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„Przeprowadzone przez PiS reformy 
sądów były niezbędne, udane, wreszcie 
rozbito układ”. „Skandal, było dobrze 
jak było, należało nie zmieniać niczego”. 
A może… „reforma była konieczna, ale 
powinna być przeprowadzona inaczej”? 
O tym w dziale DEBATA, przygotowanym 
wspólnie z portalem SALON24.pl 
dyskutujemy z Piotrem Ikonowiczem, 
Ryszardem Majdzikiem, Andrzejem 
Stankiewiczem i Klaudiuszem Wesołkiem 
>> str. 4 i 5

Wielka 
reforma, 
której 
nie było?

„Nowy Telegraf Warszawski”, z debatą na Salony

NOWy POLSKI ŁAD SKOK cyWILIzAcyjNy, 
czy cIOS W PRzEDSIęBIORcóW? >> str. 3

PAuLO SOuSA ODKRyŁ KARTy. 
jEST KADRA NA MISTRzOSTWA EuROPy >> str. 12

ANDRzEj ANuSz: TO MOżE Być START 
KAMPANII WyBORczEj >> str. 2

Nie umiał prać 
dywanu. Więc 
zabił tatę. 
Dramat w pralni
- nowe fakty
czytaj na stronie 6
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Wywiad z posłem 
Bogdanem Rzońcą, 

dwa lata po wyborze do 
Parlamentu Europejskiego

czytaj na stronach podkarpackich
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Rząd ogłosił „Nowy Polski 
Ład”. Jak ocenia Pan ten 
program?

Dr Andrzej Anusz: Zależy, od 
której strony na ten program 
spojrzymy, bo rozpatrywać na-
leży go w bardzo wielu aspek-
tach. W aspekcie politycznym 
na pewno prezentacja programu 
została doskonale przygotowa-
na, wyreżyserowana w każdym 
szczególe. Doskonale wybra-
ny moment, w symbolicznym 
dniu – gdy akurat znoszone są 
obostrzenia. Do tego w chwili, 
gdy koalicja rządząca przeszła 
mocne turbulencje, ale większy 
problem okazało się ma opozy-
cja, która się kłóci sama ze sobą, 
właśnie wyrzucono z PO dwóch 
konserwatywnych  polityków, 
Ireneusza Rasia i Pawła Zalew-
skiego. Samo podpisanie umowy 

też przebiegło w sposób dosko-
nale wyreżyserowany i zaplano-
wany, miało pokazać dominację 
PiS w ramach koalicji. Chodziło 
też o wysłanie kilku istotnych 
sygnałów.

Jakich?
PiS pokazał, że konflikt 

w Zjednoczonej Prawicy został 
przezwyciężony i, że to Prawo 
i Sprawiedliwość rządzi w tej 
koalicji. Sam program nie jest 
programem Zjednoczonej Pra-
wicy, ani rządu, ale PiS-u. Tak 
jest przedstawiony, a koalicjan-
ci mogli się pod nim jedynie 
podpisać. Co więcej – Jarosław 
Kaczyński zapowiedział, że za 
kilka dni program podpisze 
ktoś jeszcze. Podejrzewam, że 
może chodzić o Pawła Kukiza, 
ale to jeszcze bardziej pokazuje 

na marginalizację koalicjantów 
w tej kwestii. Również osoby 
występujące na konwencji nie 
były przypadkowe. Byli liderzy 
formacji koalicyjnych, ale też 
Jarosław Kaczyński, Mateusz 
Morawiecki, marszałek Sejmu 
Elżbieta Witek. O ile obecność 
prezesa i premiera była oczywi-
sta, o tyle marszałek mogła za-
skakiwać. Bo nie ukrywajmy, to 
jej przemówienie nie wnosiło nic 
nowego.

To czemu Elżbieta Witek 
prezentowała program 
– jako druga osoba w pań-
stwie?

Też, ale tu były dwie inne przy-
czyny. Przede wszystkim chodziło 
o to, żeby było trzech przedsta-
wicieli PiS, wobec dwóch (Gowin 
i Ziobro) przedstawicieli opozy-

cji. Ale też nie można wykluczyć, 
że Elżbieta Witek jest szykowana 
na „drugą Beatę Szydło”. Czyli, że 
albo zastąpi Mateusza Morawiec-
kiego, jeśli ten będzie chciał zre-
zygnować z premierostwa, a być 
może w przyszłości to pani mar-
szałek będzie kandydatką PiS na 
prezydenta, gdy skończy się ka-
dencja Andrzeja Dudy. I jest jesz-
cze jedna rzecz, o której mówiłem 
jakiś czas temu.

To znaczy?
Program jest przedstawiany 

jako plan PiS z jednego powo-
du – jeśli nie będzie wyborów, to 
oczywiście będzie lansowany jako 
jeden ze sztandarowych progra-
mów rządu. Jeśli jednak wybory 
wcześniejsze miałyby miejsce, 
wówczas program zmieni się 
w program wyborczy. 

Opinie

Gdy byłem dzieckiem nie-
nawidziłem smaku mięty. 
Gdzieś około 15-go roku 
życia to się zmieniło, ale 

jako dziecko miętowej herbatki, 
cukierków, po prostu nie lubi-
łem. I jednym z bardziej niemiłych 
wspomnień jest pewna akademia 
szkolna w okresie schyłkowego 
PRL. Smutno, nudno, ale nudę tę 
osłodzić miały dzieciom rozdawa-
ne przez panią czekoladki. Dawały 
radość, ale po ugryzieniu w moim 
przypadku zastępowało tę radość 
potężne rozczarowanie – pod war-
stwą pysznej czekolady znajdowa-
ło się nadzienie o smaku mięty… 
Wspomnienie to wróciło do mnie 
podczas oglądania uroczystego 
ogłoszenia tzw. Polskiego Ładu. 
Zaraz po nim kolega powiedział 
mi, że PiS-owska impreza i odwo-
łania do „nowej nadziei” przypomi-
nają mu „Gwiezdne Wojny”, i to za-
równo filmową sagę, jak i program 
gwiezdnych wojen Ronalda Reaga-
na, do tego plan Mashalla itd. No 
cóż, każdy ma prawo do skojarzeń, 
mnie jednak bardziej przypomniały 
się filmy Stanisława Barei i wy-
śmiewana w nich propaganda suk-
cesu. A jednak – siermiężny styl 
prezentacji nie musiał przekreślać 
całości zaprezentowanego progra-

mu. A więc obejrzałem, starając 
się dokładnie przeanalizować. 
I uczucia są, powiedziałbym, am-
biwalentne. Patrząc merytorycz-
nie przypomniała mi się właśnie 
pyszna czekoladka, z ohydnym na-
dzieniem w środku… są w Nowym 
Polskim Ładzie rzeczy potrzebne 
i cenne, ale kompletnie niewery-
fikowalne bez szczegółowych pro-
jektów ustaw (kwestie inwestycji, 
czy ochrony zdrowia, gdzie  refor-
my są niezbędne, ale przecież nie 
wystarczy samo dosypanie kasy, 
może być to worek bez dna, istot-
na jest reforma systemu, a tu pla-
nów nie przedstawiono, czekamy 
na szczegóły). Są w rządowych za-
powiedziach rzeczy oczywiste i ko-
nieczne – kwestia ułatwień przy 
budowie domków, podniesienie 
kwoty wolnej od podatku, zniesie-
nie podatków dla większości eme-
rytów (powinno być dla wszystkich 
emerytów) wreszcie podniesienie 
drugiego progu podatkowego, 
i tak mocno już spóźnione. Są 
też rzeczy bardzo niepokojące. 
Po pierwsze – kwestia podatków 
i progresywnej składki zdrowotnej. 
Nawet nie chodzi o to, że bogaci 
zapłacą dużo więcej, ale o to, że 
próg owego „bogactwa” został 
zawieszony bardzo, ale to bardzo 

nisko. Po drugie – chęć ogranicze-
nia samozatrudnienia, dla mnie 
kompletnie niezrozumiała. Po 
trzecie – uderzenie w tzw. umowy 
śmieciowe. Ja rozumiem, że są 
patologie takie, że ktoś pracuje 
w fabryce, czy na sklepowej kasie, 
a nieuczciwy pracodawca każe mu 
robić po 14 godzin, innej pracy 
w mieście nie ma, a więc trzeba 
tyrać bez ubezpieczenia, urlopu, 
dni wolnych i bez składek zdro-
wotnych i emerytalnych. Ktoś, kto 
mówi, że „przecież można takiej 
umowy nie podpisywać” nie zna 
życia. I tu trzeba prawo egzekwo-
wać, nieuczciwych pracodawców 
karać, proceder zwalczać. Jednak 
jest też druga strona medalu – na 
przykład wielu ludzi wykonuje swo-
ją pracę na zasadzie na przykład 
prac autorskich, utrzymując się 
z różnych źródeł. Są też małe firmy 
(przykładowo wydawnictwa, jak to 
wydające naszą gazetę), których 
nie stać jeszcze na masowe za-
trudnienie na etatach. Stać za to 
na to, by komuś płacić wierszów-
ki za napisane artykuły. Od czasu 
do czasu, ktoś pracujący gdzie in-
dziej, może dla nas coś napisać 
i sobie do pensji dorobić. Obie 
strony – autor i zamawiający, są 
tu zadowolone. I obie, jeśli umo-

wy tego typu staną się nielegalne, 
będą pokrzywdzone. No, chyba, że 
wszyscy skorzystają z propozycji 
dr. Andrzeja Sadowskiego i przej-
dą do szarej strefy. Chyba nie o to 
chodziło twórcom Polskiego Ładu. 
Ale też pani w PRL rozdającej cu-
kierki nie chodziło chyba o zrobie-
nie przykrości małemu dziecku. 
A skojarzenia są oczywiste.

***
Na stronie czwartej – DEBATA 
– dział tworzony wspólnie z SA-
LONEM24 – portalem, którego 
właścicielem został Sławomir Ja-
strzębowski, były redaktor naczel-
ny „Super Expressu”. Portal prze-
prowadził cykl wywiadów na temat 
sądów, nieprawidłowości wymiaru 
sprawiedliwości i reformy, która 
się nie udała. W bieżącym nu-
merze obszerne fragmenty wy-
wiadów z lewicowym działaczem 
społecznym Piotrem Ikonowiczem 
oraz prawnikiem i youtuberem 
Klaudiuszem Wesołkiem. Kolejne 
fragmenty w następnym wydaniu. 
Bieżący numer ukazał się w War-
szawie na Pradze i Pradze-Połu-
dnie oraz na Podkarpaciu – w Ja-
śle i powiecie jasielskim. A już 
kolejny nr to jubileuszowe, PIĘĆ-
DZIESIĄTE wydanie naszej gaze-
ty! Szykujemy niespodzianki! 

NA POCZąTEK

Przemysław 
Harczuk, 
redaktor naczelny 
„Nowego Telegrafu 
Warszawski”, 
dziennikarz 
„Salonu24”

W słodkim cukierku niesłodkie nadzienie
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WARSZAWSKI, 

www.ntw.waw.pl

Wydawca: Wydawnictwo NTW – Przemysław Harczuk. Kierownik wydawnictwa - Kinga Harczuk, Kolportaż, reklama, promocja: Arkadiusz Czak. Projekt: 
SM. Redakcja: redaktor naczelny: Przemysław Harczuk. Zastępcy redaktora naczelnego: Mirosław Skowron, Grzegorz Wierzchołowski. DTP i grafika: 
Paweł Pawluszek. Zespół: Łucja Czechowska, Olga Doleśniak-Harczuk, Helena Kunc, Andrzej Maksymowicz, Janusz Sujecki, Antoni Zankowicz. Redak-
cja zastrzega sobie prawo do skracania tekstów. Publikujemy także treści autorów, z którymi się nie zgadzamy. Materiałów niezamówionych redakcja 
nie zwraca. Redakcja nie odpowiada za treść reklam i ogłoszeń.

nowy

warszawski

zdjęcia na okładce: Pixabay, arch. B. Rzońcy, Google Maps

Dr Andrzej 
Anusz, 
w PRL działacz 
anty komunisty
cznego 
Niezależnego 
Zrzeszenia 
Studentów, dziś 
politolog, Instytut 
Piłsudskiego

Nowy Polski Ład – program wybitnie polityczny, może wyborczy
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Jak rozmawialiśmy jakiś 
czas temu o tzw. nowym 
ładzie, mówił Pan o „nowym 
nieładzie” i, że bez zmiany 
polityki wobec przedsiębior-
ców, to możemy spodziewać 
się rzeczy fatalnych. Czy po 
usłyszeniu tego, co propo-
nuje rząd w ramach „Pol-
skiego Ładu” daje powody 
do optymizmu, czy jednak 
obaw? 

Dr Andrzej Sadowski: Przede 
wszystkim nie odbierajmy sloga-
nów i haseł jako programu. Bo 
w sytuacji, gdy wszyscy przyzna-
ją, że mamy do czynienia nie ze 
spowolnieniem, ale wręcz zapa-
ścią, to program zdecydowanych 
działań, na już, jest konieczny. 
I konieczna jest strategia wyjścia 
z tej sytuacji. Tego nie ma. To, co 
usłyszeliśmy 15 maja to jedynie 
hasła, zapowiedzi, pewne prze-
słanie, w którą stronę państwo 
powinno iść. I zapowiedzi te są 
takie bądź inne, ale raczej mają 
charakter polityczny, będą wery-
fikowane w regionach, podczas 

spotkań z wyborcami. I dlatego 
nie podzielam apokaliptycznych 
wizji, w których polscy przedsię-
biorcy będą musieli masowo li-
kwidować działalność gospodar-
czą, albo przenosić ją za granicę. 
Tak źle nie będzie, bo po prostu 
to jedynie hasła, do ich realizacji 
jest daleka droga. 

Może to są jedynie slogany. 
Jednak konkrety w posta-
ci całkowitej likwidacji 
śmieciówek, faktycznie się 
pojawiły. Ma być uderzenie 
w samozatrudnionych. A jak 
ktoś chce na przykład tylko 
dorobić sobie do pensji, nie 
zamierza przechodzić na 
samozatrudnienie, to straci 
taką możliwość?

Absolutnie tym nie musimy 
się przejmować. Jak do tej pory 
wszelkie problemy przeregulo-
wania systemu były świadczone 
w szarej strefie. Bo przecież lu-
dzie nie wycofają się z zawodu. 
Jeśli dojdzie do jeszcze większe-
go przeregulowania gospodarki, 

to Polacy sobie poradzą, ale rząd 
będzie musiał poradzić sobie bez 
pieniędzy z podatków, bo środ-
ki te zostaną w szarej strefie. Na 
pewno rząd nie powinien zmu-
szać ludzi do działania poza gra-
nicami prawa. Ale jeśli już to zro-
bi, to nie możemy mieć pretensji 
o to, że ludzie skorzystają z moż-
liwości i wejdą do szarej strefy. 

Po stronie rządowej jest 
przekonanie, że wyższe po-
datki dają więcej wpływów 
do budżetu?

Podatek od wynajmu mieszkań 
pokazuje, że jest dokładnie od-
wrotnie. Podatek ten był wysoki, 
wynajem mieszkań w dużej mie-
rze był w szarej strefie. Gdy tylko 
obniżono dwukrotnie wysokość 
tego podatku, ludzie uznali, że za-
miast wynajmować w szarej stre-
fie, wolą legalnie płacić podatek. 
W efekcie – kwota podatku się 
zmniejszyła, ale liczba płacących 
– wzrosła. I siłą rzeczy – więcej 
środków trafiło do budżetu pań-
stwa. To zadziwiające, że rządzą-

cy pomimo dobrych przykładów, 
jakie działania faktycznie zwięk-
szają wpływy do budżetu, nie są 
w stanie ich podjąć. Natomiast 
same zapowiedzi, którymi wszy-
scy się tak przejmują, tak groźne 
nie są – bo po pierwsze to sloga-
ny, nie program, to po pierwsze. 
A po drugie, jeśli nawet zostaną 
spełnione, ludzie przejdą do sza-
rej strefy, więc jeśli ktoś straci, to 
sam rząd. Natomiast realnym za-
grożeniem jest to, że nie ma real-
nego programu wyjścia z zapaści, 
w której się znaleźliśmy. Nowy 
ład na pewno nim nie jest. Ale to 
już temat na inną rozmowę.

Opinie

Polski Ład to ogromny skok cywilizacyjny

Polski ład – nie nazywajmy sloganów programem

Andrzej 
Sadowski, 
Prezydent Centrum 
im. Adama Smitha

Paweł Lisiecki, 
były burmistrz 
PragiPółnoc

DWUGŁOS ► „DrUGi plan MarShalla” czy MOże raczej „zlepek SlOGanóW, ciOS W przeDSiębiOrcóW”?

POLSKI ŁAD PLUSY
• Ułatwienia przy budo-

wie małych domków
• Wyższy drugi próg  

podatkowy
• Wyższa kwota wolna

POLSKI ŁAD MINUSY
• Potężne obciążenia dla 

klasy średniej
• Wyższe podatki dla nawet 

średnio zarabiających
• Uderzenie w samozatrud-

nionych i umowy o dzieło

Rząd i Zjednoczona Prawica 
zaprezentowały program, 
nazywany „Nowym, Polskim 
Ładem”. Z jednej strony 
słowa o drugim „planie 
Marshalla” i szansie rozwo-
jowej, z drugiej pełno obaw 
ze strony przedsiębiorców. 
Co oznacza ten projekt dla 
Polski i dla Warszawy? 

Paweł Lisiecki: Ten program 
trzeba rozpatrywać całościowo. 
Bo jeśli wyrwiemy z kontekstu 
pewne rzeczy, na przykład roz-
wiązania podatkowe, to faktycz-
nie ten program może być gdzieś 
niewystarczający, gdzieś jakaś 
grupa może być usatysfakcjono-
wana mniej. Ale jeśli spojrzymy 
na program ten całościowo, to 
zobaczymy, czym ten program 
naprawdę jest. 

A czym jest? 
Po pierwsze, to kompleksowy 

program wyjścia z sytuacji po 
pandemii COVID-19. Sytuacji 
trudnej o charakterze globalnym. 
I na pewno Polski Ład daje takie 
możliwości. Po drugie – zawiera 
też kompleksowe rozwiązania do-

tyczące ochrony zdrowia. Rzecz 
niezwykle ważna, właśnie teraz, 
gdzie widzimy, jak wielki był pro-
blem  gdy pojawiła się pandemia, 
i to problem nie tylko związany 
z samą chorobą, ale też z lecze-
niem innych chorób, widzimy, że 
konieczne jest wsparcie systemu, 
który przez lata poprzednich rzą-
dów był niedofinansowany. Trze-
ci element to kwestie związane 
z naszymi portfelami i tym, jaka 
jest siła nabywcza naszych roda-
ków. 

No, i te kwestie portfeli bu-
dzą największy niepokój…

Rząd uznał, że skoro ta siła na-
bywcza wielu naszych rodaków 
jest niska, to warto ją poprawić. 
Stąd bardzo ważne decyzje mo-
gące praktycznie wspomóc tych 
najbiedniejszych. Dlatego mamy 
w tym programie i podniesienie 
kwoty wolnej od podatku do 30 
tysięcy złotych i w praktyce znie-
sienie podatku dla wielu emery-
tów. Możliwość budowania nie-
wielkich domków na prywatnych 
posesjach bez dużej biurokracji. 
Wreszcie wsparcie kredytowe dla 

małżeństw i rodzin wielodziet-
nych. To program mający dać 
skok cywilizacyjny. Jest też ele-
ment, o który ja zabiegałem oso-
biście – czyli podniesienie dru-
giego progu podatkowego do 120 
tysięcy złotych. To ważne – gdy 
progi zostały ustalone, średnia 
pensja była kilkukrotnie niższa. 
I drugi próg przekraczała bardzo 
nieznaczna liczba Polaków. Dziś 
o przekroczenie drugiego progu 
wcale nie jest trudno. Dlatego 
podniesienie progu jest rzeczą 
oczywistą. 

No dobrze – co do kwo-
ty wolnej, niech będzie, 
podatku dla emerytów być 
nie powinno, nawet bym to 
poszerzył na wszystkich. Ale 
z wyliczeń wynika, że spora 
część przedsiębiorców jed-
nak na tym straci i ten próg 
został zawieszony bardzo 
nisko. Do tego są zapowiedzi 
likwidacji samozatrudnie-
nia, czy zniesienia umów 
o dzieło. I powiem tak – jeśli 
chodzi o umowy o dzieło, 
bardzo wielu ludzi pracuje 

po prostu dorabiając sobie 
dodatkowo, wykonując 
FAKTYCZNE dzieło, nie 
mówię tu o pracy w fabry-
ce, przez wiele godzin bez 
ubezpieczenia. Dla nich ta 
umowa jest opłacalna. Ja 
pracuję na samozatrudnie-
niu i przyznam, że bardzo 
sobie tę pracę chwalę…

Ja też bardzo chwaliłem so-
bie pracę na samozatrudnieniu. 
I uważam, że to najlepsza forma 
współpracy. Zawsze tak pracowa-
łem, mając do wyboru etat, bądź 
świadczenie usług jako firma, wy-
bierałem tę drugą formę działal-
ności. I powiem tak – faktycznie, 
tu pewne obawy mogą być uza-
sadnione. Nie wyobrażam sobie 
zakazania samozatrudnienia, czy 
wszystkich umów o dzieło. Ro-
zumiem, że chodzi o ucywilizo-
wanie pewnego rodzaju umów. 
Ale nie można wylewać dziecka 
z kąpielą. Dlatego sam program 
Nowego Polskiego Ładu oceniam 
bardzo pozytywnie. Natomiast 
szczegóły programu wymagają 
dyskusji, szerokich konsultacji 
społecznych. 
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Portal Salon24.pl, z którym „Nowy Telegraf Warszawski” podjął współpracę, 
ruszył z cyklem wywiadów z prawnikami, politykami, działaczami 
społecznymi, o patologiach polskiego wymiaru sprawiedliwości, potrzebie 
zmian, podejmujący też próbę oceny tzw. reformy. Obszerne fragmenty 
rozmów drukujemy na naszych łamach.

Reforma ziobry to pic. Skompromitowani 
awansują i mogą szkodzić dalej

Skompromitowani prokuratorzy mają haki 
na ludzi władzy
PIOTR IKONOWICZ: 

Skompromitowani pro-
kuratorzy mają haki na 
ludzi władzy

W Białymstoku, gdzie pro-
kuratura oskarżała przez lata 
przedsiębiorcę Mirosława 
CIełuszeckiego, od lat ukła-
du nie ruszyły kolejne ekipy. 
Myślę, że powód jest ten sam, 
co w przypadku prezesa Naj-
wyższej Izby Kontroli, Maria-
na Banasia. Po prostu są haki 
na najważniejszych polityków 
władzy, niezależnie od opcji. 
Bo gdyby takich haków nie 
było, to myślę, że dawno były-
by zmiany – powiedział w wy-
wiadzie dla portalu Salon 24 

Piotr Ikonowicz – prawnik, 
publicysta, polityk lewicy 
i działacz społeczny.

Był Pan jedną z osób, 
które wystąpiły w obronie 
Mirosława Ciełuszeckie-
go, przedsiębiorcy, oskar-
żonego, potem skazanego 
w kuriozalnym procesie. 

Tu sprawa jest złożona, po 
latach nareszcie Sąd Najwyż-
szy uwzględnił kasację, a Sąd 
Okręgowy uniewinnił z za-
rzutu oszustwa. Więc jest do-
brze, ale nie bardzo dobrze, 
bo sprawa toczy się od dwóch 
dekad, a do pełnego unie-
winnienia, nie mówiąc o od-
szkodowaniu jest też daleko… 

Bezkarność odpowiedzial-
nych za skrzywdzenie Ciełu-
szeckiego to inna sprawa, Mi-
rosław Ciełuszecki jest ofiarą 
przestępstw – bo gubienie 
dowodów, fabrykowanie ich 
jest przestępstwem – ale 
przestępstwa te się przedaw-
niły. I paradoksalnie on sam 
jest oskarżony, ale ci, przez 
przestępstwa których przeży-
wa tragedię, są bezkarni, bo 
nastąpiło ułaskawienie.

No tak, ale tu jest jesz-
cze ta kwestia, że to nie 
tylko sądy tworzą wymiar 
sprawiedliwości. Two-
rzą go też biegli, którzy 
w tej sprawie się kom-

promitowali, tworzą go 
też prokuratorzy, którzy 
tworzyli akt oskarżenia. 
I ci, którzy oskarżali, 
awansowali już za dobrej 
zmiany.

Faktycznie to jest problem. 
Bo o ile pełna wymiana sę-
dziów nie wchodzi w grę, 
budzi kontrowersje, bo jest 
uderzeniem w niezawisłość, 
i minister nie może ich tak 
sobie przesuwać, odwoływać, 
to wymiana prokuratora jest 
wyłączną domeną ministra 
sprawiedliwości. Ministra, 
który po zmianach przepro-
wadzonych przez obecny rząd 
ponownie jest Prokuratorem 
Generalnym. W Białymstoku, 

gdzie prokuratura Ciełuszec-
kiego oskarżała, prokuratorzy, 
którzy odegrali niechlubną 
rolę także w sprawie Ciełu-
szeckiego, byli i są nie do ru-
szenia. Mimo, że zmieniały się 
kolejne ekipy.

Dlaczego?
Myślę, że powód jest ten 

sam, co w przypadku prezesa 
Najwyższej Izby Kontroli. Po 
prostu są haki na najważniej-
szych polityków  władzy. Bo 
gdyby takich haków nie było, 
to myślę, że dawno byłyby 
zmiany.

Cały wywiad przeczytaj na stronie 

www.salon24.pl 

KLAUDIUSZ WESOŁEK: 

Reforma Ziobry to pic. 
Skompromitowani awan-
sują i mogą szkodzić dalej

Zbigniew Ziobro nie prze-
prowadził żadnych realnych 
zmian systemowych, nie zre-
formował prokuratury, na 
którą ma pełny wpływ, ale nie 
przeprowadził też zmian ka-
drowych. Ci, którzy nie chcą 
mu złożyć hołdu, są karceni. 
Ale skompromitowani po-
słuszni, mogą się kompromi-
tować i szkodzić dalej – uważa 
Klaudiusz Wesołek, mgr pra-
wa, opozycjonista w okresie 
komuny i postkomuny, youtu-
ber i felietonista. 

Jak, jako prawnik, ocenia 
Pan to, co sądy zrobiły 
z tym przedsiębiorcą 

(Mirosławem Ciełuszec-
kim – red. Telegraf24) 
– przypomnijmy – dzie-
więtnaście lat procesu, 
kuriozalny akt oskarże-
nia, gubienie dowodów, 
niekompetentni biegli 
itd…

Klaudiusz Wesołek: Tu waż-
ne sprostowanie – nie sądy 
niszczyły Mirosława CIełu-
szeckiego, ale cały wymiar 
sprawiedliwości, albo raczej 
niesprawiedliwości. Oczywi-
ście sądy odegrały tu rolę ha-
niebną. Ale oskarżała proku-
ratura. Kompromitowali się 
biegli.

No właśnie, jednemu 
przelew ELIXIR kojarzył 
się z płynem, inny oszukał 
sąd – nie miał uprawnień 
do bycia biegłym, a tym-

czasem jako biegły wystą-
pił. To już przestępstwo, 
które ścigane być powin-
no, ale ścigane nie było, 
a prokuratura umorzyła 
sprawę…

Lista przestępstw sądo-
wych w sprawie Mirosława 
Ciełuszeckiego jest wyjąt-
kowo długa. Po pierwsze, 
mieliśmy do czynienia z pre-
parowaniem opinii biegłych 
w związku z brakiem innych 
dowodów (ostatecznie Sąd 
Najwyższy uznał powołanie 
biegłych za niepotrzebne). 
Po drugie, świadome fałszy-
we oskarżenia wbrew doku-
mentom i wcześniejszym wy-
rokom. Po trzecie, mieliśmy 
do czynienia z ukrywaniem 
dowodów, przypadkiem 
świadczących na korzyść 
obrony.

Ta sprawa jest drastycz-
na, ale pokazuje pewną 
patologię sądownictwa, 
którą miała uleczyć re-
forma wymiaru sprawie-
dliwości. Jak ocenia Pan 
działania podjęte przez 
rząd PiS i Zjednoczonej 
Prawicy?

Przede wszystkim zgadzam 
się, że reforma była konieczna, 
ale została przeprowadzona 
bardzo źle. Zupełnie pominię-
to zmiany struktury, systemu. 
Natomiast nie jest tak, jak 
twierdzą niektórzy, że ta refor-
ma ma być przeprowadzona 
bez zmian personalnych. One 
muszą być przeprowadzone 
i też muszą być bardzo głę-
bokie. Bo przecież ten system 
tworzą konkretni ludzie. I oni 
muszą ponieść odpowiedzial-
ność za swoje czyny.

Czyli Zbigniew Ziobro 
zrobił błąd nie robiąc 
reformy systemowej, ale 
zmiany personalne prze-
prowadził dobre?

Absolutnie nie! Problem 
z Ziobrą polega na tym, że re-
formy personalnej też nie prze-
prowadził. Ludzie skompromi-
towani awansowali, czują się 
dobrze nadal. Zbigniew Ziobro 
nie przeprowadził żadnych re-
alnych zmian systemowych, 
nie zreformował prokuratury, 
na którą ma pełny wpływ, ale 
nie przeprowadził też zmian 
kadrowych. Ci, którzy nie chcą 
mu złożyć hołdu, są karceni. 
Ale skompromitowani po-
słuszni, mogą się kompromito-
wać i szkodzić dalej.

Cały wywiad przeczytaj na stronie 

www.salon24.pl
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Zbigniew Ziobro ma dobre intencje

Ziobro nie zrobił żadnej reformy
Andrzej Stankiewicz 
z-ca redaktora naczelnego 
Onet.pl w Salonie 24:  

Gruntowna reforma 
sądów jest rzeczą 
niezbędną. I wła-
śnie o to mam naj-

większą pretensję do PiS 
– że mówiąc o zmianach, 

w rzeczywistości nie prze-
prowadził żadnej reformy. 
Po prostu Ziobro zastąpił 
jednych gości drugimi. I tyl-
ko do tego sprowadzały się 
te wielkie rzekomo zmiany 
– powiedział Salonowi24 
Andrzej Stankiewicz – pu-
blicysta,  zastępca redaktora 
naczelnego portalu Onet.pl.

Andrzej Stankiewicz: Zdecy-
dowanie uważam, że reforma 
wymiaru sprawiedliwości była 
potrzebna. Byłem okradzio-
ny i widziałem, jak fatalnie to 
działa. Komornik wystawił też 
na sprzedaż moje mieszkanie, 
mimo, że nie miałem długu – 
nazwisko dłużnika było takie 
samo jak moje. A komornik 

nie sprawdził peselu. Posta-
nowił zlicytować moje miesz-
kanie. Szereg patologicznych 
spraw opisywałem też jako 
dziennikarz (…) Sama grun-
towna reforma sądów jest rze-
czą niezbędną. I właśnie o to 
mam największą pretensję do 
PiS – że mówiąc o zmianach, 
w rzeczywistości nie przepro-

wadził żadnej reformy. Po 
prostu Ziobro zastąpił jednych 
gości drugimi. I tylko do tego 
sprowadzały się te wielkie rze-
komo zmiany (…) pod wzglę-
dem instytucjonalnym, me-
rytorycznym, po reformie nie 
zmieniło się absolutnie nic. 

Cały wywiad na www.salon24.pl 

Ryszard Majdzik, 
opozycjonista z okresu PRL 

W sądach wiele rze-
czy wciąż nie idzie 
dobrze. Ale to, że 
reforma jeszcze 

do końca nie działa nie jest 
winą Zbigniewa Ziobry – mó-
wił w wywiadzie dla Salonu 24 
Ryszard Majdzik, zasłużony 
opozycjonista z okresu PRL. 

„Co się zmieniło? Niewiele. 
Jedna istotna rzecz – wronę 
bez korony, bo tak nazywałem 
tego peerelowskiego orła, w są-
dach jak w innych instytucjach 
publicznych zastąpił orzeł w 
koronie. I to jedyna pozytyw-
na zmiana(…) Nie dokonano 
transformacji, ale też nie doko-
nano prawie żadnego osądze-
nia komunistycznych zbrodni. 
Strzelania do robotników, pa-

cyfikacji, pobić, skrytobójczych 
zbrodni. Zabójstwo Grzegorza 
Przemyka, Staszka Pyjasa. Pa-
miętam jak mnie i śp. Agatę 
Michałek w 1984 roku bandyci 
porwali spod sądu w Krako-
wie. Było to po zamordowaniu 
bł. Ks. Jerzego Popiełuszki. 
Wywieźli nas do lasu. Powie-
dzieli, że wsadzą nam nogi do 
wiadra, zaleją betonem, wrzu-
cą do wody. I skończymy jak 

Popiełuszko. Po latach okazało 
się, kto stał za porwaniem – na 
podstawie materiałów Instytu-
tu Pamięci Narodowej ustalo-
no, że była to oczywiście akcja 
Służby Bezpieczeństwa(…) Sąd 
uznał, że są winni, ale ich nie 
ukarał”. Ja wiem, że wiele rze-
czy nie idzie do końca tak, jak 
powinno. Ale nie uważam, by 
była to wina Zbigniewa Ziobry. 
Jestem przekonany, że ma on 

dobre intencje. Problemem jest 
opór, na który napotkał, a także 
pewne uwarunkowania między-
narodowe, które rząd musi brać 
pod uwagę, często musi niestety 
lawirować. Jestem jednak prze-
konany, że ostatecznie uda się 
tę reformę, tak potrzebną, do-
prowadzić do końca – podsu-
mował Ryszard Majdzik. 

Cała rozmowa na www.salon24.pl

DySkUSja O refOrMie SąDóW i rOli zbiGnieWa ziObry

przy współpracy z:

fot. Pixabay
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fot. Straż M
iejska

Napastnik z pral-
ni na Gocławiu 
przyznał się do 
zabicia swojego 

73-letniego ojca. Prokura-
tura wniosła o tymczaso-
wy areszt. Do tragedii do-
szło 7 maja na Gocławiu, 
w pralni przy ulicy 
Bora-Komo -
rowskiego 4 
(tuż koło 
b a z a r k u 
G o c ł a w 
P ę t l a ) . 
P o l i c j a 
z o s t a ł a 
wezwana do 
awantury. Pa-
trol zastał za-
barykadowane 
drzwi. Wezwa-
ni na pomoc 
strażacy otwo-
rzyli pralnię. 
Wtedy wybiegł 
z niej zakrwa-
wiony mężczyzna, który 
rzucił się z nożem na po-
licjantów. Gonił jednego 
z nich. Pozostali funkcjo-
nariusze użyli broni – ale 
ani strzały ostrzegawcze, 
ani wezwania słowne nie 
przemawiały do agresora. 
W końcu policjanci strze-
lili w nogi 37-latka, który 
upadł i został obezwład-
niony. Okazało się, że jest 
ranny, trafił do szpitala, 
gdzie został wprowadzony 
w stan śpiączki farmako-
logicznej. Policjanci prze-

szukując pralnię dokonali 
makabrycznego odkrycia. 
Znaleźli zakrwawione 
zwłoki mężczyzny. Jak się 
okazało, ofiara to 73-letni 
właściciel pralni. A agre-
sywny 37-latek to jego 
syn. Pralnię prowadzili 

obaj. Prokuratu-
ra wszczęła 

ś l e d z t w o . 
Jak nie-
d a w n o 
u j a w n i l i 
ś l e d c z y , 
s e k c j a 
z w ł o k 
ujawniła, 

że starszy 
pan został kil-
kanaście razy 
ugodzony no-
żem. Rozpacz-
liwie się bro-
nił. Dwa ciosy 
okazały się jed-
nak śmiertel-

ne. Przez kilkanaście dni 
stan 37-latka nie pozwa-
lał na jego przesłucha-
nie. Udało się to dopiero 
we wtorek, 18 maja. Jak 
ujawniła prokuratura, 
mężczyzna przyznał się 
do winy, złożył obszer-
ne  wyjaśnienia. Śledczy 
nie zdradzają jednak ich 
treści. Prokuratura wnio-
skuje o trzymiesięczny 
areszt dla 37-latka. Od-
powie on  za zabójstwo. 
Grozi za to kara dożywot-
niego więzienia.

Przyznał się 
do zabicia ojca

Półnagi młodzieniec 
skaczący przed ko-
ściołem przestraszył 
wiernych przy ulicy 

Kobielskiej, ze starszym pa-
nem w założonych tył na przód 
spodniach dresowych ciężko 
było się porozumieć. W minio-
ny weekend dziwnie zachowu-
jące się osoby przykuły uwagę 
mieszkańców Grochowa.

W niedzielę, podczas po-
rannej mszy świętej w koście-
le pw. Nawrócenia św. Pawła 
Apostoła przy  ulicy Kobiel-

skiej na Grochowie  oczom 
wiernych ukazał się młody 
mężczyzna, z motocyklem, 
półnagi. Był bardzo pobudzo-
ny, krzyczał i… przed kościo-
łem skakał. Na miejscu poja-
wiła się Straż Miejska i policja. 
Okazało się,  że 24-latek zagi-
nął – jest poszukiwany przez 
policję, potrzebuje specjali-
stycznej pomocy. Z kolei w au-
tobusie 202 uwagę pasażerów 
i kierowców przykuł starszy 
pan, w spodniach dresowych 
założonych tył na przód. Gdy 

autobus dojechał na pętlę Go-
cławek Wschodni, na miejscu 
pojawiła się Straż Miejska. 
Przybyłym na miejsce straż-
nikom staruszek nie umiał 
wskazać adresu. Na szczęście 
okazało się, że jeden z funkcjo-
nariuszy skojarzył gdzie męż-
czyzna mieszka. Został prze-
transportowany do szpitala. 
Uważajmy, często pozornie 
groźnie dla nas zachowujące 
się osoby tak naprawdę po-
trzebują pilnej pomocy. 

(az)

pO krWaWej aWantUrze W pralni

pOzOry Mylą – czaSeM ktOś, ktO Się DziWnie zachOWUje 
WYmAGA pOmOcY

Półnagi młodzieniec 
przed kościołem

Starszy pan zwrócił synowi 
uwagę, że ten źle pierze 
dywan. Dostał kilkanaście 
ciosów nożem. Dwa okaza-

ły się śmiertelne. Nie milkną echa 
zbrodni, do której doszło 7 maja na 
Gocławiu, w pralni przy Bora Komo-
rowskiego 4. Właściciel zakładu, 
73-latek miał zwrócić synowi uwa-
gę, że źle pierze dywan. Doszło do 
awantury, w wyniku której młodszy 

mężczyzna wyciągnął nóź i kilkana-
ście razy dźgnął ojca nożem. Nieste-
ty – starszy pan, choć usiłował się 
bronić, nie przeżył. Młodszy męż-
czyzna potem jeszcze zaatakował 
policjantów. Trafił do szpitala, gdzie 
przez pewien czas był w śpiączce 
farmakologicznej. Przesłuchano go 
dopiero we wtorek, 18 maja. Męż-
czyzna przyznał się do zabicia ojca, 
złożył wyjaśnienia, ich treść jest 

tajemnicą śledztwa. Jak informo-
wała prokuratura, trwa śledztwo, 
mężczyzna odpowie za zabójstwo, 
grozi mu dożywocie. Jednak nie jest 
wykluczone, że nie trafi do więzie-
nia. Muszą go bowiem zbadać biegli 
psychiatrzy, którzy sprawdzą, czy 
37-latek był w chwili zbrodni poczy-
talny. Z wstępnych ustaleń wynika, 
że w przeszłości leczył się psychia-
trycznie.

fot. Pixabay
fot. Pixabay

  GOcŁaW ► echa zbrODni

ŹLE PRAŁ DyWAN, WIęc zABIŁ TATę!

-latkowi grozi 
dożywotnie 
więzienie

37

Dziwne zachowanie ludzi może świadczyć, 
że potrzebują naszej pilnej pomocy
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pRAGA ► banDziOr, celebrytka 
I mILION dLA pROKuRATORA

A wcześniej bestialskie 
zabójstwo staruszkifot. Pixabay

Dramatyczne sceny rozegrały 
się na osiedlu przy ulicy 

Jagiellońskiej na Pradze-Północ. 
Mieszkanka bloku, 75-letnia 

Anna O. wyszła na spacer 
z psem. Wsiadła do windy, 

a gdy zjechała na dół i drzwi się 
otworzyły, wtedy nagle pojawił 

się bandzior – trzymał w ręku 
pojemnik z kwasem siarkowym 

i oblał nim staruszkę. Napastnik 
uciekł zanim ktokolwiek 

zrozumiał co się stało

andrzej z. był prokuratorem wyjaśniającym okoliczności makabrycznej zbrodni – oblania kwasem staruszki, która zmarła wskutek odniesionych obrażeń. 
Gdy po latach zatrzymano podejrzanych, jeden z nich zaskakująco szybko odzyskał wolność. później wyszło na jaw, że z prokuratorem z. skontaktowała 
się celebrytka znana z telewizyjnego show i zarazem partnerka adama j. Uchylenie aresztu rzekomo kosztowało milion złotych. 

Łucja Czechowska

To był 24 marca 2014 
roku. Dramatyczne 
sceny rozegrały się na 
osiedlu przy ulicy Ja-

giellońskiej na Pradze-Północ. 
Mieszkanka bloku, 75-letnia 
Anna O. wyszła na spacer 
z psem. Wsiadła do windy, 
a gdy zjechała na dół i drzwi 
się otworzyły, wtedy nagle po-
jawił się bandzior – trzymał 
w ręku pojemnik z kwasem 
siarkowym i oblał nim sta-
ruszkę. Napastnik uciekł za-
nim ktokolwiek zrozumiał co 
się stało.

Krzyki cierpiącej kobiety 
usłyszeli sąsiedzi, którzy we-
zwali pomoc. Seniorka w cięż-
kim stanie trafiła do szpitala, 
miała poważne obrażenia 
twarzy, a przede wszystkim 
poparzenia III stopnia dróg 
oddechowych. Pomimo wysił-
ku lekarzy kobiety nie udało 
się uratować. Zmarła po kilku 
tygodniach. 

Śledczy wyjaśniający oko-
liczności bestialskiej napaści 
nie zdołali przesłuchać ofia-
ry, bo cały czas była nieprzy-
tomna. Co gorsza, brakowało 
świadków, którzy mogliby po-
móc w zidentyfikowaniu zwy-
rodnialca. Niewiele dało także 
sprawdzenie nagrania z kame-
ry monitoringu.

Mijały lata, a brakowało 
przełomu. Śledztwo prowadzo-
ne przez Prokuraturę Rejono-
wą Warszawa Praga-Północ 
długo tkwiło w martwym punk-
cie. Dopiero po pięciu latach 
zatrzymano trzech mężczyzn. 

Głównym podejrzanym był 
Maciej M. - mieszkaniec tego 
samego bloku, skonfliktowa-
ny z sąsiadkami, chcący się 
zemścić (zatrzymany na lot-
nisku, gdy wrócił z wakacji 
na Dominikanie). Staruszkę 
kwasem oblał – według pro-
kuratury - Piotr G. Wynajęty 
bandzior, który dokonał ataku 
podczas… jednodniowej prze-
pustki z więzienia. Ważną rolę 

odgrywał również Adam J., 
który nie tylko znał zbrodnicze 
plany Macieja M, ale zawiózł 
Piotra G. na ulicę Jagielloń-
ską. Podczas śledztwa wyszło 
na jaw, że to inna staruszka 
miała być napadnięta, ale 
Piotr G. się pomylił. 

„Prokurator przedstawił 
trzem podejrzanym zarzuty 
odpowiednio sprawstwa za-
bójstwa w zamiarze ewentual-
nym, podżegania oraz pomoc-
nictwa do zabójstwa” – podała 
w lutym 2019 r. Prokuratura 
Krajowa.

„Sprawca, który świadomie 
wylewa ok. pół litra substancji 
żrącej na twarz osoby w po-
deszłym wieku, a następnie 
w ciężkim stanie ją zostawia, 
przewiduje, że może to zakoń-
czyć się to jej śmiercią i na to 
się godzi” – podkreślał proku-
rator Marcin Saduś, ówczesny 
rzecznik Prokuratury Okręgo-
wej Warszawa Praga.

W tej sprawie akt oskarże-
nia trafił do Sądu Okręgowego 

w Płocku i proces trzech męż-
czyzn się rozpoczął. Choć nie 
bez problemów, bo wcześniej 
wybuchł skandal z prokurato-
rem Andrzejem Z., który po-
czątkowo prowadził śledztwo 
dotyczące zbrodni. 

Gdy Adam J. trafił do aresz-
tu w uwolnienie mężczyzny 
zaangażowała się jego przyja-
ciółka Joanna P. Znana głów-
nie z show komercyjnej stacji 
telewizyjnej, m.in. „Królowe 
życia”. Choć tych dwoje dzielił 
mur aresztu, to kontaktowali 
się ze sobą za pomocą… tele-
gazety. Kobieta zamieszczała 
ogłoszenia, których treść była 
informacją dla aresztowanego.

Joanna P. przede wszyst-
kim jednak nawiązała kontakt 
z Andrzejem Z. Ich relacje sta-
ły się bardzo zażyłe, widywali 
się zdumiewająco często, jak 
na prokuratora i partnerkę po-
dejrzanego. Podobnie zaska-
kujące było szybkie zwolnienie 
z aresztu Adama J., który wy-
szedł na wolność za poręcze-

niem majątkowym w wysoko-
ści 100 tys. zł.

Wtedy do akcji wkroczył 
Wydział Spraw Wewnętrz-
nych Prokuratury Krajowej, 
który wszczął postępowanie 
dotyczące przyjmowania ko-
rzyści majątkowych, a także 
utrudniania śledztwa. Poja-
wił się wniosek o uchylenie 
immunitetu prokuratora Z., 
a w październiku 2020 r. zo-
stał zatrzymany i tymczasowo 
aresztowany! Wcześniej za 
kratki ponownie trafili Adam 
J. i Joanna P. 

Stopniowo na jaw wychodzi-
ły szczegóły w jaki sposób był 
korumpowany prokurator Z. 
Miał przyjmować „prezenty”, 
np. bilety na mecz piłkarskiej 
reprezentacji Polski, czy dro-
gie koszule. Przede wszystkim 
jednak dostał milion złotych 
w gotówce!

Śledztwo zostało już zakoń-
czone i akt oskarżenia prze-
ciwko całej trójce został skie-
rowany do sądu.
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Miasto zaprezentowało pro-
jekt zupełnie nowych alej 
jerozolimskich w ramach 
„nowego centrum Warsza-
wy”. zarząd Dróg Miejskich 
ogłosił właśnie przetarg na 
projekt nowej ulicy. 

Jak czytamy na stro-
nie ZDM, zmiany będą 
obejmowały odcinek od 
ronda Czterdziestolatka 

do ronda de Gaulle’a i dalej 
do wjazdu na wiadukt Mostu 
Poniatowskiego. Projekt po-
wstanie w ścisłej koordynacji 
z PKP, które planują przebu-
dowę tunelu kolejowego me-
todą odkrywkową oraz budo-
wę nowej stacji w rejonie ulicy 
Nowy Świat. Co się zmieni? 
Jak informuje ZDM, „Aleje 
po przebudowie będą miały 
szersze, eleganckie chodniki 
z miejscem na ogródki gastro-
nomiczne. Pojawi się więcej 
zieleni, wrócą też drzewa po-
sadzone w czterech rzędach, 
tak jak to wyglądało przez 
II wojną światową. Jezdnia 
będzie miała dwa pasy ruchu 

w każdym kierunku, w tym 
jeden przeznaczony dla au-
tobusów, taksówek itd. Po-
wstaną zatoki postojowe do 
parkowania równoległego. Po 
obu stronach ulicy pojawią 
się szerokie, 3-metrowe drogi 
dla rowerów” – podaje ZDM. 
Znikną też ronda Dmowskie-
go i de Gaulle’a: „Do historii 
przejdą dwa rozległe ronda: 
u zbiegu z Marszałkowską 
(rondo Dmowskiego) i No-
wym Światem (rondo de Gaul-
le’a). Zamiast nich powstaną 
zwyczajne skrzyżowania, co 

pozwoli odzyskać przestrzeń 
dla pieszych i poprawić prze-
siadki. Na obu skrzyżowa-
niach powstanie komplet na-
ziemnych przejść dla pieszych. 
Nowe zebry powstaną również 
na wysokości ul. Pankiewi-
cza i Brackiej, przy stacji PKP 
Powiśle, a także na wysokości 
„Domu Partii” (drugie dojście 
do przystanku tramwajowego) 
i po wschodniej stronie ronda 
Czterdziestolatka. Przystanki 
tramwajowe i autobusowe zo-
staną przesunięte, wydłużone 
i poszerzone tak, aby zapew-

nić jak największy komfort 
pasażerom i ułatwić przesiad-
ki” – czytamy w komunikacie. 
Projekt jest elementem tak 
zwanego  „nowego centrum 
Warszawy”, czyli komplekso-
wej rewitalizacji Śródmieścia. 
Trwa budząca kontrowersje 
przebudowa placu Pięciu Ro-
gów (sprawę opisywaliśmy 
wielokrotnie w „Nowym Te-
legrafie Warszawskim”) i za-
chodniej strony ul. Marszał-
kowskiej w rejonie pl. Defilad. 
Rozpisano przetarg na za-
projektowanie przebudowy 
ul. Marszałkowskiej na odcin-
kach na południe (do pl. Kon-
stytucji) i na północ (Królew-
ska – pl. Bankowy) od ronda 
Dmowskiego. Kompleksową 
zmianę przeszedł centralny 
odcinek al. Jana Pawła II wraz 
z rondem Czterdziestolatka. 
Niebawem będą też znane wy-
niki konkursu na koncepcję 
zagospodarowania ul. Chmiel-
nej – informuje Zarząd Dróg  
Miejskich. Przetarg na zapro-
jektowanie nowych Alej Jero-
zolimskich został przygoto-

wany w porozumieniu z PKP, 
a jego zakres jest skoordyno-
wany z inwestycją kolejową. 
Projekt opracowany przez 
ZDM ma zostać wykorzystany 
w procesie przebudowy linii 
kolejowej tak, aby wprowa-
dzić zmiany nad tunelem ko-
lejowym zamiast odtwarzania 
stanu istniejącego. Termin 
realizacji inwestycji jest zatem 
uzależniony od harmonogra-
mu prac kolejowych – przypo-
mina ZDM.  (źródło: ZDM)

nOWe centrUM, nOWe aleje

Nie będZie roNda 
dmowskiego i de gaulle’a

BIURO POSELSKIE 
Posła na SEJM RP 

Pawła Lisieckiego 
Pomoc prawna, spotkania 

z mieszkańcami. 
Warszawa, Praga-Północ, 

ul. Targowa 46
03-733 Warszawa
woj. mazowieckie
tel. 500-845-282

biuro@lisieckipawel.pl
Godziny przyjęć interesantów: 

Poniedziałek: 10.00–18.00
Wtorek: 10.00–18.00

Czwartek: 10.00–18.00
Piątek: 10.00–18.00

OGŁOSZENIE
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WILLA LA-NEL 
reWa, Ulica MOrSka 17 ► POkOjE 2, 3, 4 OSOBOWE

Prowadzona przez rodziców byłego reprezentanta Polski, bramkarza Tomasza 
Kuszczaka  Willa La-Nel, położona jest w Rewie 12km od Gdyni. Oferuje pokoje 
dwu i trzy-osobowe wykończone w wysokim standardzie. Każdy pokój ma wła-
sną łazienkę i wyposażony jest w telewizor LCD i internet Wi-Fi. Willa  La-Nel 
położona jest tylko 50 m od wspaniałej plaży i wybrzeża z wyśmienitymi warun-
kami do uprawiania sportów wodnych np. kite surfingu, wind surfingu. Serdecz-
nie zapraszamy  wszystkich gości chcących odwiedzić Rewę.

REWA:
Położona w województwie pomor-

skim, w powiecie puckim, w gminie Ko-
sakowo, na Kaszubach.

Piękna wieś rybacka znajdująca się 
nad samą zatoką Pucką.

Jedno z niewielu miejsc w Europie 
posiadające wyśmienite warunki do 
uprawiania kait surfingu i wszystkich 
sportów wodnych.

Oddalone zaledwie 12 km od Gdyni 
i 25 km od międzynarodowego lotni-
ska.

Jest to idealne miejsce do rodzinne-
go wypoczynku, z dala od codziennego 
zgiełku.

Jedną z wielu atrakcji są organizo-
wane tu zawody żeglarskie. W dniach 
24-26 lipca 2020 r. odbyły się tu Mi-
strzostwa Polski i Puchar Polski w kite 
surfingu par (mix). A prowadzona 
przez Pawła Kowalskiego Reprezenta-
cja  Polski w tym czasie przebywała 
w Willi  La-Nel na kilkudniowym zgru-
powaniu.

Serdecznie zapraszamy!

REkLAMA

Czas pandemii mocno 
uderzył w turystykę, 
wyjazdy są ograniczo-
ne, lub uniemożliwio-

ne. Jednocześnie jest nadzie-
ja, że już niebawem horror 
się skończy. A po pandemii, 
warto pomyśleć o odpoczynku 
w Polsce. Jeśli nie pasuje Ci 
wielogodzinna podróż w da-
lekie zakątki, wartym rozwa-
żenia kierunkiem jest Rewa 
– nadmorska miejscowość 
w powiecie Puckim, w gmi-
nie Kosakowo. Cisza, spokój, 
morze, a do tego… dojazd 
komunikacją miejską z Trój-
miasta! Podróż z Warszawy 
zajmie raptem 4 godziny. 
Rewa jest miejscem spokoj-
nym, bez charakterystycznego 
dla innych bałtyckich kuror-
tów gwaru, jednocześnie jest 
jednak świetnie skomuniko-
wana z Trójmiastem. Atrak-
cje miejscowości to nie tylko 
plaże i kąpielisko (choć atu-
tem jest dość płytka woda Za-
toki Gdańskiej i Puckiej oraz 
znacznie rzadsze niż w innych 
miejscach Bałtyku występo-
wanie Sinic), ale też dosko-
nałe warunki do uprawiania 
wodnych sportów, między 
innymi KiteSurfingu (warun-
ki do jego uprawiania są jed-
ne z najlepszych w Europie) 
i WindSurfingu. Atutem jest 
jedno z największych na Bal-
tykiem stężenie jodu, a także 
tereny o ogromnych walorach 
ekologicznych – cały obszar 
wokół miejscowości objęty 
jest programem Natura 2000. 
Pobliski rezerwat Mecheliń-
skie Łąki to miejsce występo-
wania wielu rzadkich roślin 
i zwierząt (głównie ptaków). 
Dla mieszkańców Trójmiasta 
Rewa to częsty cel wypadów 
na weekend. Pomaga w tym 
bezpośrednie połączenie au-
tobusowe z Gdynią. Miejsco-
wość może być też doskona-
łym miejscem do odwiedzenia 
dla mieszkańców stolicy. Naj-
szybciej do Rewy dojedziemy 
pociągiem. Podróż expressem 
do Gdyni trwa nieco ponad 
trzy godziny. Z Dworca Głów-
nego można albo dojechać 
autobusem miejskim (oko-
ło 45 minut) albo taksówką 
(Czas przejazdu 20 minut). 

(az)

A po pandemii 
spotkajmy się 
w REWIE!

fot. O
D

H
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WYWIAd ► MOżNA MIEć RóżNE POGLąDy, ALE TRZyMAjMy SIę fAkTóW

Do powiatu jasielskiego trafiły miliony
na inwestycje, głównie dro-
gowo-mostowe, trafiło do 
powiatu jasielskiego około 
118 mln złotych – z dr. bog-
danem rzońcą, posłem 
prawa i Sprawiedliwości do 
parlamentu europejskiego 
z jasła, rozmawia adam ra-
benda.

Adam Rabenda: 26 maja 
mijają dwa lata od wybo-
ru Pana na Posła do Par-
lamentu Europejskiego. 
Jak podsumowałby Pan 
ten okres?

Bogdan Rzońca: Widzę, że 
mamy w Polsce dwie relacje. 
Jeden przekaz, dominujący tu 
w Polsce, jest taki, że np. w Ja-
śle nic się nie dzieje, że Jasło 
umiera, bo będący u władzy 
w kraju PiS źle rządzi. Nato-
miast drugi, który jest słabiej 
słyszalny w Polsce, a bardziej 
w Brukseli, jest taki, że Polska 
świetnie sobie radzi z gospodar-
ką, bo mimo pandemii mamy 
najniższe w UE bezrobocie, 
a światowe eksperckie agencje 
finansowe doceniają dobre wy-
niki gospodarcze Polski, wbrew 
temu co mówi polska opozycja.

Od sześciu lat rządzi 
w Polsce Prawo i Spra-
wiedliwość. Czy jest to 
czas dobrze wykorzystany 
dla Polski?

Niech wyborcy sami to oce-
nią. Wolałbym trzymać się 
faktów, które prezentuję po-
niżej, na przykładzie powiatu 
jasielskiego. Np. na inwestycje, 
głównie drogowo-mostowe, 
trafiło do powiatu jasielskiego 
około 118 mln złotych (nie li-
cząc tego, co dostali wójtowie), 
w tym na drogę krajową Sie-
pietnica – Jasło ok. 35 mln zł, 
Komendę Powiatową Policji 
w Jaśle 26 mln zł. Na pomoc 
pracownikom firm w związku 
z pandemią koronowirusa rząd 
PiS przeznaczył w powiecie ja-
sielskim prawie 40 milionów 
złotych. Z kolei z programu po-
mocy rodzinie 500+ do powia-
tu jasielskiego trafiło ok. 405 
milionów złotych. Bardzo pro-
szę o zaprzeczenie tym faktom! 
Wiem, że tak samo jest w wielu 
innych powiatach w całej Pol-
sce. Rzecz w tym, że samorzą-

dowcy nie zawsze informują 
wyborców o tym, co otrzymali 
od rządu PiS. Z drugiej strony, 
nasi przeciwnicy z błędów PiS, 
które też są, bo nie jesteśmy 
święci, stworzyli przeciwko 
nam fabrykę nienawiści.

Fabrykę nienawiści...?
Tak. Stały, oparty na kryty-

ce totalnej opozycji przekaz, 
że w Polsce jest źle, że PiS źle 
rządzi, ma swoich wiernych 
wyznawców. Zatem pytam 
tych, co mówią, że PiS źle rzą-
dzi, kiedy takie środki jakie 
prezentuję poniżej (w załączo-
nej tabeli), były kiedykolwiek 
przekazane za rządu PO i PSL? 
Kto i kiedy je otrzymał, pokaż-
cie, czekam!!!

Co dziś jest problemem 
Prawa i Sprawiedliwości?

Mamy problem np. z po-
informowaniem młodzieży, 
atakowanej przez lewicowo-li-
beralne siły totalnej opozycji, 
o ważnych sprawach moral-
nych i ekonomicznych. Ekono-
mia, zresztą też musi być mo-
ralna! Ważne są dobre polskie 
firmy i miejsca pracy w Polsce 
i to, skąd władza bierze pie-
niądze na utrzymanie wojska 
i służby zdrowia. Istotne jest 

to, kto płaci podatki do budże-
tu państwa, by potem babcia 
i rodzice bezpiecznie funkcjo-
nowali. Ma znaczenie to, kto 
jest właścicielem szpitala lub 
szkoły. Lasy i ziemia również 
mają swoją wartość – taką 
samą jak nasz własny dom, jak 
nasze własne mieszkanie, jak 
nasz własny kawałek ziemi. 
Natomiast wymagający sys-
tem wychowawczy może dać 
szansę na harmonijne życie 
rodzinne, którego fundamen-
tem powinien być sprawdzony 
schemat myślowy zapropo-
nowany przez św. Augustyna: 
,,abym poznał Ciebie, abym 
poznał siebie’’ (,,noverim me, 
noverim te”). To nie jest łatwe.

Prawo i Sprawiedliwość 
chce zbawić Europę?

Nie o to chodzi. PiS ma bar-
dzo dobry program dla Polski. 
On się kłóci z tym, co propo-
nują od strony ekonomicznej 
tzw. „polscy Europejczycy” 
mówiący, że nie są potrzebne 
polskie firmy, bo zagraniczni 
właściciele w Polsce będą lep-
si dla polskich pracowników. 
Ja się z tym nie zgadzam. Dr 
Janusz Lewandowski, libe-
rał, mówił, że Polacy powinni 
głównie wynajmować się do 

pracy i być siłą roboczą. Ra-
dosław Sikorski twierdził, że 
trzeba budować europejski 
legion obronny i nie wzmac-
niać NATO, kpiąc zarazem np. 
z Wojsk Obrony Terytorialnej. 
Pomimo że Pan Sikorski kry-
tykował WOT, to na pewno 
mógłby na WOT liczyć w tym 
trudnym czasie pandemii. 

PiS odkupuje banki, wzmac-
nia budżet państwa, dba o eme-
rytów, chroni majątek naro-
dowy i szuka porozumienia ze 
wszystkimi siłami politycznymi 
dla pozyskania funduszy unij-
nych. Najważniejsza dla nas jest 
Polska, natomiast dla PO naj-
ważniejsze jest odsunięcie PiS 
od władzy. Zatem nie mówimy 
o zbawieniu Europy, tylko o za-
łatwieniu pewnych spraw dla 
Polski teraz, gdy mamy popar-
cie społeczne. Jeśli wyborcy od-
biorą nam władze w wyborach 
i przyjmą program liberałów, to 
muszą liczyć się z tym, że prąd 
będziemy kupować od Niem-
ców, gaz od Rosjan, za odło-
gowanie ziemi rolnicy dostaną 
nagrodę pocieszenia, lasy pań-
stwowe sprzedamy, a szpitale 
i transport miejski przejmą ci 
lepsi z Zachodu albo Wschodu. 
Tak może być. Zresztą w War-
szawie tak już się dzieje! Proszę 

sprawdzić kto dostarcza ciepło 
do budynków w Warszawie! Na 
pewno nie jest to polska firma.

Skoro Prawo i Sprawie-
dliwość ma dobry pro-
gram, to skąd ten spadek 
poparcia w sondażach?

Sondaże częściowo reagują 
na kłótnie ,,na prawicy”, któ-
re ,,przykryły” wydatkowanie 
przez rząd PiS ponad 200 mi-
liardów złotych dla firm wal-
czących o przetrwanie pod-
czas pandemii. Są w każdym 
powiecie, w Jaśle też, firmy 
które otrzymały środki od rzą-
du PiS, ale takie informacje 
są przemilczane. Na szczę-
ście pracownicy zauważają, 
że państwo polskie działa, 
że wzrasta płaca minimalna, 
a POLSKI ŁAD, wprowadzany 
teraz przez prezesa Jarosława 
Kaczyńskiego, bierze w obro-
nę najciężej pracujących i naj-
słabiej zarabiających.

Chce Pan powiedzieć, że 
robicie dużo jako Prawo 
i Sprawiedliwość, ale lu-
dzie tego nie doceniają?

Zwykli ludzie doceniają to, co 
już zrobiono przez sześć lat. Fa-
bryka kłamstwa ciągle jednak 
działa. Przed moim biurem po-

fot. arch. Bogdana R
zońcy
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Pomoc w ramach Tarczy Antykryzysowej 
dla powiatu jasielskiego

Świadczenia rodzinne 500+

selskim znicze w obronie sądów 
paliły osoby znane w Jaśle z gry 
w ,,trzy kubki” na jasielskim 
rynku i zwalczające chrześci-
jaństwo, a w różnych miejscach 
Jasła stali z tym ,,kanciarzem 
od trzech kubków” lekarz, 
prawnik i nauczyciel. Był też ja-
sielski odłam ,,SokuzBuraka”, 
asystujący parlamentarzystom 
z PO. Opozycja używa pewne 
osoby i z drugiego szeregu po-
ciąga dość skutecznie za sznur-
ki gmatwając rzeczywistość. 
Taką, moim zdaniem, osobą do 
gmatwania obrazu Polski w Ja-
śle jest Antoni Pikul, działacz 
podziemnej Solidarności, który 
mówi, że walczy o ideały pierw-
szej Solidarności, a startuje 
w wyborach z Koalicji Obywa-
telskiej. Stowarzyszenie ,,Soli-
darni w Jaśle” zdemaskowało 
jego postawę w liście otwartym 
do Pana Pikula, zadając mu 
pytanie: ,,Czy powrotem do 
idei pierwszej „Solidarności” 
była praktykowana przez lata 
wyprzedaż za bezcen majątku 
narodowego przez PO i PSL?”. 
Przypomnę, że w Jaśle w 2010 
i 2011 roku sprzedano: PEK-
TOWIN i GAMRAT!!!

To jak chcecie wygrać 
następne wybory?

Trzeba wspierać polskie fir-
my, stwarzać warunki do in-
westycji zagranicznych, dbać 
o przedsiębiorców i sprawy 
społeczne. Realnie musimy 
trwać w sojuszu z NATO i UE 
oraz dawać odpór kłamstwom, 
że wszystko można kupić na 
świecie i nic nie należy pro-
dukować w Polsce. I rzetelnie 
powinniśmy informować Pola-
ków co zrobiliśmy, co robimy 
i co chcemy zrobić.

Poniżej (w tabeli) prezentuję 
dane dotyczące tylko powiatu 
jasielskiego i czekam na od-
powiedź PO i PSL, co zrobiły 
w czasie swoich rządów. Bo 
to nie PiS sprzedał Gamrat, 
Pektowin i nie rozbił Rafinerii 
w Jaśle. To zrobił rząd Pana 
Donalda Tuska i wicemini-
stra skarbu Pana Jana Burego 
z PSL. Teraz osoby powiązane 
z tymi politykami budują par-
tie Szymona Hołowni. Uwa-
żajmy na to, kogo obdarzamy 
zaufaniem!!!

Prawo i Sprawiedliwość 
zachęca do patriotyzmu. 
Tylko, że bycie patriotą 
to wysiłek. Cały czas na 
baczność.

Właśnie nie! Bycie patriotą 
to popieranie dobrego pro-
gramu dla Polski. To pokazy-
wanie, że można w Polsce żyć 
na godnym poziomie. Musi-
my dbać razem o nasze wio-
ski, gminy i powiaty, o nasze 
małe ojczyzny, których uoso-
bieniem są sołtysi, ochotnicze 
straże pożarne i koła gospodyń 
wiejskich.

Temu służą nowe pomysły 
inwestycyjne: będą np. budo-
wane obwodnice Jasła, Koła-
czyc, Brzostku i Pilzna. Dzię-
ki ponad 6-milionowemu 
wsparciu od rządu PiS po-
wstanie wyczekiwany przez 
mieszkańców most w Przy-
siekach. Rząd PiS przezna-
czy również ok. 12 mln zł na 
rozbudowę jasielskiego szpi-
tala o nowy odział psychia-
tryczny z poradniami. Z kolei 
30 kwietnia 2021 r. złożony 
został do Regionalnej Dy-
rekcji Ochrony Środowiska 
w Rzeszowie wniosek o wy-
danie decyzji środowiskowej 
dla budowy zbiornika wody 
pitnej w Kątach i Myscowej! 
To już się dzieje!!!

Nic na baczność! Miejmy 
własne sympatie polityczne, 
ale mówmy prawdę i zinter-
pretujmy razem to, co zrobił 
PiS. I wcale nie chodzi o kult 
PiS-u, tylko o najlepszy pro-
gram dla Polski. Taki całościo-
wy program ma właśnie Prawo 
i Sprawiedliwość i prezentu-
je go poprzez nowy POLSKI 
ŁAD.

Od 2 lat pracuje Pan 
w Brukseli, ale mimo to 
ciągle dba Pan o powiat 
jasielski. Niektórych 
rzeczy nie można zrobić 
na odległość. Na czyje 
wsparcie może Pan liczyć 
tu na miejscu?

Bez sołtysów, wójtów, sa-
morządowców, starosty ja-
sielskiego Adama Pawlusia 
i członków Zarządu Powiatu 
w Jaśle – Stanisława Pankie-
wicza, Jana Muzyki, Grzegorza 
Persa, Ryszarda Lisowskiego, 
a także Tadeusza Gorgosza, 
przewodniczącego Rady Po-
wiatu w Jaśle Roberta Snocha 
oraz wiceprzewodniczącego 
Sejmiku Województwa Pod-
karpackiego Wojciecha Zająca 
nie byłoby tych, moim zda-
niem, bardzo ważnych suk-
cesów finansowych. Bo duże 
sukcesy osiąga się pracą ze-
społową.

OGŁOSZENIE

Pomoc w ramach Tarczy Antykryzysowej 

Sposób  wykorzystania  środków  Funduszu  Pracy  w  2020  roku  na  realizację  zadań,  

o  których  mowa  w ustawie  z  dnia  2  marca  2020  r.  o  szczególnych  rozwiązaniach  związanych  z 

zapobieganiem,  przeciwdziałaniem  i  zwalczaniem  COVID-19,  innych  chorób  zakaźnych  oraz 

wywołanych nimi sytuacji kryzysowych:

Lp. Nazwa programu Kwota środków 
Liczba osób 

objętych 
programem

1

Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń 
pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń 
składek na ubezpieczenia społeczne, o których mowa 
w art. 15zzb Ustawy

14 190 090,01 zł 3 484

2
Dofinansowanie części kosztów prowadzenia 
działalności gospodarczej, o których mowa w art. 
15zzc Ustawy

4 808 440,00 zł 848

3
Jednorazowa pożyczka na pokrycie bieżących kosztów 
prowadzenia działalności gospodarczej, o których 
mowa w art. 15zzd Ustawy

19 924 999,50 zł 3 986

4
Jednorazowa pożyczka na pokrycie bieżących kosztów 
prowadzenia działalności gospodarczej, o których 
mowa w art. 15zzda Ustawy

242 892,49 zł 79

5

Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń 
pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń 
składek na ubezpieczenia społeczne, o których mowa 
w art. 15zze Ustawy

162 579,48 zł 33

6

Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń 
pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń 
składek na ubezpieczenia społeczne, o których mowa 
w art. 15zze  Ustawy

116 960,19 zł 23

7 Dotacja, o której mowa w art. 15zze Ustawy 300 000,00 60

OGÓŁEM 39 745 961,67 zł 8 513

W 2021 r. Powiatowy Urząd Pracy w Jaśle wydatkował ok. 7 mln zł w ramach kolejnych odsłon Tarczy 

Antykryzysowej, którą objął ok. 1,5 tys. pracowników i podmiotów gospodarczych. 

8

Świadczenia rodzinne 500+ 

2016 2017 2018 2019 2020 Razem

Miasto 
Jasło

13 890 332,39 zł 18 728 148,42 zł 17 778 660,92 zł 23 484 347,31 zł 29 599 807,77 zł
103 481 296,81 
zł

Gmina 
Brzyska

4 058 064,60 zł 5 325 739, 71 zł 5 116 215, 31 zł 5 901 989,64 zł 7 182 975,88 zł 27 584 985,14 zł

Gmina 
Dębowiec

5 121 861, 30 zł 6 878 084, 48 zł 6 810 744,16 zł 8 040 627,85 zł 9 643 972,06 zł 36 495 289,85 zł

Gmina 
Jasło

8 324 771,64 zł 11 232 518,21 zł 10 473 661,56 zł 13 019 855,75 zł 16 302 140,87 zł 59 352 948,03 zł

Gmina 
Kołaczyce

5 328 093,30 zł 7 046 879,60 zł 6 596 500,99 zł 7 784 566,00 zł 9 241 987,30 zł 35 998 027,19 zł

Gmina 
Krempna

1 078 714,30 zł 1 361 908,30 zł 1 249 509,40 zł 1 361 183,30 zł 1 673 191,10 zł 6 724 506,4 zł

Gmina 
Nowy 
Żmigród

4 950 403,58 zł 6 653 435, 03 zł 6 287 478, 36 zł 7 176 195,80 zł 8 653 233,61 zł 33 720 746,38 zł

Gmina 
Osiek 
Jasielski

2 946 323,70 zł 4 056 661,89 zł 3 955 815,89 zł 4 489 744,61 zł 5 432 696,98 zł 20 881 243,07 zł

Gmina 
Skołyszyn

6 726 216,80 zł 8 808 546,20 zł 8 210 822,61 zł 10 026 188,05 zł 12 374 363,07 zł 46 146 136,73 zł

Gmina 
Tarnowiec

4 861 116, 60 zł 6 478 747, 30 zł 6 182 821,40 zł 7 779 935,94 zł 9 284 716,19 zł 34 587 337,43 zł

Łącznie na wsparcie rodzin powiatu jasielskiego Rząd Prawa i Sprawiedliwości przeznaczył 
niemal 405 mln zł! 

Rząd Prawa i Sprawiedliwości realizuje inwestycje bliskie ludziom, ale również wspiera rodziny 

i przedsiębiorców, ponieważ to oni są użytkownikami tych inwestycji. Wszystkie działania zespalają 

się w całość umożliwiając gminom powiatu jasielskiego zrównoważony rozwój. 
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Rząd Prawa i Sprawiedliwości realizuje inwestycje bliskie ludziom, ale również wspiera rodzi-
ny i przedsiębiorców, ponieważ to oni są użytkownikami tych inwestycji. Wszystkie działania 
zespalają się w całość umożliwiając gminom powiatu jasielskiego zrównoważony rozwój.

W 2021 r. Powiatowy Urząd Pracy w Jaśle wydatkował ok. 7 mln zł w ramach kolejnych odsłon 
Tarczy Antykryzysowej, którą objął ok. 1,5 tys. pracowników i podmiotów gospodarczych. 

Sposób wykorzystania środków Funduszu Pracy w 2020 roku na realizację zadań, o któ-
rych mowa w ustawie z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych 
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych 
oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych:
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Tabele inwestycyjne 
– Inwestycje w powiecie 
w latach 2016 – 2021

Powiat
jasielski

fot. Lukaszsym
/W

ikipedia

2016 rok

Zadanie Wykonanie Dofinansowanie 

Przebudowa drogi powiatowej 
Nr 1313R Jasło – Błażkowa – 
Jodłowa w km 15+940 – 
16+965; 17+124 – 17+532 w m. 
Błażkowa

699 975,41 zł

Rząd Prawa i Sprawiedliwości: 545 458,00 zł

Powiat Jasielski: 84 517,41 zł

Gmina Brzyska: 70 000,00 zł

Przebudowa drogi powiatowej 
Nr 1907R Kąty – Myscowa – 
Krempna w km 5+730 – 6+600 
w m. Myscowa

366 880,81 zł

Rząd Prawa i Sprawiedliwości: 262 987,00 zł

Powiat Jasielski: 83 893,81 zł

Gmina Krempna: 20 000,00 zł

Przebudowa drogi powiatowej 
Nr 1891R Tarnowiec - 
Brzezówka w km 1+787 - 
2+118; 2+122 - 3+344 wraz z 
przebudową przepustów w km 
2+312; 3+244 w miejscowości 
Brzezówka

566 535,10 zł

Rząd Prawa i Sprawiedliwości: 409 633,00 zł

Powiat Jasielski: 9 902,10 zł

Gmina Tarnowiec: 147 000,00 zł

Przebudowa drogi powiatowej 
Nr 1870R Lipinki - Pagorzyna - 
gr. wojew. - Radość w

km 4+250 - 5+310, 6+035 - 
6+532 wraz z przebudową 
przepustów w km 4+326; 
5+044; 6+233 w 
miejscowościach Pagórek i 
Radość

932 767,21 zł

Rząd Prawa i Sprawiedliwości: 655 119,85 zł

Powiat Jasielski: 195 197,26 zł

Gmina Dębowiec: 82 450,10 zł

Przebudowa mostu na rzece 
Wisłoka wraz z dojazdami w 
miejscowości Kąty w ciągu

drogi powiatowej Nr 1895R 
Samoklęski - Brzezowa do drogi 
Nr 992

2 273 740,50 zł
Rząd Prawa i Sprawiedliwości: 1 136 870,00 zł

Powiat Jasielski: 1 136 870,50 zł

Przebudowa drogi powiatowej 
Nr 1893R Osiek Jasielski – 
Mytarz w km 0+037 - 0+089, 
0+440 - 1+050

366 602,19 zł
Rząd Prawa i Sprawiedliwości: 125 000,00 zł

Powiat Jasielski: 241 602,19 zł

1

Przebudowa drogi powiatowej 
Nr 1835R Kołaczyce - Brzyska - 
Brzyska przez wieś

552 659,15 zł

Rząd Prawa i Sprawiedliwości: 125 000,00 zł

Powiat Jasielski: 347 659,15 zł

Gmina Kołaczyce: 30 000,00 zł

Gmina Brzyska: 50 000,00 zł

Przebudowa drogi powiatowej 
Nr 1840R Bieździadka - 
Gorajowice - Jasło

514 724,28 zł

Rząd Prawa i Sprawiedliwości: 167 931,00 zł

Powiat Jasielski: 200 323,28 zł

Miasto Jasło: 16  470,00 zł

Gmina Jasło: 30 000,00 zł

Gmina Kołaczyce: 100 000,00 zł

Łączna kwota otrzymanych środków od Rządu 
Prawa i Sprawiedliwości

3 427 998,85 zł

2017 rok

Zadanie Wykonanie Dofinansowanie 

Przebudowa drogi powiatowej 
Nr 1850R Jasło - Łajsce - Zręcin 
w km 5+350 - 6+850

546 303,96 zł
Rząd Prawa i Sprawiedliwości: 347 613,20 zł

Powiat Jasielski: 198 690,76 zł

Rozbudowa drogi powiatowej 
Nr 1860R Trzcinica – 
Jareniówka; roboty budowlane 
w km 2+216 - 3+510

3 688 631,64 zł

Powiat Jasielski: 3 338 631,64 zł

Gmina Jasło: 350 000,00 zł

Podkarpackie Centrum 
Sportów Walki

5,2 mln zł

Rząd Prawa i Sprawiedliwości: 1/3 kwoty 
pokryła dotacja Ministerstwa Sportu i Turystki 
ze środków Funduszu Rozwoju Kultury 
Fizycznej

Przebudowa drogi powiatowej 
Nr 2410R Łubno Szlacheckie - 
Łubienko w km 0+000 -1+880 w 
m. Łubno Szlacheckie 
i Łubienko wraz z przebudową 
przepustu w km 1+615

688 987,91 zł
Rząd Prawa i Sprawiedliwości: 524 316,00 zł

Powiat Jasielski: 164 671,91 zł

Przebudowa drogi powiatowej 
Nr 1830R Lipnica Górna - Lisów 
- Skołyszyn w km 2+720 - 4+702 
w m. Lisów i Skołyszyn

1 429 651,04 zł

Rząd Prawa i Sprawiedliwości: 840 000,00 zł

Powiat Jasielski: 539 651,04 zł

Gmina Skołyszyn: 50 000,00 zł

Przebudowa drogi powiatowej 
Nr 1878R Dobrynia - Zawadka 
Osiecka - Załęże w km

799 944,28 zł
Rząd Prawa i Sprawiedliwości: 587 000,00 zł

Powiat Jasielski: 212 944,28 zł

2

Przebudowa drogi powiatowej 
Nr 1835R Kołaczyce - Brzyska - 
Brzyska przez wieś

552 659,15 zł

Rząd Prawa i Sprawiedliwości: 125 000,00 zł

Powiat Jasielski: 347 659,15 zł

Gmina Kołaczyce: 30 000,00 zł

Gmina Brzyska: 50 000,00 zł

Przebudowa drogi powiatowej 
Nr 1840R Bieździadka - 
Gorajowice - Jasło

514 724,28 zł

Rząd Prawa i Sprawiedliwości: 167 931,00 zł

Powiat Jasielski: 200 323,28 zł

Miasto Jasło: 16  470,00 zł

Gmina Jasło: 30 000,00 zł

Gmina Kołaczyce: 100 000,00 zł

Łączna kwota otrzymanych środków od Rządu 
Prawa i Sprawiedliwości

3 427 998,85 zł

2017 rok

Zadanie Wykonanie Dofinansowanie 

Przebudowa drogi powiatowej 
Nr 1850R Jasło - Łajsce - Zręcin 
w km 5+350 - 6+850

546 303,96 zł
Rząd Prawa i Sprawiedliwości: 347 613,20 zł

Powiat Jasielski: 198 690,76 zł

Rozbudowa drogi powiatowej 
Nr 1860R Trzcinica – 
Jareniówka; roboty budowlane 
w km 2+216 - 3+510

3 688 631,64 zł

Powiat Jasielski: 3 338 631,64 zł

Gmina Jasło: 350 000,00 zł

Podkarpackie Centrum 
Sportów Walki

5,2 mln zł

Rząd Prawa i Sprawiedliwości: 1/3 kwoty 
pokryła dotacja Ministerstwa Sportu i Turystki 
ze środków Funduszu Rozwoju Kultury 
Fizycznej

Przebudowa drogi powiatowej 
Nr 2410R Łubno Szlacheckie - 
Łubienko w km 0+000 -1+880 w 
m. Łubno Szlacheckie 
i Łubienko wraz z przebudową 
przepustu w km 1+615

688 987,91 zł
Rząd Prawa i Sprawiedliwości: 524 316,00 zł

Powiat Jasielski: 164 671,91 zł

Przebudowa drogi powiatowej 
Nr 1830R Lipnica Górna - Lisów 
- Skołyszyn w km 2+720 - 4+702 
w m. Lisów i Skołyszyn

1 429 651,04 zł

Rząd Prawa i Sprawiedliwości: 840 000,00 zł

Powiat Jasielski: 539 651,04 zł

Gmina Skołyszyn: 50 000,00 zł

Przebudowa drogi powiatowej 
Nr 1878R Dobrynia - Zawadka 
Osiecka - Załęże w km

799 944,28 zł
Rząd Prawa i Sprawiedliwości: 587 000,00 zł

Powiat Jasielski: 212 944,28 zł

2

1+520 - 3+140; 4+380 - 5+050 
w miejscowości Dobrynia 
i Zawadka Osiecka

Łączna kwota otrzymanych środków od Rządu 
Prawa i Sprawiedliwości

ok. 4 032 262 zł

2018 rok

Zadanie Wykonanie Dofinansowanie 

Przebudowa DP 1829R 
Jareniówka – Jabłonica w km 
6+000 – 7+930 + rondo w km 
7+916

1 067 147,45 zł
Rząd Prawa i Sprawiedliwości: 587 543,00 zł

Powiat Jasielski: 479 604,45 zł

przebudowa DP 1880R Załęże – 
Wola Dębowiecka – Dębowiec 
w km 1+630 – 4+349

1 306 149,41 zł
Rząd Prawa i Sprawiedliwości: 826 229,00 zł

Powiat Jasielski: 479 920,41 zł

Rozbudowa drogi powiatowej 
Nr 1860R Trzcinica - 
Jareniówka - I etap rozbudowa 
w km 0+831 - 2+216

2 877 880,72 zł
Rząd Prawa i Sprawiedliwości: 1 435 865,00 zł

Powiat Jasielski: 1 442 015,72 zł

Rozbudowa drogi powiatowej 
Nr 1860R Trzcinica – 
Jareniówka w km 0+000 – 
0+800 wraz z rozbiórką 
i budową mostu w km 0+641

4 834 891,38 zł

Rząd Prawa i Sprawiedliwości: 2 417 445,00 zł

Powiat Jasielski: 2 117 446,38 zł

Gmina Jasło: 300 000,00 zł

Przebudowa drogi powiatowej 
Nr 1847R Szebnie – Tarnowiec 
– Jedlicze – Potok w km

0+015 - 1+012

1 974 183,52 zł

Rząd Prawa i Sprawiedliwości: 985 054,00 zł

Powiat Jasielski: 689 129,52 zł

Gmina Jasło: 300 000,00 zł

Przebudowa drogi powiatowej 
Nr 1835R Kołaczyce - Brzyska - 
Brzyska przez wieś w

km 2+685 - 3+320,6

1 291 059,45 zł
Rząd Prawa i Sprawiedliwości: 506 155,00 zł

Powiat Jasielski: 784 904,45 zł

Przebudowa drogi powiatowej 
Nr 1907R Kąty - Myscowa - 
Krempna w km 1+300 - 2+225 
w m. Kąty wraz z odbudową 
obiektów mostowych w km 
3+116 i 4+162 w miejscowości 
Myscowa

1 765 536,02 zł
Rząd Prawa i Sprawiedliwości: 1 231 626,00 zł

Powiat Jasielski: 533 910,02 zł

Przebudowa drogi powiatowej 
Nr 1893R Osiek Jasielski - 
Mytarz w km 1+020 - 2+100 
w miejscowości Osiek Jasielski

897 777,00 zł
Rząd Prawa i Sprawiedliwości: 708 000,00 zł

Powiat Jasielski: 189 777,00 zł

3

1+520 - 3+140; 4+380 - 5+050 
w miejscowości Dobrynia 
i Zawadka Osiecka

Łączna kwota otrzymanych środków od Rządu 
Prawa i Sprawiedliwości

ok. 4 032 262 zł

2018 rok

Zadanie Wykonanie Dofinansowanie 

Przebudowa DP 1829R 
Jareniówka – Jabłonica w km 
6+000 – 7+930 + rondo w km 
7+916

1 067 147,45 zł
Rząd Prawa i Sprawiedliwości: 587 543,00 zł

Powiat Jasielski: 479 604,45 zł

przebudowa DP 1880R Załęże – 
Wola Dębowiecka – Dębowiec 
w km 1+630 – 4+349

1 306 149,41 zł
Rząd Prawa i Sprawiedliwości: 826 229,00 zł

Powiat Jasielski: 479 920,41 zł

Rozbudowa drogi powiatowej 
Nr 1860R Trzcinica - 
Jareniówka - I etap rozbudowa 
w km 0+831 - 2+216

2 877 880,72 zł
Rząd Prawa i Sprawiedliwości: 1 435 865,00 zł

Powiat Jasielski: 1 442 015,72 zł

Rozbudowa drogi powiatowej 
Nr 1860R Trzcinica – 
Jareniówka w km 0+000 – 
0+800 wraz z rozbiórką 
i budową mostu w km 0+641

4 834 891,38 zł

Rząd Prawa i Sprawiedliwości: 2 417 445,00 zł

Powiat Jasielski: 2 117 446,38 zł

Gmina Jasło: 300 000,00 zł

Przebudowa drogi powiatowej 
Nr 1847R Szebnie – Tarnowiec 
– Jedlicze – Potok w km

0+015 - 1+012

1 974 183,52 zł

Rząd Prawa i Sprawiedliwości: 985 054,00 zł

Powiat Jasielski: 689 129,52 zł

Gmina Jasło: 300 000,00 zł

Przebudowa drogi powiatowej 
Nr 1835R Kołaczyce - Brzyska - 
Brzyska przez wieś w

km 2+685 - 3+320,6

1 291 059,45 zł
Rząd Prawa i Sprawiedliwości: 506 155,00 zł

Powiat Jasielski: 784 904,45 zł

Przebudowa drogi powiatowej 
Nr 1907R Kąty - Myscowa - 
Krempna w km 1+300 - 2+225 
w m. Kąty wraz z odbudową 
obiektów mostowych w km 
3+116 i 4+162 w miejscowości 
Myscowa

1 765 536,02 zł
Rząd Prawa i Sprawiedliwości: 1 231 626,00 zł

Powiat Jasielski: 533 910,02 zł

Przebudowa drogi powiatowej 
Nr 1893R Osiek Jasielski - 
Mytarz w km 1+020 - 2+100 
w miejscowości Osiek Jasielski

897 777,00 zł
Rząd Prawa i Sprawiedliwości: 708 000,00 zł

Powiat Jasielski: 189 777,00 zł

3

1+520 - 3+140; 4+380 - 5+050 
w miejscowości Dobrynia 
i Zawadka Osiecka

Łączna kwota otrzymanych środków od Rządu 
Prawa i Sprawiedliwości

ok. 4 032 262 zł

2018 rok

Zadanie Wykonanie Dofinansowanie 

Przebudowa DP 1829R 
Jareniówka – Jabłonica w km 
6+000 – 7+930 + rondo w km 
7+916

1 067 147,45 zł
Rząd Prawa i Sprawiedliwości: 587 543,00 zł

Powiat Jasielski: 479 604,45 zł

przebudowa DP 1880R Załęże – 
Wola Dębowiecka – Dębowiec 
w km 1+630 – 4+349

1 306 149,41 zł
Rząd Prawa i Sprawiedliwości: 826 229,00 zł

Powiat Jasielski: 479 920,41 zł

Rozbudowa drogi powiatowej 
Nr 1860R Trzcinica - 
Jareniówka - I etap rozbudowa 
w km 0+831 - 2+216

2 877 880,72 zł
Rząd Prawa i Sprawiedliwości: 1 435 865,00 zł

Powiat Jasielski: 1 442 015,72 zł

Rozbudowa drogi powiatowej 
Nr 1860R Trzcinica – 
Jareniówka w km 0+000 – 
0+800 wraz z rozbiórką 
i budową mostu w km 0+641

4 834 891,38 zł

Rząd Prawa i Sprawiedliwości: 2 417 445,00 zł

Powiat Jasielski: 2 117 446,38 zł

Gmina Jasło: 300 000,00 zł

Przebudowa drogi powiatowej 
Nr 1847R Szebnie – Tarnowiec 
– Jedlicze – Potok w km

0+015 - 1+012

1 974 183,52 zł

Rząd Prawa i Sprawiedliwości: 985 054,00 zł

Powiat Jasielski: 689 129,52 zł

Gmina Jasło: 300 000,00 zł

Przebudowa drogi powiatowej 
Nr 1835R Kołaczyce - Brzyska - 
Brzyska przez wieś w

km 2+685 - 3+320,6

1 291 059,45 zł
Rząd Prawa i Sprawiedliwości: 506 155,00 zł

Powiat Jasielski: 784 904,45 zł

Przebudowa drogi powiatowej 
Nr 1907R Kąty - Myscowa - 
Krempna w km 1+300 - 2+225 
w m. Kąty wraz z odbudową 
obiektów mostowych w km 
3+116 i 4+162 w miejscowości 
Myscowa

1 765 536,02 zł
Rząd Prawa i Sprawiedliwości: 1 231 626,00 zł

Powiat Jasielski: 533 910,02 zł

Przebudowa drogi powiatowej 
Nr 1893R Osiek Jasielski - 
Mytarz w km 1+020 - 2+100 
w miejscowości Osiek Jasielski

897 777,00 zł
Rząd Prawa i Sprawiedliwości: 708 000,00 zł

Powiat Jasielski: 189 777,00 zł

3Przebudowa stadionu 
sportowego Zespołu Szkół w 
Trzcinicy wraz z rozbudową 
obiektów lekkoatletycznych

ponad 5,2 mln zł Rząd Prawa i Sprawiedliwości: 3 mln zł

Rozbudowa i doposażenie 
Bloku Operacyjnego oraz 
Centralnej Sterylizacji Szpitala 
Specjalistycznego Jaśle wraz z 
niezbędną infrastrukturą na 
rzecz zapewnienia 
kompleksowej opieki 
zdrowotnej

ok. 22 mln zł
Rząd Prawa i Sprawiedliwości: ok. 10 mln zł

Powiat Jasielski: 11 mln zł

Zakup karetka pogotowia 
ratunkowego dla Szpitala 
Specjalistycznego w Jaśle

416 460,35 zł Rząd Prawa i Sprawiedliwości: 300 000,00 zł

Dostosowanie budynku 
Szpitala Specjalistycznego 
w Jaśle do przepisów 
przeciwpożarowych

1 107 000,00 zł Powiat Jasielski: 1 062 785,22 zł

Łączna kwota otrzymanych środków od Rządu 
Prawa i Sprawiedliwości

ok. 21 997 917 zł

2019 rok

Zadanie Wykonanie Dofinansowanie 

Rozbudowa i przebudowa drogi 
powiatowej Nr 1847R Szebnie – 
Tarnowiec – Jedlicze – Potok 
wraz z mostem w km 1+699 na 
rzece Jasiołce w miejscowości 
Dobrucowa wraz z dojazdami

6 292 085,81 zł

Rząd Prawa i Sprawiedliwości: 3 146 043,00 zł

Powiat Jasielski: 2 346 042,81 zł

Gmina Jasło: 200 000,00 zł

Gmina Tarnowiec: 600 000,00 zł

Przebudowa drogi powiatowej 
Nr 1882R Droga przez wieś 
Dębowiec roboty w km 0+000 - 
0+625

796 043,97 zł

Rząd Prawa i Sprawiedliwości: 338 616,00 zł

Powiat Jasielski: 357 427,97 zł

Gmina Dębowiec: 100 000,00 zł

Przebudowa drogi powiatowej 
Nr 1835R Kołaczyce - Brzyska - 
Brzyska przez wieś w km

1+800 - 2+685

1 658 638,48 zł
Rząd Prawa i Sprawiedliwości: 1 326 910,00 zł

Powiat Jasielski: 331 728,48 zł

Przebudowa drogi powiatowej 
Nr 1858R ul. Kraszewskiego 
w Jaśle w km 0+022 - 0+497

436 864,94 zł

Rząd Prawa i Sprawiedliwości:  349 491,00 zł

Powiat Jasielski: 17 373,94 zł

Miasto Jasło: 70 000,00 zł
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Przebudowa stadionu 
sportowego Zespołu Szkół w 
Trzcinicy wraz z rozbudową 
obiektów lekkoatletycznych

ponad 5,2 mln zł Rząd Prawa i Sprawiedliwości: 3 mln zł

Rozbudowa i doposażenie 
Bloku Operacyjnego oraz 
Centralnej Sterylizacji Szpitala 
Specjalistycznego Jaśle wraz z 
niezbędną infrastrukturą na 
rzecz zapewnienia 
kompleksowej opieki 
zdrowotnej

ok. 22 mln zł
Rząd Prawa i Sprawiedliwości: ok. 10 mln zł

Powiat Jasielski: 11 mln zł

Zakup karetka pogotowia 
ratunkowego dla Szpitala 
Specjalistycznego w Jaśle

416 460,35 zł Rząd Prawa i Sprawiedliwości: 300 000,00 zł

Dostosowanie budynku 
Szpitala Specjalistycznego 
w Jaśle do przepisów 
przeciwpożarowych

1 107 000,00 zł Powiat Jasielski: 1 062 785,22 zł

Łączna kwota otrzymanych środków od Rządu 
Prawa i Sprawiedliwości

ok. 21 997 917 zł

2019 rok

Zadanie Wykonanie Dofinansowanie 

Rozbudowa i przebudowa drogi 
powiatowej Nr 1847R Szebnie – 
Tarnowiec – Jedlicze – Potok 
wraz z mostem w km 1+699 na 
rzece Jasiołce w miejscowości 
Dobrucowa wraz z dojazdami

6 292 085,81 zł

Rząd Prawa i Sprawiedliwości: 3 146 043,00 zł

Powiat Jasielski: 2 346 042,81 zł

Gmina Jasło: 200 000,00 zł

Gmina Tarnowiec: 600 000,00 zł

Przebudowa drogi powiatowej 
Nr 1882R Droga przez wieś 
Dębowiec roboty w km 0+000 - 
0+625

796 043,97 zł

Rząd Prawa i Sprawiedliwości: 338 616,00 zł

Powiat Jasielski: 357 427,97 zł

Gmina Dębowiec: 100 000,00 zł

Przebudowa drogi powiatowej 
Nr 1835R Kołaczyce - Brzyska - 
Brzyska przez wieś w km

1+800 - 2+685

1 658 638,48 zł
Rząd Prawa i Sprawiedliwości: 1 326 910,00 zł

Powiat Jasielski: 331 728,48 zł

Przebudowa drogi powiatowej 
Nr 1858R ul. Kraszewskiego 
w Jaśle w km 0+022 - 0+497

436 864,94 zł

Rząd Prawa i Sprawiedliwości:  349 491,00 zł

Powiat Jasielski: 17 373,94 zł

Miasto Jasło: 70 000,00 zł
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Przebudowa drogi powiatowej 
Nr 1845R Szebnie – 
Chrząstówka – Przybówka
w km 0+400 - 1+370

1 345 433,84 zł

Rząd Prawa i Sprawiedliwości: 1 045 028,00 zł

Powiat Jasielski: 100 405,84 zł

Gmina Jasło: 200 000,00 zł

Stabilizacja osuwiska wraz 
z odbudową drogi powiatowej 
Nr 1905R Kąty – Desznica –

Świątkowa Wielka – 
Świątkowa Mała w km 10+060 
– 10+105 w m. Świątkowa 
Wielka

1 010 228,14 zł
Rząd Prawa i Sprawiedliwości: 808 182,00 zł

Powiat Jasielski: 202 046,14 zł

Przebudowa mostu na potoku 
Kłopotnica wraz z dojazdami 
oraz budowa nowego mostu na 
potoku w Pielgrzymce w ciągu 
drogi wojewódzkiej Nr 993

6 189 970,36 zł Rząd Prawa i Sprawiedliwości : 6 189 970,36 zł

Ośrodek Edukacji Ekologicznej 
w Ożennej

3 601 412,00 zł
Rząd Prawa i Sprawiedliwości: 2 900 965,00  zł

Powiatu Jasielskiego: 700 447,00 zł

Uzbrojenie terenów 
inwestycyjnych osiedla Gamrat 
– Budowa drogi KD etap I 0+000 
do 0+400

1 557 657, 05 zł Rząd Prawa i Sprawiedliwości: 708 084,00 zł

Przebudowa Oddziału Chirurgii 
Ogólnej i Onkologicznej wraz 
z wewnętrznymi instalacjami, 
w tym wentylacji mechanicznej 
i gazów medycznych

2 185 600,00 zł Powiat Jasielski:  2 041 912,82 zł

Łączna kwota otrzymanych środków od Rządu 
Prawa i Sprawiedliwości

ok. 16 813 289,36 zł

2020 rok

Zadanie Wykonanie Dofinansowanie 

Rozbudowa i przebudowa drogi 
powiatowej Nr 1905R Kąty – 
Desznica – Świątkowa Wielka – 
Świątkowa Mała w km 3+039 – 
3+104; 3+304 – 3+750 w 
miejscowości Desznica wraz z 
mostem w km 3+069 na potoku 
Ryj

1 498 797,03 zł
Rząd Prawa i Sprawiedliwości: 1 049 157,00 zł

Powiat Jasielski: 449 640,03 zł

5

Rozbudowa drogi powiatowej 
Nr 1828R Siepietnica – 
Święcany – Lisów w km 
roboczym 0+940 – 1+722,33 
(rzeczywisty kilometraż 3+875 – 
4+657,33)

1 695 865,03 zł
Rząd Prawa i Sprawiedliwości: 1 187 105,00 zł

Powiat Jasielski: 308 760,03 zł

Gmina Skołyszyn: 200 000,00 zł

Rozbiórka istniejących i budowa 
dwóch nowych mostów na 
potoku Bednarka w

miejscowości Cieklin

3 387 844,69 zł

Rząd Prawa i Sprawiedliwości: 1 691 472,00 zł

Powiat Jasielski: 1 356 372,69 zł

Gmina Dębowiec: 340 000,00 zł

Budowa przepustu w ciągu 
drogi powiatowej Nr 1888R 
Umieszcz - Tarnowiec 
w miejscowości Umieszcz w km 
0+735 na cieku Czarny Potok

597 166,08 zł
Rząd Prawa i Sprawiedliwości: 200 181,00 zł

Powiat Jasielski: 396 985,08 zł

Przebudowa drogi powiatowej 
Nr 1844R Niepla - Przybówka 
w km 1+000 - 1+855

549 999,41 zł
Powiat Jasielski: 274 999,41 zł

Gmina Jasło: 275 000,00 zł

Przebudowa drogi powiatowej 
Nr 1883R Dębowiec - Zarzecze 
w km 0+086 - 0+410 
w miejscowości Dębowiec

259 422,68 zł Powiat Jasielski: 259 422,68 zł

Remont drogi powiatowej Nr 
1898R Chorkówka – Faliszówka 
– Nienaszów

277 655,62 zł

Środki przyznane przez Podkarpacki Urząd 
Wojewódzki w Rzeszowie: 207 994,00 zł

Powiat Jasielski: 69 661,62 zł

Remont drogi powiatowej Nr 
1830R Lipnica Górna – Lisów – 
Skołyszyn

632 407,61 zł

Środki przyznane przez Podkarpacki Urząd 
Wojewódzki w Rzeszowie: 482 204,00 zł

Powiat Jasielski: 130 203,61 zł

Gmina Skołyszyn: 20 000,00 zł

Przebudowa drogi wewnętrznej 
w km 0+006 -0+538 wraz 
z przebudową skrzyżowania 
w km 0+413 w miejscowości 
Osobnica, gmina Jasło

518 000,00 zł (koszt 
prac)

Rząd Prawa i Sprawiedliwości: 366 551,00 zł

Wkład własny gminy: 239 562,16 zł

Budowa drogi wojewódzkiej nr 
992 Jasło - Granica Państwa na 
odcinku pomiędzy drogą 
krajową nr 28, a drogą krajową 
nr 73

ok. 24 mln złotych
Główny inwestor: Województwo Podkarpackie

Rozbudowa drogi krajowej nr 
28 na odcinku Siepietnica – 
Trzcinica w km 191+649-
206+565

ok. 35 mln zł
Rząd Prawa i Sprawiedliwości: inwestycja 
w całości sfinansowana przez Rząd Prawa 
i Sprawiedliwości 
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Zakup dwóch nowych 
cyfrowych aparatów RTG dla 
Szpitala Specjalistycznego 
w Jaśle

1 470 960,00 zł
Rząd Prawa i Sprawiedliwości: 1 mln zł

Powiat Jasielski: 170 000,00 zł

Aparat do diagnostyki 
molekularnej dla Szpitala 
Specjalistycznego w Jaśle

170 000,00 zł Powiat Jasielski: 170 000, 00 zł

Komenda Powiatowa Policji 
w Jaśle

26 189 148,00 zł
Rząd Prawa i Sprawiedliwości: Program 
modernizacji służb mundurowych w latach 
2017-2020

Łączna kwota otrzymanych środków od Rządu 
Prawa i Sprawiedliwości

ok. 66 683 614 zł

2021 rok

Zadanie Wykonanie Dofinansowanie 

Budowa mostu przez rzekę 
Wisłokę wraz z dojazdami w 
ciągu drogi publicznej - ul. 
Gądki w Jaśle

ok. 8,6 mln zł Rząd Prawa i Sprawiedliwości: ok. 4 mln zł

Przebudowa ulic 3-go Maja
i Kołłątaja w Jaśle

2 390 801,45 zł Rząd Prawa i Sprawiedliwości: 1,2 mln zł

Łączna kwota otrzymanych środków od Rządu 
Prawa i Sprawiedliwości

ok. 5 200 000 zł

Łączna kwota otrzymanych środków od Rządu 
Prawa i Sprawiedliwości w latach 2016-2021 

ok. 118 mln zł

Około 118 milionów złotych! Tyle do tej pory rząd Prawa i Sprawiedliwości 

przeznaczył na powiat jasielski!

7

Około 118 milionów złotych! Tyle do tej pory rząd Prawa i Sprawiedliwości przeznaczył 
na powiat jasielski!
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WyjąTKOWy fILM już NA fESTIWALAch!
„nieletni inżynierOWie” i OScarOWi tWórcy

film dokumentalny o tym, jak spotkanie na swojej drodze odpowiednich osób może wpły-
nąć na życie nastolatków i o tym, jak dorosły – pełen charyzmy nauczyciel może zmienić 
się pod wpływem uczniów – czytamy  w opisie produkcji aleksandry Skowron i hanny po-
lak. film miał premierę we wrześniu. 

Nieletni inżynierowie” 
to historia przemia-
ny, odkrywania pasji 
i zdobywania wiedzy. 

Naszych bohaterów, nastolat-
ków z małego polskiego miasta 
(Lęborka), obserwowaliśmy 
przez ponad trzy lata. Między 
12. a 15. rokiem życia – w cza-
sie szczególnie ważnym dla 
ich rozwoju – czytamy w opi-
sie. – Wybraliśmy zwyczajne 
dzieci – tak by nasi widzowie 
mogli się z nimi utożsamić. 
To co widzieliśmy było jednak 
niezwyczajne. Już na początku 
kompletnie niepasujący do ste-
reotypu nauczyciel fizyki kazał 
im wyrzucić swoje podręczniki. 
Potem zrobiło się kosmicznie. 
Zainspirowani przez inżynie-
rów pracujących nad polskim 

satelitą PW-Sat2 próbowali 
zbudować testowe modele ża-
gli do satelity… Obserwowa-
liśmy, jak tworzą się relacje 
między dziećmi i nauczycielem 
oraz proces wchodzenia dziec-
ka w dorosłość, odnajdywa-
nia pasji i wiary w marzenia. 
„Nieletni inżynierowie” to pe-
łen humoru i refleksji portret 
współczesnej młodzieży. Inspi-
racja dla młodszych widzów, 
a dla innych sentymentalna 
podróż w ich przeszłość – pi-
szą twórcy.

Reżyserami filmu są:
Aleksandra Skowron dzien-

nikarka, reżyser i scenarzyst-
ka. Studiowała dziennikar-
stwo na Université Libre de 
Bruxelles oraz na Uniwersy-
tecie Warszawskim, a także 

reżyserię i operatorstwo na 
Akademii Filmu i Telewizji 
w Warszawie. Ponad 20 lat 
temu, jako nastolatka zaczę-
ła pracę dziennikarki. Pra-
cowała w różnych mediach, 
w tym m.in. w Télé Bruxelles, 
TVP, „Życiu Warszawy”. W la-
tach 2002-2009 pracowała 
w Brukseli. „Nieletni inżynie-
rowie” są jej debiutem doku-
mentalnym. W 2018 roku jej 
projekt „Przyszli astronauci” 
wygrał Nagrodę Publiczności 
MIPFormats w Cannes jako 
format telewizyjny.

Hanna Polak, nominowa-
na do Oscara reżyser i ope-
rator, absolwentka Instytu-
tu Kinematografii Federacji 
Rosyjskiej (WGIK). Jej film 
dokumentalny „Dzieci z Le-

ningradzkiego” był nomino-
wany do Oscara w 2005 roku, 
a także do nagród Emmy 
w dwóch kategoriach. Zdobył 
też wiele nagród w tym Mię-
dzynarodową Nagrodę Do-
kumentalną (IDA). Pełnome-
trażowy dokument „Nadejdą 
lepsze czasy” był nominowany 
do nagrody Gildii Amerykań-
skich Producentów Filmo-
wych (2015). W sumie zdobył 
30 nagród i nominacji na fe-
stiwalach na całym świecie, 
a wśród nich Specjalną Na-
grodę Jury na festiwalu IDFA 
w Amsterdamie.

Twórcą muzyki do filmu 
jest Jan A.P. Kaczmarek, kom-
pozytor, muzyk i autor muzyki 
filmowej do wielu fabuł i do-
kumentów. Studiował prawo 
na UAM w Poznaniu. Zdo-
bywca Oscara za oryginalną 
ścieżkę dźwiękową do filmu 
Marka Fostera „Marzyciel” 
w 2005 roku. Laureat nagrody 

National Board of Review, no-
minowany do Złotych Globów 
i BAFTA. Członek Amerykań-
skiej Akademii Filmowej, Eu-
ropejskiej Akademii Filmowej 
oraz Polskiej Akademii Fil-
mowej. W latach 70. związa-
ny z Teatrem Laboratorium 
Jerzego Grotowskiego, a także 
Teatrem Ósmego Dnia. Pod 
koniec lat 70. stworzył Orkie-
strę Ósmego Dnia. Od 1989 
roku mieszkał w Los Angeles, 
gdzie nagrywał dla Sony Clas-
sical, Decca i wielu innych wy-
twórni. W 2004 roku stworzył 
Instytut Rozbitek. Jest także 
założycielem i dyrektorem Fe-
stiwalu Transatlantyk. Scena-
rzystami filmu są Aleksandra 
Skowron i Mirosław Skowron. 
Producentem firma Mediolia.

(źródło: Mat. Pras.)
Więcej informacji o filmie 

przeczytasz na stronie 

https://www.facebook.com/

NieletniInzynierowie/

fot. m
at. pras.
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Europejska Frakcja 
Konserwatystów i Re-
formatorów powsta-
ła w 2009 roku. Jest 

zdroworozsądkową partią, 
która wraca do podstaw Unii 
Europejskiej i jej założycieli. 
Koncentruje się na łączeniu 
ludzi i przedsiębiorstw, pro-
mując sprawiedliwy i wolny 
handel oraz wspiera wizję 
bezpiecznej Europy. EKR za-
wsze szanowało prawa państw 
członkowskich UE, opowia-
da się za silną Europą, która 
ma słuchać i służyć obywate-
lom UE. 

Cytaty z wypowiedzi posła 
do Parlamentu Europejskiego 
Bogdana Rzońcy podczas sesji 
plenarnych w Brukseli i Stras-
burgu (2020, 2021).

,,Komisja, Rada i Parlament 
muszą ze sobą współpraco-
wać, a nie rywalizować. Bu-
dujmy solidarność europejską 
i cieszmy się z porozumienia 
w sprawie budżetu na 2021 
rok››- wystąpienie z sesji ple-
narnej Parlamentu Europej-
skiego w Brukseli 14 grudnia 
2020. ,,Bezpieczeństwo na 
drogach, ofiary śmiertelne, 
długoletnie skutki wypad-
ków drogowych, odszkodo-
wania, renty, koszty leczenia 
to bardzo wstydliwa strona 
funkcjonowania Unii Euro-
pejskiej. Najwięcej wypadków 
ma miejsce w krajach post-
komunistycznych gdzie infra-
struktura drogowa jest naj-
gorsza. Wobec tego musimy 
dopilnować, żeby te Państwa 
miały do dyspozycji środki na 
obwodnice, drogi szybkiego 
ruchu, przede wszystkim na 
Via Carpathia»- wystąpienie 
z sesji plenarnej Parlamentu 
Europejskiego w Strasbur-
gu 13 luty 2020 ,,Droga Via 
Carpathia jest szansą dla nas 
wszystkich. Jest to niezwykle 
potrzebny korytarz północ-

-południe, który pozwoli szyb-
ciej i lepiej przemieszczać się 
ludziom i towarom, zachęcam 
Panią Komisarz do poparcia 
tego projektu i proszę wziąć 
pod uwagę wszystkie kwestie 
związane ze śmiertelnością 
dnia codziennego – 25 tysię-
cy tysięcy ofiar wypadków 
drogowych w całej Unii Euro-
pejskiej w 2017 roku to wstyd 
dla Unii Europejskiej – wystą-
pienie z sesji plenarnej Parla-
mentu Europejskiego w Bruk-
seli 29 stycznia 2020. 

Gaz- pewne źródło energii
 Jako Unia Europejska po-

winniśmy wrócić do pewnych 
źródeł energii. Powinniśmy 
umożliwić funkcjonowanie 
przemysłowi. Zarówno straty 
energetyczne oraz brak ener-
gii powodują przenoszenie 
się produkcji w inne regiony 
świata. Wobec tego wystoso-
wałem list do Franka Timmer-

mansa- zupełnie apolityczny, 
który podpisali członkowie 
większości ugrupowań w Par-
lamencie Europejskich (min. 
byli Przewodniczący Par-
lamentu Europejskiego Je-
rzy Buzek i Antonio Tajani) 
w sprawie obrony gazu jako 
pewnego i bezpiecznego źró-
dła energii. Zaskoczył mnie 
fakt, że komisarz Timmer-
mans odpowiedział na ten 
apel bardzo konstruktywnie. 
Odpowiedział, że na bieżąco 

będzie monitorował ten temat 
i oczekuje na dalsze konsulta-
cje społeczne w tym zakresie. 
Cieszy mnie fakt, że kolejne 
kraje Unii Europejskiej mają 
podobne zdanie do mojego. 
O gazie trzeba rozmawiać jako 
o efektywnym, pewnym i nie-
zawodnym źródle energii. Bę-
dąc członkiem zespołu ds. po-
lityki budynkowej Parlamentu 
Europejskiego w trakcie prze-
glądu technicznego budyn-
ków w Brukseli zadałem bar-

dzo proste pytanie, czy to gaz 
jest głównym źródłem energii 
w Parlamencie? Odpowiedź 
wydaje się zupełnie prosta 
i naturalna, jest to oczywiście 
gaz. Pragnę podkreślić, że nie 
mam zupełnie nic przeciw-
ko inwestorom z różnych al-
ternatywnych źródeł energii 
w tym odnawialnych. Stoję 
jednak na stanowisku, że gaz 
był jest i będzie pewnym źró-
dłem energii dla gospodarki 
całej Unii Europejskiej.

SILNA EUROPA. 
BEZPIECZNA POLSKA

Z Parlamentu Europejskiego

aktywność podczas komisji ecOn w brukseli

fot. arch. Bogdana R
zońcy
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BEz gROSIKA 
I LEgIONISTóW

Oto wybrańcy 
Paulo Sousy!

Piątkowski jedzie na Euro
bUnDeSliGa ► rekOrD leWanDOWSkieGO. najpierW WyróWnaŁ, 
pOteM pObiŁ

peŁna kaDra reprezentacji pOlSki 
NA mISTRZOSTWA EuROpY Są nieSpODzianki W kaDrze na MiStrzOStWa eUrOpy

z jaSŁa na eUrO bliżej niż z leGii?!

kamil Grosicki nie zagra 
w turnieju Me

robert Lewandowski 
się nie zatrzymuje! 
Kapitan repre-
zentacji Pol-

ski najpierw w meczu 
z Freiburgiem wyrównał, 
a tydzień później w spotka-
niu z Augs-
b u r g i e m 
pobił re-
kord Gerda Mu-
ellera, legendarnego 
napastnika repre-
zentacji Niemiec 
i Bundesligi. W jed-
nym sezonie strzelił 
41 bramek (Miller strzelił 
goli 40). To niejedyny rekord 
„Lewego” w ostatnim czasie. 
Dwie kolejki wcześniej snaj-
per ustrzeli hattricka. Dzię-
ki temu wyczynowi pobił 
polski rekord pod względem 
liczby goli, należący  Henry-

ka Reymana z Wisły Kra-
ków, który zdobył 37 bramek 
w roku… 1938. 15 maja nie 

zagrał wielkiego meczuj ed-
nak w 22 minucie zrobił swo-
je – pewnie wykorzystał rzut 
k a r n y dla Bayernu. 

W y r ó w n a -
nie rekordu 

stało się faktem. 
„Lewy” podciągnął 

koszulkę i pokazał dru-
gą, z napisem „Gerdi 

Mueller 4ever”. 
Tydzień później 

Lewy kazał na eufo-
rię czekać fanom do ostatniej 

minuty. Strzelali koledzy, 
Lewy zmarnował trzy 

setki. Aż w 89 minnu-
cie ograł polskiego 
bramkarza Augs-
burga, Rafała Gikie-

wicza, wpakował piłkę do 
siatki, ustalając wynik meczu 
na 5:2 i stając się na zawsze 
legendą Bundesligi.

Pięciu napastników, 
bez Grosickiego, 
za to ze Świerczo-
kiem. Aż trzech by-

łych legionistów w bramce! 
Selekcjoner reprezentacji 
Polski Paulo Sousa powołał 
27 piłkarzy na mistrzostwa 
Europy oraz czterech na li-
stę rezerwową. 

Portugalski szkolenio-
wiec powołał czterech 
bramkarzy, z których jeden 
będzie rezerwowym, na 
wypadek komtuzji. Do dru-
żyny może dołączyć przez 
cały turniej. Bramkarza-
mi są Wojciech Szczęsny, 
Łukasz Fabiański, Łukasz 
Skorupski i Radosław Ma-
jecki. Szczęsny, Fabiański 
i Majecki byli zawodnikami 
Legii Warszawa!  Wśród 
obrońców znaleźli się Ka-

mil Glik, Kamil Piątkow-
ski, Jan Bednarek, Bartosz 
Bereszyński, Tomasz Kę-
dziora, Michał Helik, Paweł 

Dawidowicz. Tymoteusz 
Puchacz i Maciej Rybus.  
Z pomocników powołani 
zostali Grzegorz Krycho-
wiak, Mateusz Klich, Piotr 
Zieliński, Kamil Jóźwiak, 
Jakub Moder, Karol Linet-
ty, Kacper Kozłowski, To-
masz Frankowski, Przemy-
sław Płacheta.  Powołanych 
jest aż pięciu napastników 
– kapitan Robert Lewan-
dowski, Arkadiusz Milik, 
Karol Świderski, Dawid 
Kownacki i Jakub Świer-
czok.  Jest też czterech za-
wodników rezerwowych, 
którzy muszą być w goto-
wości do 1 czerwca, a więc 
do ostatecznego zatwier-
dzenia kadr na turniej. Są 
to Rafał Augustyniak, Ka-
mil Grosicki, Robert Gum-
ny, Sebastian Szymański.

Bramkarze:
Łukasz Fabiański (West 

Ham), Radosław Majecki* (AS 
Monaco – będzie bramkarzem 
rezerwowym, ale przez cały 
turniej może być powołany, 
w razie kontuzji któregoś z in-
nych bramkarzy), Łukasz Sko-
rupski (Bologna), Wojciech 
Szczęsny (Juventus). 

Obrońcy: 
Jan Bednarek (Southamp-

ton), Bartosz Bereszyński 
(Sampdoria Genua), Paweł 
Dawidowicz (Hellas Werona), 
Kami Glik (Benevento), Mi-
chał Helik (Barnsley), Tomasz 
Kędziora (Dynamo Kijów), 
Kamil Piątkowski (Raków 
Częstochowa), Tymoteusz Pu-
chacz (Lech Poznań), Maciej 
Rybus (Lokomotiw Moskwa). 

Pomocnicy: 
Przemysław Frankowski 

(Chicago Fire), Kamil Jóź-
wiak (Derby County), Mateusz 
Klich (Leeds United), Kacper 
Kozłowski (Pogoń Szczecin), 

Grzegorz Krychowiak (Loko-
motiw Moskwa), Karol Linetty 
(Torino), Jakub Moder (Bri-
ghton), Przemysław Płacheta 
(Norwich City), Piotr Zieliński 
(Napoli). 

Napastnicy:
Dawid Kownacki (Fortuna 

Duesseldorf), Robert Lewan-
dowski (Bayern Monachium), 
Arkadiusz Milik (Olympique 
Marsylia), Karol Świder-
ski (PAOK Saloniki), Jakub 
Świerczok (Piast Gliwice).

Rezerwowi 
(muszą być w gotowości do 

1 czerwca): Rafał  Augustyniak 
(Ural Jekatierinburg), Kamil  
Grosicki (West Bromwich Al-
bion), Robert Gumny (FC Au-
gsburg) Sebastian Szymański 
(Dynamo Moskwa) Nie jadą 
przez kontuzje: Arkadiusz 
Reca (FC Crotone), Krystian 
Bielik (Derby), Jacek Góral-
ski (Kajrat Ałmaty), Krzysztof 
Piątek (Hertha Berlin), Bar-
tosz Białek (VFL Wolfsburg).

urodzony w Jaśle pił-
karz Rakowa Często-
chowa Kamil Piąt-
kowski znalazł się 

wśród zawodników polskiej 
reprezentacji powołanych na 
mistrzostwa Europy. Jest jed-
nym z czterech piłkarzy pol-
skiej Ekstraklasy w 26-oso-
bowej kadrze (pozostali to 
Kacper Kozłowski, Tymoteusz 
Puchacz i Jakub Świerczok). 
Sensacją jest brak piłkarzy mi-
strza Polski, Legii Warszawa.

Są w Legii reprezentanci 
wręcz legendarni, ale już 
po karierze reprezenta-
cyjnej: Artur Boruc (ofi-
cjalnie zakończył grę 
w Biało-Czerwonych  
barwach), Igor 
Lewczuk (karierę 
kończy w ogóle), 
Artur Jędrzej-
czyk (formal-
nie nie zre-

zygnował, ale najlepsze lata 
ma za sobą), ale nie brak też 
zawodników, którzy i dziś mo-
gliby się odnaleźć i drużynę 
wzmocnić. Mowa tu głównie 
o Bartoszu Kapustce, Bartoszu 
Sliszu, czy Pawle Wszołku. Nie 
znaleźli oni uznania selekcjo-
nera. Znalazł je za to obrońca 
wicemistrza Polski, Rako-
wa Częstochowa, urodzony 
w Jaśle Kamil Piątkowski. Od 
przyszłego sezonu grać będzie 

w drużynie Red Bull Sal-
zburg. Z kolei do Le-

gii przymierzani są 
Kacper Kozłowski, 
niezwykle utalen-

towany 17-la-
tek z Pogoni 

S z c z e c i n 
oraz Jakub 
Świerczok 
z Piasta 
Gliwice. 

(az)
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LEWy, LEWy, SuPERSTAR!


