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sesja

Obrady rozpoczęto od wręczenia odznak „Zasłużony dla Spor-
tu” Markowi Stokłosie, Stanisławowi Gierczakowi, Patrycjuszo-
wi Gawłowi. Burmistrz Andrzej Wyczawski wyraził satysfakcję 
z długoletniego zaangażowania w rozwój sportu i aktywno-
ści fizycznej tych osób w naszym mieście. Podczas sesji radni 
debatowali nad kilkunastoma projektami uchwał, z których 
najważniejsze dotyczyły przekazania na rzecz Powiatu działki 
leżącej w pasie Sanu, z przeznaczeniem na rekreację i zago-
spodarowanie bulwarów wzdłuż rzeki - szersza relacja dalej. 
Spośród projektów uchwał zgodziliśmy się na: sprzedaż nie-
ruchomości gruntowej użytkownikowi wieczystemu, sprze-
daż w drodze przetargu działki, wydzierżawienie od Miasta 
działki położonej przy budynkach jednej z przychodni przy 
ul. 3 Maja z przeznaczeniem na miejsca parkingowe, sprze-
daż bez przetargu zabudowanej nieruchomości, na rzecz 
dzierżawcy, przyjęcie nieruchomości w formie darowizny na 

rzecz Miasta. W formie uchwały przystąpiliśmy do sporządza-
nia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
na części Parku Kulturowego Zespołu Staromiejskiego. Obo-
wiązkiem ustawowym jest utworzenie takiego dokumentu na 
nowo powstałym obszarze parku. Uchwałą także wyraziliśmy 
zgodę na sprzedaż bez przetargu nieruchomości na rzecz 
Spółdzielni Mieszkaniowej Młodzi z przeznaczeniem na cele 
mieszkaniowe. Burmistrz zastrzega sobie przy umowie prawa 
odkupu nieruchomości. Z uchwał „budżetowych” jakie były 
podjęte pierwsze dotyczyły zgody na zaciągnięcie zobowią-
zań finansowych poza rok 2010 przez Burmistrza Miasta na 
realizację łącznika do obwodnicy. Inwestycję prowadzi Po-
wiat Jarosławski. Następnie zaakceptowaliśmy sprawozdania 
finansowe Miejskiego Ośrodka Kultury, Centrum Kultury i Pro-
mocji, Miejskiej Biblioteki Publicznej im. A. Fredry. Zwiększe-
niu uległy dochody miasta (333 tys. zł) o dotację z otrzymaną 
z budżetu państwa z przeznaczeniem na budowę 3. obiektu 
sportowego Moje Boisko Orlik przy Szkole Podstawowej nr 
10, zmniejszyliśmy wydatki budżetu miasta przeznaczone 
na obsługę długu publicznego z przeznaczeniem na admini-
strację i ochronę zdrowia, o 30 tys. zł zwiększono środki na 
odmulanie i koszenie rowów deszczowych. Zgodziliśmy się 
także na opracowanie projektu budowy placu zabaw dla dzie-
ci na os. Sterańczaka. Podjęto decyzję o budowie wspólnie z 
Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad w Rzeszowie 
oświetlonego przejścia dla pieszych na drodze krajowej - ul. 
Krakowska. Ponadto podjęliśmy uchwałę o nadaniu Złotej 
Odznaki za Zasługi dla Miasta Jarosławia prof. dr hab. Janinie 
Marciak-Kozłowskiej. Wręczenie odznaki nastąpi w innym ter-
minie. 

30.06.2010 r.
 W ramach obrad RM podjęliśmy dwie uchwały, jedna  z nich 
dotyczyła przekazania 80 tys. zł na promocję miasta poprzez  
sport z przeznaczeniem na rozgrywki ligowe piłki nożnej. Na-
stępnie ponad 60 tys. zł przekazaliśmy na wykonanie szkolne-
go placu zabaw dla dzieci na placu Szkoły Podstawowej nr 9 
w Jarosławiu.  

12.07.2010 r.
Podczas nadzwyczajnej sesji RM przekazaliśmy 85 tys. zł na 
budowę kompleksu sportowego Moje Boisko Orlik 2012.  Na-
stępnie zabezpieczyliśmy w formie uchwały środki z budżetu 
Miasta w wys. 300 tys., zł na działalność Miejskiego Związku 
Sportowego S.A. w sezonie sportowym 2010/2011. Ostatnią 
uchwał podejmowaną podczas tej sesji był projekt dotyczący 
ustalenia znowelizowanych obwodów do głosowania – głów-
nie przez powstawanie w ostatnich trzech latach  nowych ulic, 
bądź zmianę ich nazw.

Przewodniczący  RM 
Jarosławia

Janusz Szkodny

Sesja Rady Miasta
28.06.2010

Stanisław Gierczak

Marek Stokłosa

Patrycjusz Gaweł
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Niewielki zieleniec w centrum mia-
sta przy ul. Kraszewskiego zyskał 
nowe oblicze. Krzewy i drzewka, kil-
kadziesiąt ławek, nowe alejki i od-
restaurowana fontanna wieczorem 
podświetlana, to efekt projektu unij-
nego prowadzonego równocześnie  
w Jarosławiu i Humennem na Słowacji. 

Remont budżet miasta kosztował 90 
tys. zł, pozostałe środki w wys. 480 

tys. zł otrzymaliśmy z Unii Europejskiej. 
13 stycznia 2010 r. pomiędzy Gminą 
Miejską Jarosław i Ministrem Rozwoju 
Regionalnego podpisana została umo-
wa o współfinansowanie remontu par-
ku ze środków Unii Europejskiej w ra-
mach Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego,  Programu Współpracy 
Transgranicznej Rzeczpospolita Polska - 
Republika Słowacka 2007-2013 - Projekt 
„Zielone dziedzictwo - Parki Jarosławia 
i Humennnego”. Dzięki temu możliwe 
było dokończenie prac remontowych 
parku.  Nowego oblicza nabrała zieleń  
w parku, wyrównano powierzchnię 
terenu - wcześniej była spora różnica 
pomiędzy alejkami a trawnikami, poja-
wiły się nowe drzewa, wkomponowane  
z żywopłotami i krzewami ozdobnymi 
- w sumie ok. 1 400 sztuk. Park o łącz-
nej powierzchni 0,68 ha, wyposażono  
w dodatkowe 30 ławek. Sporą szansą 

  inwestycje

odwójny projekt unijnyP
FO

T.
  I

. M
IĘ

D
LA

R 
(3

)

dla naszego miasta jest pozyskiwanie 
środków unijnych w ramach tzw. pro-
gramów transgranicznych. Tzw. lustrza-
ny projekt zdobył wysokie notowania  
i dzięki temu można było w Jarosła-

wiu odnowić to miejsce, a w Humen-
nem odrestaurować park przy zamku.  
- Jak widać unijne projekty to nie tylko wiel-
kie przedsięwzięcia o wielkomiliono-
wym budżecie, ale także mniejsze, które 
także bardzo cieszą i korzystamy z nich 
chętnie - powiedział burmistrz Andrzej 
Wyczawski.  Prace trwały kilka miesię-
cy, teraz pozostało już tylko cieszyć 
się zagospodarowanym na nowo par-
kiem miejskim. Symboliczne przecięcie 
wstęgi miało miejsce 2 lipca br. przy 
udziale burmistrza Andrzeja Wyczaw-
skiego, zastępców Stanisława Misiąga 
i Bogdana Wołoszyna oraz wiceprze-
wodniczących RM Jarosława Pagacza  
i Mariana Kozłowskiego, radnych miej-
skich, posła Mieczysława Golby, ks. dzie-
kana Jana Jagustyna, który poświęcił 
miejsce, przedstawicieli spółek miejskich 
i służb mundurowych, wykonawców za-
dania, pracowników Urzędu Miasta i ja-
rosławian.  

Iwona Międlar
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Remont mostu na rzece San jest już ofi-
cjalnie zakończony. Symboliczna wstęga 
została przecięta  1 lipca w obecności bur-
mistrza Jarosławia, marszałka wojewódz-
twa podkarpackiego, posłów na Sejm 
oraz dyrekcji firmy Mota Engil Central 
Europe S.A. – generalnego wykonawcy. 

Głównym inwestorem prac był Pod-
karpacki Zarząd Dróg Wojewódz-

kich w Rzeszowie - instytucja podlegają-
ca marszałkowi województwa. Remont 

obejmował dwie główne kraty, które 
zostały oczyszczone, zabezpieczone 
przed korozją, odpowiednio pomalowa-
ne i uzupełnione o brakujące elementy. 
Kolejnym elementem remontu była 
wymiana pomostu i ciągów pieszych.  
- Serdecznie dziękuję inwestorowi zada-
nia Podkarpackiemu Wojewódzkiemu 
Zarządowi Dróg, wykonawcy remontu 
firmie Mota Engil, która dla Jarosławia 
także wykonywała przebudowę wia-
duktu. Dziękuję przede wszystkim za to, 

  inwestycje

że udało się przeprowadzić sprawnie tę 
inwestycję, w imieniu jarosławian do-
ceniam, że zakończono budowę przed 
wakacjami, na kilka miesięcy przed pla-
nowanym terminem ukończenia prac - 
powiedział burmistrz Andrzej Wyczawski. 
W uroczystości z ramienia Urzędu Mia-
sta uczestniczyli także wiceburmistrz 
Stanisław Misiąg, wiceburmistrz Bog-
dan Wołoszyn oraz sekretarz Jan Biłas. 
  

Tomasz Strzębała

Most oficjalnie otwarty!
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Niestety od lat plaże nad Sanem są 
puste, nie znajdziemy tam raczej 

wypoczywających osób. Zarząd Po-
wiatu Jarosławskiego pod koniec maja 
wystąpił z prośbą o przekazanie jako 
darowizny blisko 5-hektarowej dział-
ki należącej do Gminy Miejskiej Jaro-
sław, położonej wzdłuż rzeki San. Teren 
miałby być zrewitalizowany i na nowo 
przywrócony mieszkańcom miasta, po-
nieważ jednak nie można przyjąć pie-
niędzy na ten cel z funduszu ochrony 
środowiska, którym dysponuje Powiat, 
musimy działkę przekazać, aby Powiat 
mając ją w swojej ewidencji mógł zrewi-
talizować zaniedbane obszary zielone.  
Po długiej dyskusji, radni przyjęli uchwa-
łę o darowiźnie. 

Iwona Międlar

Na jednej z ostatnich sesji Rady Miasta 
na stoły radnych trafił projekt uchwały  
o przekazaniu kilkuhektarowej działki 
położonej wzdłuż Sanu na cele rekre-
acyjne. Niektórzy jarosławianie pamię-
tają jeszcze plażę nad Sanem tętniącą 
gwarem bawiących się dzieci, opalają-
cych rodziców. 

  inwestycje

na błękitny SanSzansa

Widok rzeki San na pocztówce z I poł. XX wieku.

Widok rzeki San obecnie.

Widok z 1943 r.
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Projekt Miejskiego Zakładu Komunikacji 
w Jarosławiu uzyskał wysokie notowa-
nia, dzięki czemu MZK otrzymał środki 
na wymianę 10 autobusów. Polepszy to 
znacznie jakość usług oraz stan bazy sa-
mochodowej. 

Projekt pod hasłem „Rozwój Miej-
skiego Zakładu Komunikacji sp.  

z o.o. w Jarosławiu poprzez wy-
mianę taboru” otrzymał wyso-
kie notowania, a co za tym idzie  

  inwestycje

środki na realizację planów przebudo-
wy bazy samochodowej. MZK starał się  
o dofinansowanie w ramach Regionalne-
go Programu Operacyjnego Wschodniej 
Polski 2007-2013 Oś Priorytetowa II, dzia-
łanie 2.1 Infrastruktura komunikacyjna, 
schemat D - Transport publiczny ochrona 
środowiska i zapobieganie zagrożeniom. 
Całość zadania zamyka się w kwo-
cie  5 mln 629 tys. 690 zł, a unijna do- 
tacja wyniesie 3 mln 922 tys. 325 zł.   
W rezultacie do końca roku na naszych 

drogach pojawi się dziesięć nowych 
autobusów przystosowanych dla osób 
niepełnosprawnych, poruszających się 
na wózkach. MZK dysponuje 20 auto-
busami, które wymagają już solidne-
go liftingu, albo najlepiej wymiany na 
nowe, spełniające standardy pojazdy.  
Nowe autobusy będą wyposażone  
w ekologiczne silniki EURO 5, co pozwo-
li na ograniczenie emisji zanieczyszczeń. 
W chwili obecnej zakład ogłosił przetarg 
na wykonanie zadania.

Iwona Międlar

Cztery miliony złotych  
od Unii Europejskiej 
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Zajezdnia MZK Jarosław, ul. Zamkowa 1.
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W wydarzeniu uczestniczyli: bur-
mistrz Andrzej Wyczawski, se-

kretarz Jan Biłas, Joanna Mordarska 
- naczelnik Wydziału Kultury, Turystyki 
i Promocji Miasta, Jarosław Orłowski 
- dyrektor muzeum w Jarosławiu, sze-
fowie instytucji publicznych, delegacja 
ze Stowarzyszenia Euroregion Karpacki 
z siedzibą w Rzeszowie z Anetą Gor-
licką - specjalistką ds. płatności i roz-
liczeń, naczelnicy wydziałów w Urzę-
dzie Miasta, prezesi miejskich spółek 
oraz przedstawiciele JST wchodzących  
w struktury Euroregionu Karpackiego. 
Koordynator projektu, Joanna Mordar-
ska przedstawiła uczestnikom cele pro-
jektu. Następnie wykłady wygłosili:   
- Jerzy Drupka z Wyższej Szkoły Informa-
tyki i Zarządzania w Rzeszowie na temat: 
„Wyniki badań ruchu turystycznego w 
atrakcjach turystycznych województwa 
podkarpackiego”, 
- Krystyna Kieferling, starszy kustosz  
w Muzeum-Kamienica Orsettich w Jaro-
sławiu:  „Jarmarki w okresie staropolskim”, 
- Piotr Lutek, kancelaria doradcza Syner-
gia Sp. z o.o. na temat: „Rola Jarmarków 
jako produktu turystycznego” oraz 
- Agata Patoleta, kancelaria doradcza 
Synergia Sp. z o.o.: „Proces rekonstrukcji 
Jarmarku Jarosławskiego”. 
 FINANSOWANIE PROJEKTU: Wartość pro-
jektu ogółem (100%) wynosi 56 200,00 
Euro, w tym: dofinansowanie z Unii Euro-
pejskiej ze środków Europejskiego Fun-
duszu Rozwoju Regionalnego (85%): 47 
770,00 Euro, współfinansowanie krajowe 

Jarmark Jarosławski  
na mapie kulturalno-gospodarczej  

Euroregionu Karpackiego
24 czerwca br. w Jarosławiu odbyła się 
konferencja otwierająca Projekt Nr SK/
KAR/IPP/I/28 pn. „Przywracając daw-
ną świetność – Jarmark Jarosławski na 
mapie kulturalno-gospodarczej Eurore-
gionu Karpackiego”. Mikroprojekt reali-
zowany jest przez Gminę Miejską Jaro-
sław w ramach Programu Współpracy 
Transgranicznej Rzeczpospolita Polska 
– Republika Słowacka 2007 – 2013. 

z budżetu państwa (10%): 5 620,00 Euro, 
natomiast wkład własny Gminy Miejskiej 
Jarosław stanowi (5%): 2 810,00 Euro.  
PARTNERAMI ZAGRANICZNICZNYMI 
PROJEKTU są: Miasto Humenne na Sło-
wacji oraz Stowarzyszenie Euroregion 
Karpacki Słowacja Północ z siedzibą  
w Preszowie. 
CELE PROJEKTU: Celem strategicz-
nym projektu jest rozwój turystyki  
w miastach Euroregionu Karopackiego  
w oparciu o opracowanie koncepcji 
transgranicznego produktu turystyczne-
go „Jarmarki Miast Euroregionu Karpac-
kiego”, będącej podstawą do zarządza-
nia tradycyjnymi imprezami targowymi 
w ramach Euroregionu Karpackiego. 
Celami bezpośrednimi projektu są: 
1. Opracowanie dokumentu bazowego 
dla potrzeb koncepcji  na podstawie 
profesjonalnych badań marki „Jarmar-
ki Miast Euroregionu Karpackiego”; 2. 
Przeprowadzenie pilotażowego Jarmar-
ku w Jarosławiu; 3.  Przygotowanie pla-
nu imprez jarmarcznych dla członków 
Sieci Miast Euroregionu Karpackiego do 
2015 roku. 
BENEFICJENCI/GRUPY DOCELOWE PRO-
JEKTU: Grupy docelowe projektu dzie-

limy na dwie części - jest to grupa in-
stytucjonalna i grupa docelowa osób 
fizycznych. Po stronie instytucji, które 
będą objęte oddziaływaniem projektu 
należy wymienić w pierwszej kolejności 
samorządy miejskie - zarówno te, któ-
re objęte są inicjatywą tworzenia Sieci 
Miast Euroregionu Karpackiego jak i te, 
którym propozycja udziału w niej zosta-
nie przedłożona. Ponadto w tej kategorii 
mieszczą się również instytucje wspar-
cia działań samorządów miejskich z za-
kresu promocji i rozwoju turystyki. Są to 
instytucje publiczne: centra kultury oraz 
organizacje pozarządowe działające na 
terenie miast Euroregionu Karpackie-
go. Do instytucji wchodzących do tej 
grupy zaliczamy również podmioty go-
spodarcze działające w sektorze usług 
turystycznych na terenie miast obję-
tych projektem. Drugą grupą docelową 
są osoby fizyczne - mieszkańcy - jako 
wewnętrzni odbiorcy nowej marki „Jar-
marki Miast Euroregionu Karpackiego” 
oraz turyści korzystający w przyszłości  
z nowej wypracowanej podczas projek-
tu oferty turystycznej. 
 

Anita Banaś

  spotkania 

„Jarmarki w okresie staropolskim”

W latach swojej świetności Jarosław liczył 
3 tys. mieszkańców. Jednak kilka razy 

do roku, zjeżdżało do miasta na jarmarki 
nawet 30 tys. kupców i wtedy to Jarosław 
urastał do rangi metropolii. Nic więc dziwne-
go, że handel był wszechobecny. Handlowano 
wszystkim w ilościach masowych: siedem 
tys. par rękawic, 32 tys. obrazków pergami-
nowych, 6 tys. obrazków papierowych, 193 
tys. igieł prostych, 611 tys. igieł różnych, 170 
igieł hiszpańskich, 1030 łokci aksamitu itd. 
– to tylko część materiałów na sprzedaż, ja-
kie zinwentaryzowano podczas jarmarków 
po śmierci jednego z przybyłych kupców. 
Handel był tak istotny, że nawet magnaci się 
nim zajmowali. Anna Ostrogska spławiała 
do Gdańska 160 ton zboża.Tutaj przy oka-

zji jarmarków odbywała się sprzedaż ksią-
żek, na którą zjeżdżali najwięksi księgarze  
z Polski, tutaj w XVII w. działał również dru-
karz Szeliga - w dokumentach zapisał, że 
sprzedał na jarmarku w Jarosławiu towaru 
księżnego na 500 tys. złotych. Dla porówna-
nia w dobrym czasie wół kosztował 8 zł. Poza 
handlem, w Jarosławiu toczyło się bardzo 
bogate życie towarzyskie. Na rynku urzą-
dzano różnego rodzaju rozrywki m.in. gry w 
tzw. trzy karty, którym poddawała się nawet 
A. Ostrogska. Król Władysław IV przyjeżdżał 
do Jarosławia żeby zobaczyć wielki świat: 
Turków, Persów, ich zwierzęta, wielbłądy, 
różnojęzyczny tłum. 

fragment wykładu Krystyny Kieferling
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Uroczystość rozpoczęto od złożenia 
kwiatów pod tablicą upamiętnia-

jącą udział w misjach pokojowych pol-
skich żołnierzy, w której uczestniczyli 
m.in. burmistrz Andrzej Wyczawski, 
sekretarz Jan Biłas, parlamentarzyści: 
senator Alicja Zając, dr Andrzej Ćwierz, 
Mieczysław Golba, wicemarszałek Ka-
zimierz Ziobro, żołnierze - kombatan-
ci biorący udział w misjach pokojo-
wych, kurator Jacek Wojtas, radni  i in. 
Następnie w sali lustrzanej Centrum 
Kultury i Promocji odbyła się część ofi-
cjalna uroczystości, którą prowadził 
prezes SKMP Koło nr 3 w Jarosławiu st. 
sierż. szt. w stanie spocz. Zbigniew Broś. 
Na wniosek Zarządu Koła nr 3 w Jaro-
sławiu Związek Kombatantów RP i By-
łych Więźniów Politycznych nadał Krzyż 
Czynu Zbrojnego Polskiej Samoobrony 
na Kresach burmistrzowi Andrzejowi 
Wyczawskiemu, mjr. lek. Januszowi Ja-
skule oraz chor. sztab. Janowi Łupinie. 
Za zasługi dla Związku Kombatan-
tów RP odznaczono: posła Mieczy-

Uczestnicy misji pokojowych 
Podczas Dni Jarosławia swoje święto 
obchodzili uczestnicy misji pokojowych 
zrzeszeni w Stowarzyszeniu Kombatan-
tów Misji Pokojowych ONZ koło nr 3 
w Jarosławiu. Okazją do uroczystego 
spotkania, nadania wyróżnień, medali  
i odznaczeń był Międzynarodowy Dzień 
Uczestnika Misji Pokojowych ONZ, któ-
ry w Jarosławiu obchodzony jest bardzo 
uroczyście od siedmiu lat. Koło nr 3 Sto-
warzyszenia Kombatantów Misji Poko-
jowych ONZ angażuje się od początku 
w misję informowania środowiska o za-
gadnieniach związanych z pełnieniem 
w czasie pokoju w kraju obowiązków 
wojskowych poza granicami Polski. sława Golbę, ppłk. dypl. Roberta Ma-

tyska, naczelnik Wydziału Kultury, 
Turystyki i Promocji Miasta UM Jarosła-
wia Joannę Mordarską, inspektor Ani-
tę Banaś - Wydział KTP UM Jarosławia. 
Ponadto w imieniu Zarządu Głów-
nego Związku Żołnierzy LWP wy-
różniono ppłk. dypl. Roberta Ma-
tyska. Rada Krajowa Kombatantów 
Wojska Polskiego odznaczyła Krzyżem 
Pamiątkowym „Czyn Frontowy I i II 
Armii WP 1943-1945 starszego sierż. 
szt. w stanie spocz. Zbigniewa Brosia.   
Zarząd Główny SKMP ONZ nadał tytuł 
członka honorowego posłowi Andrze-
jowi Ćwierzowi. Symboliczne dyplomy 
uznania prezes Zbigniew Broś wręczył: 
Andrzejowi Wyczawskiemu, Stanisła-
wowi Misiągowi, Joannie Mordarskiej, 
mjr. dypl. Dariuszowi Tylowi, nato-
miast certyfikaty za udział w misjach 
międzynarodowych otrzymali żołnie-
rze, którzy powrócili z Afganistanu: 
ppłk dypl. Robert Matysek, chor. Ma-
ciej Warchoł, st. chor. Grzegorz Tuleja. 

Iwona Międlar

  spotkania 
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Prezes SKMP Koło nr 3 st. sierż. szt. w stanie spocz. Zbigniew Broś.
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   spotkania

Letni obóz miast partnerskich

Na spotkanie z dziećmi przybył 
nadkomisarz Krzysztof Laska  

z Komendy Powiatowej Policji w Jaro-
sławiu. Znakomicie nawiązał kontakt z 
młodymi uczestnikami, w zajmującej 
formie przestrzegł ich przed potencjal-
nymi zagrożeniami oraz zademonstro-
wał jak powinni reagować na grożące 
im niebezpieczeństwa. Spotkanie, jak-
kolwiek dotyczyło poważnej tematyki, 
przebiegało w niezwykle sympatycznej, 
chwilami humorystycznej atmosferze. 
Dzieci otrzymały pamiątkowe znaczki 
z herbem Jarosławia, obejrzały także 
dwie eksponowane wystawy fotogra-
fii: „Podwodny świat” Piotra Kliszcza 
w Centrum Kultury i Promocji oraz 
„Krym od A do Z” Moniki Stachnik-Cza-
pli w Galerii Rynek 6. Na następnych 
zajęciach z cyklu „Bądź ostrożny!” 18 
sierpnia br. będziemy gościć strażaka. 

Andrzej Zgryźniak 

„Lato w MOK”  
z policjantem

W Miejskim Ośrodku Kultury w ramach 
akcji „Lato w MOK” 15 lipca odbyły się 
zajęcia z policjantem pod hasłem: „Bądź 
ostrożny!” 

18 sierpnia       
Bądź ostrożny! - spotkanie profilaktycz-
ne ze strażakiem

23-26 sierpnia       
Warsztaty tańca HIP HOP

24 sierpnia       
Wycieczka autokarowa w Bieszczady

Letnie propozycje dla dzieci  
i młodzieży

fotografia, kino, taniec i nie tylko

30 sierpnia               
Zabawa na 102 - impreza rozrywkowa 
na zakończenie wakacji.

Zajęcia zaczynają się o godz. 10.00.

Wakacyjne kino zaprasza na bajki dla 
dzieci o godz. 17. 30.  
Szczegóły w terminarzu Kina IKAR. 

Miejski Ośrodek Kultury w Jarosławiu zaprasza dzieci na zajęcia wakacyjne. 

Wyjazd ten został zrealizowany  
w ramach wieloletniej współpra-

cy międzynarodowej pomiędzy w/w 
miastami partnerskimi. Organizatorem 
obozu było słowackie miasto Michalo-
vce, na czele z burmistrzem Viliamem 
Záhorčákiem. Wzorem lat ubiegłych 
uczestnikami letniego wypoczynku była 
młodzież z jarosławskich szkół gimnazjal-
nych odznaczająca się wysokimi wyni-
kami w nauce, wzorowym zachowaniem 
oraz zaangażowaniem w życie szkoły. 

Międzynarodowy

W słowackim mieście Zemplínska Šíra-
va w dniach 3-13 lipca 2010 r. odbył się 
Międzynarodowy Letni Obóz młodzieży 
z Miast Partnerskich: Jarosławia, Micha-
loviec (Słowacja), Użhorodu (Ukraina), 
Vyškova  (Czechy) oraz Sátoraljaújhely 
(Węgry). 

Młodzież została zakwaterowana  
w ośrodku sportowo-rekreacyjnym 
Slňava, z pięknym widokiem na Ze-
mplínską Širavę i wulkaniczne pasmo 
Vihorlatské Vrchy. Do dyspozycji uczest-
ników m.in. był basen, boiska do gry w 
piłkę nożną, siatkówkę oraz liczny sprzęt 
do gier zręcznościowych. Specjalnie dla 
uczestników obozu szef kuchni przy-
gotowywał dania typowe dla kuchni 
krajów, z których wywodzili się uczest-
nicy obozów. Podczas całego pobytu 
młodzież miała możliwość realizacji 
niezwykle bogatego w różne atrakcje 
programy. Miały miejsce wycieczki do 
Michaloviec, Košic, Svidníka, piesza 
wyprawa nad słowackie Morské Oko a 
także liczne zajęcia integracyjne, pla-
styczne, literackie, sportowe czy quizy. 
Zakończenie każdego dnia stanowił 

„večerny kruh”, w czasie którego wszy-
scy obozowicze dokonywali swoistego 
podsumowania dnia, życząc sobie na-
wzajem dobrej nocy w pięciu językach. 
Pobyt na Zemplinskiej Širavie był bardzo 
atrakcyjną formą spędzenia kilkunastu 
dni wakacji. Miejsce to gromadziło mło-
dzież z różnych państw, co umożliwiło 
im poznanie innych kultur i zwyczajów, 
nawiązanie nowych znajomości, przeła-
manie barier językowych oraz zdobycie 
wiedzy i cennych doświadczeń. Obóz 
zamknęło wspólne wieczorne ognisko. 
Wyjeżdżając do swoich krajów uczestni-
cy niejednokrotnie ze łzą w oku żegnali 
się z nowymi przyjaciółmi, zabierając ze 
sobą piękne wrażenia z nadzieją konty-
nuacji nawiązanych przyjaźni.   

                                                                                       Kinga Szpilka
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bezpieczeństwo

Losowanie nagród odbyło się tydzień 
wcześniej w kamienicy Attavantich. 

Spośród kuponów wrzuconych do urny, 
zastępca burmistrza Bogdan Wołoszyn 
w obecności komisji wylosował 6, któ-
rych właścicielki otrzymały 14 lipca 
nagrody rzeczowe. Odkurzacz trafił do 
Barbary Czerepki, robot kuchenny do 
Danuty Kycik, ekspres do kawy otrzyma-
ła Zofia Haluk, suszarkę do włosów i ze-
garek Janina Kiszka oraz Maria Mendyk, 
natomiast bon premiowy o wartości 
500 zł do wykorzystania w Aptece „Va-
demecum” odebrała Krystyna Wróbel. 
Poza głównymi nagrodami ufundo-
wanymi przez: Burmistrza Miasta Jaro-
sławia,   PGNiG,    PHU „Szron”,  Emdex, 
Elektro Market,  Aptekę „Vademecum”, 
Panie otrzymały dodatkowe upo-
minki od Małgorzaty Górskiej - pre-
zes Apteki „Vademecum” oraz Marci-
na Grząby - przedstawiciela PGNiG. 
Nagrody trafiły do czterech mieszka-
nek Jarosławia i dwóch mieszkanek 
powiatu, które poddały się bada-
niu mammograficznemu w okresie 
od 1 kwietnia do 30 czerwca br. 
- Na przestrzeni tych 3 miesięcy zgło-
siło się do nas ponad 1000 kobiet, co 

Od dłuższego czasu informowaliśmy o ba-
daniach mammograficznych prowadzonych  
w ramach Populacyjnego Programu Wczesne-
go Wykrywania Raka Piersi, przeznaczonych 
dla kobiet w wieku od 50 - 69 roku życia. 14 
lipca br. w Ratuszu sześć Pań odebrało pierw-
sze nagrody. Wystarczyło tylko przyjąć zapro-
szenie, poddać się profilaktycznemu badaniu  
i wrzucić kupon do urny. 

stanowi 1/3 badanych w przychodni  
w ciągu roku - podkreślał Radosław Za-
wada, prezes Przychodni „Almed”. - Jest 
to duży sukces i przy założeniu, że w na-
stępnych okresach podobna ilość kobiet 
skorzysta z badań, to mamy szansę na 
najlepszy wynik na Podkarpaciu - dodał. 
Nie byłoby to możliwe bez wsparcia 
Burmistrza Miasta Jarosławia i akcji wy-
syłania imiennych zaproszeń do miesz-
kanek miasta. Jedna z nagrodzonych 
Pań podkreślała, że miała moment 
zawahania, ale telefon zachęcający 
do przyjścia na badanie pomógł jej 
podjąć decyzję, o możliwości wylo-
sowania nagrody dowiedziała się już 
na miejscu. W dniu wręczenia nagród 
wszystkie zgodnie apelowały do tych 
kobiet, jeszcze niezdecydowanych, 
żeby odrzuciły wszelkie obawy i strach.
W spotkaniu uczestniczyli: zastępca 
burmistrza Bogdan Wołoszyn, Lesław 
Strohbach - naczelnik Wydziału Bezpie-
czeństwa i Zarządzania Kryzysowego, 
Radosław Zawada - prezes Przychodni 
„Almed”, Justyna Wojciechowska-Pi-
czwajda - pracownik Przychodni „Almed”, 
Marcin Grząba - przedstawiciel PGNiG. 
Następne losowania nagród rzeczo-

wych odbędą się 7 października 2010 r.  
i 7 stycznia 2011 r. 
  
Przypomnijmy! 
Burmistrz Miasta Jarosławia w ramach 
programu „Bezpieczny Jarosław” przyłą-
czył się do przedsięwzięcia, podejmując 
działania mające zachęcić mieszkan-
ki Jarosławia - kobiety w wieku 50-69 
lat - do poddania się profilaktycz-
nym badaniom mammograficznym,   
w ramach Populacyjnego Programu 
Wczesnego Wykrywania Raka Piersi. 
Od maja br. rozpowszechniane są pla-
katy i ulotki. Mieszkanki Jarosławia, do 
których został skierowany program 
otrzymują imienne zaproszenia na 
badanie mammograficzne, a dodat-
kowym elementem zachęcającym do 
jego przeprowadzenia jest losowanie 
atrakcyjnych  nagród rzeczowych. Wy-
starczy wrzucić do urny wypełniony 
specjalny kupon konkursowy, wręcza-
ny Paniom po wykonaniu badaniu. 
Jeszcze raz zachęcamy Panie do wykona-
nia profilaktycznego badania (po upły-
wie 24 miesięcy od poprzedniego ba-
dania). Wykonywane są bez skierowań! 

Małgorzata Młynarska

Pamiątkowe zdjęcie z przedstawicielami sponsorów nagród.

Nagrody dla przebadanych kobiet
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bezpieczeństwo

Astma oskrzelowa jest jedną z naj-
częściej występujących chorób 

przewlekłych. Światowa Organizacja 
Zdrowia szacuje, że cierpi na nią od 
100 do 150 milionów ludzi. Choruje 
ok. 6% dorosłej populacji świata, a licz-
ba chorych wzrasta przeciętnie o 50% 
w ciągu dekady. W Polsce z powodu 
astmy cierpi 8,6% dzieci i 5,4% doro-
słych, a więc ponad 2 miliony osób. 
Napady astmy wywołane są przez: 
- różnego typu alergeny - roztocza, pyłki, 
zarodniki grzybów; - wirusowe zapalenie 
dróg oddechowych; - czynniki drażniące 
- dym tytoniowy, zanieczyszczenia, za-
pachy; - czynniki fizyczne - zimne powie-
trze, wysiłek fizyczny, hiperwentylacja, 
zmiana pogody; - niektóre leki - nieste-
roidowe leki przeciwzapalne; - czynniki 
emocjonalne - śmiech, stres; - czynniki 
hormonalne - ciąża, choroby tarczycy. 
Z myślą o dzieciach zagrożonych tą 
poważną chorobą i w trosce o nie i ich 
dorosłe życie powstał program edu-
kacyjny pt. „Wolność Oddechu - Zapo-
biegaj Astmie”. Głównym celem pro-
gramu jest uświadomienie rodzicom 
i opiekunom dzieci znaczenia wcze-
snej profilaktyki astmy oraz stworze-
nie dzieciom zagrożonym chorobą 

Zapobiegaj astmie...

Lekarze alarmują: na całym świecie za-
chorowania na alergię i astmę zaczyna-
ją nabierać cech prawdziwej epidemii. 
Polska „nadąża” za światową epidemią: 
szacuje się, że co czwarty Polak jest 
alergikiem, z czego co dziesiąty z nas 
cierpi na katar sienny i tyle samo na ast-
mę oskrzelową. 

możliwości optymalnej jakości życia. 
Cele szczegółowe programu to:  - edu-
kacja rodziców i opiekunów dzieci 
w zakresie umiejętności obserwacji 
objawów astmy; - zmiana percep-
cji dziecka z astmą jako osoby z peł-
nymi możliwościami rozwojowymi. 
Adresaci: rodzice uczniów, nauczy-
ciele, uczniowie - zwłaszcza często 
chorujący na infekcje górnych dróg
oddechowych; pielęgniarki środowi-
ska szkolnego. Realizacja programu 
na terenie powiatu jarosławskiego: 
W roku szkolnym 2009/2010  program 
„Wolność Oddechu, Zapobiegaj Ast-
mie” realizowany był w 19 szkołach 
podstawowych oraz w 1 przedszkolu: 
- SP Nr 4, 6, 7, 9, 10, 11 w Jarosławiu,  
- Niepublicznej SP SS. Niepokalanek  
w Jarosławiu; Specjalnym Ośrodku Szkol-
no - Wychowawczym w Jarosławiu; Ze-
spole Szkół w Wierzbnej - Filia w Ożańsku  
i w Tywoni; Zespole Szkół w Roźwienicy; 
SP w Pruchniku, Muninie, Piwodzie, Jan-
kowicach, Ryszkowej Woli, Zapałowie, 
Świebodnej, Rozborzu Długim oraz Miej-
skim Przedszkolu Nr 9 w Jarosławiu. 
Ogółem w roku szkolnym 2009/10 
programem objęto: 1007 uczniów, 62 
nauczycieli, 19 pielęgniarek środowi-

ska szkolnego, 639 rodziców uczniów. 

Program cieszył się dużym zaintere-
sowanie wśród dzieci i ich rodziców. 
Uczniowie chętnie uczestniczyli w za-
jęciach zdobywając tym samym wia-
domości dot. zapobieganiu astmie  
i pomocy osobom chorym na astmę. 
Rodzice pozytywnie wypowiadali się 
nt. programu, uznali, że problem aler-
gii jest ważny i należy go przybliżać 

Więcej informacji o astmie i o programie 
na stronie: www.wolnoscoddechu.pl 

Państwowy Powiatowy 
Inspektor Sanitarny w Jarosławiu

lek. med. Beata Mędrala

Podsumowanie realizacji programu 
„WOLNOŚĆ ODDECHU - 
ZAPOBIEGAJ ASTMIE” 

w roku szkolnym 2009/2010 na terenie 
POWIATU JAROSŁAWSKIEGO 
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  wydarzenia

Na tym obszarze jest mało wykorzysty-
wany potencjał turystyczny i możliwo-
ści rozwojowe, stworzenie SMEK-u jest 
szansą dla tych podmiotów. Projekt 
oparty jest na wcześniejszych doświad-
czeniach programów PHARE CBS oraz 
IW INTERREG III A.  Jarosław jest part-
nerem wiodącym, kolejne podmioty to 
partnerzy całego projektu. Przez okres 
trwania projektu zrealizowano szereg 
spotkań seminariów i konferencji, wy-
dano publikacje na temat. Współpraca 
między miastami zaangażowanymi się-
ga historią do lat 90. XX wieku, a szeroko 
rozwinęła się w latach 2002-2006, kiedy 
uruchomiano pierwsze programy. Na 
konferencji zamykającej projekt Dawid 
Lasek - wiceprezes Stowarzyszenia Eu-
roregion Karpaty oraz koordynator pro-
jektu SMEK wyraził przekonanie o celo-
wości inicjatywy, podkreślając rolę, jaką 
odgrywa wspólne aplikowanie o środki. 
- Każde z naszych miast ma podpisane 

różne umowy o współpracy zagranicz-
nej, samorządy, nie ukrywajmy tego, 
konkurują ze sobą o środki zewnętrzne, 
o turystę. Zamierzeniem projektu było 
stworzenie regionalnej instytucji; udało 
się nam to myślę z powodzeniem - pod-
sumował burmistrz Andrzej Wyczawski.
Konferencja zwieńczona została podpi-
saniem międzynarodowego porozumie-
nia w sprawie utworzenia Konsorcjum 
Sieci Miast Euroregionu Karpackiego. 
Na konferencji w sali narad jarosławskie-
go ratusza 21 lipca obecni byli przedsta-
wiciele siedmiu podmiotów tworzących 
Sieć Miast oraz innych miast i instytucji 
zainteresowanych korzyściami płyną-
cymi z takich rozwiązań pozyskiwania 
środków zewnętrznych. Burmistrz Leska 
Barbara Jankiewicz wyraziła wolę kolej-
nych inicjatyw, ponieważ jak podkre-
ślała, dotychczasowe doświadczenia 
w tej dziedzinie są tylko pozytywne.

Iwona Międlar 

Projekt unijny Sieć Miast Euroregionu Karpaty dobiega końca. Siedmiu partnerów polskich i słowackich biorących udział w pro-
gramie podjęło się utworzenia Sieci. Są to: Miasto Jarosław, Miasto Humenne (Słowacja), Miasto Przemyśl, Miasto Przeworsk, 
Miasto Ustrzyki Dolne, Miasto Snina (Słowacja) oraz Vranov (Słowacja). Projekt ten jest kontynuacją wcześniejszych inicjatyw 
mających na celu utworzenie wspólnej płaszczyzny transgranicznej.
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Dawid Lasek - wiceszef Stowarzyszenia Eurore-
gion Karpaty; Na zdj. wyżej:  burmistrz Przeworska 
J. Magoń, burmistrz Leska B. Jankiewicz, burmistrz 
Jarosławia A. Wyczawski, burmistrz Humennego 
V. Kostilnik, były Wojewoda Preszowski Josef Po-
lačko, burmistrz słowackiej Sniny Štefan Milovčik.    

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 
Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska - Republika Słowacka 2007-2013; Kwota dofinansowa-
nia z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego:  220 432,20 EURO 

Kwota dofinansowania z EFRR w rozbiciu na poszczególnych partnerów:  
Gmina Miejska Jarosław - 135 121,1 EURO, Miasto Humenne - 85 311,1 EURO

Platforma współpracy
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Zasady działania ONZ na rzecz osób 
starszych brzmią: DODAĆ ŻYCIA 

DO LAT, KTÓRE ZOSTAŁY DODANE DO 
ŻYCIA. Zgromadzenie ogólne ONZ do-
cenia wkład, jaki wnoszą osoby starsze 
w życie społeczeństw i uwzględniając 
fakt, że w karcie NZ narody deklarują 
m.in. wolę przywrócenia wiary w pod-
stawowe prawa człowieka, w godność  
i wartość osoby ludzkiej, w równe pra-
wa mężczyzn i kobiet oraz dużych i ma-
łych narodów, a także wolę propago-
wania postępu społecznego i lepszego 
życia w warunkach większej wolności.
Według ONZ od 1950 r. długość życia 
wzrosła o 20 lat, obecnie wynosi 66 lat, 
a stosunek populacji w wieku powy-
żej 60. roku życia do ludności świata 
ogółem wzrósł z 1 do 19, przy czym w 
niektórych krajach rozwijających się, 
proces starzenia społeczeństwa prze-
biega szybciej niż w krajach rozwinię-
tych. I tak co piąty mieszkaniec Europy 
dożywa co najmniej 60 lat, podczas 
gdy w Afryce zaledwie co dwudziesty. 
ONZ –towski Departament ds. ludności 
definiuje seniorów jako osoby w wieku 
60 lat i wyżej. Co dziesiąty mieszkaniec 
naszego globu ma obecnie 60 lat lub 
więcej. Do 2050 r. taki wiek osiągnie 
co piąty człowiek, a do 2150 r. co trze-
ci. Już dzisiaj 19 % tej grupy stanowią 
osoby mające 80 lat i więcej. Ponad 
połowę tej populacji stanowią kobiety. 
Niektóre państwa borykają się z konse-
kwencjami wzrostu populacji osób star-
szych w wymiarze politycznym, spo-
łeczno-gospodarczym i kulturalnym.

Przewodnie hasło obchodów Między-
narodowego Roku Seniora – KU SPO-
ŁECZEŃSTWU DLA LUDZI W KAŻDYM 
WIEKU, prowokuje do udziału w re-
alizacji tego zadania wszystkie poko-
lenia, grupy społeczne i organizacje. 
Jest to również hasło mające wyzwolić 
współpracę pomiędzy wieloma trady-
cyjnymi i nietradycyjnymi sektorami. 
Ci ostatni, a więc przede wszystkim 
sektor prywatny, media, organizacje 
młodzieżowe i środowiska naukowe 
zaczynają już dziś uwzględniać proble-
my seniorów w swoich programach. 

Aby pomóc rządom w przezwycię-
żaniu tego problemu, Zgromadzenie 
ONZ zdecydowało o podjęciu działań 
polegających na: uświadamianiu opi-
nii publicznej o szybko zachodzących 
zmianach demograficznych; dyskusji 
na ten ważny temat; propagowaniu 
strategii działań; wymianie informacji. 
Niewątpliwie sytuacja osób starszych  
i jej wpływ na zasoby państw wyma-
gają podjęcia wszechstronnych badań 
i znalezienia odpowiednich rozwiązań.
Dostrzegając ogromne różnice w sytu-
acji osób starszych nie tylko w różnych 
krajach, ale również w skali jednego 
kraju oraz między jednostkami, różni-
ce te wymagają stosowania szeregu 
odmiennych rozwiązań. Potrzebna 
jest świadomość tego, że we wszyst-
kich państwach ludzie dożywają za-
awansowanego wieku w coraz więk-
szej liczbie i coraz lepszym zdrowiu; 
uwzględniania badań naukowych oba-
lających wiele obiegowych przekonań 
na temat nieodwracalności negatyw-
nych skutków starzenia się; przeko-
nania, że w świecie, w którym rośnie 
liczba i udział osób starszych w ogól-
nej populacji przejawiających chęć  
i zdolności do wielu działań; w reszcie 
potrzeba także warunków do uczest-
nictwa w bieżącym życiu społecznym.
Wiadomo, iż trudna sytuacja rodzinna 
zarówno w krajach rozwiniętych jak  
i rozwijających się wymaga pomocy ze 
strony państwa rodzinom opiekującym 
się niedołężnymi, starszymi osobami. 
Standardy określone w Międzynarodo-
wym Planie Działań w Kwestii Starzenia 
Się Społeczeństw oraz konwencjach, za-
leceniach i uchwałach Światowej Orga-
nizacji Pracy (ILO), Światowej Organiza-
cji Zdrowia (WHO) i innych agend ONZ 
zachęcają rządy do korzystania z wszel-
kich możliwości włączenia poniższych 
zasad do ogólnokrajowych programów. 
Przedstawiają się one następująco:

Niezależność

Osoby starsze na całym świecie powin-
ny mieć:
1. Dostęp do odpowiednich zasobów 
zdrowej żywności, wody, schronienia, 

  wydarzenia

Międzynarodowy Rok   Seniora
odzieży i opieki lekarskiej poprzez za-
bezpieczenie dochodów, wsparcia ze 
strony rodziny i społeczności oraz formy 
wszelkiej pomocy.
2. Możliwość znalezienia zatrudnienia 
lub innych form zarobkowania.
3. Możliwość uczestnictwa w decydo-
waniu o terminie i tempie rezygnacji  
z pracy.
4. Możliwość korzystania z właściwych 
programów edukacyjnych i szkolenio-
wych.
5. Możliwość życia w warunkach, któ-
re zapewniają bezpieczeństwo i które 
można dostosować do indywidualnych 
preferencji i zmiennego poziomu psy-
chofizycznej sprawności.
6. Możliwość zamieszkiwania w domu 
tak długo, jak jest to możliwe.

Uczestnictwo

Osoby starsze powinny:
1. Utrzymywać więzi ze społeczeń-
stwem, brać udział w formowaniu  
i realizacji programów mających bez-
pośredni wpływ na ich warunki bytowe,  
a także powinny dzielić się swoją wiedzą 
i doświadczeniem z młodymi ludźmi  
w ramach „łączenia pokoleń” jak to ma 
miejsce w Angolii.
2. Mieć możliwość poszukiwania i ko-
rzystania z form służby na rzecz swoich 
społeczności oraz możliwości pracy jako 
wolontariusze na stanowiskach zgod-
nych z ich zainteresowaniami i możli-
wościami.
3. Mieć możliwość zakładania ruchów 
lub stowarzyszeń osób starszych (uni-
wersytety, kluby dziennego pobytu  
w małych miastach, a nawet wsiach) lub 
też innych kół zainteresowań.

Opieka

Osoby starsze powinny mieć:
1. Należytą opiekę ze strony rodzin  
i społeczeństw oraz ochronę zgodnie 
z systemem kulturowym wartości po-
szczególnych narodów.
2. Dostęp do opieki medycznej służącej 
utrzymaniu lub odzyskaniu optymalne-
go poziomu fizycznej, umysłowej i emo-
cjonalnej aktywności jak również zapo-
bieganiu chorobom lub opóźnieniu ich 
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nadejścia.
3. Dostęp do usług socjalnych i praw-
nych dla wzmocnienia swojej autono-
miczności, ochrony i opieki.
4. Możliwość korzystania z właściwych 
form opieki instytucjonalnej zapewnia-
jącej ochronę, rehabilitację oraz spo-
łeczną i umysłową aktywizację w huma-
nitarnym i bezpiecznym środowisku.
5. Możliwość korzystania z praw 
człowieka i podstawowych swobód  
w trakcie przebywania w instytucjach 
zapewniających schronienie, opiekę lub 
pomoc medyczną włączając w to pełne 
poszanowanie ich godności, przekonań, 
potrzeb i prywatności, a także prawa do 
decydowania o formie opieki i jakości 
życia w szpitalach, hospicjach, porad-
niach, domach pomocy społecznej  
i dziennej.

Samorealizacja
Osoby starsze powinny mieć:
1. Warunki by w pełni rozwijać swój po-
tencjał myślowy jak to ma miejsce w An-
glii, gdzie studiuje 94-letnia kobieta.
2. Dostęp do edukacyjnych, kultural-
nych, duchowych i rekreacyjnych zaso-
bów społeczeństw.

Godność

Osoby starsze powinny:

1. Mieć możliwość życia godnego, bez-
piecznego i wolnego od ryzyka fizycz-
nej lub umysłowej przewagi.
2. Być traktowane godnie niezależnie 
od wieku, płci, rasowego lub etnicznego 
pochodzenia, ułomności lub innej cechy 
i powinny być szanowane bez względu 
na ich przydatność.
Według prognoz GUS w 2020 r. w Pol-
sce będzie żyło 6,5 mln starszych osób. 
Statystyczny Polak będzie liczył 72 lata, 
natomiast Polka 78,5. Demografowie 
przestrzegają, że na świecie w 2050 r. 
będzie 2,5 miliarda starych ludzi. Na-
tomiast ekonomiści podają przykłady 
dziedzin, które dzięki starości powinny 
rozkwitnąć: przemysł farmaceutyczny, 
kosmetyczny, spożywczy, handel bar-
dziej przyjazny człowiekowi starszemu.

Helena Marmurowicz

Międzynarodowy Rok   Seniora
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Po Mszy św. w procesji wokół pomni-
ka bł. ks. Jerzego Popiełuszki dzię-

kowano Bogu i Ojcu Świętemu za dar 
wyniesienia na ołtarze  Sługi Bożego ks. 
Jerzego - kapelana Solidarności. W uro-
czystości wzięli udział m.in.: członkowie 
Oddziału Zarządu Regionu Ziemia Prze-
myska NSZZ „Solidarność” z przewodni-
czącym Andrzejem Buczkiem, burmistrz 
Andrzej Wyczawski, poseł na Sejm RP 
Mieczysław Golba, starosta Tadeusz 
Chrzan, którzy złożyli również wień-
ce pod pomnikiem błogosławionego. 
- Dzisiaj „Solidarność” dziękuje wszyst-
kim za udział w uroczystości. Tutaj, pod 
pomnikiem ks. Jerzego prze 15 lat mo-
dliliśmy się o Jego beatyfikację, teraz 
jesteśmy szczęśliwi, że kapelan Soli-
darności dołączył do grona błogosła-
wionych - na zakończenie powiedział 
Andrzej Buczek, przewodniczący ZR 
Ziemia Przemyska NSZZ „Solidarność”.
Mszy św. przewodniczył Ks. Infułat Stani-
sław Mac - proboszcz katedry rzeszow-
skiej, homilię wygłosił ks. Prałat Marian 
Rajchel.  Była to najbardziej oczekiwa-
na - obok Jana Pawła II - beatyfikacja 
Polaka. Ksiądz Jerzy został ogłoszony 

Beatyfikacja Kapelana  
    „Solidarności”

błogosławionym 6 czerwca br., w Świę-
to Dziękczynienia. Msza św. beatyfika-
cyjna odbyła się na pl. Piłsudskiego w 
Warszawie, po niej procesja z relikwiami 
błogosławionego przeszła do Świątyni 
Opatrzności Bożej. W przyszłości reli-
kwie zostaną złożone w jednej z czte-
rech kaplic górnego kościoła - w Kaplicy 
Męczenników. 

Małgorzata Młynarska

29 czerwca, w kościele św. Stanisława i Mikołaja bpa w Jarosławiu, z inicjatywy Od-
działu Zarządu Regionu Ziemia Przemyska NSZZ „Solidarność” została odprawiona 
Msza św. dziękczynna za dar beatyfikacji ks. Jerzego Popiełuszki. 

Od lewej: ks. Infułat Stanisław Mac, ks. Prałat Marian Rajchel. 

Przewodniczący ZR Ziemia Przemyska NSZZ 
„Solidarność” Andrzej Buczek.

  wydarzenia
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  kultura

Jest rekord! - poinformował zgromadzonych na rynku 
prowadzący imprezę Paweł Sroka. - Dotychczasowy 

rekord świata na najdłuższy szaszłyk został ustanowio-
ny rok temu na lotnisku w Aleksandrowiczach koło Biel-
ska Białej i wynosił 102.7 metra - potwierdził czuwający 
nad jego biciem Dionizy Zejer, kontroler z Towarzystwa 
Kontroli Rekordów Niecodziennych. Święto naszego 
miasta zaczęło się od wojskowego pikniku z grochówką, 
później na plan pierwszy wysunęły się dzieci, dla któ-
rych przygotowano szereg atrakcji i zabaw połączonych  
z muzyką, zaś punktualnie o 17.00 na wieży ratuszowej 
rozpoczęło się Ekologiczne Grillowanie na Cztery Stro-
ny Świata o puchar burmistrza, poprzedzone odegra-
niem jarosławskiego hejnału. Równocześnie z biciem 
rekordu prowadzony był konkurs o puchar burmistrza 
na najlepsze grillowe danie. Brały w nim udział: restau-
racja Dwór Hetman, restauracja Niagara, restauracja 
Piast i Zakład Przetwórstwa Mięsnego Szarek. Spośród 
kilku potraw każda z  restauracji wypromowała coś ory-
ginalnego. Wszystkie potrawy - na czele z szaszłykiem-
gigantem były przygotowane na grillach gazowych 
zgodnie z hasłem ekologiczne grillowanie na cztery 
strony świata. Zapewniła je jarosławska firma Agrimpex. 
Oczywiście nie zabrakło świetnej muzyki. Zagrały ze-
społy No Fear, Mr. Polak, a na deser Paweł Kukiz i Piersi. 
Sobotnią imprezę zakończył pokaz sztucznych ogni. Na 
jarosławskim rynku sporo działo się też w niedzielę. Na 
scenie wystąpili Alma, Soul Side, Alchemist Projekt i zja-
wiskowi Kilersi. Dni Jarosławia zorganizował Burmistrz 
Miasta oraz Centrum Kultury i Promocji w Jarosławiu. 

Tomasz Strzębała

Dni Jarosławia 2010 
104-metrowy szaszłyk przygotowany przez Teatr Kuli-
narny Krzysztofa Górskiego oraz koncert Pawła Kukiza 
i zespołu Piersi wzbudziły największe zainteresowa-
nie mieszkańców podczas tegorocznych dni miasta. 

jest rekord!
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 kultura

Nawet nie wiedziałam że Jarosław 
ma taki ładny hejnał, pierwszy 

raz go usłyszałam - takie zdania pa-
dały z ust jarosławian, którzy o 17.00  
w sobotę mogli usłyszeć premierowe 
wykonanie hejnału jarosławskiego. 
Na potrzeby miasta, w latach 70. ubie-
głego stulecia skomponowali go prof. 
Ludwik Lutak z Akademii Muzycznej w 
Krakowie i Jerzy Kalinowski trębacz Fil-
harmonii Krakowskiej. Co godzinę był 
słyszany z wieży ratuszowej przez kilka 
lat, następnie z tej pięknej tradycji zre-
zygnowano. Pomysł na przypomnie-
nie go mieszkańcom i nie tylko wrócił 
przed kilkoma tygodniami. Okazało się, 
że Bogusław Pawlak pamięta doskonale 
melodię, odtworzył  ją, została zapisana, 
dzięki czemu muzycy mogli ją dla nas 
wykonać. - Jest piękny, podobny tro-
chę do krakowskiego hejnału, jestem 
przekonany że przyjmie się w naszym 
mieście - komentuje Andrzej Wyczawski.  
  

Iwona Międlar

Podczas Święta Miasta,  26 czerwca  
z wieży ratuszowej Franciszek Lotycz - 
trębacz z jarosławskiej Szkoły Muzycz-
nej ze swoimi uczniami wykonał hejnał 
skomponowany przed czterdziestu laty 
przez krakowskich muzyków. Melodia 
bardzo się podobała, publiczność była 
zachwycona. 

FOT.  T. STRZĘBAŁA
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Wyślij tylko jedno zdjęcie! 

Pora letniego wypoczynku spędzana w atrakcyjnych miej-
scach potęguje ciekawość świata i wzmacnia wrażliwość na 

piękno otoczenia. Niekiedy nawet nie trzeba opuszczać miejsca 
zamieszkania, żeby świeżym spojrzeniem wyłowić jakiś nieistot-
ny dotychczas szczegół, który raptem staje się godny uwagi ... 
Przychodzi nam ochota, żeby utrwalić dokonane odkrycie, się-
gamy po aparat fotograficzny i robimy to jedno, niepowtarzalne 
zdjęcie z Jarosławia, Orange czy Sieniawy. Wystarczy tylko to 
jedno zdjęcie wysłać na konkurs fotograficzny odbywający się 
pod tym hasłem. Konkurs jest otwarty i dostępny dla wszystkich 
fotografujących. Fotografie prosimy do 20 września br. wysyłać 
na adres: Miejski Ośrodek Kultury, Pl. A. Mickiewicza 6, 37-500 
Jarosław - z dopiskiem „Konfrontacje Fotograficzne 2010”.

„TYLKO JEDNO ZDJĘCIE 2010”   
(wyciąg z regulaminu)

 
7. Każdy uczestnik wystawy pokonkursowej  
    otrzyma pamiątkowy katalog z wybranymi  
    przez organizatora pracami. 

 
8. Oceny prac, podziału nagród, wyboru prac  
     do katalogu oraz na wystawę dokona Jury  
     powołane przez organizatorów. 

 
9. Prace niespełniające warunków regulaminu  
     nie będą podlegać ocenie Jury. 

 
10.  Fotografie, które brały udział w poprzed 
       nich edycjach Konfrontacji Fotograficz 
       nych „Tylko Jedno Zdjęcie” będą pomijane  
       w ocenie przez Jury. 

 
Andrzej Zgryźniak 

  
1. Konkurs ma charakter otwarty i jest dostępny  
    dla wszystkich fotografujących. 
 
2. Każdy autor może nadesłać na konkurs tylko  
    jedną fotografię do której należy dołączyć  
    wglądówkę na płycie CD/DVD oraz czytelnie  
    wypełnioną kartę zgłoszenia. 
 
3. Zdjęcie wysłane na konkurs nie może być  
    podklejane ani oprawiane. 
 
4.  Uczestnikom pozostawia się swobodę wypo- 
     wiedzi twórczej. Technika wykonania zdjęć  
     jest dowolna, format 30 x 40. 
 
5. Nagrodzone i wyróżnione prace przechodzą  
     na własność organizatorów. 
 

Grand Prix  w 2009 r. „Stacja w Kijach” - Zbigniew Podsiadło, Sosnowiec.

W 2009 r. I nagroda, Złoty Medal Fotoklubu RP oraz nagroda Gazety Jarosław-
skiej dla Huberta Bedyka z Radomia za zdjęcie „Wiosna”.

6. Organizator zastrzega sobie prawo do  
     wielokrotnego, nieodpłatnego rozpow- 
     szechniania, utrwalania i powielania prac  
     na potrzeby konkursu tj.: prezentacji wy- 
     stawy konkursowej, reprodukcji w katalo 
     gu, w mediach, w internecie, a także  
     w okolicznościowych wydawnictwach  
     marketingowych i promujących konkurs. 
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Autorka o swoich fotografiach:  „Pa-
sjonatów nie tylko fotografii, ale 

również wypraw w nieznane zapraszam 
na sentymentalną podróż po Krymie. 
Kiedy siedem lat temu wybrałam się 
tam po raz pierwszy, zabrałam ze sobą 
przewodnik „Krym - półwysep rozma-
itości”, który miał poprowadzić mnie 
standardowo po najpopularniejszych 
miejscowościach i zakątkach. Zbieg 
okoliczności zawiódł mnie jednak zu-
pełnie gdzieś indziej: trafiłam w miejsca 
rzadziej odwiedzane przez turystów, 
oddalone od zgiełku i cywilizacji, bar-
dzo malownicze i fascynujące.  W czasie 
moich krymskich podróży nieunikniony 
był kontakt z ludźmi: w sklepach i na 
bazarach, na dworcach, w autobusach, 
na ulicach miast i wiosek lub na gór-
skich ścieżkach. Mieszkańcy Krymu to 
skromni, ogromnie uprzejmi i serdeczni 

Krym od A do Z
W Galerii Rynek 6 w dniach 12-29 lipca br. 
prezentowana była wystawa fotografii 
„Krym od A do Z” Moniki Stachnik-Czapli 
(AFRP, Prezes KKF). Autorka - absolwent-
ka Akademii Wychowania Fizycznego 
w Krakowie - należy do Stowarzyszenia 
Twórców FOTOKLUB RP w Warszawie, 
od 2001 r. jest członkiem Krakowskiego 
Klubu Fotograficznego, od 2005 Foto-
klubu RP oraz Prezes Krakowskiego Klu-
bu Fotograficznego. Otrzymała również 
tytuł Artysty Fotografa Rzeczypospolitej 
Polskiej. Amatorską fotografią zajmuje 
się od kilku lat, tematy zdjęć to głów-
nie reportaż, portret, natura i pejzaż. 

ludzie, dlatego spotkania z nimi, pomi-
mo, że zwykle przelotne i przypadkowe, 
na zawsze pozostaną mi w pamięci. Cza-
sem chciałam utrwalić ich wizerunki na 
fotografiach, zazwyczaj brakowało mi 
jednak odwagi. Bałam się, że poczują się 
przeze mnie wykorzystani lub oszukani. 
Dlatego na wystawie można zobaczyć 
zaledwie kilka obrazów z życia zwykłych 
ludzi. Zdecydowanie więcej jest pejzaży, 
te nie boją się fotografowania. Czasem 
mam wrażenie, że podstępnie zwabiają 
swoim urokiem, czarują i sprawiają, że 
nigdy nie ma się dosyć...  Po wielu tygo-
dniach spędzonych na Krymie z apara-
tem fotograficznym przy oku zebrało się 
tak wiele materiału zdjęciowego, że kie-
dy zdecydowałam się w końcu podzielić 
wrażeniami i pokazać w formie wystawy 
choćby niewielką część, miałam ogrom-
ny kłopot które fotografie wybrać. Aby 

jakoś ułatwić sobie dobór zdjęć pomy-
ślałam, że punktem wyjścia mógłby być 
alfabet. W momencie zapisałam kartkę 
nazwami miast, pasm górskich, cerkwi, 
a czasem konkretnych sytuacji. Niektóre 
litery wykorzystałam nawet kilkakrotnie 
- nie mogłam pominąć tego co piękne 
i fascynujące lub jedyne w swoim ro-
dzaju... A jednak, chociaż od A do Z, na 
pewno nie wyczerpuję żadnego z tema-
tów, a tylko sygnalizuję, że naprawdę 
warto pojechać na Krym. Gwarantuję, 
że po podróży w tamte strony dużo 
łatwiej pojąć fascynację płynącą z So-
netów Krymskich Adama Mickiewicza 
i zrozumieć słowa Fiodora Dostojew-
skiego, który pisał, że: „Istnieją na ziemi 
tak piękne zakątki, że samo przebywa-
nie tam powoduje uczucie szczęścia 
i pełni życia. Taki właśnie jest Krym”.       

Andrzej Zgryźniak 
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Rozmowy z Autorką.

kultura

Podwodne impresje
- „Oczarowany pięknem podwodnej przy-
rody pragnę zaprezentować chwile złapane  
w oko obiektywu podczas ok. 100 nurkowań 
w Adriatyku, Morzu Północnym, Morzu Czer-
wonym i w jeziorach Polski”. - Piotr Kliszcz
 

Od 11 lipca w „Galerii u Attavan-
tich” można było oglądać fa-

scynujący, podwodny świat kolorów  
w fotografiach nurka Piotra Kliszcza. 

red.
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Od lat wyścig jest najważniejszą, 
wieloetapową imprezą szoso-

wą w Polsce. Świeżo upieczony mistrz 
Polski - Jacek Morajko był faworytem i 
nie zawiódł. Po koszulkę lidera sięgnął  
w sobotę, wygrywając królewski 5 etap 
z Jasła do Krosna. Ostatni etap, z Leska 
do Jarosławia, nie wniósł już istotnych 
zmian w klasyfikacjach. Do mety do-
jechał peleton, a trzecie zwycięstwo 
etapowe odniósł Schulze. - Utrzymanie 
żółtej koszulki lidera wcale nie było ła-
twe. Miałem niewielką przewagę nad 
liczną grupą zawodników. Końcówka 
etapu była nerwowa i niebezpieczna. 
Wąskie uliczki Jarosławia, kostka. Na 
szczęście nie doszło do kraksy - pod-
sumował zwycięzca 21 wyścigu Soli-
darności.  - Cieszę się, że po raz kolejny 
mogliśmy gościć w naszym mieście 
kolarzy. Ten wyścig wpisuje się już  
w kalendarz imprez Jarosławia i mam 
nadzieję, że zawita do nas znowu za 
rok - podkreślał burmistrz Andrzej Wy-
czawski, wręczając najlepszym puchary. 

Tomasz Strzębała

21. edycja Wyścigu Solidarności i Olimpijczyków  
z Łodzi do Jarosławia już na mecie! 

Kolarze mieli do przejechania 903,8 
km podzielonych na 6 etapów. Wygrał 
Jacek Morajko z grupy Mróz Active 
Jet. Polak wyprzedził Włocha Pasqu-
ale Muto i Niemca Stefana Schaefera. 
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Wyścig podzielony został na kil-
ka kategorii wiekowych. Mogli 

w nim uczestniczyć chłopcy i dziew-
częta urodzeni w roku 1998 i młodsi. 
„Jeżdżę w kasku i odblasku” - takie było 
hasło wyścigu. Chętnych do wzięcia 
udziału w tej imprezie nie brakowało. 
Każde dziecko otrzymało dyplom po-
świadczający uczestnictwo w impre-
zie. Troje najlepszych w każdej kate-
gorii wiekowej otrzymywało statuetki  
i inne nagrody rzeczowe ufundowane 
przez organizatorów imprezy, który-
mi byli Burmistrz Miasta Jarosławia, 

 „Jeżdżę w kasku i odblasku” 
Łódzkie Stowarzyszenie Kultury Fi-
zycznej, Sportu, Rekreacji i Turystyki 
„PELETON”. Zwycięzcami  tej dzieciecej 
imprezy zostali:  
Kategoria I (roczniki 2004 - 2006) 
chłopcy: I miejsce - Dominik Zagro-
belny, II miejsce - Krystian Chwed-
czuk; dziewczynki: I miejsce - Marty-
na Wojtuś, II miejsce - Julia Wróbel.

Kategoria II (rocznik 2002-2003) chłop-
cy: I miejsce - Mateusz Skrzyński, II 
miejsce - Adrian CHudzik, III miejsce 
- Bernard Tiako, ponadto udział wzięli: 
Mateusz Olejarz, Dawid Nowak, Wiktor 
Michno, Marcin Jakielaszek; dziewczyn-
ki: I miejsce - Milena Taciuch, II miejsce 
- Zuzanna Kopciuch, III miejsce - Maria 
Rynkiewicz, Wiktoria Ryzner - udział.

Kategoria III (rocznik 2000-2001) 
chłopcy: I miejsce - Michał Parzniewski, II miejsce - Kacper Zagrobelny, 

Tuż przed przyjazdem kolarzy 21. 
Międzynarodowego Wyścigu Kolar-
skiego Solidarności i Olimpijczyków 
na linię mety, na jarosławskim rynku 
zorganizowano mini Wyścig Kolar-
ski „Solidarności” z udziałem dzieci.

Maciej Lehnart - udział; dziew-
czynki: I miejsce - Zuzanna Segiet.

Kategoria IV (rocznik 1998-1999) chłop-
cy: I miejsce - Kamil Turek. Dzieci ode-
brały nagrody od burmistrza Andrzeja 
Wyczawskiego, przewodniczącego Rady 
Miasta Janusz Szkodnego, przewod-
niczącego ZR Ziemia Przemyska NSZZ 
„Solidarność” Andrzeja Buczka. Gratula-
cje odebrały również od zastepcy bur-
mistrza Bogdana Wołoszyna i Janusza 
Śniadka.

Rafał Żelazo
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Klasyfikacja końcowa:  
1. JKS II 1909 Jarosław , 2. MKS Kańczuga , 3. SP Nr 4 Jarosław , 4. TS MKS „ SAN „Jarosław , 5. „ SAN „ Promocja Zdrowia Jarosław 
, 6. SP Niepokalanek w Jarosławiu
Nagrody indywidualne zdobyli: Rafał Strączek (JKS II 1909)  -  „najlepszy bramkarz” , Damian Bawor (MKS Kańczuga) - „najlep-
szy zawodnik” , Kamil Maczuga (SP4 Jarosław) - „król strzelców” . 
Organizatorzy turnieju:  Urząd Miasta Jarosławia, TS MKS „SAN” Jarosław , Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Jarosławiu.  
   

Jacek Kwieciński

Turniej piłki nożnej chłopców  
im. Ludwika Melnarowicza

Jedną z imprez zamykających bogaty 
w wydarzenia sportowe rok szkolny 
2009/10 była organizacja turnieju piłki 
nożnej chłopców im. Ludwika Melnaro-
wicza. 
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Apel skiej i okolicach pod kierownictwem 
jej twórcy, lekarza – diabetologa, 
Andrzeja Paciorkowskiego oraz nad-
zorem fachowym kierownika Kate-
dry i Kliniki Diabetologii i Chorób 
Wewnętrznych UM w Poznaniu prof. 
dr hab. med. Bogny Wierusz  - Wy-
sockiej. Cykl edukacyjny skierowany 
do osób z cukrzycą, ich rodzin oraz 
osób zainteresowanych nazwano 
„Szkoła Cukrzycy”. Aby wprowadzić 
ten program do realizacji na terenie 
działania Oddziału lub Koła należy:
- zapoznać z całą ideą lekarza (ro-
dzinnego lub diabetologa, z którym 
na co dzień Oddział/Koło współpra-
cuje;
- zaprosić lekarza do współpracy w 
zakresie przeprowadzenia progra-
mu edukacyjnego;
- przedstawić program „Szkoły Cu-
krzycy” władzom samorządowym 

Do prezesów Zarządów Oddziałów 
i Kół Polskiego Stowarzyszenia 
Diabetyków oraz lekarzy  -  
diabetologów!
Edukacja jest najtańszą i najsku-
teczniejszą formą walki z groźnymi 
powikłaniami cukrzycy. Naszą nad-
rzędną powinnością wynikającą  
z misji Stowarzyszenia jest zapew-
nienie jej naszym podopiecznym na 
jak najwyższym poziomie organiza-
cyjnym i merytorycznym. 

Polskie Stowarzyszenie Diabetyków 
zostało zaproszone do współpracy 
przez Federację Porozumienie Zie-
lonogórskie w zakresie upowszech-
niania sposobu edukacji sprawdzo-
nej poprzez kilkuletnią praktykę, 
realizowaną w Środzie Wielkopol-

i pozyskać je do współpracy wraz 
z wydzieleniem środków finanso-
wych na ten cel;
- zatroszczyć się o lokal do przepro-
wadzenia zajęć;
- w miarę posiadanych możliwości 
zachęcić sponsorów do wsparcia fi-
nansowego całego zadania.
Na organizację Szkoły Cukrzycy jest 
niewiele czasu! Zachęcamy do ak-
tywnego działania.
Rozpoczęcie działalności Szkoły –  
w miesiącu wrześniu 2010 roku.
Zakończenie – w miesiącu czerwcu 
2011 roku. Więcej informacji:
Polskie Stowarzyszenie Diabety-
ków w Jarosławiu ul. Jana Pawła II 
17 (Starostwo Powiatowe) pok. 130 
w każdą środę w godzinach 10-14. 
Tel.: 16 622 22 73, 602 397 037

Andrzej Bauman
Prezes Zarządu Głównego PSD

Turniej rozegrany został  w kategorii mło-
dzik młodszy chłopców (rocznik 1998  
i młodszy) na Stadionie Miejskim przy 
ul. Piekarskiej w Jarosławiu. Do walki  
o miejsca na podium stanęło 6 zespołów, 
które rywalizowały tz. systemem „każdy 
z każdym”. Dla najlepszych drużyn ufun-
dowane zostały pamiątkowe puchary, 
statuetki oraz sprzęt sportowy. 
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 KLASYFIKACJA KOŃCOWA: 

Styl dowolny 25 m  dziewczęta   
(roczniki: 2000-2001-2002): 
I miejsce - Magdalena Sanakiewicz  
(21,84) s 
II miejsce - Karolina Czechowicz  
(23,78) s 

Styl dowolny 25 m  chłopcy   
(roczniki: 2000-2001-2002): 
I miejsce - Mikołaj Chomiczewski 
(18,90) s 
II miejsce - Michał Parzniewski  (21,79) s 
III miejsce - Kacper Nuckowski  (22,80) s 

Styl dowolny 25 m dziewczęta   
(roczniki: 1998-1999): 
I miejsce - Paulina Nycz (16,53) s 
II miejsce - Ewa  Skulimowska-Rzeżwic-
ka (17,15) s 
III miejsce - Anna Socha (17,81) s 

Styl dowolny 25 m chłopcy  
(roczniki: 1998-1999): 
I miejsce - Gracjan Dula (16,69) s 
II miejsce - Szymon Gilarski (18,28) s 
III miejsce - Aleksio Del Frate (18,72) s 

Styl dowolny 50 m dziewczęta  
(roczniki: 1995-1996-1997): 
I miejsce - Martyna Parzniewska  
(33,06) s 
II miejsce - Justyna Szczepanik (33,91) s 
III miejsce - Dominika Kędziołka  
(34,40) s 

Styl dowolny 50 m chłopcy  
(roczniki: 1995-1996-1997): 

Otwarte Zawody Pływackie  

26 czerwca 2010 roku na Krytej Pływalni 
Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji  
w Jarosławiu, odbyły się Otwarte  
Zawody Pływackie Dla Dzieci i Młodzie-
ży. Celem imprezy była popularyzacja 
pływania oraz zachęcanie do aktywnego  
i sportowego spędzania wolnego czasu.  

Młodzi uczestnicy mieli okazję zade-
monstrowania swoich umiejętności,  
a także ukazania potencjału tkwiącego  
w pływackiej młodzieży naszego okręgu.  

I miejsce - Dominik Makarowski  
( 26,87) s 
II miejsce - Piotr Gilarski (28,78 s)
III miejsce - Karol Nycz (31,82 s)

Styl  klasyczny 50 m dziewczęta  
(roczniki: 1998-1999): 
I miejsce - Anna Socha (50,59 s)  
II miejsce - Martyna Jackowska  
(1min 20 s) 

Styl  klasyczny 50 m dziewczęta  
(roczniki:1995-1996-1997): 
I miejsce - Gabriela Janisz (37,56 s)

Styl  klasyczny 50 m chłopcy  
(roczniki: 1995-1996-1997): 
I miejsce - Karol Nycz (37,78 s) 
II miejsce - Piotr Gilarski (40,03 s)
II miejsce - Łukasz Socha (46,94 s)

Styl grzbietowy 50 m dziewczęta  
(roczniki: 1998-1999): 
I miejsce - Anna Socha (47,37 s)
II miejsce - Klaudia Mendyka (47,60 s)

Styl grzbietowy 50 m chłopcy  
(roczniki: 1998-1999): 
I miejsce - Gracjan Dula (47,25 s)
II miejsce - Amadeusz Sowiński (56,06 s)
III miejsce - Arkadiusz Zając (1min 03 s) 

Styl grzbietowy 50 m dziewczęta  
(roczniki: 1995-1996-1997): 
I miejsce - Justyna Szczepanik (41,85 s)
II miejsce - Anna Żyta (43,10 s)

Styl grzbietowy 50 m chłopcy  
(roczniki: 1995-1996-1997): 
I miejsce - Dominik Makarowski  

(31,36 s)
II miejsce - Jakub Kida (40,60 s) 
III miejsce - Karol Wielis (45,75 s)
  
Sztafeta  4x25 m stylem dowolnym 
(dziewczęta): 
I miejsce (1:08:60) min                      
Dominika Kędziołka, EwaRzeźwicka, 
Martyna Jackowska, Justyna Szczepa-
nik,  
II miejsce (1:18:82) min                  
Martyna Zając, Julia Lasek, Martyna 
Parzniewska, Paulina Nycz           
III miejsce (1:42:75) min 
Jadwiga Sus, Anna Żyta, Anna Socha,                                     
Julia Kalicziak 

Sztafeta 4x25 stylem dowolnym  
(chłopcy): 
I miejsce (1:05:56) min                     
Piotr Gilarski, Karol Wielis, Bartosz Sza-
łaj,  Dominik Makarowski                  
II miejsce (1:05:59) min                  
Łukasz Socha, Dawid Pietluch, Bartło-
miej Gilarski, Jakub Kida          
III miejsce (1:24:91) min 
Marcin Sota, Szymon Gilarski,  Karol 
Nycz, Maksymilian Gdyk 

Wszystkim finalistom zawodów   
serdecznie gratulujemy!  

Organizatorem Turnieju był Miejski 
Ośrodek Sportu i Rekreacji im. Adolfa 
Dietziusa w Jarosławiu.   

                             Robert Piwowar                                                                         MOSiR Jarosław

dla Dzieci i Młodzieży
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