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Burmistrz Leżajska
PiOtr urBaN

Bezsprzecznie „dobrym 
duchem”, bohaterem i  liderem 

zabiegów o budowę tej drogi jest Pan 
zbigniew rynasiewicz, poseł naszej Ziemi 

Leżajskiej a jednocześnie przyjaciel Leżajska. To on, 
będąc przewodniczącym sejmowej Komisji Infrastruktury – 

swoją życzliwością, determinacją, fachowością i kompetencjami 
wspierał nas we wszystkich staraniach, na wszystkich szczeblach 

decyzyjnych – tak by zadanie to mogło być realizowane. Za tę przychylność 
i starania składam dzisiaj serdeczne podziękowania.

Dziękuję ówczesnemu ministrowi infrastruktury Panu posłowi Cezaremu Grabarczykowi 
(dziś wicemarszałkowi Sejmu RP) za śmiałe i przychylne decyzje, za kilkakrotne wizyty w Leżajsku, 

za chęć zapoznania się z dokuczliwymi problemami komunikacyjnymi naszego miasta i zauważenia 
konieczności budowy obwodnicy. 

Przekazuję słowa uznania i podziękowania obecnemu ministrowi Transportu, Budownictwa i Gospodarki 
Morskiej – Panu posłowi sławomirowi Nowakowi za podjęcie pozytywnej decyzji w sprawie kontynuacji zadania 

– czyli budowy II etapu naszej obwodnicy.
Dziękuję Pani minister Ministerstwa Rozwoju Regionalnego Pani poseł elżbiecie Bieńkowskiej za wsparcie tej inwestycji, 

stworzenie prawnych podstaw w formie zakwalifikowania zadania do RPO Polski Wschodniej i zapewnienie środków finansowych 
na realizację obwodnicy miasta Leżajska.

Słowa podziękowania kieruję na ręce dyrektora Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie Pana Lecha Witeckiego za 
poparcie i wdrożenie projektu do realizacji.

Bardzo dziękuję dyrektorowi Oddziału GDDKiA w Rzeszowie Panu Wiesławowi kaczorowi za doraźną pomoc i wsparcie, za sprawne 
przeprowadzenie procesu przygotowania dokumentacji, przetargu i realizacji inwestycji. Dziękuję wszystkim pracownikom Oddziału za 
współpracę, nadzór merytoryczny i pomoc.

Dziękuję mieszkańcom miasta i regionu za wyrozumiałość i cierpliwość w związku z utrudnieniami w ruchu w czasie realizacji tej bardzo ważnej 
inwestycji.

Szanowni Państwo! Niech ta nowa droga, ten pierwszy odcinek obwodnicy Leżajska dobrze służy mieszkańcom miasta i powiatu, 
wszystkim jego użytkownikom. A my, kierowcy korzystajmy z tej długo wyczekiwanej drogi rozważnie i bezpiecznie.

Szanowni Państwo!

Po kilkunastu latach wysiłków i starań, przy wspar-
ciu przyjaciół i ludzi dobrej woli – wbrew opiniom nieżyczliwych 

– oto dziś jesteśmy świadkami historycznego wydarzenia:

ObwOdnica Leżajska 
– jej pierwszy etap – 
jest faktem 
dOkOnanym!

Droga ta o długości 4,1 km służyć będzie miastu i jego mieszkań-
com – odciąży centrum od ruchu ciężkich pojazdów, ułatwi przejazd 
przez miasto samochodom w tranzycie, ustanie huk, tłok i ciasnota na 
ulicach Leżajska. Służyć ona będzie również mieszkańcom naszego 
powiatu i regionu, dla których przejazd przez miasto stwarzał poważ-
ne problemy, a jego czas z roku na rok się wydłużał. A najważniejsze 
– znacznie zmniejszy się zagrożenie, jakie stwarzały pieszym pojazdy 
przemieszczające się po zatłoczonych ulicach miasta.
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zBiGNieW rYNasieWiCz
POseł Na sejm rP, sekretarz staNu 

W miNisterstWie traNsPOrtu, 
BudOWNiCtWa i GOsPOdarki mOrskiej 

Budowa obwodnicy Leżajska była marzeniem 
mieszkańców, samorządowców i parlamentarzy-
stów z Ziemi Leżajskiej. Dziś nasze marzenie się re-
alizuje – do ruchu oddany jest I etap tej inwestycji. 
Od samego początku - jako poseł i przewodniczący 
sejmowej Komisji Infrastruktury - wspierałem tę in-
westycję wierząc, że jej budowa jest konieczna dla 
regionu i jego mieszkańców. 

Niezmiernie mnie cieszy, że mieszkańcy Leżaj-
ska już wkrótce odczują korzyści z nowej obwodni-
cy: mniejszy hałas, mniej zanieczyszczeń i większe 
bezpieczeństwo. Niebagatelną zaletą nie tylko dla 
mieszkańców i kierowców z Podkarpacia będzie wy-
prowadzenie ciężkiego, tranzytowego ruchu poza 
miasto. Inwestycja w ciągu drogi krajowej 77 ma 
charakter ponadregionalny, usprawniający komuni-
kację centralnej Polski ze wschodem kraju i Ukrainą.

Czuję satysfakcję, że tak wiele istotnych inwe-
stycji jest obecnie realizowanych na Podkarpaciu. 
Trwają intensywne prace przy budowie autostrady 
A4. Odcinki Rzeszów Północ – Rzeszów Wschód i 
Jarosław – Przemyśl są już oddane do ruchu. Roz-
poczęło się uruchamianie postępowań przetargo-
wych na kolejne podkarpackie odcinki trasy S-19. 
Poprawa stanu bezpieczeństwa i warunków jazdy 
na tej jednej z najważniejszych dróg w kraju jest 
dla nas priorytetem. 

Priorytetem dla rządu jest dokończenie realizo-
wanych inwestycji z obecnej perspektywy finanso-
wej UE, a głównym kryterium jest domykanie dro-
gowych ciągów komunikacyjnych – wszystko po to, 
by po Polsce jeździło się szybko, oszczędnie i bez-
piecznie. 

Budowa obwodnic to ważny element systemu 
komunikacji drogowej w Polsce. W sierpniu br. rząd 
skierował do konsultacji projekt zmiany uchwały 
Rady Ministrów, polegający na dodaniu załącznika 
nr 6 do obowiązującego Programu Budowy Dróg 
Krajowych. Projekt załącznika zawiera propozycję 
budowy 11 obwodnic, które mają być realizowane 
w nowej perspektywie finansowej UE. Wśród wy-
mienionych w załączniku tras znalazła się również 
obwodnica Sanoka, której realizacja zaplanowana 
jest na lata 2015 – 2018.
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ta drOGa już jest!!!
W ostatniej dekadzie września 2013 roku do użytku oddana 

została pierwsza część obwodnicy Leżajska. Czekano na to pra-
wie dwadzieścia lat!

Idea wyprowadzenia z miasta ciężkiego ruchu transportowego i tranzytowego 
doczekała się spełnienia. Droga do takiego finału była stroma i wyboista. Ale zosta-
ła pokonana! I to przynosi satysfakcję wszystkim, którzy przez wiele lat nie ustawali 
w wysiłkach o urzeczywistnienie idei stworzenia obwodnicy Leżajska.

Wszystko zaczęło się we wrześniu 1994 roku. Wtedy samorząd Leżajska podjął 
decyzję rozpoczęcia starań o to, by to piękne, zabytkowe miasto mogło zaznać spo-
koju i zostało uwolnione od uciążliwości, jakie niosła za sobą peregrynacja setek sa-
mochodów transportowych, ciężarówek, tirów, zmierzających na wschodnie i po-
łudniowe rubieże naszego kraju.

Siedemnaście lat trwała batalia o obwodnicę Leżajska. Było mnóstwo narad, 
spotkań, wyjazdowych posiedzeń, rozmów, dyskusji, wielokrotnie w leżajskim 
ratuszu gościli ministrowie i przedstawiciele instytucji zarządzających i decydujących 
o rozwoju dróg w naszym kraju, dyrektorzy z GDDKiA: Lech Witecki, Wiesław 
kaczor. Zabiegali o nią w kolejnych kadencjach posłowie Ziemi Leżajskiej: józef 
zych i zbigniew rynasiewicz, a w samorządzie Leżajska burmistrzowie: janusz 
Wylaź, tadeusz trębacz i Piotr urban.

Wreszcie w grudniu 2009 roku Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad 
otrzymała pozwolenie na budowę I etapu obwodnicy Leżajska, ale potrzebne było 
jeszcze źródło sfinansowania tej inwestycji.

Wielki przełom nastąpił w 2010 roku. Poprzedziły go wizyty w Leżajsku między 
innymi ministra infrastruktury Cezarego Grabarczyka oraz minister rozwoju 
regionalnego elżbiety Bieńkowskiej, która zapewniła, że pieniądze – po spełnieniu 
formalności przez Ministerstwo Infrastruktury – zostaną przyznane! Inwestycja 
będzie finansowana przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad ze 
środków własnych oraz Programu dla Polski Wschodniej lub Programu Operacyjnego 
Infrastruktura i Środowisko.

31 sierpnia 2010 roku na stronie internetowej Ministerstwa Rozwoju Regionalnego 
ukazała się lista projektów, które otrzymają dofinansowanie z programów unijnych. 
Projekt budowy obwodnicy miasta Leżajska wpisany został na listę Programu Ope-
racyjnego „Infrastruktura i Środowisko”. A to oznaczało, że pieniądze na realizację tej 
inwestycji zostały przyznane i – co bardzo istotne – nie mogą zmienić przeznaczenia.

W grudniu tego samego roku Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad roz-
poczęła procedurę wyłonienia wykonawcy pierwszego etapu obwodnicy Leżajska.

Koniec września 2013 roku wejdzie do historii – na obwodnicę Leżajska wjeżdża-
ją pierwsze tiry. 
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drodzy Państwo! 

Po zakończeniu wszystkich prac na budowie i etapu obwodnicy Leżajska i uzy-
skaniu decyzji na użytkowanie kierowcy mogą korzystać z nowej drogi.

Finalizowanie takiej inwestycji zawsze sprawia przyjemność, biorąc pod uwagę, ile pracy i cza-
su włożono w to, aby obwodnica mogła powstać. Jest to więc dobry moment do omówienia po-
krótce złożonego procesu przygotowawczego oraz złożenia podziękowań.

Przygotowanie inwestycji do realizacji pozornie wydaje się być zbyt długie i niepotrzebne, jed-
nak bez tego inwestycja nigdy nie ujrzałaby światła dziennego. Prace projektowe rozpoczęło Biu-
ro Planowania Rozwoju Sieci Drogowej, Pracownia Studiów Sieci Drogowej „Południe” na zlece-
nie Dyrekcji Okręgowej Dróg Publicznych w Rzeszowie. Po żmudnych analizach, Studium zostało 
rozpatrzone na posiedzeniu Komisji Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych (KOPI) GDDP w Warsza-
wie i zatwierdzone w 2000 r. Łącznie w ramach Studium przeanalizowano 11 wariantów przebie-
gu obwodnicy, a jej realizacja została podzielona na 3 etapy. 28 października 2010 r., pomiędzy 
GDDKiA i Centrum Unijnych Projektów Transportowych zawarto pre-umowę dotyczącą finanso-
wania projektu w zakresie I i II etapu ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środo-
wisko 2007–2013 r., co w znacznym stopniu przyczyniło się do możliwości realizacji tego zadania.

W lipcu 2011 roku po podpisaniu umowy z hiszpańską firmą Sando Budownictwo rozpoczę-
ła się budowa I etapu.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad realizuje również II etap budowy obwodnicy, 
który ma zostać oddany do ruchu na początku 2015 roku. 

WiesłaW kaCzOr
dYrektOr GeNeraLNej dYrekCji 
dróG krajOWYCh i autOstrad 

Oddział W rzeszOWie

Obwodnica Leżajska jest 
inwestycją znaczącą nie tylko 

dla kierowców i mieszkańców Podkar-
pacia, ale ma także charakter ponadregional-

ny. Usprawni ona przejazd z centralnej Polski na połu-
dniowy wschód w kierunku Ukrainy. Wyprowadzi także ruch 

tranzytowy z zabytkowego i pięknego centrum miasta. Dzięki niej 
kierowcy szybciej, bezpieczniej i bardziej komfortowo pokonają ten odcinek.

Korzystając z okazji, chciałbym podkreślić bardzo dobrą współpracę i zaangażowa-
nie Samorządu Miasta na etapie prac przygotowawczych związanych z budową obwodnicy.

Gmina Miejska Leżajsk przygotowała do realizacji łącznik do obwodnicy stanowiący przedłuże-
nie ul. Św. Jana z Dukli. Łącznik ten został zrealizowany w 2011 roku i po oddaniu do użytkowania eta-
pu I obwodnicy zapewni jego prawidłowe funkcjonowanie.

Bardzo serdecznie dziękuję wszystkim samorządowcom, projektantom, wykonawcom, nadzorowi inwe-
storskiemu oraz wszystkim, którzy pośrednio lub bezpośrednio przyczynili się do budowy obwodnicy. Dzię-
kuję także swoim współpracownikom za wysiłek i pracę włożoną zarówno na etapie przygotowania jak i realizacji 
drogi obwodowej. W sposób szczególny składam podziękowanie Panu Zbigniewowi Rynasiewiczowi, przewodniczą-
cemu Sejmowej Komisji Infrastruktury, a obecnie Sekretarzowi Stanu w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospo-
darki Morskiej, który cały czas był zaangażowany w powstanie obwodnicy Leżajska.
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HistOryczne 
daty
28 grudnia 2009 – Generalna 

dyrekcja dróg krajowych i 
autostrad otrzymuje pozwo-
lenie na budowę pierwszego 
etapu obwodnicy Leżajska.

20 grudnia 2010 – Gddkia ogła-
sza przetarg na wyłonienie 
wykonawcy pierwszego eta-
pu obwodnicy Leżajska. 

29 kwietnia 2011 – Gddkia wy-
łania wykonawcę i etapu ob-
wodnicy Leżajska.

22 czerwca 2011 – Gddkia pod-
pisuje umowę z wykonawcą 
sando Budownictwo Polska 
i Construccines sanchez do-
minguez sando z hiszpanii.

12 września 2011 – symbolicz-
ne rozpoczęcie budowy ob-
wodnicy Leżajska połączone 
z uroczystym otwarciem od-
cinka ulicy W. jagiełły łączą-
cego miasto z przyszłą ob-
wodnicą.

30 września  2013 – oficjalne 
otwarcie i odcinka obwodni-
cy Leżajska.
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jOrGe Gamiz Perez
WiCePrezes saNdO POLska

sando Budownictwo Polska sp. z o.o. 
skupia się w swej działalności na reali-
zacji zamówień publicznych w zakresie 
robót budowlanych.

cHarakterystyka drOGi
Obwodnica Leżajska zlokalizowana została w ciągu drogi krajowej 

nr 77 na trasie Lipnik–Przemyśl.
Pierwszy jej etap – oddany już do użytku – zaczyna się w od wylotu ulicy Władysława Jagieł-

ły. Dalej trasa przecina drogę wojewódzką nr 877 w okolicy cmentarza w Giedlarowej i przed la-
sem w Wierzawicach włącza się do obecnego przebiegu drogi krajowej nr 77. Jest to droga kla-
sy GP (główna o ruchu przyśpieszonym), jednojezdniowa, dwupasmowa (dwa pasy ruchu po 
3,5 m), o długości 4,1 km.

W ramach budowy obwodnicy Leżajska wykonany został bezkolizyjny węzeł drogowy „Giedla-
rowa” w miejscu skrzyżowania obwodnicy z drogą wojewódzką nr 877. Obwodnica została prze-
prowadzona wiaduktem zbudowanym nad drogą wojewódzką (Leżajsk–Łańcut). Powstało więc 
dwupoziomowe skrzyżowanie wraz z węzłem w formie „półkoniczynki”.

Wzdłuż obwodnicy zbudowano sieć tzw. dróg serwisowych, umożliwiających dojazd do są-
siadujących z nią działek. 

Bardzo ważnym zadaniem było odwodnienie drogi. Zbudowano więc system przepustów dro-
gowych, umożliwiających zachowanie poprawnej gospodarki wodnej, powstały rurociągi z sys-
temem podczyszczania wód opadowych oraz odprowadzania ich do potoku Błotnia.

Przebudowano i za-
bezpieczono sieci infrastruktu-

ry technicznej kolidującej z tą inwesty-
cją (sieć elektryczna, teletechniczna, wodocią-

gowa, kanalizacyjna, sieci gazowe niskiego, średnie-
go i wysokiego ciśnienia).

Powstały urządzenia ochrony środowiska – ekrany akustyczne, na-
sadzenia zieleni, przejścia dla zwierząt. W obrębie skrzyżowań zainstalowa-

no oświetlenie uliczne, zbudowano nowe i wyremontowano istniejące chodniki.
* * *

Obwodnica Leżajska jest inwestycją, mającą szczególne znaczenie nie tylko dla 
mieszkańców Leżajska i okolic. Ma ona charakter ponad regionalny – służy nie tyl-
ko mieszkańcom Leżajska i Podkarpacia. Jest ważnym elementem ogólnokrajo-
wego ciągu komunikacyjnego, przyczynkiem do usprawnienia przejazdu z pół-
nocnej i centralnej Polski na południe i wschód w kierunku przejść granicznych 
w Korczowej, Medyce i Krościenku.

Ta „droga szczęścia” dla setek tysięcy kierowców samochodów transportowych, 
podróżnych, turystów, zmierzających w stronę południowej granicy naszego kraju 
(i oczywiście w przeciwnym kierunku również) jest też „drogą wybawienia” od ha-
łasu, spalin i tłoku dla mieszkańców Leżajska. Wyprowadzenie ruchu tranzytowe-
go z zabytkowego centrum tego miasta pozwala również kierowcom „długiej dro-
gi” na szybsze i bardziej komfortowe pokonanie kolejnego odcinka swej podróży.

* * *
Obwodnica Leżajska jest inwestycją finansowaną w całości ze środków Gene-

ralnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad oraz Europejskiego Funduszu Rozwo-
ju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Koszt budowy pierwszego odcinka obwodnicy to 36 531 000 złotych, z czego 
85 procent stanowi dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej.

* * *
Ze strony Miasta formą wkładu finansowego w powstanie obwodnicy Leżaj-

ska była budowa łącznika między miastem i drogą obwodową. Jest nim przedłu-
żenie ulicy W. Jagiełły. Zadaniem Miasta było bowiem zapewnienie dojazdu do 
obwodnicy.

Budowa tego łącznika kosztowała 2 894 113 złotych, w tym dofinansowanie 
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wyniosło 61 procent, czyli 1 776 
981 złotych. Różnica tych kwot – 1 117 132 zł – jest wkładem finansowym Miasta.

Firma, z sie-
dzibą w Warszawie, po-

wstała w połowie zeszłej deka-
dy i od początku koncentrowała się na 
projektach związanych z rozwojem infra-
struktury w Polsce, w szczególności infrastruk-
tury drogowej i kolejowej.

Sando Budownictwo Polska Sp. z o.o. należy do 
hiszpańskiej grupy Sando o ponadtrzydziestopię-
cioletnim doświadczeniu w branży budowlanej, 
posiadającej oddziały także w innych krajach, ta-
kich jak Kolumbia czy Maroko.

Aktualnie Sando Budownictwo Polska Sp. z 
o.o. realizuje w ramach zamówień publicznych 
dwa zadania: budowa I etapu drogi obwodowej 
miasta Leżajsk w ciągu drogi krajowej nr 77 Lip-
nik–Przemyśl oraz rewitalizacja linii kolejowej 
nr 131 Chorzów Batory–Tczew.

W ostatnich latach nasza firma zrealizo-
wała w Polsce także inne zadania: odcinek 
drogi wojewódzkiej 627 wraz z mostem 
przez rzekę Bug, odcinek drogi ekspreso-
wej S7 Olsztynek–Nidzica, Most Marii Cu-
rie-Skłodowskiej przez Wisłę w Warsza-
wie i odcinek autostrady A1 Olsztynek– 
–Nidzica.

Cieszę się, że po raz kolejny Sando za-
kończyło z powodzeniem trudne tech-
nicznie oraz ważne dla mieszkańców 
miasta i regionu zadanie, jakim była 
realizacja obwodnicy miasta Leżajsk. 
Jesteśmy zaszczyceni, mogąc dzielić 
ten wspólny sukces z Generalną Dy-
rekcją Dróg Krajowych i Autostrad, 
Promost Consulting T. Siwowski Sp. 
j. oraz Urzędem Miejskim w Leżaj-
sku, którym jednocześnie dzięku-
jemy za współpracę.
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Wykonawca projektu budowlanego:
Pracownia inżynierska „klotoida” z krakowa

Inwestor:
Generalna dyrekcja dróg krajowych i autostrad

Wykonawca:
sando Budownictwo Polska 
i Construcciones sanchez domingez sando z hiszpanii

Zarządzanie i nadzór:
Promost Consulting t. siwowski spółka jawna

parametry tecHniczne 
ObwOdnicy Leżajska
 klasa techniczna drogi – GP (główna, ruchu przyśpieszonego)
 rodzaj – droga jednojezdniowa
 prędkość projektowa – Vp = 80 km/h
 prędkość miarodajna – Vm = 100 km/h
 szerokość jezdni – 7 metrów
 szerokość pobocza bitumicznego – pół metra
 szerokość pobocza gruntowego – 2 metry
 obciążenie nawierzchni – 115 kN/oś
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Plac targowy
Całkowitej przebudowie poddany został 

plac targowy przy ul. Sikorskiego. Zmienił się 
nie do poznania. Utwardzony został plac peł-
niący funkcję targowiska, ciągi piesze i zatoki 
parkingowe. Jednocześnie wykonano odwod-
nienie terenu i remont budynku obsługi. W za-
kresie tej inwestycji ujęto również wykonanie 
nowych straganów o konstrukcji stalowo-
-drewnianej, pokrytych dachówką bitumiczną.

Po zrealizowaniu zadania zarówno miesz-
kańcy Leżajska jak i sprzedawcy towarów 
z całą pewnością odczuli już komfort handlo-
wania na tym nowym placu targowym – nie 
tylko już nie toną w błocie. Stragany są z praw-
dziwego zdarzenia, wykonano nowe sanita-
riaty. Wzrosła zdecydowanie funkcjonalność 
i atrakcyjność tego targowiska.

Wokół placu targowego od strony ulic 28 
Maja i Sikorskiego urządzone zostały zatoki 
postojowe dla samochodów.

Odnowiony plac wykorzystywany będzie 
też na organizację imprez plenerowych.

Wykonawcą tej inwestycji był Zakład Remon-
towo-Budowlany Roman Olszowy z miejsco-
wości Kosowy koło Przyłęka. Prace realizowane 
były w okresie: 9 lipca 2012 – 23 sierpnia 2013. 
Kwota wydatków 1405,4 tys. zł, w tym dofinan-
sowanie ze środków unijnych – 1180,6 tys. zł. 

Wąwóz
Wykonawcą robót dotyczących zagospo-

darowania wąwozu za murami kościoła farne-
go i dawnym Domem Książki od strony Mic-
kiewicza 16 było Przedsiębiorstwo Usługowo-
-Handlowo-Produkcyjne „ATOS” Tadeusz Ska-
kuj z Biłgoraja. Prace trwały od 2 lipca do 14 
września 2012 roku.

Zakres prac obejmował: budowę muru opo-
rowego z prefabrykowanych elementów żel-
betowych, wykonanie nawierzchni z betono-
wej kostki brukowej o grubości 6 i 8 cm, scho-
dów żelbetowych na skarpie, słupów oświetle-
niowych, uporządkowanie skarpy wraz z traw-
nikami, nasadzenia drzew i krzewów, utworze-
nie elementów małej architektury – ławki, ko-
sze na śmieci. 

Wąwóz jest łącznikiem pomiędzy ulicą Mic-
kiewicza, parkingiem za dawnym Domem 
Książki i targowiskiem przy ulicy Sikorskiego. 
Teren ten pełni również funkcję rekreacyjno – 
wypoczynkową.

Kwota wydatków to 272,1 tys. zł, w tym do-
finansowanie z EFRR – 228,6 tys. zł.

Projekt miasta Leżajsk pn.: „rewitalizacja i zagospodarowanie przestrzeni publicznej wokół zabytkowego rynku miejskiego w Leżajsku” dofinansowany 
w ramach regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007–2013 w wysokości 2,7 mln zł przez unię europejską ze środ-

ków europejskiego Funduszu rozwoju regionalnego oraz z programu Promesa ze środków ministra kultury i dziedzictwa Narodowego

ratusz
W ramach programu rewitalizacji Ratusz 

Miejski doczekał się remontu dachu i odno-
wienia elewacji.

Wykonawcą robót była firma „IGLOBUD LE-
ŻAJSK” Jerzy Szostak, Sp. J. z Wierzawic. Prace 
zakończono 5 czerwca 2012 r.

Wykonano remont konstrukcji więźby da-
chowej wraz z wymianą pokrycia dachu, roz-
biórkę i wymurowanie nowych kominów, wy-
mieniona została zewnętrzna stolarka okienna 
i drzwiowa, zmontowano instalację odgromo-
wą, odnowiono elewację – uzupełniono ubyt-
ki i odmalowano.

Kwota wydatków – 375,1 tys. zł, w tym 315,2 
tys. zł to dofinansowanie ze środków unijnych.

monitoring
Uruchomienie systemu monitoringu po-

wierzone zostało firmie 3K-INFRASTRUCTURE 

inwestujemy w rozwój województwa podkarpackiego

rewitalizacja zabytkowej przestrzeni
Realizacja projektu „rewitalizacja i zagospodarowanie przestrzeni publicznej wokół zabytkowego rynku miejskiego w Leżajsku” jest wyni-

kiem przyjętego przez Miasto w 2006 roku Lokalnego Programu rewitalizacji dla miasta Leżajska na lata 2007–2013 oraz jego nowelizacji wyko-
nanej w 2010 roku.

W zakres projektu weszło sześć zadań inwestycyjnych zawartych w tym Programie. 
Wniosek o dofinansowanie projektu został złożony pod koniec 2010 roku. Umowa o dofinansowanie zadań w zakresie projektu pomiędzy Zarządem 

Województwa Podkarpackiego i Miastem Leżajsk została z zawarta w dniu 23 kwietnia 2012 roku.
Wszystkie zadania inwestycyjne ujęte w tym projekcie dofinansowane zostały Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, a jedno z nich – Moder-

nizacja i remont Biblioteki Publicznej – dodatkowo ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Refundacja wydatków w zakresie dwóch 
zadań tj. Budowa parkingu przy ul. Mickiewicza 16 oraz Remont dachu i elewacji zabytkowego Ratusza dotyczyła robót zakończonych i odebranych. 

Pierwszym zadaniem inwestycyjnym w zakresie projektu była budowa parkingu przy ulicy Mickiewicza 16, ostatnim – uruchomienie systemu moni-
toringu. Pozostałe zadania to: remont dachu i elewacji zabytkowego Ratusza, modernizacja i remont budynku Biblioteki Publicznej, przebudowa targo-
wiska przy ulicy Sikorskiego oraz zagospodarowanie wąwozu za byłym Domem Książki przy ulicy Mickiewicza 16.

Wszystkie te zadania inwestycyjne zostały zakończone. W dużej mierze zmieniły wizerunek zabytkowej części Leżajska.

Sp. z o. o. z Zabierzowa, która wykonywała je 
w dniach 26 sierpnia – 2 września 2013 r. Ka-
mery monitorujące zamontowane zostały na 
przylegającej do ratusza miejskiego wieży ko-
ścioła farnego. Koszt inwestycji – 16,9 tys. zł, 
w tym dofinansowanie z EFRR wyniosło 14,2 
tys. zł.

Parking
Budowa parkingu przy ulicy Mickiewicza 

16 kosztowała 113,5 tys. zł, w tym dofinanso-
wanie unijne wyniosło 94,4 tys. zł. Wykonaw-
cą był Miejski Zakład Remontowo-Budowlany 
w Leżajsku. Powstała droga dojazdowa oraz 26 
miejsc postojowych z kostki brukowej. Zabez-
pieczono urządzenia infrastruktury technicz-
nej: gazociągu, kanalizacji sanitarnej i desz-
czowej. Parking ten jest miejscem postoju dla 
samochodów osobowych zatrzymujących się 
w okolicy centrum miasta.
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Projekt pt. „rozbudowa i modernizacja infrastruktury miejskiego Centrum kultury w Leżajsku niezbędnym czynnikiem rozwoju kulturowego i turystycznego 
w regionie” dofinansowany w ramach regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego przez unię europejską ze środków 

europejskiego Funduszu rozwoju regionalnego oraz budżetu państwa w ramach osi priorytetowej Vi turystyka i kultura rPO WP na lata 2007–2013.

zakończyła się rozbudowa i modernizacja budynku 
domu kultury

dobiegła końca długo oczekiwana przez mieszkańców Leżajska inwestycja związana z rozbudową i modernizacją głów-
nego budynku miejskiego Centrum kultury w Leżajsku przy ulicy mickiewicza 65.

Inwestycja obejmowała budowę dwóch nowych segmentów (jednego od strony ul. Kopernika, drugiego od strony parkingu) oraz 
remont istniejącego budynku.

W nowych segmentach znajdują się pracownie instruktorskie, studio nagrań, pracownia teatralna, pracownia rękodzieła regional-
nego, garderoby dla artystów, pomieszczenia administracyjne. 

Nowego wyglądu nabrały również pomieszczenia istniejącego budynku m.in. hall główny z szatnią, atrium taneczne zwane po-
tocznie „basenem”, sala małych form (tzw. sala kameralna). Przeniesienie pomieszczeń administracyjnych do nowego segmentu po-
zwoliło wygospodarować miejsce na salę integracji społecznej, bibliotekę z czytelnią, kostiumerie, rekwizytornie, magazyny tech-
niczne, salę narad, archiwum. 

Wyremontowany został cały węzeł sanitarny.
Budynek został przystosowany dla osób niepełnosprawnych. Powstał specjalny podjazd do budynku oraz toalety. Schody w ist-

niejącym budynku wyposażono w schodołaz umożliwiający udostępnienie niepełnosprawnym pomieszczeń na piętrze.
Z myślą o młodzieży uczęszczającej na zajęcia przy salach zajęć tanecznych zlokalizowano przebieralnię.
MCK pozyskało również galerię, w której będzie możliwe prowadzenie działalności wystawienniczej. 
W budynku powstało Centrum Informacji Turystycznej i Kulturalnej.
Zmodernizowany obiekt ma docieplone ściany i dach oraz nową, energooszczędną stolarkę zewnętrzną, co zapewni dużo lepsze 

właściwości energetyczne obiektu. Nowa kotłownia gazowa dodatkowo poprawi parametry zasilania budynku w ciepło, w miejsce 
energochłonnego i nieefektywnego ogrzewania.

mieszkańców najbardziej ucieszy zmodernizowana sala widowiskowo-kinowa. Zamontowano nowe, wygodniejsze fotele, 
nowoczesny ekran kinowy, kurtyny oraz panele akustyczne. Zmienił się wystrój i kolorystyka ścian.

Sala widowiskowo-kinowa uzyskała wymagane parametry techniczne w zakresie wymagań bezpieczeństwa pożarowego i ewa-
kuacji, co pozwoli na reaktywację kina oraz organizację koncertów i spektakli.

Pozyskanie dodatkowych środków finansowych z programu „Rozwój infrastruktury domów kultury” Ministerstwa Kultury i Dzie-
dzictwa Narodowego umożliwiło wykonanie prac remontowych dachu na istniejącej części budynku, wykonano nowoczesną insta-
lację komputerową i internetową, wyremontowano instalację nagłośnienia i oświetlenia sceny widowiskowo–kinowej.

Dotacja ta pozwoliła również na zakup nowoczesnego cyfrowego projektora kinowego, który pozwoli na wyświetlanie filmów 
w formacie 2D lub 3D w technologii 2K lub 4K oraz systemu kasowego do obsługi kina. Dzięki temu kino w Leżajsku reaktywowa-
ne zostanie już we wrześniu.

Wykonawcą remontu i rozbudowy budynku Miejskiego Centrum Kultury była firma DOMREX Jacek Rupar z Białobrzegów koło 
Łańcuta.

Całkowita wartość projektu wyniosła 3 845 960 zł, w tym ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 1 115 455 
zł oraz z budżetu Państwa 1 738 493 zł. Dodatkowo dotacja od Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w kwocie 373 000 zł. 
Wkład własny wyniósł 619 010 zł.

a. ruszak, Fot. j. Berestka

inwestujemy w rozwój Województwa Podkarpackiego

mCk od strony ul. mickiewicza mCk od strony ul. Curie-skłodowskiej
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hall główny – na wprost wejście do atrium tanecznego (dawny „basen”). Fot. A. Kuźma

sala widowiskowo-kinowa. Fot. A. Kuźma
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Moją wypowiedź ograniczę do wyrażenia 
emocji własnych i całej załogi MCK oraz po-
dziękowań dla wielu ludzi.

Naprawdę jesteśmy szczęśliwi, że rok kultu-
ralny 2013/14 rozpoczniemy we wspaniałych 
warunkach, a przede wszystkim, że dzieci, mło-
dzież i dorośli, korzystający z ofert kulturalnych 
naszej instytucji, będą przebywać w godnych 
warunkach i funkcjonalnych pomieszczeniach.

Nie często zdarza się, żeby dwie ważne in-
stytucje kultury: Biblioteka Publiczna i Dom 
Kultury były remontowane równocześnie i to 
w tak krótkim czasie, bo zaledwie w ciągu jed-
nego roku. Jest to zasługa wielu wspaniałych 
ludzi naprawdę oddanych sprawom Leżajska: 
zbigniewa rynasiewicza sekretarza stanu w 
Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Go-
spodarki Morskiej, prof. jana Burka – Mar-
szałka Województwa Podkarpackiego oraz 
pracowników Ministerstwa Kultury i Dziedzic-
twa Narodowego oraz Narodowego Centrum 
Kultury. Z wielkim zrozumieniem i cierpliwo-
ścią znosili nasze prośby i starania, by te dwie 
inwestycje weszły na drogę realizacji. Wszyscy 
pracownicy MCK wyrażają im swoją ogromną 
wdzięczność.

Dziękuję Radzie Miejskiej poprzedniej i 
obecnej kadencji, burmistrzowi poprzedniej 
kadencji tadeuszowi trębaczowi, a przede 
wszystkim obecnym włodarzom: Piotrowi 
urbanowi i markowi karakule, a także pra-
cownikom Urzędu Miejskiego Leszkowi Gdu-
li, Władysławowi zagai, damianowi kosiar-
skiemu, tadeuszowi ulmanowi za ich cier-
pliwość i zrozumienie. Dziękuję im za piękny 
Dom Kultury i Bibliotekę Publiczną.

Naszą wdzięczność kierujemy także do dy-
rektorów szkół i instytucji w Leżajsku: Włady-
sława Pyża – Gimnazjum Miejskie, ryszarda 
Pysza – SP nr 1, józefa rzeszutko – SP nr 2 
i andrzeja Chmury – Muzeum Ziemi Leżaj-
skiej za umożliwienie nam prowadzenia nie-
przerwanie swojej działalności. 

Szczególne podziękowania należą się hali-
nie samko – dyrektor Zespołu Szkół Technicz-
nych i Bożenie Garbackiej – dyrektor SOSW za 
ich gościnność, zrozumienie naszych potrzeb i 
za owocną, autentyczną współpracę.

Czas na podziękowania dla moich wspa-
niałych koleżanek i kolegów, z którymi mam 
przyjemność pracować. Dziękuję szczególnie 
agnieszce ruszak – kierownik ds. Organizacji 
i Promocji oraz jolancie korasadowicz – kie-
rownik Biblioteki Publicznej a także damiano-
wi Wyszyńskiemu – kierownikowi ds. Gospo-
darczych i adamowi kuźmie za ogrom pracy 
włożony podczas realizacji obu inwestycji. 

W trudnych chwilach przeprowadzki byli z 
nami także harcerze hufca Leżajsk i strzelcy 
z jednostki strzeleckiej 2035 w Leżajsku. Z 
całego serca również im dziękujemy. 

Remont i modernizacja Biblioteki i Domu 
Kultury zwiększyły możliwości lokalowe, co po-
zwala nam na rozszerzenie oferty programo-
wej dla mieszkańców naszego miasta, a przede 
wszystkim na reaktywowanie działalności kina. 
Szczegółowe informacje znajdą Państwo na 
plakatach i naszej stronie internetowej: www.
kultura.lezajsk.pl.

maria hOrOszkO
dYrektOr miejskieGO CeNtrum 

kuLturY W Leżajsku

u góry: wej-
ście do mCk od 

ulicy mickie-
wicza, u dołu 

– dobudowane 
segmenty od 
ulicy koperni-
ka i parkingu.
Fot. J. Berestka
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zBiGNieW rYNasieWiCz
POseł ziemi Leżajskiej

sekretarz staNu W miNisterstWie 
BudOWNiCtWa, traNsPOrtu 

i GOsPOdarki mOrskiej

Przede wszystkim pragnę pogratulować 
mieszkańcom tak wspaniałego obiektu, ja-
kim jest obecnie Miejskie Centrum Kultu-
ry w Leżajsku. Dzięki niemu życie kultural-
ne w naszym mieście będzie mogło nabrać 
rozmachu.

Zadaniem władz samorządowych i po-
lityków było nadanie temu obiektowi no-
wej formy, a do mieszkańców i animato-
rów kultury należeć będzie wypełnienie 
go treścią. 

Nowy kształt budynku MCK i jego no-
woczesne wyposażenie, stały się możliwe 
dzięki pozyskaniu środków unijnych z Re-
gionalnego Programu Operacyjnego oraz 
Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodo-
wego. W sumie 4 miliony złotych.

Nie ukrywam, że szczególnie zależało mi 
i zaangażowałem się bardzo w pozyskanie 
pieniędzy z resortu kultury, ponieważ dzię-
ki nim możliwe stało się wyposażenie re-
montowanego obiektu w instalacje kom-
puterowe, internetowe a nade wszystko 
sfinansowanie wyposażenia sali kinowej 
zgodnie ze standardami odpowiadającymi 
współczesnym trendom technologicznym. 
Aby oglądnąć produkcje filmowe podane w 
najnowocześniejszej technologii nie trzeba 
już będzie jeździć kilkadziesiąt kilometrów 
do Rzeszowa.

Przeprowadzony w ciągu dziesięciu 
miesięcy gruntowny remont i przebudo-
wa siedziby Miejskiego Centrum Kultury 
w naszym mieście jest jednym z dowo-
dów na to, że Polska się zmienia i rozwi-
ja zgodnie z oczekiwaniami i aspiracjami 
mieszkańców.



hall główny – schody na i piętro. Fot. A. Kuźma

hall główny – wejście do sali widowiskowo-kinowej oraz szatnia. Fot. A. Kuźma
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WiCemarszałek 
WOjeWództWa POdkarPaCkieGO 

dr hab. inż. jaN Burek
PrOFesOr 

POLiteChNiki rzeszOWskiej 

Tylko upór i konsekwentne wspólne 
działanie Pana Burmistrza Piotra Urbana, 
a także moje zaangażowanie od wielu lat 
w rozwój naszego miasta dają konkret-
ne rezultaty – wypowiadam to zdanie już 
nie z perspektywy stawiającego sobie ja-
kiś cel, lecz z perspektywy człowieka, któ-
ry w województwie jako wicemarszałek 
odpowiada za rozwój kultury i edukacji. 
Mówię: naszego miasta, ponieważ zawsze 
podkreślałem, że jestem reprezentantem 
Ziemi Leżajskiej w Sejmiku Wojewódz-
twa. Leżajsk był, jest i będzie moim uko-
chanym miastem. Tu przecież się urodzi-
łem, spędziłem w nim najpiękniejsze lata 
młodości, a obecnie – pomimo że na sta-
łe mieszkam w Rzeszowie – bardzo często 
jestem w Leżajsku. Dlatego czuję się jak 
mieszkaniec Leżajska i wszystko, co się tu 
dzieje, jest mi bliskie.

Stąd też bardzo cieszy mnie fakt, iż uda-
ło się sfinalizować ze środków UE tak waż-
ne dla jego wizerunku projekty moderni-
zacyjne najważniejszych obiektów. Miej-
skie Centrum Kultury zyskało wreszcie sie-
dzibę godną funkcji, jaką spełnia wśród 

lokalnej społeczności, zaś gruntowny re-
mont budynku Biblioteki Publicznej wy-
dobył piękno tej architektonicznej perły, 
jaką bez wątpienia ów budynek jest. No-
woczesne wnętrza i sprzęt najwyższej ja-
kości, jakimi mogą się teraz poszczycić te 
dwie instytucje, śmiało można nazwać 
standardem europejskim. Jedną z naj-
ważniejszych informacji dla mieszkań-
ców miasta jest to, że do Leżajska powra-
ca kino i to nie byle jakie, bo ze wspania-
łym ekranem i doskonałym cyfrowym pro-
jektorem kinowym, pozwalającym na wy-
świetlanie filmów w formatach: 2D lub 3D 
i technologiach: 2K oraz 4K. Wspominam z 
czasów mojej młodości kino Radość i jest 
to ogromna przepaść techniczna, zarów-
no w wyposażeniu widowni jak też projek-
torów filmowych. 

Świadomość, że upór oraz starania, za-
równo moje, jak i pozostałych osób zaan-
gażowanych w projekty modernizacji wy-
mienionych budynków, nie poszły na mar-
ne, rodzi motywację do dalszych działań 
i mam nadzieję, że w przyszłym roku bę-
dziemy również cieszyć się z oddania na-
stępnych inwestycji. Chciałbym na końcu 
bardzo podziękować Panu Burmistrzo-
wi oraz całej Radzie Miejskiej za podjęte 
decyzje realizacji tych inwestycji, a także 
za ogromne zaangażowanie pozostałych 
pracowników zarówno Urzędu Miejskiego 
jak też samych wykonawców. 

Ze swojej strony w dowód podziękowa-
nia i uświetnienia oddania tych pięknych 
inwestycji zapraszam wszystkich miesz-
kańców Leżajska na koncert plenerowy 
najpiękniejszych arii operowych i operet-
kowych w wykonaniu Filharmonii Podkar-
packiej i wspaniałych solistów, który od-
będzie się na placu targowym w pobliżu 
budynku Biblioteki Publicznej w niedzie-
lę, 22 września 2013 r. (wstęp bezpłatny) 
w ramach Spotkań Trzech Kultur.

atrium taneczne.
Fot. A. Kuźma

sale baletowe.
Fot. A. Kuźma

sala wystawowa.  Fot. A. Kuźma
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Biblioteka mieści się w budynku dawne-
go domu Narodowego ukraińskiego towa-
rzystwa „Proświta”, zbudowanego w 1913 
roku. Po pożarze w 1970 roku obiekt został 
odbudowany i wyremontowany z adaptacją 
na siedzibę biblioteki publicznej. 

Budynek poprzez eksponowane położenie 
na wzniesieniu stanowi jeden z najważniej-
szych elementów architektonicznych w śród-
mieściu Leżajska. Posiada istotne walory archi-
tektoniczne, a także dokumentuje proces hi-
storycznego rozwoju miasta, tworzonego na 
przestrzeni lat przez społeczeństwo łączące w 
sobie różnorodne elementy etniczne, co jest 
cechą charakterystyczną dla krajobrazu kultu-
rowego tego regionu.

Miejsce to jest bardzo często odwiedzane 
nie tylko przez czytelników biblioteki, ale rów-
nież przez licznych turystów. Niestety, wraże-
nie, jakie robił budynek, nie było adekwatne 
do jego wnętrza. Nie remontowane od wie-
lu lat wnętrze przytłaczało swoim wyglądem. 
konieczne było niezwłoczne przeprowadze-
nie niezbędnych prac remontowo-moderni-
zacyjnych, które nie tylko poprawiłyby es-
tetykę tego miejsca, ale przede wszystkim 
zahamowałyby powstawanie nieodwracal-
nych zniszczeń.

Punktem wyjścia do rozpoczęcia remontu 
budynku było opracowanie w latach 2009-
2010 kompleksowej dokumentacji wraz z pro-

jektem architektoniczno-budowlanym. Na ten 
cel pozyskano 40 000 zł z Ministerstwa Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego. Kwotę 76 000 zł za-
bezpieczyło Miasto Leżajsk. Dokumentacja ta 
stanowiła podstawę do ubiegania się o reali-
zację tej inwestycji ze środków unijnych w ra-
mach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Podkarpackiego na lata 2007– 
–2013 działanie 7.1 Rewitalizacja miast.

Jesienią 2010 r. opracowany został wniosek 
pt. „Rewitalizacja i zagospodarowanie prze-
strzeni publicznej wokół zabytkowego rynku 
miejskiego w Leżajsku”, a następnie złożony do 
Urzędu Marszałkowskiego. Wniosek otrzymał 
pozytywną ocenę. W ramach powyższego pro-
jektu jako jedno z zadań przyjęto do realizacji 
modernizację budynku biblioteki.

Całkowita wartość projektu wyniosła 2173,3 
tys. zł, w tym wyposażenie 163,9 tys. zł, dofi-
nansowanie środków Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego 815,6 tys. zł oraz 103,1 
tys. zł z programu Promesa ze środków Mini-
stra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Wykonawcą robót była firma Remontowo-
-Budowlana „Piotrowski” Paweł Piotrowski z Pi-
wody koło Jarosławia. 

Prace remontowe obejmowały m.in. wymia-
nę instalacji elektrycznej w budynku, wymia-
nę okien i drzwi wejściowych, wymianę we-
wnętrznych instalacji sanitarnych, zlikwido-
wanie drewnianej boazerii w całym budyn-

ku, adaptację budynku dla użytku osób nie-
pełnosprawnych, modernizację dachu - wy-
mianę poszycia z blachy i rynien z przywró-
ceniem pierwotnego wyglądu (kształtu da-
chu). zakupione zostało również nowe wy-
posażenie niezbędne do bieżącej działalno-
ści biblioteki.

Modernizacja budynku została zrealizowana 
w ramach projektu „Rewitalizacja i zagospoda-
rowanie przestrzeni publicznej wokół zabytko-
wego rynku miejskiego w Leżajsku” dofinan-
sowanego w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego – Oś VII Spójność wewnątrz re-
gionalna Działanie 7.1 Rewitalizacja miast oraz 
Programu Promesa Ministra Kultury i Dziedzic-
twa Narodowego.

a. ruszak 

zakończyła się rewitalizacja 
budynku Biblioteki Publicznej w Leżajsku

Wypożyczalnia dla dorosłych. 
Fot. J. Berestka
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Oto przed Państwem owoc kilkulet-
nich starań i zabiegów o wykonanie 
modernizacji, rozbudowy i remontu 
placówek kulturalnych naszego miasta. 

Budynek Domu Kultury Miejskiego 
Centrum Kultury został poddany roz-
budowie i gruntownemu remontowi 
– otrzymał nowe pomieszczenia, wy-
posażenie jak też wystrój zewnętrz-
ny. Zapewne odnowione wnętrza, 
sala widowiskowa i nowe zjawiskowe 
kino cieszyć się będą wielkim powo-
dzeniem. Każdy tutaj znajdzie coś dla 
siebie.

Biblioteka Publiczna – też po re-
moncie. Budynek piękny, błyszczące 
w słońcu wieżyczki, a wnętrze godne 
podziwu. Zapewne każdy czytelnik 
poczuje się w bibliotece komfortowo, 
skorzysta z księgozbioru i kącików do 
spokojnej lektury.

To wszystko oddajemy do dyspozy-
cji mieszkańców miasta i okolic. 

Rzeczy wielkie nie dzieją się same. 
Ktoś zawsze za tym stoi i rzeczy wiel-
kie wspiera. Tak było i tym razem. 
Wspierał nas Pan Poseł zbigniew ry-
nasiewicz, jak również Pan marsza-
łek jan Burek – przyjaciele naszego 
miasta. Zawsze mogliśmy na ich po-
moc liczyć, tak jest i tym razem.

Z wdzięcznością i szacunkiem wiel-
kimi literami mówię: DZIĘKUJEMY.

Dziękuję także pracownikom Urzę-
du Miejskiego i Miejskiego Centrum 
Kultury za wielki wysiłek, fachowość i 
zaangażowanie. Wspólnymi siłami do-
tarliśmy do szczęśliwego finału.

A Państwu życzę jak najczęstszych 
wizyt w murach tych obiektów.

PiOtr  urBaN
Burmistrz Leżajska

Burmistrz 
Leżajska

PiOtr urBaN

Wypożyczalnia – widok 
z balkonu.

Fot. J. Berestka

zabytkowe schody. 
Fot. B. Woś-Lisiecka
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jOLaNta 
kOrasadOWiCz
kierOWNik BiBLiOteki 

PuBLiCzNej W Leżajsku

Drodzy Państwo!
Cieszę się bardzo, że remont i mo-

dernizacja dawnego budynku Pro-
świty obecnie Biblioteki Publicznej 
im. Stanisława Wyspiańskiego dobie-
gły końca.

Oddajemy do Państwa dyspozycji 
piękny i bardziej funkcjonalny obiekt.

Pragnę zaprosić do biblioteki 
wszystkich, którzy kochają książki, 
ale również tych ceniących piękną 
architekturę. Jestem przekonana, że 
stworzyliśmy dla Państwa przyjazne, 
otwarte i eleganckie miejsce, do 
którego serdecznie zapraszam. 

hol na i piętrze. Fot. J. Berestka

sala audio-wizualna. Fot. J. Berestka

Wejście z wypożyczalni do kawiarenki internetowej. 
Fot. B. Woś-Lisiecka
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Wypożyczalnia i czytelnia dla dzieci.
Fot. J. Berestka

Czytelnia dla młodzieży. Fot. J. Berestka
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Letnia czytelnia na tarasie. Fot. J. Berestka
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B u d o w a  i i  e t a p u  o b w o d n i c y  L e ż a j s k a

W tym miejscu spotkają się 
i i  ii  odcinek 
obwodnicy Leżajska


