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LEŻAJSK, LIPIEC 2018

GMINNE SYGNAŁY
Gazeta weekendowa Gminy Leżajsk

TU WARTO BYĆ!
Święto Wsi Maleniska
15 lipca
Co tam za miedzą?
Chałupki Dębniańskie
15 lipca
Nasze Kulinarne
Dziedzictwo - Smaki
Regionów, Wierzawice
22 lipca

TANIE DZIAŁKI DLA
MŁODYCH DO WZIĘCIA

Szanowni Państwo,
Zapraszam do lektury trzeciego numeru Gminnych Sygnałów - Gazety weekendowej Gminy Leżajsk. Ta forma gazety jest odpowiedzią na sugestie i prośby Mieszkańców, którzy oczekują bieżących
informacji o najważniejszych wydarzeniach w Gminie Leżajsk.
Myślę, że cotygodniowa gazeta spełni Pastwa oczekiwania. Gazeta
dostępna będzie na stronie internetowej www.gminalezajsk.pl oraz
na www.facebook.com/gminalezajsk
Krzysztof Sobejko
Wójt Gminy Leżajsk

GMINA LEŻAJSK
PRZEBUDUJE
KOLEJNE DROGI.
PODPISANO UMOWY
Z WYKONAWCAMI
I OGŁOSZONO
KOLEJNY PRZETARG

9 lipca - został ogłoszony wykaz
działek przeznaczonych do oddania
w użytkowanie wieczyste w ramach
programu "Działka dla Młodych".
Szczegóły znajdą Państwo na stronie
internetowej www.gminalezajsk.pl

PRACE NAD
ROZBUDOWĄ
KANALIZACJI NADAL
TRWAJĄ
Zakończyliśmy budowę najważniejszych odcinków zaplanowanych
w tym roku, ale to nie oznacza, że na
tym koniec. Zarówno Gmina, jak
i Spółka Stare Miasto - Park mają
w planie budowę kolejnych odcinków sieci kanalizacyjnej i wodociągowej, zgodnie z wnioskami składanymi przez Mieszkańców. Ciągle
czekamy na dofinansowanie budowy sieci kanalizacyjnej w Brzózie Królewskiej. O postępach
będziemy informować na bieżąco.

Mamy kolejne dobre wieści:
w Urzędzie Gminy Leżajsk wójt
Krzysztof Sobejko podpisał umowy
dotyczące modernizacji 12 odcinków dróg na terenie Gminy Leżajsk, a w Piskorowicach będzie wyłoniony wykonawca budowy chodnika.
Na kolejne 7 odcinków został
ogłoszony przetarg. Jego otwarcie
nastąpi 23 lipca.
W wielu miejscowościach trwa
modernizacja dróg zgodnie z wcześniej podpisanymi umowami.

REMONT DROGI
W GWIZDOWIE...
Chcemy zmodernizować kolejny
etap drogi przy kościele w Gwizdowie w kierunku Giedlarowej.
Dziś droga ma około 3 m szerokości, zaś jej nawierzchnia jest
pełna przełomów i dziur. Dodatkowym obciążeniem stanu nawierzchni była trwająca od wiosny budowa
sieci kanalizacyjnej, podczas której
powstało wiele dodatkowych uszkodzeń. Tak się składa, że droga
w aktualnym kształcie jest za wąska
i nie spełnia wymogów stawianym
drogom publicznym dlatego zaczęły się prace geodezyjne ukierunkowane na poszerzenia pasa
drogowego. Gmina liczy na to, że
uda się pozyskać od Mieszkańców
tereny na konieczne poszerzenie
drogi i sprawnie przeprowadzić jej
modernizację.

...I STAREJ SZKOŁY
W BIEDACZOWIE
Na ostatniej sesji Rada Gmina Leżajsk stworzyła nowe zadanie "Remont budynku starej szkoły w Biedaczowie". W wyremontowanych
pomieszczeniach znajdzie siedzibę,
między innymi ośrodek zdrowia.
Obecnie ośrodek mieści się w budynku Ośrodka Kultury, ale nie może tam dłużej funkcjonować. Stąd
nasza decyzja o remoncie. W przeciwnym wypadku, Mieszkańcy
Gwizdowa i Biedaczowa, zostaliby
pozbawieni podstawowej opieki
medycznej.

PREMIER
W BRZÓZIE
KRÓLEWSKIEJ
W sobotę, 30 czerwca na zaproszenie Wójta
Gminy Krzysztofa Sobejko Premier Mateusz
Morawiecki gościł w Brzózie Królewskiej.
Premier spotkał się na pikniku rodzinnym
z Mieszkańcami Brzózy Królewskiej. Premiera przywitała Orkiestra Dęta z Brzózy
Królewskiej. Premier na scenie oglądał występy Zagrodzian, Orkiestry Dętej i Mażoretek. Każdy z uczestników mógł uścisnąć dłoń,
porozmawiać oraz zrobić pamiątkowe zdjęcie z niecodziennym gościem.

BĘDZIE SALA
GIMNASTYCZNA
W HUCISKU
Dobra i długo oczekiwana wiadomość
dla Mieszkańców Huciska! Rozpoczęła
się procedura przetargowa, która ma wyłonić wykonawcę zadania "Budowa sali
gimnastycznej wraz z zapleczem przy
Szkole Podstawowej w Hucisku.

300 PLUS
Od 1 lipca ruszyło składanie wniosków w
ramach programu "Dobry start". Pieniądze na wyprawkę szkolną mają być
wypłacane jeszcze przed końcem wakacji. Aby przyspieszyć otrzymanie 300
plus. warto złożyć wniosek online przez
strony banków.
Im wcześnie j Państwo złożycie wnioski, tym szybciej wypłacimy pieniądze!

ROZSTRZYGNIĘCIE
KONKURSU "WARTO
PŁACIĆ PODATKI
W GMINIE LEŻAJSK"
Znamy już wyniki konkursu
organizowanego w ramach akcji
"Warto płacić podatki w Gminie
Leżajsk. Laureatami konkursu
zostali: I miejsce - Łucja Demidowska, która otrzumuje nagrodę
główną robot kuchenny, II miejsce
Elżbieta Zygmunt - otrzymuje
odkurzacz, III miejsce - Piotr
Wojnar - otrzymuje kuchenkę
mikrofalową. Wręczenie nagród
nastąpi w środę 18 lipca o godz.
14.00 w Urzędzie Gminy Leżajsk.

W niedzielę 1 lipca podczas Gminnego Dnia
Strażaka odbyły się obchody 70-lecia Orkiestry Dętej z Brzózy Królewskiej i 90-lecia
OSP Brzóza Królewska.

WYDARZY SIĘ

1

5 lipca zapraszamy
na imprezę plenerową ŚWIĘTO WSI MALENISKA. Początek
o 14.00 Turniej piłki
siatkowej na placu przy Ośrodku Kultury. W programie m.in.: występy, pokazy strażackie, konkursy dla dzieci i dorosłych (nagroda główna weekendowy
pobyt w Bieszczadach dla dwóch
osób), darmowe atrakcje dla dzieci.

1

5 lipca równo
o godz. 16.00 rusza
impreza CO TAM ZA
MIEDZĄ? na placu
przy Ośrodku Kultury
w Chałupkach Dębniańskich. W programie: występy zespołów śpiewaczych
i tanecznych. Ponadto konkursy dla
dzieci i dorosłych (nagroda główna
weekendowy pobyt w Bieszczadach
dla dwóch osób!), atrakcje dla dzieci.
Od godz. 19.00 zabawa taneczna.
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