonale wpływają różnego rodza-
ju masaże wykonywane specjalnymi myjka-
mi lub szczotką z naturalnego włosia. Kąpiel 
krochmalowa nawilży i wygładzi naszą skórę. 
Pamiętajmy także, że prawidłowe odżywianie 
również działa jak cudowny kosmetyk. Die-
ta powinna zawierać dużo warzyw i owoców, 
produktów bogatych w niezbędne dla nas wi-
taminy i związki mineralne. Najlepiej przyswa-
jalne przez nasz organizm jest to, co dostarcza-
my mu w postaci naturalnych produktów, a nie 
preparatów farmaceutycznych.
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Jego największym sukcesem jest V miejsce w Mistrzostwach Polski 
Juniorów w Szachach Błyskawicznych Grupa C-8, które odbyły się  
w Warszawie 1 sierpnia 2011 roku.

Instruktor szachowy A. Mazurkiewicz

SPORT 

JESIENNY RAJD ROWEROWY TMZL

KOLEJNE SUKCESY LEŻAJSKICH „WŁÓCZYKIJÓW”

SZACHOWY MISTRZ Z JEDYNKI!

Pogoda 13 września br. okazała się wyjąt-
kowo łaskawa dla uczestników rajdu rowe-
rowego organizowanego przez Towarzystwo 
Miłośników Ziemi Leżajskiej i Miejskie 
Centrum Kultury w Leżajsku - CITiK we 
współpracy z Urzędem Miejskim w Leżaj-
sku.

Ponad sto osób zgromadziło się na miej-
scu zbiórki i po krótkim instruktażu orga-
nizatorów i policjantów z KPP wyruszyło na 
trasę. Pierwszy przystanek miał miejsce przy 
kapliczce przy dawnym Trakcie Sandomier-
skim (droga do Jelnej), a następny przy pozo-
stałościach po starym młynie typu pruskiego  
w Jelnej. Jak zawsze Antoni Bereziewicz za-
dbał o merytoryczną stronę rajdu. Usłyszeli-
śmy ciekawą historię Kościoła i Klasztoru OO. 
Bernardynów p.w. Św. Franciszka z Asyżu,  
a dzięki uprzejmości proboszcza o. Jana Szpili 
mogliśmy zwiedzić wnętrze kościoła i obej-
ście.

Następnie grupa rowerzystów udała się 
przez Baranówkę do Przychojca. Tam głów-

nym punktem było zwiedzania Muzeum Wsi  
u Czesławy Zawadzkiej. Dla młodszych 
uczestników była to okazja do poznania wa-
runków mieszkania i gospodarowania na-
szych przodków, sprzętów, jakich używali 
w pracach polowych i codziennym życiu. 
Uczestnicy rajdu mieli okazję poznać przykła-
dy gospodarności, zaradności i pomysłowości 
mieszkańców wsi oraz ginące obecnie zawody. 
Wszyscy byli pod wrażeniem ogromnej ilości 
niezwykłych eksponatów i efektownej ekspo-
zycji w naturalnych wnętrzach chat i stodoły. 
Dla starszych uczestników była to okazja do 
wspomnień z lat dzieciństwa.

W drodze powrotnej do Leżajska rowerzy-
ści zatrzymali się nad Stojadłem – przed laty 
ulubionym miejscem „wagarowiczów” – wi-
dać było, że wśród niektórych uczestników 
„odżyły wspomnienia młodości”. Pan Antoni 
opowiedział legendy związane z tym miej-
scem. Szkoda, że dzika przyroda zawładnęła 
tym urokliwym zakątkiem. Ostatnim – koń-
cowym przystankiem była wizyta w Gospo-

dzie u Pana Andrzeja Więcława, który ugościł 
nas pysznym bigosem. Z tego miejsca wszyscy 
rozjechali się do swoich domów. 

W rajdzie udział wzięła grupa rowerzystów 
z Przeworska, Sieniawy i Łańcuta, którzy do-
wiedzieli się o działalności naszego Towarzy-
stwa – miło było wysłuchać pochwał za cieka-
wy program, trasę i organizację rajdu.

Organizatorzy składają serdeczne podzię-
kowania Antoniemu Bereziewiczowi, Jackowi 
Grzywnie, Marii Skrzat, Marianowi Pliszce i 
wszystkim, którzy wspomagali nas w organi-
zacji i przebiegu rajdu.

Leszek Sarzyński

4 października br. zakończył się piąty 
i ostatni etap Zawodów Nordic Walking 
„O Puchar Lubelszczyzny“, w których brał 
udział leżajski klub „Włóczykije“, działający 
przy Miejskim Centrum Kultury.

Zawody organizowało 5 miast, z których 
każde podjęło się przygotowania jednego 
etapu: Lubartów, Nałęczów, Świdnik, Łuków 
i Kazimierz Dolny. Trasa była do wyboru 5 
i 10 - kilometrowa, a zawodnicy startowali  
z podziałem na kobiety i mężczyzn oraz kate-
gorie wiekowe. Już na pierwszych zmaganiach 
10 maja br. w Lubartowie „Włóczykije“ zdoby-
ły 4 puchary za dwa drugie - Ewa i Zbyszek -  
i dwa trzecie - Ludka i Kazik - miejsca. Nieco 
gorzej było 31 maja br. w Nałęczowie - tylko 

1 medal za II miejsce dla Ludki, ale i trasa 
była znacznie trudniejsza, bo trochę pod górę, 
a trochę po asfalcie i chodniku, czego „Włó-
czykije” bardzo nie lubią. 14 czerwca br. w 
Świdniku Klub wrócił do formy: Zbyszek - II 
miejsce i trzy III miejsca - Ewa, Krysia i Mirek. 

Po wakacyjnej przerwie kolejny etap od-
był się w Łukowie i przyniósł 2 puchary: Ar-
tur - II miejsce i Ewa - III miejsce. Wiadomo 
już było, że są duże szanse na dobre miejsca 
w klasyfikacji generalnej. Na ostatni, piąty 
etap i zakończenie zawodów „Włóczykije“ 
pojechali 4 października br. do Kazimierza 
Dolnego. Miasto powitało uczestników piękną 
pogodą i najtrudniejszą - z dotychasowych 
czterech - trasą przez: Mały Rynek, wąwóz 
Małachowskiego, ul. Słoneczną i Plebankę. 
Trasa była trudna ze względu na wielką górę, 
którą zaraz na początku trzeba było pokonać, 
a ci, którzy mieli do przejścia 10 km, musieli 
zdobywać ją 2 razy. Większość „Włóczykijów“ 
również startowała na tym dystansie i - jak 
zawsze - wszyscy dali radę, zdobywając tym 
razem: Artur - II miejsce, Ewa i Zbyszek – III 
miejsca.

Kazimierz Dolny kończył zawody. Po 
piątym etapie odbyła się klasyfikacja generalna 
i znowu sukces: wśród około 160 zawodników 
z różnych stron Polski leżajski Klub zdobył 3 
pucharowe miejsca: Ludka – III miejsce, Zbys-
zek – II miejsce, Kazik – III miejsce.

Mimo że nordic walking jest sportem 
wymagającym, na starcie nie zabrakło także 
zawodników niepełnosprawnych, którzy ry-
walizowali na dystansie 5 km, a tacy również 
są w szeregach leżajskiej grupy. 

4 członków naszego Klubu wyróżniło się 
prawidłową techniką marszu i otrzymało 
specjalne koszulki z napisem: „CHODZĘ 
PRAWIDŁOWĄ TECHNIKĄ NORDIC 
WALKING“, co również jest bardzo dużym 
osiągnięciem. 

Mamy więc puchary, koszulki, medale, 
mamy satysfakcję, że chodzimy na różnych 
dystansach i w różnych warunkach, i dajemy 
radę. Przede wszystkim jednak mamy dobrą 
kondycję, świetne samopoczucie i wspaniałą 
grupę, w której wszyscy czujemy się dobrze. 

„Włóczykij” Ela

Jakub Stępniowski uczęszcza do piątej klasy Szkoły Podstawowej nr 
1 im. Mikołaja Kopernika w Leżajsku. Jest uczniem skromnym, opano-
wanym, pracowitym, sumiennym i bardzo lubianym przez rówieśni-
ków. Lubi grać w piłkę nożną, ręczną, koszykówkę, tenisa stołowego, 
badmintona co nie przeszkadza mu w rozwijaniu swojej największej 
pasji jaką jest królewska gra - szachy. W niej to odnosi największe 
sukcesy, dzięki którym cała nasza społeczność szkolna jest z niego 
dumna. Jakub Stępniowski jest dla wielu rówieśników wzorem do na-
śladowania. W swoich sportowych trofeach posiada kolekcję 30 pu-
charów oraz 20 medali. To efekt jego wytrwałości, pracy, wyrzeczeń  
i szachowego talentu. Ostatnim jego sukcesem było zajęcie II miejsca 
w Międzywojewódzkich Eliminacjach do Finałów Mistrzostw Polski, 
które odbyły się w dniach 28 września do 5 października br. w Niepoło-
micach koło Krakowa. Na tych mistrzostwach uzyskał także szachową 
kategorię II+. 

Osiągnięcia Jakuba są ogromne. W ciągu trzech lat uczestni-
czył w kilkudziesięciu turniejach szachowych miejskich, powia-
towych, wojewódzkich i ogólnopolskich. Zawsze wracał do domu  
z jakimś trofeum. W czternastu turniejach zdobył pierwsze miejsca. 
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INFORMATOR KOŁA PZW „SAN” W LEŻAJSKU
Poniżej skrót uchwały Zarządu województwa dotyczący ustalenia 

okresowej ochrony w ustalonych obrębach ochronnych, m. in. w rejo-
nie Starego Miasta i Rzuchowa na rzece San. Zachęcam do odwiedzenia 
strony Koła i zapoznania się pełną treścią uchwały, szczególnie te osoby, 
które wędkują w obrębie całego województwa. 

UCHWAŁA NR 316/7527/14 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKAR-
PACKIEGO W RZESZOWIE z dnia 28 stycznia 2014 r.

w sprawie ustanowienia obrębów ochronnych na wodach woje-
wództwa podkarpackiego 

Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o sa-
morządzie województwa (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 596 z późn. zm.) 
oraz art. 14 ust. 1 i art.15 ust. 2 i 2d ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r.  
o rybactwie śródlądowym (t.j. Dz. U. z 2009 r. Nr 189, poz. 1471 z późn. 
zm.) i § 15 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 
12 listopada 2001 r. w sprawie połowu ryb oraz warunków chowu, ho-
dowli i połowu innych organizmów żyjących w wodzie (Dz. U. Nr 138, 
poz. 1559 z późn. zm.) 

Zarząd Województwa Podkarpackiego uchwala, co następuje: 
§ 1. Ustanawia się obręby ochronne na wodach województwa pod-

karpackiego, zgodnie z załącznikiem do niniejszej Uchwały. 
§ 2. Obręby ochronne należy oznakować zgodnie z §16 pkt 2 Rozpo-

rządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 listopada 2001r. 
w sprawie połowu ryb oraz warunków chowu, hodowli i połowu in-
nych organizmów żyjących w wodzie (Dz. U. Nr 138, poz. 1559 ze zm.).

(…) 
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa 

Podkarpackiego. 
§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia 

w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.
Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego Lucjan Kuźnia

.
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 316/7527/14 Zarządu Wojewódz-

twa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 28 stycznia 2014 r.
(…)
8. na rzece San na odcinku 200 m poniżej i 50 powyżej mostu 

drogowego na drodze wojewódzkiej Nr 877 w miejscowości Stare 
Miasto, w okresie od 1 października do końca lutego,

9. na rzece San na odcinku 200 m poniżej i 50 m powyżej mostu 
drogowego na drodze w miejscowości Rzuchów, w okresie od 1 paź-
dziernika do końca lutego,

Wodom Cześć!
Stanisław „Esox” Mączka
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KĄCIK SZACHOWY

Witam w kolejnym wydaniu kącika szachowego. W tym numerze BM polecam rozwiązanie czterech zadań, w których należy dać mata  
w trzech posunięciach. Powodzenia!!!

Zachęcam także do udziału w I Mikołajkowych Mistrzostwach Powiatu Leżajskiego w szachach, które odbędą się 6 grudnia 2014 r.  
w Miejskim Centrum Kultury o godz. 10.

Andrzej Mazurkiewicz

Mat w dwóch posunięciach (zaczynają białe)

Zad. 1 Zad. 2 Zad. 3 Zad. 4

Rozwiązania zadań z ostatniego kącika szachowego w BM:  
Zad. 1 W:f8+, K:f8, Hd8 – mat; zad. 2 W:h6, g:h6, H:h6 – mat; zad. 3 W:f8, K:f8, Hd8 – mat; zad. 4 W:b8+, H:b8, Hd7 - mat.



NOWE TRENDY W ŁAZIENKACH
Jakie są współczesne trendy w urządzaniu łazienek oraz salo-

nów kąpielowych? To bardzo trudne pytanie nawet dla osoby, która 
jest na bieżąco ze współczesnym designem.

Tegoroczne targi płytek ceramicznych i wyposażenia łazienek  
w Bolonii (CERSAIE BOLOGNA 2014), które właśnie dobiegły końca, 
pokazują, iż nie ma „jednej słusznej” koncepcji na piękną i funkcjonalną 
łazienkę. Na targach pokazało się blisko stu producentów z Hiszpanii, 
ponad dwustu z Włoch, trzech z Polski. Wszystkich producentów płytek 
było ponad 400. Poza znanymi i rozpowszechnionymi trendami, takimi 
jak kolekcje czarno-białe, glamour, drewno i beton, czy tradycyjne i sto-
nowane beże, pojawiają się coraz częściej wzory znane nam sprzed 
20-30 lat. Pokazane były płytki małych formatów 10x20 czy 10x30, 
specjalnie postarzane poprzez nadanie im strukturalnej powierzchni, 
stylizowanej na ręczną produkcję z manufaktury. Płytki te często mają 
połyskującą, nierówną fakturę ze szkliwem stylizowanym na popękane 
czy pordzewiałe, tak jakby „nadgryzł je ząb czasu”. Do takich kolekcji 
proponowane są płytki podłogowe niewielkich formatów (20x20,15x15), 
wzorowanych na kształcie ośmiokąta czy sześciokąta.

Nie brakowało również kolekcji bardzo nowoczesnych monokolo-
rowych, połączonych z dobrze dopasowaną mozaiką, utrzymanych  
w stylu minimalistycznym.

Przewijają się również barok i bogato zdobione złotem oraz różnego 
rodzaju ornamentami kolekcje, nazwijmy je „pałacowymi”, które także 
mają swoich wiernych klientów. Nawet jeśli ktoś takiego stylu nie lubi, 
trudno przejść obok nich obojętnie.

Patrząc pod kątem naszego klienta, który chce by jego łazienka mia-
ła niepowtarzalny charakter, a jednocześnie była funkcjonalna i uniwer-
salna, najlepiej wpisują się nowoczesne kolekcje często odwzorowujące 
subtelne stylizacje kamieni naturalnych z dodatkami płytek drewnopo-
dobnych. Mamy więc deski postarzałe, lappato, świetnie sprawdzające 
się u osób lubiących połysk, ale niekoniecznie kosztem codziennego 
„tańca z mopem” oraz ostatni krzyk mody, czyli deski na wysoki połysk, 
które wyglądają jak piękne odwzorowanie egzotycznego drewna, pokry-
tego połyskującą laką.

„Polacy nie gęsi...” i swój gust mają… nadążamy więc za trendami 
światowymi, ale łączymy je z praktycznym użytkowaniem. Może pro-
zaiczne, ale to praktyka decyduje o komforcie codziennego życia. Dla-
tego też, coraz częściej spotykamy się z możliwością zaprojektowania 
swojej łazienki. Klient ma możliwość skonsultowania swoich pomysłów 
z projektantem, uzyskania porad w zakresie doboru kolekcji oraz wy-
posażenia swojej łazienki. Co więcej, projektant wykona dla nas często 
bezpłatny projekt łazienki uwzględniając nasz styl, preferencje i wy-
tyczne. Zobaczymy naszą łazienkę na dużym ekranie i w okularach 3d. 
Dzięki temu będziemy mogli nanieść ewentualne zmiany, czy po prostu 
upewnić się co do słuszności koncepcji. I właśnie ten element wyróżnia 
firmę NESTOR-BUDOWLANY. Takie projekty wykonujemy w obydwu 
naszych salonach w Stalowej Woli jak i Leżajsku. 

Naszym klientom oferujemy nie tylko kolekcje polskich producentów, 
ale również hiszpańskich czy włoskich, których próżno szukać w niektó-
rych salonach.

Tym, którym zależy, by ich łazienka była piękna, niepowtarzalna  
i wygodna, zalecam- dajmy sobie czas. Nie zostawiajmy wyboru płytek 
na ostatnią chwilę. Pozwólmy projektantowi i sobie doszlifować szcze-
góły. Projektowanie to proces, który wymaga zaangażowania obydwu 
stron. Efekty przejdą nasze najśmielsze oczekiwania, jeśli nie będziemy 
pracować w pośpiechu.

Pamiętajmy jednak, że to my będziemy przebywać w naszej łazience 
na co dzień, najważniejsze więc aby nam się podobała i byśmy czuli się 
w niej dobrze.

NESTOR-BUDOWLANY
Marcin Sudoł
www.lazienkawstylu.pl
Salony łazienkowe: LEŻAJSK ul. Rzeszowska 77,
STALOWA WOLA ul. Okulickiego 2

W materiale wykorzystano zdjęcia projektów klientów firmy

REKLAMA



1 października br. w Urzędzie Miejskim w Leżajsku rozstrzygnięty 
został „Konkurs na najpiękniejszą posesję” w roku 2014 na terenie 
miasta Leżajska.

Komisja powołana przez Burmistrza Leżajska do oceny nierucho-
mości, w składzie:

1. Ewa Jagusiak (architekt miejski) – przewodnicząca komisji
2. Jerzy Jarosz (radny, przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury  

i Spraw Społecznych) – członek komisji
3. Stanisław Brzuzan (właściciel firmy „KAROL”, zajmującej się 

utrzymaniem zieleni miejskiej) – członek komisji;
4. Beata Jodkowska (inspektor ds. ochrony środowiska) – członek 

komisji
dokonała w miesiącach letnich bieżącego roku przeglądu posesji 

mieszkalnych indywidualnych położonych na terenie miasta Leżajska, 
zwracając uwagę na zagospodarowanie poszczególnych nieruchomo-
ści, a w szczególności na:

- stan techniczny i wygląd budynków, w tym elewacji frontowych,
- wygląd i stan ogrodzeń,
- stan zieleni wokół budynków: trawniki, rabaty, ogródki, balkony,
- ogólny widok posesji z ulicy.
Po przeglądzie nieruchomości oraz dokonaniu ich oceny, komisja 

postanowiła ostatecznie przyznać następujące nagrody:
I miejsce - posesji Państwa Ewy i Jana Hajderów, przy ul. Leśnej
II miejsce - posesji Państwa Ewy i Bogdana Pietruszków, przy ul. Mo-
niuszki
III miejsce - posesji Państwa Agnieszki i Damiana Leniartów, przy ul. 
Franciszkańskiej  
Komisja uważa, że na uznanie zasługują właściciele również innych 
posesji, które co roku plasują się w ścisłym finale konkursu, lecz nie 
wszystkie mogą zostać nagrodzone, a także właściciele nieruchomości 
nagrodzonych i wyróżnionych w konkursach w poprzednich latach, 
którzy zgodnie z regulaminem konkursu nie mogą otrzymać ponow-
nie nagród.

W Urzędzie Miejskim w Leżajsku odbyło się uroczyste podsumo-
wanie i oficjalne ogłoszenie wyników tegorocznej edycji konkursu 
„Najpiękniejsza posesja”, na którą zaproszeni zostali laureaci trzech 
pierwszych miejsc. Burmistrz Leżajska Piotr Urban złożył wszystkim 
gratulacje i wręczył specjalne dyplomy uznania.

(ej

NAJPIĘKNIEJSZE POSESJE 2014

I miejsce

II miejsce

III miejsce


