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go dnia. Zaczęło się od wspólnej 
wigilii, akurat szły wtedy święta – 
wspomina.

Skąd w nazwie fundacji hiszpań-
skie słowo „contigo”, oznaczające 
po polsku „z Tobą”? – To moje cre-
do: Jestem jednym z Was, jestem 
z Wami, jestem z Tobą. A po hisz-
pańsku dlatego, ponieważ podpo-
wiedziała mi to zaprzyjaźniona 
iberystka – tłumaczy prezes Re-
izer. To budowanie wspólnoty pod-
kreśla także logo fundacji, w któ-
rym słowo „Contigo”, znajduje się 
pod ochraniającym je parasolem.

Tworzenie Zakładu Aktywności 
Zawodowej w Woli Dalszej, to nie 
była droga usłana różami. Trzeba 
się było zmierzyć z jakże typową 
zawiścią i niekompetencją urzęd-
ników. – Chwilami czułem się, jak-
bym bił głową w betonową ścianę 
– opowiada Andrzej Reizer. Wspól-
nymi siłami ścianę udało się skru-
szyć. – Wtedy i później mogłem li-
czyć na życzliwość i wsparcie. Wie-
le zawdzięczam m.in. Dariuszowi 
Jankowskiemu, szefowi Biura Ob-
sługi Kancelarii Prezydenta RP 
Lecha Kaczyńskiego, który zginął 
później w katastrofie smoleńskiej.

Pierogi z Woli Dalszej 
– Zakład zatrudnia trzydzieści 

dwie osoby ze znacznym i umiar-
kowanym stopniem niepełno-
sprawności, ponad 50 proc. z nich 
ma orzeczony stopień znaczny. 
Zajmują się głównie przygoto-

wywaniem posiłków, ale nie tyl-
ko – mówi główna księgowa Anna 
Michno, która pracuje w Zakładzie 
Aktywności Zawodowej od począt-
ku. Jest w grupie osób zatrudnio-
nych jako wsparcie dla niepełno-
sprawnych. – Korzystamy z dofi-
nansowania na działalność ZAZ 
z PFRON. Jego wysokość wynosi 
18 500 zł na 1 osobę niepełno-
sprawną na cały rok. To za mało, 

dlatego resztę, coraz większą, wy-
pracowuje sam zakład. 

W zakładzie w Woli Dużej po-
wstają pyszne potrawy, to przede 
wszystkim pierogi – ruskie, z grzy-
bami, mięsem, kapustą a w sezonie 
z owocami. Są wykonywane ręcz-
nie, dzięki temu wszyscy klienci 
przyzakładowego baru mogą liczyć 
na prawdziwie domowe jedzenie. 
Warzywa pochodzą z ogródka za 
budynkiem, surowce mleczarskie 
wykorzystywane w przygotowa-
niu posiłków pochodzą ze Spół-
dzielni Mleczarskiej Mlekovita Od-
dział Resmlecz w Trzebownisku.

Na piętrze budynku znajduje 
się hotel, w piwnicy jest pralnia. 
Zatrudnieni w zakładzie pracują 
w kuchni, obsługują gości hote-
lowych i klientów baru, sprząta-
ją pokoje. – Trzeba sobie radzić. 
W ten sposób niepełnosprawni 
uczą się życia wśród ludzi, otwie-
rają się. Zaczynają lepiej funkcjo-
nować w swoich domach rodzin-
nych – mówi pan Andrzej. – A wie-
lu z nich dzięki zdobytym umie-
jętnościom i ukończonym kursom 
skutecznie szuka kolejnej pracy 
już poza zakładem.

Pracy dużo, ale to fajnie
Anna Jaźwa pracuje przy przygo-

towywaniu posiłków. W zakładzie 
od 1,5 roku. – Wcześniej prowadzi-
łam działalność gospodarczą, ale 
zdrowie nie pozwalało poświęcić 
się temu na sto procent – mówi. 
– Trafiłam do „Contigo” i jestem 
bardzo zadowolona. Opiekę nad 
ośmioma osobami pracującymi 
w kuchni sprawuje Elżbieta Go-
lenia. – Pracy dużo, ale nie narze-
kamy, bo jest fajna – śmieje się.  
– Zajmujemy się m.in. cateringiem, 
w tej części kuchni powstaje też 
danie dnia. 

„Contigo” dostarcza wyroby 
do punktów gastronomicznych 

w Łańcucie, między innymi w przy-
chodni, kiosku obok starostwa po-
wiatowego oraz barze „KREDENS” 
obok dworca PKS. Oprócz piero-
gów można tam przekąsić gołąbki, 
spróbować pysznego żurku, a na 
deser skosztować ciasta. Lokaliza-
cja jest doskonała, Łańcut licznie 
odwiedzają turyści, którzy chętnie 
zaglądają do „Contigo”.

Jak w rodzinie
Zakład na pierwszy rzut oka 

sprawia wrażenie normalne-
go, profesjonalnie prowadzone-
go przedsiębiorstwa. Ale pewne 
rzeczy go wyróżniają. Ciepła, wła-
ściwie rodzinna atmosfera i udo-
godnienia dla niepełnosprawnych. 
Mogą oni liczyć na codzienny do-
wóz do i z pracy. Dwa samochody 
transportują ich z całego powia-
tu, a są przypadki, że i z dalszej 
odległości. W budynku jest win-
da przystosowana do ich potrzeb. 
Mają zapewnioną na miejscu opie-
kę pielęgniarską i lekarską. – Tu 
są ludzie z różnymi schorzeniami 
– mówi pielęgniarka Helena Le-
pianka, w zakładzie od samego 

początku. – Praca z nimi czasem 
jest ciężka, ale przynosi efekty i to 
daje radość. 

Na miejscu pracownicy mają do 
dyspozycji pracownię rehabilita-
cji, ćwiczą pod opieką rehabili-
tantów. – Każdy może skorzystać 
z masaży czy lasera – mówi pan 
Andrzej. Pomieszczenie to poka-
zuje nam Ewa Szydełko. – Pracuję 
w kuchni, hotelu, pralni. To moja 
pierwsza praca. Szef przyjechał do 
mnie do domu, żeby zapytać, czy 
bym nie chciała tu pracować. Pani 
Ewa korzysta z rehabilitacji, w jej 
przypadku jest to hipoterapia.  
– Na początku bałam się, z czasem 
polubiłam jazdę konną. 

– Pracują 5,5 h dziennie. A cały 
wypracowywany zysk trafia na 
fundusz aktywizacji zawodowej. 
Całość tych pieniędzy wraca do 
niepełnosprawnych w różnych 
formach. Paleta możliwości jest 
niemała, może to być np. pomoc 
w zakupie protezy, wózek inwa-
lidzki wykonany na zamówienie 
i pod wymiar, wyjazd do sana-
torium, nieoprocentowana po-
życzka, pokrycie kosztów nauki 
i szkoleń czy dostosowanie ła-

zienki w domu do potrzeb osoby 
niepełnosprawnej. 

Andrzej Reizer mówi o panu 
Eugeniuszu „moja prawa ręka”. 
– Wyciągnąłem go z domu i już 
go nie oddam – uśmiecha się. Pan 
Eugeniusz Jucha po wypadku, po 
którym porusza się na wózku, na 
nową pracę czekał aż 15 lat. Do 
Woli Dalszej codziennie dojeżdża 
sam 12 km w jedną stronę z Żoły-
ni. – Mam swój samochód, więc nie 
korzystam z transportu zakładu. 
Usamodzielniłem się dzięki pracy 
tutaj. Siedząc w domu, człowiek 
chcąc nie chcąc dziczeje. Tu moż-
na wrócić do życia. Trzeba chcieć 
wykorzystać szansę.

Krzysztof Janisławski

Niepełnosprawni są pod opieką specjalistów. 
 Na zdjęciu pielęgniarka Helena Lepianka

Barbara i Janusz Szpunarowie (z lewej) pracują w kuchni, pochodzą 
z rodzinnej miejscowości Andrzeja Reizera (w środku). Pierwsza z prawej 
Elżbieta Golenia, kieruje pracą w kuchni 

– Szef przyjechał do mnie do 
domu, żeby zapytać, czy bym nie 
chciała tu pracować – opowiada 
Ewa Szydełko
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