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Józef Ziajka
(1950 – 2014)

„Jesteśmy Boży pielgrzymi
bez swego miejsca na ziemi.

Zawsze w podróży nigdy na dłużej 
zatrzymać się nie możemy…

Nasze jest Niebo, Niebo ogromne,
Innego domu nie mamy.”

 
Z pamiętnika Józefa Ziajki

wspomnienie str. 2

Otwartcie pod koniec października odcinka 
autostrady z Rzeszowa do Dębicy, a następ-
nie w grudniu z Jarosławia do Przemyśla było 
okazją do analizy jak wygląda sytuacja na 
pozostałych odcinakach podkarpackiej auto-
strady. Jeszcze końcem roku słyszeliśmy za-
pewnienia, że odcinek Rzeszów – Jarosław, 
na którym są największe opóźnienia, będzie 
gotowy pod koniec 2014 roku. Teraz jednak 
już wiadomo, że tak się nie stanie, gdyż 
GDDKiA zmienia wykonawcę robót.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Au-
tostrad decyzję o rozwiązaniu współpracy z 
międzynarodowym konsorcjum fi rm Polimex-
Mostostal i Doprastav ze Słowacji tłumaczy 
dużym opóźnieniem wykonawcy przy realizo-
waniu robót. Ci natomiast zarzucają GDDKiA 
brak zabezpieczenia fi nansowego. 

41 kilometrów autostrady A4 z Rzeszowa do 
Jarosławia to najdłuższy odcinek tej inwe-
stycji na Podkarpaciu. Umowa podpisana w 
2010 roku przewidywała oddanie go do użyt-
ku w czerwcu 2012 roku, jeszcze przed Euro 
2012. Na chwilę obecną stopień zaawanso-
wania robót oszacowany został na niespełna  

Kolejny raz zmienia się termin zakończenia budowy odcinka autostrady przebiegającego przez powiat łańcucki. Ge-
neralna Dyrekcja Dróg i Autostrad zerwała w połowie stycznia kontrakt z konsorcjum Polimex-Mostostal i Doprastav, 
które budowało odcinek Rzeszów – Jarosław. Podwykonawcy pracujący przy tej budowie nie otrzymali pieniędzy za 
wykonane roboty, więc w proteście zablokowali na kilka godzina drogę krajową nr 4 w Łańcucie.  Problem jest tym 
większy, że właściwie od otwarcia autostrady uzależniony jest termin przebudowy krajowej czwórki przez Łańcut. 

70%.  Jak zapewniają przedstawiciele GDD-
KiA jeszcze w lutym zostanie ogłoszony prze-
targ na wyłonienie nowego wykonawcy.

Protest na drodze

W związku z tymi trudnościami kłopoty mają 
również fi rmy, które były podwykonawcami 
na budowanej autostradzie. 22 stycznia wła-

ściciele tych fi rm, którzy mają niezapłacone 
faktury za roboty wykonane przy autostradzie 
w 2013 roku, zorganizowali protest. Przedsię-
biorcy z całego kraju na blisko 6 godzin samo-
chodami ciężarowymi całkowicie zablokowali 
ruch na czwórce. Przepuszczane były tylko 
samochody służb ratunkowych. 

cd. na str 3

Problemy z autostradą A4 i “czwórką” w Łańcucie

Mirosław Mac
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Józef Ziajka urodził się 7 września 1950 w 
Żarkach, w województwie krakowskim. Był 
absolwentem LO im. Stanisława Staszica w 
Chrzanowie. Studiował na Uniwersytecie Ja-
giellońskim, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi, 
gdzie na kierunku Geografi a uzyskał tytuł 
magistra. W czasie studiów działał w Kole 
Geografów i ZSP. W latach 1971-1973 był 
pełnomocnikiem praktyk robotniczych przy 
Dziekanie Wydziału BiNoZ. Za zaangażowa-
nie w pracę społeczną został odznaczony w 
1971 brązową, a w 1972 złotą odznaką OHP 
za organizację praktyk na Uniwersytecie 
Jagiellońskim. W roku 1972 założył rodzinę 
żeniąc się z żołynianką Stanisławą, z domu 
Brudniak, studentką Wydziału Prawa Uni-
wersytetu Jagiellońskiego. Odtąd Jego Małą 
Ojczyzną stała się ziemia łańcucka, gdzie 
przeniósł się na stałe. Rodzina Ziajków naj-
pierw zamieszkała w Żołyni, przysiółek Ko-
panie, a od 1975 r., po wybudowaniu domu, 
w Łańcucie. Od tego czasu był człowiekiem 
dwóch zawodów, pracując jako nauczyciel i 
jako rolnik, bowiem wraz z rodzicami żony i 
jej bratem prowadził plantację tytoniu (ok. 
2ha), w Kopaniach, w rodzinnym gospodar-
stwie teściów. 

 Pracę w Liceum Ekonomicznym im. Miko-
łaja Kopernika w Łańcucie przy ul. Prusa 
10 (obecnie ul. Farna) rozpoczął 1 września 
1975 r. Wówczas do Zespołu Szkół oprócz 
LE należały również: Zasadnicza Szkoła 
Handlowa, Zasadnicza Szkoła Wieloza-
wodowa oraz Średnie Studium Zawodowe 
o profi lu społeczno-prawnym i operatyw-
no-handlowym. Było to pięciosemestralne 
zaoczne studium zawodowe dla osób pra-
cujących, kończące się egzaminem doj-
rzałości. Oprócz geografi i, statystyki, uczył 
również takich przedmiotów jak: organizacja 
i technika sprzedaży, gospodarka przedsię-
biorstw, fi zyka i BHP. Ponadto pełnił funkcję 
opiekuna Szkolnego Koła PTTK, organizując 
szereg wycieczek szkolnych, biwaków, obo-
zów wędrownych i rajdów rowerowych. W roku 
1980 Szkolne Koło Krajoznawczo – Turystycz-
ne, które prowadził, uznane zostało za najlep-
sze w województwie rzeszowskim, a młodzież 
z Jego Kółka Statystycznego doszła do fi nału 
centralnego. 

W roku 1981 decyzją Kuratora Oświaty i Wy-
chowania w Rzeszowie otrzymał nagrodę za 
szczególne osiągnięcia w pracy dydaktycz-
no-wychowawczej. 

Jako nauczyciel Zespołu Szkół im. Kopernika 
miał zaszczyt pracować ze wspaniałymi wy-
chowawcami, między innymi prof.: Jan Didyk, 
Danuta Fangor, Czesław Ćwiąkalski, Maria 
Kluz, Stefan Kwolek, Piotr Smycz, Maria Byt-
nar-Bazan, Ala Tkacz, Basia Nycz-Pantuła, 
Jola Tomaszek, Ola Strużak, dyr. Stanisław 
Czech, dyr. Krzysztof Szczepaniak i wielu in-
nych.

Od 1 września 1979 do 30 sierpnia 1985 
uczył również geografi i w Państwowym Tech-
nikum Mechanizacji Rolnictwa w Łańcucie. 
Bliski kontakt z wieloma wychowankami 
utrzymywał również po ukończeniu przez 
nich nauki w szkołach, w których uczył. A 
Jego pierwszy dzień w pracy 1 września 
1975 wielu uczniów LE zapamiętało w spo-
sób szczególny, bowiem „nowy nauczyciel” 
przyszedł z ręką w gipsie w „kształcie samo-
lotu”, gdyż na wakacjach uległ wypadkowi 
przy budowie własnego domu. Jednak nie 
chciał iść na L4, ponieważ nie mógł docze-
kać się spotkania z wychowankami. Kochał 
młodzież i swoją pracę. Zawsze lubił nowe 
wyzwania, jako geograf uwielbiał podróże. 
Uzyskawszy bezpłatny urlop w Kuratorium 
Oświaty i Wychowania w Rzeszowie, 1 wrze-
śnia 1985 po raz pierwszy wyjechał do USA. 
W Stanach Zjednoczonych przebywał trzy-
krotnie: po raz pierwszy 1985 – Chicago, 
drugi raz 1986 – 1988 w stanie Vermont i po 
raz trzeci latem 2002 w Vermont i w Nowym 
Jorku. 

Tam nauczył się nowego zawodu, który po-
został na zawsze Jego pasją – budownictwa. 
W górach, w stanie Vermont od podstaw 
aż do wykończenia budował wraz z moim 
bratem, Adamem Brudniakiem, domy na 
sprzedaż. Przez te lata uczyli się nowych 
technologii, które obaj wdrażali po powro-
cie do Ojczyzny. Od 1 września 1988 na 
krótko wrócił do pracy w LE, lecz po na-
radzie rodzinnej podjął decyzję o zainwe-
stowaniu zarobionych w USA pieniędzy 
i od 1 marca 1989 wraz z żoną rozpoczął 
działalność gospodarczą, prowadząc sklep 

obuwniczy  A-Z w Łańcucie, który funkcjonu-
je do dziś. W roku 2002 prowadzenie sklepu 
przejęła żona. Józef natomiast przeszedł na 
rentę strukturalną, przepisując gospodarstwo 
na następców. Zawsze dużą satysfakcję 
sprawiało mu uprawianie ziemi. W głębi du-
szy był rolnikiem, stąd stały sentyment do pół 
i lasów między Żołynią a Kopaniami. 

Od czasów pracy pedagogicznej był mocno 
związany z Polskim Towarzystwem Geogra-
fi cznym. Miał tam wielu przyjaciół, z którymi 
się spotykał, uczestniczył w wielu wyciecz-
kach i eskapadach (ostatni wspólny wy-
jazd – wrzesień 2013 – do Kresowej Osady 
w Baszni Dolnej, gmina Lubaczów). Pasję po-
dróżowania zaszczepił w naszych dzieciach, 
córce i synu, którzy również uczestniczyli w 
tych wyjazdach. Wkrótce notatkę i wspomnie-
nia przygotuje organizatorka a zarazem szefo-
wa PTG, była wizytatorka Kuratorium Oświaty 
i Wychowania w Rzeszowie, Pani Ola Kozu-
bal. 

Prowadząc działalność handlową był człon-
kiem Kongregacji Przedsiębiorców Ziemi 
Łańcuckiej od samego początku jej istnie-
nia. Tutaj miał również wielu przyjaciół, któ-
rym leżał na sercu rozwój i piękno naszego 
miasta i całej łańcuckiej ziemi. W trosce o 
nią kandydował na radnego Miasta Łańcuta 
ostatniej kadencji w 2010 r. Był niezależny, 
w notatce przedwyborczej podkreślał, że jest 
bezpartyjny, bowiem nigdy nie należał do 
żadnej partii. Jako członek Rady Miasta Łań-
cuta pracował w trzech komisjach:

- kultury
- rewizyjnej 
- gospodarki miejskiej (jako zastępca prze-
wodniczącego)

W ostatnich dniach intensywnie przygotowy-
wał materiały, aby w nowym roku, na forum 
Rady Miasta poruszyć problemy zgłaszane na 
jego ręce przez mieszkańców. W najbliższym 
czasie, jako żona Józefa, przekażę je na ręce 
członków Rady Miasta; między innymi: 

1. rozwiązanie sprawy łańcuckiego pomnika, 
który dzieli lokalną społeczność
2. likwidacja anteny stacji bazowej GSM za-
instalowanej w sercu bloków na osiedlu przy 
ul. Armii Krajowej
3. „szkodliwe sąsiedztwo”, czyli eternit na da-
chu PTTK, przy ul. Dominikańskiej, tuż obok 
przychodni Hipokrates
4. nazwanie ośrodka MOSiR w Łańcucie 
imieniem Wacława Nycza, jako wyraz dumy, 
że ziemia łańcucka ukształtowała tak wielkie-
go Mistrza
„Mistrz to ten, kto do granic możliwości rozwi-
nął swoje talenty, w czasach, w których przy-
szło mu żyć”.

Mimo wielu obowiązków mój mąż miał czas 
dla każdego, by przywitać się, przystanąć, 
porozmawiać, wysłuchać, doradzić, poklepać 
po ramieniu. Po prostu kochał ludzi. 

Odszedł nagle, w pełni sił, pełen zapału do 
kontynuowania podjętych przez siebie zo-
bowiązań. Odszedł szczęśliwy, według Jego 
maksymy bowiem miarą szczęścia nie są ani 
pieniądze, ani zaszczyty, czy nawet zdrowie. 

- „Tylko ten może być szczęśliwy, kto ma wo-
kół siebie przyjaciół i życzliwych sobie ludzi”. 

To właśnie ostatnie dni przed odejściem 
do Pana pokazały jak wielu miał przyjaciół, 
prawdziwych. Dowodem tego było podjęcie 
trudu modlitwy o Jego zdrowie, oraz troska 
i wyrazy współczucia, które nam, Jego naj-
bliższym, okazało tak wielu. Spontanicznie, 
z potrzeby serca. W imieniu Jego, własnym, 
oraz wszystkich Jemu najbliższych, dziękuję. 

Dziękuję Wam Przyjaciele. 

Żona 

P.S. 
Zwracam się z prośbą do byłych uczniów, 
wychowanków, uczestników wspólnych wy-
cieczek szkolnych o podzielenie się z nami 
wspomnieniem z tamtych lat. Jeśli chcesz 
opowiedzieć jakąś historię, podaję kontakt: 
17 225 32 60 lub jozefziajka@wp.pl 
Zamierzam napisać wspomnienia

Wspomnienie Józefa Ziajki

Od chwili przystąpienia do Stowarzyszenia, 
aktywnie włączał się w rozwój przedsię-
biorczości prywatnej na rzecz zaopatrzenia 
mieszkańców w podstawowe artykuły pierw-
szej potrzeby. Założył działalność gospodar-
czą pod nazwą „A-Z” i zajęli sie z małżonką 
detaliczną i hurtową sprzedażą obuwia. Był 
zwolennikiem organizowanych przez Kon-
gregację wszelkich szkoleń podnoszących 
kwalifi kacje zawodowe, szkoleń z zakresu 
kodeksu pracy, przepisów BHP, prawa han-
dlowego i prawa podatkowego. 

Państwo Ziajkowie włączali się chętnie w 
organizowanie corocznie imprez charyta-

Kim Józef Ziajka 
był dla Kongregacji Przedsiębiorców

tywnych: zabawy sportowo-artystyczne, typu 
stadionowego, bądź towarzyszące odcho-
dom „Dnia Kupca”. Zawsze uczestniczyli 
w statutowych Walnych Zgromadzeniach 
Członków Kongregacji wnosząc w obrady 
nowe postulaty i wnioski. Z okazji 15-lecia 
działalności Kongregacji został wyróżniony 
Dyplomem Honorowego Członka i „Tytułem 
Zasłużony dla KPZŁ”. Jednogłośnie wsparty 
w wyborach Samorządowych został wybrany 
na Radnego Rady Miasta Łańcuta. 

Będzie nam brakowało oddanego zwolennika 
spraw publicznych i środowiska zawodowe-
go, które reprezentował. Z żalem pożegna-
liśmy Przyjaciela, oddając honor z udziałem 
Pocztu Sztandarowego. Pozostanie w naszej 
pamięci.    

Kazimierz Kuźniar
Prezes Kongregacji Przedsiębiorców 
Ziemi Łańcuckiej

Inwestycję prowadzi Łańcucki Zakład Komu-
nalny Sp. z o. o. Na jej realizację władzom 
miasta udało się zdobyć dofi nansowanie z 
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środo-
wiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie. 
Umowa, którą podpisano w lipcu ubiegłego 
roku przewiduje bezzwrotną dotację na po-
ziomie 24 233 534,97 zł. To spora kwota przy 
całkowitych kosztach na poziomie około 40 
mln złotych. Dodatkowo fakt, że ŁZK jest 
spółką prawa handlowego pozwoli na odzy-
skanie około 7 mln podatku VAT. Projekt mo-
dernizacji oczyszczalni kosztował prawie pół 
miliona złotych.

Oczyszczalnia w Woli Dalszej funkcjonuje od 
1996 roku. Jej technologia jest przestarzała 
i niedostosowana do obecnych norm. Poza 
tym wzrost liczby gospodarstw obsługiwa-
nych przez zakład sprawia, że moce przero-
bowe oczyszczalni są ograniczone.

Zrealizowanie modernizacji oczyszczalni po-
zwoli na spełnienie wymagań unijnej dyrekty-
wy w zakresie oczyszczania ścieków i wpłynie 
na ochronę środowiska. Duże znaczenie ma 
zwiększenie mocy przerobowej i możliwość 
przyłączenia nowych gospodarstw z terenu 
obsługiwanego przez zakład, czyli z miasta 
Łańcuta oraz gmin: Łańcut, Białobrzegi, Rak-

Rozbudowa oczyszczalni ścieków 
w Woli Dalszej
W Woli Dalszej trwa modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków. To jed-
na z największych inwestycji realizowanych w ostatnich latach przez miasto 
Łańcut. Jej efekty odczują nie tylko mieszkańcy miasta, ale również sąsied-
nich gmin.

Mirosław Mac
fot. Edward Soński (archiwum)

szawa i Czarna. W toku inwestycji powstanie 
m.in. osadnik wstępny, 4 osadniki wtórne, 
komora fermentacji, reaktor biologiczny i 
suszarnia słoneczna. Nowatorskim rozwią-
zaniem będzie odzyskiwanie biogazów ze 
ścieków. Pozwoli to na wykorzystanie bioga-
zu do celów technologicznych i komunalnych 
– ogrzewania pomieszczeń. Zastosowana 
technologia hydrolizy i dezintegracji termicz-
nej jest unikatowa w skali kraju. Zakończenie 
prac budowlanych planowane jest na wrze-
sień 2014 roku.

Projekt “Rozbudowa i przebudowa oczysz-
czalni ścieków w Woli Dalszej realizowany 
jest w ramach działania 1.1 Gospodarka 
wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 
15 tys. RLM priorytetu I – Gospodarka wodno 
ściekowa Programu Operacyjnego Infrastruk-
tura i Środowisko na lata 2007-2013.
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Przed rozpoczęciem dyskusji przytoczona 
została opinia Regionalnej Izby Obrachun-
kowej oraz Komisji Finansów Rady Powiatu. 
Obydwie były pozytywne.  Jak podkreślają 
zgodnie samorządowcy dużym utrudnieniem 
dla funkcjonowania samorządów i konstru-
owania budżetu są ograniczenia stawiane 
przez ministerstwo fi nansów. – Planowany 
wskaźnik rocznej kwoty zadłużenia to 2,77% 
dochodu. Rozwój gospodarczy w Polsce to 
przede wszystkim inwestycje samorządowe. 
Ograniczenia spowodują, że z nowej per-
spektywy fi nansowej na lata 2014 – 2020 
inwestycje samorządowe będą ograniczone 
– komentuje Adam Krzysztoń, Starosta Łań-
cucki.

Budżet powiatu przewiduje wydatki na po-
ziomie około 64 mln złotych. W tym m.in.: 
Zarząd Dróg Powiatowych – 3 684 tys. zł, 
oświata – 30 395 tys. zł, Komenda Powiato-
wa  Państwowej Straży Pożarnej – 4 050 tys. 
zł, pomoc społeczna – 8 660 tys. zł. Najwięk-
szą inwestycją, której ukończenie jest plano-
wane w tym roku to stworzenie nowoczesnej 
bazy umożliwiającej kształcenie teoretyczne 
i praktyczne w innowacyjnych technologiach 
na bazie Centrum Kształcenia Praktycznego 
w Łańcucie (więcej na str. 5). Odbiór przebu-
dowanego i dostosowanego  do nowych wy-
magań budynku dawnych warsztatów TMR 
nastąpi w najbliższym czasie. 

Szczegółowa analiza budżetu i dyskusje nad 
nim odbywały się przede wszystkim podczas 
posiedzeń komisji stałych Rady Powiatu. 
Podczas sesji  główny wątek dyskusji wywią-
zał się w związku z planowanymi  inwestycja-
mi i rozbudową szpitala.  - Nie sposób mówić 
o budżecie na 2014 r. nie poruszając kwestii 
rozbudowy Centrum Medycznego. Doskonale 
wiemy, że jeśli zostanie zawarte porozumie-
nie z  prywatnym inwestorem to rozbudowa 

Centrum Medycznego będzie największą in-
westycją realizowaną przez nasz samorząd, 
a to wymaga środków fi nansowych – mówił 
radny Jakub Czarnota, jednocześnie pytając,  
czy Zarząd przygotowuje się fi nansowo do 
tego zadania? W odpowiedzi Starosta Krzysz-
toń wyjaśnił, że jeśli dojdzie do podpisania 
porozumienia w tej sprawie to zobowiązania 
fi nansowe pojawią się dopiero od 2016 roku, 
więc nie sposób w obecnym budżecie plano-
wać pieniędzy na coś, co jeszcze nie zostało 

Powiat przyjął budżet na rok 2014
Rada Powiatu Łańcuckiego przyjęła budżet na rok 2014. Decyzja zapadała przy dwóch głosach wstrzymujących pod-
czas ostatniej sesji w piątek 24 stycznia.  Budżet zakłada, że na inwestycje w tym roku powiat wyda prawie 12 mln 
złotych.

Mirosław Mac
ostatecznie zatwierdzone. 
W zakresie służby zdrowia 
radnych interesował rów-
nież temat wykorzystania 
części  nowego budynku 
fi lii MDK na Podzwierzyńcu 
na potrzeby pogotowia. Py-
tała o to radna Anna Bis. W 
tym temacie Starosta po-
twierdził iż jest zgoda Za-
rządu i komisji w tej kwestii, 
a stosowne pismo zostało 
skierowane do Burmistrza 
Miasta Łańcuta Stanisława 
Gwizdaka.

- Przyjęty budżet na 2014 rok nie jest spełnie-
niem wszystkich marzeń i oczekiwań ale w 
obecnej sytuacji gospodarczej Polski jest pro-
rozwojowy. Na inwestycje przeznaczamy ok. 
12 mln złotych. W trakcie realizacji będziemy 
budżet zmieniać gdyż już dzisiaj mamy infor-
macje o możliwych zewnętrznych środkach 
fi nansowych, które będziemy absorbować 
– podsumowuje Starosta Adam Krzysztoń.

Tego dnia warunki na drogach były bardzo 
ciężkie. Blokada czwórki zmuszała kierow-
ców do objazdów drogami o niższym stan-
dardzie zimowego utrzymania.  Chcąc unik-
nąć pogorszenia sytuacji w negocjacje włą-
czył się Starosta Łańcucki Adam Krzysztoń 
we współpracy z komendantem łańcuckiej 
Policji.  – Cały czas próbowałem rozmawiać 
z przywódcami protestu, którzy byli reprezen-
tantami fi rm przewozowych z całej Polski. O 
sytuacji powiadomiłem GDDKiA w Rzeszo-
wie, Ministra Rynasiewicza (Ministerstwo 
Infrastruktury i Rozwoju), posła ziemi łańcuc-
kiej Kazimierza Gołojucha. Do Łańcuta przy-
jechał dyrektor oddziału GDDKiA w Rzeszo-
wie Wiesław Kaczor oraz kierownik projektu 
budowy A4 Rzeszów – Jarosław Henryk Ka-
lisz, później dołączył Jerzy Sińczuk, dyrektor 
Polimex-Mostostal, wykonawca A4. Udało się 
doprowadzić do kolejnych tur rozmów – mówi 
Adam Krzysztoń, Starosta Łańcucki. 

Na mocy tych porozumień w czwartek 23 
stycznia w rzeszowskiej siedzibie GDDKiA 
doszło do spotkania,  na którym przedsię-
biorcy przedstawili kopie nieuregulowanych 
faktur za usługi i dostawy wykonane w 2013 
roku i otrzymali zapewnienia o uregulowaniu 
tych należności.

Czwórka uzależniona od autostrady

Z otwarciem autostrady na odcinku przez 
powiat łańcucki związana jest przebudowa 
krajowej czwórki na odcinku przez miasto 
Łańcut. Pisaliśmy ostatnio, że temat tej dro-
gi poruszany był w Sejmie podczas debaty 
nad budżetem. Poseł Kazimierz Gołojuch 
we wrześniu złożył również interpelację w tej 
kwestii pytając ministra czy znany jest termin 
przebudowy tego odcinka czwórki.  Odpo-
wiedź, której udzielił Maciej Jankowski, pod-

sekretarz stanu, nie napawa optymizmem.  
Jankowski pisze, że inwestycje drogowe re-
alizowane są według planu przyjętego przez 
Radę Ministrów w styczniu 2011 roku. Aktu-
alnie realizowane są zadania priorytetowe 
zawarte w załączniku nr 1. – Przedmiotowe 
zadanie zostało ujęte w załączniku nr 2 do 
programu, czyli na liście zadań, których re-
alizacja w chwili przyjmowania programu 
przewidziana była po 2013 r. pod warunkiem 
zapewnienia fi nansowania. W chwili obecnej 
zadania te nie posiadają zagwarantowanych 
źródeł fi nansowania – pisał podsekretarz sta-
nu Maciej Jankowski w listopadzie ubiegłego 
roku. Ponadto w ocenie resortu transportu bu-
dowana autostrada A4 na odcinku Rzeszów 
– Jarosław przejmie ruch tranzytowy z kra-
jowej czwórki w Łańcucie. – Wobec powyż-
szego, ewentualna decyzja o sfi nansowaniu 
przedmiotowego zadania w przyszłości może 
zostać podjęta dopiero po pewnym czasie od 
otwarcia ww. odcinka A4 i dokładnych obser-
wacjach ruchu na drodze krajowej nr 4 – czy-
tamy w odpowiedzi ministerstwa. 

Samorządowcy jednak nie odpuszczają. Sta-
rosta Łańcucki wspólnie z Burmistrzem Mia-
sta Łańcuta, wsparci stanowiskiem samorzą-
dów powiatu łańcuckiego oraz we współpra-
cy z posłem Kazimierzem Gołojuchem i prof. 
Zbigniewem Ćwiąkalskim prowadzą rozmo-
wy z panią minister Elżbietą Bieńkowską. W 
grudniu, na jej biurko trafi ło pismo podpisane 
przez wszystkie samorządy powiatu, w któ-
rym sformułowany został wniosek o dokoń-
czenie przebudowy DK 4 na całym odcinku 
i umieszczenie jej na liście planowanych 
do realizacji inwestycji drogowych w latach 
2014-2020. Głównym argumentem jest bez-
pieczeństwo mieszkańców i podróżujących. 
Przytoczone zostały statystyki policyjne, któ-
re mówią, iż w Łańcucie od listopada 2010 r. 
do listopada 2013 r. doszło do 23 wypadków 
oraz 356 kolizji. 4 osoby zginęły a 25 zostały 
ranne. 

Rozmowy trwają.

- Inwestycja mająca na celu rozbudowę po-
jemności czynnej PMG Husów do 500 mln 
nm3 przyczyni się zarówno do pokrywania 
wzrastających potrzeb magazynowych w 
rejonie, jak też umożliwi tworzenie obowiąz-
kowych zapasów gazu ziemnego i zwięk-
szenie bezpieczeństwa utrzymania dostaw 
gazu w sytuacjach nieciągłości dostaw gazu 
z importu – informuje Rafał Głuszak, Kie-
rownik Projektu. Realizacja projektu umoż-
liwi m.in. zrealizowanie założeń zawartych 
w „Strategii Rozwoju Kraju” gdzie jednym 
z kluczowych elementów jest rozwój infra-
struktury krajowego systemu gazowniczego, 
mającego bezpośredni wpływ na bezpie-
czeństwo energetyczne. Dodatkowe pojem-
ności magazynowe gwarantują nieprzerwane 
dostawy gazu niezależnie od uwarunkowań 
politycznych, technicznych i klimatycznych. 
Powiększony Magazyn oprócz założeń stra-
tegii energetycznej stwarza możliwości w 
zakresie przechowywania gazu ziemnego 
dla celów udostępniania go podmiotom ze-
wnętrznym zgodnie z ustawową zasadą TPA 
(Third Party Access). Reguluje ona ryzyko 
monopolizacji również tego sektora pozwala-
jącej na swobodny wybór dostawcy danego 
towaru bądź usługi, co z reguły ma wpływa 
na obniżenie cen.

Podziemny Magazyn Gazu Ziemnego Husów 
działający z magistralnym układem przesyło-
wym oraz innymi PMG tworzy współpracują-
cy ze sobą system pokrywania nierównomier-
ności odbioru gazu w rejonie południowej, 
wschodniej i centralnej Polski.  Ilości gazu 
gromadzone w okresie letnim (zatłaczanie 
gazu do PMG) są zużywane do pokrywania 
nierównomierności odbioru gazu w okresie 
zimowym i po jego zakończeniu praktycznie 
cała dostępna pojemność magazynowa jest 
pusta. Rozbudowa pojemności magazyno-
wanych oraz zwiększanie wydajności dobo-
wej odbioru gazu z magazynów jest jednym z 
ważniejszych elementów utrzymania bezpie-
czeństwa energetycznego kraju w sytuacjach 
kryzysowych. Eksploatację PMG rozpoczęto 
w październiku 1987 r. Obecnie jego pojem-
ność czynna wynosi 400 mln m3.

Realizowany projektu składa się z dwóch 
etapów. Pierwszy obejmuje dostawę sprę-
żarki gazu i urządzeń pomocniczych wraz 
z opracowaniem dokumentacji projektowej 
budowlanej i wykonawczej oraz udział w 
uruchomieniu instalacji. Drugi etap obejmuje 
wykonanie robót budowlano-montażowych 
wraz z przebudową istniejącej infrastruktury 
magazynu. 

- Kluczowe daty realizacji Projektu wynikają-
ce z podpisanych umów to 11.08.2013 –ter-
min realizacji dostaw urządzeń i materiałów 
stanowiących Dostawy Inwestorskie niezbęd-
ne do realizacji robót budowlano-montażo-
wych oraz termin 11.07.2014 na zakończenie 
wszystkich prac oraz uruchomienie instalacji. 
Od maja 2014 na obiekcie mają się rozpo-
cząć pierwsze działania rozruchowe i szkole-
nia obsługi – mówi Kierownik Głuszak.

Projekt dofi nansowany jest ze środków 
UE w ramach działania 10.1: Rozwój sys-
temów przesyłowych energii elektrycznej, 
gazu ziemnego i ropy naftowej oraz budowa 
i przebudowa magazynów gazu ziemnego 
priorytetu X: Bezpieczeństwo energetyczne, 
w tym dywersyfi kacja źródeł energii Progra-
mu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 
2007-2013.

Rozbudowa PMG Husów 
z unijną dotacją
O 100 mln  m3 wzrośnie pojemność Podziem-
nego Magazynu Gazu w Husowie. To efekt 
trwającej od kilku miesięcy inwestycji w Hu-
sowie, na którą PGNiG otrzymało dotację z 
UE. Całkowity koszt realizacji Projektu wyno-
si 83 271 000,00 zł.

Mirosław Mac
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Unikatowy w regionie - kompleks neurolo-
giczno – rehabilitacyjny 

We wrześniu 2010 r., dzięki funduszom po-
chodzącym z Europejskiego Funduszu Roz-
woju Regionalnego, spółka podpisuje z Urzę-
dem Marszałkowskim umowę na dofi nan-
sowanie projektu „Rozbudowa, nadbudowa 
oraz doposażenie Oddziałów: Neurologicz-
nego (Udarowego), chorób zakaźnych (lecze-
nie neuroinfekcji) oraz Rehabilitacji Centrum 
Medycznego w Łańcucie sp. z o.o.”. Prioryte-
towym celem inwestycji jest utworzenie kom-
pleksu neurologiczno – rehabilitacyjnego z 
poszerzonym oddziałem udarowym oraz wy-
dzielonym odcinkiem do diagnozy i leczenia 
neuroinfekcji. Uruchomione oddziały zapew-
nią mieszkańcom, nie tylko powiatu łańcuckie-
go, ale i całego regionu lepszą dostępność do 
wysokospecjalistycznych usług medycznych. 
Utworzona w ramach projektu część  oddziału 
zakaźnego dla pacjentów z neuroinfekcją jest 
pierwszą tego typu placówką  w województwie 
podkarpackim. Pierwszych pacjentów przyjęto 
na oddział w sierpniu 2012 r. 

Wartość projektu to prawie 6 mln zł z czego 
3,5 mln zł stanowią fundusze unijne, pozo-
stała kwota to środki własne szpitala. 

Centralna Sterylizatornia

2012 rok, to także całkowita modernizacja 
– nie spełniającej dotychczas standardów                                 
i wymogów unijnych Centralnej Sterylizator-
ni.  Projekt ten Centrum Medyczne w Łańcu-
cie  realizuje we współpracy z samorządem 
powiatowym, który przeznacza na ten cel  1 
mln zł.  Zakończona w październiku 2012 r. 
inwestycja - wraz z kompletnym wyposaże-
niem w specjalistyczny sprzęt do sterylizacji 
- kosztuje łącznie 1 mln 362 tys. zł. (362 tys. 
zł stanowiło wkład własny Centrum Medycz-
nego). Dotychczas większość narzędzi była 
zawożona i sterylizowana w Rzeszowie. Ze 
względów organizacyjnych stanowiło to duże 
utrudnienie. Obecnie sterylizatornia nie tylko 
zaspokaja wszelkie potrzeby łańcuckiego 
szpitala, ale również może zarabiać, świad-
cząc specjalistyczne usługi  innym podmio-
tom – informuje Prezes Zarządu Krzysztof 
Przyśliwski  -  jednak najważniejsze jest, że 
dzięki tej inwestycji znacznie podniesie się 
poziom  bezpieczeństwa pacjentów hospita-
lizowanych w naszym szpitalu – dodaje Pre-
zes.

Modernizacje i termomodernizacje

Zakład Opiekuńczo Leczniczy w  Handzlów-
ce

Konieczność dostosowywania jednostek 
ochrony zdrowia do obowiązujących uregulo-
wań prawnych wymusiła rozpoczęcie moder-
nizacji Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego 

Pomimo kryzysu - stawiamy na rozwój szpitala  (część II)
„Centrum Medyczne w Łańcucie” sp. z o.o. - Inwestycje, inwestycje, inwestycje…. 

w Handzlówce. Cała inwestycja realizowana 
jest w trzech etapach. 

W 2009 roku rozpoczyna się  – trwający rok 
-  remont zakładu, adaptując go do potrzeb 
osób niepełnosprawnych. W ramach projektu 
zostają wstawione automatycznie rozsuwa-
ne drzwi, przebudowane schody i podjazdy 
dla wózków inwalidzkich, poszerzone drzwi 
pokojowe. Całkowity koszt inwestycji to oko-
ło 60 tys. zł, w tym 28,5 tys. zł pochodzi ze 
środków PFRON w ramach   „Programu wy-
równywania różnic miedzy regionami II”. 

 2011 rok to zakończenie prac związanych z 
termomodernizacją zakładu. Oprócz ocieple-
nia ścian budynku  i stropodachu, zmoder-
nizowana zostaje  istniejąca sieć centralne-
go ogrzewania oraz ciepłej wody,   a także 
zamontowane kolektory słoneczne wraz z 
kompletną instalacją solarną. Koszt projektu 
to 700 tys. zł. Inwestycję zrealizowano dzięki 
wsparciu funduszy  Unii Europejskiej w wyso-
kości ponad  500 tys. zł. 

Trzeci etap prac związany z modernizacją 
zakładu to realizacja projektu pn.”Nadbudo-
wa istniejącego budynku Zakładu Opiekuń-
czo - Leczniczego w Handzlówce o jedną 

kondygnację użytko-
wą”.  Rozpoczęte w 
maju 2013 r. prace 
trwają do grudnia 
2013 r., a celem 
modernizacji jest 
przede wszystkim 
zwiększenie licz-
by łóżek zakładu, 
dostosowanych na 
przyjęcie większej 
liczby pacjentów. 

14 stycznia 2014 
r. odbywa się uro-
czystość otwarcia i 
oddania do użytku 
całego, zmoderni-
zowanego zakładu. 
Kierownik placówki 
lek. Natalia Stec 
podkreśla, że roz-
budowa placówki 
podyktowana była 
olbrzymim  zapo-

trzebowaniem na opiekę długoterminową. 
Obecnie  w Zakładzie Opieki Długotermino-
wej przebywa 51 chorych, a  w kolejce na 
przyjęcie oczekuje 41 pacjentów. Dobudo-
wanie dodatkowej, nowoczesnej kondygnacji 
umożliwi wydzielenie części pomieszczeń dla 
chorych na pobyty komercyjne czy krótkoter-
minowe, np. z powodu tymczasowego wy-
jazdu opiekunów – wyjaśnia pani kierownik. 
Wszystkie poniesione nakłady inwestycyjne 
szpital pokrywa z własnych środków fi nan-
sowych. Całkowity koszt projektu to ponad 1 
mln zł.

Szpital św. Michała Archanioła w Łańcucie

Wiosną 2013 roku rozpoczyna się także re-
alizacja projektu, mającego na celu komplek-
sową termomodernizację budynków szpitala. 
Projekt jest współfi nansowany z funduszy 
europejskich. Inwestycja obejmuje  budynki, 
w których znajdują się oddziały chirurgicz-
ny, urazowo – ortopedyczny, ginekologiczno 
– położniczy i neonatologiczny, laborato-
rium, budynek administracji i przychodnia.                        
W ramach projektu zostają wymienione 
okna, ocieplone stropy i ściany zewnętrzne, 
zamontowano także kolektory słoneczne na 
dachu laboratorium, które są wykorzystane 
do podgrzania wody   w ocieplonych budyn-
kach. Termomodernizacja  to inwestycja uza-
sadniona nie tylko z punktu widzenia energo-
oszczędności, równie ważny jest wygląd i es-
tetyka szpitala - podkreśla Prezes Krzysztof 
Przyśliwski. Centrum Medyczne w Łańcucie 

charakteryzuje się pawilonową strukturą –
wyjaśnia - oddziały mieszczą się w osobnych 
budynkach nie połączonych ze sobą bezpo-
średnim węzłem komunikacyjnym. Niektóre 
z nich  to prawie 100 letnie obiekty, mocno 
zniszczone, których widok działa wręcz znie-
chęcająco dla pacjentów. Zrealizowanie pro-
jektu zdecydowanie poprawi wizerunek całej 
placówki. Budynki są czyste, zadbane, „nie 
odstraszają” swoim wyglądem. Zachodzące 
zmiany w infrastrukturze szpitala są docenia-
ne także przez naszych pacjentów i miesz-
kańców, których pozytywna opinia  jest dla 
szpitala bardzo ważna.  

Oprócz środków własnych Centrum Medycz-
ne w Łańcucie pozyskało na ten cel dofi nan-
sowanie ze środków unijnych.  Całkowita 
wartość projektu wynosi  około 1,5 mln zł, z 
tego  1 mln zł to środki  z funduszy europej-
skich.

Europejska jakość  w pracowniach obra-
zowych

Jesień 2013 roku to nowa jakość w diagno-
styce obrazowej. Pracownie diagnostyczne 
zostają wyposażone w sprzęt i aparaturę o 
łącznej wartości ponad 4 mln zł. 

Do pracowni RTG  zakupiono system Rad 
Room Statix. Jest to  nowoczesny zestaw do 
obrazowania kostno – płucnego, a jego zakup 
w całości i sfi nansowano ze środków wła-
snych szpitala w Łańcucie. Pracownia RTG 
w Centrum Medycznym w Łańcucie działa 
całodobowo, a z  jej możliwości diagnostycz-
nych korzystają pacjenci z całego powiatu 
łańcuckiego i nie tylko. Przy tak dużej liczbie 
świadczonych usług zainstalowanie nowego 
urządzenia do badań RTG  stało się koniecz-
nością  – podkreśla lek. Bogusława Bielówka 
dyrektor ds. Lecznictwa w Centrum Medycz-
nym w Łańcucie.  Nowa inwestycja zdecy-
dowanie wpłynie na usprawnienie i popra-
wę wydajności pracy całego personelu przy 
jednoczesnym zapewnieniu wysokiej jakości  
wykonywanych zdjęć – dodaje dyrektor. 

Dzięki współpracy z fi rmą VOXEL, świadczą-
cą usługi diagnostyczne w zakresie tomo-
grafi i komputerowej dla pacjentów Centrum 
Medycznego w Łańcucie,  wymieniono do-
tychczasowy 4 – rzędowy aparat, na sprzęt 
znacznie nowocześniejszy -  16 – rzędowy  
aparat Light Speed fi rmy General Electric. 
Dla pacjenta oznacza to szybsze i dokład-
niejsze badanie, przy zastosowaniu mniejszej 
dawki promieniowania, a dla lekarza uzyska-
nie jeszcze bardziej precyzyjnego, wysokiej 
jakości obrazu diagnozowanej części ciała.   
Dodatkowo nowy tomograf poszerza dotych-
czasowe możliwości diagnostyczne o nowe 
rodzaje badań m. in. o Angio czyli nieinwa-
zyjne badanie naczyń wieńcowych.

 W październiku 2013 r. VOXEL uruchomia 
także pracownię rezonansu magnetycznego.   
W pracowni zainstalowany jest aparat MR 
1,5 T produkcji General Electric, który należy 
do nowej generacji rezonansów magnetycz-
nych dających ogromne możliwości diagno-
styczne. Badania tym aparatem są krótsze, 
a powstałe obrazy znacznie bardziej dokład-
ne dzięki zastosowaniu nowoczesnych tech-
nologii szybkiego przekazywania coraz więk-
szych ilości informacji. 

„Centrum Medyczne w Łańcucie” sp. z o.o.  
na bieżąco inwestuje w sprzęt medyczny. W 
zależności od potrzeb średnie roczne nakła-
dy na ten cel przekraczają 1 mln zł. Oprócz 
zakupów sfi nansowanych z własnych środ-
ków szpital wykorzystuje wszystkie możliwe 
źródła pozyskania dodatkowych pieniędzy  
na zakup sprzętu i aparatury medycznej. 
PFRON, NFOZ, Fundacja Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy czy Stowarzyszenie 
Przyjaciół Szpitala od lat towarzyszą placów-
ce pomagając wyposażyć oddziały i pracow-
nie w  sprzęt  medyczny, który bezpośrednio 
przyczynia się do poprawy jakości i komfortu 
w leczeniu pacjentów, a personelowi znacz-
nie ułatwia pracę. Z pomocy tych organizacji 

korzystają wszyst-
kie oddziały szpi-
tala w Łańcucie. W 
2013 roku Fundacja 
WOŚP - „grając” po 
raz pierwszy dla se-
niorów -  przezna-
czyła znaczną kwo-
tę (ponad 200 tys. 
zł.) na wyposażenie 
oddziału geriatrycz-
nego. Lata ubiegłe 
- kiedy wszystkie 
środki zdobyte w 
czasie akcji WOŚP 
przeznaczane były 
na pomoc najmłod-
szym – przyczyni-
ły się do zakupu 
specjalistycznego 
sprzętu  na  oddział 
neonatologiczny                    
i pediatryczny. 
Ogólna wartość za-
kupionego sprzętu 
przekroczyła 300 
tys. zł.

Podkarpacki System Informatyzacji Me-
dycznej (PSIM)
W grudniu  2013 r. podpisano umowę na 
realizację projektu pn. „Kompleksowa infor-
matyzacja Centrum Medycznego w Łańcu-
cie” sp. z o.o. jako element Podkarpackiego 
Systemu Informatyzacji Medycznej – PSIM”. 
Głównym założeniem projektu jest poprawa 
dostępności  do usług zdrowotnych  na te-
renie województwa podkarpackiego poprzez 
szeroko pojęty rozwój informatyczny placó-
wek ochrony zdrowia.   Przygotowując się do 
realizacji ww. zadania Centrum Medyczne w 
Łańcucie od lat inwestuje w rozwój sieci  te-
leinformatycznej i informatyzację szpitala po-
przez  modernizację sieci, zakupy urządzeń 
wielofunkcyjnych,  zestawów komputerów, 
oprogramowań,  serwerów i innych urządzeń 
sieciowych wynikających z projektu. Co to 
oznacza dla pacjenta?  Przede wszystkim 
poprawę dostępu do informacji medycznej. 
Stabilny system informatyzacji w ochronie 
zdrowia  to także rzetelna i szybka wymiana 
informacji  pomiędzy placówkami medyczny-
mi co bezpośrednio wpływa na organizację 
pracy, poprawę jakości procesu leczenia i 
bezpieczeństwa pacjentów. Całkowita war-
tość  projektu to 2 mln zł z czego 85% kosz-
tów pokrywa Unia Europejska.

Agnieszka Tarnawska

W kolejnym numerze:  Pomimo kryzysu - 
stawiamy na rozwój szpitala. Plany na  przy-
szłość

Od  1 lipca 2009 r.  - czyli od dnia, w którym „Centrum Medyczne w Łańcucie” sp. z o.o. jako nowo powołana spółka prawa handlowego rozpoczęła działalność 
medyczną  - do końca 2013 r. zainwestowano w rozwój szpitala blisko 18 mln zł.  Dynamiczny wzrost nakładów na rozwój infrastruktury i realizacja zaplano-
wanych projektów możliwe są, dzięki zainwestowaniu  własnych środków fi nansowych oraz dofi nansowaniu z funduszy unijnych, które stanowią blisko 45%. 

Kompleks neurologiczno-rehabilitacyjny

Zestaw do obrazowania płucno-kostnego
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PODSUMOWANIE NAJWAŻNIEJSZYCH 
POWIATOWYCH INWESTYCJI 2013

Powiatowe inwestycje dofi nansowane ze 
środków UE

Do największych realizowanych przez Powiat 
Łańcucki inwestycji należy projekt kluczowy 
pn.: „Regionalne Centrum Transferu No-
woczesnych Technologii Wytwarzania – 
Powiat Łańcucki” o wartości ogólnej: 11 mln 
767 tys. 768 zł 31 gr., w tym dofi nansowanie 
z EFRR (85% wydatków kwalifi kowanych) 
wyniesie 9 mln 718 tys. 691 zł 46 gr. Na ten 
cel Rada Powiatu Łańcuckiego zaplanowała 
w budżecie powiatu łącznie 2 mln 49 tys. 76 
zł 85 gr. Projekt przewiduje przebudowę bu-
dynku warsztatowego Powiatowego Centrum 
Kształcenia Praktycznego i Edukacji Zawo-
dowej w Łańcucie przy ul. Armii Krajowej 51 
na kwotę 2 mln 807 tys. 750 zł 42 gr. oraz 
zakup innowacyjnego wyposażenia labora-
toriów w wysokości 8 mln 624 tys. 894 zł 18 
gr., przeznaczonych do praktycznego kształ-
cenia w innowacyjnych kierunkach oraz do 
kształcenia w przyszłościowych zawodach. 
Zakończenie realizacji projektu zakładane 
jest na wrzesień 2014 r.

Dzięki tej inwestycji już od nowego roku 
szkolnego 2014/2015 znacznie poprawią się 
warunki kształcenia zawodowego młodzieży 
ponadgimnazjalnej, a także będzie możli-
wość zdobywania dodatkowych kwalifi kacji i 
uprawnień zawodowych na organizowanych 
kursach dla dorosłych.

W październiku 2013 r. zakończono reali-
zację projektu „Systemu Informacji Prze-
strzennej w Powiecie Łańcuckim” współfi -
nansowanego ze środków Unii Europejskiej 
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regio-
nalnego w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Podkarpackie-
go na lata 2007 – 2013. Wartość projektu: 
853 tys. 651 zł 46 gr., w tym dofi nansowanie 
EFRR: 708 tys. 472 zł 50 gr. System Infor-
macji Przestrzennej (SIP) pracuje w oparciu 
o cyfrowe mapy powiatu pobierane z serwera 
geodezyjnego w Starostwie Łańcuckim i są 
one prezentowane w postaci witryny interne-
towej pod adresem mapy.powiatlancut.pl lub 
lancut.geoportal2.pl . SIP złożony jest z czę-
ści publicznej przeznaczonej dla wszystkich 
zainteresowanych użytkowników oraz części 
niepublicznej, która wymaga zalogowania 
się do systemu. Ta część przeznaczona jest 
dla pracowników Starostwa Powiatowego w 
Łańcucie oraz samorządów gminnych z te-
renu powiatu i zawiera informacje, które nie 
mogą być umieszczone w części publicznej. 
Całość systemu została wykonana w postaci 
portalu internetowego, gdzie w oparciu o za-
łożenia z numerycznej bazy danych przepro-
wadzono konwersję z papierowego zasobu 
geodezyjnego na formę elektroniczną, zaku-
piono sprzęt komputerowy i serwer. Dodatko-
wo SIP posiada budowę modułową, w której 
wyodrębnione są trzy główne części: moduł 
prezentowania danych przestrzennych w 
oparciu o cyfrowe mapy powiatu, moduł dla 
wykonawców robót geodezyjnych oraz moduł 
dla rzeczoznawców majątkowych, które są 
udostępniane w formie elektronicznej całodo-
bowo, co znacznie usprawniło pracę geode-
tom świadczącym usługi dla swoich klientów. 
Numeryczna baza danych pozwoliła zmienić 
technikę prowadzenia ewidencji gruntów i 
budynków oraz mapy zasadniczej, uzupeł-

niła bazy danych ewidencyjnych i utworzyła 
pełen zakres zbiorów danych ewidencyjnych 
według obowiązujących przepisów, a także 
stworzyła warunki do współdziałania z syste-
mem ksiąg wieczystych.

Dzięki tej inwestycji jak również dzięki uru-
chomionym terminalom płatniczym, pozwa-
lającym klientom płacić kartą płatniczą za 
nabywane wyrysy i wypisy z powiatowego 
zasobu geodezyjno-kartografi cznego klienci 
Starostwa Łańcuckiego mogą być usatysfak-
cjonowani. Należy podkreślić, że strona inter-
netowa lancut.geoportal2.pl jest bardzo przy-
jazna dla klienta, który nawet gdy nie posłu-
guje się biegle komputerem może skorzystać 
z udostępnianych elektronicznie informacji.

Ponadto za 69 249 zł ze środków własnych 
sfi nansowano wykonanie modernizacji ewi-
dencji gruntów i budynków dla obrębów Bia-
łobrzegi, Budy Łańcuckie, Dębina, Korniak-
tów Północny i Wola Dalsza, dzięki czemu 
dokończono mapę numeryczną obejmującą 
obszar całego powiatu.

Wydział Rozwoju Gospodarczego i Fundu-
szy Pomocowych Starostwa Powiatowego w 
Łańcucie od 1 lipca 2012 r. do końca czerw-
ca 2015 r. realizuje projekt pn.: „Podkarpa-
cie stawia na zawodowców” współfi nanso-
wany ze środków Unii Europejskiej w ramach 
Europejskiego Funduszu Społecznego, re-
alizowany w ramach Działania 9.2 „Podnie-
sienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa za-
wodowego”, Priorytetu IX „Rozwój wykształ-
cenia i kompetencji w regionach”, Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki. Uczestnikami 
projektu są uczniowie szkół zawodowych dla 
których organem prowadzącym jest Powiat 
Łańcucki, tj.: Zespołu Szkół Nr 2 w Łańcu-
cie, Zespołu Szkół Nr 3 w Łańcucie, Zespo-
łu Szkół Technicznych w Łańcucie, ZSTG w 
Rakszawie (od 1.09.2013 r. organem prowa-
dzącym jest Gm. Rakszawa). Uczniowie z 
tych szkół ponadgimnazjalnych zostali obję-
ci następującymi formami wsparcia: zajęcia 
wyrównawcze z matematyki – 90 uczniów, z 
języka angielskiego – 57 uczniów, doradztwo 
zawodowe – 40 uczniów, opieka psycholo-
giczno-pedagogiczna – 100 uczniów, kursy 
kwalifi kacyjne, przedstawiciel handlowy + 
prawo jazdy kategorii B – 24 uczniów, pro-
jektowanie CAD CAM – 12 uczniów, spawacz 
techniki MAG, TIG – 49 uczniów, operator 
wózków widłowych – 24 uczniów, operator 
CNC – 24 uczniów, obsługa kasy fi skalnej – 
12 uczniów, wizaż – 12 uczniów, fl orystyczny 

– 12 uczniów, kelner-barman – 12 uczniów, 
staże i praktyki – 238 uczniów.

Ponadto w ramach projektu planuje się za-
kup wyposażenia pracowni szkolnych na 
kwotę: 579 tys. 479 zł. Wartość całkowita 
projektu wyniosła: 2 mln 452 tys. 792 zł 15 
gr., z czego dofi nansowanie z Europejskiego 
Funduszu Społecznego i budżetu państwa to 
2 mln 133 tys. 68 zł 55 gr., natomiast wartość 
wkładu własnego niepieniężnego Powiatu 
wynosi 319 tys. 723 zł 60 gr.

Starostwo Powiatowe w Łańcucie otrzy-
mało certyfi kat jakości ISO 9001-2008

Również ze środków unijnych był dofi nan-
sowany projekt np.: „Przede wszystkim 
jakość – poprawa jakości usług świadczo-
nych przez jednostki samorządu terytorial-
nego dzięki modernizacji procesów zarzą-
dzania i podniesienie kwalifi kacji pracowni-
ków”, realizowany przez Związek Powiatów 
Polskich w partnerstwie z MADE sp. z o. 
o., w ramach Programu Operacyjnego Ka-
pitał Ludzki współfi nansowanego z EFS, 
Priorytet V Dobre Rządzenie Działanie 5.2. 
„Wzmocnienie potencjału administracji sa-
morządowej”. Do projektu ZPP zakwalifi -
kował 10 samorządów z całej Polski w tym 
Starostwo Powiatowe w Łańcucie i Urząd 
Miasta Łańcuta. Wartość projektu przypa-
dająca na Powiat Łańcucki, którą w całości 
z środków unijnych fi nansował ZPP wynio-
sła 415 tys. 870 zł 9 gr. W tym koszty sfi nan-
sowane ze środków dotacji Ministerstwa 
Administracji i Cyfryzacji wyniosły 344 tys. 
632 zł 9 gr. Niepieniężny wkład własny Po-
wiatu Łańcuckiego wyniósł 71 tys. 238 zł w 
formie wynagrodzeń pracowników zaan-
gażowanych w projekt i za udostępnianie 
sal na szkolenia. Wymienione koszty obej-
mowały wszystkie zrealizowane zadania w 
okresie od 1.09.2012 r. do 31.10.2013 r., to 
jest badania, opinie, szkolenia ekspertów, 
doradztwo prawne, szkolenia z zakresu ob-
sługi interesanta oraz pakiet szkoleń z za-

kresu systemu jakości i metody samooceny 
CAF, aktualizację strony internetowej BIP i 
usług e-PUAP, a także wdrożenie i certy-
fi kowanie systemu zarządzania jakością 
ISO 9001-2008. 

Sekretarz Powiatu Łańcuckiego jako Peł-
nomocnik Starosty Łańcuckiego ds. Zinte-
growanego Systemu Zarządzania Jakością 
9001:2008 i CAF wraz z zespołem pracowni-
ków Starostwa postarali się, by otrzymać ten 
prestiżowy certyfi kat jakości, potwierdzający 
wysoki poziom świadczonych usług dla klien-
tów Starostwa Powiatowego w Łańcucie.

Poprawiło się bezpieczeństwo mieszkań-
ców powiatu

Staraniem Biuro ds. Obronnych i Zarządza-
nia Kryzysowego Starostwo Powiatowe w 
Łańcucie został zrealizowany projekt pn.: 
System monitoringu i ostrzegania powo-
dziowego na rzekach stwarzających zagro-
żenie powodziowe dla powiatu łańcuckie-
go. Wartość tej inwestycji wyniosła 49 tys. 
zł, w tym dofi nansowanie z WFOŚ i GW 
wyniosło 24 tys. 500 zł i taką samą kwotę 
wydatkowano z budżetu Powiatu Łańcuc-
kiego. Zakupiono i zainstalowano system 
monitoringu i ostrzegania powodziowego, 
na który składa się: 5 stacji pomiarowych 
umieszczonych na obiektach mostowych 
na rzece Wisłok w miejscowościach: Trze-
bownisko, Czarna i Białobrzegi oraz na 
rzece Sawa w miejscowościach: Albigowa i 
Głuchów. Jedna stacja bazowa została zlo-
kalizowana w Powiatowym Centrum Zarzą-
dzania Kryzysowego w Łańcucie.

W ubiegłym roku został też zakupiony nowy 
samochód dla Komendy Powiatowej PSP 
w Łańcucie – lekki samochód rozpoznaw-
czo-gaśniczy marki Nissan Navara. Sprzęt 
ten umożliwi m.in. zapobieganie i likwidację 
skutków poważnych awarii chemicznych i 
ekologicznych, przeciwdziałanie i likwidację 
skutków klęsk żywiołowych oraz zwiększenie 
efektywności działań ratowniczo-gaśniczych. 
Wartość inwestycji wyniosła 85 tys. zł. W tym 
dofi nansowanie: z WFOŚiGW w Rzeszowie 
to kwota 22 tys. 500 zł, zaś z budżetu Powia-
tu Łańcuckiego wydatkowano 63 tys. zł.

oprac. Robert Kochman 
- Sekretarz Powiatu Łańcuckiego

Informacje o pozostaych inwestycjach 
w kolejnym numerze

Certyfi kat ISO

Regionalne Centrum Transferu Nowoczesnych Technologii Wytwarzania – Powiat Łańcucki

Operator CNC
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Koncert „Bliżej Nieba” 
 na wzgórzu w Medyni Głogowskiej

Jasełka Parafi alne 2014
w Miejskim Domu Kultury w Łańcucie

fot. Przemysław Biliński

fot. Edward Soński
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Animator i Sponosr
Kultury 2013

Rodzinne kolędowanie
w Miejskim Domu Kultury w Łańcucie

fot. Edward Soński

fot. Mirosław Mac, czyt. str. 11
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Anna Michalczewska przepędziła najpierw 
kury, które z wielkim gdakaniem i oburze-
niem sfrunęły z wysokości i obrażone wielce 
powędrowały w gumno. Później skrzycza-
ła dzieci bawiące się znakomicie w stodole 
pełnej słomy. Dopiero po tych wstępnych 
zabiegach otworzyła szeroko wrota stodoły i 
razem zabrałyśmy się do odkopywania cze-
goś, co było dobrze ukryte pod stertą zmierz-
wionej, wymłóconej, pachnącej świeżością 

ścierniska słomy. Dopiero wtedy ukazała 
się przednia część dość znisz czona, można 
powiedzieć zrujnowana, przekrzywiona i ob-
darta z lakieru, ale nie wątpliwie należąca do 
śląskiej karety zwanej PLAUKĄ. 

Udało mi się odgrzebać nieco spód i zoba-
czyć jej ciekawą konstrukcję rozworową. 
Pomyślałam wtedy: kareta na rozworze - to 
coś bardzo rzadkiego. Trzeba, aby Muzeum 
kupiło ją do swojej kolekcji. I tak się stało. 
Dzisiaj, wyremontowana w Firmie „Bogaje-
wicz” w Pniewach Wlkp. wzbudza podziw i 
zainteresowanie swoją wielkością. Jest to 
karecisko specyfi cznej konstrukcji: wysokie, 
szerokie i długie. Kombinacja czteroosobo-
wej karety z przykrytym wspólnym dachem 
dwuosobowym kozłem dla obsługi zaprzęgu. 
W środku może swobodnie stanąć dorosła 
osoba, a cztery tapicerowane miejsca wy-
godne, umieszczone są naprzeciw siebie. A 
więc przestrzeń i luksus. Okna w drzwiczkach 
zsuwane w grubości ścianki, dawały możli-
wość wymiany powietrza. Dodatkowe okna 
boczne i przednie czyniły wnętrze optycznie 
jeszcze szerszym i przede wszystkim jasnym. 
Gdy spojrzy się z boku, kareta ta ma piękny, 

łódkowy kształt. Spód jej nadwozia nawią-
zuje bowiem do eleganckich powozów typu 
lando czy kalesza, budowanych zgodnie ze 
stylem w sztuce, a był to okres biedermeieru 
(2 ćw. XIX w) i później secesji czyli sztuki z 
około 1900 r. Nasza plauka pochodzi z końca 
XIX wieku i ma około 120 lat. Jej niezwykła 
konstrukcja jest połączeniem prymitywnego, 
chłopskiego wozu z komfortem eleganckiej 
karety: z przodu śnice i podyma, rozwora 

łącząca przód z tyłem podwozia i najlepsze, 
piórowe resory eliptyczne, które należały do 
technicznych do skonałości. Archaizm i no-
winki techniczne przy dekoracji rzeźbiarskiej 
świadczącej o poczuciu piękna.

W ciągu lat pracy, dowiedziałam się, że plau-
ki były specjalnością naszych terenów za-
chodnich, a na Śląsku Opolskim budowano 
je inaczej. Były mniejsze, na dwie osoby, z 
resorami umieszczonymi nietypowo z przodu 
po obu bokach podnóżka dla powożącego. 
Najczęściej też konstrukcji rozworowej. Były 
też produkowane plauki-landolety z odsuwa-
ną budą tylną, bardzo praktyczne w porze 
cieplejszej. Wszystkie te pojazdy powstawały 
w 1 ćw. XX w. no i oczywiście wcześniej, ale 
nie później. Przekonałam się, że tych plauek i 
landoletów zachowało się stosunkowo dużo.

Można więc wnosić, iż były to pojazdy dość 
popular ne, a to świadczy o poziomie życia 
mieszkańców tamtej szych terenów - okolic 
Opola, Strzelec Opolskich, Pszczyny, Żor, 
Raciborza i Wałbrzycha.

Bardzo trudno jest zidentyfi kować warsztaty 

i większe wytwórnie, które zasilały Śląsk i 
region pszczyński w powozy myśliwskie, wo-
lanty otwarte i spacerowe parkwageny. Przy-
puszczam, że w Opolu istniała duża fi rma 
produkująca według własnych wzorów nad-
wozia, a części podwozia jak:  osie, resory, 
skręty przednie, sprowadzano z innych, spe-
cjalistycznych fabryk, głównie niemieckich.

 Niektóre duże wytwórnie są  nam znane, po-
nieważ na kapslach kończących osie pojaz-
dów widnieją znaki, zwykle nazwisko produ-
centa i miejscowość, czasem bliższy adres. 
W Raciborzu istniała „fabryka” landoletów 
Josepha Hubschmana i druga Hipo lita Pill-
mana. W Głubczycach (niem. Leöbschutz)  
produkował charakterystyczne karety ślą-
skie o konstrukcji rozworowej, podobnej do 
omawianej plauki, Joseph Beyer, który spro-
wadzał osie z Rossveinu w Niemczech. W 
Wałbrzychu działał Wilhelm Seidel, którego 
powozy cieszyły się ogromnym powodze-
niem wśród klienteli wysoko urodzonej. Były 
znakomite, pięknie stylizowane, kolorystycz-
nie wysmakowane, z najlepszych jakościowo 
materiałów. Noszą one znamiona stylu fi n de 
siécle czyli końca XIX w. - secesji. Objawia-
ło się to w kształtach nadwozia i formach 
detali zdobniczych takich, jak klamki w for-
mie splatających się gałązek, kokardek lub 
uciętej gałązki. Latarnie też zmieniały swoją 
formę z kanciastej na miękką np. liścia koni-
czyny. Pasmanteria wykończeniowa tapicer-
ki wnętrz miała wzory charakterystycz ne dla 
tego okresu, najczęściej wici roślinnej.

 Można więc mówić o tych  pojazdach zabyt-
kowych jako o dziełach sztuki, o wyrobach 
artystycznych i niepowtarzalnych, bowiem 
każdy egzemplarz czymś różnił się od in-
nych. Nie była to przecież produkcja seryjna. 
Każdy z zamawiających miał ambicję, aby 
posiadać karetę inną, według własnego gu-

stu. Rody herbowe oznaczały swoje pojazdy 
herbami lub koronkami czy inicjałami właści-
ciela. Na drzwiach landoletu Seidla z Wał-
brzycha (Waldenburg) widnieją inicjały ma-
lowane wprawną ręką, wszak specjalizowali 
się w tym wysokiej klasy artyści. Splecione 
zgrabnie dwie litery GB. Wskazują niewątpli-
wie właściciela z zamożnego rodu. Jakże go 
rozszyfrować? – Landolet został zakupiony 
w Wałbrzychu, a mógł być wyprodukowany 
ok. 1900 r. Mamy ślad innej wałbrzyskiej wy-
twórni z nazwiskiem Hahnela. To nazwisko 
widnieje na kapslach kół u landoletu zupełnie 
innego. Posiada on kształt karety coupé na 
trzy osoby w korpusie i dwie na koźle. Jego 
zadaszenie daje się składać do połowy. 

 Zakupiony został w Skrzeczkowicach w 
1971 r. Inny landolet fi rmy Hermann pocho-
dzi z Katowic. W ogóle trzeba powiedzieć, że 
lata siedemdziesiąte zwłaszcza początkowe 
zaowocowały wzmożonymi zakupami pojaz-
dów konnych ze Śląska, dzięki czemu po-
wstała kolekcja wartościowych i interesują-
cych karet, landoletów i sań, które szczegól-
nie są piękne i różnią się zasadniczo od sań 
polskich np. z terenów południowo-wschod-
niej Polski. Śląskie nawiązują do tradycji sań 
szlichtadowych, dworskich, są przeważnie 
duże, sześcioosobowe z koziołkiem dodat-
kowym z tylu i mają ozdoby rzeźbione o 
formie głów smoczych, kończących płozy 
puklowania na bokach lub malowane ręcznie 
ornamentów, jak w przypadku bardzo cieka-
wych sań do wożenia dzieci. Ich specyfi ką są 
jedne tylko drzwiczki z boku i bardzo wysoka 
skrzynia chroniąca dzieci przed wypadnię-
ciem. Na tych sankach, pochodzących za-
pewne z końca XIX w., produkcji śląskiej, jest 
przybita tabliczka metalowa z nazwiskiem 
wytwórcy „H.GRIMM” i na innej „ 1897”. Jest 
to zapewne rok produkcji. Na każdym k roku 
spotyka nas zagadka nie zawsze dająca się 
rozwiązać. Mimo, że o wielu eksponatach 

Karety śląskie w Łańcucie
Powszechnie wiadomo, że Łańcut powozami stoi. Wiedzą to dobrze miłośnicy starych powozów i zaprzęgów, dlatego zrzeszyli się w stowarzyszenie, by móc 
regularnie spotkać się dla poszerzenia swej wiedzy i poznania innych kolekcji tak w kraju, jak i za granicą. Chodzi także o popularyzację kultury jaka powstała 
wokół konia i eleganckiego zaprzęgu konnego. W tym celu w listopadzie ubiegłego roku zostało zarejestrowane „Polskie Towarzystwo Powozowe”, w którego 
najbliższych planach jest zorganizowanie sesji w Łańcucie, w jesieni tego roku. Tematem głównym będą produkty znakomitej manufaktury powozowej I. 
Schustali, która od 1850 r. mieściła się w miejscowości Nesselsdorf, obecnie Koprivnice na Morawach. Jest tam dzisiaj amerykańska fabryka samochodów 
„Tatra”. Z tej okazji przypominamy naszym Czytelnikom materiał dotyczący powstawania powojennej kolekcji  pojazdów konnych Muzeum – Zamku w 
Łańcucie, bo oprócz 24 egzemplarzy pozostałych po rodzinie Potockich, dwa z fi rmy Schustali zostały zakupione i powiększyły największy zbiór tej wytwórni, 
jaki mamy w Polsce, właśnie w Łańcucie.

Teresa Żurawska

Kareta śląska – plauka, wytwórnia J. Beyera w Głubczycach, kon. XIX w.

Landolet czteroosobowy, Wilhelm Seidel, Walbrzych, ok. 1900 r.



9Luty 2014, NR 2/224 GAZETA ŁAŃCUCKA

Podczas okupacji uczestniczył w wielu ak-
cjach dywersyjnych, których celem było pozy-
skiwanie broni, amunicji i materiałów wojsko-
wych z niemieckich transportów kolejowych 
pomiędzy stacjami Rzeszów-Łańcut jako tzw. 
skoczek. Podczas takich działań dokonywa-
no również sabotażu uszkadzając parowozy i 
wagony. Zdobywano z transportów broń oraz 
instrukcje jej obsługi w języku niemieckim. 
Józef Borcz zajmował się tłumaczeniem in-
strukcji obsługi zdobycznej broni, broszury 
były następnie kolportowane wśród członków 
ruchu oporu. Prowadził również szkolenia z 
zakresu obsługi broni maszynowej.

Józef Borcz uczestniczył w przygotowaniu 
udanej akcji odbicia więźniów przetrzymywa-
nych na posterunku policji w Żołyni w kwiet-
niu 1943 roku. Jesienią tego samego roku 
brał udział w wyprawie do niemieckiego ma-
gazynu leśnego w Sarzynie, skąd pozyskano 
duże ilości broni i amunicji. W kwietniu 1944 
roku jako celowniczy uniwersalnego karabinu 
maszynowego MG-34 uczestniczył w wypra-
wie dywersyjnej łańcuckiego zgrupowania 
AK w okolice Starego Miasta koło Leżajska, 
gdzie zaatakowana została niemiecka pla-
cówka strzegąca przeprawy promowej na 
rzece San. Wiosną 1944 roku brał udział w 
ubezpieczaniu alianckich zrzutów lotniczych 
oraz lądujących Cichociemnych w rejonie wsi 
Rakszawa. W okresie akcji “Burza” żołnierz 
III batalionu 39 Pułku Piechoty AK. 

W listopadzie 1944 roku Józef Borcz został 
awansowany na stopień podporucznika i od-
znaczony Krzyżem Walecznych. 

Po rozwiązaniu Armii Krajowej brał udział w 
działaniach Zrzeszenia Wolność i Niezawi-
słość. Aresztowany w lipcu 1945 roku, zwol-
niony na mocy amnestii w grudniu tegoż roku. 
Zatrzymany ponownie w 1949 roku, skazany 
na 4 lata więzienia. Więziony w Rzeszowie, 
Przemyślu, Jaworznie i Nowym Wiśniczu, 
zwolniony w 1953 roku. 

Podjął pracę w Łańcuckiej Fabryce Śrub jako 

Wspomnienie o weteranie

elektryk. Z czasem, dzięki doskonałej znajo-
mości języka niemieckiego stał się dla przed-
siębiorstwa cenionym tłumaczem. Aktywny 
organizator imprez kajakowych i motorowod-
nych oraz wycieczek PTTK, wieloletni wykła-
dowca budowy pojazdów na kursach prawa 
jazdy organizowanych przez LOK Łańcut. 

Od 1989 roku zaangażował się w tworzenie, 
a następnie działalność Światowego Związ-
ku Żołnierzy Armii Krajowej w Łańcucie, jako 
przewodniczący Komisji Weryfi kacyjnej, a 
później jako Prezes łańcuckiego Oddziału 
ŚZŻAK.

Odznaczony: Krzyżem Walecznych, Srebr-
nym Krzyżem Zasługi z Mieczami, Medalem 
Wojska (czterokrotnie), Medalem “Za Wol-
ność i Niepodległość”, Krzyżem “Za Wolność 
i Niepodległość” z Mieczami, Krzyżem Armii 
Krajowej, Krzyżem Pamiątkowym „Akcja Bu-
rza”, Odznaką “Weteran Walk o Niepodle-
głość”, Odznaką „Więzień Polityczny”.

W 1989 roku Józef Borcz otrzymał honoro-
wy stopień ofi cerski porucznika Polskich Sił 
Zbrojnych. 

Aktywny działacz społeczny powiatu łańcuc-
kiego, zaangażowany w ochronę przyrody, 
autor wielu inicjatyw związanych z miejscami 
pamięci narodowej, uhonorowany Medalem 
“Zasłużony dla Powiatu Łańcuckiego”. 

Józef Borcz spoczął na cmentarzu komunal-
nym w Łańcucie. 

Józef Borcz - ppor. Armii Krajowej ps. “Krótki” (ur. 05.09.1921 roku w Woli 
Małej - zm. 16.03.2013 roku w Żołyni). Od lutego 1940 roku zaprzysiężony 
do Związku Walki Zbrojnej. Ukończył konspiracyjną Szkołę Podchorążych 
Rezerwy Piechoty, działał w Placówce nr 3 Obwodu Armii Krajowej Łańcut 
jako podofi cer broni i zastępca dowódcy drużyny nr 3.

Andrzej Borcz

Fundacja Aktywizacja zaprasza do wzię-
cia udziału w spotkaniu informacyjnym 
dla pracodawców pn.: “Postaw na pracę 
- Korzyści z zatrudniania niepełnospraw-
nych pracowników”. Spotkanie organizo-
wane jest w ramach projektu “Wsparcie 
środowiska osób niepełnosprawnych z te-
renów wiejskich i małomiasteczkowych” 
we współpracy z Podkarpacką Komendą 
Ochotniczych Hufców Pracy  pod patrona-
tem Starosty Łańcuckiego. Odbędzie się 
ono 13 lutego 2014 r. w Kasynie Urzędni-
czym w Łańcucie, ul.  Kościuszki 2 w go-
dzinach 10.00 -14.00.

Organizatorzy do udziału w konferencji 
zapraszają pracodawców, instytucje pu-
bliczne, organizacje pozarządowe oraz 
przedstawicieli samorządów, które mogą 
być zainteresowane poznaniem różnych 
modeli współpracy z niepublicznymi agen-
cjami zatrudnienia oraz wspieraniem osób 
niepełnosprawnych na rynku pracy. 

W programie spotkania informacyjnego 
przewidziano: wystąpienie pracownika 
Fundacji Aktywizacja, wystąpienie dyrek-
tora Polskiej Organizacji Pracodawców 
Osób Niepełnosprawnych, wystąpienie 
pracodawcy otwartego rynku zatrudniają-

cego osoby niepełnosprawne, panel dys-
kusyjny, stoliki eksperckie: Państwowego 
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełno-
sprawnych, Powiatowego Urzędu Pracy w 
Łańcucie, Polskiej Organizacji Pracodaw-
ców Osób Niepełnosprawnych, Fundacji 
Aktywizacja.

Organizator zapewnia uczestnikom spo-
tkania poczęstunek oraz materiały konfe-
rencyjne. 

Fundacja Aktywizacja od ponad 20 lat 
zajmuje się edukacją i aktywizacją zawo-
dową osób niepełnosprawnych. Podczas 
spotkania zaprezentowane zostanie do-
świadczenie, a także przykłady rozwiązań 
systemowych na rzecz zatrudnienia osób 
z niepełnosprawnościami.  

Kontakt

Centrum Edukacji i Aktywizacji 
Zawodowej Osób Niepełnosprawnych 

w Rzeszowie
al. Rejtana 10, 35-310 Rzeszów

tel. +48 511 944 282
e-mail: rzeszow@idn.org.pl 

www.aktywizacja.org.pl 

Pracodawco, szukasz 
niepełnosprawnych pracowników? 
Weź udział w spotkaniu.

Józef Borcz - rok 1944, rejon stacji kolejowej 
w Łańcucie

nie dowiemy się już nigdy więcej nad to, co 
same nam powiedziały, uważamy kolekcję 
tę za bardzo wartościową, zgromadzoną w 
czasie najodpowiedniejszym, gdy zakupy te 
nie przekraczały ówczesnych możliwości fi -
nansowych Muzeum, a powoli, sukcesywnie 
rok po roku zostały opracowane, zdokumen-
towane fotografi cznie i wyremontowane, by 
mogły być eksponowane.

Ludzie zamożni, właściciele majątków ziem-
skich kupowali dla siebie pojazdy wy jazdowe, 
reprezentacyjne i podróżne w znanych, reno-
mowanych wytwórniach Europy. Do takich na 
pewno należała „fabryka” Josepha Neussa w 
Berlinie i jedna z najznakomitszych dworskich 
wytwórni - Hofwagenfabrik Henryka Gläsera 
w Dreźnie.

Z jej cennych produktów posiadamy omni-
bus saski o dwudzielnym nadwoziu, jak by 
połączonej karety coupé z wagonette. Kozioł 
stangrecki jest tu normalny, odkryty. Na dachu 
znajduje się bagażnik wskazujący na używa-
nie tego pojazdu do podróży, a jego konstruk-
cja nadwozia składa się jakby z połączonych 
dwóch pojazdów. Pozwalała na oddzielne 
przebywanie właścicieli w części karecianej, 
pozostawiając cześć tylną dla służby. Było 
to zastosowanie bardzo praktyczne i eko-
nomiczne. Kombi-
nacja taka nie była 
nigdy praktykowa-
na w pojazdach 
produkowanych w 
Polsce. Arystokrata 
czy szlachcic polski 
podróżował oso-
bistym powozem 
czy karetą, a towa-
rzyszyły mu mniej 
wytworne karety, 
kolaski i bryki ze 
służbą i bagażami. 
Do każdego pojaz-
du zaprzęgało się po kilka koni. Dlatego na-
sze podróże były drogie.

Na omawianym omnibusie widnieją herby 
na klamkach i pasmanterii oraz mitry książę-
ce. Herb należał do książąt saskich. Pozo-
stawałoby pytanie skąd wziął się w Żorach, 
gdzie został zakupiony z rąk prywatnych. Z 
tejże miejscowości pochodzi również kareta 
i landolet znakomitej i słynnej fi rmy Schustali 
w Nesselsdorf (dzisiaj Koprivnice na Mora-
wach), w której zao patrywali się państwo Po-
toccy z Łańcuta. Jakiż los sprowadził te dwa 
cuda do niedalekich od Pszczyny Żor?

Omnibus saski, H. Glaser, Drezno, pocz. XX w.

Dzisiaj myślę, jakie to szczęście, że Mu-
zeum w Łańcucie miało fundusze, miało 
rozumnego, wspaniałego dyrektora, a był 
nim wówczas Antoni Duda-Dziewierz, który 
respektował jedno z najważniejszych zadań 
muzeal nych: gromadzenie i przecho wywanie 
zbiorów o najwyższej randze artystycznej, hi-
storycznej i kulturowej. 

Gdyby Muzeum-Zamek w Łańcucie ogra-
niczyło swoją rolę do pielęgnowania tylko 
kolekcji pozostałych po rodzinie hrabiów Po-
tockich, które same w sobie są wielkim skar-
bem i unikatem w skali europejskiej, a może 
i światowej - wszystkie opisywane tu wspa-
niałości w ciągu dwudziestolecia przepadłyby 
za stodołą, w gumnie zniszczone przez kury, 
dzieci, deszcz i czas. Te, które cudem jakimś 
przechowałyby się pod słomą w stodole, 

sprzedaliby nowi właściciele zagranicznym 
kupcom dobrze penetrującym nasze tereny 
zachodnie. Można przypuszczać, że już nie 
zobaczylibyśmy ich w Polsce. Tymczasem 
jest to zbiór liczący ponad 20 obiektów z po-
łudniowego obszaru Polski od Nysy Łużyckiej 
po Wisłę. Zbiór ten, mimo różnic konstruk-
cyjnych i warsztatowych, nosi pewne cechy 
wspólne, zamknięty tym samym czasem po-
wstania od końca XIX do 1 ćw. XX w. Wyją-
tek tu stanowią osiemnastowieczne saneczki 

szlichtadowe o formie hippocamposa (mor-
skiego stwora mitologicznego - pól konia, 
pół ryby) zakupione w Zgorzelcu. Są pięknie 
rzeźbione w rybie łuski, a pulstro (siedzisko 
dla damy) posiada kształt muszli. Szkoda, że 
dotąd nie doczekały się konserwacji i nie są 
eksponowane.

Sanie spacerowe, Wilhelm Seidel, 
Wałbrzych, ok. 1900 r.
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Hej kolęda, kolęda …

- Koncerty kolęd w wykonaniu naszego chóru parafi alnego wpisały się już na stałe w program 
obchodów uroczystości bożonarodzeniowych – powiedział na zakończenie koncertu ks. 
proboszcz Tadeusz Kocór. Dziękując wokalistom, muzykom i dyrygentom życzył im dalszych 
artystycznych sukcesów. Licznie zgromadzeni w kościele słuchacze nagrodzili wykonawców 
gromkimi brawami.

Najpiękniejsze polskie kolędy i pastorałki rozbrzmiewały w Święto Objawienia 
Pańskiego Trzech Króli w Kościele Parafi alnym św. Stanisława Biskupa i 
Męczennika. Wykonawcami blisko półtoragodzinnego koncertu byli:  Chór 
Łańcuckiej Fary, którym dyrygowali – Michał Horodecki i Jan Szydło oraz 
Kwintet Instrumentów Dętych Blaszanych Państwowej Szkoły Muzycznej  I 
stopnia i Łańcuckiego Towarzystwa Muzycznego pod kierunkiem Józefa 
Nawojskiego. Koncert prowadził Krzysztof Szczepaniak.

Adam Kunysz

Pieniądze do puszek z przeznaczeniem 
na sprzęt specjalistyczny dla dziecięcych 
oddziałów ratunkowych i opiekę dla 
seniorów zbierało w tym roku prawie dwustu 
wolontariuszy. 

Koncert fi nałowy odbył się na sali 
widowiskowej Miejskiego Domu Kultury. Na 
scenie zaprezentowały się: Zespół Taneczny 
“RYTM”, ZPiT “Łańcut” i ZPiT “Łańcut” 
Seniorzy, Zespół Taneczny “Fleks”  z GOK 
w Czarnej, Julia Cieszyńska z Łańcuta, 
zespół “Dzieciaki w Trampkach” ze SP nr 3 
w Łańcucie, Zofi a Opałka z Łańcuta, Renata 
Kątnik z Dąbrówek. Wieczorem aukcję 
charytatywną przedmiotów przekazanych 
przez osoby prywatne oraz instytucje  
poprowadził Krzysztof Szczepaniak. 
Najwyższą kwotę osiągnęła rzeźba 
Eugeniusza Nuckowskiego – 500 zł. Cała 
aukcja przyniosła 2 152,00 zł. 

Wielkie granie w Łańcucie
Z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy grała cała Polska, grał i Łańcut. Od 
lat, serce tej akcji bije w sztabie w Miejskim Domu Kultury w Łańcucie. Kolejny 
raz udało się zgromadzić imponującą kwotę.

Zebrane pieniądze liczyli pracownicy banku 
Pekao SA. Łańcucki sztab WOŚP uzbierał w 
tym roku 50 468,96 zł. 

Finał w Łańcucie miał również charakter 
sportowy, a to za sprawą Turnieju Piłki 
Nożnej o Puchar Burmistrza Miasta Łańcuta, 
który odbył się w Miejskim Ośrodku Sportu 
i Rekreacji. Wzięły w nim udział drużyny: 
Urzędu Skarbowego w Łańcucie, Urzędu 
Wojewódzkiego w Rzeszowie, Komendy 
Powiatowej Policji w Łańcucie, Muzeum 
– Zamku w Łańcucie, Bispolu z Głuchowa 
oraz Transsystemu z Woli Dalszej. Najlepszy 
okazał się zespół Urzędu Skarbowego. Turniej 
uświetniła Reprezentacyjna Orkiestra Miasta 
Łańcuta oraz pokaz sprzętu strażackiego i 
policyjnego.

Maria Zielińska

Pięciu znanych sportowców związanych z 
drużynami regionu Podkarpacia po raz ko-
lejny dołączyło do szlachetnej inicjatywy 
wspierania domów dziecka i placówek opie-
kuńczych, podopiecznych fundacji PBS PO-
MAGAM. W tym roku do akcji przyłączyli się: 
Martin Richter z klubu CIARKO PBSBank 
KH Sanok, Darek Oczkowicz reprezentujący 
PBS Bank Efi r Energy MOSiR Krosno, Krzy-
siek Ignaczak  z klubu Asseco Resovia Rze-
szów, Damian Kostrzewa z SPR Stali Mielec 
oraz Maciek Klima kapitan Sokoła Łańcut. 
Głosować na swojego ulubionego sportowca 
można było na dedykowanym profi lu na Fa-
cebooku. 

Warto dodać, że 
w konkursie nie 
było przegranych. 
Wszystkie placówki 
otrzymały od funda-
cji PBS POMAGAM 
świąteczną paczkę. 
Natomiast sporto-
wiec, który uzyska 
największą liczbę 
głosów mógł prze-
kazać do placówki, 
której patronował 
dodatkowy prezent 
w imieniu mecena-
sa akcji, czyli Pod-
karpackiego Banku 
Spółdzielczego.

Całość uwieńczyło 
spotkanie dzieci i „Gwiazd Podkarpacia”.

Łańcut reprezentował Maciek Klima, który 
patronował Niepublicznemu Ośrodkowi Re-
walidacyjno – Wychowawczego Caritas w 
Wysokiej.

Obecnie w ośrodku, pod profesjonalną opie-
ką specjalistów przebywa 33 niepełnospraw-
nych dzieci w wieku od 3 do 25 lat, z niepeł-
nosprawnością sprzężoną różnego typu: 

-upośledzenie umysłowe w stopniu umiarko-
wanym, znacznym lub głębokim;
- Mózgowe Porażenie Dziecięce; 
- zaburzenia neurologiczne; 
- autyzm; 
- Zespół Retta; 
- niedosłuch oraz niedowidzenie; 
- Zespół Downa; 
- zespoły genetyczne. 

Na co dzień podopieczni realizują indywidu-
alny program terapeutyczny,  uczestniczą w 
zabawach grupowych, dogoterapii, muzyko-

Gwiazdy dla Podkapracia
„Beatus est, qui prodest, cui potest - szczęśliwy jest ten, kto może komuś pomoc”.

25 listopada 2013 r. wystartowała II edycja świątecznej akcji charytatywnej 
pod hasłem „Gwiazdy dla Podkarpacia”. Mecenasem przedsięwzięcia jest 
Podkarpacki Bank Spółdzielczy. 

terapii, terapii Snoezelen oraz w różnych 
imprezach integracyjnych.
Starania opiekunów skupiają się na tym, 
by zapewnić każdemu z nich jak najlepsze 
warunki do rozwoju, tak by w przyszłości 
funkcjonowali w swoim otoczeniu na opty-
malnym dla siebie poziomie. 

19 grudnia nastąpiło oczekiwane przez 
wszystkie strony spotkanie. Z prezentami 
zjawili się przedstawiciele fundacji i Banku 
oraz koszykarz Sokoła Łańcut Maciek Klima. 
Przyjazd stał się okazją do spędzenia czasu 
razem, do zabawy i wręczenia prezentów. 
Dzieci otrzymały upominki i prezenty dla ca-

łego Ośrodka. Goście odwiedzili każdą gru-
pę, mogli zobaczyć pracę wychowawców 
i dzieci w ciągu dnia. Maciek Klima podbił 
serca wychowanków, którzy nie chcieli go 
wypuścić do domu. Wszystkim żal było od-
jeżdżać, ale na pewno nie było to ostatnie 
spotkanie.

W imieniu fundacji PBS Pomagam oraz me-
cenasa akcji Podkarpackiego Banku Spół-
dzielczego w Sanoku składamy serdeczne 
podziękowania trenerowi Dariuszowi Ka-
szowskiemu i całej drużynie Sokoła Łańcut. 
Szczególne podziękowania kierujemy do 
Maćka Klimy za udział w konkursie oraz za 
serce, jakie okazał wszystkim podopiecz-
nym Ośrodka. 

Kierownikowi Niepublicznego Ośrodka Re-
walidacyjno-Wychowawczego Caritas w 
Wysokiej mgr Janinie Surmacz, pracowni-
kom Ośrodka oraz wszystkim podopiecz-
nym dziękujemy za gorące i pozostające w 
pamięci przyjęcie. 

Fundacja PBS Pomagam

Podczas targów narzeczeni mogli odnaleźć 
interesujące ich oferty związane z uroczy-
stością zaślubin, jak i wesela. Młodzi mogli 
skosztować pyszności przygotowanych przez 
cukierników, wybrać suknię ślubną, garnitur, 
wybrać fi rmę dekoratorską, czy zdecydować 
się na fotografa oraz kamerzystę. 
Wystawcy konkurowali między sobą o wy-
różnienia w poszczególnych kategoriach 
oraz o złoty medal targów ślubnych. Przez 
organizatorów, tj. przedstawicieli fi rmy MTR 
zostały przyznane 3 wyróżnienia oraz złoty 
medal VIII Podkarpackich Targów Ślubnych 
“Wedding Live”. Wyróżnienie za “otwartość 
na klienta i atrakcyjną ofertę dostosowaną 

Łańcucka fi rma nagrodzona na targach ślubnych
W  weekend 18-19 lutego w Rzeszowie odbyły się jedne z największych tar-
gów ślubnych w Polsce, organizowane przez fi rmę Międzynarodowe Targi 
Rzeszowskie. Specjalnie dla przyszłych par młodych prezentowało się 110 
fi rm z całego Podkarpacia. 

Maria Zielińska

do jego indywidualnych potrzeb” otrzymało 
Studio Dekoracji Okolicznościowych Dekora-
cje4u.pl wspólnie ze Studiem Filmowym Red-
Sky, czyli rodzima fi rma z Łańcuta. Jest to 
niesamowita nagroda za pracę i trud włożony 
w przygotowanie się do targów ślubnych, ale 
również za całą pracę włożoną w rozwijanie 
fi rmy oraz dbanie o interes klientów.
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w Polskim Stowarzyszeniu Prasy Lokalnej 
w kraju i za granicą

Miejska Biblioteka Publiczna
fot. Edward Soński

Wśród pozytywnie ocenionych znalazł się 
także ten z MBP w Łańcucie i uzyskał dota-
cję w wysokości 200.000,00 zł. Zadanie to 
zostało współfi nansowane (wymagany wkład 
własny) przez Urząd Miasta Łańcuta w wyso-
kości 66.667,00 zł.

Obecny projekt był kontynuacją unowocze-
śniania pozostałych pomieszczeń Biblioteki, 
które nie były remontowane od chwili jej od-
dania do użytku, czyli od 1977 r.

W ramach zadania została wykonana:

- modernizacja Czytelni Głównej, która 
związana była z koniecznością reorganizacji 
zbiorów, utworzeniem Czytelni Zbiorów Spe-
cjalnych, wyłączeniem z księgozbioru książek 

Prace modernizacyjne 
w Miejskiej Bibliotece Publicznej
W listopadzie 2012 r. Miejska Biblioteka Publiczna w Łańcucie złożyła wniosek do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego o dofi nansowanie do programu “Rozwój infrastruktury kultury”- Priorytet “Infrastruktura kultury” pod na-
zwą “Modernizacja i wyposażenie pomieszczeń w budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Łańcucie”.

wydanych do roku 1945 oraz utworzeniem 
miejsca do przechowywania i udostępniania 
Dokumentów Życia Społecznego.

- modernizacja pomieszczeń magazyno-
wych, znajdujących się w piwnicy oraz mon-
taż nowoczesnych regałów samojezdnych 
służących do magazynowania zwartego.

- zakup mebli bibliotecznych do Czytelni 
Głównej przystosowanych do przechowywa-
nia księgozbioru, a także stoliki, krzesła oraz 
meble do kącika czytania prasy.

Prace modernizacyjne zostały przeprowa-
dzone przez fi rmy wyłonione w drodze prze-
targu. 
Realizacja projektu obejmowała okres od 
dnia 01 kwietnia 2013 r. do dnia 15 grudnia 
2013 r.

Animator i Sponsor 
Kultury 2013
Jedenasty raz redakcja łańcuckiego “Anima-
tora” wydawanego w Miejskim Domu Kultu-
ry wyróżniła statuetkami Animator i Sponsor 
Kultury dwie osoby zasłużone dla szeroko 
rozumianej kultury w Łańcucie. Statuetki 
wręczył Burmistrz Miasta Łańcuta Stanisław 
Gwizdak wspólnie z Dyrektorem Miejskiego 
Domu Kultury Andrzejem Piechowskim.

Kapituła w składzie Andrzej Piechowski, Au-
relia Piekło, Marek Hepnar, Małgorzata Boć-
kowska i Magdalena Cwynar tytuł Animatora 
Kultury 2013 przyznała w tym roku pani Zofi i 
Byczkowskiej, która wiele lat była choreogra-
fem grupy seniorów Zespołu Pieśni i Tańca 
“Łańcut”. Laureatka na co dzień jest pracow-
nikiem naukowym Politechniki Rzeszowskiej 
na Wydziale Chemii. – Jestem niezmiernie 
zaszczycona, że moja praca została doce-
niona i że znalazłam się w tak zacnym gro-
nie. Warunki, jakie tutaj napotkałam, pozwo-
liły mi realizować moją pasję i zainteresowa-
nia pozazawodowe. Nie jest to moja zasługa, 
bo gdybym nie spotkała takich ludzi, jakich 
spotkałam tu, i gdybym nie spotkała tych mo-
ich dzieci, z którymi rozpoczynałam pracę, a 
teraz są tu na scenie jako moi przyjaciele, to 
prawdopodobnie nie zobaczylibyście mnie 
państwo dzisiaj na scenie. Dlatego chciałam 
wyrazić moją wdzięczność i serdeczne po-
dziękowania – mówiła laureatka nagrody.

Statuetka Sponsora Kultury 2013 trafi ła w 
tym roku do Łańcuckiego Zakładu Komunal-
nego Sp. z o. o. z panem prezesem Andrze-
jem Antoszem na czele. Jak podkreślił dyrek-
tor Piechowski podczas wręczania nagrody 
– prezes Andrzej Antosz jest osobą, która jest 
bardzo wrażliwa na działalność domu kultury 
i parokrotnie sponsorował zespoły taneczne 
działające przy MDK. 

Rozdanie nagród poprzedził musical “Dziew-
czynka z zapałkami” w reżyserii Kamila Do-
browolskiego, przygotowany przez dzieci i 
młodzież z Gminnego Ośrodka Kultury Gmi-
ny Leżajsk w Giedlarowej. Zatańczył również 
Zespół Pieśni i Tańca “Łańcut”.

Zdjęcia: str. 7

Zarówno proza Dickensa jak i spektakl w wy-
konaniu aktorów z Krzemienicy są opowie-
ścią o prostych ludziach, zwykłym życiu oraz 
rozterkach i problemach dotykających każde-
go. Znajdujemy w nim więc wielkie problemy, 
jak niedostatek czy choroba jak i wyimagino-
wane smutki jak domniemana zdrada.

Ujmują one za serce widzów, którzy częścio-
wo identyfi kują się z bohaterami. Finałem tej 
trochę śmiesznej, trochę smutnej historii jest 
zwycięstwo dobra, ten prosty tryumf wiary w 
dobroć człowieka jest jak się okazało bardzo 
interesujący dla współczesnego widza.

W opowiadaniu Dickensa istotną rolę odgry-
wają elementy fantastyki, również w krzemie-
nickim teatrze reżyser nie zrezygnował z tego 
elementu. Tytułowy świerszcz - postać bardzo 
ciekawie wyreżyserowana  przez Zygmunta 
Kluza oraz sugestywnie zagrana przez Mag-
dalenę Kochman wnosi do spektaklu nastrój 
tajemniczości i zadumy. Kimże jest ten straż-
nik domowego ogniska? Dobrym duchem 
domu? Sumieniem? Ilu widzów tyle zapewne 
odpowiedzi. W spektaklu udało się oddać na-
strój dickensowskiego opowiadania, zarówno 
dzięki grze aktorów jak i scenografi i. Teatr 
Dramatyczny udowodnił nam że na historie z 
morałem zawsze jest zapotrzebowanie.

“Świerszcz za kominem”  w Krzemienicy
W tym sezonie Teatr Dramatyczny w Krzemienicy zaprezentował sztukę “Świerszcz za kominem” 
wg prozy Charlsa Dickensa.

Obsada:

John Peerybingle - Józef Buk, Mary – Adrianna Ruszel, Kaleb 
Plummer - Piotr Pasierb, Berta - Anna Liebchen, Tackleton - Bog-
dan Bieniasz, Stary jegomość/Edward- Arkadiusz Magda, Pani 
Fielding - Barbara Szubart, May - Aleksandra Szczęch, Świerszcz 
- Magdalena Kochman. Reżyseria oraz adaptacja sceniczna - Zyg-
munt Kluz.

Wolne datki zbierane podczas spektaklów przeznaczone zostały na 
zadania Komitatu Obchodów 120. Rocznicy urodzin Józefa Kluza (Wi-
zera).

Iwona Nosek
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