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Roboty stanęły.
Znowu blokada na E-40
Jeszcze kilka tygodni temu niewiele osób mogło przypuszczać, że prace na przebiegającym z Rzeszowa do Jarosławia odcinku autostrady staną w miejscu. 14 stycznia firma Polimex-Mostostal opuściła największy w powiecie łańcuckim plac budowy, a wraz z nią odjechali podwykonawcy. Ci drudzy postanowili jednak wrócić do Łańcuta
i walczyć o zaległe wynagrodzenia.
TOMASZ KUŹNIAR
O problemach na najdłuższym z
sześciu podkarpackich odcinków autostrady pisaliśmy w październiku
2013 r. Wówczas stan realizacji, wartego blisko 2,2 mld zł kontraktu wynosił blisko 70 proc., a wysiłki wykonawcy koncentrowały się na oddaniu
do użytku Węzła Wierzbna k. Jarosławia. Ten niezwykle ważny fragment,
łączący autostradę z drogą krajową
numer 4, został ukończony w grudniu
2013 r. Był to istotny krok naprzód,
dlatego wydawało się, że prace będą
już kontynuowane zgodnie z przyjętym harmonogramem.
Tymczasem 14 stycznia Generalna
Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad oświadczyła, że kończy współpracę z Polimexem-Mostostalem z
po wo du zbyt du żych opóź nień w
kontrakcie. Wykonawca potwierdził,
że opuszcza plac budowy, ale odpowiedzialnością za tę sytuację obar- Kierowcy ustawili wzdłuż drogi 70 samochodów ciężarowych i zapowiedzieli,
czył GDDKiA. Jego zdaniem Dy- że nie zjadą z niej dopóki nie dostaną zaległych wynagrodzeń.
FOT. PIOTR DUBIEL
rekcja nie przedstawiła w wymaganym terminie zgodnego z prawem prace. Polimex-Mostostal w wyda- go budowę nowych bloków energezabezpieczenia zapłaty wspomnia- nym oświadczeniu podkreślił, że po- tycznych w elektrowniach w Kozienych 2,2 mld zł, GDDKiA miała też trzebuje gwarancji uzyskania zapła- nicach oraz Opolu.
Ciąg dalszy na str. 2.
zalegać z wypłatą wynagrodzenia za ty, choćby ze względu na czekającą
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Sprawiedliwość na ulicy
Jednodniowa blokada krajowej „czwórki”, pomimo uciążliwej formy,
spotkała się z dużym zrozumieniem nawet ze strony części kierowców zmuszonych do szukania objazdów. W końcu przedsiębiorcy nie domagali się
niczego nadzwyczajnego. Oni po prostu chcieli, by zapłacono im za należycie wykonaną pracę. Właściciele firm doszli do wniosku, że nie można dłużej czekać, tylko trzeba zadziałać w myśl zasady „I Herkules d…, kiedy ludzi kupa”. Skrzyknęli się w jedno miejsce i w kilka godzin załatwili to, co
chcieli, po czym grzecznie odjechali do domów.
To, co zrobili – owszem – było naruszeniem porządku publicznego, można
jednak spróbować znaleźć na to usprawiedliwienie. Powtarzając za klasykiem, mamy taki klimat, który zachęca obywateli do szukania niekonwencjonalnych środków. Żyjemy w kraju, w którym władza publiczna (bez względu
na partyjne barwy) chce zajmować się niemalże wszystkim: począwszy od
stanu ubikacji w pociągach, na emeryturach kończąc. W natłoku tych obowiązków wyraźnie zapomina o najważniejszych zadaniach państwa, a wśród
nich jest stanie na straży umów zawieranych pomiędzy obywatelami.
Jak wykazał raport Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka i Forum Obywatelskiego Rozwoju, Polska jest w europejskiej czołówce, jeśli chodzi o
nakłady na wymiar sprawiedliwości. Niestety nie idzie to w parze ze
sprawnością działania Temidy. Czas dochodzenia należności umownych
w naszym kraju to nawet 830 dni (zależy od sądu), gdy w krajach UE trwa
to średnio 300-400 dni. Jeśli do przewlekłości postępowania sądowego
dodamy słabość przepisów prawnych chroniących należności, to czy można się dziwić, że Polska jest jednym z trzech krajów europejskich – obok
Hiszpanii i Portugalii – w których mieszkańcy najczęściej i najdłużej
opóźniają regulowanie należności?
Niepłacone w terminie faktury nie są problemem wyłącznie przedsiębiorców. Business Centre Club przeprowadził wśród właścicieli firm ankiety na temat problemów z wyegzekwowaniem należności. Okazało się,
że firmy mające takie kłopoty najczęściej szukają ratunku w ograniczaniu płac i zatrudnienia.
Dlatego blokada w Łańcucie to dobra okazja, by przypomnieć, że władza
nie musi być specem od wszystkiego. Wystarczy, żeby skoncentrowała się na
tym, na czym powinna, czyli roli „nocnego stróża”, chroniącego nasze prawa. W przeciwnym razie może przybywać chętnych do egzekwowania należności na ulicy, zamiast w sądzie. Zwłaszcza, że to pierwsze rozwiązanie
okazuje się być bardzo skuteczne.
Jakub Czarnota

GDDKiA ma do 14 lutego wypłacić przedsiębiorcom 5,8 mln zł zaległości
Ciąg dalszy ze str. 1.

W tle sporu o winnego zaistniałej sytuacji są
ogromne pieniądze. Przedstawiciele GDDKiA zapowiedzieli, że będą dochodzić rekompensaty na
drodze sądowej. Polimex-Mostostal twierdzi, że
konsekwencje finansowe nieukończenia kontraktu
powinna ponieść GDDKiA, płacąc karę umowną
w kwocie 475 mln zł (ta suma dotyczy też nieukończonych odcinków dróg i autostrad w innych
województwach).
Podwykonawcy nie zamierzali czekać na rozstrzygnięcie sporu i 24 stycznia zorganizowali blokadę łańcuckiego odcinka drogi krajowej numer 4.
Kierowcy ustawili wzdłuż drogi 70 samochodów
ciężarowych i zapowiedzieli, że nie zjadą z niej dopóki nie dostaną zaległych wynagrodzeń. Protestujący ostrzegali, że w drodze są kolejne pojazdy i
mają wkrótce zablokować inne strategiczne szlaki
komunikacyjne. Zorganizowane w pobliskim motelu negocjacje z GDDKiA zakończyły się pomyślnie. - Nie byliśmy stroną w tym sporze, jednak sta-
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FOT. PIOTR DUBIEL

ramy się pomagać przedsiębiorcom i udało nam się
wynegocjować porozumienie z poszkodowanymi
firmami świadczącymi usługi transportowe. Podmioty mające umowę z Konsorcjum przedstawiły
kopie faktur określające nieuregulowane zobowiązania za usługi i dostawy świadczone do końca
2013 roku. Zaległe należności zostaną zapłacone
bezpośrednio przez GDDKiA na rzecz przedsiębiorców. Zgłosiło się do nas 10 firm, które przedstawiły faktury na ok. 5,8 mln zł – mówi Bartosz
Wysocki z GDDKiA w Rzeszowie. Pieniądze mają
być zapłacone do 14 lutego.
Co w tej chwili dzieje się na opuszczonym placu
budowy? - Trwają prace zabezpieczające. Teren
jest chroniony, a drogi serwisowe są odśnieżane –
mówi Bartosz Wysocki z GDDKiA. Dyrekcja
przygotowuje się do ogłoszenia przetargu, który
wyłoni nowego wykonawcę. Ma to nastąpić jeszcze w tym miesiącu i od daty jego rozstrzygnięcia
w dużej mierze zależy nowy termin zakończenia
prac.
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Kapiący luksus

Ferrari, Bentley, Aston Martin, Maserati, a teraz Lamborghini. Ekskluzywne marki
samochodów stopniowo wkraczają na polski rynek. Aut z najwyższej półki nad Wisłą
wciąż sprzedaje się niewiele, ale nawet w czasie kryzysu znajdywali się szczęśliwcy,
którzy na taki luksus mogli sobie pozwolić.
MIŁOSZ CIESZYŃSKI
Jak poinformował ostatnio
Instytut Badań Rynku Motoryzacyjnego SAMAR, wiosną w Warszawie otwarty
zostanie pierwszy w Polsce
oficjalny salon marki Lamborghini. Już słyszę te głosy:
„I kto to będzie kupował?”.
Okazuje się jednak, że fanów luksusowych czterech
kółek nie brakuje. Tylko w
ostatnim roku nowych aut z
tak zwanego segmentu premium, do którego zaliczają
się takie marki jak Audi,
Mercedes, BMW czy Volvo,
sprzedano w Polsce niemal
25,5 tysiąca. To o ponad 12
procent więcej niż przed rokiem. Jeśli dodamy do tego
fakt, że cały rynek nowych
samochodów wzrósł tylko o
6,5 procenta, to wyraźnie
widać, że osoby zamożne
mają się w naszym kraju nie
najgorzej.
Na tym jednak nie koniec,
bo na polskich drogach coraz
częściej pojawiają się również auta z najwyższej półki.
Śledząc statystyki SAMAR-u
REKLAMA

okazuje się, że tylko w ubiegłym roku zarejestrowano w
Polsce 17 egzemplarzy Maserati, 16 Bentleyów, 15 Ferrari i 9 Astonów Martinów.
Mowa oczywiście tylko o fabrycznie nowych samochodach, których ceny zazwyczaj
przekraczają 1 milion złotych. Jeśli sprawdzilibyśmy
również katalog starszych
aut, ale tylko tych w wieku do
10 lat, okazałoby się na przykład, że po naszych drogach
jeździ 46 aut marki Lamborghini. Z tego przynajmniej jeden na Podkarpaciu.
Przeglądając internetowe
ogłoszenia używanych supersamochodów można niemal przebierać w kolorach.
Oczywiście najpierw trzeba
przygotować przynajmniej
200 tys. zł, ale później drzwi
do świata motoryzacji przez
duże „M” stoją otworem.
Udało mi się nawet znaleźć
unikalny egzemplarz Astona
Martina One-77 – auta, które
powstało tylko w 77 egzemplarzach – po bardzo atrakcyjnej cenie niespełna 10
mln złotych.

Patrząc na to wszystko łatwiej jest mi zrozumieć
ostatnie decyzje zarządu General Motors, który postanowił w ciągu dwóch lat wycofać z Europy markę Chevrolet. Oficjalnym powodem są
zbyt słabe wyniki sprzedaży.
Choć akurat w Polsce auta
tej marki całkiem nieźle radzą sobie na rynku, bo w
2013 roku nowych właścicieli znalazło ponad 10,5 tys.
Chevroletów, czyli o ponad
tysiąc więcej niż Fiatów. Jednak Amerykanie patrzą na
całą Europę, a wówczas sytuacja nie wygląda aż tak dobrze. Swojej szansy upatrują
więc w zwiększeniu inwestycji w inną markę – Cadillaca. Tyle że tym razem nie
są to tanie auta dla każdego,
a luksusowe limuzyny ze
wspomnianego już segmentu
premium. Widać bezpieczniej oferować słabo znane i
drogie auta, niż popularne,
ale tanie.
Autor programu
„Automobilni”
TVP Rzeszów/piątek,
godz. 20:30
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Budżet
Białobrzeg
30 grudnia 2013 r. radni
gminy Białobrzegi przyjęli
budżet na 2014 r.

Sprawdź, gdzie wzrosły podatki
Nowy rok to na ogół nowe i niestety wyższe stawki podatków lokalnych. Jednak tym razem tylko część samorządów
zdecydowała się na podwyżki. Kto wie, może ma to związek ze zbliżającymi się wyborami samorządowymi? W tym
okresie lokalni włodarze są dużo ostrożniejsi w podejmowaniu niepopularnych decyzji.

Podatki lokalne w gminach powiatu łańcuckiego.
Stawki w zł za m² powierzchni.

TOMASZ KUŹNIAR

P

lany na ten rok zakładają, że dochody wyniosą 21 mln
zł, zaś wydatki będą o 1
mln zł niższe. Jakie inwestycje samorząd zamierza
zrealizować w tym roku?
Największym wydatkiem
będzie pomoc dla powiatu łańcuckiego z przeznaczeniem na remont drogi
powiatowej w miejscowościach Białobrzegi, Korniaktów Południowy i Budy Łań cuc kie. Gmi na
przeznaczy na ten cel 1,2
mln zł. Nieco mniej, bo
mi lion zło tych, wy da w
tym roku na przebudowę i
rozbudowę przedszkola w
Białobrzegach. W planach
inwestycyjnych jest również rozbudowa oświetlenia ulicz ne go przy dro gach po wia to wych w
Wo li Dal szej, Dę bi nie,
Białobrzegach i Korniaktowie Płd. oraz wdrożenie
Podkarpackiego Systemu
e-Administracji Publicznej.
REKLAMA
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pać spokojnie mogą
transportowcy i posia da cze cięż szych
po jaz dów. Na ten rok
żadna z gmin w powiecie
łań cuc kim nie zde cy do wała się podnieść podatki od środków transportu.
Mniej powodów do zadowo le nia mo gą mieć po siadacze nieruchomości,
zwłasz cza w gmi nach
Mar ko wa, Czar na oraz
Żo ły nia. Pod ko niec
ubiegłego roku radni tych
trzech samorządów zgodzili się na podwyżkę podat ków. O ile wzro sną
kosz ty re ali za cji gmin nych zadań?
Oto aktualne stawki. W
nawiasach podajemy kwoty obowiązujące w ubiegłym ro ku. W gmi nie
Czarna za metr kwadratowy budynku mieszkalnego trze ba pła cić 0,65 zł
(0,61 zł), nie zmieni się
za to staw ka za grun ty
(0,22 zł m²). Wzrosną jednak kosz ty pro wa dze nia

od gruntów

od budynków
mieszkalnych

od gruntów
związanych
z działalnością
gospodarczą

od budynków
związanych
z działalnością
gospodarczą

Białobrzegi
Czarna
Łańcut (gmina)
Łańcut (miasto)
Markowa
Rakszawa

0,20
0,22
0,24
0,34
0,23
0,35

0,48
0,65
0,65
0,70
0,74
0,61

0,77
0,70
0,82
0,84
0,89
0,78

20,90
18,00
20,00
21,81
20,39
20,00

Żołynia

0,46

0,74

0,89

23,03

Kolor zielony - najniższe stawki podatkowe; Kolor czerwony - najwyższe stawki

działalności gospodarczej.
Przed się bior ca za każ dy
metr kwadratowy gruntu
wykorzystywanego na potrzeby firmy zapłaci 0,70
zł (0,66 zł), natomiast za
m² po wierzch ni użyt ko wej bu dyn ków 18 zł
(17,60 zł). Warto jednak
dodać, że pomimo podwyżek, podatki od nieruchomo ści w gmi nie Czar na
płacone przez firmy należą do najniższych w powiecie łańcuckim.
Mi ni mal nie wzro sną
podatki w Markowej. Za

bu dy nek
miesz kal ny
stawka wyniesie 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 grunty związa ne z pro wa dze niem
dzia łal no ści go spo dar czej. W tym przy pad ku
stawka wzrośnie do 0,89
zł (0,88 zł). Przedsiębiorcy w Markowej z pewnością od czu ją pod wyż kę
po dat ków od bu dyn ków
wy ko rzy sty wa nych do
prowadzenia działalności
gospodarczej. Stawka 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
Żołynia. Tutaj za m² powierzchni użytkowej budynku, firma musi płacić
23,03 zł (22,82 zł). Za
grunty przedsiębiorcy zapła cą 0,89 zł (0,88 zł).
Minimalna podwyżka dotknie też po zo sta łych
mieszkańców Żołyni – poda tek od bu dyn ków
miesz kal nych wzrósł do
0,74 zł (0,73 zł).

Nie chcą
- W naszej okolicy ma być
budowana biogazownia, w
której z odchodów zwierzęcych, odpadów organicznych i osadu ze
ścieków będzie produkowany gaz. Nie chcemy tego
w pobliżu domów – piszą
mieszkańcy Medyni Głogowskiej, Medyni Łańcuckiej i Pogwizdowa w
gminie Czarna.
JUSTYNA
PASZKIEWICZ
Zakład powstanie na terenie gminy Trzebownisko,
a konkretnie w miejscowości Stobierna. Józef Fedan,
wójt Trzebowniska, prowadzi już procedurę administracyjną. Problem w tym,
że w pobliżu jego lokalizacji mieszkają ludzie.
W elektrociepłowni biogazowej, w wyniku spalania metanu, będzie wytwarzana energia elektryczna i
cieplna. Sam metan ma
być pozyskiwany z m.in.
gnojowicy, oborników, odpadów komunalnych, martwych zwierząt czy surowców z oczyszczalni ścieków.
Pod protestem adresowa-
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biogazowi przy domach Czy doczekają się kładki nad autostradą?

- Na wartości stracą nasze
grunty. Nikt nie kupi działki
tam, gdzie w powietrzu unosi
się fetor, siarkowodór o bardzo silnym zapachu zgniłych
jaj, amoniak, kwas butanowy
o zapachu zjełczałego tłuszczu czy zapach zepsutych ryb
– przestrzega Tadeusz Kowal,
sołtys Medyni Głogowskiej.
nym do władz Trzebowniska
podpisało się ponad 500 mieszkańców gminy Czarna. W petycji czytamy, że produktem
ubocznym biogazowni będzie
tzw. pulpa pofermentacyjna,
która ma być nawozem wywożonym na pola, a to, jak przekonują autorzy listu, grozi zanieczyszczeniem wód gruntowych.
W pobliżu znajdują się ujęcia
wody, z których korzystają

mieszkańcy Medyni Głogowskiej, Medyni Łańcuckiej i Pogwizdowa. Właśnie ryzyko skażenia wód gruntowych jest
głównym powodem protestu
przeciwko budowie biogazowni
w Stobiernej.
- Budowa biogazowni w tym
miejscu to zły pomysł. Nie jestem przeciwny inwestycjom,
ale powinny być one zlokalizowane w taki sposób, aby nie
zagrażały zdrowiu i bezpieczeństwu mieszkańców. Jeśli
ten zakład może wpłynąć na
skażenie wód gruntowych, to
nie możemy dopuścić do jego
wybudowania w tym miejscu –
tłumaczy Grzegorz Lepianka,
radny gminy Czarna i mieszkaniec Pogwizdowa.
- Na wartości stracą nasze
grunty. Nikt nie kupi działki
tam, gdzie w powietrzu unosi
się fetor, siarkowodór o bardzo
silnym zapachu zgniłych jaj,
amoniak, kwas butanowy o zapachu zjełczałego tłuszczu czy
zapach zepsutych ryb – przestrzega Tadeusz Kowal, sołtys
Medyni Głogowskiej.
Z informacji otrzymanych z
Urzędu Gminy Trzebownisko
wynika, że jeśli plan budowy
biogazowni będzie wywoływał takie kontrowersje jak
obecnie, to nie dojdzie do realizacji tej inwestycji.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) zerwała w styczniu umowę z wykonawcą budowy odcinka autostrady A4 Rzeszów – Jarosław. Mieszkańcy Bud Łańcuckich (gm. Białobrzegi) chcą wykorzystać zaistniałą sytuację w staraniach o budowę przejścia dla pieszych nad autostradą. Ich zdaniem
brak przejścia utrudni życie wielu osobom.
JUSTYNA PASZKIEWICZ
- Dotychczas GDDKiA odmawiała nam budowy
kładki nad autostradą w miejscowości Budy Łańcuckie, która łączyłaby nas z pozostałą częścią miejscowości, tłumacząc to brakiem czasu na wprowadzanie
zmian, ponieważ ten odcinek trasy musi zostać
ukończony i oddany do użytku przed EURO 2012 –
mówią mieszkańcy przysiółka Kmiecie.
- Teraz, kiedy wszyscy widzimy, że budowa przedmiotowego odcinka autostrady przedłuża się w nieskończoność, a GDDKiA zrywa umowę z dotychczasowym wykonawcą, zachodzi konieczność ogłoszenia
nowego postępowania przetargowego w celu wyboru
nowego wykonawcy, który dokończy budowę – przekonują mieszkańcy. Dlatego zainteresowane osoby
zwróciły się do GDDKiA z wnioskiem, by w najbliższym przetargu ująć także budowę kładki nad autostradą. Kładka miałaby być usytuowana wzdłuż drogi
gminnej, będącej dojazdem do przysiółka, jeszcze zanim ruszyłaby budowa autostrady. - Przy tak dużych
kosztach budowy całej autostrady, proponowane przez
nas rozwiązanie z pewnością będzie stanowiło znikomy koszt dla inwestora, a pozwoli na znaczne skrócenie komunikacji pieszej mieszkańców przysiółka z
centrum wsi, gdzie znajdują się szkoła, przystanek autobusowy, kościół, sklepy. Miałoby to szczególne znaczenie dla dzieci i osób starszych, które obecnie, z powodu wydłużenia drogi, nie są już w stanie same pieszo dostać się do centrum wsi – tłumaczy Maciej
Biały, radny powiatu łańcuckiego.
Czy jest szansa, że postulat mieszkańców Bud Łańcuckich zostanie spełniony? Odpowiedź inwestora nie
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Mieszkańcy Przysiółka Kmiecie zostali odcięci od
reszty miejscowości. Liczą, że GDDKiA zmieni
jeszcze swoje plany.
daje im powodów do radości. - Aktualnie przygotowywany przetarg na kontynuację budowy autostrady A4
Rzeszów - Jarosław nie zakłada wprowadzania do specyfikacji nowych elementów i zmian w projekcie. Na
tym etapie nie ma możliwości wprowadzenia tak istotnych zmian. Budowa jest zaawansowana w prawie 70
%. Wprowadzenie nowych elementów, jak np. kładki,
wymagałoby zmian projektowych oraz zmiany decyzji
administracyjnych wydawanych przez niezależne instytucje, np. decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej. Takie zmiany spowodowałyby znaczny
wzrost kosztów oraz znacznie wydłużyłby czas budowy – informuje Bartosz Wysocki z GDDKiA w Rzeszowie.
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Wręczono statuetki Animatora
i Sponsora Kultury

Kabaret Moralnego Niepokoju w Leżajsku
Występ kabaretu:
termin: 25 marca br. o godz. 17
miejsce: Zespół Szkół Technicznych,
ul. Mickiewicza 67 w Leżajsku
informacje i bilety:
tel. 693-062-880, MCK Leżajsk
oraz www.biletynakabarety.pl

Agencja Artystyczna „Art” serdecznie
zaprasza na program premierowy
Kabaretu Moralnego Niepokoju 2014
„Pogoda na suma”. Skecze prezentowane w tym programie są nowością i
nie były emitowane na antenie telewizyjnej.
Ponad dwie godziny humoru na najwyższym poziomie, z udziałem Orkiestry Moralnego Niepokoju, gości
specjalnych i paru niespodzianek
Haratniemy w gałę!!! Będziemy
mieli okazję uczestniczyć w posiedzeniu rządu, przeżyjemy próbę generalną spektaklu, podczas której aktorzy –
zmęczeni występami w reklamach –
mylą kwestie. Przyjrzymy się Polsce
oczami powracającego do kraju kibica

Euro 2012. Zobaczymy pamiętniki z
wakacji, przekonamy się, jak mężczyźni w bardzo zaawansowanym
wieku prężą muskuły i zapominają o

dolegliwościach w obecności młodej
dziewczyny oraz obejrzymy wiele innych premierowych skeczów. Na koniec nie zabraknie bisów – a tam największe hity. Zamówienia zbiorowe
na bilety można składać telefonicznie. Wystawiamy faktury VAT, bilety
z fakturą dostarczamy pod wskazany
adres, płatność do uzgodnienia.
Wszelkie dodatkowe informacje dotyczące imprezy można uzyskać telefonicznie.

Ludowe pamiątki i książki znajdziesz w sieci
Stare dokumenty, listy, zdjęcia, książki i wiele innych przedmiotów z XIX i XX wieku ma niepowtarzalną szansę
przetrwać w naszej pamięci. W Centrum Kultury Gminy Łańcut (CKGŁ) trwa proces digitalizacji przedmiotów o
historycznej wartości.
KATARZYNA DEC

D

igitalizacja, czyli
zapisywanie
przedmiotów w
wersji cyfrowej, to także
dużo łatwiejszy dostęp do
zbiorów. Żeby się z nimi
zapoznać, wystarczy wejść
na stronę www.wysoka.archiwa.org.
W ubiegłym roku Centrum rozpoczęło także
komputeryzację księgozbiorów. Nie jest to łatwe
zadanie, bo zasoby, którymi dysponują biblioteki w
gminie Łańcut, liczą blisko
100 tys. woluminów. Jeśli
wszystko pójdzie zgodnie
z planem, od 2015 r. zbiory
będą udostępniane w formie e-katalogów. Żeby
móc zrealizować to przedsięwzięcie, trzeba było
zdobyć odpowiedni sprzęt
i zapewnić bibliotekom
dostęp do Internetu. Było
to możliwe m.in. dzięki
pozyskaniu przez CKGŁ
REKLAMA
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pomocy z zewnątrz (Instytut Książki, Fundacja
Orange) oraz wykorzystaniu własnych środków finansowych.
– Cyfryzację, rozumianą
jako wprowadzanie i wyko rzy sty wa nie no wych
technologii w instytucjach
kultury, rozpoczęto jeszcze w połowie lat 80-tych
XX wie ku. Wte dy to
otrzy ma li śmy pierw szy
komputer, urządzenie wędro wa ło po wszyst kich
wio skach gmi ny Łań cut.
Pierwsze cyfrowe bazy danych zaczęliśmy tworzyć
w latach 90-tych – wspomina Andrzej Łobaza, dyrektor CKGŁ.
Od niedawna wszystkie
placówki podległe CKGŁ
mają dostęp do Internetu
(jako ostatnie do tego grona dołączają Ośrodki Kultury w Cierpiszu oraz Rogóżnie), dzięki czemu
obieg informacji w zdecydowanej większości odby-

wa się drogą elektroniczną
z wykorzystaniem wymiany i przekazywania danych
„w chmurze”.
– Cyfryzacja instytucji
kultury jest związana z
rozwojem technologii informatycznych. Jednak ze
względu na koszty, realiREKLAMA

zujemy tylko niezbędne
zadania w tym zakresie.
Przede wszystkim zależy
nam na tym, by ułatwić
mieszkańcom gminy i
wszystkim innym zainteresowanym dostęp do naszych zasobów – tłumaczy
dyrektor CKGŁ.

Zdobywcy tegorocznych Statuetek Animatora i Sponsora
Kultury: Zofia Byczkowska i Andrzej Antosz. FOT. DARIUSZ KIEŁB
24 stycznia w Miejskim Domu Kultury odbyła się uroczysta gala, podczas której
wręczono już po raz jedenasty statuetki Animatora i
Sponsora Kultury.
Ani ma to rem Kul tu ry
2013 zo sta ła dr Zo fia
Byczkowska - chemiczka,
związana z zespołem „Połoniny” oraz z Zespołem
Pie śni i Tań ca Łań cut,
którego przez pierwsze 15
lat działalności była choreografem. Teraz spełnia
się w tej roli pracując z
Zespołem Pieśni i Tańca
„Łańcut” Seniorzy. Z kolei tytuł Sponsora Kultury
przy zna no Łań cuc kie mu
Zakładowi Komunalnemu

re pre zen to wa ne mu przez
pre ze sa An drze ja An to sza. Roz da nie na gród
uświetniły wiersze o laureatach autorstwa Aurelii
Piekło.
Zgromadzona publiczność
mogła również obejrzeć
barwny musical pt. „Dziewczynka z zapałkami” w wykonaniu dzieci i młodzieży z
Gminnego Ośrodka Kultury
Gminy Leżajsk w Giedlarowej i solistów Centrum
Sztuki Wokalnej Anny
Czenczek z Rzeszowa. Widowisko wyreżyserował aktor Teatru „Maska” – Kamil
Dobrowolski. Na scenie zaprezentował się także Zespół
Pieśni i Tańca „Łańcut” Seniorzy.
GABRIELA BLAJER
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Już wkrótce otwarcie MDK-u Dekoracje4u.pl wyróżnione
na Podzwierzyńcu
na Targach Ślubnych
Zakończyła się budowa filii Miejskiego Domu Kultury na Podzwierzyńcu. Dobiega końca wyposażanie obiektu i załatwianie zgody na jego użytkowanie. Formalności powinny być domknięte najpóźniej w marcu, a oficjalne otwarcie planowane jest na przełomie maja i czerwca br.
KATARZYNA DEC
- Po trzech latach budowy
uzyskaliśmy piękny, wielofunkcyjny budynek z zapleczem technicznym oraz z
całą niezbędną infrastrukturą – mówi Andrzej Piechowski, dyrektor MDK-u.
Budowa i wyposażenie
obiektu kosztowało budżet
miasta blisko 3,8 mln zł.
Czy Łańcut rzeczywiście
potrzebował tej inwestycji?
- O korzyściach wynikających z istnienia osiedlowych domów kultury chyba
nikogo nie trzeba przekonywać. Te placówki są potrzebne, zwłaszcza ze
względu na dzieci, młodzież i osoby starsze, które
chętnie korzystają z oferowanych im atrakcji. Także
osoby niepełnosprawne będą mogły poruszać się po
obiekcie swobodnie, co w
odróżnieniu od poprzedniego budynku, który nie spełniał już wymogów ani norm
bezpieczeństwa, jest obecnie standardem – przekonuREKLAMA

FOT. EDWARD SOŃSKI/MDK ŁAŃCUT

je dyrektor Piechowski.
Poprzedni osiedlowy dom
kultury mieścił się w budynku, którego stan techniczny wykluczał dalszą
eksploatację. Dlatego w
2008 r. władze miasta podjęły decyzję o budowie nowego obiektu.
W budynku będą funkcjonowały dwie pracownie komputerowa i plastyczna,
studio telewizyjne, sala widowiskowa mieszcząca 200
osób, a także sala konferencyjna przeznaczona na wynajem. W przestronnym ho-

lu okoliczna młodzież będzie mogła zagrać w tenisa
stołowego oraz w bilard.
Planowane jest również
stworzenie kina „Gabinet
Plus”. Do dyspozycji będzie kuchnia z całym zapleczem gastronomicznym.
Swoje miejsce znajdzie
tutaj filia Miejskiej Biblioteki Publicznej, a także harcerze. Część budynku będzie przeznaczona na usługi
medyczne.
Galerię zdjęć filii MDK-u można
obejrzeć na www.lokalny24.pl

Zorganizowane w Rzeszowie w
dniach 25-26 stycznia Podkarpackie Targi Ślubne, okazały
się być wyjątkowo szczęśliwe
dla Studia Dekoracji Okolicznościowych Dekoracje4u.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.
Targi to znakomita okazja,
by przyjrzeć się i porównać
oferty firm z branży ślubnej.
Przyszłe pary młode mogły w
jed nym miej scu umó wić
prak tycz nie wszyst kie kwe stie dotyczące ślubu czy wese la, m.in. wy brać miej sce
przy ję cia, cu kier nię, ka me rzystę, fotografa, firmę dekoratorską, kupić lub zamówić
obrączki.

Więcej o firmie:
www.dekoracje4u.pl; www.fotobudka4u.eu;
www.inspiracje-weselne.pl
biuro@dekoracje4u.pl; tel. 663 869 978 lub 530 970 875

FOT MAGDALENA TOBIASZ-DAWIDOWICZ

FOT. JANUSZ LITWIN
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Konkurs z pomysłem

Nareszcie
mamy zimę
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
KD
wypożyczalni sprzętu narciarskiego.

Szkolne konkursy to nie tylko sprawdzenie swojej wiedzy, ale też możliwość zdobycia cennych nagród. Nauczycielki
języka angielskiego z Zespołu Szkół nr 2 im. Jana Kochanowskiego w Łańcucie dobrze o tym wiedzą. Po raz kolejny
zorganizowały zarówno ciekawy konkurs, jak i nagrody.

GABRIELA BLAJER

C

FOT. PIOTR DUBIEL

REKLAMA
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el konkursu jest prosty: rozwijanie zainteresowań językowych, poznawanie krajów
anglojęzycznych, ale też tolerancyjność wobec innych kultur. W tym
roku odbyła się trzecia edycja „Out
there - Jamaica, South Africa and
India”. Najpierw uczniowie musieli przejść eliminacje szkolne. - W
naszej szkole było to międzyprzedmiotowe przedsięwzięcie - mówi
Renata Chudzicka, anglistka z ZS nr
2. - Odbyło się spotkanie z podróżnikiem, Samuelem Kempskim, zajęcia pozalekcyjne. Młodzież przygotowała prezentacje multimedialne i

plakaty - dodaje. Później przyszedł
czas na etap powiatowy. Uczestnicy
z sześciu szkół z powiatu musieli
odpowiedzieć na pytania przygotowane w oparciu o prezentację, a także wykazać się talentem do wystąpień publicznych. W trakcie
swoich wypowiedzi musieli zaciekawić słuchaczy opowieścią o wybranym kraju.
W ubiegłym roku główną nagrodą
był weekend w Wielkiej Brytanii. Nauczycielki dołożyły wiele starań, by
znaleźć sponsora i nagrodzić uzdolnioną młodzież. Tym razem nagrody dla
uczniów ufundowała firma Edu-Car z
Łańcuta oraz wydawnictwa językowe
Macmillan i Pearson oraz księgarnie

Lamar i Bookland. Zdobywca I miejsca otrzymał bezpłatny kurs prawa jazdy od firmy Edu-Car, a laureaci kolejnych miejsc - zniżki na kursy prawa
jazdy (250 zł i 150 zł). Ponadto w ręce
zwycięzców trafiły słowniki, książki
pomocne w nauce angielskiego i różne
gadżety, np. dysk zewnętrzny. - Żaden
uczestnik nie wyszedł z naszej szkoły
z pustymi rękami. Wszyscy otrzymali
upominki - słowniki, podręczniki, pendrivy - mówi Bogusław Blajer, dyrektor ZS nr 2. Nie zabrakło również słodkich wypieków według oryginalnych
przepisów – różano-kukurydzianego
ciasta z Indii i jamajskiej szarlotki. Szkolne konkursy nie muszą wiać nudą - oceniają licealiści.
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W Łańcucie zebrano ponad 50 tys. zł
12 stycznia cała Polska zagrała dla Wielkiej Orkiestry
Świątecznej Pomocy. Przez
cały dzień młodzież i inne osoby przemierzały miasto i okolice, zbierając do puszek
fundusze na zakup specjalistycznego sprzętu dla dziecięcej medycyny ratunkowej i
godnej opieki medycznej seniorów.
Koncert finałowy tradycyjnie odbył się w sali widowiskowej Miejskiego Domu
Kultury. Po 18 odbyła się aukcja charytatywna, którą poprowadził Krzysztof Szczepaniak. Wśród wylicytowanych
przedmiotów znalazły się
m.in. stylowa lampa ufundowana przez Bogdana Romaniuka, członka Zarządu Województwa Podkarpackiego,
upominki przekazane przez
Burmistrza Miasta Łańcuta
Stanisława Gwizdaka, kalenREKLAMA

darze ofiarowane przez dyrekcję Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, piękne lustro w
ozdobnej ramie z Galerii Marzenie czy Słoń Strażak przekazany przez łańcucką straż
pożarną. Te i inne licytowane
przedmioty spotkały się z dużym zainteresowaniem. Za
najwyższą kwotę, bo aż za
500 zł, wylicytowana została
natomiast rzeźba dobrze znanego w łańcuckim środowisku
artysty Eugeniusza Nuckowskiego, powtarzając tym samym sytuację sprzed roku.
Dochód z całości aukcji wyniósł 2 152 zł.
Wszyscy wolontariusze
zostali rozliczeni w siedzibie
sztabu dzięki pomocy łańcuckiego oddziału Banku
Pekao SA, którego pracownicy do późnych godzin nocnych przeliczali dostarczone
przez wolontariuszy datki.
Całość zebranej kwoty to
MDK
50 468 zł 96 gr.

9
KRONIKA POLICYJNA
Napadł na kobietę
i ukradł jej torebkę

Znaleziono zwłoki
mężczyzny

Pod koniec stycznia br. łańcuccy policjanci otrzymali informacje o napadzie na kobietę przez nieznanego jej
mężczyznę. Z jej relacji wynikało, że
napastnik przewrócił ją, a następnie
wyrwał jej torebkę i uciekł. Napadnięta kobieta zaczęła krzyczeć, co
przestraszyło uciekającego sprawcę,
który porzucił torebkę z całą zawartością. Poszkodowana natychmiast
poinformowała dyżurnego komendy
w Łańcucie. Policjanci, ustalili i zatrzymali 25-letniego mężczyznę podejrzewanego o rozbój. Badanie w
chwili zatrzymania wykazało w organizmie ponad promil alkoholu. Mężczyzna został umieszczony w policyjnym areszcie. Podczas przesłuchania przyznał się do winy. Decyzją sądu został tymczasowo aresztowany
na okres trzech miesięcy.

31.01 dyżurny łańcuckiej komendy został powiadomiony o znalezieniu zwłok mężczyzny w miejscowości Wola Mała (gm. Czarna).
Jeden z mieszkańców wsi Dąbrówki zauważył leżącego na terenie
prywatnej posesji mężczyznę. Ponieważ znaleziony mężczyzna nie
dawał oznak życia, poinformował
pogotowie. Funkcjonariusze wraz
z prokuratorem wykonali na miejscu czynności mające na celu zabezpieczenie wszelkich śladów,
które posłużą do wyjaśnienia okoliczności jego śmierci. Ustalono,
że denat to 62-letni mieszkaniec
powiatu łańcuckiego. Na polecenie prokuratora jego zwłoki zostały przewiezione do prosektorium,
w celu wykonania szczegółowych
badań.

REKLAMA

FOT. KRYSTIAN PILAWA
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BEZPŁATNE OGŁOSZENIA DROBNE DLA FIRM!

Zadzwoń 506 551 427
• 3 gazety • 4 powiaty • 12 tysięcy egzemplarzy • 40 tysięcy czytelników
Białobrzegi, Czarna, Grodzisko Dolne, Jarosław, Kańczuga, Kuryłówka, Leżajsk, Łańcut, Markowa, Nowa Sarzyna, Przeworsk, Rakszawa, Żołynia
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

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

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

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

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

WYLEWKI, tynki maszynowo,
Firma Brux 604595128

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

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

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

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

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

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

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

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

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

KOSTKA BRUKOWA

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

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

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

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

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

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

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

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

OGRZEWANIE DOMU

USŁUGI BRUKARSKIE Tomasz
Fryń tel. 696717797

NIERUCHMOŚCI

DOM SPRZEDAM, Łańcut, ul.
Głuchowska. 119 m2 użytkowej
pow., 5 pokoi, 2 łazienki, poddasze,
kominek w salonie, salon

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

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

DREWNO opałowe i BRYKIETY.
Promocyjne ceny! Dakam,
664046480

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

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

MEBLE
OKNA/DRZWI/BRAMY

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

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

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

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

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.

NAGROBKI/POGRZEBY

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

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

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

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

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

FINANSE/KSIĘGOWOŚĆ

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

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

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

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

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

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

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)

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

WESELA/IMPREZY
/ŻYWNOŚĆ

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

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

CHEMIA/KOSMETYKI
/OBUWIE

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

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

WYDAWCA
Reklama i Media,
Handzlówka 4C
REDAKTOR NACZELNY
JAKUB CZARNOTA
REDAKCJA
T. Kuźniar, K. Dec, G. Blajer,
J. Paszkiewicz, P. Dubiel,
K. Krupa
Łańcut, ul. Piłsudskiego 5/10
tel. 506 551 427
korespondentlancucki@gmail.com
DZIAŁ REKLAMY
506 551 427
507 555 669
www.lokalnemedia.eu
korespondentlancucki@gmail.com
DRUK: Media Regionalne
Sp. z o.o. w Warszawie,
Oddział Kielce, Drukarnia
Tarnobrzeg, ul. Mechaniczna 12
Wydawca i redakcja nie odpowiadają
za treść ogłoszeń oraz reklam
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PRAWNIK RADZI

Pismo z sądu do odebrania w kiosku
Od 2 stycznia 2014 r. obsługę przesyłek sądowych i prokuratorskich prowadzi
Polska Grupa Pocztowa S.A. (PGP). Taka decyzja zapadła na skutek wyboru
„tańszej” propozycji ze strony tego nowego operatora pocztowego. Obecnie zamiast listonosza, przesyłki sądowe lub prokuratorskie doręczają kurierzy.
MAGDALENA REWER
Zasadniczo procedury doręczania
powinny pozostać takie same jak dotychczas, a więc w przypadku nieobecności adresata pod wskazanym
na przesyłce adresem – kurier powinien pozostawić awizo w skrzynce lub
na drzwiach adresata, na którym to
winien wpisać datę próby doręczenia,
miejsce, w którym należy odebrać
przesyłkę oraz termin odebrania.
PGP, z uwagi na to, że nie ma własnych punktów odbierania awiz,
współpracuje z In Post oraz siecią placówek „RUCH”. Właśnie w punktach
tych firm, a nie jak wcześniej na poczcie, można odebrać dokumenty. Mimo krótkiego okresu świadczenia
usług, pojawiło się już wiele zastrzeżeń pod adresem nowego operatora.
Punkty awizo znajdują się w najmniej oczekiwanych dla tego typu
przesyłek miejscach. Na liście są m.
in. kwiaciarnia, sklep mięsny, lombard, sklep z dewocjonaliami, firma
oferująca szybkie pożyczki, hurtownia chemii gospodarczej, sklep z akcesoriami dla zwierząt, sklep monopolowy, a najbardziej kontrowersyjny do
tej pory okazał się sex shop.
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Zdarza się wiele wpadek, m.in. podawanie adresu odbioru korespondencji
pod adresem, który nie istnieje, zwłoka
w doręczaniu, bądź napotykanie korespondencji urzędowej po prostu na
chodniku. Najbardziej kuriozalny do tej
pory przypadek to wydanie aktu oskarżenia osobie nieuprawnionej.
Środowisko prawnicze jest mocno
poruszone i zaniepokojone, bo kwestia właściwego doręczenia przesyłek
z sądu lub prokuratury w pewnych
przypadkach to niekiedy sprawa życia
i śmierci.
W Łańcucie awizo można odebrać
w kiosku (ul. Paderewskiego 15),
SKOK-u Stefczyka (ul. Rynek 32)
oraz kiosku (ul. Piłsudskiego – brak
numeru).
Punkty odbioru awiz dla swojego
miejsca zamieszkania można sprawdzić na stronie internetowej: www.pgpsa.pl, a w razie wątpliwości należy
dzwonić na podany tam numer infolinii. W przypadku niewłaściwego doręczenia, reklamację należy złożyć do
operatora PGP.
Adw. Magdalena Rewer
Kancelaria Adwokacka
Łańcut, Plac Sobieskiego 15/7
tel. kom. 608 073 296

Bo zdrowie zaczyna się od stóp... cz.4

Wielka wyprzedaż w JKC-KOT-BUT trwa!

W Polskim Centrum Obuwia Skórzanego jeszcze trwa wyprzedaż. Skórzane obuwie męskie,
żeńskie i dziecięce jest obniżone o 30%, a z promocji można korzystać do 15 lutego.
W ciągłej ofercie znajduje się obuwie wyjściowe, zarówno damskie jak i męskie, na studniówkę i karnawał. Dla miłośników spacerów i sportu
na świeżym powietrzu proponujemy obuwie
sportowe na grubych, amortyzujących spodach i
skórzane trekkingowe w góry. Przemierzając
wzdłuż i wszerz nasz dział gospodarczy, natkniemy się na bogatą ofertę obuwia użytkowego i roboczego. Na zimę świetnie sprawdzą się buty
piankowe, leśniki, eksperty, śniegowce, kalosze i
gumofilce różnego rodzaju.
Dział techniczno-roboczy kusi obuwiem
przeznaczonym na hale produkcyjne, warsztaty,
myjnie, magazyny, budowy (trzewiki z wkładką
antyprzebiciową, podnoskiem kompozytowym
i językiem miechowym) i do prac leśnych, rolniczych i przydomowych.
Hitem tej pory roku są pianki, które chronią
stopę przed wodą, śniegiem i innymi substancja-

mi płynnymi. Na pewno sprawdzą się podczas
ulubionych zajęć, jak łowiectwo, wędkarstwo
czy podróże. Posiadają też zastosowanie profesjonalne, np. w chłodniach do -30 stopni i w
myjniach, ponieważ są nieprzemakalne i super
lekkie. Są to buty łatwo wzuwalne, dopasowane
do stopy, nieszkodliwe dla otoczenia oraz elastyczne. Dzięki wymiennemu wkładowi, dostosowane są do pory jesienno-zimowej, jak i wiosenno-letniej. Wyżej wymienione asortymenty z
tego działu spełniają wszystkie wymogi bezpieczeństwa zgodnie z normami europejskimi.
Naszą ofertę uzupełniają kosmetyki do obuwia
na bazie wosków naturalnych renomowanych
firm: są to impregnaty zapobiegające przemakaniu obuwia, renowatory odświeżające kolory,
tłuszcze, spraye do skór nubukowych, welurowych, zamszowych. Do konserwacji obuwia zimowego można użyć tradycyjną pastę w puszcze
albo 2w1, czyli krem z gąbką w słoiczku do wygodnego i szybkiego smarowania. Na naszych
półkach znajdą Państwo również prawidła, łyżki
do butów i duży wybór sznurówek w całej palecie kolorów.
Zapraszamy! Zespół JKC-KOT-BUT

REKLAMA

Sklepy Blisko CIebie
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
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Miejsce
na twoją
reklamę
506 551 427

