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REKLAMA

TO MASZ KUŹ NIAR 

O pro ble mach na naj dłuż szym z
sze ściu pod kar pac kich od cin ków au -
to stra dy pi sa li śmy w paź dzier ni ku
2013 r. Wów czas stan re ali za cji, war -
te go bli sko 2,2 mld zł kon trak tu wy -
no sił bli sko 70 proc., a wy sił ki wy ko -
naw cy kon cen tro wa ły się na od da niu
do użyt ku Wę zła Wierzb na k. Ja ro sła -
wia. Ten nie zwy kle waż ny frag ment,
łą czą cy au to stra dę z dro gą kra jo wą
nu mer 4, zo stał ukoń czo ny w grud niu
2013 r. Był to istot ny krok na przód,
dla te go wy da wa ło się, że pra ce bę dą
już kon ty nu owa ne zgod nie z przy ję -
tym har mo no gra mem.

Tym cza sem 14 stycz nia Ge ne ral na
Dy rek cja Dróg Kra jo wych i Au to -
strad oświad czy ła, że koń czy współ -
pra cę z Po li mexem-Mo sto stalem z
po wo du zbyt du żych opóź nień w
kontr ak cie. Wy ko naw ca po twier dził,
że opusz cza plac bu do wy, ale od po -
wie dzial no ścią za tę sy tu ację obar -
czył GDD KiA.  Je go zda niem Dy -
rek cja nie przed sta wi ła w wy ma ga -
nym ter mi nie zgod ne go z pra wem
za bez pie cze nia za pła ty wspo mnia -
nych 2,2 mld zł, GDD KiA mia ła też
za le gać z wy pła tą wy na gro dze nia za

pra ce. Po li mex -Mo sto stal w wy da -
nym oświad cze niu pod kre ślił, że po -
trze bu je gwa ran cji uzy ska nia za pła -
ty, choć by ze wzglę du na cze ka ją cą

go bu do wę no wych blo ków ener ge -
tycz nych w elek trow niach w Ko zie -
ni cach oraz Opo lu. 

Ciąg dalszy na str. 2.

Jesz cze kil ka ty go dni te mu nie wie le osób mo gło przy pusz czać, że pra ce na prze bie ga ją cym z Rze szo wa do Ja ro sła -
wia od cin ku au to stra dy sta ną w miej scu. 14 stycz nia fir ma Po li mex -Mo sto stal opu ści ła naj więk szy w po wie cie łań -
cuc kim plac bu do wy, a wraz z nią od je cha li pod wy ko naw cy. Ci dru dzy po sta no wi li jed nak wró cić do Łań cu ta 
i wal czyć o za le głe wy na gro dze nia. 

Ro bo ty sta nę ły.
Zno wu blo ka da na E -40

Kie row cy usta wi li wzdłuż dro gi 70 sa mo cho dów cię ża ro wych i za po wie dzie li,
że nie zja dą z niej do pó ki nie do sta ną za le głych wy na gro dzeń. FOT. PIOTR DU BIEL   
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Sprawiedliwość na ulicy
Jed no dnio wa blo ka da kra jo wej „czwór ki”, po mi mo uciąż li wej for my,

spo tka ła się z du żym zro zu mie niem na wet ze stro ny czę ści kie row ców zmu -
szo nych do szu ka nia ob jaz dów. W koń cu przed się bior cy nie do ma ga li się
ni cze go nad zwy czaj ne go. Oni po pro stu chcie li, by za pła co no im za na le ży -
cie wy ko na ną pra cę. Wła ści cie le firm do szli do wnio sku, że nie moż na dłu -
żej cze kać, tyl ko trze ba za dzia łać w myśl za sa dy „I Her ku les d…, kie dy lu -
dzi ku pa”. Skrzyk nę li się w jed no miej sce i w kil ka go dzin za ła twi li to, co
chcie li, po czym grzecz nie od je cha li do do mów.  

To, co zro bi li – ow szem – by ło na ru sze niem po rząd ku pu blicz ne go, moż na
jed nak spró bo wać zna leźć na to uspra wie dli wie nie. Po wta rza jąc za kla sy -
kiem, ma my ta ki kli mat, któ ry za chę ca oby wa te li do szu ka nia nie kon wen cjo -
nal nych środ ków. Ży je my w kra ju, w któ rym wła dza pu blicz na (bez wzglę du
na par tyj ne bar wy) chce zaj mo wać się nie mal że wszyst kim: po cząw szy od
sta nu ubi ka cji w po cią gach, na eme ry tu rach koń cząc. W na tło ku tych obo -
wiąz ków wy raź nie za po mi na o naj waż niej szych za da niach pań stwa, a wśród
nich jest sta nie na stra ży umów za wie ra nych po mię dzy oby wa te la mi. 

Jak wy ka zał ra port Hel siń skiej Fun da cji Praw Czło wie ka i Fo rum Oby -
wa tel skie go Roz wo ju, Pol ska jest w eu ro pej skiej czo łów ce, je śli cho dzi o
na kła dy na wy miar spra wie dli wo ści. Nie ste ty nie idzie to w pa rze ze
spraw no ścią dzia ła nia Te mi dy. Czas do cho dze nia na leż no ści umow nych
w na szym kra ju to na wet 830 dni (za le ży od są du), gdy w kra jach UE trwa
to śred nio 300-400 dni. Je śli do prze wle kło ści po stę po wa nia są do we go
do da my sła bość prze pi sów praw nych chro nią cych na leż no ści, to czy moż -
na się dzi wić, że Pol ska jest jed nym z trzech kra jów eu ro pej skich – obok
Hisz pa nii i Por tu ga lii – w któ rych miesz kań cy naj czę ściej i naj dłu żej
opóź nia ją re gu lo wa nie na leż no ści?

Nie pła co ne w ter mi nie fak tu ry nie są pro ble mem wy łącz nie przed się -
bior ców. Bu si ness Cen tre Club prze pro wa dził wśród wła ści cie li firm an -
kie ty na te mat  pro ble mów z wy eg ze kwo wa niem na leż no ści. Oka za ło się,
że fir my ma ją ce ta kie kło po ty naj czę ściej szu ka ją ra tun ku w ogra ni cza -
niu płac i za trud nie nia.

Dla te go blo ka da w Łań cu cie to do bra  oka zja, by przy po mnieć, że wła dza
nie mu si być spe cem od wszyst kie go.  Wy star czy, że by skon cen tro wa ła się na
tym, na czym po win na, czy li ro li „noc ne go stró ża”, chro nią ce go na sze pra -
wa. W prze ciw nym ra zie mo że przy by wać chęt nych do eg ze kwo wa nia na -
leż no ści na uli cy, za miast w są dzie. Zwłasz cza, że to pierw sze roz wią za nie
oka zu je się być bar dzo sku tecz ne. Ja kub Czar no ta 

felieton

Zapewniamy m.in.:

BEZPIECZNA PRACA
W NIEMCZECH
OPIEKA NAD
OSOBAMI STARSZYMI

ODDZIAŁ W RZESZOWIE

Pracuj z liderem na rynku!

REKLAMA

Ciąg dalszy ze str. 1.

W tle spo ru o win ne go za ist nia łej sy tu acji są
ogrom ne pie nią dze. Przed sta wi cie le GDD KiA za -
po wie dzie li, że bę dą do cho dzić re kom pen sa ty na
dro dze są do wej. Po li mex -Mo sto stal twier dzi, że
kon se kwen cje fi nan so we nie ukoń cze nia kon trak tu
po win na po nieść GDD KiA, pła cąc ka rę umow ną
w kwo cie 475 mln zł (ta su ma do ty czy też nie -
ukoń czo nych od cin ków dróg i au to strad w in nych
wo je wódz twach).  

Pod wy ko naw cy nie za mie rza li cze kać na roz -
strzy gnię cie spo ru i 24 stycz nia zor ga ni zo wa li blo -
ka dę łań cuc kie go od cin ka dro gi kra jo wej nu mer 4.
Kie row cy usta wi li wzdłuż dro gi 70 sa mo cho dów
cię ża ro wych i za po wie dzie li, że nie zja dą z niej do -
pó ki nie do sta ną za le głych wy na gro dzeń.  Pro te stu -
ją cy ostrze ga li, że w dro dze są ko lej ne po jaz dy i
ma ją wkrót ce za blo ko wać in ne stra te gicz ne szla ki
ko mu ni ka cyj ne. Zor ga ni zo wa ne w po bli skim mo -
te lu ne go cja cje z GDD KiA za koń czy ły się po myśl -
nie.  - Nie by li śmy stro ną w tym spo rze, jed nak sta -

ra my się po ma gać przed się bior com i uda ło nam się
wy ne go cjo wać po ro zu mie nie z po szko do wa ny mi
fir ma mi świad czą cy mi usłu gi trans por to we. Pod -
mio ty ma ją ce umo wę z Kon sor cjum przed sta wi ły
ko pie fak tur okre śla ją ce nie ure gu lo wa ne zo bo wią -
za nia za usłu gi i do sta wy świad czo ne do koń ca
2013 ro ku. Za le głe na leż no ści zo sta ną za pła co ne
bez po śred nio przez GDD KiA na rzecz przed się -
bior ców. Zgło si ło się do nas 10 firm, któ re przed -
sta wi ły fak tu ry na ok. 5,8 mln zł  – mó wi Bar tosz
Wy soc ki z GDD KiA w Rze szo wie. Pie nią dze ma ją
być za pła co ne do 14 lu te go.

Co w tej chwi li dzie je się na opusz czo nym pla cu
bu do wy? - Trwa ją pra ce za bez pie cza ją ce. Te ren
jest chro nio ny, a dro gi ser wi so we są od śnie ża ne –
mó wi Bar tosz Wy soc ki z GDD KiA. Dy rek cja
przy go to wu je się do ogło sze nia prze tar gu, któ ry
wy ło ni no we go wy ko naw cę. Ma to na stą pić jesz -
cze w tym mie sią cu i od da ty je go roz strzy gnię cia
w du żej mie rze za le ży no wy ter min za koń cze nia
prac.

Ro bo ty sta nę ły. Zno wu blo ka da na E -40

GDD KiA ma do 14 lu te go wy pła cić przed się bior com 5,8 mln zł za le gło ści FOT. PIOTR DU BIEL   
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MI ŁOSZ CIE SZYŃ SKI

Jak po in for mo wał ostat nio
In sty tut Ba dań Ryn ku Mo to -
ry za cyj ne go SA MAR, wio -
sną w War sza wie otwar ty
zo sta nie pierw szy w Pol sce
ofi cjal ny sa lon mar ki Lam -
bor ghi ni. Już sły szę te gło sy:
„I kto to bę dzie ku po wał?”.
Oka zu je się jed nak, że fa -
nów luk su so wych czte rech
kó łek nie bra ku je. Tyl ko w
ostat nim ro ku no wych aut z
tak zwa ne go seg men tu pre -
mium, do któ re go za li cza ją
się ta kie mar ki jak Au di,
Mer ce des, BMW czy Vo lvo,
sprze da no w Pol sce nie mal
25,5 ty sią ca. To o po nad 12
pro cent wię cej niż przed ro -
kiem. Je śli do da my do te go
fakt, że ca ły ry nek no wych
sa mo cho dów wzrósł tyl ko o
6,5 pro cen ta, to wy raź nie
wi dać, że oso by za moż ne
ma ją się w na szym kra ju nie
naj go rzej.

Na tym jed nak nie ko niec,
bo na pol skich dro gach co raz
czę ściej po ja wia ją się rów -
nież au ta z naj wyż szej pół ki.
Śle dząc sta ty sty ki SA MAR -u

oka zu je się, że tyl ko w ubie -
głym ro ku za re je stro wa no w
Pol sce 17 eg zem pla rzy Ma -
se ra ti, 16 Ben tley ów, 15 Fer -
ra ri i 9 Asto nów Mar ti nów.
Mo wa oczy wi ście tyl ko o fa -
brycz nie no wych sa mo cho -
dach, któ rych ce ny za zwy czaj
prze kra cza ją 1 mi lion zło -
tych. Je śli spraw dzi li by śmy
rów nież ka ta log star szych
aut, ale tyl ko tych w wie ku do
10 lat, oka za łoby się na przy -
kład, że po na szych dro gach
jeź dzi 46 aut mar ki Lam bor -
ghi ni. Z te go przy naj mniej je -
den na Pod kar pa ciu.

Prze glą da jąc in ter ne to we
ogło sze nia uży wa nych su -
per sa mo cho dów moż na nie -
mal prze bie rać w ko lo rach.
Oczy wi ście naj pierw trze ba
przy go to wać przy naj mniej
200 tys. zł, ale póź niej drzwi
do świa ta mo to ry za cji przez
du że „M” sto ją otwo rem.
Uda ło mi się na wet zna leźć
uni kal ny eg zem plarz Asto na
Mar ti na One -77 – au ta, któ re
po wsta ło tyl ko w 77 eg zem -
pla rzach – po bar dzo atrak -
cyj nej ce nie nie speł na 10
mln zło tych. 

Pa trząc na to wszyst ko ła -
twiej jest mi zro zu mieć
ostat nie de cy zje za rzą du Ge -
ne ral Mo tors, któ ry po sta no -
wił w cią gu dwóch lat wy co -
fać z Eu ro py mar kę Che vro -
let. Ofi cjal nym po wo dem są
zbyt sła be wy ni ki sprze da ży.
Choć aku rat w Pol sce au ta
tej mar ki cał kiem nie źle ra -
dzą so bie na ryn ku, bo w
2013 ro ku no wych wła ści -
cie li zna la zło po nad 10,5 tys.
Che vro le tów, czy li o po nad
ty siąc wię cej niż Fia tów. Jed -
nak Ame ry ka nie pa trzą na
ca łą Eu ro pę, a wów czas sy -
tu acja nie wy glą da aż tak do -
brze. Swo jej szan sy upa tru ją
więc w zwięk sze niu in we -
sty cji w in ną mar kę – Ca dil -
la ca. Ty le że tym ra zem nie
są to ta nie au ta dla każ de go,
a luk su so we li mu zy ny ze
wspo mnia ne go już seg men tu
pre mium. Wi dać bez piecz -
niej ofe ro wać sła bo zna ne i
dro gie au ta, niż po pu lar ne,
ale ta nie.

Au tor pro gra mu 
„Au to mo bil ni” 

TVP Rze szów/pią tek,
godz. 20:30

REKLAMAKa pią cy luk suszza kół ka

Fer ra ri, Ben tley, Aston Mar tin, Ma se ra ti, a te raz Lam bor ghi ni. Eks klu zyw ne mar ki
sa mo cho dów stop nio wo wkra cza ją na pol ski ry nek. Aut z naj wyż szej pół ki nad Wi słą
wciąż sprze da je się nie wie le, ale na wet w cza sie kry zy su znaj dy wa li się szczę śliw cy,
któ rzy na ta ki luk sus mo gli so bie po zwo lić.
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30 grud nia 2013 r. rad ni
gmi ny Bia ło brze gi przy ję li
bu dżet na 2014 r. 

Pla ny na ten rok za -
kła da ją, że do cho -
dy  wy nio są 21 mln

zł, zaś wy dat ki bę dą o 1
mln zł niż sze. Ja kie in we -
sty cje sa mo rząd za mie rza
zre ali zo wać w tym ro ku?
Naj więk szym wy dat kiem
bę dzie po moc dla po wia -
tu łań cuc kie go z prze zna -
cze niem na re mont dro gi
po wia to wej w miej sco wo -
ściach Bia ło brze gi, Kor -
niak tów Po łu dnio wy i Bu -
dy Łań cuc kie. Gmi na
prze zna czy na ten cel 1,2
mln zł.  Nie co mniej, bo
mi lion zło tych, wy da w
tym ro ku na prze bu do wę i
roz bu do wę przed szko la w
Bia ło brze gach. W pla nach
in we sty cyj nych jest rów -
nież roz bu do wa oświe tle -
nia ulicz ne go przy dro -
gach po wia to wych w
Wo li Dal szej, Dę bi nie,
Bia ło brze gach i Kor niak -
to wie Płd. oraz wdro że nie
Pod kar pac kie go Sys te mu
e -Ad mi ni stra cji Pu blicz -
nej.

TO MASZ KUŹ NIAR

Spać spo koj nie mo gą
trans por tow cy i po -
sia da cze cięż szych

po jaz dów. Na ten rok
żad na z gmin w po wie cie
łań cuc kim nie zde cy do -
wa ła się pod nieść po dat -
ki od środ ków trans por tu.
Mniej po wo dów do za do -
wo le nia mo gą mieć po -
sia da cze nie ru cho mo ści,
zwłasz cza w gmi nach
Mar ko wa, Czar na oraz
Żo ły nia. Pod ko niec
ubie głe go ro ku rad ni tych
trzech sa mo rzą dów zgo -
dzi li się na pod wyż kę po -
dat ków. O ile wzro sną
kosz ty re ali za cji gmin -
nych za dań?

Oto ak tu al ne staw ki. W
na wia sach po da je my kwo -
ty obo wią zu ją ce w ubie -
głym ro ku. W gmi nie
Czar na za metr kwa dra to -
wy bu dyn ku miesz kal ne -
go trze ba pła cić 0,65 zł
(0,61 zł),  nie zmie ni się
za to staw ka za grun ty
(0,22 zł m²). Wzro sną jed -
nak kosz ty pro wa dze nia

dzia łal no ści go spo dar czej.
Przed się bior ca za każ dy
metr kwa dra to wy grun tu
wy ko rzy sty wa ne go na po -
trze by fir my za pła ci 0,70
zł (0,66 zł), na to miast za
m² po wierzch ni użyt ko -
wej bu dyn ków 18 zł
(17,60 zł). War to jed nak
do dać, że po mi mo pod wy -
żek, po dat ki od nie ru cho -
mo ści w gmi nie Czar na
pła co ne przez fir my na le -
żą do naj niż szych w po -
wie cie łań cuc kim.

Mi ni mal nie wzro sną
po dat ki w Mar ko wej.  Za

bu dy nek miesz kal ny
staw ka wy nie sie tam 0,74
zł (0,73 zł), nie zmie ni
się za to po da tek od
grun tów (0,23 zł). Chy -
ba, że są to grun ty zwią -
za ne z pro wa dze niem
dzia łal no ści go spo dar -
czej. W tym przy pad ku
staw ka wzro śnie do 0,89
zł (0,88 zł). Przed się bior -
cy w Mar ko wej z pew no -
ścią od czu ją pod wyż kę
po dat ków od bu dyn ków
wy ko rzy sty wa nych do
pro wa dze nia dzia łal no ści
go spo dar czej. Staw ka za

nie wzro sła do 20,39 zł
(19,80 zł).

Jed nak naj wyż sze po -
dat ki od nie ru cho mo ści
dla firm na kła da gmi na
Żo ły nia. Tu taj za m² po -
wierzch ni użyt ko wej bu -
dyn ku, fir ma mu si pła cić
23,03 zł (22,82 zł). Za
grun ty przed się bior cy za -
pła cą 0,89 zł (0,88 zł).
Mi ni mal na pod wyż ka do -
tknie też po zo sta łych
miesz kań ców Żo ły ni – po -
da tek od bu dyn ków
miesz kal nych wzrósł do
0,74 zł (0,73 zł).

- W na szej oko li cy ma być
bu do wa na bio ga zow nia, w
któ rej z od cho dów zwie -
rzę cych, od pa dów or ga -
nicz nych i osa du ze
ście ków bę dzie pro du ko -
wa ny gaz. Nie chce my te go
w po bli żu do mów – pi szą
miesz kań cy Me dy ni Gło -
gow skiej, Me dy ni Łań cuc -
kiej i Po gwiz do wa w
gmi nie Czar na.

JU S TY NA 
PASZ KIE WICZ 

Za kład po wsta nie na te -
re nie gmi ny Trze bow ni sko,
a kon kret nie w miej sco wo -
ści Sto bier na. Jó zef Fe dan,
wójt Trze bow ni ska, pro wa -
dzi już pro ce du rę ad mi ni -
stra cyj ną. Pro blem w tym,
że w po bli żu je go lo ka li za -
cji miesz ka ją lu dzie.

W elek tro cie płow ni bio -
ga zo wej, w wy ni ku spa la -
nia me ta nu, bę dzie wy twa -
rza na ener gia elek trycz na i
ciepl na. Sam me tan ma
być po zy ski wa ny z m.in.
gno jo wi cy, obor ni ków, od -
pa dów ko mu nal nych, mar -
twych zwie rząt czy su row -
ców z oczysz czal ni ście -
ków.

Pod pro te stem ad re so wa -

Bu dżet 
Bia ło brzeg Sprawdź, gdzie wzro sły po dat ki

No wy rok to na ogół no we i nie ste ty wyż sze staw ki po dat ków lo kal nych. Jed nak tym ra zem tyl ko część sa mo rzą dów
zde cy do wa ła się na pod wyż ki. Kto wie, mo że ma to zwią zek ze zbli ża ją cy mi się wy bo ra mi sa mo rzą do wy mi? W tym
okre sie lo kal ni wło da rze są du żo ostroż niej si w po dej mo wa niu nie po pu lar nych de cy zji.

Po dat ki lo kal ne w gmi nach po wia tu łań cuc kie go. 
Staw ki w zł za m² po wierzch ni.

od grun tów od bu dyn ków
od grun tów od bu dyn ków 

miesz kal nych
zwią za nych zwią za nych

z dzia łal no ścią z dzia łal no ścią
go spo dar czą go spo dar czą

Bia ło brze gi 0,20 0,48 0,77 20,90
Czar na 0,22 0,65 0,70 18,00
Łań cut (gmi na) 0,24 0,65 0,82 20,00
Łań cut (mia sto) 0,34 0,70 0,84 21,81
Mar ko wa 0,23 0,74 0,89 20,39
Rak sza wa 0,35 0,61 0,78 20,00

Żo ły nia 0,46 0,74 0,89 23,03

Nie chcą     

Kolor zielony - najniższe stawki podatkowe; Kolor czerwony - najwyższe stawki 
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JU STY NA PASZ KIE WICZ

- Do tych czas GDD KiA od ma wia ła nam bu do wy
kład ki nad au to stra dą w miej sco wo ści Bu dy Łań cuc -
kie, któ ra łą czy ła by nas z po zo sta łą czę ścią miej sco -
wo ści, tłu ma cząc to bra kiem cza su na wpro wa dza nie
zmian, po nie waż ten od ci nek tra sy mu si zo stać
ukoń czo ny i od da ny do użyt ku przed EU RO 2012 –
mó wią miesz kań cy przy siół ka Kmie cie.

- Te raz, kie dy wszy scy wi dzi my, że bu do wa przed -
mio to we go od cin ka au to stra dy prze dłu ża się w nie -
skoń czo ność, a GDD KiA zry wa umo wę z do tych cza -
so wym wy ko naw cą, za cho dzi ko niecz ność ogło sze nia
no we go po stę po wa nia prze tar go we go w ce lu wy bo ru
no we go wy ko naw cy, któ ry do koń czy bu do wę – prze -
ko nu ją miesz kań cy. Dla te go za in te re so wa ne oso by
zwró ci ły się do GDD KiA z wnio skiem, by w naj bliż -
szym prze tar gu ująć tak że bu do wę kład ki nad au to stra -
dą. Kład ka mia ła by być usy tu owa na wzdłuż dro gi
gmin nej, bę dą cej do jaz dem do przy siół ka, jesz cze za -
nim ru szy łaby bu do wa au to stra dy. - Przy tak du żych
kosz tach bu do wy ca łej au to stra dy, pro po no wa ne przez
nas roz wią za nie  z pew no ścią bę dzie sta no wi ło zni ko -
my koszt dla in we sto ra, a po zwo li na znacz ne skró ce -
nie ko mu ni ka cji pie szej miesz kań ców przy siół ka z
cen trum wsi, gdzie znaj du ją się szko ła, przy sta nek au -
to bu so wy, ko ściół, skle py. Mia ło by to szcze gól ne zna -
cze nie dla dzie ci i osób star szych, któ re obec nie, z po -
wo du wy dłu że nia dro gi, nie są już w sta nie sa me pie -
szo do stać się do cen trum wsi – tłu ma czy Ma ciej
Bia ły, rad ny po wia tu łań cuc kie go. 

Czy jest szan sa, że po stu lat miesz kań ców Bud Łań -
cuc kich zo sta nie speł nio ny? Od po wiedź in we sto ra nie

da je im po wo dów do ra do ści. - Ak tu al nie przy go to wy -
wa ny prze targ na kon ty nu ację bu do wy au to stra dy A4
Rze szów - Ja ro sław nie za kła da wpro wa dza nia do spe -
cy fi ka cji no wych ele men tów i zmian w pro jek cie. Na
tym eta pie nie ma moż li wo ści wpro wa dze nia tak istot -
nych zmian. Bu do wa jest za awan so wa na w pra wie 70
%. Wpro wa dze nie no wych ele men tów, jak np. kład ki,
wy ma ga ło by zmian pro jek to wych oraz zmia ny de cy zji
ad mi ni stra cyj nych wy da wa nych przez nie za leż ne in -
sty tu cje, np. de cy zji ze zwa la ją cej na re ali za cję in we sty -
cji dro go wej. Ta kie zmia ny spo wo do wa ły by znacz ny
wzrost kosz tów oraz znacz nie wy dłu żył by czas bu do -
wy – in for mu je Bar tosz Wy soc ki z GDD KiA w Rze -
szo wie.

nym do władz Trze bow ni ska
pod pi sa ło się po nad 500 miesz -
kań ców gmi ny Czar na. W pe ty -
cji czy ta my, że pro duk tem
ubocz nym bio ga zow ni bę dzie
tzw. pul pa po fer men ta cyj na,
któ ra ma być na wo zem wy wo -
żo nym na po la, a to, jak prze ko -
nu ją au to rzy li stu, gro zi za nie -
czysz cze niem wód grun to wych.
W po bli żu znaj du ją się uję cia
wo dy, z któ rych ko rzy sta ją

miesz kań cy Me dy ni Gło gow -
skiej, Me dy ni Łań cuc kiej i Po -
gwiz do wa. Wła śnie ry zy ko ska -
że nia wód grun to wych jest
głów nym po wo dem pro te stu
prze ciw ko bu do wie bio ga zow ni
w Sto bier nej.

- Bu do wa bio ga zow ni w tym
miej scu to zły po mysł. Nie je -
stem prze ciw ny in we sty cjom,
ale po win ny być one zlo ka li zo -
wa ne w ta ki spo sób, aby nie
za gra ża ły zdro wiu i bez pie -
czeń stwu miesz kań ców. Je śli
ten za kład mo że wpły nąć na
ska że nie wód grun to wych, to
nie mo że my do pu ścić do je go
wy bu do wa nia w tym miej scu –
tłu ma czy Grze gorz Le pian ka,
rad ny gmi ny Czar na i miesz ka -
niec Po gwiz do wa.

- Na war to ści stra cą na sze
grun ty. Nikt nie ku pi dział ki
tam, gdzie w po wie trzu uno si
się fe tor, siar ko wo dór o bar dzo
sil nym za pa chu zgni łych jaj,
amo niak, kwas bu ta no wy o za -
pa chu zjeł cza łe go tłusz czu czy
za pach ze psu tych ryb – prze -
strze ga Ta de usz Ko wal, soł tys
Me dy ni Gło gow skiej.

Z in for ma cji otrzy ma nych z
Urzę du Gmi ny Trze bow ni sko
wy ni ka, że je śli plan bu do wy
bio ga zow ni bę dzie wy wo ły -
wał ta kie kon tro wer sje jak
obec nie, to nie doj dzie do re -
ali za cji tej in we sty cji.

REKLAMA

   bio ga zo wi przy do mach

- Na war to ści stra cą na sze
grun ty. Nikt nie ku pi dział ki
tam, gdzie w po wie trzu uno si
się fe tor, siar ko wo dór o bar -
dzo sil nym za pa chu zgni łych
jaj, amo niak, kwas bu ta no wy
o za pa chu zjeł cza łe go tłusz -
czu czy za pach ze psu tych ryb
– prze strze ga Ta de usz Ko wal,
soł tys Me dy ni Gło gow skiej.

Ge ne ral na Dy rek cja Dróg Kra jo wych i Au to strad (GDD KiA) ze rwa ła w stycz niu umo wę z wy ko naw cą bu -
do wy od cin ka au to stra dy A4 Rze szów – Ja ro sław. Miesz kań cy Bud Łań cuc kich (gm. Bia ło brze gi) chcą wy -
ko rzy stać za ist nia łą sy tu ację w sta ra niach o bu do wę przej ścia dla pie szych nad au to stra dą. Ich zda niem
brak przej ścia utrud ni ży cie wie lu oso bom.

Miesz kań cy Przy siół ka Kmie cie zo sta li od cię ci od
resz ty miej sco wo ści. Li czą, że GDD KiA zmie ni
jesz cze swo je pla ny. 

Czy doczekają się kład ki nad au to stra dą?
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24 stycz nia w Miej skim Do -
mu Kul tu ry od by ła się uro -
czy sta ga la, pod czas któ rej
wrę czo no już po raz je de -
na sty sta tu et ki Ani ma to ra i
Spon so ra Kul tu ry.

Ani ma to rem Kul tu ry
2013 zo sta ła dr Zo fia
Bycz kow ska - che micz ka,
zwią za na z ze spo łem „Po -
ło ni ny” oraz z Ze spo łem
Pie śni i Tań ca Łań cut,
któ re go przez pierw sze 15
lat dzia łal no ści by ła cho -
re ogra fem. Te raz speł nia
się w tej ro li pra cu jąc z
Ze spo łem Pie śni i Tań ca
„Łań cut” Se nio rzy. Z ko -
lei ty tuł Spon so ra Kul tu ry
przy zna no Łań cuc kie mu
Za kła do wi Ko mu nal ne mu

re pre zen to wa ne mu przez
pre ze sa An drze ja An to -
sza. Roz da nie na gród
uświet ni ły wier sze o lau -
re atach au tor stwa Au re lii
Pie kło.

Zgro ma dzo na pu blicz ność
mo gła rów nież obej rzeć
barw ny mu si cal pt. „Dziew -
czyn ka z za pał ka mi” w wy -
ko na niu dzie ci i mło dzie ży z
Gmin ne go Ośrod ka Kul tu ry
Gmi ny Le żajsk w Gie dla ro -
wej i so li stów Cen trum
Sztu ki Wo kal nej An ny
Czen czek z Rze szo wa. Wi -
do wi sko wy re ży se ro wał ak -
tor Te atru „Ma ska” – Ka mil
Do bro wol ski. Na sce nie za -
pre zen to wał się tak że Ze spół
Pie śni i Tań ca „Łań cut” Se -
nio rzy.

GA BRIE LA BLA JER

Agen cja Ar ty stycz na „Art” ser decz nie
za pra sza na pro gram pre mie ro wy
Ka ba re tu Mo ral ne go Nie po ko ju 2014
„Po go da na su ma”. Ske cze pre zen to -
wa ne w tym pro gra mie są no wo ścią i
nie by ły emi to wa ne na an te nie te le wi -
zyj nej.

Po nad dwie go dzi ny hu mo ru na naj -
wyż szym po zio mie, z udzia łem Or -
kie stry Mo ral ne go Nie po ko ju, go ści
spe cjal nych i pa ru nie spo dzia nek

Ha rat nie my w ga łę!!! Bę dzie my
mie li oka zję uczest ni czyć w po sie dze -
niu rzą du, prze ży je my pró bę ge ne ral -
ną spek ta klu, pod czas któ rej ak to rzy –
zmę cze ni wy stę pa mi w re kla mach –
my lą  kwe stie. Przyj rzy my się Pol sce
ocza mi po wra ca ją ce go do kra ju ki bi ca

Eu ro 2012. Zo ba czy my pa mięt ni ki z
wa ka cji, prze ko na my się, jak  męż -
czyź ni w bar dzo za awan so wa nym
wie ku prę żą mu sku ły i za po mi na ją o

do le gli wo ściach w obec no ści mło dej
dziew czy ny oraz obej rzy my wie le in -
nych pre mie ro wych ske czów. Na ko -
niec nie za brak nie bi sów – a tam naj -
więk sze hi ty. Za mó wie nia zbio ro we
na bi le ty moż na skła dać te le fo nicz -
nie. Wy sta wia my fak tu ry VAT, bi le ty
z fak tu rą do star cza my pod wska za ny
ad res, płat ność do uzgod nie nia.
Wszel kie do dat ko we in for ma cje do -
ty czą ce im pre zy moż na uzy skać te le -
fo nicz nie.

MATERIAŁ PROMOCYJNY

Ka ba ret Mo ral ne go Nie po ko ju w Le żaj sku
Wy stęp ka ba re tu:
ter min: 25 mar ca br. o godz. 17
miej sce: Ze spół Szkół Tech nicz nych, 
ul. Mic kie wi cza 67  w Le żaj sku
in for ma cje i bi le ty:
tel. 693-062-880, MCK Le żajsk 
oraz  www.bi le ty na ka ba re ty.pl

Wrę czo no sta tu et ki Ani ma to ra 
i Spon so ra Kul tu ry

Zdo byw cy te go rocz nych Sta tu etek Ani ma to ra i Spon so ra
Kul tu ry: Zo fia Bycz kow ska i An drzej An tosz. FOT. DA RIUSZ KIEŁB
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REKLAMA

KA TA RZY NA DEC

Di gi ta li za cja, czy li
z a  p i  s y  w a  n i e
przed mio tów w

wer sji cy fro wej, to tak że
du żo ła twiej szy do stęp do
zbio rów. Że by się z ni mi
za po znać, wy star czy wejść
na stro nę www.wy so ka.ar -
chi wa.org.

W ubie głym ro ku Cen -
trum roz po czę ło tak że
kom pu te ry za cję księ go -
zbio rów. Nie jest to ła twe
za da nie, bo za so by, któ ry -
mi dys po nu ją bi blio te ki w
gmi nie Łań cut, li czą bli sko
100 tys. wo lu mi nów. Je śli
wszyst ko pój dzie zgod nie
z pla nem, od 2015 r. zbio ry
bę dą udo stęp nia ne w for -
mie e -ka ta lo gów. Że by
móc zre ali zo wać to przed -
się wzię cie, trze ba by ło
zdo być od po wied ni sprzęt
i za pew nić bi blio te kom
do stęp do In ter ne tu. By ło
to moż li we m.in. dzię ki
po zy ska niu przez CKGŁ

po mo cy z ze wnątrz (In sty -
tut Książ ki, Fun da cja
Oran ge) oraz wy ko rzy sta -
niu wła snych środ ków fi -
nan so wych.

– Cy fry za cję, ro zu mia ną
ja ko wpro wa dza nie i wy -
ko rzy sty wa nie no wych
tech no lo gii w in sty tu cjach
kul tu ry, roz po czę to jesz -
cze w po ło wie lat 80-tych
XX wie ku. Wte dy to
otrzy ma li śmy pierw szy
kom pu ter, urzą dze nie wę -
dro wa ło po wszyst kich
wio skach gmi ny Łań cut.
Pierw sze cy fro we ba zy da -
nych za czę li śmy two rzyć
w la tach 90-tych – wspo -
mi na An drzej Ło ba za, dy -
rek tor CKGŁ.

Od nie daw na wszyst kie
pla ców ki pod le głe CKGŁ
ma ją do stęp do In ter ne tu
(ja ko ostat nie do te go gro -
na do łą cza ją Ośrod ki Kul -
tu ry w Cier pi szu oraz Ro -
góż nie), dzię ki cze mu
obieg in for ma cji w zde cy -
do wa nej więk szo ści od by -

Lu do we pa miąt ki i książ ki znaj dziesz w sie ci
Sta re do ku men ty, li sty, zdję cia, książ ki i wie le in nych przed mio tów z XIX i XX wie ku ma nie po wta rzal ną szan sę
prze trwać w na szej pa mię ci. W Cen trum Kul tu ry Gmi ny Łań cut (CKGŁ) trwa pro ces di gi ta li za cji przed mio tów o
hi sto rycz nej war to ści.

wa się dro gą elek tro nicz ną
z wy ko rzy sta niem wy mia -
ny i prze ka zy wa nia da nych
„w chmu rze”.

– Cy fry za cja in sty tu cji
kul tu ry jest zwią za na z
roz wo jem tech no lo gii in -
for ma tycz nych. Jed nak ze
wzglę du na kosz ty, re ali -

zu je my tyl ko nie zbęd ne
za da nia w tym za kre sie.
Przede wszyst kim za le ży
nam na tym, by uła twić
miesz kań com gmi ny i
wszyst kim in nym za in te re -
so wa nym do stęp do na -
szych za so bów – tłu ma czy
dy rek tor CKGŁ.
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- Po trzech la tach bu do wy
uzy ska li śmy pięk ny, wie lo -
funk cyj ny bu dy nek z za ple -
czem tech nicz nym oraz z
ca łą nie zbęd ną in fra struk tu -
rą – mó wi An drzej Pie -
chow ski, dy rek tor MDK -u. 

Bu do wa i wy po sa że nie
obiek tu kosz to wa ło bu dżet
mia sta bli sko 3,8 mln zł.
Czy Łań cut rze czy wi ście
po trze bo wał tej in we sty cji?
- O ko rzy ściach wy ni ka ją -
cych z ist nie nia osie dlo -
wych do mów kul tu ry chy ba
ni ko go nie trze ba prze ko ny -
wać. Te pla ców ki są po -
trzeb ne, zwłasz cza ze
wzglę du na dzie ci, mło -
dzież i oso by star sze, któ re
chęt nie ko rzy sta ją z ofe ro -
wa nych im atrak cji. Tak że
oso by nie peł no spraw ne bę -
dą mo gły po ru szać się po
obiek cie swo bod nie, co w
od róż nie niu od po przed nie -
go bu dyn ku, któ ry nie speł -
niał już wy mo gów ani norm
bez pie czeń stwa, jest obec -
nie stan dar dem – prze ko nu -

je dy rek tor Pie chow ski.
Po przed ni osie dlo wy dom

kul tu ry mie ścił się w bu -
dyn ku, któ re go stan tech -
nicz ny wy klu czał dal szą
eks plo ata cję. Dla te go w
2008 r. wła dze mia sta pod -
ję ły de cy zję o bu do wie no -
we go obiek tu.

W bu dyn ku bę dą funk cjo -
no wa ły dwie pra cow nie -
kom pu te ro wa i pla stycz na,
stu dio te le wi zyj ne, sa la wi -
do wi sko wa miesz czą ca 200
osób, a tak że sa la kon fe ren -
cyj na prze zna czo na na wy -
na jem. W prze stron nym ho -

lu oko licz na mło dzież bę -
dzie mo gła za grać w te ni sa
sto ło we go oraz w bi lard.
Pla no wa ne jest rów nież
stwo rze nie ki na „Ga bi net
Plus”. Do dys po zy cji bę -
dzie kuch nia z ca łym za ple -
czem ga stro no micz nym.

Swo je miej sce znaj dzie
tu taj fi lia Miej skiej Bi blio -
te ki Pu blicz nej, a tak że har -
ce rze. Część bu dyn ku bę -
dzie prze zna czo na na usłu gi
me dycz ne.

Ga le rię zdjęć fi lii MDK -u moż na
obej rzeć na www.lo kal ny 24.pl

Już wkrót ce otwar cie MDK -u 
na Po dzwie rzyń cu
Za koń czy ła się bu do wa fi lii Miej skie go Do mu Kul tu ry na Po dzwie rzyń cu. Do bie ga koń ca wy -
po sa ża nie obiek tu i za ła twia nie zgo dy na je go użyt ko wa nie. For mal no ści po win ny być do mknię -
te naj póź niej w mar cu, a ofi cjal ne otwar cie pla no wa ne jest na prze ło mie ma ja i czerw ca br. 

FOT. EDWARD SOŃ SKI/MDK ŁAŃ CUT

Zor ga ni zo wa ne w Rze szo wie w
dniach 25-26 stycz nia Pod kar -
pac kie Tar gi Ślub ne, oka za ły
się być wy jąt ko wo szczę śli we
dla Stu dia De ko ra cji Oko licz -
no ścio wych De ko ra cje 4u.pl. 

Łań cuc ka fir ma by ła jed -
ną z trzech, któ re otrzy ma ły
wy róż nie nie za „otwar tość
na klien ta i atrak cyj ną ofer -
tę do sto so wa ną do je go in -
dy wi du al nych po trzeb”. Na -
gro da jest cen na choć by z
te go po wo du, że otrzy ma ło
ją za le d wie trzech spo śród
stu dzie się ciu wy staw ców
uczest ni czą cych w tym wy -
da rze niu. Dy plo my wrę czył
przed sta wi ciel fir my Mię -
dzy na ro do we Tar gi Rze -
szow skie.

Tar gi to zna ko mi ta oka zja,
by przyj rzeć się i po rów nać
ofer ty firm z bran ży ślub nej.
Przy szłe pa ry mło de mo gły w
jed nym miej scu umó wić
prak tycz nie wszyst kie kwe -
stie do ty czą ce ślu bu czy we -
se la, m.in. wy brać miej sce
przy ję cia, cu kier nię, ka me -
rzy stę, fo to gra fa, fir mę de ko -
ra tor ską, ku pić lub za mó wić
ob rącz ki.

De ko ra cje 4u.pl wy róż nio ne 
na Tar gach Ślub nych

Wię cej o fir mie:
www.de ko ra cje 4u.pl; www.fo to bud ka 4u.eu; 
www.in spi ra cje -we sel ne.pl
biu ro@de ko ra cje 4u.pl; tel. 663 869 978 lub 530 970 875

FOT. JANUSZ LITWIN 

FOT MAGDALENA TOBIASZ-DAWIDOWICZ

REKLAMA
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Cieszą się z niej szczególnie miłośnicy sportów
zimowych, bo wreszcie można wyciągnąć narty, sanki i
łyżwy. Zwłaszcza te ostatnie robią ostatnio dużą furorę.
Na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w
Łańcucie można korzystać z lodowiska. Obiekt jest
czynny codziennie w godzinach 10-20. Godzina zabawy
kosztuje 5 zł. Nieco taniej mają dzieci i młodzież - bilet
dla nich kosztuje 3 zł.  A jeśli ktoś nie ma łyżew? To też
nie jest problem. Można je wypożyczyć na miejscu w
cenie 5 zł za parę.

Pod koniec stycznia ruszył także wyciąg narciarski w
Handzlówce. Właściciel oferuje jeden darmowy wyjazd
próbny dla przetestowania stoku. Jeśli się spodoba,
wówczas można zakupić karnet na wyciąg duży za 10,
20 lub 75 zł uprawniający do 5, 10 lub 50 przejazdów,
albo karnet za 10 zł na 12 przejazdów na wyciągu
małym. Na miejscu można też skorzystać z
wypożyczalni sprzętu narciarskiego. KD

Nareszcie 
mamy zimę

FOT. PIOTR DUBIEL

GA BRIE LA BLA JER 

Cel kon kur su jest pro sty: roz -
wi ja nie za in te re so wań ję zy -
ko wych, po zna wa nie kra jów

an glo ję zycz nych, ale też to le ran cyj -
ność wo bec in nych kul tur. W tym
ro ku od by ła się trze cia edy cja „Out
the re - Ja ma ica, So uth Afri ca and
In dia”. Naj pierw ucznio wie mu sie -
li przejść eli mi na cje szkol ne. - W
na szej szko le by ło to mię dzy przed -
mio to we przed się wzię cie - mó wi
Re na ta Chu dzic ka, an glist ka z ZS nr
2. - Od by ło się spo tka nie z po dróż -
ni kiem, Sa mu elem Kemp skim, za ję -
cia po za lek cyj ne. Mło dzież przy go -
to wa ła pre zen ta cje mul ti me dial ne i

pla ka ty - do da je. Póź niej przy szedł
czas na etap po wia to wy. Uczest ni cy
z sze ściu szkół z po wia tu mu sie li
od po wie dzieć na py ta nia przy go to -
wa ne w opar ciu o pre zen ta cję, a ta-
k że wy ka zać się ta len tem do wy -
stą pień pu blicz nych. W trak cie
swo ich wy po wie dzi mu sie li za cie -
ka wić słu cha czy opo wie ścią o wy -
bra nym kra ju.

W ubie głym ro ku głów ną na gro dą
był week end w Wiel kiej Bry ta nii. Na -
uczy ciel ki do ło ży ły wie le sta rań, by
zna leźć spon so ra i na gro dzić uzdol nio -
ną mło dzież. Tym ra zem na gro dy dla
uczniów ufun do wa ła fir ma Edu -Car z
Łań cu ta oraz wy daw nic twa ję zy ko we
Mac mil lan i Pe ar son oraz księ gar nie

La mar i Bo okland. Zdo byw ca I miej -
sca otrzy mał bez płat ny kurs pra wa jaz -
dy od fir my Edu -Car, a lau re aci ko lej -
nych miejsc - zniż ki na kur sy pra wa
jaz dy (250 zł i 150 zł). Po nad to w rę ce
zwy cięz ców tra fi ły słow ni ki, książ ki
po moc ne w na uce an giel skie go i róż ne
ga dże ty, np. dysk ze wnętrz ny. - Ża den
uczest nik nie wy szedł z na szej szko ły
z pu sty mi rę ka mi. Wszy scy otrzy ma li
upo min ki - słow ni ki, pod ręcz ni ki, pen -
dri vy - mó wi Bo gu sław Bla jer, dy rek -
tor ZS nr 2. Nie za bra kło rów nież słod -
kich wy pie ków we dług ory gi nal nych
prze pi sów – ró ża no -ku ku ry dzia ne go
cia sta z In dii i ja maj skiej szar lot ki. -
Szkol ne kon kur sy nie mu szą wiać nu -
dą - oce nia ją li ce ali ści.

Kon kurs z po my słem
Szkol ne kon kur sy to nie tyl ko spraw dze nie swo jej wie dzy, ale też moż li wość zdo by cia cen nych na gród. Na uczy ciel ki
ję zy ka an giel skie go z Ze spo łu Szkół nr 2 im. Ja na Ko cha now skie go w Łań cu cie do brze o tym wie dzą. Po raz ko lej ny
zor ga ni zo wa ły za rów no cie ka wy kon kurs, jak i na gro dy.
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12 stycz nia ca ła Pol ska za gra -
ła dla Wiel kiej Or kie stry
Świą tecz nej Po mo cy. Przez
ca ły dzień mło dzież i in ne oso -
by prze mie rza ły mia sto i oko -
li ce, zbie ra jąc do pu szek
fun du sze na za kup spe cja li -
stycz ne go sprzę tu dla dzie cię -
cej me dy cy ny ra tun ko wej i
god nej opie ki me dycz nej se -
nio rów.

Kon cert fi na ło wy tra dy cyj -
nie od był się w sa li wi do wi -
sko wej Miej skie go Do mu
Kul tu ry. Po 18 od by ła się au -
kcja cha ry ta tyw na, któ rą po -
pro wa dził Krzysz tof Szcze pa -
niak. Wśród wy li cy to wa nych
przed mio tów zna la zły się
m.in. sty lo wa lam pa ufun do -
wa na przez Bog da na Ro ma -
niu ka, człon ka Za rzą du Wo je -
wódz twa Pod kar pac kie go,
upo min ki prze ka za ne przez
Bur mi strza Mia sta Łań cu ta
Sta ni sła wa Gwiz da ka, ka len -

da rze ofia ro wa ne przez dy rek -
cję Miej skie go Ośrod ka Spor -
tu i Re kre acji, pięk ne lu stro w
ozdob nej ra mie z Ga le rii Ma -
rze nie czy Słoń Stra żak prze -
ka za ny przez łań cuc ką straż
po żar ną. Te i in ne li cy to wa ne
przed mio ty spo tka ły się z du -
żym za in te re so wa niem. Za
naj wyż szą kwo tę, bo aż za
500 zł, wy li cy to wa na zo sta ła
na to miast rzeź ba do brze zna -
ne go w łań cuc kim śro do wi sku
ar ty sty Eu ge niu sza Nuc kow -
skie go, po wta rza jąc tym sa -
mym sy tu ację sprzed ro ku.
Do chód z ca ło ści au kcji wy -
niósł 2 152 zł.

Wszy scy wo lon ta riu sze
zo sta li roz li cze ni w sie dzi bie
szta bu dzię ki po mo cy łań -
cuc kie go od dzia łu Ban ku
Pe kao SA, któ re go pra cow -
ni cy do póź nych go dzin noc -
nych prze li cza li do star czo ne
przez wo lon ta riu szy dat ki.
Ca łość ze bra nej kwo ty to
50 468 zł 96 gr. MDK 

FOT. KRY STIAN PI LA WA

W Łań cu cie ze bra no po nad 50 tys. zł Na padł na ko bie tę 
i ukradł jej to reb kę
Pod ko niec stycz nia br. łań cuc cy po -
li cjan ci otrzy ma li in for ma cje o na pa -
dzie na ko bie tę przez nie zna ne go jej
męż czy znę. Z jej re la cji wy ni ka ło, że
na past nik prze wró cił ją, a na stęp nie
wy rwał jej to reb kę i uciekł. Na pad -
nię ta ko bie ta za czę ła krzy czeć, co
prze stra szy ło ucie ka ją ce go spraw cę,
któ ry po rzu cił to reb kę z ca łą za war -
to ścią. Po szko do wa na na tych miast
po in for mo wa ła dy żur ne go ko men dy
w Łań cu cie. Po li cjan ci, usta li li i za -
trzy ma li 25-let nie go męż czy znę po -
dej rze wa ne go o roz bój. Ba da nie w
chwi li za trzy ma nia wy ka za ło w or ga -
ni zmie po nad pro mil al ko ho lu. Męż -
czy zna zo stał umiesz czo ny w po li cyj -
nym aresz cie. Pod czas prze słu cha -
nia przy znał się do wi ny. De cy zją są -
du zo stał tym cza so wo aresz to wa ny
na okres trzech mie się cy.

Zna le zio no zwło ki
męż czy zny
31.01 dy żur ny łań cuc kiej ko men -
dy zo stał po wia do mio ny o zna le -
zie niu zwłok męż czy zny w miej sco -
wo ści Wo la Ma ła (gm. Czar na).
Je den z miesz kań ców wsi Dą brów -
ki za uwa żył le żą ce go na te re nie
pry wat nej po se sji męż czy znę. Po -
nie waż zna le zio ny męż czy zna nie
da wał oznak ży cia, po in for mo wał
po go to wie. Funk cjo na riu sze wraz
z pro ku ra to rem wy ko na li na miej -
scu czyn no ści ma ją ce na ce lu za -
bez pie cze nie wszel kich śla dów,
któ re po słu żą do wy ja śnie nia oko -
licz no ści je go śmier ci.  Usta lo no,
że de nat  to 62-let ni miesz ka niec
po wia tu łań cuc kie go. Na po le ce -
nie pro ku ra to ra je go zwło ki zo sta -
ły prze wie zio ne do pro sek to rium,
w ce lu wy ko na nia szcze gó ło wych
ba dań.

KRO NI KA PO LI CYJ NA 



połączony z jadalnią i kuchnia,
atrakcyjna i spokojna okolica.
Rewelacyjna cena.  tel. 502 422 713  

LOKALE sprzedam, dwa po ok. 36
m2 każdy, w galerii handlowej
przy ul. Rejtana w Rzeszowie.
Własność hipoteczna. Cena 4500
zł/m2 + VAT. Możliwość zakupu
jednego lub dwóch. Pomiędzy
lokalami jest ścianka działowa,
którą w razie potrzeby można
usunąć, tel. 607 392 501

LOKALE do wynajęcia, pod biuro,
handel lub usługi. Dobra lokalizacja,
przy obiektach handlowych w
Leżajsku, tel. 509 778 635.

LOKAL GASTRONOMICZNY w
Leżajsku, sprzedam lub wynajmę.
Pełne wyposażenie, dobra
lokalizacja (osiedle, szkoły, basen),
od 12 m-c na rynku. tel. 724 711 066 

MIESZKANIA BEZCZYNSZOWE,
gotowe do odbioru, pow. od 51 do
68 m². Łańcut, ul. Kościuszki
(spokojna okolica). Firma LART
tel. 664629056

POWIERZCHNIA magazynowo-
handlowa w Łańcucie ok. 800 m².
Atrakcyjna cena najmu, tel. 17 225
78 68, 604 799 023 

KOSTKA BRUKOWA

KOSTKA brukowa układanie.
Działamy w całym województwie!
668144479, (17)224 13 85

USŁUGI BRUKARSKIE Tomasz
Fryń tel. 696717797 

MASZYNY/NARZĘDZIA
/MATERIAŁY

KRUSZYWA: piaski, żwiry, ziemia
ogrodowa. Dobre ceny.  Żołynia,
ul. Raki 18,  691 851 916

MINIKOPARKA I ŁADOWARKA,
Tomasz Fryń 696717797

KOPARKO-ładowarka, Excel,
604637206

WYPOŻYCZALNIA elektronarzędzi i
maszyn budowlanych, sprzęt
zawsze gotowy do pracy,
obsługiwany przez autoryzowany
serwis.  Łańcut, ul. Kochanowskiego
88A, tel. 600584162

BUDOWA/REMONTY

BLACHY DACHOWE TANIE,
parapety, rynny, wkręty, taśmy
dekarskie, folia dachowa, blachy
gat. oraz II, Rzeszów ul.
Okulickiego 14, tel.(17)8634470,
www.tadi.com.pl

DREWNIANE domy, konstrukcje z
drewna, Multidom, Leżajsk, ul.
Rzeszowska 12, (17) 2420825

INSTALACJE wodno-
kanalizacyjne i centralne
ogrzewanie. Działamy w całym
województwie! 668144479,
(17)2241385

ODWODNIENIA budynków,
układanie kostki brukowej i
mozaiki elewacyjnej tel.
608085751, (17) 2255602

REMONTY budynków, wymiana i
montaż urządzeń sanitarnych,
Działamy w całym województwie!
668144479, 17 224 13 85

REMONTY domów i mieszkań,
Excel, 604637206

WYLEWKI, tynki maszynowo,
www.wylewkimaszynowo.pl,
(17)2428048, 607160013

WYLEWKI, tynki maszynowo,
Firma Brux 604595128

USŁUGI remontowo-budowlane.
Multidom, Leżajsk, ul.
Rzeszowska 12, (17) 2420825

OKNA/DRZWI/BRAMY

OKNA, drzwi, bramy, parapety,
schody. Multidom, Leżajsk, ul.
Rzeszowska 12, (17) 2420825

OKNA I DRZWI, Potpol -
producent PCV i AL, Jarosław-
Maleniska 17a, www.potpol.pl,
(16) 6220920

OGRODY 

OGRODNICZY Dom Handlowy,
wszystko dla ogrodu i
gospodarstwa, Przeworsk, ul.
Lwowska 6, (16)6490127

OGRZEWANIE DOMU

DREWNO kominkowe-opałowe,
buk, grab, dąb, brzoza. Transport
gratis. 602 367 462, 602 367 352 

DREWNO opałowe i BRYKIETY.
Promocyjne ceny! Dakam,
664046480

DREWNO OPAŁOWE: cięte,
łupane, kominkowe (17) 243 27
53, 692 255 511 

WĘGIEL opałowy: Kosta i orzech,
transport gratis do 20 km,
Żołynia, ul. Raki 18,  691 851 916

INTERNET/KOMPUTERY/TV

KOMPUTEROWE zestawy,
akcesoria, podzespoły. Serwis,
rozbudowa, modernizacja. Sklep
Victor, Łańcut, Piłsudskiego 26,
(17)2258644

NAPRAWA laptopów, płyt
głównych, telewizorów LCD.
Serwis elektroniczny MTV S.
Lęcznar, (17)2250110

NOR-MAK: naziemna telewizja
cyfrowa DVB-T, osprzęt
antenowy SAT i DVB-T, montaż i
serwis instalacji DVB-T, Łańcut, ul.
Ottona z Pilczy 8, 17 225 52 41
SETCOM kasy fiskalne,
komputery, laptopy, tablety,
nawigacje, akcesoria
komputerowe, tusze, tonery,
naprawa komputerów i
laptopów, odzyskiwanie danych,
www.esetcom.pl, Łańcut, ul.
Kościuszki 3, (17)2257792 

WYPOSAŻENIE WNĘTRZ

PARKIETY i egzotyki, drewniane
podłogi sprzedaż – montaż i inne
usługi parkieciarskie,
sprawdzone marki: Barlinek,
Bona, Exoline, Dąbex, Panmak,
www.salonparkietu.com.pl,
Łańcut, ul. Piłsudskiego 33, tel.
508376663

PARAPETY i kominki. Zakład
Kamieniarski Paweł Kucab,
Przeworsk- Gwizdaj, 501 656 559

PŁYTKI ceramiczne i
projektowanie łazienek. Salon
„Kazimierz” zaprasza. Łańcut, ul.

Kościuszki 52A tel. (17)2257836,
Jarosław ul. Pruchnicka 11
tel.(16)6230593

TANIE PŁYTKI, wanny, lustra,
ceramika sanitarna, projektowanie
łazianek. Najniższe ceny w
regionie. Łańcut, Piłsudskiego
70/7, 663328532

MEBLE

MEBLE na zamówienie,
kuchenne biurowe, szafy pod
zabudowę, Przeworsk, ul.
Gimnazjalna 51, 512288655

MEBLE KUCHENNE, pomiar i
wizualizacja gratis, salon w
Łańcucie ul. Kościuszki 95 (k.
Orlen) (17)2257563,

MEBLE Okey: meble od "A do Z"
na wymiar, materace w
rewelacyjnych cenach, Łańcut ul.
Sikorskiego (dawny Club Opera),
www.mebleokey.pl, 17 224 00 40 

TAPICERSTWO meblowe, wyrób i
renowacja mebli, Przeworsk, ul.
Gimnazjalna 51,  512 288 655

NAGROBKI/POGRZEBY 

NAGROBKI, grobowce, rzeźba w
kamieniu. Zakład Kamieniarski
Piotr Socha, 728991019

USŁUGI POGRZEBOWE:
kompleksowo, duży wybór
trumien klepsydry, krzyże,
tabliczki wieńce, wiązanki, szarfy,
znicze, oprawa muzyczna
(trąbka, flet). Niskie ceny! „Eden”
Żołynia, ul. Raki 18, tel. 691 851
916 (czynne całą dobę)

WESELA/IMPREZY
/ŻYWNOŚĆ 

BAR PRZY PIEKARNI W ROGÓŻNIE.
Komunie, chrzciny, imieniny itp.
wyjątkowe menu z pieca
opalanego drewnem, pieczywo i
wędliny własnej produkcji.,
www.piekarniaanmar.com.pl, tel.
696 085 088, Rogóżno 465 a

FOTOGRAFIA ślubna i filmy,
www.wedluxe.pl, 787139801

HOTEL ŁAŃCUT, sala balowa do
500 osób, www.hotel-lancut.pl,
17 225 29 48

SAMOCHODY do wynajęcia,
wesela i imprezy okolicznościowe,
www.wedluxe.pl, tel. 787 139 801

TRADYCYJNA ZDROWA
ŻYWNOŚĆ: pieczywo, wędliny,
unikatowe produkty, Galeria
Smaku, Jarosław ul. Grodzka 5,
www.galeria-smaku.net, tel.
730261999

WESELA (alkohol gratis),
bankiety, imprezy, konferencje,
Bogdanka, Łańcut, ul. Armii
Krajowej, tel. (17)2257159

FINANSE/KSIĘGOWOŚĆ

AVIVA ubezpieczenia
komunikacyjne, zdrowotne, na
życie i inne. Doradca ds.
Ubezpieczeń i Inwestycji
Magdalena Winter Łańcut ul.
Danielewicza 17, tel. 602199458

CENTRUM USŁUG KSIĘGOWYCH:
biuro rachunkowe, księgowość,
doradztwo prawne, rozliczenia
podatków, zwrot podatku z
zagranicy, reprezentowanie
klienta przez Urzędem
Skarbowym i ZUS-em, Leżajsk,
Plac Targowy 2, tel. 663 437 335

OC/AC 70% TANIEJ. Agencja
Ubezpieczeniowa Wiesław
Smycz, Leżajsk Plac Mariacki 4 i
dworzec PKP, tel. 669 580 322 

PROMESSA Biuro Usług
Finansowych: kredyty wielu
banków, płatności (gaz, tel.,
podatki, ZUS), nieruchomości,
pożyczki bez BIK, leasing,
przekazy Wester Union, Leżajsk,
ul. Żwirki i Wigury, tel. 17 240 25 41 

UBEZPIECZENIA TUiR Warta S.A.
w Leżajsku ul. Targowa 11,
Kołłątaja 1B tel. (17)242 75 85

UBEZPIECZENIA/KREDYTY/DORA
DZTWO FINANSOWE, Harmonia,
tel. 690 950 228 

PRAWO
/TŁUMACZENIA PISM

BEZPŁATNE porady prawne,
tel. (17) 77-90-069

ODSZKODOWANIA. Prowizja od
5%.Kancelaria Prawna Paweł

Kozik, Łańcut, ul. Piłsudskiego 5,
tel. 509674468

KANCELARIA PRAWNA "Contract":
odwołania od decyzji, skargi do
sądów administracyjnych, sprawy
spadkowe i majątkowe, umowy,
reprezentacja przed sądami oraz
organami administracji. Łańcut, ul.
Piłsudskiego 5/9, Przeworsk, ul.
Mickiewicza 3, Rzeszów, ul.
Grottgera 26/6a, tel. 509674468  

CHEMIA/KOSMETYKI
/OBUWIE

POLSKIE CENTRUM OBUWIA
SKÓRZANEGO: Jakość-Komfort-
Cena, Leżajsk, ul. Sanowa 30

KOSMETYKI  WYBRANYCH
MAREK 20% taniej! Promocja do
16.02, Drogeria Wispol: Leżajsk
ul. Rynek 19, Jarosław, ul.
Grodzka 19, www.wispol.com

ZDROWIE/SPORT  

KARDIOLOG lek. med. Maciej
Węglarz, NZOZ Hipokrates,
Łańcut, ul. Rynek 18 tel. 17 225 45
17,  605 224 900

POKONAJ BÓL I CIERPIENIE:
leczenie pijawkami
(hirudoterapia), Technika
Bowena (prosta, skuteczna, bez
przeciwwskazań i skutków
ubocznych), Gabinet Fenikso,
www.fenikso.pl, Jarosław ul.
Podzamcze 32, tel. 796 734 445

SZKOŁA RODZENIA, naturalny i
aktywny poród, łagodzenie bólu
porodowego, opieka nad
noworodkiem, Leżajsk, ul. Leśna
(k. szpitala), tel. 600 244 407,
www.bajkolandia.lezajsk.pl

ROLNICTWO/ZŁOM

KONCENTRATY, pasze, śruta
sojowa, nawozy. Konkurencyjne
ceny! „Gospodarz” (17)2265901

ZŁOM skup i sprzedaż: stalowy,
metali kolorowych, stal
nierdzewna, puszki aluminiowe.
Płatne gotówką, możliwość
transportu, Leżajsk ul. Błonie, tel.
604404644

*warunkiem skorzystania z oferty jest
zamówienie minimum 1 reklamy na 1
moduł, szczegóły w regulaminie i cenniku 
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PRACA 

OPIEKA nad osobami starszymi.
Zapewniamy: bezpieczną i legalną
formę współpracy, bardzo
atrakcyjne zarobki, opłacony ZUS i
pakiet dodatkowych ubezpieczeń,
www.promedica24.pl,  Rzeszów,
ul. Hetmańska 3/2 , tel. 17 711 00 22

MOTORYZACJA 

AUTO-SERWIS: okręgowa stacja
kontroli pojazdów, naprawy
bieżące samochodów
osobowych i dostawczych, serwis
ogumienia, diagnostyka
samochodowa, klimatyzacje,
regulacja geometrii zawieszania
kół, regeneracja wtryskiwaczy
Common Rail, Wola Dalsza 369 (k.
Łańcuta), tel. 17 225 3242  

DOMREX Podstawowa Stacja
Kontroli Pojazdów, wymiana
opon, geometria laserowa kół 3D,
mechanika, elektryka i elektronika.
Białobrzegi 3G, 17 224 55 90 

MAGPOL,serwis mechaniki
pojazdowej, serwis opon i
wulkanizacja, myjnia ręczna. Przy
zakupie oleju i filtrów wymiana gratis,
Markowa 201, tel. (17)226 01 33

WARSZTAT SAMOCHODOWY:
czyszczenie tapicerki
samochodowej, oleje i filtry
bezpłatna wymiana (przy zakupie
serwisie), klimatyzacja odgrzybianie
i ozonowanie, itd. Arex, Łańcut, ul.
Boh. Westerplatte 9, 600640360

WARSZTAT SAMOCHODOWY:
diagnostyka komputerowa,
naprawa zawieszeń i hamulców
wymiana opon, konserwacja
podwozi, sprzęgła i rozrządy
wymiana, itd. Damauto, Łańcut,
Podzwierzyniec 41, 790778928

WARSZTAT SAMOCHODOWY:
klimatyzacja, ozonowanie,
odgrzybianie, LPG montaż i serwis
instalacji gazowych, montaż i
serwis instalacji gazowych,
naprawa układów hamulcowych i
zawieszeń Auto-Serwis, Łańcut.
ul. Orzeszkowej 1a, 603859995

OPONEX Stacja Kontroli Pojazdów,
mechanika, wulkanizacja, geometria
kół 3D, wymiana olejów, serwis
klimatyzacyjny, pranie tapicerki,
myjnia ręczna, Wola Mała
182,www.oponex.net.pl, 17 225 71 88

OPONY serwis i sprzedaż:
bieżnikowane, używane, nowe.
Bar-Gum II, Łańcut (k. MOSiR) tel.
603 058 063, Markowa 201, tel. 17
226 01 33

NIERUCHMOŚCI

BIURO wynajmę 115m2. Biura
znajdują się na parterze Centrum
Handlowego w Łańcucie (wejście
od głównego parkingu). Biura są
wykończone, możliwość
odświeżenia pod najemcę. Cena:
35 zł/m2 + VAT. Cena zawiera koszt
wszystkich mediów. Wynajem
tylko w całości, tel. 601 241944

DOM SPRZEDAM w Albigowej
jednorodzinny, parterowy, 120
m², działka 27 arów, cena do
uzgodnienia , tel. 723438458 

DOM SPRZEDAM, Łańcut, ul.
Głuchowska. 119 m2 użytkowej
pow., 5 pokoi, 2 łazienki, poddasze,
kominek w salonie, salon
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ŁAŃCUT - CETNARSKIEGO 43, PLAC SOBIESKIEGO 15, PODZWIERZYNIEC 80, KOŚCIUSZKI 19

Zapraszamy do całodobowej stacji paliw Podzwierzyniec 80 
oraz do myjni bezdotykowych Podzwierzyniec 80 i Cetnarskiego 43

Sklepy Blisko CIebie

REKLAMA

MAG DA LE NA RE WER

Za sad ni czo pro ce du ry do rę cza nia
po win ny po zo stać ta kie sa me jak do -
tych czas, a więc w przy pad ku nie -
obec no ści ad re sa ta pod wska za nym
na prze sył ce ad re sem – ku rier po wi -
nien po zo sta wić awi zo w skrzyn ce lub
na drzwiach ad re sa ta, na któ rym to
wi nien wpi sać da tę pró by do rę cze nia,
miej sce, w któ rym na le ży ode brać
prze sył kę oraz ter min ode bra nia.

PGP, z uwa gi na to, że  nie ma wła -
snych punk tów od bie ra nia awiz,
współ pra cu je z In Post oraz sie cią pla -
có wek „RUCH”. Wła śnie w punk tach
tych firm, a nie jak wcze śniej na po -
czcie, moż na ode brać do ku men ty. Mi -
mo krót kie go okre su świad cze nia
usług, po ja wi ło się już wie le za strze -
żeń pod ad re sem no we go ope ra to ra.

Punk ty awi zo znaj du ją się w naj -
mniej ocze ki wa nych dla te go ty pu
prze sy łek miej scach. Na li ście są m.
in. kwia ciar nia, sklep mię sny, lom -
bard, sklep z de wo cjo na lia mi, fir ma
ofe ru ją ca szyb kie po życz ki, hur tow -
nia che mii go spo dar czej, sklep z ak ce -
so ria mi dla zwie rząt, sklep mo no po lo -
wy, a naj bar dziej kon tro wer syj ny do
tej po ry oka zał się sex shop.

Zda rza się wie le wpa dek, m.in. po da -
wa nie ad re su od bio ru ko re spon den cji
pod ad re sem, któ ry nie ist nie je, zwło ka
w do rę cza niu, bądź na po ty ka nie ko re -
spon den cji urzę do wej po pro stu na
chod ni ku. Naj bar dziej ku rio zal ny do tej
po ry przy pa dek to wy da nie ak tu oskar -
że nia oso bie nie upraw nio nej.

Śro do wi sko praw ni cze jest moc no
po ru szo ne i za nie po ko jo ne, bo kwe -
stia wła ści we go do rę cze nia prze sy łek
z są du lub pro ku ra tu ry w pew nych
przy pad kach to nie kie dy spra wa ży cia
i śmier ci.

W Łań cu cie awi zo moż na ode brać
w kio sku (ul. Pa de rew skie go 15),
SKOK -u Stef czy ka (ul. Ry nek 32)
oraz kio sku (ul. Pił sud skie go – brak
nu me ru).

Punk ty od bio ru awiz dla swo je go
miej sca za miesz ka nia moż na spraw -
dzić na stro nie in ter ne to wej: www.pgp -
sa.pl, a w ra zie wąt pli wo ści na le ży
dzwo nić na po da ny tam nu mer in fo li -
nii. W przy pad ku nie wła ści we go do rę -
cze nia, re kla ma cję na le ży zło żyć do
ope ra to ra PGP.

Adw. Mag da le na Re wer
Kan ce la ria Ad wo kac ka

Łań cut, Plac So bie skie go 15/7
tel. kom. 608 073 296

PRAW NIK RA DZI

Pi smo z są du do ode bra nia w kio sku
Od 2 stycz nia 2014 r. ob słu gę prze sy łek są do wych i pro ku ra tor skich pro wa dzi
Pol ska Gru pa Pocz to wa S.A. (PGP). Ta ka de cy zja za pa dła na sku tek wy bo ru
„tań szej” pro po zy cji ze stro ny te go no we go ope ra to ra pocz to we go. Obec nie za -
miast li sto no sza, prze sył ki są do we lub pro ku ra tor skie do rę cza ją ku rie rzy.

W Pol skim Cen trum Obu wia Skó rza ne go jesz -
cze trwa wy prze daż. Skó rza ne obu wie mę skie,
żeń skie i dzie cię ce jest ob ni żo ne o 30%, a z pro -
mo cji moż na ko rzy stać do 15 lu te go.

W cią głej ofer cie znaj du je się obu wie wyj ścio -
we, za rów no dam skie jak i mę skie, na stud niów -
kę i kar na wał. Dla mi ło śni ków spa ce rów i spor tu
na świe żym po wie trzu pro po nu je my obu wie
spor to we na gru bych, amor ty zu ją cych spodach i
skó rza ne trek kin go we w gó ry. Prze mie rza jąc
wzdłuż i wszerz nasz dział go spo dar czy, na tknie -
my się na bo ga tą ofer tę obu wia użyt ko we go i ro -
bo cze go. Na zi mę świet nie spraw dzą się bu ty
pian ko we, le śni ki, eks per ty, śnie gow ce, ka lo sze i
gu mo fil ce róż ne go ro dza ju.

Dział tech nicz no -ro bo czy ku si obu wiem
prze zna czo nym na ha le pro duk cyj ne, warsz ta ty,
myj nie, ma ga zy ny, bu do wy (trze wi ki z wkład ką
an ty prze bi cio wą, pod no skiem kom po zy to wym
i ję zy kiem mie cho wym) i do prac le śnych, rol -
ni czych i przy do mo wych.

Hi tem tej po ry ro ku są pian ki, któ re chro nią
sto pę przed wo dą, śnie giem i in ny mi sub stan cja -

mi płyn ny mi. Na pew no spraw dzą się pod czas
ulu bio nych za jęć, jak ło wiec two, węd kar stwo
czy po dró że. Po sia da ją też za sto so wa nie pro fe -
sjo nal ne, np. w chłod niach do -30 stop ni i w
myj niach, po nie waż są nie prze ma kal ne i su per
lek kie. Są to bu ty ła two wzu wal ne, do pa so wa ne
do sto py, nie szko dli we dla oto cze nia oraz ela -
stycz ne. Dzię ki wy mien ne mu wkła do wi, do sto -
so wa ne są do po ry je sien no -zi mo wej, jak i wio -
sen no -let niej. Wy żej wy mie nio ne  asor ty men ty z
te go dzia łu  speł nia ją wszyst kie wy mo gi bez pie -
czeń stwa zgod nie z nor ma mi eu ro pej ski mi.

Na szą ofer tę uzu peł nia ją ko sme ty ki do obu wia
na ba zie wo sków na tu ral nych re no mo wa nych
firm: są to im pre gna ty za po bie ga ją ce prze ma ka -
niu obu wia, re no wa to ry od świe ża ją ce ko lo ry,
tłusz cze, spraye do skór nu bu ko wych, we lu ro -
wych, za mszo wych. Do kon ser wa cji obu wia zi -
mo we go moż na użyć tra dy cyj ną pa stę w pusz cze
al bo  2w1, czy li krem z gąb ką w sło icz ku do wy -
god ne go i szyb kie go sma ro wa nia. Na na szych
pół kach znaj dą Pań stwo rów nież pra wi dła, łyż ki
do bu tów i du ży wy bór sznu ró wek w ca łej pa le -
cie ko lo rów.

Za pra sza my! Ze spół JKC -KOT -BUT

MATERIAŁ PROMOCYJNY

Bo zdro wie za czy na się od stóp... cz.4

Wiel ka wy prze daż w JKC -KOT -BUT trwa!
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