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Cena 1,20 zł (w tym 8 % VaT)

Czytaj str. 5

jarosław  Trwają przygotowania do oczekiwanej przebudowy ul. Pogodnej, która ruszy w 2018 r.

Ul. pogodna 
szersza,
ogrodzenia 
do rozbiórki?

radymno  Rynek jest fatalną wizytówką miasta 

Wywiad z 
K. Romanem
burmistrzem

Radymna
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ChłopiCe  19 grudnia kolejna rozprawa

Wójt Andrzej Czyż 
nadal przed sądem 

jarosław Sesja Rady Miasta Jarosławia

Radni PiS 
obniżyli podatki 
nawet o połowę 

Czytaj str. 8
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Czytaj str. 7

Czytaj str. 4

planowana szerokość jezdni z chodnkiem

korCzowa  Dwóch oferentów zgłosiło się do przetargu na 
wykonanie inwestycji w Korczowej

Jest nadzieja, 
że tiry znikną

Czytaj str. 4
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 Okiem Czytelnika

jarosław Potrącenie na ul. Kraszewskiego

zmarła potrącona piesza

Wizytówka miasta, vis-à-vis ratusza – jedna z najładniejszych wi-
tryn na Starówce. A w niej… dwa przestarzałe plakaty zapra-

szające na imprezę, która odbyła się trzy miesiące temu. Jeszcze nie tak 
dawno na środku szyby wisiały dwa duże arkusze papieru z wynikami 
biegów z wakacji. Czy tak trudno, nawet jeśli lokal nie został jeszcze 
zagospodarowany, zrobić ładną witrynę promującą miasto? To prze-
cież budynek miejski, nie trzeba nikogo o zgodę pytać. 

Ekz

aktualności

jarosław  Plakaty z września jako dekoracja

Wizytówka rynku? 

Łu
ka

sz
 w

o
La

ńc
zy

k

er
ne

st
 k

o
ca

n

W środę 22 listopada ok. g. 20 
w jarosławskim szpitalu zmarła 
kobieta, która została potrącona 
na przejściu dla pieszych w oko-
licach skrzyżowania ul. kraszew-
skiego z kościuszki w Jarosławiu.

W środę przed godz. 18 doszło 
do potrącenie 70-letniej ko-

biety, mieszkanki Jarosławia przez 
samochód osobowy skoda octavia 

na skrzyżowaniu ul. Kraszewskie-
go i Kościuszki. 20-letni kierow-
ca, mieszkaniec gminy Laszki był 
trzeźwy. Na miejsce przyjechała 
ekipa pogotowia ratunkowego Cen-
trum Opieki Medycznej w Jarosła-
wiu oraz funkcjonariusze z Komen-
dy Powiatowej Policji w Jarosławiu, 
którzy ustalali przyczyny wypadku. 
Kobieta zmarła ok. g. 20 w szpitalu. 

Ekz
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EWA KŁAK-ZARZECKA

REDAKTOR NACZELNY

Tak uważam...    

ewazarzecka@ekspresjaroslawski.pl

Jak punkt widzenia zmienił się 
wraz z punktem siedzenia

Pamiętamy te dżdżyste dni listopadowe, gdy pan Waldemar Paluch 
jako kandydat do fotela burmistrza przemierzał jarosławskie chodni-
ki i tłumaczył przechodniom, jak miasto jest zadłużone, jak wysokie 
podatki ma, jak wszystko jest złe i do wymiany. Pamiętamy te pienią-
dze przedsiębiorców zainwestowane w bilbordy jeżdżące po mieście 
i rzucające w oczy hasła o gigantycznym długu miasta, o potrzebie 
likwidacji Straży Miejskiej, słupki, słupeczki, itp. A więc te hasła, któ-
re elektorat chwyta najszybciej. Dziś pan Waldemar Paluch już jako 
burmistrz tłumaczy się inaczej. Gdy kredyt zaciągali poprzednicy – 
to go przejadali, gdy on chce na ostatni rok swoich rządów zaciągnąć 
15 mln zł kredytu, by spełniać prośby mieszkańców i przypodobać 
się im – kredyt jest dobry. Gdy podatki były wysokie za poprzednika, 
teraz ich obniżenie nie leży po myśli włodarzy. Dlaczego? Bo prze-
cież chcą inwestować – tak odpowiada. Nie sposób zauważyć, że od 
trzech lat, a więc od początku kadencji  punkt widzenia zmienił się 
panu burmistrzowi wraz z punktem siedzenia.  
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Nowoczesny atlas kotów
Internet rozgrzał się do czerwoności po tym, jak prezes wszystkich Po-
laków został przyłapany na czytaniu „Atlasu kotów” podczas jakiejś 
ważnej debaty w Sejmie. Zupełnie nie wiadomo o co zaczęto mieć do 
niego pretensje. Po pierwsze, nie po to jest się prezesem, by osobiście 
angażować się we wszystkie ważne sprawy, po drugie – każdemu chwi-
la wytchnienia się należy. Po trzecie wreszcie, cóż złego jest w „Atlasie 
kotów”? Gdyby prezes czerpał inspirację z pism wybranych takiego czy 
innego Mao lub gdyby się rozkoszował czytaniem co poniektórych scen 
z rozlicznych powieści  Stephena Kinga lub chociaż Agaty Christie (że 
o Aleksandrze Marininie nie wspomnę), mogłoby to wzbudzić oburze-
nie. Gdyby zamiast rozwikływać spory dotyczące ustaw sądowniczych 
rozwiewając obawy co do swej  politycznej przyszłości, tkwił przy lek-
turze „Zbrodni i kary” Dostojewskiego, można by się go czepiać. Gdy-
by, lustrując ławy rządowe, wertował „Komu bije dzwon” Hemingwaya, 
można by pomyśleć, że kończy snuć plany dotyczące rekonstrukcji.  
Wreszcie, gdyby wziął do ręki (z obrzydzeniem, bo z obrzydzeniem) 
„Gazetę Wyborczą” i czytał wiadomości, można by to uznać za pewien 
rodzaj manifestacji politycznej lub ideologicznej. To samo tyczyłoby się 
prezesowej lektury „Zielonego Sztandaru”, „Naszego Dziennika”, czy – 
za przeproszeniem – „Krytyki Politycznej”. Ale czepiać się o „Atlas ko-
tów”? To już jest przesada. Pozostając w klimacie literackim można by 
rzec za Szekspirem  – wiele hałasu o nic.  Zresztą, nie wszyscy mają o to 
do prezesa pretensje. Atlas, który uświęcił był dłońmi i oczyma swemi, 
a także osobistą dedykacją,  trafił szybko na internetową aukcję, osiąga-
jąc zawrotne sumy. 
Podczas gdy prezes spokojnie czyta sobie w Sejmie o kotach,  w kon-
kurencji politycznej nastąpił prawdziwy przewrót. Ta rewolucja zjadła 
założyciela partii Nowoczesna, którego nazwisko do niedawna jeszcze 
widniało w nazwie partii. A teraz? A teraz wykolegowały go dwie kobie-
ty. Pierwsza z nich (zwana przez znaną prawniczkę i parlamentarzyst-
kę oraz wielbicielkę unijnej flagi „myszką agresorką”) najpierw sama 
zrezygnowała z kandydowania, a potem poparła inną kobietę, która 
w ostatecznej walce pokonała osamotnionego założyciela partii w  wy-
ścigu o berło przewodniczącego.  Na baczności powinien mieć się Paweł 
Kukiz i pod żadnym pozorem nie usuwać  Kukiza z nazwy Kukiz’15. 
Zwłaszcza, że wówczas zostałoby tylko „’15”. 

JAZDA  PO  WYBOJACH

Gabriel MAUER

Oprac. na podst. 
www.podkarpacka.policja.gov.pl  

(ToM)

POLICYJNE  
DONIESIENIA

RADYMNO

najechał na busa

Do kolizji doszło we wtorek  
21 listopada ok. g. 14 na dro-
dze w Skołoszowie w okolicy 
stacji paliw. Samochód do-
stawczy najechał na tył busa 
jadącego z pasażerami. Na 
szczęście nikomu nic się nie 
stało, ucierpiały jedyne pojaz-
dy. W akcji wzięli udział stra-
żacy z OSP w Radymnie oraz 
funkcjonariusze policji. Ruch 
odbywał się wahadłowo.

JAROSŁAW

Chciał oszukać na policjanta

W piątkowe popołudnie star-
szy mężczyzna odebrał telefon 
od osoby podającej się za funk-
cjonariusza policji. „Policjant” 
poinformował go o wypadku 
drogowym, którego sprawcą 
miał być starszy syn 70-lat-
ka. Warunkiem uniknięcia 
konsekwencji i pozytywnego 
załatwienia sprawy miało być 
przekazanie kwoty 27 tys. zł 
pracownikowi sądu.
Mężczyzna zorientował się, że 
może być ofiarą oszustwa. Po 
skontaktowaniu się z rodziną, 
zawiadomił policję. Oszust zo-
stał zatrzymany przez funkcjo-
nariuszy wydziału kryminalnego 
w Jarosławiu tuż po tym, kiedy 
przyszedł do domu pokrzyw-
dzonego i odebrał kopertę.
Mężczyzna został zatrzyma-
ny do wyjaśnienia.  Materiały 
zgromadzone w sprawie przez 
policję pozwoliły na przedsta-
wienie mu zarzutów usiłowa-
nia popełnienia przestępstwa.
Funkcjonariusze skierowali 
również wniosek  do Proku-
ratury Rejonowej w Jarosła-
wiu o zastosowanie wobec 
zatrzymanego wolnościowych 
środków zapobiegawczych. 
Decyzją prokuratury oszust 
ma pozostać pod dozorem po-
licyjnym, jednocześnie otrzy-
mał zakaz opuszczania kraju.



aktualności
powiat jarosławski Komisja Infrastruktury poparła potrzebę budowy drugiego mostu na Sanie

Czy dezyderat da nam most?
po raz kolejny burmistrz Walde-
mar paluch spotyka się z miesz-
kańcami. Chce przedstawić zre-
alizowane przez ostatnie miesiące 
inwestycje oraz swoje plany na 
przyszły rok zawarte w projekcie 
budżetu. 

Wszystkie spotkania zaplano-
wane są na g. 17. Pierwsze 

odbędzie się w środę 29 listopada 
w dzielnicy nr 7 w Szkole Podsta-
wowej nr 7 przy ul. Dolnoleżajskiej. 
Następne spotkania zaplanowano 
na: piątek 1 grudnia w dzielnicy 
nr 6 w Szkole Podstawowej przy 
ul. Kraszewskiego 39; w dzielnicy 
nr 5 – w środę 4 grudnia w Szko-

le Podstawowej nr 2 przy ul. Jana 
Pawła II 26. W dzielnicy nr 4 spo-
tkanie odbędzie się w poniedziałek 
5 grudnia w Szkole Podstawowej nr 
5 przy ul. Traugutta 15. W piątek 
7 grudnia spotkanie zaplanowane 
jest w dzielnicy nr 3 w Katolickim 
Centrum Kultury przy parafii pw. 
Chrystusa Króla przy ul. 3 Maja 
49. Spotkanie w dzielnicy nr 2 od-
będzie się 8 grudnia w czwartek 
w Szkole Podstawowej nr 1 przy ul. 
3 Maja 30. Ostatnie spotkanie od-
będzie się w dzielnicy nr 1 we wto-
rek 11 grudnia w Szkole Podstawo-
wej nr 6 przy ul. Spytka 2.

Ekz

Już od 1 marca nie zrobimy zaku-
pów we wszystkie niedziele, tak 
zadecydowała większość sejmowa 
w ostatni piątek 24 listopada. 

Posłowie przyjęli ustawę, która 
ogranicza handel w niedziele. 

I tak od 1 marca 2018 roku handel 
będzie odbywać się tylko w pierw-
szą i ostatnią niedzielę miesiąca. 
W 2019 zakupy zrobimy już tylko 
w ostatnią niedzielę miesiąca, a od 
2020 roku zacznie obowiązywać za-
kaz handlu we wszystkie niedziele.

Posłowie nie zgodzili się z pro-
pozycją NSZZ „Solidarność”, który 
wnioskował o całkowity zakaz han-
dlu w niedziele. Poszli też na pewne 
ustępstwa. Zwiększyli listę sklepów, 
w których można prowadzić han-
del w niedziele. To m.in. sklepy 
na dworcach kolejowych i portach 
lotniczych, a także w piekarniach, 
cukierniach i lodziarniach. Zakaz 
nie będzie obowiązywał także giełd 
rolniczych, handlu internetowego 
oraz sklepów, gdzie klientów będzie 
obsługiwać właściciel. 

Czy to oznacza, że duże sieci han-
dlowe nadal będą czynne? W niemal 
każdym z takich dużych sklepów 
funkcjonuje piekarnia pieczywa.

Ekz

gospodarka 

zakaz handlu
w niedziele

We wtorek 23 listopada sejmowa 
komisja infrastruktury skierowa-
ła do premier beaty szydło dezy-
derat w sprawie budowy mostu na 
rzece san w Jarosławiu. decyzję 
poparli wszyscy posłowie uczest-
niczący w posiedzeniu komisji. 

Podczas obrad Sejmowej Komi-
sja Infrastruktury starosta jaro-

sławski Tadeusz Chrzan przedstawił 

prezentację obrazującą zakorkowa-
ny Jarosław. Prosił członków komi-
sji o poparcie inicjatywy budowy 
drugiego mostu na Sanie w Jarosła-
wiu. W posiedzeniu komisji uczest-
niczyli także posłowie naszego 
okręgu: Anna Schmidt-Rodziewicz 
oraz Andrzej Matusiewicz. 

Starosta podkreślał, że jednym 
z głównych problemów jest to, że 
obecnie istniejący most łączący 
dwie części Jarosławia położone na 
obu brzegach Sanu jest jedynym. 
Najbliższa przeprawa znajduje się 
w odległości 16 km, a druga w od-
ległości 25 km. Obecny most ma 
124 lata, a jego stan nie jest najlep-
szy. Jedyna przeprawa przez rzekę 
zagraża bezpieczeństwu mieszkań-
ców. Dziennie przez most prze-
jeżdża prawie 20 tys. pojazdów. 
– Podkreślałem podczas obrad, że 
to nie jest kwestia komfortu użyt-
kowników i mieszkańców Jaro-

sławia, ale to podstawowa kwestia 
bezpieczeństwa połowy mieszkań-
ców powiatu jarosławskiego, którzy 
mieszkają po prawej stronie rzeki 
San – mówił starosta podczas zwo-
łanej na poniedziałek 27 listopada 
konferencji, w której wziął udział 
przewodniczący sejmowej komisji 
Bogdan Rzońca. 

Przewodniczący komisji dodał, że 
podjęty dezyderat ma dużą wagę, 
bo jest jednym z ośmiu podjętych 
podczas dwuletnich prac komisji. 
Został on skierowany do premier 
Beaty Szydło. – Wiemy, że może 
on być przedmiotem obrad rządu, 
a pani premier będzie rozmawiać 
na ten temat z ministrem infra-
struktury – wyjaśniał. Podkreślił, 
że podjęcie tego dokumentu będzie 
miało wpływ na poszukanie środ-
ków na podjęcie działań zmierza-
jących do rozwiązania problemu 
powiatu jarosławskiego. 

Ekz
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Przewodniczący Sejmowej Komisji Infrastruktury Bogdan Rzońca i sta-
rosta Tadeusz Chrzan. 
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jarosław  Waldemar Paluch zaczyna spotkania

spotkania burmistrza 
w dzielnicach
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Korki przed mostem.



JAROSŁAW

O funduszach unijnych 
W piątek 1 grudnia zostaną 
zorganizowane po raz kolejny 
konsultacje dotyczące funduszy 
europejskich. Spotkanie od-
będzie się w sali narad Urzędu 
Miasta Jarosławia (ul. Rynek 
1, II piętro, pokój nr 26). Spe-
cjaliści będą udzielali porad 
dotyczących tego, jak i gdzie 
pozyskać pieniądze oraz, gdzie 
znaleźć odpowiednie szkolenia. 
Dyżur specjalisty trwać będzie 
od godz. 9 do 11.30. Więcej 
informacji na temat spotkania 
udzieli Lokalny Punkt Infor-
macji Funduszy Europejskich 
w Przemyślu (e-mail:  lpi.prze-
mysl@podkarpackie.pl, tel. 16 
678 56 32).

SKOŁOSZÓW, PRZEMYŚL

Uczyli się przedsiębiorczości 

Uczniowie klasy siódmej Szko-
ły Podstawowej w Skołoszowie 
oraz klasy drugiej gimnazjum 
gościli w przemyskich firmach 
Greinplast Plus  i  Castorama 
w ramach Programu  Otwar-
ta Firma opracowanego przez 
Fundację Młodzieżowej Przed-
siębiorczości. Wycieczka od-
była się z okazji obchodzone-
go w 60 krajach Światowego 
Tygodnia Przedsiębiorczości. 
– Celem przedsięwzięcia było 
zapoznanie młodzieży z zasa-
dami funkcjonowania przed-
siębiorstw oraz roli i zadań pra-
cowników na poszczególnych 
stanowiskach. Uczniowie mieli 
okazję zweryfikowania swoich 
wyobrażeń o funkcjonowaniu 
i działalności firm. Poznali sta-
nowiska pracy i cechy dobrego 
pracownika, które mogli po-
równać z własnymi predyspo-
zycjami. Przybliżone im zostało 
także znaczenie przedsiębiorstw 
w długofalowej perspektywie 
rozwoju społeczności lokalnej 
– informuje Iwona Grabow-
ska-Broda, nauczycielka Szkoły 
Podstawowej w Skołoszowie.

LASZKI 

Spotkanie RLGD „Roztocze” 
28 listopada o godz. 10 w Urzę-
dzie Gminy Laszki odbędzie się 
spotkanie szkoleniowe Rybac-
kiej Lokalnej Grupy Działania 
„Roztocze” . Spotkanie skie-
rowane jest do beneficjentów 
działania „Realizacja lokalnych 
strategii rozwoju kierowanych 
przez społeczność” Progra-
mu Operacyjnego „Rybactwo 
i Morze”. W czasie spotkania 
omawiane będą zasady ubie-

jarosław Obradowali nad obniżeniem podatków

radni obniżyli podatki o połowę
Szesnastu radnych poparło 
projekt Klubu Radnych PiS 
o obniżce podatku. Czterech 
wstrzymało się od głosu. Od 
następnego roku podatek 
od budynków mieszkalnych 
oraz od budynków zajętych 
na prowadzenie działalności 
pożytku publicznego będzie 
o połowę niższy. Podatek 
od budynków, w których 
prowadzona jest działalność 
gospodarcza radni obniżyli o 10 
proc. Widać było, że burmistrz 
Waldemar Paluch nie był 
zadowolony z takiej decyzji.  

Na sesji 23 października radni, 
oprócz obniżki podatków, za-

proponowali również obniżkę cen 
za odbiór odpadów komunalnych 
z 11 zł na 9 zł, ale ta sprawa została 
przeniesiona do prac komisji stałych 
rady miasta. W poniedziałek 27 li-
stopada radni zajęli się tylko jedną 
ze swoich propozycji - obniżką po-
datków od nieruchomości. Według 
nowej uchwały podatek od budyn-
ków mieszkalnych zostanie zmniej-
szony z 0,64 zł za metr kwadratowy 
do 0,32 zł za m kw. Podatek od bu-
dynków związanych z prowadze-
niem działalności gospodarczej oraz 
od budynków mieszkalnych lub ich 
części zajętych na prowadzenie dzia-
łalności gospodarczej radni zmniej-
szyli z 22,66 zł za 1 m kw. do 20,39 
zł za metr kw. Obniżka dotyczyć ma 
także budynków pozostałych (ko-
mórki, garaże), w tym zajętych na 
prowadzenie odpłatnej statutowej 

działalności pożytku publicznego 
z 7,25 zł za metr kw. do 3,63 zł. 

Radni podkreślali, że obowiązują-
ce do tej pory podatki są najwyższe 
w regionie. Tłumaczyli, że trudno 
byłoby je jeszcze podnieść, ponie-
waż nie pozwala na to prawo. Pod-
kreślali, że jesteśmy przecież jednym 
najbiedniejszym regionów w kraju.

W czasie dyskusji burmistrz Wal-
demar Paluch nie opowiedział się 
wyraźnie przeciwko obniżaniu 
podatków, jednak tłumaczył, że 
tak drastyczne obcięcie wysokości 
kwot podatków będzie miało nega-
tywny wpływ na przyszłe inwesty-
cje. Wyjaśniał, że niższe podatki, to 
niższe wpływy do budżetu. Oszaco-
wał, że przegłosowanie tej uchwały 
zmniejszy dochód w budżecie mia-
sta o ponad 2 mln zł. 

Jeszcze na poprzedniej sesji radni 
tłumaczyli, że burmistrz nie powi-
nien martwić się o wpływy, ponie-
waż co roku ma do dyspozycji kil-
kumilionową nadwyżkę budżetową 
spowodowaną niewykonaniem 
część zaplanowanego budżetu. Ich 

zdaniem – to nie w porządku, by 
ściągać pieniądze z ludzi, które i tak 
później nie są wydawane. 

Uchwała przeszła 16 głosami za, 
przy 4 wstrzymujących się. 

EKZ
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Kolejki tirów sięgają juz nawet do Młynów. 
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korCzowa  Wpłynęły dwie oferty na wykonanie inwestycji przy granicy

Jest nadzieja, że z drogi znikną tiry
dwie oferty na kwoty 6,59 
i 7,37 milionów złotych wpłynęły 
w przetargu na inwestycję polega-
jącą na poprawie warunków i bez-
pieczeństwa ruchu drogowego na 
dojazdach do drogowego przej-
ścia granicznego w miejscowości 
korczowa. Ma ona także wpro-
wadzić systemem wspomagający 
zarządzanie ruchem.

Gigantyczne korki głównie ti-
rów czekających na odprawę 

na granicy z Ukrainą ciągnące się aż 
od Młynów to zmora mieszkańców 
Korczowej. Apelowali oni o zorga-
nizowanie ruchu w ten sposób, by 
nie stwarzał zagrożenia dla innych 
uczestników drogi. Pomoc zade-
klarowała poseł Anna Schmidt-Ro-
dziewicz, która w lutym tego roku 
spotkała się w tej miejscowości 
z mieszkańcami i przedstawiciela-
mi GDDKiA Oddział w Rzeszowie. 

10 listopada generalna dyrek-
cja podała informację z otwarcia 

ofert. Niższą cenę zaoferowała fir-
ma Alumbrados Viarios Sociedad 
Anonima S.A. z Zielonki. Jednak 
oferty będą oceniane według trzech 
kryteriów: ceny, okres gwarancji 
i terminu realizacji. Firma, która 
wygra przetarg ma zaprojektować 

i wykonać roboty związane z budo-
wą Systemu Buforowania Pojazdów 
Ciężarowych przed przejściem gra-
nicznym w Korczowej wraz z ele-
mentami Systemu Zarządzania Ru-
chem dla odcinka autostrady A4 od 
km 660+000P oraz drogi krajowej 

Sprostowanie
W artykule pt. „Remont stadionu za 16 mln zł” podaliśmy błęd-

nie, że Jarosław otrzymał dwa dofinasowania z ministerialnego 
Programu Rozwoju Infrastruktury Ponadlokalnej, w sumie 1,5 mln zł. 

Pierwsze dofinansowanie na remont stadionu wynosiło 900 tys. zł, 
drugie 1 mln zł. Dodatkowo miasto otrzymało 600 tys. zł na strefy 
aktywności fizycznej przy ulicach: Przygrodzie, Grottgera i Legionów. 
Za pomyłkę przepraszam.

Ewa KŁAK-ZARZECKA

nr 94 od km 680+700P do przejścia 
granicznego.

Do buforowania kolejki wykorzy-
stane zostaną parkingi zlokalizo-
wane na terenie MOP Hruszowice 
przy autostradzie oraz w miejsco-
wości Młyny przy drodze krajowej 
nr 94. Zostaną również zainstalo-
wane urządzenia systemu zarządza-
nia ruchem, które zapewnią dyna-
miczną informację dla kierowców, 
dynamiczne wprowadzanie ob-
jazdu, monitorowanie warunków 
ruchu i warunków pogodowych, 
informację o czasie podróży oraz 
o ilości miejsc parkingowych, a tak-
że dozór wizyjny

Praca systemu nadzorowana bę-
dzie przez straż graniczną. System 
obsługiwany i utrzymywany będzie 
przez Generalną Dyrekcję Dróg 
Krajowych i Autostrad Oddział 
w Rzeszowie. Zakończenie wszyst-
kich prac zaplanowano na drugą 
połowę 2018 r.

Ekz
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jarosław  Rusza przebudowa ul. Pogodnej

Ulica pogodna będzie szersza, 
czy ogrodzenia pójdą do rozbiórki?
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Czerwona kreska pokazuje, dokąd ma sięgać chodnik przy ul. Pogodnej. 
Plany przebudowy ul. Pogodnej przewidują dwumetrowe chodniki. 
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Mieszkańcy ul. pogodnej wreszcie 
doczekali się inwestycji – rozbu-
dowy drogi i budowy chodników. 
rozmach, z jakim projektant 
wziął się do pracy, jednak ich 
przeraził. do rozbiórki miałyby 
pójść ich ogrodzenia i ogródki. 
starosta Tadeusz Chrzan zapew-
nia jednak, że szuka innych, mniej 
drastycznych,  rozwiązań.   

Po wielu latach obietnic ze 
strony władz i oczekiwań 

mieszkańców wreszcie odbędzie 
się remont ul. Pogodnej. Inwesty-
cja już jest na etapie projektowania 
i uzgodnień. W tym roku władze 
powiatu, bo to droga powiatowa, 
planują wydanie decyzji i zapłatę 
odszkodowań za zajęcie części dzia-
łek. W następnym – przebudowę. 
Mieszkańców jednak przeraziła wi-
zyta projektantów: – Proszę zoba-
czyć, gdzie są słupki i jak szeroka bę-
dzie droga, a jakie chodniki – mówi 
jeden z mieszkańców. – Uważamy, 
że aż tak szerokich chodników nie 
potrzebujemy tutaj. Chcemy, by 
było bezpiecznie, ale po co rozbie-
rać ogrodzenia? – twierdzą. 

Mieszkańcy swoje uwagi przeka-
zali podczas spotkania z władzami 
powiatu. – Będziemy przystępo-
wać do remontu ulicy Pogodnej, 
ale nie chcemy nikogo uszczęśli-
wiać na siłę. Jest tam parę proble-
mów. Pierwszy to przewężenie tej 
ulicy od ulicy Pełkińskiej do ulicy 
Skarbowskiego. I przewężenie uli-
cy przy ulicy Grodziszczańskiej na 
końcu. I to chcielibyśmy rozwiązać 

tak, by z tej ulicy można było bez-
piecznie korzystać. Podczas spotka-
nia mieszkańcy wnieśli swoje uwagi 
i my w większości je spełnimy – wy-
jaśnia Tadeusz Chrzan, starosta ja-
rosławski. 

To nie my, to wymogi
Starosta podkreśla równocześnie, 

że szerokie chodniki, to nie jego wy-
mysł, ani projektantów. To wymogi 
techniczne wprowadzone nowymi 
przepisami prawnymi: – Zmieniły 
się warunki techniczne, jeśli cho-
dzi o drogi powiatowe. Mówią one 
o tym, że jeśli chodnik jest zlokali-
zowany przy krawędzi drogi powia-
towej, nie może być węższy niż dwa 
metry. Osobiście też uważam, że 
dwa metry na chodnik przy drodze 
powiatowej to jest zbytek – dodaje.

Tadeusz Chrzan twierdzi, że szuka 
innych rozwiązań, by inwestycja nie 
przebiegała w ramach  zezwolenia 
na realizację inwestycji drogowej 
(tzw. zrid), bo właśnie w tym przy-
padku muszą być spełnione wspo-
mniane wyżej wymogi: – Wstępne 
decyzje, jak z tej sytuacji wyjść, już 
zapadły. Podzielimy inwestycję na 
dwie lub trzy części. Jeden etap to 
będzie remont od ulicy Pełkińskiej 
do ulicy Skarbowskiego. I to będzie 
pełne postępowanie, bo tutaj trzeba 
wejść w prywatne działki. Ale tam 
jest tak duży ruch i jest bardzo nie-
bezpiecznie, że ta szerokość jezdni 
i chodników jest tam pożądana. Na-
tomiast środkowa część jest szersza, 
nie ma tam już tak dużego ruchu 
pieszych, jak na początku, tam może 
być łagodniej. I to będziemy robić 
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z normalną decyzją na budowę, 
ewentualnie na remont. Chodniki 
będą węższe. Będziemy też zastana-
wiać się, co zrobić w tej części przy 
ogródkach działkowych, bo tam jest 
za wąsko. Chcielibyśmy zrobić taki 
chodnik, by ruch był bezpieczny. 
I tutaj prawdopodobnie zastosuje-
my decyzję zridowską, ponieważ 
będziemy wchodzić dużo poza pas, 
którym dysponujemy – wyjaśnia. 

Jak długo będzie trwać przebudo-
wa? Starosta nie potrafi odpowie-
dzieć: – Czas wykonania tej inwe-
stycji będzie uzależniony od tego, 
jak zachowa się burmistrz. Czy 
będzie chciał to zadanie wprowa-
dzić w budżet. Widziałem projekt 
budżetu i nie widziałem tam zapi-
sów co do ul. Pogodnej – tłumaczy 
Tadeusz Chrzan. 

Ewa KŁAK-ZARZECKA



gania się o dofinansowanie oraz 
zasady realizacji i rozliczania 
operacji w ramach przedsięwzię-
cia: „Przeciwdziałanie kłusow-
nictwu, w szczególności poprzez 
tworzenie, rozwój lub wyposaże-
nie infrastruktury służącej temu 
celowi”, „Tworzenie nowych pro-
duktów turystycznych, które pro-
mują, zachowują lub upowszech-
niają lokalne dziedzictwo sektora 
rybackiego”, „Wsparcie w zakre-
sie uruchamiania lub rozwoju 
działalności gospodarczej” oraz 
procedura ubiegania się o środki 
pochodzące z EFMR za pośred-
nictwem RLGD „Roztocze”. 

JAROSŁAW
  
Pokaż się na jarmarku
Centrum Kultury i Promocji 
w Jarosławiu zachęca wystaw-
ców do udziału w tegorocznym 
Jarmarku Bożonarodzeniowym, 
który będzie się odbywał od 18 
do 22 grudnia. Na Rynku staną 
stoiska m.in. z produktami re-
gionalnymi, ozdobami świątecz-
nymi i rękodziełem. Regulamin 
oraz karta uczestnictwa są do-
stępne na stronie www.ckip.jaro-
slaw.pl  . Zgłoszenia przyjmowa-
ne są do 5 grudnia. Dodatkowe 
informacje można uzyskać pod 
numerem telefonu 507 874 515 
lub pod adresem e-mail: kon-
takt@ckip.jaroslaw.pl. 

MOŁODYCZ, RZESZÓW 

nagroda dla Młodego Mołodycza  

Stowarzyszenie Promocji i Roz-
woju „Młody Mołodycz” otrzy-
mało nagrodę marszałka woje-
wództwa podkarpackiego „NGO 
Wysokich Lotów” w kategorii 
„społeczeństwo obywatelskie oraz 
zrównoważony rozwój”. Wręcze-
nie nagród odbyło się podczas 
Podkarpackiego Forum Obywa-
telskiego, 18 listopada w Urzędzie 
Marszałkowskim Województwa 
Podkarpackiego w Rzeszowie. 

LASZKI 

O budżecie i szkołach 
30 listopada w Urzędzie Gmi-
ny Laszki odbędzie się sesja 
rady gminy. W programie m.in. 
przedłożenie projektu uchwa-
ły budżetu gminy Laszki na rok 
2018, przedłożenie projektu 
uchwały w sprawie uchwalenia 
wieloletniej prognozy finansowej 
gminy Laszki na lata 2018-2021 
oraz podjęcie uchwał w sprawie 
stwierdzenia przekształcenia sze-
ścioletnich szkół podstawowych 
w ośmioletnie szkoły podstawo-
we. Początek sesji o godz. 9. 

JK

jarosław  Prawdopodobnie nie ustąpił pierwszeństwa 

zderzenie na skrzyżowaniu
Do 31 grudnia trwa spis 

zwierząt gospodarskich: 
bydła, owiec, kóz i świń. Rol-
nicy mają obowiązek podać 
liczbę i numery identyfikacyj-
ne zwierząt do Biura Powiato-
wego Agencji Restrukturyza-
cji i Modernizacji Rolnictwa. 
Rolnicy mają taki obowiązek 
co najmniej raz na dwanaście 
miesięcy, nie później jednak 
niż w dniu 31 grudnia. Niedo-
pełnienie obowiązku zagrożo-
ne jest karą grzywny.

(s.)

rolniCtwo 

spis zwierząt
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Burmistrz Waldemar Paluch. 
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jarosław  Burmistrz Waldemar Paluch przedstawił projekt budżetu na 2018 rok

rekordowy budżet i kredyt, 
czyli wybory tuż, tuż

Podział pieniędzy w projekcie budżetu miasta na 2018 r. 

projekt budżetu miasta Jarosła-
wia, który przygotował burmistrz 
Waldemar paluch, wygląda impo-
nująco. nad jego kształtem mają 
pracować jeszcze radni w komi-
sjach stałych rady miasta, ale to 
nie przeszkadza burmistrzowi, 
by opowiadał o nim tak, jakby 
już miał przystąpić do jego reali-
zacji. Wniosek: Waldemar paluch 
rozpoczął bardzo pracowity okres 
swoich rządów - ostrą kampanię 
przed wyborami samorządowy-
mi, które odbędą się za rok. 

Takiego budżetu jeszcze nie 
było! Takich wydatków na 
inwestycje jeszcze nie było! 

– to wypowiedzi  burmistrza W. Pa-
lucha z konferencji prasowej, która 
odbyła się w piątek 24 listopada. 

Rzeczywiście 168 mln zł docho-
dów, 31 mln zł wydatków na inwe-
stycje, ale też i rekordowy kredyt - 
15 mln zł.  – Budżet na 2018 rok jest 
budżetem proinwestycyjnym, roz-
wojowym. Widać to na przestrzeni 
lat. W 2012 roku kwota na inwesty-
cje to 10 mln zł, w 2013 roku – 11 
mln, a w ostatnich latach - 2017 to 
22 mln zł i w następnym na inwe-
stycje aż kwota 31 mln zł – wymie-
nia W. Paluch. Kluczowe zadania 
w budżecie to: trzeci etap budowy 
cmentarza przy ul. Szczytniańskiej, 
rewitalizacja parku miejskiego im. 
Bohaterów Monte Cassino, remont 
Miejskiego Ośrodka Kultury, mo-
dernizacja stadionu miejskiego 
przy ul. Piekarskiej. 

15 mln zł kredytu 
W przyszłorocznym budżecie na 

drogi, place, parkingi burmistrz 
przewidział prawie 13 mln zł. – To 

znowu rekordowa kwota! – pod-
kreślał. Na drogi gminne chce 
przeznaczyć 7 mln zł, na wewnętrz-
ne 1,6 mln zł, a na drogi powiatowe 
również 1,6 mln zł. – Żeby realizo-
wać inwestycje, zwłaszcza te, które 
mamy z dofinansowaniem, musi-
my wspierać budżet miasta kredy-
tem. I ten kredyt będzie w przy-
szłym roku wynosił około 15 mln zł 
- mówi burmistrz. Zapytany o kry-
tykę zaciągania kredytów przez po-
przednika, którą wygłaszał podczas 
kampanii wyborczej, szybko wy-
brnął, że wówczas mówił o prze-
jadaniu kredytów. – W ostatnich 
latach były zaciągane kredyty, cho-
ciaż inwestycji było bardzo mało. 
Przez te dwa lata mojej kadencji 
ograniczałem liczbę kredytów i wy-
datki. Stąd nadwyżki budżetowe, 
nadwyżki wolnych środków, które 
obecnie możemy dawać jako środ-
ki też na inwestycje. I nie mówimy 
teraz o zadłużaniu miasta, mówimy 
o tym, że jeżeli teraz mieszkańcy 
oczekują inwestycji, oczekują, że 
nasze miasto będzie się rozwijać, 
oczekują, że nasze miasto dogoni 

czołówkę regionu, to musimy na 
ten cel wesprzeć się kredytami. Je-
żeli mówimy o remoncie stadionu, 
to musimy wesprzeć się kredytem. 
Takie miasta jak Łódź, Warszawa, 
Lublin idą do przodu, ale są mocno 
skredytowane – dodaje. 

Czy obniżka podatków jest 
atrakcyjna? - pyta burmistrz

Burmistrz ustosunkował się także 
do propozycji radnych, którzy chcą 
obniżyć mieszkańcom podatki. – 
Brzmi to atrakcyjnie, ja też jestem 
za tym, by te podatki obniżać. Ale 
czy na pewno? I tak, podatek od 
budynków mieszkalnych radni 
chcą obniżyć o 50 proc. Skutki fi-
nansowe to zmniejszenie wpływów 
do miasta o 350 tys. zł. Od pozo-
stałych budynków, w tym również 
wykorzystywanych na działalność 
organizacji pożytku publiczne-
go, także o 50 proc. To mniejsze 
wpływy o ponad milion zł. Kolejny 
podatek od budynków wykorzysty-
wanych na działalność gospodarczą 
– obniżka tylko o 10 proc., ale jest 
to kwota znacząca, największa - po-

nad 1,2 mln zł. Tak naprawdę mu-
simy patrzeć na drugą stronę tego 
medalu, czy na pewno chcemy tak 
drastycznego obniżenia podatków? 
– pytał burmistrz Paluch tłumacząc, 
że budżet powinien być prorozwo-
jowy i inwestycyjny. 

Burmistrz podczas briefingu za-
prosił mieszkańców na spotkania 
w dzielnicach, gdzie, jak podkreślał, 
chce przedyskutować z nimi swoje 
budżetowe propozycje. Zapytali-
śmy więc go, czy również zamierza 
przedyskutować swój projekt z rad-
nymi, którzy decydują ostatecznie 
o jego kształcie i zawartych w nim 
wydatkach, by nie powtórzyła się 
sytuacja sprzed roku, gdy burmistrz 
odrzucił wszystkie propozycje rad-
nych zmian w budżecie. – Główne 
spotkanie z radnymi odnośnie bu-
dżetu będzie na poszczególnych 
komisjach. Ale zawsze zapraszam 
radnych do siebie – podkreśla Wal-
demar Paluch. – Nasi radni złożyli 
bardzo dużo wniosków na różne 
inwestycje, ale ja nie jestem w sta-
nie 90 mln zł na inwestycje do tego 
budżetu włożyć – dodaje. 

Ewa KŁAK-ZARZECKA 

prezentacja i wideo 
z konferencji   na:  
www.ekspresjaroslawski.pl

W niedzielę 26 listopada po godz. 15 do-
szło do zderzenia dwóch pojazdów na 
głównym skrzyżowaniu w Jarosławiu. 

Skręcający z ul. Grunwaldzkiej w ul. Sło-
wackiego volkswagen golf prawdopo-

dobnie nie ustąpił pierwszeństwa jadącemu 
z naprzeciwka peugeotowi 407. Na środku 
skrzyżowywania doszło do zderzenia pojaz-
dów. Kierowca peugeota został odwieziony 
przez ekipę pogotowia ratunkowego do szpi-
tala. Na miejscu pracowali funkcjonariusze 
z Komendy Powiatowej Policji w Jarosławiu. 
Miejsce zdarzenia zabezpiecza strażacy z Ko-
mendy Powiatowej PSP w Jarosławiu. 
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Przyszłoroczny 
budżet będzie 

wyjątkowy 
w historii miasta. 
Takiego budżetu 

Radymno jeszcze 
nie miało 

– mówi burmistrz 
Krzysztof Roman 

w rozmowie z 
„ekspresem 

Jarosławskim”. 

radymno Rozmowa z burmistrzem Radymna Krzysztofem Romanem

rynek jest fatalną wizytówką  miasta
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Burmistrz Radymna Krzysztof Roman.
Sztandarową inwestycją w mie-
ście jest teraz kanalizacja. 

– Rozpoczęliśmy inwestycję, 
która jest prawdopodobnie jedną 
z największych inwestycji w hi-
storii miasta. Kanalizacja powsta-
je w całym mieście, uzupełniamy 
brakujące elementy. Wiąże się to 
z dość dużymi kłopotami, w związ-
ku z tym, że kanalizacja częściowo 
była kanalizacją ogólnospławną. 
Proces rozdziału jest dosyć trud-
ny. Idzie to dosyć opornie, bo nie 
wszyscy są zadowoleni z pewnych 
sytuacji, które się pojawiają. Mamy 
dosyć dużo kłopotów, pojawiają się 
jakieś zaszłości miedzy sąsiadami 
i czasami przenoszone to jest na 
budowę kanalizacji. Ta inwestycja 
całkowicie zamyka nam problem 
związany z kanalizacją w mieście. 
Warte podkreślenia jest, że rozbu-
dowujemy maksymalnie sieć w gra-
nicach miasta. Będzie brakowało 
niektórych elementów, ale to są już 
drobne rzeczy.  Od czasu pozwo-
lenia na budowę powstało kilka 
nowych budynków mieszkalnych, 
ale będziemy już mieli możliwość 
przyłączenia ich do istniejącej ka-
nalizacji sanitarnej. Mam nadzieję, 
że w ciągu dwóch, trzech lat każdy 
z mieszkańców będzie w zasięgu tej 
sieci. 

 
Plany były też związane z rewi-
talizacją rynku w Radymnie. na 
razie do niej nie doszło.

– To nie tak. Były to koncepcje 
tego, w jaki sposób możemy ten 
rynek zrewitalizować, jak możemy 
do tego podejść.  Budowa kanali-
zacji też nastąpi na rynku, więc bez 
sensu byłoby przygotowywać rynek 
pod rewitalizację, jeśli nie wyko-
nalibyśmy instalacji podziemnych.  
Pierwszą instalacją jest właśnie in-
stalacja kanalizacji sanitarnej, do 
której będziemy mogli podłączyć 
wszystkie budynki znajdujące się 

w obrębie rynku. Następnym ele-
mentem będzie kanalizacja desz-
czowa. W tej chwili opracowuje-
my projekt remontu hali targowej, 
która znajduje się w centralnym 
miejscu rynku. Mam na biurku 
dokumentację, którą uzgadniamy 
jeszcze z projektantami. Rozpoczy-
namy od instalacji wewnętrznych. 
Jeśli chodzi o roboty budowlane, 
jesteśmy umówieni na rozpoczęcie 
prac na początku stycznia. Roz-
mawiamy w tej chwili z firmami 
projektowymi, by opracować już 
projekt rewitalizacji całego rynku. 
Będziemy  starali się określić barwy 
kamienic, nowe funkcje i możliwo-
ści. Rynek jest dosyć specyficzny, 
jest silnie zadrzewiony. Charakter 
rynku, w którym skumulowane 
są funkcje komunikacyjne i han-
dlowo-usługowe, gdzieś nam po 
drodze uciekł. Postaramy się to 
wszystko przywrócić. Dzisiaj mogę 
powiedzieć, że będzie przetarg na 
termomodernizację kilku kamienic 
w rynku, które są własnością mia-
sta, współfinansowaną w ramach 
Regionalnego Programu Opera-
cyjnego Województwa Podkarpac-
kiego.  Proszę zwrócić uwagę, że 
jeszcze nie ogłoszono naboru wnio-
sków związanych z rewitalizacją. 
Musimy wybrać te obiekty, których 
remont jest najbardziej pożądany. 
Skierowaliśmy swoją uwagę na bu-
dynek szkoły, który mieści się przy 
urzędzie. 

Wprowadzenie reformy oświaty 
nie obyło się bez burzliwych 
przejść.

– Nie było nieporozumień po-
między radnymi, z wyjątkiem pana 
przewodniczącego rady, który ma 
zawsze swoje odrębne zdanie na 
wszelki temat i, nieważne, czy to 
ma sens, czy nie ma, zawsze będzie 

przeciwny. Jest 
to kuriozalne. 
Na początku 
walczył, żeby 
szkoły nie łą-
czyć, nie two-
rzyć jednego 
o r g a n i z m u . 
Teraz zachę-
cał, by two-
rzyć tu szkołę 
średnią, cho-
ciaż samorząd 
miejski nie 
jest od tego, 
by prowadzić 
szkołę średnią. 
To w ogóle 
abstrakcyjny 
pomysł. Prze-
konywał do 
tego radnych, 
ale nie udało 
mu się nikogo 
przekonać. 

Obyło się bez zwalniania na-
uczycieli?

– My prowadzimy reformę suk-
cesywnie. Było tutaj nadzatrudnie-
nie. Mało który nauczyciel był na 
pełnym etacie. Byli na kawałkach, 
niejednokrotnie na połówkach eta-
tu.  Konieczność redukcji zatrud-
nienia była zjawiskiem naturalnym. 
W tej chwili efekt został osiągnięty. 
Ograniczyliśmy liczbę nauczycieli 
i zreformowaliśmy system do tego 
stopnia, że nie wypłacamy dodatku 
wyrównawczego zwanego czter-
nastką. Z 240 tysięcy, jakie wypła-
ciłem, gdy zostałem burmistrzem, 
wypłacamy kilka tysięcy złotych. 
Część nauczycieli przeszła na eme-
ryturę, z częścią rozwiązaliśmy 
umowy krótkoterminowe. Kilku 
nauczycieli, kiedy naprawdę nie 
było już innej możliwości, straciło 
pracę. Staraliśmy się, żeby było to 
jak najbardziej delikatne.

W przyszłorocznym budżecie 
będzie sporo takich rzeczy, 
które mogą odczuć mieszkań-
cy?

– Przyszłoroczny budżet będzie 
wyjątkowy w historii miasta. Ta-
kiego budżetu Radymno jeszcze 
nie miało. Przypomnę, że budżet 
miasta przed 500 + to było około 15 
milionów, w tej chwili w Regional-
nej Izbie Obrachunkowej złożyłem 
budżet w wysokości 28 milionów, 
a przewidujemy, że on wzrośnie 
do 40 milionów. To jest coś niesa-
mowitego. Budżet wzrośnie prawie 
trzykrotnie w stosunku do tego, 
który był standardowy. Problem 
polega na tym, że musimy w ciągu 
jednego roku zrealizować szereg 
inwestycji, na które mamy podpi-
sane umowy z urzędem marszał-
kowskim w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego. Cały na-

stępny rok to budowa kanalizacji, 
w szczególności w obrębie starego 
miasta. Te prace muszą być wyko-
nywane latem, ze względu na dosyć 
duże utrudnienia komunikacyjne. 
Będziemy mieli wyłączenia części 
ulic lub niektórych ulic w całości.  
Udało się to wszystko tak rozwią-
zać, że prace te nie będą prowa-
dzone jesienią czy wiosną. Mamy 
w tej chwili złożonych jeszcze kilka 
wniosków o dofinansowanie. Te 
wnioski powinny być rozpatrzone 
na początku 2018 roku i budżet 
jeszcze się zwiększy. Udało nam się 
pozyskać dużo, ale potrzeby jeszcze 
są. Dlatego liczę bardzo na pro-
gram rewitalizacji, chciałbym wy-
remontować szkołę. Jeszcze w tym 
roku chciałbym złożyć wniosek na 
remont budynku ośrodka zdrowia, 
który jest własnością miasta i jest 
dzierżawiony prywatnej firmie. 
Dach i elewacja oraz otoczenie tego 
budynku są w stanie dramatycz-
nym, trzeba z tym wreszcie coś zro-
bić. No i zostaje nam rynek. Przy-
jęliśmy zasadę, bez której niczego 
nie zrobimy: jesteśmy uzależnieni 
od środków zewnętrznych. Mia-
sto ma swoje możliwości, ale jeżeli 
chcemy coś zrobić, musimy maksy-
malnie wykorzystać środki z Unii 
Europejskiej, które są dostępne. 
Na początku śmiano się ze mnie, 
że wymyśliłem sobie to. Że miasto 
jest niewydolne. Proszę popatrzeć 
na to z perspektywy czasu. Nie było 
mowy, byśmy mogli zbudować ka-
nalizację w całym mieście – robimy 
to. Śmiano się ze mnie, gdy składa-
łem wniosek na remont Miejskiego 
Ośrodka Kultury – jesteśmy już po 
przetargu. Śmiali się ze mnie, że nic 
się nie da zrobić z budynkami ko-
szarowymi – właśnie wymieniamy 
dach. Nikt takich środków w Ra-
dymnie nie pozyskiwał. 

a propos MOK-u. w ciągu pół 
roku pan odwołał dyrektorkę, 
a później ją powołał. Był sens?

– To była wielka nagonka, do 
rozdmuchania sprawy troszeczkę 
przyczyniły się media. Miałem pew-
ne problemy z funkcjonowaniem 
Miejskiego Ośrodka Kultury. By 
z tego wybrnąć i by w tym ośrodku 
nie uprawiano polityki, konieczna 
była zmiana sposobu zatrudnienia 
dyrektora. Jak się okazało, było to 
trafne rozwiązanie. Pani dyrektor 
miała umowę na czas nieokreślony, 
trzeba było tę umowę wypowie-
dzieć, zrobić konkurs i podpisać 
umowę na czas określony. Ta nowa 
umowa jest umową zadaniową. Jest 
ona podobna do umowy menedżer-
skiej. Pani dyrektor dostała listę za-
dań i musi je wykonać, czy jej się 
to podoba, czy nie. Jest rozliczana 
z tego, co robi. Do tej pory mogłem 
ją tylko prosić, w tej chwili umowa 
ją obliguje do pewnych czynno-

ści. W tym momencie współpraca 
układa się znacznie lepiej. Nato-
miast otoczka, którą utworzono 
i broniono pani Doroty przed złym 
burmistrzem, który chciał znisz-
czyć kulturę w tym mieście, służyła 
komuś do uprawiania polityki. Nie 
chciałbym się tym zajmować, bo 
padło bardzo dużo dziwnych zdań. 
Wykorzystywano młodzież i ludzi, 
którzy nie wiedzieli, w czym jest 
problem.  

Wjeżdżając do Radymna od 
strony Jarosławia, straszy 
kamienica w ruinie, która jest 
fatalną wizytówką miasta. Jest 
to własność prywatna, ale czy 
nie da się nic z tym zrobić?

– Bądźmy szczerzy, cały rynek 
jest fatalną wizytówką miasta. Sku-
piliśmy się na tym, by to rynek i całe 
otoczenie zmienić, żeby stało się 
nowoczesne. Niestety, wśród tych 
budynków znajdują się budynki 
prywatne. I to jest właśnie przykład 
budynków prywatnych, z którymi 
nikt sobie nie może poradzić. Ten 
budynek, kiedyś jeden z najpięk-
niejszych, to jest jeden z większych 
dramatów tego miasta. Mamy efekt 
prywatnego właściciela, który stał 
się nim, nie mając środków finanso-
wych, żeby przeprowadzić remont. 
Miał jakiś pomysł, ale na to się nie 
zgodził konserwator zabytków. Zo-
stała powiadomiona prokuratura, 
zapadł wyrok w sądzie, właściciel 
się odwołał i podejrzewam, że pro-
cedura się skończy wtedy, kiedy ten 
budynek się całkiem zawali. Nie jest 
tak, że niczego nie robiliśmy w tej 
sprawie. Próbowaliśmy powołać 
komisję, na nas ciąży obowiązek za-
bezpieczenia budynku, jeśli chodzi 
o skutki związane z przemieszcza-
niem się ludzi i pojazdów. Ponosi-
my też spore koszty. Zaproponowa-
łem ostatnio założenie siatki, która 
z jednej strony by zabezpieczyła ten 
budynek, a z drugiej – maskowała. 
Nie dostałem zgody. Pomimo tego, 
że budynek zagraża bezpieczeń-
stwu, mogę działać tylko na tere-
nie, który jest obok. Nie mogę się 
poruszać na działce prywatnej. Po 
raz kolejny nasze działania spełzły 
na niczym. Muszę tutaj ponarzekać 
na sąd w Jarosławiu, nie da się tego 
nie powiedzieć. Składamy wniosek 
i czekamy rok, żeby ktoś do nas 
skierował pismo. Dostajemy siedem 
dni na uzupełnienie dokumentu, 
który powinniśmy przygotowywać 
pół roku. To są absurdalne sytuacje.  

Dziękuję za rozmowę. 

Hubert LEWKOWICZ
   

Wideo - fragmenty wywiadu 
z burmistrzem Krzysztofem 
Romanem na:

     www.ekspresjaroslawski.pl 
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Wójt Andrzej Czyż przed rozprawą. 

Płaczka z urną. Anioł śmierci na postumencie. 

Tablica na terenie ujęcia wody.
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ChłopiCe  Dalszy cią procesu, w którym na lawie obwinionych zasiada wójt Chłopic

Wójt andrzej Czyż tłumaczy się 
przed sądem za pobór wody
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zakończyła się renowacja dwóch 
zabytkowych rzeźb nagrobnych 
na terenie cmentarza w radym-
nie. płaczka z urną oraz anioł 
śmierci na postumencie, już 
wyremontowane, przyciągają 
wzrok odwiedzających tę nekro-
polię. 

Prace przy obu rzeźbach kosz-
towały łącznie 40 tys. zł. Od 

Podkarpackiego Wojewódzkiego 
Konserwatora Zabytków udało się 
pozyskać 18 tys. zł, reszta pocho-
dziła z budżetu miasta. W Radym-
nie nie odbywa się kwesta podobna 
do tych, które 1 listopada przepro-
wadza się na cmentarzach w Jaro-
sławiu czy w Przemyślu, a których 
celem jest pozyskanie pieniędzy na 
remonty zabytkowych nagrobków. 
– Obniżyłem koszty związane z po-
chówkami i eksploatacją cmenta-

rza, żeby mieszkańcy zainwestowa-
li w prace przy nagrobkach swoich 
bliskich. I to przynosi efekt. Nato-
miast mieszkańcy nie wyremon-
tują zabytków – mówi burmistrz 
Krzysztof Roman. – Przy pomocy 
Podkarpackiego Wojewódzkiego 
Konserwatora Zabytków wyławia-
my „perełki”, które są ewenemen-
tem nawet na skalę województwa. 
Myślę, że współpraca, która rozpo-
częła się w tym roku będzie kon-
tynuowana. Już teraz rozmawiamy 
o tym, co warto wyremontować 
w przyszłym roku – dodaje. 

Renowacja rzeźb na cmenta-
rzu zakończyła się w listopadzie. 
Ale to nie jedyne pomniki, któ-
re w mieście zostały odnowione. 
Burmistrz podkreśla, że od po-
czątku kadencji starał się dbać 
o takie miejsca w Radymnie. – 
Mamy coś, co powinno świadczyć 

o naszej pamięci. Udało się odre-
montować pomnik na Rynku, nie 
musimy się go już wstydzić. Mamy 

pomnik naszego pisarza Zacharia-
siewcza, czy pomnik grunwaldzki 
w parku. Myślimy też o zabyt-

kowych nagrobkach – zaznacza 
Krzysztof Roman. 
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W czwartek 23 listopada 
przed Sądem Rejonowym 
w Jarosławiu odbyła się 
kolejna rozprawa, pod-
czas której wójt Chłopic 
andrzej Czyż wystąpił 
w roli obwinionego. 
Wniosek o ukaranie 
wójta skierowała Ko-
menda Powiatowa Policji 
w Leżajsku. 

W czwartek zeznania złożyli 
pracownicy podlegli wójto-

wi. To dyrektor Gminnego Zarządu 
Gospodarką Komunalną w Chłopi-
cach oraz dwóch pracowników za-
kładu, a także mieszkaniec gminy. 
Sąd bada, czy wójt Andrzej Czyż 
miał prawo wejść na zamknięty te-
ren studni głębinowej oraz czy miał 
prawo pobierać z tej studni wodę. 
Na poprzedniej rozprawie swoje 
zeznania złożyła m.in. mieszkanka, 
która o podejrzeniu bezprawnego 
pobierania wody do podlewania 
plantacji borówek przez wójta An-
drzeja Czyża powiadomiła Komen-
dę Powiatową Policji w Jarosławiu. 

Czy wójt stosował się 
do nakazów?

Przypomnijmy, że w 2016 roku 
wójt gminy Chłopice Andrzej Czyż 
założył na swojej 70-arowej działce 
w miejscowości Chłopice planta-

cję borówki amerykańskiej. Wodę 
do podlewania krzewów borówek 
czerpał ze studni głębinowej nr 
6, zlokalizowanej niedaleko jego 
działki. Posiadał on klucze do kłód-
ki, na którą zamknięta była brama, 
podpinał wąż i podlewał plantację. 
Pierwszy raz mieszkanka Chłopic 
powiadomiła policję o bezprawnym, 
jej zdaniem, poborze wody i bez-
prawnym wejściu na teren studni 
przez Andrzeja Czyża 8 czerwca 
2016 r. Drugi raz 12 lipca. Komenda 
Powiatowa Policji w Jarosławiu spra-

wę umorzyła. Wójt okazał rachunek 
za pobór 10 m sześc. na kwotę 28 zł 
08 gr właśnie z 8 czerwca, drugą fak-
turę z 12 lipca 2016 r. Mieszkanka 
odwołała się do Komendanta Woje-
wódzkiego Policji, a ten podtrzymał 
decyzję jarosławskiej policji w części 
dotyczącej poboru wody, natomiast 
w części dotyczącej wejścia na teren 
stacji bez uprawnień skierował po-
nownie do rozpatrzenia. 

Komenda Powiatowa Policji w Le-
żajsku, która zajmowała się sprawą 
po dokonaniu czynności wyjaśnia-

jących skierowała do jarosławskie-
go sądu wniosek o ukaranie. Doty-
czył on wykroczenia z art. 194 pkt 
11 Ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku 
Prawo wodne. Wspomniany artykuł 
mówi o tym, że „kto nie stosuje się 
do zakazów, nakazów i ograniczeń 
obowiązujących w strefie ochron-
nej ujęcia wody albo w strefie 
ochronnej urządzeń pomiarowych 
podlega karze grzywny”. I taka karę 
nałożył na wójta Czyża jarosławski 
sąd. Ten jednak nie zgodził się z ta-
kim rozstrzygnięciem, czego efek-

tem jest toczące się postępowanie. 

Gmina Chłopice nie miała 20 
tys. zł na wyznaczenie stref

Andrzej Czyż na poprzedniej roz-
prawie twierdził, że nie mógł zła-
mać prawa, gdyż od stycznia 2013 
roku na terenie studni głębinowych 
nie działają strefy ochronne. Tłu-
maczył, że wygasły one wraz z wej-
ściem w życie nowej ustawy Prawo 
wodne. Ustawa ta jednak obligowa-
ła samorządy do ustalenia nowych 
stref. Gmina Chłopice nie dopełni-
ła tego obowiązku. Jak tłumaczył na 
ostatniej rozprawie dyrektor Gmin-
nego Zarządu GospodarkiąKomu-
nalną, gmina nie miała 20 tys. zł 
na sporządzenie odpowiednich do-
kumentów. Czy strefy obowiązują, 
mimo że nie zostały one formalnie 
wyznaczone, sąd chce zapytać Re-
gionalny Zarząd Gospodarki Wod-
nej w Krakowie, który ustala na 
wniosek gmin takie strefy. Z tego 
powodu rozprawa została odroczo-
na do 19 grudnia. 

Równolegle z opisanym postę-
powaniem w jarosławskim sądzie 
toczy się postępowanie przeciwko 
dyrektorowi Gminnego Zarządu  
Gospodarką Komunalną w Chło-
picach, który został obwiniony o to, 
że udostępnił wójtowi klucze do 
stacji uzdatniania wody i zezwolił 
na pobieranie wody. 

Ewa KŁAK-ZARZECKA
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będą uczyć się od fachowców

Przedsatwiciele firmy MEN'SFIELD oraz władz powiatu. Gimnazjaliści wzięli udział w warsztatch.
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Jarosławski Zespół Szkół Licealnych i Technicznych 
będzie współpracować z firmą Men’SFIeLD z Prze-
worska. Podpisanie umowy odbyło się podczas 
spotkania edukacyjnego „Słońce jest w każdym 
człowieku”, w piątek 24 listopada. Uczniowie przy-
gotowali dla gości pokaz mody damskiej i męskiej,  
a dla gimnazjalistów warsztaty. 

Uczniowie zaprezentowali dwie kolekcje mody „Kryształowy blask” i  „Motylem jestem”.

W wydarzeniu wzięli 
udział: starosta ja-
rosławski Tadeusz 

Chrzan, wicestarosta Józef Szko-
ła, naczelnik Wydziału Oświaty 
i Polityki Społecznej Starostwa Po-
wiatowego w Jarosławiu  Lucyna 
Paulo, przedstawiciele firmy ME-
N’SFIELD, a także  nauczyciele, 
uczniowie i zaproszeni goście.

Głównym celem spotkania było 
promowanie kierunku technik 
przemysłu mody, a przede wszyst-
kim zachęcenie gimnazjalistów 
do kontynuacji nauki w ZSLiT. 
Uczniowie – przyszli technicy 
przemysłu mody zaprezentowa-
li również dotychczasowe efek-
ty swojej pracy. W prezentacji 
multimedialnej podkreślili głów-
ne atuty zawodu, który pozwala 
uczniom zdobyć umiejętności 
projektowania i wykonywania wy-
robów odzieżowych, promowania 
kolekcji oraz planowania działań 
logistycznych związanych z jej 
sprzedażą. 

Chcą uczyć się 
od profesjonalistów

Najważniejszym punktem spo-
tkania było podpisanie umowy 
o partnerstwie i współpracy po-
między placówką a firmą ME-
N’SFIELD w ramach projektu: 
„Bliżej rynku pracy – komplekso-
wy program edukacji zawodowej 
w Powiecie Jarosławskim”. Swoje 
podpisy na dokumencie złożyli: 
starosta Tadeusz Chrzan, wice-
starosta Józef Szkoła, dyrektor 
ZSLiO Łukasz Piś oraz przed-
stawiciele firmy MEN’SFIELD: 
prezes Jerzy Materna i wicepre-
zes Beata Przeworska. – To wy-
jątkowy dzień, jeśli chodzi o na-
szą szkołę, dlatego że zyskujemy 
nowego przyjaciela dla szkoły, 
ale też nowego bardzo ważne-
go partnera. Jak patrzyliśmy na 
prezentację, to myślę, że rzeczy-
wiście mamy się czym szczycić. 
Osobiście bardzo się cieszę, że 
działania dyrekcji szkoły, działa-
nia rady pedagogicznej, ale też to, 
co robi młodzież, pięknie nam się 
wpisuje w to, o czym w powiecie 
jarosławskim mówimy i myślimy 
już od paru lat, czyli o powrocie 
kształcenia zawodowego na wła-
ściwe miejsce. Liczymy na to że 
ta współpraca będzie się rozwijać 
i bardzo dobrze, nie tylko z po-
żytkiem dla naszej młodzieży, ale 
również dla państwa firmy, z cze-
go również będziemy się bardzo 

cieszyć – mówił starosta Tadeusz 
Chrzan.

Liczą na fachową kadrę
Firma MEN’SFIELD funkcjonuje 

w Przeworsku od 2000 r., powstała 
w wyniku przekształcenia jednego 
z zakładów odzieżowych Vistula. 
Spółka specjalizuje się w produkcji 
konfekcji męskiej.

– Rozpoczynamy bardzo ważny 
etap. Miejmy nadzieję, że będzie 
to z pożytkiem dla obu stron.  My 
ze swojej strony gwarantujemy, że 
spółka MEN’SFIELD zrobi wszyst-
ko, a może nawet jeszcze więcej, 
aby takie warunki wam stworzyć. 
Jesteśmy firmą w tej chwili już śred-
nią, ponieważ zatrudniamy ponad 
380 osób. Gwarantujemy napraw-
dę dobre warunki zatrudnienia 
i cieszymy się bardzo z tego, co się 
dzisiaj wydarzyło. Prezentacja była 
przygotowana w sposób naprawdę 
profesjonalny i to, co zobaczyliśmy 
daje nam gwarancję, aby z nadzie-
ją patrzeć w przyszłość. I to jest 
również gwarantem tego, że nasz 
zakład przez podpisanie tej umowy 
będzie miał możliwość pozyskać 
ludzi młodych i wykształconych – 
mówił prezes spółki  MEN’SFIELD 
Jerzy Materna.

Uroczysty moment podpisania 
umowy o współpracy dopełnił po-

kaz mody ubiegłorocznej kolekcji 
wykonanej przez uczennice klasy 
IV TMP pn. „Kryształowy blask”. 
Zaprezentowały ją obecne uczen-
nice i uczniowie szkoły. Finałem 
pokazu była tegoroczna kolekcja  
„Motylem jestem” zaprojektowana 

i wykonana przez uczennice obec-
nej klasy IV TMP.

Uczniowie szkół gimnazjalnych, 
którzy odwiedzili w tym dniu szko-
łę, wzięli udział w warsztatach, 
a tym sami zapoznali się z ofertą 
szkoły. A ta kształci techników: 

fotografii, weterynarii, leśnika, wi-
zażu i stylistyki, architektury kra-
jobrazu, a także w  specjalnościach 
branżowych – ogrodnik i krawiec.
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podkarpaCie Zachowajmy ostrożność podczas rozmów

oszukują na pracownika zUs
zakład Ubezpieczeń społecznych 
ostrzega przed oszustwami „na 
pracownika zUs”. W ostatnim 
czasie zanotowano próbę wy-
łudzenia pieniędzy za rzekomą 
usługę dotyczącą dziedziczenia 
składek z subkonta w zakładzie 
i konta w oFe. 

Zakład Ubezpieczeń Społecz-
nych przypomina, że nasi pra-

cownicy nie obdzwaniają klientów 
z propozycją jakiegokolwiek do-
radztwa finansowego, tym bardziej 
nie chodzą z ofertą poradnictwa po 
domach klientów. Wszyscy zainte-
resowani sprawami z zakresu ubez-
pieczeń społecznych, w tym zasa-
dami dziedziczenia składek, mogą 
korzystać z bezpłatnych porad Za-
kładu Ubezpieczeń Społecznych, 
bezpośrednio na salach obsługi, 

bądź za pośrednictwem Centrum 
Obsługi Telefonicznej ZUS pod 
numerem: (22) 560 16 00 – przy-
pomina Wojciech Dyląg, rzecznik 
prasowy ZUS w województwie 
podkarpackim. 

– Jedyna sytuacja, w której może 
odwiedzić nas pracownik Zakładu 
Ubezpieczeń Społecznych to kon-
trola prawidłowości wykorzystania 
zwolnienia lekarskiego. Wówczas 
jednak każdy pracownik zakładu 
posługuje się specjalnym identy-

fikatorem, który powinien okazać 
podczas wizyty – dodaje W. Dyląg. 

Ostatni przypadek to nie pierw-
sza próba oszustwa „na pracownika 
ZUS”. ZUS apeluje do wszystkich 
klientów, a w szczególności do 
starszych i schorowanych, o ostroż-
ność podczas wszelkich kontaktów 
z osobami, które podają się za pra-
cowników zakładu. – Podawane 
podczas takich spotkań dane oso-
bowe mogą zostać wykorzystane 
na niekorzyść klientów ZUS. Jeżeli 
ktokolwiek ma wątpliwości co do 
tożsamości osoby podającej się za 
pracownika ZUS, powinien skon-
taktować się z najbliższą placówką 
ZUS lub z Centrum Obsługi Tele-
fonicznej ZUS pod nr tel. 22 560 16 
00 – informuje rzecznik prasowy 
ZUS na Podkarpaciu. 

jk

W centrum miasta trwają prace 
modernizacyjne na ul. Jana 

Pawła II. Polegają na montażu ok. 300 
m krawężnika granitowego, remoncie 
przejścia dla pieszych, obramowaniu 
palisadami zieleńców. Zamontowa-
nych zostanie tutaj również 8 ławek, 
8 koszy na odpady, 31 kompletów 
słupów kwietnikowych wraz z do-
nicami oraz 31 sztuk słupków wraz 
z łańcuchami. Prace wykonuje Przed-
siębiorstwo Budowlano-Remontowe 
„BUD-HAN” z Lubaczowa. Koszt in-
westycji to 359 651,90 zł brutto.

(s.)

rolniCtwo 

remont 
krawężników



jarosław  Wieczór poetycki Edwarda Szylera

rozstanie z przeszłością28 listopada, g 16, Promocja drugiej części „Jarosławskiej Księgi 
Kresowian”, MBP
28 listopada, g. 19, Nula Stankiewicz „Byle nie o miłości”, piosenki 
Agnieszki Osieckiej, PCKiN Przemyśl
30 listopada, g. 17, „Adolf Dietzius – burmistrz Jarosławia w latach 
1891 – 1918”, 160. rocznica urodzin, SMJ
30 listopada, termin nadsyłania scenariuszy lekcji w konkursie #Moja 
Niepodległa, IPN Szczecin
1 grudnia, g. 16.30, Wernisaż wystawy „Piłka ręczna w obiektywie, 
Kacper Loc, Hol Kamienicy Attavantich, CKiP
2 grudnia, g. 18, koncert z okazji 5-lecia Zespołu Piosenki Estradowej 
„Sway”, Sala Lustrzana CKiP
3 grudnia, g. 16, Koncert jubileuszowy Aloszy Awdiejewa z Zespo-
łem, sala widowiskowa Centrum Kulturalne, Przemyśl
7 grudnia, g. 20, Kabaret SMILE, MOK
8 grudnia, g. 10.30-17.30, XVI Mikołajki Gitarowe, Zespół Szkół Mu-
zycznych im. F. Chopina w Jarosławiu 
8 grudnia, g. 17, Wernisaż wystawy „Reminiscencje 2017”, Galeria 
Główna u Attavantich, CKiP
11 grudnia, termin nadsyłania zgłoszeń w konkursie na najładniej-
szą ozdobę choinkową, GOK Pawłosiów
15 grudnia, g. 10, „Podróżowanie to sztuka baśni”, spotkanie z po-
dróżnikiem Piotrem Strzeżyszem, MOK
15 grudnia, g. 19, Spektakl Teatru KĄT, „Nowe Wyzwolenie”, MOK
18-24 grudnia, Jarmark Bożonarodzeniowy, Rynek

WYsTaWY W JarosŁaWiU
Galeria Główna u Attavantich, MIĘDZY MALARSTWEM 
A TEATREM, Jadwigi Marii Jarosiewicz, do 5 grudnia 
galeria w Holu u attavantich, (PRZE)WIDZENIA wystawa fotogra-
fii Wojciecha Grabowskiego, do 30 listopada
galeria debiutów u attavantich, Wystawa rysunku i malarstwa Ta-
deusza Petyni, do 30 listopada
galeria rynek 6, MAREK I TOMASZ WIATR - wystawa malarstwa 
i rysunku, do 30 grudnia
Muzeum kamienica orsettich w Jarosławiu, Rynek 4, wystawa 
„Ikony ze zbiorów Muzeum w Jarosławiu”
starostwo powiatowe w Jarosławiu, Jana Pawła II 17, wystawa „Od-
zyskanie Niepodległości” do 31 grudnia
Miejska biblioteka publiczna, ks. Jakuba Makary 1, Wystawa prac 
uczniów Zespołu Szkół Plastycznych im. St. Wyspiańskiego w Jarosła-
wiu, pt.: „Forma i kolor inspirowane architekturą i pejzażem

listy do M 3, g. 20 - 28, 29 listopada  
film prod.: Polska, czas trwania: 100 min, od lat: 12
Coco 2d i 3d, g. 16 (2D), g. 18 (3D) - 28 listopada, g.16 (3D) -  1, 
2, 3, 5, 6 grudnia, film prod. USA, czas trwania: od lat: b/o
Cicha noc, g. 20 - 1, 2, 3, 5 ,6 grudnia, film prod.: Polska, czas trwa-
nia: 97 min, od lat: 15
najlepszy, g. 18 - 8, 9, 10 ,12 ,13 grudnia, film prod.: Polska, czas 
trwania: 110 min, od lat: 15

ZAPOWIEDZI – LISTOPAD/GRUDZIEŃ

TERMINARZ KINA „IKAR”

Pan Edward rozdaje wiersze. 
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Wierszy edwarda szylera wysłucha-
li uczestnicy wieczoru poetyckiego, 
który odbył się w czwartek 23 listo-
pada w Miejskim ośrodku kultury. 

Wiersze pana Edwarda znane 
są jarosławskiej publiczno-

ści, zwłaszcza tej, która odwiedza 
spotkania działającej w Miejskim 
Ośrodku Kultury Grupy Poetyckiej 
„Anafora” oraz Czytelnikom „Eks-
presu”. Jarosławski poeta swój wie-
czorek autorski zatytułował „Roz-
stanie z przeszłością”, a większość 
wierszy wyśpiewał, akompaniując 
przy tym na gitarze. 

Poeta otrzymał od publiczności 
gromkie brawa, a od gospodarza 
spotkań Janiny Suchożak, opiekun-
ki Grupy poetyckiej „Anafora” po-
dziękowania i piękne kwiaty. 

Ekz

Edward Szyler.

jarosław Kampania profilaktyczna Komisji 

Uzależnieniom mówimy nie

W środę 22 listopada w sali lustrza-
nej im. Marii Turzańskiej Centrum 
kultury i promocji odbył się finał 
kampanii profilaktycznej „Uza-
leżnieniom mówimy nie”. Wzięli 
w niej udział uczniowie drugich 
klas gimnazjalnych jarosławskich 
szkół.

Kampanię prowadzi Miejska 
Komisja Rozwiązywania Pro-

blemów Alkoholowych, której prze-
wodniczy Zbigniew Guzowski, a nad 
którą czuwa Małgorzata Bórzyńska 
z Urzędu Miasta Jarosławia. Kam-

pania to spotkania i pogadanki pro-
filaktyczne przeprowadzone w ja-
rosławskich szkołach z oddziałami 
gimnazjalnymi. Głównym tematem 
było nakreślenie zagrożeń, jakie nio-
są ze sobą uzależnienia, które sieją 
spustoszenia w organizmie młodego 
człowieka oraz w jego otoczeniu, czy 
które powodują ewentualne konse-
kwencje w przypadku łamania prze-
pisów prawa. 

W środę odbyło się wręczenie 
nagród międzyszkolnego turnieju 
wiedzy o uzależnieniach przepro-
wadzonego 9 listopada. Laureatom 

i uczestnikom gratulowali zastępca 
burmistrza Wiesław Pirożek, prze-
wodnicząca Komisji Zdrowia, Ro-
dziny, Opieki Społecznej i Ochrony 
Środowiska Naturalnego Rady Mia-
sta Jarosławia Grażyna Prząda, prze-
wodniczący Komisji Oświaty Antoni 
Lotycz oraz Józef Długoń, dyrektor 
Specjalistycznego Psychiatryczne-
go Zespołu Opieki Zdrowotnej im. 
prof. A. Kępińskiego w Jarosławiu.

(s.)

laureaci turnieju:
I miejsce - Bartosz Strumski, SP nr 6,
II miejsce - Izabela Dobrowolska, 
SP nr 1,
III miejsce - Hubert Ciechanowski, 
SP nr 5,
IV miejsce - Piotr Szczepański, SP 
nr 1,
V miejsce - Dorota Perczyńska, SP 
nr 5.

Wyróżnienia:
Julia Szczybyło, SP nr 1,
Edyta Pędzińska, SP nr 1,
Martyna Kocaj, SP nr 2,
Samuel Kunach, SP nr 6,
Maja Iwańczuk, ZSP.

Podziękowania skłda poecie opiekunka "Anafory" Janina Suchożak. 



jarosław  Koncert Tomasza Stockingera

Już nie zapomnisz mnie
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jarosław Ikony ze zbiorów Muzeum Kamienica Orsettich

Święci sprzed wieków 

Piosenek autorstwa: Hemara, Tuwima, Warsa, Petersburskiego w wyko-
naniu Tomasza Stockingera przy akompaniamencie Stefana Gąsienic-
kiego wysłuchała jarosławska publiczność 19 listopada w MOK-u. 
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W Muzeum w Jarosławiu oglądać 
można wystawę ikon ze zbiorów 
tej placówki. stanąć oko w oko ze 
świętymi namalowanymi cztery, 
trzy, dwa wieki temu. Świętymi, 
przed którymi modlili się miesz-
kańcy ziemi jarosławskiej i ziem 
bardzo odległych. 

Choć na wystawie pokazywa-
ne są tylko ikony, to składa 

się ona poniekąd z dwóch części, 
dość znacznie różniących się od 
siebie. Pierwsza z nich to ikony, 
które pochodzą z miejscowych 
cerkwi: z Jarosławia, Radymna, 
Pełkiń, Tuczemp, Leżachowa i in-
nych miejscowości. Druga część to 
ikony przekazane przez Urząd Cel-
ny w Przemyślu i Urząd Skarbowy 
w Jarosławiu. Jak łatwo się domyślić, 
te ostatnie były przedmiotem niele-
galnych działań i zostały przez te 
placówki przejęte. 

Obie grupy różni nie tylko tech-
nika i postaci świętych, które wid-
nieją na ikonach, ale w wielu przy-
padkach także poziom artystyczny. 
Ikony, które pochodzą z miejsco-
wych cerkwi nierzadko pisane były 
przez regionalnych twórców. – Tak 
się złożyło, że możemy tę wystawę 
podzielić pół na pół. Połowa ikon 
jest nasza, a połowa powstała, nawet 
daleko, w Rosji – mówiła podczas 

otwarcia Krystyna Kieferling, star-
szy kustosz Muzeum w Jarosławiu. 

Jarosławskie ikony
Wystawy nie mógł nie rozpoczy-

nać wizerunek Matki Bożej Brama 
Miłosierdzia (Myłoserdia Dweri). 
Oczywiście kopia, gdyż ta najbar-
dziej znana ikona jarosławska, choć 
formalnie stanowi własność mu-
zeum, znajduje się na stałe w cer-
kwi greckokatolickiej pod wezwa-
niem Przemienia Pańskiego przy 
ul. Sobieskiego w Jarosławiu. Iko-

na Matki Bożej była koronowana 
przez leagta papieża Jana Pawła II 
kard. Achille Silvestriniego w 1996 
roku. Ikona pierwotnie znajdowa-
ła się w cerkwi w obecnym parku 
Czesławy Puzon ps. Baśka. Jarosła-
wianie mogą ją oglądać na co dzień, 
a  – przypomnijmy – świat ujrzał 
ją podczas inauguracji Roku Miło-
sierdzia w Watykanie. Jarosławska 
ikona, na prośbę papieża Francisz-
ka, została do Rzymu przewieziona 
specjalnie z tej okazji. 

Na wystawie znalazły się ikony 
m.in. z cerkwi na Garbarzach. Cer-
kiew była przygotowana do kon-
serwacji, gdy wybuchła I wojna 
światowa. Niestety, jak opowiadała 
Krystyna Kieferling, deski posłu-
żyły wrogowi jako podpałka pod 
kuchnią. – Ludzie zdążyli uratować 
kilka ikon – opowiadała K. Kiefer-
ling.  To m.in. Chrystus Pantokrator 
(wizerunek Chrystusa jako władcy 
i sędziego) oraz św. Piotr i Paweł.

Podziwiać można też m.in. bardzo 
ciekawą XVII-wieczną ikonę Trójcy 
Świętej straotestamentowej z cerkwi 
w Leżachowie. Ciekawią, bo Trójca 
św. przedstawiona jest jako trzech 

Starszy kustosz Muzeum w Jarosławiu Krystyna Kieferling.  Artur Dobrucki opowiada o specyfice ikon z jarosławskich zbiorów. 
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Wystawa ikon ze zbiorów Muzeum Kamineica Orsettich w Jarosławiu. 

młodzieńców. Taki wizerunek, zna-
ny choćby z obrazu Rublowa, na-
wiązuje do sceny z Księgi Rodzaju, 
gdy Abrahama i jego żonę Sarę od-
wiedza Bóg w osobach trzech mę-
żów. Abraham i Sara są też na ikonie 
z Leżachowa. Z cerkwi w Pełkiniach 
pochodzi m.in. wizerunek patrona 
tej świątyni  – św. Mikołaja. Inaczej 
niż w świecie zachodnim, w chrze-

ścijaństwie Wschodu ten święty nie 
jest kojarzony li tylko z prezentami, 
a jego kult jest bardzo rozpowszech-
niony. Ikona św. Mikołaja z Pełkiń 
pochodzi z XIX wieku. 

Warto odwiedzić muzeum
Na wystawie zobaczymy też iko-

ny z cerkwi w Dusowcach, z cer-
kwi św. Dymitra w Teniatyskach, 
Kniazi, czy też kilka ikon z cerkwi 
w Radymnie. Stąd pochodzi m.in. 
wizerunek św. Michała z XVIII 
wieku, Matki Bożej Opieki (Po-
krow) z XIX wieku, czy też Zesła-
nie Ducha Świętego z XVIII wieku. 
Na wystawie zwraca uwagę Boży 
Grób z 1717 roku, który pochodzi 
z cerkwi w Tuczempach. Towa-
rzyszy mu płaszczenica, czyli na-
malowany na płótnie wizerunek 
umarłego Chrystusa. W Kościele 
Wschodu używa się jej w dniach 
poprzedzających Wielkanoc.  
Drugą część ekspozycji stanowią 
ikony, które zostały przekazane ja-
rosławskiemu muzeum. Zobaczyć 
można m.in. wizerunki Matki Bo-
żej Smoleńskiej, Matki Bożej Ka-
zańskiej, Matki Bożej Krzewu Go-
rejącego, św. Mikołaja, widzenia św. 
Sergieja i inne. 

Hubert LEWKOWICZ 
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sprzedaM dziaŁkę budowlaną w szów-
sku, ul. Sportowa. Dobra lokalizacja, w pobliżu 
szkoła, przedszkole, ośrodek zdrowia. War. zabu-
dowy, nie jest uzbrojona. Tel. 783 706 600.

sprzedaM doM

sprzedaM dziaŁkę bUdoWlanĄ,  
31 ar, w pełni uzbrojoną, w cichej okolicy 
w Wiązownicy, blisko ośrodek zdrowia. tel. 
607 675 169

sprzedaM dziaŁkę bUdoWlanĄ, 
13 ar, w pełni uzbrojona, Laszki. Doskonała 
lokalizacja, przy głównej (powiatowej). Tel. 
781 487 803

sprzedaM dziaŁkę bUdoWlanĄ 
30 ar w Jarosławiu, ul. Grodziszczańska. 
Cena 7 500/ar. tel. 501 059 876

dziaŁka 6,15 ar  w Jarosławiu, ul. Racła-
wicka, cena 90 tys. zł. tel. 730 355 818

dziaŁka bUdoWlana, 5 arów o cha-
rakterze inwestycyjnym w bezpośrednim 
kontakcie nowo budowanej galerii przy ul. 
Piekarskiej. Z miejscowym planem zago-
spodarowania przestrzennego pod usługi. 
Z bezpośrednim dojazdem do ul. Piekar-
skiej. Tel. 692 340 788

dziaŁka bUdoWlana 892 m2 z bu-
dynkiem, Jarosław, tel. 506 585 555

sprzedaM pięknĄ dziaŁkę w Muni-
nie 70 ar! Ok. 30 arów budowlana, reszta gra-
tis! Cicha okolica! Płaska, idealna! Ogromna 
działka za niską cenę ! Do negocjacji. Pilna 
sprzedaż. Tanio! tel. 604 086 410

sprzedaM dziaŁkę bUdoWlanĄ 
w Koniaczowie,  10 arów. Tel. 503 776 779

sprzedaM doM WolnosToJĄCY  
wybudowany w 2005 r., ocieplony, ogrodzo-
ny. Stan bdb. Działka 4,5 ar. Cena 450 tys. 
zł (do negocjacji). Ul. Kochanowskiego. Tel. 
722 216 232. 

doM MUroWanY, ok. 160 m2, do re-
montu, na działce 4 ar. Lokalizacja: Kolonia 
Oficerska, ul. Mączyńskiego. Cena do nego-
cjacji. Tel.: 16 732 50 12

doM dreWnianY, stodoła, garaż z ka-
nałem, działka 22 ar, siła, woda, kanalizacja. 
Zapałów 81. cena 70 tys. zł. tel. 698 042 599

doM MUroWanY do sprzedania, ok. 
160 m2, do remontu, na działce 4 ar. Lokali-
zacja: Kolonia Oficerska, ul. Mączyńskiego. 
Cena do negocjacji. Tel.: 16 732 50 12

doM, JarosŁaW-garbarze, 100 m2 

ogŁoszenia drobne za darMo 
przesyłamy na:   

ogloszenia@ekspresjaroslawski.pl   
lub   smsem:    693 448 500

(dane do wiadomości redakcji) 

WYnaJMę/sprzedaM, lokal

sprzedaM  dziaŁkę

sprzedaM  Mieszkanie

WYnaJMę  Mieszkanie

sprzedaM  aUTo
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proTezY zęboWe  
ekspresowa naprawa protez

pon.-piąt.: 9-16, sob. 9-13
Tel.  512 488 193

ul. lubelska 2
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pow. użyt., działka 16 a, cena do 200 tys. zł. 
Tel. 664 685 019

doM dreWnianY z działką 17 ar, Wylew k. 
Sieniawy, dojazd asfaltowy, 20 km od Jarosławia, 
86 tys. zł do negocjacji. Tel. 608 230 255.

sprzedaM doM murowany, 86 m2 z bu-
dynkami gospod. w Wiązownicy, działka 10 
ar. ładna okolica. Tel. 691 055 396

sprzedaM Mieszkanie, 2 pokoje, 44 
m2, III p. os. Kopernika. Cena do uzgodnie-
nia. Tel. 507 019 293

sprzedaM Mieszkanie W JarosŁa-
WiU, ul. Poniatowskiego, I p., 3 pokoje, pow. 
użytk. lokalu 57,60 m2. Tel. 882 873 187

sprzedaM Mieszkanie 35 m2 w Jaro-
sławiu. Tel. 692 374 377

Mieszkanie pilnie sprzedaM 41 m, 
I piętro, Jarosław ul. Słowackiego 6, dwa po-
koje, kuchnia, przedpokój, łazienka, balkon, 
piwnica, miejsce postojowe, teren zamykany, 
własnościowe, niski czynsz, niezamieszkałe. 
Tel. 606 984 962

sprzedaM Mieszkanie 72 m2 w cen-
trum miasta, os. Pułaskiego, 4 pokoje, kuch-
nia, łazienka. Po remoncie. Tel. 792 606 679.

zaMienię Mieszknie 2-pok., 35 m2 w Ja-
rosławiu na większe 3-4-pokojowe lub niewielki 
dom w okolicy. tel. 692 374 377

sprzedaM Mieszkanie w jarosławiu, os. wi-
tosa, 72 m2, 4 pokoje, II p., po remoncie, miejsce 
parkingowe. Cena 230 tys. zł. Tel. 730 355 818

sprzedaM Mieszkanie w Jarosławiu o pow. 
57 m2, III p., 3 pokoje, łazienka, WC osobno, z bal-
konem, po remoncie. Tel.: 606 726 302

sprzedaM Mieszkanie WŁasno-
ŚCioWe, blok cztepiętrowy, 2 pokoje, pow. 
48 m2, II p., balkon, piwnica. Zadbane i cie-
płe. Niski czynsz. Blisko szkoły, przedszkola, 
sklepów.  Os. Braci Prośbów. Cena 149 zł, Tel. 
608 617 941.

sprzedaM Mieszkanie, 72 m2, 4 poko-
je, kuchnia, 2 przedpokoje, łazienka, osobno 
wc, os. Pułaskiego, w centrum miasta. Tel. 
792 606 679

sprzedaM Mieszkanie 55m2 centrum 
Jarosław. I piętro, 2 pokoje, kuchnia, łazien-
ka, wc, przedpokój. Pełne wyposażenie. CO 
gaz. 155 000 zł. Tel. 574 249 360.

sprzedaM Mieszkanie 30 m2, os. Słoneczne, 
II p., 2 pokoje, cena 115 tys. zł. Tel. 693 817 759

sprzedaM Mieszkanie W JarosŁa-
WiU os. Kopernika, 44 m2, 2-pokojowe, 

I piętro, po kapitalnym remoncie, w pełni 

wyposażone, kuchnia w zabudowie wraz 
z wyposażeniem, TV+kino, szafy. Cena 170 
000, do uzgodnienia. Tel. 530 860 860

Mieszkanie środkowe-docieplone, 77m2, 
Charytany, działka 6a,dwa garaże, własno-
ściowe, bezczynszowe, 4 pokoje, kuchnia, 
łazienka, piwnica, II piętro, balkon, C.O gaz, 
ogródek w lamelach 100 tys. zł. Tel: 791 993 
240

sprzedaM Mieszkanie 55 m2. Os. Ja-
giellonów 1/33. Tel. 500 150 460.

Mieszkanie W CenTrUM miasta, pow. 
104 m2, 3 pokoje, 3 balkony. Po remoncie, 
nowa elektryka, podłączenie gazowe, Inter-
net św., telewizja kablowa, miejsce parkingowe, 
dwie piwnice (20m2) dwa strychy (15m2) oraz 
suszarnia. Tel. 733 211 051

Mieszkanie w zabytkowej kamienicy, II 
piętro, powierzchnia 80,2 m2. Do remon-
tu. Możliwość adaptacji na lokal użytkowy. 
Czynsz ok. 370 zł. Cena 145 tys. zł do nego-
cjacji. Tel.  516 860 235 

kUpię Mieszkanie poW. 70 m2 naj-
chętniej w kamienicy  w centrum Jarosławia. 
Tel. 784 381 155

poszUkUJę Mieszkanie do WYna-
JęCia (kawalerkę) z garażem w Jarosławiu. 
Tel. 669 993 306

WYnaJMę pokóJ dla studenta/ki lub oso-
by pracującej. Centrum Krakowa, okolice 
Kapelanki. Tel. 784 381 155. 

WYnaJMę Mieszkanie  43 m2, w cen-
trum Jarosławia, duży pokój, kuchnia, ła-
zienka, II p. Od zaraz. Tel. 694 758 267

WYnaJMę koMForToWe, bezczynszo-
we mieszkanie, tylko na dłuższy okres, dla 
pary, rodziny. 41 m2, własne miejsce parkin-
gowe. ul. Skarbowskiego. Tel. 602 128 334

Mieszkanie  MaŁe, 2 pokoje, II p., os. 3 
Maja, odstępne 650 zł, tel. 693 693 790

Mieszkanie 100 m2, I p. Jana Pawła II 32, 
5 pokoi, łazienka. Tel. 506 448 833 lub 698 
810 427. 

sprzedaM lUb WYnaJMę. Mieszkanie 
na IV p., 39 m2, os. Braci Prośbów w Jaro-
sławiu. Cena do negocjacji. Tel. 16 621 81 23 

Mieszkanie na poddaszU dla rodzi-
ny wynajmę, od zaraz. Centrum miasta, In-
ternet . Tanio . Wiadomość tel. 607-345-500

WYnaJMę Mieszkanie 2-pokojowe, 
os. Kombatantów, 693 009 800.

WYnaJMę Mieszkanie, 2 pokoje z bal-
konem, os. Kopernika. Tel. 693 693 790. 

WYnaJMę od zaraz saModzielne 
mieszkanie bezczynszowe 40 m kw. pokój, 
spiżarka, miejsce parkingowe, WiFi. Jaro-
sław, ul. Mączyńskiego. Tel. 782-070-372

sprzedaM lokal handlowo-usługowy 36 
m2, giełda u. Tarnowskiego, Jarosław, cena 3 
500 zł. Tel. 501 799 723

sprzedaM garaŻ, UL. NARTOWSKA. 
TEL. 662 091 035

do WYnaJęCia MagazYnY, biUra. 
Widna Góra, ul. Roźwienicka 105, przy 
wjeździe na autostradę. Dawna Hurtowania 
ADAM. Tel. 608 850 860

WYnaJMę reklaMę, ok. 20 m kw. na 
kamienicy, ul. Jana Pawła II 32. Tel. 506 448 
833 lub 698 810 427.

WYnaJMę MieJsCe pod gabineT 
kosMeTYCznY przy salonie fryzjerskim. 
Tel. 511 785 595

WYnaJMę lokal 36m2 w Jarosławiu pod 
usługi, handel, biuro, magazyn. Tel. 506 543 
887

lokal do WYnaJęCia przy ul. Sobie-

skiego, 65 m2, media, magazyn. Cena 850 zł, 
tel. 602 104 628

WYnaJMę lokal pod salon fryzjerski przy 
gabinecie kosmetycznym. Tel. 668 015 275

lokal MagazYnoWo-HandloWY 
za Bankiem Pekao SA. Jarosław. Pow. 150 m2. 
Wszystkie media. Tel. 602  738 824.

sprzedaM dWa lokale o pow. 34 m2 i 65 
m2 w centrum Jarosławia. Tel. 600 049 789

VolksWagen golF ii 1.3, 1990 r., na 
chodzie, opony letnie + zimowe. Cena 1 800 
zł. Tel. 608 343 210

ToYoTa aUris 2008 r., przebieg 115 tys. 
km., 1,9 Diesel, cena do negocjacji.  Tel. 518 
805 825

sprzedaM opla Corsę, poj. 1.4, 
5-drzwiowy, 1996 r. cena 1200  zł. Tel. 692 
374 377 

sprzedaM siMnson sr 50, 1986 r. Za-
rejestrowany i ubezpieczony. tel. 609 212 289

sprzedaM Forda TransiT, 2000 r. 
przebieg 260 639 km. cena wywoławcza 3 
tys. zł. tel. 665 196 087, 605 670 211

sprzedaM peUgeoT 207 kolor czerwo-
ny silnik 1.4 benzyna plus gaz. 2007 r.
Tel.  537-103-803

peUgeoT 307, poj. 1.4, 75 KM, 2002 r., 5 
drzwi, przebieg 178 000! Cena 8 500 zł. Tel. 
884 802 590 lub 536 949 440

opel ViVaro 1,9 TdCi, 2004, Vat-1, 
blaszak, biały, stan bdb, po dużym serwisie 
opon po jednym sezonie, nie wymaga wkła-
du finansowego. Faktura VAT 23%. Cena 
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kUpię/WYnaJMę Mieszkanie
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praCa na sTanoWiskU praCoW-
nik prodUkCJi w Jarosławiu, umowa 
o pracę, pełny etat, dofinansowanie dojaz-
dów. Tel. 668 466 397, email: praca.jaro-
slaw@gigroup.com.

zaTrUdnię: tokarzy, frezerów, spawaczy. 
Kańczuga. Tel. 511 070 511.

lakiernik, blaCHarz saMoCHo-
doWY, dobre warunki i uczciwe wynagro-
dzenie. Praca w Jarosławiu. Tel. 535 636 686

korepeTYCJe z MaTeMaTYki na po-
ziomie szkoły i podstawowej, gimnazjum 
i średniej. Tel. 606  315 535

zaTrUdnię praCoWnikóW bU-
doWlanYCH, praca od zaraz, atrakcyjne 
warunki, teren Jarosławia. Tel. 535 636 686

MęŻYCzYzna 26 laT podejmie prace, 
posiada też niedużego busa do 3,5 tony. Tel. 
570 965 285

szUkaM praCY W oCHronie na tere-
nie powiatu jarosławskiego. Tel. 669 036 989

sprzedaM / róŻne

UsŁUgi

praCa

O
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WYnaJMę lokal biUroWY 
szówsko ul. zamojska 10,  (budynek inter auto), parking monitoring 

ochrona 24h, klimatyzacja 
kontakt 600 889 856, interauto.hurt@wp.pl

netto 12 500. Tel. 530 860 860

peUgeoT 407 sw hdi, poj. 1600, 2007 r., 
stan bdb., kupiony w salonie w kraju, pierw-
szy właściciel, komplet opon zimowych na 
oryginalnych aluminowych felgach. Cena: 
15 tys. zł, tel. 604 289 375

sprzedaM lodóWkę, wys. 1,87. Polar 
biała. Stan bdb. Cena 300 zł do negocjacji. 
Tel. 796 870 180.

sprzedaM pŁTY gipsoWe zielone, 
cena za 1 szt. - 12 zł. Tel. 510 170 738.

sprzedaM Tanio szaFę biUroWĄ 
i 4 krzesła biurowe w kolorze kremowym. 
Tel. 692 051 051

sprzedaM MagneToWid na kasety  
DVD firmy SHIVAKI SVR-930R, stan bdb. 
Może służyć w celach kolekcjonaerskich. 
tel. 607 675 169. 

sprzedaM FoTel rozkŁadanY, 
dwuosobowy w bdb. stanie. Cena 200 zł. 
Tel. 607 974 650.

sprzedaM UŻYWanY pieC gazo-
WY dwufunkcyjny Viessmann 24 kw.
Cena 250 zł.  Jarosław. Tel. 607 77 44 05

Tanio sprzedaM szaFę Wnęko-
WĄ. Szerokość: 145 cm, wysokość: 235 
cm, głębokość: 60 cm. Kolor olcha. Tel. 
787 858 575

sprzedaM kUlTYWaTor z WaŁ-

kaMi strunowymi. Cena do negocjacji. 
Tel. 16 732 40  72, 794 288 173

sprzedaM zderzak przedni do 
Nissana qashqai, 2007 r., oryginalny, uży-
wany lekko porysowany. Tel. 693 517 592.

TornisTer HerliTz dla dzieW-
CzYnki, kolor malinowy. S tan bdb. 
Atrakcyjna cena. Tel. 605 782 995

dreWno opaŁoWe TWarde do 
kominka i co, 180 zł m3, odpad tartaczny 
twardy 120 zł m3, metry z lasu 170 zł m3, 
transport gratis. Tel. 669 067 888

sprzedaM sax alT Marki bUFFeT 
champion paris profesional, prod. francu-
skiej, Cena do uzgodninia. Tel. 794 123 
917, 503 957 712

ŁóŻeCzko dzieCięCe glUCk z szu-
fladą, materacem i pościelą, st. bdb. Fotelik 
samochodowy Chicco 9-18 kg. Tel. 605 
782 995.

geokarTa o WYs. 10 CM i wym. 4x3 
metry do umacniania skarp, podjazdów, 
itp. Cena do uzgodnienia. Tel. 605 782 995.

MaszYnY rolniCze z nieMieC do 
sprzedania: dmuchawy do zboża, kosiarka 
rotacyjna, kultywator. Jarosław Tel. 696 
608 786.

alTanka ogrodoWa, 3-3,5 m. Po-
malowana, dach kopertowy,  Gotowa do 
montażu. Cena 2 200 zł. Tel. 782 712 071

MaszYnY rolniCze z Niemiec do sprze-
dania : dmuchawy do zboża, kosiarka rotacyj-

na, kultywator. Jarosław Tel. 696 608 786

oFerUJeMY napraWę i regenera-
CJa alternatorów, rozruszników. Wszystkie 
marki. Tel. 781 110 184

UsŁUgi elekTrYCzne. Instalacje nowe, 
usuwanie awarii, modernizacja, montaż 
oświetlenia, osprzętu i urządzeń elektrycz-
nych. Pomiary. Wyniesienie układu pomia-
rowego na zewnątrz. Stosowne uprawnienia 
w zakresie instalacji do 1 kV. Tel. 794  759 472.

koMiniki, UsŁUgi reMonToWo-bu-
dowlane, ukladanie płytek, płyty K-G, malo-
wanie, szpachlowanie, itp. Tel. 505 711 605

UsŁUgi reMonToWe. Szpachlowanie, 
malowanie, układanie paneli, adaptacja pod-
daszy. Solidnie! Tel. 780 149 582

UsŁUgi koWalsko-ŚlUsarskie, bra-
my, ogrodzenia, balustrady, tel. 604 151 640, 
16 624 16 40, e-mail: jrzbk@poczta.onet.pl

UkŁadanie paneli, wstawianie drzwi, 
podbitka dachowa, Jarosław i okolice. Tel. 
606 160 646, dach-deker-majster@wp.pl 

ŚlUbY i UroCzYsToŚCi kościelne – gra 
na skrzypcach, śpiew. Tel. 604 515 910 

reMonTY bUdoWlane: adaptacja 
poddaszy, szpachlowanie, malowanie, regip-
sy. Tel. 575635 699

koMpleksoWe WYkońCzenia 
WNęTRZ, termoizolacje budynków-elewa-
cje, pokrycia dachowe. Tel. 667 549 671

proFesJonalne MaloWanie do-
MóW, ogrodzeń, dachów, montaż okien, 
drzwi, regulacja okien, tarasów, wycinka 
drzew. Fachowo i tanio. Tel. 663 393 117

szpaCHloWanie, MaloWanie, Tel. 
538 628 922

UkŁadanie paneli podłogowych, 
Wstawianie Drzwi, Montaż Podbitki Dacho-
wej (łącznie z instalacją elektryczną oświe-
tlenia budynku).  Tel. 606 160 646

CięCie i ŁUpanie drewna w „domu” 
klienta (piła motorowa i tzw. Łuparka). Ceny 
do negocjacji! Tel. 504 668 751

UsŁUgi TransporToWe przewóz me-
bli, sprzętu AGD,tel 793-290-149

WideoFilMoWanie i FoTograFia, 
wysoka jakość, atrakcyjne ceny, tel.  600 309 670

TransporT osób. Wesela, lotniska itp. 
730593059

reMonTY i WYkońCzenia Malowa-
nie, Gładzie gipsowe, Tynki dekoracyjne, 
Sucha zabudowę K/G,  Wymiana i montaż 
stolarki, Kafelkowanie Tanio. 603 389 357

szpaCHloWanie, układanie płytek, 
ścianki G-K, podwieszanie sufitów. Tel. 538 
628 922

MaloWanie, szpachlowanie, glazura, hy-
draulika, elektryka. Tel. 786 151 191
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przyjmiemy pana, damy mieszkanie 
i wyżywienie w zamian za utrzymanie 

porządku wokół domu. Warszawa. 
Tel. 608 162 705.
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 piłka rĘCzna kobiet  – I LIGA

SPR JKS wygrywa w nowym Sączu
tabela

  1. AZS AWF 7 20 196-181
  2. SPR Olkusz 7 18 228-188
  3. Sośnica 7 15 208-171
  4.  MTS  7 13 198-187
  5. AZS UMCS 7 12 170-168
  6. JKS 7 9 170-191
  7. Varsovia 7 9 206-189
  8. Olimpia/Beskid 7 6 182-184
  9. Wesoła 7 3 175-207
 10. Otmęt 7 0 148-215

JKS: Kulpa, Huk - Puchalska, Wojta-
szek, Łobaziewicz 6, Turkalo 7, Strzę-
bała, Sestakova 5, Bajzova 1, Ryshko, 
Nasiłowska, Jastrzębska, Luberecka 2, 
Żelazny, Lasek 2, Kozdrowicz. 
Sędziowali: W. Bloch (Nakło Śląskie) 
i M. Sołecki (Tarnowskie Góry). Kary: 
16 i 12 m. Widzów: 150.

POZOSTaŁe WYnIKI: 
Wesoła Warszawa - AZS UMCS 
Lublin 25:30 (12:12); Varsovia - 
Sośnica Gliwice 26:28 (14:11); 
MTS Żory - AZS AWF Warszawa 
29:29 k.6:7 (12:14); Otmęt 
Krapkowice - SPR Olkusz 25:39 
(13:20)

mecz. Dziewczyny wykonały plan, 
chociaż nie wszystko im wycho-
dziło tak, jak ćwiczyliśmy. Duże 
brawa należą się Dagmarze Kul-
pie, broniła znakomicie. Zwycię-
stwo cieszy, ale trzeba pracować 
dalej tak, by nasza gra zaczęła wy-
glądać jeszcze lepiej – podsumo-
wał Vit Teleky, trener JKS.         

M. WISZ

OLIMPIA/BESKID NOWY SĄCZ  – 
JKS JAROSŁAW 19-23 (8-8)
Olimpia: Zuchowicz, Nowak - Dama-
siewicz, Leśniak A 6, Złocka, Łyczak 5, 
Szczecina 2, Piszczek, Dzidek, Leśniak 
K, Janik, Wielocha 2, Płachta 4. 

dziło trochę niepokoju, ale jaro-
sławianki wrzuciły trzeci bieg. 
Seria goli Katarzyny Łobaziewicz 
i Nataly Turkalo uspokoiła sytu-
ację. JKS najpierw podgonił wy-
nik, a później, za sprawą trafień 
Magdaleny Sestakovej, Nataly 
Turkalo, Pauliny Lasek i Michaeli 
Bajzovej, wypracował sobie bez-
pieczną przewagę. – To był ważny 

Z tego boju zawodniczki z Jarosławia wyszły zwycięsko.

wiódł już nasz zespół, jednak nie 
ustrzegł się błędów i zamiast od-
skoczyć na większy dystans po-
zwolił miejscowym jeszcze przed 
przerwą doprowadzić do remisu.

Złe miłego początki
Druga połowa też zaczęła się źle 
dla naszych zawodniczek. Aż sześć 
bramek z rzędu Olimpii wprowa-

Szczypiornistki JKS-u poszły za cio-
sem i wygrały kolejne spotkanie na 
pierwszoligowym froncie. Tym ra-
zem nasz zespół przywiózł komplet 
punktów z nowego Sącza. Starcie 
z niedawnym ekstraligowcem do-
starczyło kibicom - także jarosław-
skim, których nie zabrakło na try-
bunach hali Olimpii/Beskid - sporo 
emocji. 

Trzeba przyznać, że mecz trzy-
mał w napięciu. Obie drużyny 

postawiły na twardą defensywę 
i od samego początku szczelnie 
murowały bramki. Inna sprawa, 
że szczególnie w naszym zespole 
szwankowała początkowo sku-
teczność, bo sytuacji do zdobycia 
goli jarosławianki miały sporo. 
Zanim piłkarki JKS-u wstrzeliły 
się w bramkę, to zdążyły ostem-
plować słupki i poprzeczkę go-
spodyń. Po 6 minutach na plusie 
były zawodniczki Olimpii, ale JKS 
w porę opanował nerwy i w 18. 
minucie doprowadził do remisu. 
Na tablicy notowano wówczas wy-
nik 5-5. Od tego momentu prym 

Tenisistka PKS Kolping FRaC Jarosław 
i uczennica Szkoły Mistrzostwa Spor-
towego w Jarosławiu anna Brzyska 
znów wywalczyła medal tym razem 
srebrny, wraz z reprezentacją Pol-
ski podczas Turnieju nadziei Olimpij-
skich w Budapeszcie.

To wielki zaszczyt, kiedy nasza 
zawodniczka może reprezento-

wać Polskę. Bardzo się cieszę z jej 
kolejnego sukcesu. To materiał na 
znakomitą zawodniczkę. Trening 
czyni mistrza – mówi menedżer klu-
bu z Jarosławia Kamil Dziukiewicz. 
Podczas turnieju w Budapeszcie 
srebrny medal wywalczyła zarówno 
drużyna dziewczęca, jak i drużyna 
chłopców.

To nie koniec sukcesów czarno -
pomarańczowych. W Stalowej Woli 
zawodnicy PKS Kolping potwier-
dzili swój prymat na Podkarpaciu. 
Szymon Brud i Dawid Jadam zapre-
zentowali się z dobrej strony pod-
czas Uczniowskiego Turnieju Dru-
żynowego. Wygrali go, podobnie jak 
dziewczęta młodsze (Dagmara Kłak, 
Kinga Hawro). Zaraz za dziewczęta-
mi uplasował się kolejny jarosławski 
duet: Natalia Maciałek, Paulina Ma-
ciałek. Najlepsze kluby uczniowskie 
spotkają się podczas finału w War-

 tenis stołowy  Turniej Nadziei Olimpijskich w Budapeszcie 

ania z reprezentacyjnym 
srebrem

szawie. – Razem z trenerami ciężko 
pracujemy, by naszym najmłodszym 
zawodnikom zagwarantować jak 
najlepszy trening. Powoli to wszyst-
ko owocuje. Nasi podopieczni oswa-

jają się z rywalizacją i turniejami 
o coraz wyższej randze. Wszystko 
idzie w dobrym kierunku – podkre-
śla Kamil Dziukiewicz. 

Jk

Młodzi tenisiści Kolping FRAC Jarosław dominują na Podkarpaciu i się-
gają po laury. 

Do 1 grudnia przyjmowane są zgło-
szenia udziału w X Mikołajkowych 
Halowych Zawodach Łuczniczych 
o Puchar Burmistrza Miasta Jarosła-
wia, który odbędzie się 9 grudnia 
w sali gimnastycznej przy ul. św. Du-
cha w Jarosławiu. 

Organizatorzy turnieju to: 
UKS Tramp Jarosław, Urząd 

Miasta Jarosławia, MOSiR Jaro-
sław, Zespół Szkół Technicznych 
i Ogólnokształcących w Jarosławiu 
i Rzeszowski Okręgowy Związek 
Łuczniczy. Zawody zostaną roze-
grane w kilku kategoriach: open 

 jarosław  Powalczą o Puchar Burmistrza

Mikołajkowe 
strzelanie

rocznik 2002 i starsi, młodzik 
(Mk) - rocznik 2003-2004, dzieci 
(D) - rocznik 2005-2006, dzieci mł. 
(Dm) - rocznik 2007 i młodsi, open 
łuki bloczkowe – bez względu na 
rocznik i płeć. Prowadzona będzie 
klasyfikacja indywidualna i zespo-
łowa. Zgłoszenia należy przesłać 
pod adres: wieslawkutyla@o2.pl, 
w nieprzekraczalnym terminie do 
1 grudnia 2017. Warunkiem startu 
jest terminowe zgłoszenie, ważna 
licencja zawodnika oraz aktualne 
badania lekarskie. Kluby ubezpie-
czają zawodników we własnym za-
kresie. Jk

Organizatorzy czekają na zgłoszenia do 1 grudnia. 
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 piłka noŻna  III liga 

jaka runda,  
taki jej koniec 

tabela
1. Motor  17 35 38-14
2. Chełmianka  17 33 25-12
3. Wiślanie  17 32 32-18
4. Resovia 17 32 24-12
5. Wólczanka 17 32 26-16
6. KSZO 17 31 25-18
7. Stal  17 30 25-15
8. Soła  17 29 29-23
9. Orlęta 17 26 25-22
10. Podhale 17 23 25-25
11. MKS  17 18 20-23
12. Wisła  17 18 16-23
13. Unia  17 16 20-31
14. Podlasie 17 16 19-27
15. Spartakus  17 14 21-37
16. Avia  17 14 20-28
17. Karpaty  17 13 16-36
18. JKS 1909  17 8 21-47

W derbach Wólczanka nie dała szans JKS-owi. 

W ostatnim meczu rundy nie udało 
JKS-owi choćby minimalne popra-
wienie obrazu, jakie po tej części se-
zonu pozostawia. W derbach z Wól-
czanką znów zanotował porażkę róż-
nicą trzech bramek i jest zdecydo-
wanie najsłabszym zespołem run-
dy jesiennej. Czy dokonana właśnie 
zmiana trenera uratuje JKS przed 
spadkiem? 

To spotkanie od początku to-
czyło się pod dyktando ekipy 

z Wólki Pekińskiej. Już w 14. mi-
nucie Krystian Wrona wykorzystał 
dośrodkowanie Mateusza Kocura 
z rzutu rożnego i główką pokonał 
bramkarza gospodarzy Mateusza 
Zająca. 6 minut później było już 
0:2. Volodymir Korolski dograł do 
Patryka Szewca, który znalazł się 
w sytuacji sam na sam z golkipe-
rem. Kanonady część dalsza roz-
poczęła się niecałe dziesięć minut 
po wznowieniu gry po przerwie. 
Tym razem na listę strzelców wpi-
sał się Krzysztof Pietluch, minąw-
szy wcześniej trzech obrońców 
jarosławskiego zespołu. W samej 
końcówce zwycięstwo przypie-
czętował Marek Gwóźdź, który 
otrzymał dobre podanie od Jakuba 
Więcka. Wólka już więcej nie trafi-
ła, ale to nie koniec bramek w tym 
spotkaniu. Honorowego gola dla 
miejscowych zdobył w doliczonym 
czasie gry Bartłomiej Gliniak, któ-
ry wykorzystał rzut karny. Teraz 
jarosławianie mają trochę czasu, 
by przemyśleć sytuację przed run-
dą wiosenną. A jest o czym myśleć. 

Niezbyt udany debiut 
Zima będzie na pewno pracowitym 
okresem dla nowego trenera JKS-u 
Szymona Szydełki, który w tej roli 
zadebiutował w meczu z Wólczan-
ką. Zastąpił Arkadiusza Barana, 
z którym umowa została rozwiąza-
na za porozumieniem stron. Szy-
mon Szydełko ma 34 lata, pocho-
dzi z Rzeszowa. Grał m.in. w Stali 

Rzeszów, Pogoni Leżajsk, Resovii 
i Izolatorze Boguchwała. To wła-
śnie w Boguchwale rozpoczął ka-
rierę trenerską. Trenował potem 
także Crasnovię Krasne oraz Kar-
paty Krosno i Resovię. Z Karpa-
tami zdobył wicemistrzostwo III 
ligi. W plebiscycie Podkarpacka 
Nike 2014 wygrał w kategorii „tre-
ner”. Choć debiutu w Jarosławiu 
na pewno do udanych zaliczyć nie 
może, wypada mieć nadzieję, że 
wiosną jego praca da spodziewane 
efekty. 

jk

JKS Jarosław – Wólczanka Wólka 
Pełkińska 1:4 (0:2) 
0:1 Wrona 14', 0:2 Szewc 20', 0:3 
Pietluch 54', 0:4 Gwóźdź 88' 
1:4 Gliniak 90+4' (karny)
JKS:  Zając – Gliniak, Ozimek (46' 
Sobolewski), Maciejewski, Michalak 
– Urbaniak (85' Szakiel), Ochał, 
Surmiak (85' Bruk), Kmak (73' 
Czyż), Purcha (75' Bąk) – Zawiślak 
Wólczanka:  Smoleń – Podstolak, 
Wrona, Walat, Przewoźnik (36' Ba-
ran) – Kocur (83' Wątróbski), Chorol-
ski (71' Wawryszczuk), Lech, Jurczak 
(64' Gwóźdź), Szewc – Pietluch (75' 
Więcek)

Młodzi zawodnicy JKS Jarosław 
z rocznika 2007 i 2008 zajęli 2. miej-
sce podczas Turniej Miast im. Vasiľa 
Biroša w Svidniku. 

W rozgrywanym w zaprzy-
jaźnionym z Jarosławiem 

Svidniku turnieju zagrali młodzi 
piłkarze z Krosna, Strzyżowa oraz 

 piłka noŻna  Turniej Miast im. Vasiľa Biroša w Svidniku

Dobry start młodych piłkarzy

 jarosław  Wirtualny Turniej Piłki Nożnej w Jarosławiu FIFA17

na wirtualnej murawie 
na jeden dzień uczniowie Szkoły Mi-
strzostwa Sportowego w Jarosławiu 
zamienili prawdziwe boisko na wirtu-
alne i rozegrali szkolny turniej w grze 
FIFa 17. W tym dniu szkołę odwiedził 
jej ambasador – były reprezentant 
Polski Tomasz Hajto. 

I miejsce wywalczyli Marcel Portas 
i Jakub Skupień, którzy otrzymali 

piłki z autografem Tomasza Hajty. 
II miejsce zajęli Alex Kopcio i Jakub 
Chrupcała (koszulki reprezentacji 
Polski), a III miejsce –Kacper Rab-
czak i Szymon Bogacz (profesjonalny 
roller do masażu). Nagrody ufundo-
wała dyrekcja szkoły. Zwycięzcy tur-
nieju zmierzą się ze swoimi rywalami 
w rozgrywkach międzygimnazjal-
nych, które zaplanowane są w SMS 
Jarosław na 13 grudnia.

Jk

drużyna gospodarzy Slavia Svid-
nik i drużyna z Jarosławia. Obok 
odrębnych klasyfikacji w roczni-
kach 2007 i 2008 prowadzona była 
także klasyfikacja miast, w której 
brano pod uwagę wyniki obu dru-
żyn z każdego miasta. Drużyna 
JKS Jarosław 2007 zajęła 3. miej-
sce. Choć drużyna rocznika 2008 

nie poniosła ani jednej porażki, 
zajęła 2. miejsce w swojej grupie. 
Musiała uznać wyższość faworyta 
– Karpat Krosno. W klasyfikacji 
miast Jarosław zajął 2. miejsce. 
Medale wręczył burmistrz Svidni-
ka Ján Holodňák.

jk

Uczniowie SMS podczas wirtualnego meczu oraz piłka z autografem am-
basadora szkoły (u góry). 
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Widok na jarosławskie opactwo benedyktyńskie z Małego Rynku.

poświęcenie sztandaru zwień-
czyło 20-letni okres działalności 
parafialnego oddziału akcji ka-
tolickiej w Wietlinie. W niedzie-
lę 26 listopada członkowie akcji, 
zaproszeni goście oraz parafianie 
byli świadkami tej uroczystości 
podczas Mszy św.  

Sztandar poświecił proboszcz 
parafii pw. Narodzenia Naj-

świętszej Maryi Panny w Wietlinie 
ks. Henryk Iwanicki, asystent Akcji 
Katolickiej. Po Mszy członkowie 
stowarzyszenia oraz zaproszeni go-
ście wzięli udział w spotkaniu, pod-
czas którego nastąpiła prezentacja 
sztandaru i symboliczne wbijanie 
gwoździ. Tego zaszczytu dostąpili: 
proboszcz ks. H. Iwanicki i wikary 
ks. Daniel Odor, radna wojewódz-
ka Anna Huk, wójt gminy Laszki 
Stanisław Gonciarz, prezes firmy 
WATKEM Wiesław Puterla, czło-

nek zarządu diecezjalnego AK oraz 
prezes oddziału parafialnego AK 
w Laszkach Cecylia Baran, prezesi 
oddziałów parafialnych AK: w Mię-
kiszu Nowym – Grażyna Czernysz, 
w Miękiszu Starym – Wanda Bał-
towska, w Moszczanach-Łazach 
– Stanisław Cisoń, w Michałówce – 
Krystyna Buć, w Wielkich Oczach 
– w zastępstwie Ludwik Hawrylak, 
w Surochowie – Danuta Husiatyń-
ska; organistka i dyrygentka chó-
ru parafialnego – Barbara Koszła, 
przedstawicielki Związku Sybiraków 
w Wietlinie – Janina Adamkiewicz 
i Zofia Zięba; przewodnicząca Koła 
Gospodyń Wiejskich w Wietlinie – 
Krystyna Kuźniar i wiceprzewodni-
cząca – Mirosława Posłuszna; prezes 
OSP w Wietlinie – Kazimierz Pawe-
łek, a także członkowie Akcji Kato-
lickiej w Wietlinie: prezes Mirosław 
Nazar, wiceprezes Małgorzata Ruse-
lik, sekretarz Anna Korzeniowska, 

skarbnik Dorota Czubocha-Zając, 
członek zarządu Krzysztof Kałek 
oraz członkowie: Barbara Ciupak, 
Joanna Dereweńko, Jolanta Dzia-
dowicz, Anna Hakejcio-Dziaduś, 
Wioletta Jackowska, Sylwia Mruk, 
Danuta Rokitowska, Mariusz Smok 
(sołtys Wietlina), Maria Socha i An-
toni Żołnierz. 

Akcja Katolicka w Wietlinie zosta-
ła powołana 6 grudnia 1997 roku. 
Pierwszym jej prezesem został Ma-
rian Żołyniak, a parafialnym asy-
stentem ks. Józef Kiełbowicz. Obec-
nie parafialny oddział w Wietlinie 
liczy 15 członków, dwóch kandyda-
tów i pięciu członków wspierających. 
Członkowie spotykają się na comie-
sięcznych spotkaniach formacyjnych, 
prowadzą coroczną, przedświąteczną 
zbiórkę darów  w lokalnych sklepach, 
organizują spotkania patriotyczne, 
prowadzą chór parafialny. 

Ekz

prawdopodobnie w kwietniu poznamy, 
czego o Jarosławiu dowiedział się i co zo-
baczył w naszym mieście aktor Tomasz 
bednarek, znany między innymi z teleno-
weli „klan”. 

Aktor zawitał do naszego miasta z eki-
pą TVP. W piątek i sobotę (24 i 25 li-

stopada) nagrywali tu program „Zakochaj 
się w Polsce”. W Jarosławiu odwiedzili trzy 
cudowne obrazy: ikonę Brama Miłosierdzia 
w cerkwi greckokatolickiej, Matkę Bożą 
Śnieżną w kolegiacie oraz pietę w Bazylice 
Matki Bożej Bolesnej. Aktor walczył z ryce-
rzami w jarosławskim opactwie, podziwiał 
miasto z ratuszowej wieży, obejrzał kupiec-
kie czasy w Podziemnym Przejściu Tury-
stycznym. Czym Jarosław zachwycił ekipę 
telewizyjną, zobaczymy za kilka miesięcy 
podczas emisji programu w TVP. 

EkzTomasz Bednarek walczy w opactwie. 

EksprEs Jarosławski16    28 listopada 2017 jubileusze

jarosław   TVP 1 z aktorem z telenoweli "Klan" Tomaszem Bednarkiem gościła w naszym mieście

zakochaj się w polsce i... w Jarosławiu

wietlin (gm. laszki) Pierwszy sztandar Akcji Katolickiej w Dekanacie Radymno II 

20 lat akcji katolickiej w Wietlinie
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