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MAR TA ZYG MUNT

Po mi mo cią głych ini cja tyw ukie -
run ko wa nych na pod nie sie nie świa -
do mo ści eko lo gicz nej, Pol ska w po -
rów na niu do in nych kra jów Unii Eu -
ro pej skiej, a w szcze gól no ści do
Nie miec, pla su je się na da le kim
miej scu w ka te go rii spo so bu po zby -
wa nia się od pa dów ko mu nal nych
po przez ich po now ne wy ko rzy sta nie.
We dług ba da nia Eu ro stat, w 2009 r.
w Pol sce aż 78 proc. od pa dów ko -
mu nal nych by ło skła do wa ne, a za le -
d wie 14 proc. pod da ne re cy klin go wi.
Na to miast na si za chod ni są sie dzi re -
cy klin go wi pod da li 48 proc. od pa -
dów i 0 proc. by ło skła do wa ne.
Przed na mi jest jesz cze wie le do zro -
bie nia. Dla te go też w ra mach dzia łal -
no ści ko mu nal nej jed nym z klu czo -
wych za dań Spół ki jest pro pa go wa -
nie dzia łań edu ka cyj nych w za kre sie
eko lo gii i ochro ny śro do wi ska, ukie -
run ko wa nych na wzmoc nie nie świa -

do mo ści eko lo gicz nej, po nie waż nie
zmie nia jąc złych na wy ków, na wet
naj lep sza in fra struk tu ra nie po pra wi
na szej sy tu acji.

Na szym ce lem jest nie tyl ko wspar -
cie fi nan so we róż no ra kich ak cji, ale
przede wszyst kim wej ście w ro lę ak -
tyw ne go ani ma to ra świa do mo ści eko -
lo gicz nej na szych klien tów i ich ro -
dzin. W myśl po wyż sze go, przy
współ udzia le Gmi ny Le żajsk or ga ni -
zu je my sze reg kon kur sów zwią za -
nych z go spo dar ką od pa da mi m.in.

„Bądź eko - se gre guj od pa dy”, „Eko
przy ja ciel”, „Eko lo gia w obiek ty -
wie”, „Baj ko we ra dy jak se gre go wać
od pa dy”, „Za opie kuj się na szą pla ne -
tą” czy „Wio sen ne sprzą ta nie Gmi -
ny”. W ra mach pro wa dzo nych ak cji,
chce my zwró cić szcze gól ną uwa gę na
fakt, iż ochro na śro do wi ska nie jest
ce lem sa mym w so bie, ce lem jest ja -
kość ży cia. De wi za ta jest my ślą prze -
wod nią, przy świe ca ją cą or ga ni zo wa -
nym przez nas dzia ła niom edu ka cyj -
nym, tj. „Uczy my się sprzą tać świat”,
„Sprzą ta nie Świa ta”, te re no we warsz -
ta ty eko lo gicz ne oraz spo tka nia edu -
ka cyj ne na te re nie sor tow ni od pa dów,
oczysz czal ni i hy dro for niach. Dzia ła -
jąc zgod nie z dy rek ty wa mi UE, a na -
wet wię cej niż okre ślo ne pra wem mi -
ni mum w za kre sie eko lo gii, ma my
na dzie ję nie ustan nie roz wi jać świa do -
mość eko lo gicz ną oto cze nia, w ja kim
funk cjo nu je my. Do te go sa me go za -
chę ca my i in nych.

Ciąg dalszy na str. 2.

Przed się wzię cie go spo dar cze ma swój po czą tek w my śli, któ ra in spi ru je przed się bior cę do za pla no wa nia i zre ali zo -
wa nia po my słu w re al ny, trwa ły biz nes. Jed nak że już w trak cie pro ce su pro jek to wa nia na le ży zwró cić szcze gól ną
uwa gą na wpływ no we go przed się wzię cia na ota cza ją cy go świat.

Na tu ral nie, że Sta re Mia sto -Park!

Harcerskie spotkania z piosenką 
W Leżajsku grało i śpiewało ponad 140 harcerzy. Czyt. str. 3.

Nowa myjnia już działa
Kierowcy mogą korzystać z jednej z najnowocześniejszych myjni
w Polsce. Czyt. str. 4.

Niedziela handlowa 
16 grudnia Centrum Odzieżowe Stilex szykuje specjalne promocje.

Czyt. str. 5.

w numerze



2 grudzień • 2012LeżajskaGłos

REKLAMA

MO NI KA PER LAK

Za wsze zda rza ły się przy -
pad ki dzie ci z wa da mi wy -
mo wy, jed nak w ostat nich la -
tach pro blem wy raź nie się
na si lił. Przy czy ną jest wir tu -
al ny świat kom pu te ra, w któ -
rym nie ma moż li wo ści dia -
lo gu. Szcze gól nie na ra żo ne
jest na to dziec ko, u któ re go
do pie ro kształ tu je się mo wa,
a do jej pra wi dło we go roz -
wo ju jest po trzeb ny kon takt
z dru gim czło wie kiem. Gdy
te go bra ku je, lo go pe dzi ma ją
rę ce peł ne ro bo ty.

W Le żaj sku dzia ła Po rad -
nia Psy cho lo gicz no -Pe da go -
gicz na, któ ra po ma ga dzie -
ciom ko ry go wać m.in. wa dy
wy mo wy. - Rocz nie udzie -
lam po mo cy oko ło sie dem -
dzie się ciu dzie ciom, a w ko -
lej ce cze ka się nie raz i pół
ro ku – mó wi Be ata Wy laź,
lo go pe da z le żaj skiej po rad -
ni. Na peł nym eta cie pra cu je
u nas dwóch spe cja li stów, a
do dat ko wo dwa ra zy w ty -

go dniu po ma ga jesz cze je -
den pra cow nik - do da je.

Zja wi sko przy bie ra na si -
le, dla te go lo go pe dzi co raz
czę ściej przyj mo wa ni są do
szkół. Pro wa dzą tam ba da -
nia prze sie wo we. Po cie sza -
ją ce jest to, że wie le wad da
się szyb ko sko ry go wać.

Rów nież ro dzi ce są co raz
bar dziej świa do mi pro ble -
mu. Co raz czę ściej zda ją so -
bie spra wę, że za nie dba nia
mo gą po waż nie rzu to wać na
do ro słe ży cie dziec ka.

- W przed szko lu w Wo li
Za rzyc kiej (gm. No wa Sa -
rzy na) ma my dzie ci wy ma -

ga ją ce ta kiej po mo cy i każ de
z nich jest nią ob ję te – przy -
zna je jed na z opie ku nek.
Ro dzi ce chwa lą ta kie dzia ła -
nia. - Dzię ki wi zy tom u lo -
go pe dy mój sy nek co raz le -
piej in te gru je się z gru pą, a
wa da wy mo wy za ni ka - wy -
ja śnia pa ni Ania, ma ma sied -
mio let nie go Tom ka.

Sta ra i spraw dzo na za sa da
mó wi, że le piej za po bie gać
niż le czyć, dla te go war to
po świę cić wła snym dzie -
ciom wię cej cza su, a wir tu -
al ny świat za stą pić roz mo -
wą i za ba wą tra dy cyj ny mi
za baw ka mi.

Ciąg dalszy ze str. 1.

W per spek ty wie dłu go fa lo we go funk -
cjo no wa nia przed się bior stwa w po sza no -
wa niu za sad zrów no wa żo ne go roz wo ju,
ochro na śro do wi ska mo że być spo so bem
na jed no cze sną po pra wę wy ni ków fi nan -
so wych po przez re duk cję kosz tów cho -
ciaż by ener gii jak i po zy tyw ny od biór
spo łecz ny, wy ra żo ny zwięk sze niem licz -
by klien tów i ich lo jal no ści. Dzia łal ność
pro śro do wi sko wa po win na sta no wić
kom ple men tar ną część po li ty ki za rzą dza -
nia fir mą. Zba lan so wa ne po łą cze nie
aspek tów eko no micz nych oraz spo łecz nie
od po wie dzial nych jest wy róż ni kiem naj -
lep szych przed się biorstw.

Zbli ża ją ca się zmia na ure gu lo wań w za -
kre sie utrzy ma nia po rząd ku i czy sto ści
sta wia przed na mi no we wy zwa nia, któ -
rym sta ra my się spro stać, kon se kwent nie
re ali zu jąc za ło że nia zno we li zo wa nej usta -
wy. Spół ka Sta re Mia sto -Park pró bu je od -
na leźć się w ob li czu nad cho dzą cych
zmian po przez mo der ni za cję i roz bu do wę
nie zbęd nych in sta la cji, aby ja ko w peł ni
kom pe tent ny part ner być go to wym na li -
piec 2013 r. Ko niecz ność do sto so wa nia
się do no wych ure gu lo wań w sfe rze go -
spo dar ki od pa da mi to głów ny cel na nad -
cho dzą ce mie sią ce. Jed nak że na wet w ob -
li czu no wych za sad go spo da ro wa nia od -
pa da mi, kwe stie zwią za ne z ochro ną

śro do wi ska sta no wią je den z prio ry te tów
na szej po li ty ki.

Rów nie waż ną dzia łal no ścią obok
wspo mnia ne go po wy żej pro fi lu ko mu -
nal ne go jest dzia łal ność ko mer cyj na w
po sta ci Par ku Prze my sło we go Gmi ny
Le żajsk, któ ry sta no wi rów no rzęd ny ele -
ment stra te gii SMP. Nad rzęd ne za da nia
Par ku to dba nie o roz wój lo kal nej przed -
się bior czo ści, ak tyw ne za bie ga nie o no -
we in we sty cje, by cie otwar tym na no we
ini cja ty wy go spo dar cze, za pew nia nie
przy ja zne go kli ma tu i pro fe sjo nal nej ob -
słu gi dla in we sto rów, ale tak że wspie ra -
nie przed się bior ców już dzia ła ją cych w
Par ku.

Pro wa dze nie dwóch od ręb nych dzia łal -
no ści wy ma ga spo ro na kła dów i szcze gól -
nie du że go za an ga żo wa nia z ra cji dwo ja -
ko ści pro fi li, a co za tym idzie i róż no rod -
no ści na po ty ka nych pro ble mów. Nie miej
jed nak obie ak tyw no ści trak tu je my rów -
no rzęd nie, chcąc za pew nić za rów no na -
szym Klien tom, jak i In we sto rom wy so ki
sto pień pro fe sjo na li zmu oraz sze ro kie za -
ple cze eks perc kie.

W swo jej dzia łal no ści kie ru je my się
mot tem Hen ry’ego Ford’a „Po łą cze nie sił
to po czą tek, po zo sta nie ra zem to po stęp,
wspól na pra ca to suk ces”, su ge ru jąc, iż
ko niecz na jest pra ca i za an ga żo wa nie obu
stron, aby osią gnąć ob ra ne ce le - cze go
ży czy my so bie i na szym Ko ope ran tom. 

Pra gnie my ser decz nie po dzię ko wać wszyst kim na szym Klien tom, Ko ope ran tom i Sym pa -
ty kom za za ufa nie i współ pra cę w 2012 ro ku. Ży czy my dal szych suk ce sów, uda nych in we -
sty cji i po myśl no ści w nad cho dzą cym no wym ro ku.

Pre zes Za rzą du, Mar ta Zyg munt  wraz z pra cow ni ka mi

Na tu ral nie, że Sta re Mia sto -Park! Pro ble mów lo go pe dycz nych 
nie moż na lek ce wa żyć

Za ję ci obo wiąz ka mi za wo do wy mi ro dzi ce, nie kie dy nie ma ją wy star cza ją co cza su na
roz mo wę czy za ba wę z dziec kiem. Po zor nym roz wią za niem jest kom pu ter bądź te le wi -
zor. Pro blem w tym, że spę dza nie przez dziec ko wie lu go dzin przed ekra nem czy mo ni -
to rem mo że pro wa dzić do za bu rzeń mo wy.
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HU FIEC LE ŻAJSK

W fe sti wa lu wzię ło udział
po nad 140 uczest ni ków z
pod kar pac kich huf ców. W
ka te go rii so lo wej pierw sze
miej sce otrzy ma ła druh na
An na Rej man z Le żaj ska,
na to miast w ka te go rii ze spo -
ło wej wy grał le żaj ski „So -
czek Band”. Naj waż niej sza
na gro da - Grand Prix, po wę -
dro wa ła do ze spo łu „Bry ga -
da Zie lo no -Czar nych” ze
Sta lo wej Wo li.

W or ga ni za cji fe sti wa lu
po mo gli: po seł Zbi gniew
Ry na sie wicz, sa mo rzą dy

po wia tu, mia sta oraz gmi ny
Le żajsk, Ze spół Szkół
Tech nicz nych, Szko ła Pod -
sta wo wa nr 2, Ośro dek
Szkol no –Wy cho waw czy w
Le żaj sku, Elek tro cie płow -
nia No wa Sa rzy na, Gru pa
Ży wiec S.A. Bro war w Le -
żaj sku, Miej ski Za kład Ko -
mu nal ny, Sta re Mia sto
Park, Di gi tal Cen ter, Warsz -
ta ty Te ra pii Za ję cio wej w

Le żaj sku, Me ta lo pla sty ka
J&T, Sklep Mu zycz ny
AKORD, Dru kar nia Em ka
oraz Stu dio Na grań RE VO

– To masz Ky cia. Wię cej in -
for ma cji na te mat Fe sti wa lu
HiT moż na zna leźć na
www.hit.zhp.le zajsk.pl.

ZDZI SŁAW JA NECZ KO

My ślą prze wod nią kon fe ren cji by ło przy bli że nie
ko re ań skim przed się bior com moż li wo ści in we sty -
cyj nych wo je wódz twa pod kar pac kie go, sche ma tów
wspar cia fi nan so we go ofe ro wa nych przez spe cjal -
ne stre fy eko no micz ne oraz umoż li wie nie na wią za -
nia kon tak tów z pol ski mi fir ma mi w kon tek ście
ewen tu al nej współ pra cy.

Oprócz pre zen ta cji wo je wódz twa, Rze szo wa, Spe -
cjal nej Stre fy Eko no micz nej Eu ro -Park Mie lec oraz
Wi sło san, ko re ań scy przed się bior cy mo gli za po znać
się z ofer tą in we sty cyj ną Par ku Prze my sło we go Gmi -
ny Le żajsk, in for mu ją cą o te re nach in we sty cyj nych i
ko lej nych fir mach, któ re zde cy do wa ły się roz po cząć
dzia łal ność w le żaj skim par ku. Po czę ści ofi cjal nej
uczest ni cy mi sji go spo dar czej za sie dli do roz mów z
przed sta wi cie la mi ży cia go spo dar cze go re gio nu, w
któ rych uczest ni czy li przed sta wi cie le pol skich firm z
branż in te re su ją cych Ko re ań czy ków.

Od 16 do 18 li sto pa da w Le żaj sku od by wał się IX Fe sti wal Pio sen ki Har cer skiej i Tu -
ry stycz nej „HiT 2012”. Or ga ni za to ra mi Fe sti wa lu by ła Ko men da Huf ca w Le żaj sku
oraz Miej skie Cen trum Kul tu ry.

Har cer skie spo tka nie z pio sen ką

Wi zy ta przed się bior ców z Ko rei
W ra mach mi sji go spo dar czej zor ga ni zo wa nej przez Pol ską
Agen cję In for ma cji i In we sty cji Za gra nicz nych, dzie się ciu przed -
sta wi cie li firm z Ko rei Po łu dnio wej od wie dzi ło wo je wódz two
pod kar pac kie. By ła to do sko na ła oka zja do za pre zen to wa nia
ofer ty in we sty cyj nej Par ku Prze my sło we go Gmi ny Le żajsk.
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TO MASZ KUŹ NIAR

Fi nan so we wspar cie uzdol nio nej
mło dzie ży by ło moż li we dzię ki
środ kom z Aka de mii Roz wo ju Fi -
lan tro pii w Pol sce, sa mo rzą du, lo -
kal nych sto wa rzy szeń i pry wat -
nych dar czyń ców.

Dzię ki te mu przy zna no dzie więć
sty pen diów o war to ści 3420 zł.  Uro -
czy ste spo tka nie zo sta ło zor ga ni zo -
wa ne w re stau ra cji "Sto krot ka” w

Gie dla ro wej. Jak pod kre śla li or ga ni -
za to rzy, w tym na bo rze by ło dwa ra -
zy wię cej wnio sków niż w ro ku
ubie głym, a wy róż nie ni sty pen dy ści
wy ka za li się wy so ki mi wy ni ka mi w
na uce, do dat ko wy mi osią gnię cia mi
na uczel niach oraz du żym za an ga żo -
wa niem  w pra cy spo łecz nej na
rzecz swo ich miej sco wo ści. To zna -
czy, że pro gram tra fił w spo łecz ne
ocze ki wa nia i moż na mieć na dzie ję,
że bę dzie się roz wi jał.

KA TA RZY NA DEC 

- My cie po jaz dów w le -
żaj skim BKF jest opar te na
pię ciu pro gra mach. Pierw -
szy z nich to „tur bo
oprysk”. Słu ży on do na -
nie sie nia na au to szam po -
nu pod ni skim ci śnie niem,
w ten spo sób roz po czy na
się zmięk cza nie bru du –
tłu ma czy Da riusz Wa la nia,
wła ści ciel myj ni.  

Dru gi etap to „my cie
bez do ty ko we”, opar te na
wy so kiej tem pe ra tu rze i
uży ciu prosz ku o dzia ła niu
che micz nym i me cha nicz -
nym. Tem pe ra tu ra jest tak
do bra na, aby pro szek nie
roz pusz czał się  w ca ło ści.
Dzię ki te mu je go czą stecz -
ki zbi ja ją czą stecz ki bru -
du. Ta kom bi na cja da je
lep szy efekt my cia. Ca łość
do ko nu je się pod wy so kim
ci śnie niem li czą cym ok.
90 ba rów. Etap ko lej ny to
„spłu ki wa nie”, w trak cie
któ re go z sie ci le je się
zwy kła wo da. 

Czwar ty pro gram no si
na zwę „kon ser wa cja po li -
me rem”. Po li mer to no -
wo cze sny wosk, któ ry
róż ni się od tra dy cyj ne go
tym, że jest od nie go du żo
tward szy. - Dzię ki te mu
na no sząc go na sa mo chód
nie two rzy my lep kiej war -
stwy, do któ rej mógł by
przy le piać się brud.  Dzię -
ki wy so kiej tem pe ra tu rze
ok. 50 stop ni oraz ci śnie -
niu 90 bar po li mer klei się

do la kie ru – pod kre śla wła ści cie -
le myj ni. 

My cie sa mo cho du na BKF koń -
czy się „na błysz cza niem i osu sza -
niem”. W prak ty ce jest to spłu ki -
wa nie wszyst kie go wo dą nie po -
sia da ją cą żad nych za bru dzeń, a
więc ta ką, z któ rej usu nię to
związ ki wap nia, oraz in ne nie po -
żą da ne ele men ty.

Myj nia BKF jest czyn na ca łą

do bę, sie dem dni w ty go dniu.
Znaj du je się nie opo dal szpi ta la
oraz sta cji pa liw NA NI. - Kie row -
com ofe ru je my od ku rzacz oraz
trzy sto iska do my cia tech no lo gią
bez do ty ko wą. To umoż li wia do -
kład ne wy czysz cze nie po jaz dów
bez ko niecz no ści uży wa nia szczo -
tek i gą bek, co eli mi nu je ry zy ko
po wsta nia za ry so wań – za pew nia
Da riusz Wa la nia.  

REKLAMA

Sty pen dia 
dla uzdol nio nych

3 li sto pa da był szcze gól nym dniem dla dzie wię ciu stu den tów z gmi ny 
Le żajsk wy róż nio nych sty pen dia mi na uko wy mi w ra mach pro gra mu
"Agraf ka Ago ry"

FOT. T RUP

MATERIAŁ PROMOCYJNY

No wa myj nia już dzia ła
Uwa ga kie row cy. Od paź dzier ni ka przy ul. War szaw skiej w Le żaj sku dzia ła myj nia sa mo cho do wa
BKF.  To jed na z naj no wo cze śniej szych te go ty pu sie ci w Pol sce. BKF ofe ru je tech no lo gię czysz cze nia
i kon ser wa cji po jaz dów opar tą na 20-let nim do świad cze niu in ży nie rów i che mi ków.

Myj nia BKF jest otwar ta 24/h. Dys po nu je trze ma sto iska mi do my -
cia i od ku rza czem



Świę to Bo że go Na ro dze -
nia to naj bar dziej uro czy ste
świę to w na szej tra dy cji.
Świę ta, na któ re wszy scy
cze ka my z utę sk nie niem.
Świę ta, do któ rych przy go to -
wu je my się dłu go i sta ran nie.
Są to dni, kie dy po świę ca my
wię cej cza su i cie pła swo jej
ro dzi nie i bli skim. Bo że Na -
ro dze nie to czas szcze gól ny
dla nas wszyst kich, dla te go
przy go to wa nia do te go świę -
ta wy ma ga ją od nas spo ro
pra cy i po świę ce nia.

Przed świą tecz ny „szał” w

skle pach czę sto za czy na się
już na po cząt ku grud nia i
trwa do ostat nich go dzin
przed wi gi lij ną wie cze rzą,
wte dy naj czę ściej ku pu je my
pro duk ty spo żyw cze. Przed -
świą tecz ne za ku py to oczy -
wi ście nie tyl ko tzw. „spo -
żyw ka”, ale rów nież gwiazd -
ko we pre zen ty. Zna le zie nie
ide al ne go gwiazd ko we go
pre zen tu wca le nie jest ła twe.
Tym bar dziej ku pić du żo, a
wy dać ma ło.

Oso by, któ re od kła da ją za -
ku py na ostat nią chwi lę bę dą

szcze gól nie za do wo lo ne z
moż li wo ści zro bie nia za ku -
pów w nie dzie lę han dlo wą.
Nie dzie la han dlo wa, któ ra
wy pa da na ogół ty dzień
przed świę ta mi, bę dzie szan -
są na ro dzin ne za ku py dla
osób, któ re pra cu ją w cią gu
ty go dnia. Wol ny dzień od
pra cy sprzy ja spo koj nym i
prze my śla nym za ku pom.

- Wie le osób chce za zna -
czyć świą tecz ny czas rów -
nież od po wied nim stro jem,
czuć się wy jąt ko wo. Czę sto
zo sta wia my naj więk sze za -
ku py na ostat nią chwi lę, stąd
ko lej ki do kas i nie po trzeb ne
ner wy - mó wi pa ni Ilo na,

współ wła ści ciel ka sie ci skle -
pów z odzie żą i obu wiem
STI LEX. - Te go ro ku i my
za mie rza my otwo rzyć na sze
skle py, któ re bę dą czyn ne
jak w so bo tę, czy li w go dzi -
nach od 9:00 do 14:00. Ga le -
rie han dlo we z pew no ścią
bę dą przy cią ga ły klien tów
pro mo cja mi, dla te go my
rów nież przy go tu je my dla
klien tów na ten dzień spe -
cjal ne nie spo dzian ki. Wi gi lia
w tym ro ku wy pa da w po -
nie dzia łek, dla te go w na -
szych skle pach nie dzie lę
han dlo wą pla nu je my w dniu
16 grud nia, aby dać na szym
klien tom wię cej cza su. Sa ma

wiem, że wy bór od po wied -
nie go stro ju na świę ta nie jest
pro stą de cy zją, dla te go nie
zo sta wiam te go na ostat nią
chwi lę – do da je pa ni Ilo na.

Ro biąc świą tecz ne za ku py
w ga le riach han dlo wych i hi -
per mar ke tach za cho waj my
zdro wy roz są dek – nie daj -

my się oszu kać re kla mie.
Spraw dzaj my ce ny, nie su -
ge ruj my się tyl ko slo ga na mi
pro mo cyj ny mi, któ re czę sto
są tyl ko chwy tem mar ke tin -
go wym. Bar dzo czę sto w go -
rącz ce przed świą tecz nych
za ku pów po śpiech by wa
złym do rad cą.
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MATERIAŁ PROMOCYJNY

16 grudnia tj. 
w niedzielę,
sklepy STILEX
będą czynne od
godz. 9 do 14.
Tego dnia na
klientów czekają
specjalne
niespodzianki.

•Le żajsk, ul. Że rom skie go 4
•Łań cut, ul. Grun waldz ka 80
•Pa li ków ka 419 A

Nie dzie la han dlo wa

REKLAMA
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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

3 gazety

12 tys egzemplarzy

40 tys czytelników

Reklama i Media
• Reklama już od 20 zł!
• Insert ulotek od 5 gr

ZADZWOŃZADZWOŃ
506 551 427506 551 427

AU TO -MO TO USŁU GI  

CZYSZ CZE NIE ta pi cer ki sa mo cho -
do wej, www.arex -lan cut.pl,
600 640 360  

DIA GNO STY KA kom pu te ro wa.
Da mau to, 790 778 928  

KLI MA TY ZA CJA, ozo no wa nie, od -
grzy bia nie. „Au to -ser wis M. Cze -
cho wicz” 603 859 995

KLI MA TY ZA CJA, od grzy bia nie,
ozo no wa nie, www.arex -lan -
cut.pl, 600 640 360  

LPG mon taż i ser wis in sta la cji ga -
zo wych.  „Au to -ser wis M. Cze -
cho wicz” 603 859 995

NA PRA WA ukła dów ha mul co -
wych i za wie szeń. „Au to -ser wis
M. Cze cho wicz” 603 859 995

NA PRA WA sa mo cho dów, kom -
plek so wo. PNT -PKS, 17 225 32 42 

NA PRA WA za wie szeń i ha mul -
ców. Da mau to, 790 778 928  

OKRĘ GO WA sta cja kon tro li po jaz -
dów. PNT -PKS, 17 225 32 42

OLE JE i fil try bez płat na wy mia na,
przy za ku pie w na szym ser wi sie.
„Au to -ser wis M. Cze cho wicz”
603 859 995

OLE JE, fil try sprze daż, bez płat na
wy mia na, www.arex -lan cut.pl,
600 640 360  

OPO NY wy mia na. Da mau to,
790 778 928  

POD WO ZIA kon ser wa cja. Da mau -
to, 790 778 928 

SPRZĘ GŁA i roz rzą dy wy mia na.
Da mau to, 790 778 928  

AU TO -MO TO PRZY CZE PY 

PRZY CZE PY sa mo cho do we  - pro -
duk cja. Rak sza wa, 17 226 05 00  

KOST KA BRU KO WA

KOST KA bru ko wa ukła da nie.
Dzia ła my w ca łym wo je wódz -

twie! 668 144 479, 17  224 13 85  
KOST KA bru ko wa i gra ni to wa.
Sprze daż i ukła da nie. Gwa ran cja
5 lat!  Mark pol -bruk 606 322 081 

MA SZY NY/NA RZĘ DZIA
/WY NA JEM/USŁU GI

KO PAR KO -ła do war ka, www.excel -
-lan cut.pl, 604 637 206  
KO PAR KO -ła do war ka, trans port z
wy wrot ką HDS. Mark pol -bruk
606 322 081

WY PO ŻY CZAL NIA elek tro na rzę -
dzi i ma szyn bu dow la nych, sprzęt
za wsze go to wy do pra cy, ob słu -
gi wa ny przez au to ry zo wa ny ser -
wis.  Łań cut, ul. Ko cha now skie go
88A, tel. 600 584 162 

USŁU GI zwyż ką do 18 me trów,
wy cin ka drzew, pra ce na wy so ko -
ści. An to ni Cią pa ła, 889 999 093 

BU DO WA/RE MON TY

DO CIE PLA NIE bu dyn ków,
www.san der.ri nus.pl, 607 453 466

IN STA LA CJE sa ni tar ne i grzew cze
- ener go osz częd ne. Akwa -So lar
17 225 35 10

IN STA LA CJE wod no -ka na li za cyj -
ne i cen tral ne ogrze wa nie. Dzia ła -
my w ca łym wo je wódz twie!
668 144 479, 17  224 13 85  

MA LO WA NIE, szpa chlo wa nie,
www.uni -rem.eu, 726 580 335

OKNA, drzwi, bra my. U nas za -
wsze pro mo cja! LCN, 602 513 023,
16 641 32 88

RE MON TY bu dyn ków.  Dzia ła my
w ca łym wo je wódz twie! 668 144
479, 17  224 13 85  

RE MON TY do mów i miesz kań,
www.excel -lan cut.pl, 604 637 206  

SA NI TAR NE urzą dze nia, wy mia na
i mon taż.  Dzia ła my w ca łym wo -
je wódz twie! 668 144 479, 
17  224 13 85  

ŚCIAN KI gip so wo -kar to no we -
mon taż, www.uni -rem.eu,
726 580 335 

WY LEW KI, tyn ki ma szy no wo,
www.wy lew ki ma szy no wo.pl,
17 242 80 48, 607 160 013 

USŁU GI re mon to wo -bu dow la ne,
www.san der.ri nus.pl, 607 453 466

FI NAN SE  

AVI VA ubez pie cze nia ma jąt ko we,
zdro wot ne, na ży cie i in ne. Te raz
ubez pie cze nie do mu i miesz ka nia
5% ta niej (do 20 grud nia).  Do rad ca
ds. ubez pie czeń i in we sty cji Mag -
da le na Win ter, tel. 602 199 458    

UBEZ PIE CZE NIA TU iR War ta S.A.
w Le żaj sku ul. Tar go wa 11, Koł łą -
ta ja 1B tel. 17 242 75 85

UBEZ PIE CZE NIA, wszyst kie ro -
dza je. Mar lo, 17 225 52 14   

FIR MA

Ka sy Fi skal ne - sprze daż –ser wis.
Ter mi na le płat ni cze in sta la cja –
ser wis. Elek tro com, Łań cut ul.
Da nie le wi cza 5 , Tel. 722 05 13 13  

IN TER NET/KOM PU TE RY/TV   

DE KO DE RY cy fro we do te le wi zji
na ziem nej DVB -T  - du ży wy bór ni -
skie ce ny.  Elek tro com Łań cut ul.
Da nie le wi cza 5 , Tel. 722 05 13 13  

IN TER NET mo bil ny LTE, naj szyb -
szy w Pol sce do 150 Mb/s, MTV S.
Lęcz nar, 17 225 01 10,  

KOM PU TE RO WE ze sta wy, ak ce -
so ria, pod ze spo ły. Ser wis, roz bu -
do wa, mo der ni za cja. Sklep Vic -
tor, Łań cut, Pił sud skie go 26, 17
225 86 44

NA PRA WA lap to pów, płyt głów -
nych, te le wi zo rów LCD. Ser wis
elek tro nicz ny MTV S. Lęcz nar, 
17 225 01 10 

NA PRA WA, ser wis kom pu te rów i
kas fi skal nych SET COM, 
17 225  77 92

ME BLE

ME BLE na wy miar, ku chen ne, po -
ko jo we, mło dzie żo we, sa lo no we,
sy pial nia ne, sza fy i gar de ro by, za -
bu do wy wnęk, Po miar, pro jekt i
trans port gra tis.  www.mar go -
-me ble.pl, 17 225 06 44  

ME BLE NA WY MIAR, kuch nie,
sza fy, gar de ro by, za bu do wy
wnęk, po ko jo we, ła zien ko we,
biu ro we. Le żajsk ul. Rze szow ska
58, tel. 796 527 568  

ME BLE na za mó wie nie, ku chen -
ne biu ro we, sza fy pod za bu do wę,
Prze worsk, ul. Gim na zjal na 51,
512 288 655 

TA PI CER STWO me blo we, wy rób i
re no wa cja me bli, Prze worsk, ul.
Gim na zjal na 51,  512 288 655

SA LON ME BLO WY Re tro. Naj lep -
sze ce ny, naj więk szy wy bór. Le -
żajsk, ul. Spół dziel cza 8 (plac
Agro my GS), tel. 17 240 23 40,
www.sa lon re tro.pl

NA GROB KI  

NA GROB KI, gro bow ce. Za kład
Ka mie niar ski Pa weł Ku cab, 
501 656 559

NA GROB KI, gro bow ce, rzeź ba w
ka mie niu. Za kład Ka mie niar ski
Piotr So cha, 728 991 019

NIE RUCH MO ŚCI 

MIESZ KA NIA BEZ CZYN SZO WE,
no we w sta nie de we lo per skim,
pow. od 51 do 68 m². Łań cut, ul.
Ko ściusz ki (spo koj na oko li ca). Fir -
ma LART tel. 664 629 056

OGRO DY/BRA MY
/OGRO DZE NIA  

BRA MY i ele men ty ogro dze nio -
we, bram ki, słup ki. Rak sza wa,
17 226 05 00  

BRA MY ogro dze nio we i ga ra żo -
we, ogro dze nia, ba lu stra dy,
www.agwil.ri nus.pl, 17 242 96 55

OGROD NI CZY Dom Han dlo wy,
wszyst ko dla ogro du i go spo dar -
stwa, Prze worsk, ul. Lwow ska 6,
16 649 01 27 

OGRZE WA NIE DO MU

BRY KIE TY ta nio. Da kam, 664 046
480

BRY KIET TOR FO WY. Ta niej niż
wę giel, wy so ka ja kość, moż na
mie szać z wę glem i drew nem,
brak czar nej sa dzy, po piół moż na
wy ko rzy stać ja ko na wóz do ro -
ślin. Le żajsk ul. Nad Sto ja dłem,
tel. 605 075 705 

DREW NO ko min ko we -opa ło we,
buk, grab, dąb, brzo za. Trans port
gra tis. 602 367 462, 602 367 352 

DREW NO opa ło we: Pro mo cyj ne
ce ny! Da kam, 664 046 480

DREW NO opa ło we i ko min ko we,
sprze daż ra tal na, Ł. Ko wal, 
691 978 470 

WĘ GIEL, kost ka, orzech, miał,
sprze daż ra tal na, Ł. Ko wal, 
691 978 470

KO LEK TO RY sło necz ne, 45% do ta -
cji. Akwa -So lar 17 225 35 10 

PRA WO
/TŁU MACZE NIA PISM

OD SZKO DO WA NIA. Pro wi zja od
5%.  Kan ce la ria Praw na Pa weł Ko -
zik, Łań cut, ul. Pił sud skie go 5, tel.
509 674 468 

PO MOC PRAW NA, po ra dy, umo -
wy, od wo ła nia od de cy zji, skar gi
do są dów ad mi ni stra cyj nych.
Kan ce la ria Praw na Pa weł Ko zik,
Łań cut, ul. Pił sud skie go 5, 
tel. 509 674 468 

Biu ro tłu ma czeń Mar lo, 
17 225 52 14 

ROL NIC TWO 

KON CEN TRA TY, pa sze, śru ta so -
jo wa, na wo zy. Kon ku ren cyj ne ce -
ny! „Go spo darz” 17 226 59 01  

WE SE LA/IM PRE ZY

BAN KIE TY, im pre zy, kon fe ren cje,
www.mo tel bog dan ka.com.pl,
Łań cut, 17 225 71 59

FO TO GRA FIA ślub na i fil my,
www.we dlu xe.pl, 787 139 801  

FILM I FO TO GRA FIA, we se la, im -
pre zy oko licz no ścio we i in ne.
www.prze mek bi lin ski.pl,
tel. 509 371 124

LI MU ZY NA wy na jem, we se la, im -
pre zy oko licz no ścio we, stud -
niów ki, 600 133 600

STRO JE NIE sal we sel nych i ko -
ścio łów. „De ko ra tor nia na pię -
trze”, tel. 665 950 913 

SUK NIE ŚLUB NE, szy cie na za mó -
wie nie. Pra cow nia ślub na Dia -
mor. 606 642 812 

WE SE LA, wol ne ter mi ny, al ko hol
gra tis, www.mo tel bog dan -
ka.com.pl, Łań cut,  17 225 71 59

WE SE LA, ko mu nie, chrzci ny, spo -
tka nia in te gra cyj ne, noc le gi, sa le
kon fe ren cyj ne, www,re stau ra cja -
-sto krot ka.pl, Gie dla ro wa, 
17 242 51 07 

WE SE LA, im pre zy oko licz no ścio -
we, Re stau ra cja Za ścia nek,
Le żajsk ul. Rze szow ska 10, 
17 242 08 56  

WY PO SA ŻE NIE WNĘTRZ  

PA NE LE ścien ne i pod ło go we –
ukła da nie, www.uni -rem.eu,
726 580 335

PAR KIE TY i eg zo ty ki. Drew nia ne
pod ło gi Bar li nek. Sprze daż -mon -
taż, 508 376 663

PAR KIER TY, usłu gi par kie ciar skie.
Bar li nek, 508 376 663

PA RA PE TY i ko min ki. Za kład Ka -
mie niar ski Pa weł Ku cab, Prze -
worsk - Gwiz daj, 501 656 559

PŁYT KI ce ra micz ne. Sa lon „Ka zi -
mierz” za pra sza. Łań cut, ul. Ko -
ściusz ki 52A tel. 17 225 78 36, Ja ro -
sław ul. Pruch nic ka 11 
tel. 16 623 05 93

PŁYT KI, wan ny, lu stra, ce ra mi ka
sa ni tar na. Naj niż sze ce ny w re -
gio nie. Łań cut, Pił sud skie go  70/7,
663 328 532

USŁU GI/PO ZO STA ŁE 

ZA BIE GI LA SE RO WE, de pi la cja la -
se ro wa, za my ka nie na czyń krwio -
no śnych, re duk cja prze bar wień,
le cze nie trą dzi ku. Ga bi net ko sme -
tycz ny „Pre stiż”, Łań cut, ul. Pił -
sud skie go 24, tel. 660 279 170

REKLAMA

Więcej na www.lokalnemedia.eu
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Zapraszamy do skorzystania  
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