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BURMISTRZ MIASTA JAROSŁAWIA

ANDRZEJ WYCZAWSKI

Drodzy jarosławianie!
 Otrzymują Państwo biuletyn podsumowujący 
cztery lata mojej pracy na stanowisku Burmistrza 
Miasta Jarosławia. Znajdują się w nim najważniejsze 
sprawy i inwestycje,  które udało się osiągnąć. Po 
trzydziestu latach doszło do podpisania umowy na 
wykonanie i rozpoczęto budowę obwodnicy, udało 
się powołać Park Kulturowy, wytyczono najważniej-
sze priorytety rozwoju gospodarczego miasta.

 Realizacja zamierzeń odbywała się ze środków publicznych, budżetu mia-
sta, pozyskiwaliśmy także dotacje z ministerstwa czy od konserwatora zabyt-
ków. Ważnym źródłem realizowania inwestycji były także zewnętrzne środki  
z Unii Europejskiej, dzięki którym udało się zamontować 120 modułów filtrów 
membranowych i mamy czystą wodę pitną, przebudować całkowicie wiadukt 
przy ulicy Przemyskiej łączący stare miasto z centrum.
 Jednym z ważnych zamierzeń, jakie postawiłem sobie obejmując urząd 
Burmistrza Miasta Jarosławia jest rewitalizacja Rynku. Istotnym tego elemen-
tem było powołanie Centrum Kultury i Promocji - w zabytkowej kamienicy At-
tavantich.
 Starałem się polepszyć standard życia mieszkańców budując kilka kom-
pleksów sportowych w ramach rządowego programu ORLIK 2012, powstała 
nowoczesna sala sportowa przy Gimnazjum Publicznym nr 2, jesteśmy w trak-
cie budowy nowoczesnej Miejskiej Biblioteki Publicznej oraz przedszkola na 
osiedlu Kombatantów. 
 Działania prowadzone przez samorząd miejski w roku ubiegłym, doce-
nione zostały przez Krajową Izbę Gospodarczą, która wyróżniła nasze miasto 
za podejmowane efektywne przedsięwzięcia na rzecz pozyskiwania nowych 
inwestorów. Miasto otrzymywało certyfikat Gminy Fair Play, honorowe wy-
różnienie Gmina Dbająca o Finanse Mieszkańców. Warto dodać, że sukcesy 
odnoszą również instytucje podlegające pod Gminę Miejską Jarosław. Przed-
siębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Jarosławiu 
otrzymało Brylantowy Klucz 2007 w kategorii Zarządca Nieruchomości. Jestem 
przekonany, że dostrzegą Państwo efekty naszych działań. Życzę miłej lektury
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Inwestorem zadania jest Generalna Dy-
rekcja Dróg Krajowych i Autostrad /Rze-
szów. Wojewoda Podkarpacki w dniu 
19.06.2009 r. wydał decyzję o zezwole-
niu na realizację inwestycji budowy dro-
gi obwodowej, a Minister Infrastruktury 
podtrzymał ją w mocy po odwołaniu się 
właścicieli 3 nieruchomości. Na ogło-
szony przez GDDKiA O/Rzeszów prze-
targ oferty złożyło 16 firm. Do II etapu 
dopuszczono 10, do których zwróco-
no się o złożenie ofert cenowych. Do 
dnia 06.11.2009 r. oferty złożyło 5 firm. 
Najtańsza oferta opiewała na kwotę 
370.068.541,55 zł brutto. Planowany 
okres realizacji obwodnicy o długości 
11,3 km - 2 lata. Na tę inwestycję opra-
cowany jest projekt budowlany oraz 
nabyty teren (również wywłaszczony).

Niezbędnym elementem dla prawidło-
wego funkcjonowania obwodnicy jest 
budowa łącznika. Rondo na drodze nr 
4 oraz węzeł nr 5 na drodze obwodowej 
będzie realizowany kosztem  i  staraniem 
GDDKiA O/Rzeszów. Odcinek łącznie  
470 m będzie realizowany staraniem 
Starostwa Powiatowego w Jarosławiu, 
przy zapewnieniu środków finansowych 
przez Gminę Miejską Jarosław. W  bu-
dżecie roku 2009  Gmina Miejska zabez-
pieczyła środki w wysokości 66 tys. zł.

OBWODNICA JAROSŁAWIA  

INWESTYCJE

2010-2012 r.
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Inwestycja znajdująca się w fazie przy-
gotowania do realizacji prowadzona 
jest przez Powiat Jarosławski przy ścisłej 
współpracy i całkowitym finansowaniu 
przez Gminę Miejską Jarosław. Aktualnie 
trwa procedura związana z podpisaniem  
umowy na dofinansowanie inwestycji  
w kwocie 4.782.402 zł w ramach osi 
priorytetowej II Infrastruktura technicz-
na, działania 2.1 Infrastruktura komu-
nikacyjna Schemat B Drogi powiatowe  
z Regionalnego Programu Operacyjne-
go Województwa Podkarpackiego na 
lata 2007-2013. W ramach umowy pod-
pisanej w 2007 r. pomiędzy Gminą Miej-
ską Jarosław i Powiatem Jarosławskim 
przeprowadzony został przez Powiat 
przetarg w wyniku którego w 2009 r. 
wykonany został projekt budowlany pt. 
„Włączenie drogi powiatowej nr 1766R – 
Morawska od istniejącej drogi krajowej 
Nr 4 do projektowanej obwodnicy Jaro-
sławia wraz z węzłem”.  Koszt wykonania 

INWESTYCJE

POMOC FINANSOWA DLA POWIATU JAROSŁAWSKIEGO 
na zadanie „Łącznik do istniejącej drogi krajowej nr 4  
projektowany do obwodnicy Jarosławia wraz z węzłem”.

projektu (607.316 zł) w całości pokryty 
został z budżetu miasta Jarosławia. Po-
nadto na podstawie umowy podpisa-
nej w 2008 r. wykonany został w 2009 r. 
raport o oddziaływaniu na środowisko 
budowy drogi obwodowej miasta Ja-
rosławia w ciągu drogi krajowej nr 4 Ję-
drzychowice-Korczowa w km 645+167 
do km 656+481 wraz z niezbędną in-
frastrukturą techniczną, budowlami  
i urządzeniami budowlanymi. Raport 
ma związek z budową węzłów S4 i S5, 
które stanowić będą zjazd i wyjazd na 
obwodnicę z łącznika. Koszt wykonania 
raportu (44.896 zł) w całości pokryty zo-
stał z budżetu miasta Jarosławia. Kwota 
zaplanowana na rok 2010 przeznaczona 
jest na sfinansowanie: nabycia terenów 
pod realizację inwestycji (wykupy + wy-
właszczenia), opracowania  wniosku o 
dofinansowanie  inwestycji ze środków 
Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Podkarpackiego,  opraco-

wania  materiałów  do  uzyskania  decyzji 
o  środowiskowych   uwarunkowaniach 
zgody na realizację przedsięwzięcia  dla 
zadania inwestycyjnego p.n. „Budowa 
łącznika tj. drogi powiatowej Nr 1766R 
na przedłużeniu ulicy Morawskiej od km 
0+056,58 do km 0+528,32”, opracowa-
nia  materiałów  do  uzyskania  decyzji 
o  środowiskowych  uwarunkowaniach 
zgody na realizację przedsięwzięcia dla 
zadania inwestycyjnego p.n. „Skrzyżo-
wanie typu „małe rondo” skrzyżowanie 
projektowanej drogi łącznikowej z ul. 
3-go Maja (ciąg DK4) oraz ul. Morawską 
(ciąg DP1766R)” oraz opracowania stu-
dium wykonalności projektu pn. „Popra-
wa powiązań komunikacyjnych powia-
tu poprzez budowę łącznika pomiędzy 
obwodnicą miasta Jarosławia, a drogą 
krajową nr 4” .

2009-2011 r.

Finansowanie: rok 2009: 652.212 zł.
rok 2010:  2.278.101 zł  (kwota pla-
nowana). rok 2011: 7.032.725 zł  
(kwota planowana). W tym plano-
wane dofinansowanie ze środków 
Unii Europejskiej: rok 2010: 490.288 
złrok 2011: 4.292.114 zł.

2009-2010 r.
HOTEL „TURKUS” przy Miejskim Ośrodku 
Sportu i Rekreacji w Jarosławiu

Prowadzony jest kompleksowy 
remont całego budynku, w któ-
rym znajduje się 27 pokoi z peł-
nym węzłem sanitarnym.

 

Całkowita wartość  

inwestycji: 1.930.000 zł
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MODERNIZACJA ZAKŁADU  
UZDATNIANIA WODY  
montaż filtrów membranowych

Inwestycja zrealizowana przez 
Przedsiębiorstwo Wodociągów  
i Kanalizacji w Jarosławiu Sp. z o.o. 
w ramach Priorytetu II-VI Regio-
nalnego Programu Operacyjne-
go Województwa Podkarpackie-
go na lata 2007-2013. Działanie 
4.1 „Infrastruktura ochrony śro-
dowiska”  Schemat B - zaopatrze-
nie w wodę.

DZIĘKI FILTROM MEMBRANOWYM 
W WODOCIĄGACH MIEJSKICH:

•do wody pitnej nie przedostaną się    
   mikroorganizmy powyżej 0,1 mikrome-  
   tra oraz bakteria z rodziny Clostridium, 
   •woda jest bardziej klarowna, pozbawio-  
   na osadu,
•oczyszczana jest mechanicznie bez  
   stosowania środków chemicznych.

•jakość wody znacznie się poprawiła,

METODA FILTRACJI MEMBRANOWEJ:

•zabezpiecza wodę miejską przed skaże- 
   niem bakteriologicznym,
•metoda niedroga i ekologiczna, nie  
   wymagająca dodatkowych nakładów    
   inwestycyjnych,

•montaż 120 modułów odbył się w bu- 
  dynku ZUW bez dodatkowych kosztów  
  budowlanych.

•stosowana jest na szeroką skalę w prze- 
   myśle farmaceutycznym,

Całkowita wartość projektu: 

8.288.605 zł
Środki UE: 3.819.496 zł 

Środki Gminy Miejskiej: 2.040.000 zł

Środki PWiK Sp. z o.o.: 2.429.109 zł

INWESTYCJE

2009 r.
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PRZEBUDOWA WIADUKTU I REMONT UL. PRZEMYSKIEJ

Środki UE: 1.830.599,39 zł

Całkowita  wartość projektu: 3.494.785,24 zł

Inwestycja zrealizowana w ra-
mach Działania 2.1 Infrastruktura 
komunikacyjna, schemat C - dro-
gi gminne, Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Podkar-
packiego na lata 2007-2013 pn. Pro-
jekt Nr WND-RPPK.02.01.00-18-096/08 
„przebudowa wiaduktu i rozbudo-
wa ul. Przemyskiej w Jarosławiu”.
Projekt obejmował wykonanie prze-
budowy konstrukcji wiaduktu wraz  
z przebudową zlokalizowanych  
w jego obszarze przewodów teleko-
munikacji, przewodów energetycz-
nych, sieci kanalizacji ogólnospławnej 
wraz z odwodnieniem wiaduktu, sieci 
wodociągowych wraz z przyłączami.

W trakcie prac budowlanych natrafio-
no na relikty Bramy Przemyskiej zwanej 
także Lwowską, co było stosunkowo 
dużym zaskoczeniem (przy wcześniej-
szych budowach nie odnotowano tego 
faktu). Równocześnie z budową obiektu 
prowadzony był nadzór archeologiczny, 
odkryte fragmenty murów zostały od-
powiednio zabezpieczone przed wpły-
wem szkodliwych czynników i zasypane. 
Budowa rozpoczęła się 12 maja 2009 r.  
i trwała niecałe pięć miesięcy, prace prze-
biegały zgodnie z planowaną umową. 

Wiadukt otrzymał imię WŁA-
DYSŁAWA i KAZIMIERZA 
BADENICH (ojca i syna) - Ho-
norowych Obywateli  Mia-
sta Jarosławia z okresu gali-
cyjskiego. Ulica Przemyska 
nosiła nazwę Władysława 
Badeniego od końca XIX w. 
do 1948 r. Władysław Badeni 
był marszałkiem pierwszej 
wybieranej rady powiato-
wej w Jarosławiu, zasłużył 
się dla Jarosławia przy odbu-
dowie spalonego w  1862 r. 
kościoła farnego (dzisiejszej 
kolegiaty jarosławskiej). Ka-
zimierz Badeni pełnił funkcję 
namiestnika Galicji i pre-
miera rządu Austro-Węgier. 
(wg. Z. Kostka-Bieńkowska, Hono-
rowi  Obywatele Miasta Jarosławia
1857-2003, Jarosław 2009.
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INWESTYCJE
2009 r.
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PARK MIEJSKI IM. CZESŁAWY PUZON ps. „BAŚKA”
Zadanie było częścią projektu pn. „Zie-
lone dzieidzictwo - Parki Jarosławia  
i Humennego” realizowanego w ra-
mach „Programu Współpracy Trans-
granicznej Rzeczpospolita Polska 
- Republika Słowacka na lata 2007-
2013 - oś Priorytetowa II - Rozwój 
społeczno-gospodarczy, temat 2. 
Ochrona dziedzictwa kulturowego  
i przyrodniczego”.

Zakres robót obejmował: 

FONTANNA: remont niecki żelbe-
towej wraz z obłożeniem ścian od 
zewnątrz i od wewnątrz okładziną 
z płyt granitowych, wymiana mis 
żelbetowych, studzienki rozdziel-
czej i zaworów oraz rurociągu zasi-
lającego wraz z dyszami tryskaczy, 
wykonanie iluminacji doświetlającej 
wodę w basenie fontanny światłem  
o płynnie zmieniającej się kolorystyce. 

ALEJKI: utwardzenie istniejących ale-
jek spacerowych kostką betonową.

ZIELEŃ: wycinkę drzew z wykarczo-
waniem pni, pielęgnację i uzupeł-
nienie istniejącego drzewostanu 
wysokiego, korektę ukształtowania 
terenu w nawiązaniu do poziomu 
realizowanych alejek spacerowych 
wraz z założeniem trawników z sie-
wu, wykonanie parterów wypełnio-
nych niskimi żywopłotami, nasadze-
nie krzewów pojedynczo i grupowo.
 
 
 

Dofinansowanie 85% z EFRR. 
Miasto Jarosław 

167.355 EUR 91 EUROCENT,
Miasto Humenne     

212.835 EUR 75 EUROCENT.
Współfinansowanie krajowe 15%.

Wkład własny Miasta Jarosław   
29.533 EUR 39 EUROCENT,

Wkład własny  Miasta Humenne  
37.559 EUR 25 EUROCENT. 

W  2007 r. w ramach kontynuacji remontu par-
ku rozpoczętego w 2006 roku wykonane zosta-
ło utwardzenie alejki głównej, koszt: 51.281 zł. 
W 2010 r. wykonany został remont parku obej-
mujący dokończenie utwardzania kostką be-
tonową alejek spacerowych, remont fontanny 
wraz z iluminacją świetlną, uporządkowanie  
i pielęgnacja zieleni oraz wyposażenie w ławki 
parkowe. W ramach zadania dokonana została 
także wymiana instalacji elektrycznej zasilającej 
pompy i iluminację fontanny. Koszt 560. 837 zł.

INWESTYCJE

2006-2010 r.

Całkowita  
wartość projektu

dla Jarosławia i Humennego: 

447.284 EUR
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INWESTYCJE

Wykonane zostały prace adaptacyjne 
budynku administracyjnego byłej ce-
gielni, w wyniku których uzyskanych 
zostało 12 mieszkań socjalnych. 

Wykonywany został budynek parterowy 
o 5 mieszkaniach. Na realizację inwesty-
cji uzyskane zostało dofinansowanie   
w wys. 20 % kosztów z Banku Gospodar-
stwa Krajowego. 

BUDOWA BUDYNKÓW SOCJALNYCH

W ramach inwestycji wykonano budynek 
wielorodzinny z 27 mieszkaniami wraz  
z przyłączami wodno-kanalizacyjnymi, drogą 
wewnętrzną, parkingiem, chodnikiem i małą 
architekturą (ławki parkowe). W budynku są 
mieszkania od ok. 30 m² do ponad 50 m², jedno  
i dwupokojowe, wyposażone w kuch-
nię i łazienkę. Część mieszkań jest ogrze-
wana paliwem stałym, część własnym 
centralnym ogrzewaniem (gazowym). 

I i II ETAP

Łączny koszt inwestycji:

3.581.736 zł

Dofinansowanie z Funduszu Dopłat z Banku Gospo-

darstwa Krajowego w Warszawie: 673.464 zł

PRZY UL. WRÓBLEWSKIEGO 1B

Łączny koszt inwestycji:

696.411 zł
Dofinansowanie z BGK (20%) 119.493 zł

MODERNIZACJA BUDYNKU PRZY UL. KRAKOWSKIEJ
z przenaczeniem na lokale socjalne

2007 r.

Łączny koszt inwestycji:

470.000 zł

2007 r.

2007-2009 r.
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MIEJSKIE STUDNIE GŁĘBINOWE

 
Koszt inwestycji II etapu w 2009 r.:

2.490.629,76 zł 
Całkowita wartość inwestycji:

3.581.736,25 zł 

Całkowita  

wartość zadania w latach 2008-09:

310.737,95 zł 

Wykonanie remontu studni:  
na os. Kopernika w Jarosławiu, koszt 
102 123,94 zł 
studni przy ul. Kraszewskiego w Ogród-
ku Jordanowskim w Jarosławiu, koszt 
99 676,51 zł

Gruntowna wymiana systemu awa-
ryjnego zasilania miasta w wodę. 
Nowe pompy głębinowe oraz pod-
łączenie  studni do zasilania  energe-
tycznego  umożliwia w sposób sku-
teczny i bardzo wydajny  korzystanie 
z wody w  sytuacjach kryzysowych.

Wprowadzenie nowoczesnego pro-
gramu zaopatrzenia mieszkańców  
w wodę było konieczne ze względu na  
wysoką awaryjność starego zasilania.

Wykonanie remontu: studni przy ul. Kasztelańskiej w Jarosła-
wiu, koszt -  56 953,49 zł 
studni przy ul. Gębarowicza w Jarosławiu, koszt -  51 984,01 zł

Prace remontowe polegały na demontażu istniejących pomp 
ręcznych i zamontowaniu nowych pomp głębinowych wraz 
z osprzętem oraz wykonanie przyłącza energetycznego dla 
zasilenia zestawu hydroforowego zainstalowanego przy stud-
niach. Studnie służyć będą do zaopatrzenia mieszkańców  
w wodę w przypadku awarii sieci wodociągowej. Pompa 
podawać będzie wodę do hydrantu zewnętrznego zlokali-
zowanego w obrębie ogrodzenia studni. W przy-
padku awarii sieci wodociągowej w mieście, woda 
z hydrantu pobierana będzie przez beczkowóz. Aby 
zapewnić minimalny ciągły pobór wody ze studni 
zamontowano zdrój czerpalny zlokalizowany poza 
ogrodzeniem studni, który jest ogólnodostępny.

INWESTYCJE

Liczba przydzielonych mieszkań w latach 2006-2010 wy-
niosła 134. Tak duży przydział mieszkań udało się zreali-
zować dzięki zasiedleniu nowo wybudowanych budyn-
ków socjalnych, a w szczególności; 18   lokali w budynku 
przy ul. Wróblewskiego 20 a, b i c, 26  lokali w budynku 
przy ul. Wróblewskiego 16 a oraz wyremontowanego 
budynku przy ul. Bocznej Szczytniańskiej 15,  do którego 
skierowano 12 rodzin.        

2008 r.

2009 r.
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Inwestycja zrealizowana prze Spółkę PWiK sfinansowana została 
ze środków finansowych budżetu miasta w ramach wydatków 
majątkowych jako udziały w Spółce.

KANALIZACJA SANITARNA DLA JAROSŁAWIA 

INWESTYCJE

Etap 1-3 w obszarze ulic Batalionów Chłopskich, Dolnole-
żajska, Kulkowa, Górnoleżajska, część ulicy Kruhel Pełkiń-
ski w północnej części miasta.       

Projekt zrealizowany przy dofinansowaniu UE w ramach ZPORR. Inwestycja 
obejmowała budowę kanalizacji podciśnieniowej i grawitacyjnej w ulicach Ba-
talionów Chłopskich, Dolnoleżajskiej, Górnoleżajskiej, Kulkowej, rurociąg tłocz-
ny i stację próżniowo-tłoczną. Wykonana kanalizacja, stworzyła możliwość pod-
łączenia do sieci co najmniej 319 gospodarstw. 

W 2007 r. za kwotę 129.993 zł wykonany został re-
mont trybun dla kibiców i montaż siedzisk plastiko-
wych w ilości 685 szt.

W 2008 r.  za kwotę 59.724 zł wykonane zostało ogro-
dzenie oddzielające sektor dla kibiców od terenu nie 
związanego z działalnością sportową, montaż 336 
krzesełek plastikowych w sektorze dla kibiców oraz 
malowanie metalowej konstrukcji krytej trybuny dla 
kibiców. 

W 2009 r. za kwotę 25.766 zł wykonany został pro-
jekt budowlano-wykonawczy nadbudowy dachu  
i remontu elewacji budynku zaplecza administracyj-
no-socjalnego, zlokalizowanego na terenie stadionu.  
Ponadto W ramach zadania wykonano przebudowę 
wejścia głównego z bramą wjazdową oraz przebudo-
wę wejścia bocznego, wyremontowano kasę bileto-
wą oraz zamontowano podwójną - obrotową bram-
kę wejściową, dokonano montażu bramy rozsuwnej  
o odpowiedniej szerokości spełniającej wymogi 
przeciwpożarowe, przebudowano fragment ogro-
dzenia  od strony ul. Bandurskiego wraz z montażem 
furtki wejściowej dla osób niepełnosprawnych. 

REMONT STADIONU MIEJSKIEGO przy ul. Bandurskiego

Powyższe prace poprawiły bezpieczeństwo i są pierwszym 
elementem do montażu przyszłego monitoringu wizyjnego.

 
Całkowity koszt inwestycji:

215. 483 zł

 Całkowity koszt inwestycji:

4.721.076 zł
środki Unii Europejskiej:  2.621.690 zł,  

środki Gminy Miejskiej Jarosław:  2.099.386 zł. 

Kanalizacja na ul. Zwierzynieckiej
 Całkowity koszt inwestycji:

341.500 zł

2007-2009 r.

2007-2009r.
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MONITORING STADIONU SPORTOWEGO przy ul. Bandurskiego

MAPA OBSZARU MONITORINGU WIZYJNEGO

pole widzenia kamer szyb-
koobrotowych z zoomem 

optycznym 36 x 

pole widzenia kamer  
z zoomem optycznym 22x

pole widzenia kamer  
z ustawieniem stałej  

ostrości na bramki obrotowe

pole widzenia kamer szyb-
koobrotowych z zoomem 

optycznym 22x

W 2009 roku został opracowany 
projekt budowlany monitoringu 
stadionu sportowego przy ul. Ban-
durskiego,  który obejmował dwie 
części: architektoniczno-budowla-
ną oraz elektryczno-elektroniczną.
Jego celem było stworzenie technicz-
nych warunków do realizacji usta-
wowego wymogu monitorowania 
imprez masowych. Efekt prac budow-
lanych został ujęty na str.  11, nato-
miast w tym miejscu przedstawiamy   
plany ściśle dotyczące monitoringu.

Projektuje się uzbrojenie terenu  
w kanalizację teletechniczną wraz ze 
studzienkami kablowymi, zamonto-

wanie słupów dla kamer, zainstalo-
wanie 11 kamer z częściowym wy-
korzystaniem istniejących słupów.  
W pomieszczeniu budynku zaplecza  
planowane jest umieszczenie kabiny 
operatora i urządzenia rejestrujące zapis.

Instalacja nadzoru telewizji CCTV bę-
dzie obejmować: płytę boiska, try-
bunę kibiców, wejście na stadion, 
drogi ewakuacyjne i dojazdowe oraz 
parking samochodowy przy stadionie. 

Dla zapewnienia widoczności dla kamer  
niezbędna była przebudowa fragmen-
tów ogrodzenia od strony ul. Bandur-
skiego - wejścia głównego i bocznego.

LEGENDA

Łączny koszt: 

165.262 zł
Au

to
r p

ro
je

kt
u:

 H
en

ry
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oz

iń
sk

i.

INWESTYCJE

2009 r.
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BUDOWA PLACÓW ZABAW DLA DZIECI

Łączny koszt inwestycji: 

355.332 zł 

W ramach inwestycji: 

W roku 2008 za kwotę 219.964 zł na 
ogólnodostępnych placach wykonane 
zostały trzy nowe place zabaw w cen-
tralnej części miasta: na Os. Prośbów, 
na Os. Witosa oraz przy ul. A. Grucy 
na terenie Miejskiego Przedszkola Nr 
9. Zamontowane zostały atestowane 
urządzenia zabawowe dla dzieci w róż-
nym wieku (urządzenia wielofunkcyjne, 
huśtawki, stoły do gry w ping ponga, 
architektura towarzysząca: ławki, kosze 
na odpadki). Wykonane zostało także 
częściowe utwardzenie niektórych pla-
ców zabaw kostką betonową.

INWESTYCJE

W roku 2009 za łączną kwotę 135.368 zł 
wykonany został plac zabaw na Os. Pił-
sudskiego (90.417 zł) oraz  rekreacyjny 
placu gier zlokalizowany na zapleczu 
budynku Rynek 12 (40.255 zł). Zakres 
rzeczowy obejmował wykonanie chod-
ników i utwardzeń terenu pod stoły 
pingpongowe z kostki brukowej beto-
nowej oraz podłoży bezpiecznych pod 
urządzenia zabawowe z piasku, a po-
nadto dostawę i montaż urządzeń zaba-
wowych oraz betonowych stolików do 
gry w szachy. W ramach tego zadania 
wykonany został także system alarmo-
wy w Przedszkolu Nr 9 przy ul. Wyspiań-
skiego (4.696 zł).

2008-2009 r.
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Lipiec 2008 - wykup działki zabudowanej o pow. 1,5 
ha, obejmującej budynek produkcyjno-usługowy /hala/ 
o pow. uż. ok. 1400 m² z częścią administracyjno-socjalną 
(214 m²), budynki magazynowe (pow. 1200 m²). Przed-
siębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. 
z o.o. w Jarosławiu (nadzorujące ZOM) odkupiło od Agen-
cji Nieruchomości Rolnej w Rzeszowie bazę - po byłym 
PGR-ze w Makowisku. 

Baza warsztatowo-magazynowa  
w Makowisku 1.250.000  zł

INWESTYCJE

PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ  
I MIESZKANIOWEJ SP. Z O.O.

Wyprowadzenie Zakładu  
Oczyszczania Miasta  
poza obręb Jarosławia

ładowarka do przeładunku odpadów, samocho-
dy hakowce z przyczepami oraz kontenerami 4 
szt., ciągnik Ursus, śmieciarka na podwoziu Volvo, 
piaskarka, pługi do odśnieżania 2 szt. itp. W latach 
2006 - 2010 koszty: 1.674.000 zł.

2006-2010 r.

2008 r.

Zakup środków transportu 
i przeładunku do prac 
komunalnych:

2006-2010 r.

Zarząd Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jarosławiu Spółka z o.o. w latach 
2006 – 2010 dokonał szeregu inwestycji z czego najważniejsze to:

Łączny koszt: 2.924.000 zł 
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INWESTYCJE

MIEJSKI ZAKŁAD KOMUNIKACJI SP. Z O.O.
2010 r.

27 października 2010 r. w Miejskim Za-
kładzie Komunikacji w Jarosławiu ofi-
cjalnie przekazano do użytku pierwszą 
partię, pięciu nowoczesnych autobusów.
Nowe autobusy są wyposażone w eko-
logiczne silniki EURO 5, co pozwoli na 
ograniczenie emisji zanieczyszczeń. Pro-
jekt MZK uzyskał wysokie notowania, 
dzięki temu Zakład otrzymał środki na 
wymianę 10 pojazdów. Całość zadania 
zamyka się w kwocie 5 mln 629 tys. 690 
zł, a unijna dotacja wyniesie 3 mln 922 
tys. 325 zł. Kolejne autobusy, przysto-
sowane dla osób niepełnosprawnych, 
poruszających się na wózkach pojawią 
się na ulicach Jarosławia do końca roku 
2010. Polepszy to znacznie jakość na-
szych usług oraz stan bazy samochodo-
wej.

Całość zadania:5.629.690 zł 

Dotacja UE: 3.922.325 zł

Remonty budynków wspólnie ze Wspólnotami Mieszka-
niowymi, pozyskaniem premii termo modernizacyjnej 
w latach 2006 – 2010 na kwotę: 4.119.000 zł /śr. własne 
+ kredyt + premia termo modernizacyjna 203.000 zł/

Remonty elewacji kamieniczek w Rynku na kwotę: 240.000 zł. 
Dotacja WKZ: 20.000 zł.

REMONTY...
2006-2010 r.

Łączny koszt: 4.359.000 zł 
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W 2007 roku wykonany został re-
mont więźby i pokrycia dachu bu-
dynku MOK , którego koszt wyniósł 
666.348.65 zł. Natomiast w kojej-
nym roku opracowano koncepcję 
przebudowy budynku MOK , której 
koszt wyniósł 48.495 zł.

MIEJSKI OŚRODEK KULTURY

Łączny koszt: 

1.844.231 zł

2007-2008 r.

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA im. A. Fredry
Planowo we wrześniu 2011 roku 
Miejska Biblioteka Publiczna im. 
Aleksandra Fredry przeniesiona bę-
dzie do nowej siedziby, przy ulicy 
Synów Pułku. Na parterze budynku 
mieszkalnego znajdować się będzie 
nowoczesna biblioteka miejska, 
w pełni dostosowana do wymo-
gów współczesnego czytelnictwa.
Budynek będzie miał cztery kondy-
gnacje mieszkalne, w części pod-
ziemnej parking z miejscami posto-
jowymi dla mieszkańców. Będzie 
to pierwszy w Jarosławiu budynek 
mieszkalny wielorodzinny z win-
dami i podziemnym parkingiem. 
Jak podaje prezes JTBS-u zakoń-
czenie prac budowlanych i odda-
nie budynku do użytku planowane 
jest na koniec września 2011 roku.

Przypomnijmy: Miejska Biblioteka Publiczna mieści się budynku należącym do Gminy Żydowskiej przy 
ul. Tar nowskiego 1. Budynek kilka lat temu musiał zostać zwrócony Gminie Żydowskiej, placówka płaci 
czynsz za jego użytkowanie.  Istniała konieczność znalezienia dla niej nowej siedziby, ponieważ umowa 
bieżąca między Gminą Miejską Jarosław a Gminą Żydowską na wynajem obowiązuje do 2012 roku. 

2010-2011 r.

INWESTYCJE
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1. Remont ul. Harlendera - etap II. Wartość robót 20.401  zł.
2. Remont ul. Boczna Sanowa. Wartość robót 20.514  zł. 
3. Remont ul. Benedyktyńska – Klasztorna. 
Wartość robót 48.968  zł. 
4. Remont ul. Chrobrego. Wartość robót 11.999  zł. 

REMONTY DRÓG

DROGI PUBLICZNE GMINNE
2007 r.

Łączny koszt prac z 2007 r.: 

1.636.636 zł

DROGI WEWNĘTRZNE GMINNE
1. Remont ul. Społecznej. Wartość robót 13.446 zł.
2. Remont ul. Boczna Siemieńskiego.Wartość robót 11.000  zł.
3. Os. 1000 - Lecia – etap II. Wartość robót 35.795 zł.
4. Przejście z Os. Kopernika do Szkoły  
Podstawowej Nr 10. Wartość robót 24.413  zł.

DROGI PUBLICZNE GMINNE: 
INWESTYCJE

1. ul. Przemysłowa – Chrobrego. Wartość robót 168 985 zł.  
Powierzchnia wykonanego chodnika wynosi 449 m2 . 
2. Plac Św. Michała. Wartość robót 181 915 zł.  
Ogólna powierzchnia na jakiej wykonano nową nawierzchnię 
wynosi 689 m2.
3. Modernizacja muru oporowego przy ul. Tarnawskiego. Wartość 
robót 352 248  zł. 
4. ul. Dojazdowa. Wartość robót 113 187  zł.
5. ul. Wodna. Wartość robót 84 822  zł.
6. Parking na ul. Opolskiej. Wartość robót 384 076  zł. Zakres 
robót obejmował wykonanie  nawierzchni parkingu  
z kostki brukowej betonowej na pow. 386 m2
7. Garbarze. Wartość robót 56 104  zł.
8. ul. Raszyńska etap I. Wartość robót 108 763  zł.

1. Modernizacja ul. Sąsiedzkiej.  
Wartość robót 127.240,11 zł.
2. Modernizacja ul. Baśki Puzon.  
Wartość robót 71.874,37 zł.
3. Modernizacja ul. Żołnierskiej. Wartość robót 27.400  zł.
4. Modernizacja muru oporowego przy ul. Tarnawskiego 
– roboty zostały wstrzymane przez Podkarpackiego Woje-
wódzkiego Konserwatora Zabytków z uwagi na odkrycie 
w trakcie prowadzonych robót kanału ceglanego i muru z 
cegły. Decyzją z dnia 13.06.2006 r. Konserwator Zabytków 
nakazał przeprowadzenie niezbędnych badań archeolo-
gicznych i architektonicznych w celu rozpoznania stratygra-
fii nawarstwień oraz formy i chronologii odkrytych reliktów 
architektonicznych. Podjęto działania związane z zleceniem 
nakazanych badań.  
5. Modernizacja ul. Dojazdowej.  
Wartość robót  68.836,79 zł.
6. Modernizacja ul. Wodnej.  
Wartość robót 33.460,72 zł.

2006 r.
DROGI PUBLICZNE GMINNE
1. Remont ul. Wróblewskiego. Wartość robót 30.833  zł.
2. Remont dojazdowej do budynków 3-go Maja 35 i 37.  
Wartość robót 40.303  zł.
3. Remont ul. Boczna Kruhel Pełkiński.  Wartość robót 14.850  zł.
4. Remont chodnika ul. Narutowicza. Wartość robót 10.380  zł
5. Remont schodów z os. Kopernika do ul. Przygrodzie.  
Wartość robót 44.286  zł
 6. Remont schodów przy Liceum Ekonomicznym.  
Wartość robót 6.959  zł
7. Remont ul. Harlendera etap I . Wartość robót 32.112  zł.
8. Remont ul. Słonecznej. Wartość robót 29.377  zł.
9. ul. Burmistrza Jerzego Matusza etap I.  
Wartość robót 14. 913  zł.
10. remont schodów przy ul. Słonecznej. Wartość robót 14. 254  

DROGI WEWNĘTRZNE GMINNE
1. Remont ul. Boczna Zduńskiej. Wartość robót 18. 945,07 zł.
2. Remont ul. Boczna Słonecznej. Wartość robót 8. 981,64 zł.
3. Remont ul. Boczna Pawłosiowska. Wartość robót 27.157,20 zł.
4. Os. 1000 - Lecia - Wartość robót 60.338 zł.
5. Remont ul. Boczna Brodowicze. Wartość robót 23. 314,20 zł.

INWESTYCJE

Łączny koszt prac z 2006 r.: 

705.821 zł
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 1. Remont ul. Harlendera etap II. 
Wartość robót 29.209  zł.
Wykonany odcinek długości 97 mb to kontynuacja 
remontu tej drogi z lat poprzednich, 
2. Remont ul. Lipowej wraz z łącznikiem. 
Wartość robót 103.930  zł.
3. Remont ul. Piaskowej - Wartość robót 54.623  zł.
4. Remont ul. Słonecznej - Wartość robót 47.196  zł.
5. Remont ul. Przygrodzie - Wartość robót 43.543  zł.
6. Remont ul. Jasnej - Wartość robót 89.336  zł.
7. Remont ul. Wodnej - Wartość robót 68.532  zł.
8. Remont ul. Krótkiej - Wartość robót 51.206  zł.
9. Remont ul. Gębarowicza - Wartość robót 34.739  zł.
10. Remont ul. Zwierzyniec - Wartość robót 111.025  zł.
11. Remont ul. B. Puzon - Wartość robót 29.114  zł.
12. Remont ul. Danilewicza etap. 
Wartość robót 99.736  zł.
13. Remont ul. Kazimierza Wielkiego. 
Wartość robót 126.409  zł.
14. Remont ul. Przyjaźni. 
Wartość robót 266.054  zł.
15. Remont ul. Raszyńskiej etap II. 
Wartość robót 292.425  zł.
16. Remont ul. Spółdzielczej etap I. 
Wartość robót 130.891  zł.

1. Remont ul. Społecznej etap II. 
Wartość robót 38.509   zł.
2. Wykonanie  chodnika ul. Dąbrowskiego  
Oś. Witosa. Wartość robót 80.227  zł.
Wykonanie chodnika- przedłużenie ul. Dąbrow-
skiego na Oś. Witosa do ul. Grodziszczańskiej  
na pow. 418 m2  
3. Remont nawierzchni ul. 3-go Maja 44, 46, 48. 
Wartość robót 98.010  zł. Wykonanie remontu na-
wierzchni z trylinki poprzez jej rozebranie , wyko-
nanie nowej podbudowy betonowej i ponowne 
ułożenie trylinki na pow 450 m2 , oraz wykonanie 
nowego chodnika na pow. 243 m2.
4. Remont chodnika ul. 3-go Maja 35, 37. 
Wartość robót 29.998  zł. Powierzchnia 194 m2 .
5. Remont chodnika Os. Wojska Polskiego. 
Wartość robót 32.879  zł. Wykonanie chodnika 
przed blokiem nr 2 na Os. Wojska Polskiego.  
6. Remont chodnika Os. Zielińskiego. 
Wartość robót 29.997  zł.
Wykonanie chodnika przed blokiem nr 1 i 5. 

ul. Przyjaźni 

ul. Spółdzielcza 

ul. Raszyńska

REMONTY DRÓG

DROGI PUBLICZNE GMINNE
2008 r.

DROGI WEWNĘTRZNE GMINNE

Łączny koszt prac z inwestycjami 

drogowymi 2008 r.: 

3.034.885,998 zł
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1. Remont schodów terenowych z Małego Rynku do ul. Jasnej. 
Wartość robót 135.920  zł.
2. Modernizacja muru oporowego za Halą Targową od ul. Tarnowskiego. 
Wartość robót 352.248 zł. Realizacja z środków niewygasających 2007 roku.  
W grudniu 2007 roku roboty zostały wstrzymane z uwagi na przeszkody obiek-
tywne i okres zimowy. Aneksem ustalono nowy termin zakończenia do 31.05.08 
r. Zakres obejmował konserwację odkrytych podczas I etapu budowy relik-
tów arsenału obronnego na dł. 19 m zgodnie z opracowanym programem 
konserwatorskim, budowę muru oporowego żelbetowego długości 43 m.  
i wysokości 3,8 m. 
3. Utwardzenie terenu zaplecza ul. Franciszkańskiej. Wartość robót 51.237  zł.
4. Platforma widokowa. Wartość robót 32.861  zł.

DROGI MIEJSKIE  
Na bieżąco prowadzone remonty na-
wierzchni i  chodników dróg miejskich 
w roku 2008 zamknęły się w kwocie 605 
tys. zł Ponadto wykonano remonty ka-
pitalne nawierzchni i chodników ulic: 
Harlendera na odcinku 97 m (kontynu-
acja z lat poprzednich), Lipowej z łącz-
nikiem, Piaskowej, Słonecznej, Jasnej, 
Społecznej, Wodnej, Krótkiej, Gębaro-
wicza, Zwierzyniec, Baśki Puzon, Dani-
lewicza, Kazimierza Wielkiego, Przyjaź-
ni, Dąbrowskiego, os. Witosa (chodnik), 
Raszyńskiej, 3 Maja 44,46,48, chodnik 3 
Maja 35,37, Prygrodzie, Spółdzielczej. 

INWESTYCJE

Łączny koszt inwestycji: 

572.266 zł

W ramach umów podpisanych z Powiatem Jarosławskim Gmina Miejska Jarosław  
w 2008 r. udzieliła ze swojego budżetu Powiatowi pomocy finansowej w formie 
dotacji celowej  w kwocie 556.309 zł z przeznaczeniem na remonty następujących 
dróg powiatowych:
- przebudowa nawierzchni ul. Królowej Jadwigi, Sikorskiego, ul. Lisińskiego,  
ul. Poniatowskiego, ul. Chopina, ul. Reymonta, ul. Grodziszczańska, ul. Pasieka
- przebudowa chodnika oraz remont nawierzchni jezdnej ul. Siemieńskiego,  
remont chodnika ul. Lubelska.

2008-2009 r.
REMONTY CHODNIKÓW w drogach powiatowych

Dotacja Gminy Miejskiej  

w latach 2008-2009: 

1.752.514 zł

 
1. Remont ul. Kazimierza Wielkiego etap II. 
Wartość robót 49.791  zł.
2. Remont ul. Spółdzielczej etap II. 
Wartość robót 54.302  zł.
3. Remont ul. Podgórze. Wartość robót 145.000 zł.
4. Remont ul. Polnej. Wartość robót 42.627 zł.
5. Remont ul. Brama Pełkińska. Wartość robót 
20.306  zł.
6. Remont ul. Skarbowskiego. 
wartość robót 199.805  zł.

2009 r.
DROGI PUBLICZNE GMINNE

1. Remont chodnika Os. Wojska Polskiego. Wartość robót 14.901  zł.
 2. Remont chodnika Os. 1000 - Lecia. Wartość robót 71.455  zł.
3. Remont jezdni i chodników Przemyska 19. Wartość robót 38.131  zł.
4. Remont ulicy Boczna Podzamcze. Wartość robót 79.869  zł.
5. Remont ulicy Boczna Reymonta. Wartość robót 31.883  zł.
6. Remont placu przy ul. Trybunalskiej. Wartość robót 28.022  zł.
7. Remont placu przy ul. Zielińskiego. Wartość robót 18.000  zł.
8. Remont łącznika Kraszewskiego – Pełkińska. Wartość robót 14.000  zł.
9. Remont chodnika Os. Armii Krajowej. Wartość robót 22.057  zł.

DROGI WEWNĘTRZNE GMINNE

1. Ciągi komunikacyjne  
Szkoła Podstawowa Nr 12. 
Wartość robót 78.018  zł.

INWESTYCJE

Koszt remontów w 2009 r. 

908.167 zł

REMONTY DRÓG
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Podział poniesionych kosztów: 
w roku 2007:  149.475 zł.  
w roku 2008:  138.953 zł.
w roku 2009: 73.801 zł.

Wykonane zostały remonty chodników: 
W roku 2007 - strona lewa na odcinku 
od przejścia dla pieszych na wysokości 
Os. Kombatantów do stacji paliw na wy-
sokości byłych ZPDZ „Jarlan”.

W roku 2008 - strona prawa, odcinek 
570 mb od ul. Gębarowicza w kierunku 
Przemyśla.

W roku 2009 wykonana została budowa 
chodnika dla pieszych ul. 3 Maja na od-
cinku, po stronie lewej (kierunek Prze-

1.  Remont ulicy Legionów. Wartość robót 200.000  zł.
2. Remont chodnika Plac Piotra Skargi.  
Wartość robót 146.204  zł.

2010 r.
DROGI PUBLICZNE GMINNE DROGI WEWNĘTRZNE GMINNE

1. Remont chodnika Os. Jagiellonów. 
Wartość robót 37.141  zł.
2. Remont chodnika ul. Słowackiego budynek Nr 4 i 6. 
Wartość robót 33.661  zł.
3. Remont chodnika os. Zielińskiego. 
Wartość robót 29.197  zł.

Inwestycja zrealizowana została sta-
raniem i częściowym kosztem Gminy 
Miejskiej Jarosław. 

W roku 2008 na odcinku 239 m, strona 
prawa, od ul. Bandurskiego do ul. Racła-
wickiej. 

W roku 2009 wykonana została przebu-
dowa chodnika po stronie lewej (kieru-
nek centrum miasta), na odcinku 137 mb 
od wjazdu na stację paliw do wysokości 

2007-2010 r.
REMONT CHODNIKA W DRODZE KRAJOWEJ NR 4 ul. 3 Maja

Łączny koszt: 

446.203 zł

Łączny koszt: 

362.229 zł

myśl), od skrzyżowania z ul. Włókienni-
czą do granicy miasta.
W ramach zadania, opracowane zostały 
również w 2009 r. projekty budowlane 
wykonania i remontów chodników dla 
pieszych oraz kosztorysy i materiały 
przetargowe:
a). budowy chodnika dla pieszych ul. 
Krakowska, strona lewa (kierunek Prze-
myśl), na odcinku od wys. drugiej bramy 
wjazdowej na Nowy Cmentarz do skrzy-
żowania z ul. Grodziszczańską. 
b). budowy chodnika dla pieszych  ul. 3 
Maja, strona lewa (kierunek Przemyśl), 
na odcinku od ul. Włókienniczej do gra-
nicy miasta - projekt został zrealizowany 
kosztem i staraniem Gminy Miejskiej Ja-
rosław w 2009 r.

c). przebudowy chodnika ul. Kraszew-
skiego, strona lewa (kierunek centrum 
miasta), na odcinku od skrzyżowania  
z ul. Pełkińską do skrzyżowania z ul. 
Chopina - projekt w trakcie sukcesywnej 
realizacji od 2008 r. jako zadanie wspól-
ne Gminy Miejskiej Jarosław i GDDKiA.
d). remontu chodnika dla pieszych ul. 
Krakowska, strona prawa (kierunek Prze-
myśl), na odcinku od wys. drugiej bramy 
wjazdowej na Nowy Cmentarz do skrzy-
żowania z ul. Szczytniańską - projekt 
zrealizowany w latach 2009-2010 jako 
zadanie wspólne Gminy Miejskiej Jaro-
sław i GDDKiA.

2008-2010 r.
REMONT CHODNIKA W DRODZE ul. Kraszewskiego

Łączny koszt: 

181.552 zł

Podział poniesionych kosztów:
w roku 2008:  66.338 zł,
w roku 2009:  45.936 zł,
w roku 2010:  69.278 zł.

posesji nr 50 oraz na odcinku 22 mb od 
skrzyżowania z ul. Chopina do miejsca 
zakończenia robót w 2006 r. 

W roku 2010 wykonana została przebu-
dowa chodnika po stronie lewej (kieru-
nek centrum miasta), na odcinku 157 
mb od ul. Polnej do ul. Chopina. 

REMONTY DRÓG
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OŚWIETLENIE  ULIC, PLACÓW I DRÓG
2006 r.

OSWIETLENIE

1. Wykonanie oświetlenia ul. Lotników. Wartość robót 31.341,59 zł,
2. Budowa oświetlenia ul. Zwierzynieckiej. Wartość robót 25.250,74 zł,
3. Budowa oświetlenia ul. Leśnej. Wartość robót 30 560  zł,
4. Wykonanie oświetlenia ul. Kamiennej. Wartość robót 33 450 zł,
5. Wykonanie oświetlenia ul. Konopnickiej. Wartość robót 7 408 zł,
6. Wykonanie oświetlenia ul. Gembarowicza. Wartość robót 35 495 zł,
7. Wykonanie oświetlenia ul. Chopina. Wartość robót 18 948  zł,
8. Wykonanie dobudowy i przestawienia słupów oświetlenia ulicznego 
 ul. Grodzkiej. Wartość robót 11 924  zł,

Łączny koszt oświetlenia w 2006 r.: 

194.376 zł

1. ul. Kielara. Wartość robót 32. 817  zł.
2. ul. Kopystyńskiego. Wartość robót 22.652  zł.
3. ul. Fredry. Wartość robót 23. 882  zł.
4. ul. Flisackiej. Wartość robót 55.694  zł.
5. ul. Lotników. Wartość robót 31.853 zł.
6. ulicy Trybunalskiej. Wartość robót 12.846 zł.
7. ulicy Kruhel Pełkiński. Wartość robót 28.032  zł.
8. Wykonanie oświetlenia ulicznego Pl. Bóżnic. 
Wartość robót 41 698  zł.
9. Wykonanie iluminacji Hali Targowej.  
Wartość robót 5.000  zł.
10.Wykonanie oświetlenia ul. Boczna Pełkińska.
Wartość robót 14.140  zł.

OŚWIETLENIE  ULICZNE
2007 r.

OŚWIETLENIE  ULICZNE
2008 r.

1. ul. Lotników etap II. Wartość robót 65.816  zł.
2. ul. Kruhel Pełkiński etap I. Wartość robót 62 854  zł.
3. ul. Franciszkańskiej. Wartość robót 63.304  zł. Inwestycja realizowana  
w II etapach, etap I odcinek od ul. Przemyskiej do ul. Trybunalskiej,  
II etap oświetlenie terenu zaplecza. 
4. Placu Bóżnic. Wartość robót 65.030  zł. Inwestycja realizowana  
na odcinku od ul. Węgierskiej do ul. Ordynackiej. 
5. ul. Opolskiej. Wartość robót 46.195  zł. Inwestycja realizowana  
na odcinku od ul. Węgierskiej  do Rynku. 
6. ul. Spytka. Wartość robót 123.943  zł. Zadanie realizowane  
dwuetapowo: w etapie I 9 lamp od ul. Świętojańskiej do ul.Lubelskie,  
II etap 9 lamp na odcinku od ul. Ordynackiej do Rynku. 
7. Os. Armii Krajowej, Kopernika i Kalinki. Wartość robót 39.805  zł.
Wykonano oświetlenie terenów na osiedlach Armii Krajowej  
przy bl. nr 6, oraz przy bl. nr 16,18, Os. Kalinki, Os. Kopernika. 
8. ul. Raszyńskiej. Wartość robót 44.125  zł. Inwestycja realizowana  
na odcinku od ul. Konfederackiej do ulicy osiedlowej. 

Łączny koszt oświetlenia  

w 2007 i 2008 r.: 

779.686 zł

OŚWIETLENIE  ULICZNE
2009 r.

Oświetlenie uliczne Starego Miasta
Kontynuacja inwestycji z lat wcze-
śniejszych. Montaż oświetlenia  
w ulicach: Cygańska Góra, Strzeleckie-
go, Jezuicka i Ostrogskich - 24 szt.

Oświetlenie uliczne ul. Zacisze
Zakres robót obejmował ułożenie kabla 
oświetleniowego, montaż  słupów oświe-
tleniowych oraz opraw i lamp - 7 szt.

Oświeltlenie uliczne ul. Rajskiej
Zakres robót obejmował ułożenie ka-
bla oświetleniowego, montaż słupów 
oświetleniowych, opraw oraz lamp - 12 
szt.

Oświetlenie uliczne ul. Długosza
Kontynuacja inwestycji z lat wcze-
śniejszych. Ułożono kabel wraz  
z montażem słupów oświetleniowych, 
opraw oraz lamp - 23 szt.

Oświetlenie uliczne ul. Kamiennej 
Kontynuacja inwestycji z lat wcześniej-
szych. Zakres robót obejmował ułożenie 
kabla oświetleniowego, montaż słupów 
oświetleniowych, opraw i lamp - 4 szt.

Oświetlenie uliczne ul. Nad Sanem
Zakres robót obejmował ułożenie ka-
bla oświetleniowego, montaż słupów 
oświetleniowych, opraw i lamp - 5 szt.

Oświetlenie uliczne ul. Sowińskiego
Zakres robót obejmował ułożenie ka-
bla oświetleniowego, montaż słupów 
oświetleniowych, opraw i lamp - 3 szt.

Łączny koszt w 2009 r.: 

338.866 zł
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W ramach działań zmierzających do 
ochrony dziedzictwa kulturowego na-
szego miasta Uchwałą Nr 542/XLVIII/09 
Rady Miasta Jarosławia z dnia 23 mar-
ca 2009 r. został  utworzony pierwszy 
w województwie podkarpackim PARK 
KULTUROWY ZESPOŁU STAROMIEJSKIE-
GO ORAZ ZESPOŁU KLASZTORNEGO 
OO. DOMINIKANÓW W JAROSŁAWIU.  

W granicach parku znajduje się: histo-
ryczne centrum miasta wraz z systemem 
obwarowań miejskich, placem przed 
Bramą Krakowską, zespołem kościoła  
i dawnego szpitala pw. św. Ducha, zespo-
łem kościelno-klasztornym dawnego 
Opactwa Sióstr Benedyktynek oraz ze-
spół kościelno-klasztorny OO. Dominika-
nów z zabudową ulicy Dominikańskiej. 

Celem utworzenia parku jest zintegro-
wana ochrona wyjątkowych wartości 
kulturowych i krajobrazowych, po-
wstrzymanie ich degradacji oraz zacho-
wanie wyróżniających się pod wzglę-
dem walorów krajobrazowych panoram 
widokowych, przestrzeni historycznie 
ukształtowanej z zabytkowymi  obiek-
tami i zespołami, miejscami pamieci 
narodowej, układem dróg i systemów 
fortyfikacyjnych. Postępująca degrada-
cja, a także nieprzemyślana i przypadko-
wa urbanizacja tego obszaru wymaga 
podjęcia wzmożonych działań ochron-
nych, poprzez eliminowanie i minima-
lizowanie zidentyfikowanych zagrożeń.Ze
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ZABYTKI

Ochrona zbytków nieruchomych, ruchomych i archeologicznych wynika z obo-
wiązków nałożonych na gminę ustawowo, ale także z inicjatyw własnych mających 
na celu m.in. względy ochrony zabytków i wytyczne Gminnego Programu Opieki. 
Poprzez wpis do rejestru zabytków poszerzona została lista obiektów podlegają-
cych prawnej ochronie konserwatorskiej. 

Zabytki nieruchome wpisane do rejestru: 
1. Publiczne Gimnazjum Nr 1 im. Królowej Jadwigi przy ul. 3 Maja 30  
2. Publiczne Gimnazjum Nr 2 im. St. Konarskiego przy ul. Jana Pawła II
3. Publiczne Gimnazjum Nr 3 im. Ks. Jana Twardowskiego przy Pl. Ks. P. Skargi
4. Dom przy ul. Rybackiej 4
5. Kamienica przy ul. Słowackiego 24

OCHRONA ZABYTKÓW NIERUCHOMYCH,  
RUCHOMYCH I ARCHEOLOGICZNYCH

2007-2010 r.

Zabytki ruchome wpisane do rejestru: 
1. Meble stanowiące wyposażenie sie-
dziby Stowarzyszenia Miłośników Jaro-
sławia, Rynek 11.
2. Wyposażenie i wystrój malarski ko-
ścioła pw. Bożego Ciała.
3. Pomnik Matki Bożej Niepokalanej 
przy ul. Jana Pawła II.
4. Elementy wyposażenia kościoła pw. 
św. Mikołaja i Stanisława.

Wykonano pełną konserwację następu-
jących pomników: 

1. Józefy z Jaroszów Wegemann, zmarłej 
w 1875 roku żony c.k. urzędnika poczto-
wego. 

2. klasycystyczny pomnik  poświęcony 
zmarłemu w 1821 roku Maciejowi Kra-
czewskiemu i jego zmarłej w 1827 roku 
żonie Małgorzacie z Kozielskich.

3. nagrobek Katarzyny Meder zmarłej  
w 1910 roku.

4. nagrobek rodziny Nowaków w formie 
płasko rzeźbionej steli z postacią Chry-
stusa modlącego się w Ogrójcu. Jak wy-
nika z treści napisu epitafijnego, pomnik 
upamiętnia Szymona Nowaka (1844-
1915), Rozalię z Nowaków Szwedową 
(1868-1919) oraz Marię z Liśkiewiczów 
Nowakową (1846-1928). 

2007 r.
KONSERWACJA NAGROBKÓW  
na Starym i Nowym Cmentarzu

Wartość zadania: 20.000 zł
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Zakres prac wykonanych w 2008 r.  
objął: skucie tynków zniszczonych, od-
spojonych od podłoża, spękanych oraz 
zawilgoconych; oczyszczenie i wzmoc-
nienie strukturalne cegły i zapraw; wy-
mianę zniszczonych cegieł, likwidację 
pęknięć ścian - wzmocnienie i wyce-
rowanie murów; uzupełnienie tynków  
i ich malowanie; wymianę obróbek bla-
charskich.
Prace w 2009 r. objęły remont elewacji 
wschodniej, zachodniej i południowej.
Przywrócone zostały właściwe para-
metry techniczne obiektu. Renowacja 
detali architektonicznych, konserwacja 
tarcz zegarowych i orła na wieży, kon-
serwacja stolarki drzwiowej i ślusarki 
wzbogaciła jego walory estetyczne. 
Wymienione zostały również obróbki 
blacharskie, wprowadzone okładziny 
kamienne na balkonie, lampy przy wej-
ściach. W następnym roku – po pracach 
izolacyjnych fundamentów – partia 
cokołowa obłożona zostanie płytami  
z piaskowca. W 2009 r. rozpoczęto rów-
nież prace związane z zabezpieczeniem 
i izolacją pionową murów fundamen-
towych wraz z rozbiórką istniejącego 
wokół ratusza kanału. Podstawowym 
celem jest likwidacja przyczyn zawil-
gocenia. Zakres prac w 2009 roku objął 

REMONT ELEWACJI RATUSZA
2008-2010 r.

Dotacja WKZ: 370.000 zł 

Dotacja Ministra Kultury i Dziedzictwa 

Narodowego: 200.000 zł

Wartość zadania: 1.251.874 zł 

odcinek na długości elewacji północnej 
i wschodniej. 
W 2010 r. kontynuowano prace związa-
ne z zabezpieczeniem i izolacją piono-
wą murów fundamentowych, łącznie 
z rozbiórką istniejącego wokół ratusza 

I etap 2008 r. - 160.000 zł, dotacja WKZ: 80.000zł  /   II etap 2009 r. - 874.465,34 zł, 
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego: 200.000 zł, WKZ: 250.000zł
III etap 2010 r. - 217.409 zł, dotacja WKZ: 40.000 zł

kanału. Podstawowym ich celem była  
likwidacja przyczyn zawilgocenia. Za-
kres przewidzianych robót objął  fun-
damenty ściany północnej i wschodniej 
ratusza, następnie partia cokołowa ob-
łożona została płytami z piaskowca. 
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ZABYTKI

Wykonanie  iluminacji przebiegało nie-
mal równocześnie z pracami przy ele-
wacji ratusza.  Jest to rodzaj oświetlenia 
konturowego obiektu z dalszej odległości 
oraz  pochodzącego od naświetlaczy roz-
lokowanych w bezpośrednim sąsiedztwie 
elewacji. Oprawy oświetleniowe zamon-
towano na parapetach okien, dachu ratu-
sza, balkonie oraz szczycie hełmu wieży,  
w której wykonano niezależny obwód do 
zasilania lasera. System zasilania umoż-
liwia  oświetlenie obiektu przy wykorzy-
staniu całego sprzętu oświetleniowe-
go, zakłada również wersję „oszczędną”.
Wszystkie oprawy oświetleniowe posia-
dają bardzo wysokie parametry tech-
niczne (m.in. wysoki poziom szczelności 
opraw, łatwy dostęp do komory optycznej  
w celu wymiany źródeł światła).

I etap 2008 r. - 105.000 zł
II etap 2009 r. - 296.063,92 zł

Dotacja WKZ: 370.000 zł 

Dotacja Ministra Kultury i Dziedzictwa 

Narodowego: 200.000 zł

ILUMINACJA ŚWIETLNA ELEWACJI RATUSZA
2008-2009 r.

Cakowita wartość zadania: 

401.063,92 zł

W 2008 r. prowadzono prace remontowo-konserwator-
skie, których efektem była pełna modernizacja obiektu  
w tym m.in. wymiana wszystkich instalacji, remont i wy-
miana stolarki drzwiowej oraz okiennej, konserwacja  
i częściowa rekonstrukcja sztukaterii w sali lustrzanej (II p.) 
z wykonaniem złoceń, remont elewacji. Obiekt przystoso-
wany jest również do potrzeb osób niepełnosprawnych. 

Oficjalne otwarcie, powołanej w marcu 2009 r. samo-
rządowej instytucji kultury pn. CENTRUM KULTURY  
I PROMOCJI, odbyło się 20 czerwca 2009 r. Celem insty-
tucji jest upowszechnianie, tworzenie i ochrona kultu-
ry, popularyzacja walorów kulturowych, turystycznych. 
Swoją działalnością obejmuje teren Gminy Miejskiej Ja-
rosław, obszary kulturowo i etnicznie z nią związane.  

I etap 2008 r. - 1.600.396,52 zł
dotacja WKZ: 100.000 zł 

II etap 2009 r. - 1.111.908,31 zł

REMONT KAMIENICY ATTAVANTICH
2008-2009 r.

Całkowity koszt inwestycji:

2.812.304,83 zł 

Dotacja WKZ: 100.000 zł
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Wykonany został remont elewacji pół-
nocnej, wschodniej i zachodniej wraz 
z kolorystyką oraz remont pokrycia 
dachowego. Zamówienie obejmowa-
ło także remont instalacji odgromowej  
i kominów, wykonanie cokołu z pia-
skowca, wymiana i remont stolarki,  
w tym wymiana witryn z metalowych 
na stylizowane drewniane.

PODZIEMNE PRZEJŚCIE TURYSTYCZNE

Ry
ne

k 
4,

 5
, 6

 - 
św

ie
tli

k.

Powierzchnia użytkowa Podziemnego 
Przejścia Turystycznego - 471,82 m²; po-
wierzchnia użytkowa baru, sklepu wraz 
z korytarzami i wc - 132.79 m²; całkowi-
ta powierzchnia użytkowa 604,61 m².

Rynek 4, 5, 6  Projekt

Całkowita projektowana długość przej-
ścia  dla zwiedzających wynosi 187 m. 
Trasa w całości podziemna o różnej wyso-
kości terenu. Najniższy poziom - 5,60 m. 
Kierunek przejścia: wejście w kamienicy 
Rynek 4 /muzeum/, przejście piwnicami 
pod kamienicą Rynek 4 do kamienicy 
Rynek 5 - tam ekspozycja muzealna oraz 
sala multimedialna, następnie piwnica-
mi kamienicy Rynek 6 - tam zlokalizowa-
no kawiarenkę i sklepik z pamiątkami. 
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Wartość projektu: 50.000 zł

2009 r.

REMONT ELEWACJI KAMIENICY RYNEK 6 wraz z kolorystyką
2010 r.

ZABYTKI

Wartość zadania: 213.942 zł
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ZABYTKI

W 2007 i 2008 r. przeprowadzono część prac za-
bezpieczających - wykonanie przepony pozio-
mej murów od wnętrza świątyni.  Natomiast  
w 2010 r. wykonany został remont elewacji cerkwi  
i dzwonnicy.

PARAFIA GRECKOKATOLICKA  
pw. PRZEMIENIENIA PAŃSKIEGO

2008-2010 r.

 
2008 r. - Dotacja Gminy Miejskiej: 50.000 zł

Wartość zadania: 105.000 zł 

2010 r. - Dotacja Gminy Miejskiej: 90.000 zł 

Wartość zadania: 254.065,59 zł

PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA PW. BOŻEGO CIAŁA
2007-2010 r.

Dotacja Gminy Miejskiej  

w latach 2007 -2010:  

685.000 zł 

W latach 2007-2008 w Kolegiacie przeprowadzono prace remontowo-konserwator-
skie obejmujące kotwienie murów, roboty przy elewacji i stolarce okiennej. W 2009 r. 
Prace obejmowały  izolację pionową budynku kościoła od strony zachodniej, wymia-
nę stolarki okiennej, remont zachodniego skrzydła dawnego kolegium jezuickiego,  
w tym  dwóch  sal na parterze oraz części piwnic zaadaptowanych na świetlicę socjo-
terapeutyczną, oficjalnie oddaną do użytku  11 grudnia 2009 r. W ruku bieżącym pro-
wadzony jest remont elewacji zachodniego skrzydła dawnego kolegium jezuickiego, 
ob. plebani. wraz z wymianą stolarki okiennej .

2007 r. dotacja 100.000 zł, 
Wartość zadania: 444.697 zł.
2008 r. dotacja 200.000 zł.
2009 r. dotacja 220.000 zł, 
Wartośc zadania 451.668,68zł.
2010 r. dotacja 165.000 zł, 
wartość zadania 330.346 zł
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W ciągu ostatnich czterech lat prowa-
dzone były prace na terenie Dawnego 
Opactwa SS. Benedyktynek: Ośrodka  
Kultury i Formacji Chrześcijańskiej im. 
Służebnicy  Bożej Anny Jenke, kościoła 
pw. św. Mikołaja i Stanisława.

W 2007 r. na terenie Dawnego Klaszto-
ru SS. Benedyktynek wykonana została 
izolacja przeciwilgociowa odcinka ścia-
ny  wschodniej  oraz wymiana tynków, 
stolarki okiennej i drzwiowej w części 
pomieszczeń  klasztornych. 
Dotacja Gminy MIejskiej: 200.000 zł.
Wartoś zadania: 415 tys. zł.

W 2008 r. na terenie Opactwa kon-
tynuowano prace remontowo-kon-
serwatorskie przy bramie wjazdowej  
i budynku klasztornym, obejmujące 
izolację fundamentów, wymianę sto-
larki okiennej bramy wjazdowej oraz 
podbicie, osuszenie i zabezpieczenie 
części ścian fundamentowych budyn-
ku klasztornego.   
Dotacja Gminy Miejskiej: 200.000 zł.
Wartość zadania: 425.166,32

TEREN DAWNEGO OPACTWA SS. BENEDYKTYNEK
2007-2010 r.

Dotacja Gminy Miejskiej w latach 2007-2010: 

935.000 zł
Wartość zadań: 2.495.860,5 zł 

Tego roku w kościele pw. św. Mikołaja  
i Stanisława przeprowadzono prace re-
montowo-konserwatorskie obejmujące 
odgrzybianie, prace tynkarskie, izolacyj-
ne, wymianę stolarki okiennej i drzwio-
wej wieży północnej kościoła.
Dotacja 30.000 zł
Wartość zadania: 162.892,16 zł

W 2009 r. w Ośrodku Kultury i Formacji 
Chrześcijańskiej wykonano izolację i od-
wodnienia fundamentów w południo-
wym skrzydle budynku klasztornego.
Dotacja Gminy Miejskiej: 230.000 zł 
Wartość zadania: 470.390,93zł

W Rektoracie przy kościele św. Mikołaja 
wymianie uległa część stolarki okiennej 
i drzwiowej w dolnej kondygnacji wieży 
południowej kościoła, konserwacjaołta-
rza Chrztu Chrystusa.
Dotacja Gminy Miejskiej: 30.000 zł
Wartość zadania: 62.309,38 zł

W roku 2010 na terenie kościoła pw. św. 
Stanisław i Mikołaja prowadzono re-
mont pomieszczeń pod wieżą południo-
wą, konserwację paschału i chrzcielnicy. 
Gmina Miejska na ten cel przeznaczyła
40.000 zł.Wartość zadania: 84.360,15 zł.

Prowadzono także prace remontowe  
w w budynku bramy wjazdowej oraz 
dawnym klasztorze benedyktyńskim. 
Dotacja Gminy Miejskiej: 150.000 zł.
 Wartość zadania: 764.721,56 zł.

Ponadto opracowana została dokumen-
tacja techniczna budynków dawnej re-
zydencji kapelanów i dewotek w opac-
twie benedyktyńskim (badania, projekt 
budowlany).
Dotacja Gminy Miejskiej: 55.000 zł.
Wartość zadania: 111.020 zł.

ZABYTKI
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KOŚCIÓŁ OO. FRANCISZKANÓW (OFM) PW. TRÓJCY ŚWIĘTEJ 

WZGÓRZE ŚW. MICHAŁA 
Prace polegały na uporządkowaniu 
skarpy w bezpośrednim sąsiedztwie 
murów (wycinka pozostałych drzew 
i chemiczne zniszczenie chwastów, 
krzewów, pnączy - w celu odsłonięcia 
zabytkowych murów) oraz porządko-
waniu działek gminnych położonych 
u podnóża skarpy przy ul. Panieńskiej 
i Podgórze. Pozostała część robót bę-
dzie kontynuowana w roku bieżącym.

W latach 2007-2008 r. przerowadzono konserwację witraży.

2007 r. - dotacja Gminy Miejskiej: 35.000 zł. 
Wartość zadania: 152.245 zł.
2008 r. - dotacja Gminy Miejskiej: 35.000 zł.

W 2009 r. wykonano konserwację techniczną ołtarza
głównego, na którą Gmina Miejska dotowała 60.000 zł. 
Wartość zadania: 160.030 zł.
W 2010 r. kontynuacja konserwacji estetycznej ołtarza 
głównego. Dotacja 75.000 zł.  Wartość zadania: 189.245 zł.

Dotacja Gminy Miejskiej w latach 2007-2010: 

935.000 zł
Wartość zadań: 2.495.860,5 zł 

2008-2009 r.

Wartość zadania w latach 2008-2009:  

161.300,42 zł

2007-2009 r.

Dotacja Gminy Miejskiej  

w latach 2007-10: 205.000 zł
Wartość zadania: 501.520 zł. 

ZABYTKI

Wykonano Taras Widokowy na panoramę Wzgórza św. Mikołaja i dawnego przygrodzia. Łączny koszt: 32.861 zł. Zagospodaro-
wano na  nowo  teren zielony łącznie  z  wycinką drzew w złym stanie zdrowotnym, usunięciem żywopłotu, nasadzeniem drzew 
i krzewów, założeniem trawnika, zakupem 4 sztuk ławek. Łączny koszt: 46.611,17 zł 
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2009 r. - konserwacja krzeseł i fotela sta-
nowiących pierwotnie (pocz. XX w.) wy-
posażenie sali posiedzeń rady miejskiej 
w ratuszu oraz konserwacja zabytkowe-
go kredensu i szafy bibliotecznej.
Dotacja Gminy Miejskiej: 17.058 zł. 
Wartość zadania: 17.058 zł

2010 r. - Remont tynków wewnętrznych 
oraz wymiana stolarki okiennej w sie-
dzibie stowarzyszenia – wielkiej izbie 
kamienicy Rynek 11.
Dotacja 33.500 zł. 
Wartość zadania: 36.111,85 zł.

KLASZTOR OO. DOMINIKANÓW PRZY BAZYLICE PW. MB BOLESNEJ  

STOWARZYSZENIE MIŁOŚNIKÓW JAROSŁAWIA

W 2007 r. w klasztor  
OO. Dominikanów przy ba-
zylice pw. MB Bolesnej pro-
wadzono prace konserwatorskie malowideł ściennych zakrystii. 
Dotacja 70.000 zł. Wartość zadania: 236.214 zł. 

W 2008 r. kontynuowano te prace, na które Gmina Miejska  
przeznaczyła 70.000 zł. 

W 2009 r. przeprowadzono konserwację estetyczną wyposażenia 
zakrystii: mebli, obrazów i elementów rzeźbiarskich oraz baroko-
wej posadzki. Dotacja: 80.000 zł. Wartość zadania: 185.698 zł. 

Na 2010 r. zaplanowano konserwację  wyposażenia zakrystii : 
obrazów i relikwiarzy. Dotacja Gminy Miejskiej 68.000 zł. 

2007-2010 r.

Dotacja Gminy Miejskiej  

w latach 2007-2010: 288.000 zł
Wartość zadania: 490.038 zł. 

2009-2010 r.

Dotacja Gminy Miejskiej  

w latach 2009-2010: 50.558 zł
Wartość zadania: 53.169,85 zł. 

ZABYTKI
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Przeprowadzone prace przy pomniku obeli-
sku i mapie powiatu jarosławskiego z miej-
scami zbrodni hitlerowskich, wykonanej  
w tech. sgraffita na ścianie szczytowej eklek-
tycznej zabytkowej kamienicy Słowackiego 
24 - to hołd oddany poległym w czasie II woj-
ny światowej. Prace objęły także wykonanie  
i montaż nowej tablicy memoratywnej z brą-
zu o treści:  PAMIĘCI OBROŃCÓW OJCZYNY, 
KTÓRZY ODDALI ŻYCIE NA ZIEMI JAROSŁAW-
SKIEJ W LATACH II WOJNY ŚWIATOWEJ. SPOŁE-

CZEŃSTWO JAROSŁAWIA  
1 WRZEŚNIA 2009.

KAMIENICA PRZY UL. SŁOWACKIEGO 1

POMNIK WALK I MECZEŃSTWA ORAZ SGRAFFITO NA ELEWACJI

Prace remontowo-konserwatorskie przy elewacji III i IV kondygna-
cji kamienicy. 

 KAMIENICY PRZY UL. SŁOWACKIEGO 24
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Widok przed remontem.

2009 r.

Dotacja Gminy Miejskiej  

60.000 zł
Wartość zadania: 156.018,62 zł. 

Wartość zadania: 

62.854,22 zł
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ZABYTKI

2009 r.
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KONSERWACJA POMNIKA MB NIEPOKALANEJ przy ul. Jana Pawła II 

Pomnik z figurą MB Niepokala-
nej został wykonany w pracow-
ni rzeźbiarskiej Józefa Kuleszy  
z Krakowa. Pomnik ufundowano 
w 1904 r. z inicjatywy Komite-
tu Mariańskiego w Jarosławiu,  
w 50. rocznicę ogłoszenia przez 
papieża Piusa IX dogmatu  
o Niepokalanym Poczeciu NMP. 
W 2009 r. przypadła 105. rocznica 
wzniesienia pomnika oraz 155. 
ogłoszenia wspomnianego do-
gmatu.

W ramach zadania wykonano 
pełną konserwację technicz-
ną i estetyczną obiektu oraz 
ogrodzenie wokół pomnika,  
w nawiązaniu do oryginalnego 
zachowanego na przekazach 
ikonograficznych z pocz. XX w.

Widok przed remontem.

ZABYTKI

2009 r.

Wartość zadania: 44.600 zł

W ramach prac wykonano: izolację 
pionową przeciwwilgociową ścian 
fundamentowych od strony ze-
wnętrznej, wymianę stolarki okien-
nej i drzwiowej, remont elewacji, 
konserwację tablicy epitafijnej oraz 
odwodnienie powierzchniowe.

PREZBITERIUM CERKWI pw. ZAŚNIĘCIA NMP w Parku im. Cz. Puzon
2008 r.

Wartość zadania: 143.198 zł

Dotacja WKZ: 30.000 zł
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CMENTARZ STARY I „NOWY”
Cmentarz Stary

W latach 2007-2010 wykonano na-
wierzchnie z kostki brukowej alejek. 
Wartość zadania w 2007 r. - 56.276,43 zł, 
w 2008 r. -  51.022,40 zł, 
w 2009 r. - 59. 738,04 zł,
w 2010 r. - 57.264,48 zł. 
Całkowita wartość zadania: 224.30,35 zł.
W 2009 r. przeprowadzono remont ka-
plicy na Starym Cmentarzu i budynku 
administracyjnego. Obejmował on re-
mont wewnętrzny i zewnętrzny kaplicy, 
remont muru ogrodzeniowego i budyn-
ku administracyjnego. 
Wartość zadania: 24.220,36 zł.
Konserwacja XIX-wiecznych nagrobków. 
Prace polegały na oczyszczeniu, wzmoc-
nieniu, uzupenieniu drobnych ubytków  
i pęknięć oraz hydrofobizacji nagrobków 
konserwowanych w latach ubiegłych,   
a wymagających ponownej interwencji 
konserwatorskiej.
1. Pomnik nagrobny Brygidy z Juśkiewi-
czów Modrzejowskiej, 
2. Pomnik nagrobny Rodziny Seeligman-
nów i Chromych,
3. Pomnik nagrobny Jana Kamińskiego, 
4. Pomnik nagrobny Adeliny de Pielak 
Wapińskiej, 
5. Pomnik nagrobny Józefy z Jaroszów 
Wegemann.
Wartość zadania: 10.000 zł.

Rozpoczęto zadanie pn. „Prace pielęgnacyjno-
konserwatorskie zabytkowego drzewostanu 
na terenie cmentarza komunalnego „Starego” 
przy ul. Cmentarnej w Jarosławiu” z wykorzy-
staniem środków Wojwódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  
w Rzeszowie.
Dotacja Gminy Miejskiej: 71.476 zł. 
Wartość zadania: 130.000 zł

W 2010 r. na Starym Cmentarzu prze-
prowadzono konserwację czterech na-
stępujących nagrobków: 
1. Nagrobka Adolfa Dieziusa (1852-
1920) i jego żony Eugenii z Ossolińskich 
na Nowym Cmentarzu (kw. 13-2) - leka-
rza, radnego, a następnie wieloletniego 
burmistrza miasta. Wielce zasłużone-
go dla jego harmonijnego rozwoju. Za 
jego kadencji powstało wiele nowych 
ulic, gmachów użyteczności publicznej 
i szkół, zakładów przemysłowych oraz 
kamienic czynszowych.

ZABYTKI
2007-2010 r.

Wartość zadania: 447.005,84 zł

Dotacja Gminy Miejskiej: 71.476 zł

2. Nagrobka Antoniego Werbenca 
(1835-1895) na Starym Cmentarzu 
(kw.12) – radnego i asesora miasta Ja-
rosławia, który za działalność charyta-
tywną odznaczony został przez papieża 
Leona XIII Krzyżem zasługi.
3. Nagrobka Anny Dietzius z domu Ha-
wel (1793-1878) na Starym Cmentarzu 
(kw. 28) ciotki Adolafa Diziusa, której 
nagrobek wykonany został w firmie 
Edwarda Stehlika z Krakowa.
4. Grobowiec Stanisławy Żmudzińskiej 
(1890-1964)   na terenie Starego Cmen-
tarza w Jarosławiu (kw. 5-2). - wielo-
letniej komendantki Hufca Żeńskiego  
w Jarosławiu, ponad 40 lat zaangażowa-
nej w działalność harcerską.

Wszystkie nagrobki wymagały oczysz-
czenia, wzmocnienia, impregnacji  
i hodrofobizacjii. Wiele detali należało 
zrekonstruować na podstawie zacho-
wanych  przekazów ikonograficznych 
(metalowe ogrodzenie, łańcuchy, litery, 
krzyże, ubytki w kamieniu). 
Wartość zadania: 59.176,83

Cmentarz Komunalny „ Nowy” 

W roku 2007 wykonano prace konser-
watorskie przy zabytkowym kamien-
nym nagrobku w kwaterze nr 12 przed-
stawiającym Chrystusa modlącego się 
w Ogrójcu.  Wartość zadania: 23.000 zł.

W roku 2008 prace obejmowały wyko-
nanie oraz postawienie 42 krzyży be-
tonowych w kwaterze wojennej 1914-
1918. Łączny koszt zadania: 5.000 zł. 

Dodatkowo zajęto się remontem dwóch 
mogił zbiorowych 1939 r. 
Wartość zadania: 8.928,30 zł.
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Gminna Ewidencja Zabytków Miasta 
Jarosławia prowadzona jest w formie 
komputerowej bazy danych. Baza obej-
muje podstawowe informacje o obiek-
cie: określenie obiektu i jego lokaliza-
cję - adres, nr działki ewidencyjnej, czas 
powstania, materiał z jakiego został 
wykonany, stan zachowania, rodzaje 
zagrożeń, formę ochrony konserwator-
skiej oraz dokumentację fotograficzną 
poszczególnych obiektów. Baza jest 
stopniowo uaktualniana.
W 2008 r. została opracowana odrębna 
zakładka na stronie internetowej Urzędu 

ROZPOZNANIE I DOKUMENTOWANIE ZASOBU ZABYTKÓW...
Miasta poświęcona zabytkom. Obejmu-
je ona następujące informacje i tematy: 
Wybrane obiekty zabytkowe – krótka 
historia i dokumentacja fotograficzna.
Podstawy prawne  i obowiązki Gminy  
w zakresie ochrony zabytków. Wykazy 
obiektów zabytkowych podlegające 
prawnej ochronie konserwatorskiej na 
podstawie wpisów do rejestru zabyt-
ków nieruchomych (A), ruchomych (B) 
województwa Podkarpackiego, Miej-
scowego Planu Zagospodarowania 
Przestrzennego Zespołu Staromiejskie-
go oraz pozostające w Gminnej Ewi-

dencji Zabytków. Są one na bieżąco we-
ryfikowane i aktualizowane. Co to jest 
park kulturowy? A także Park Kulturowy 
Zespołu Staromiejskiego oraz Zespołu 
Klasztornego OO. Dominikanów w Ja-
rosławiu – zasięg i cel utworzenia parku. 
Dotacje – udzielanie i pozyskiwanie.  Re-
nowacje – planowane i wykonane pra-
ce remontowo konserwatorskie Gminy 
Miejskiej Jarosław oraz wykonywane  
w ramach dotacji z budżetu miasta za 
rok 2008 i 2009.

W tym roku prowadzone były prace remon-
towe klasztoru, w skład których wchodziło 
wykonanie izolacji części fundamentów .

Łaczny koszt dotacji w 2007 r.: 585.000 zł
Łaczny koszt dotacji w 2008 r.: 585.000 zł
Łączny koszt dotacji w 2009 r. 727.058 zł
Łączny koszt dotacji w 2010 r.  727.058 zł

ZGROMADZENIE SS. NIEPOKALANEK
2010 r.

Dotacja Gminy Miejskiej:  

25.000 zł
Wartość zadania: 50.331,74 zł

SUMA DOTACJI PRZEKAZANYCH PRZEZ GMINĘ MIEJSKĄ
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OSWIATA
PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 1 im. św. Królowej Jadwigi
Wykonano m.in. izolację przeciwwil-
gociową pionową i poziomą murów 
fundamentowych szkoły, a także re-
nowację tynków wewnętrznych pod-
piwniczenia wraz z powłokami malar-
skimi. Prace polegały na zbiciu starych 
tynków i  położeniu nowych, odtwo-
rzeniu elementów sztukaterii, poło-
żeniu cokołu z piaskowca, wykonaniu 
niezbędnych obróbek blacharskich.
2007 r. - 213.759,39 zł
2008 r. - 628.998,22 zł
2009 r. - 466.786,97 zł
2010 r. - 73.164,01 zł

2007-2010 r.

Wartość zadania w latach 2007-10:

1.849.495,56 zł

Dotacja WKZ: 80.000 zł 

PUBLICZNE GIMNAZJUM nr 2 im. ks. Stanisława Konarskiego
2007-2010 r.

Wykonano m.in. izolację przeciwwilgociową fundamentów, częściową wymianę stolarki okiennej (35 szt.), re-
mont sanitariatów, wymianę rur kanalizacyjnych zewnętrznych, izolację pionową fundamentów, remont sal lek-
cyjnych oraz ogrodzenia szkoły.
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Wartość zadania w latach 2007-10: 

 434.391,63 zł

2007 r. - 220.377,90 zł
2008 r. - 31.025,92 zł
2009 r. - 91.479,19 zł
2010 r. - 91.508,62 zł
Środki przekazała także  
Rada Rodziców.
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Wykonano kompleksowy remont elewacji, re-
mont więźby dachowej wraz z wymianą pokrycia 
dachowego, wymianę obróbek blacharskich, wy-
mianę części stolarki drzwiowej. 

PUBLICZNE GIMNAZJUM nr 3 im. ks. Jana Twardowskiego
(p. XVII w., rozbud. XIX w.) 

2007-2009 r.

Wartość zadania w latach 2007-09:  

957.765,15 zł

Dotacja WKZ: 80.000 zł

2007 r. - 220.938,25 zł   /   2008 r. - 590.037,02 zł
2009 r. - 92.368,99 zł

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 im. Stefa Żeromskiego
2007-2010 r.

Prace objęły m.in.: wymianę stolarki drzwiowej we-
wnętrznej, wykonanie konstrukcji dachu oraz pokry-
cia dachowego, wymianę stolarki drzwiowej, remont 
posadzek, malowanie pomieszczeń szkoły.
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plWartość zadania w latach 2007-10:  

1.624.132 zł

OSWIATA

2007 r. - 589.821 zł
2008 r. - 22.170 zł
2009 r. - 814.083 zł
2010 r. - 198.058 zł
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SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 im. ks. Piotra Skargi
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. W 2007 r. prace związane były m.in. z wykonaniem kraty drzwiowej wraz  

z montażem, prowadzono prace remontowo-budowlane (remont kuchni 
szkolnej). Koszt: 53.034 zł.

W 2008 r. prace remontowo-konserwatorskie polegały na wykonaniu izolacji 
pionowej murów fundamentowych szkoły (osuszeniu, odgrzybieniu, uszczel-
nieniu ścian fundamentowych, wykonaniu izolacji i nowych tynków w partii 
przyziemia od wnętrza budynku wraz z powłokami malarskimi).
Koszt: 131.534 zł.

2009 r. prace polegały na wymianie zniszczonych 
tynków, okien piwnicznych, drzwi głównych, wyko-
naniu nowej elewacji budynku wraz z kolorystyką. 
Koszt: 445.996 zł. Dotacja WKZ: 50.000 zł

W 2010 r.  przeprowadzono remont korytarza. 
Koszt: 10.395 zł.

2007-10 r.

Wartość zadania w latach 2007-10:  

640.959 zł

Dotacja WKZ: 50.000 zł

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 im. Stanisława Staszica
2007-2009 r.

Na przestrzeni lat 2007-2010 
r. przeprowadzono również  
remonty w nastepujących  
placówkach oświatowych:

Łącznie remonty wyniósły: 115.864,52 zł

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9 im. Tadeusza Kościuszki
2007-2010 r.

Łącznie remonty wyniósły: 17.168,12 zł

2007-10 r.

Łącznie remonty wyniósły: 815.448,62 zł Dotacja celowa w wysokości 100.000 zł na realizację programu – Pomoc Pań-
stwa w zakresie dożywiania z przeznaczeniem na remont pomieszczenia 
kuchni i stołówki.

OSWIATA
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Prace remontowo-konserwatorskie obejmowały m.in. remont więź-
by i pokrycia dachowego oraz elewacji frontowej i bocznej od stro-
ny Zespołu Szkół Spożywczych, remont elewacji tylnej budynku., li-
kwidację barier architektonicznych, przystosowanie obiektu szkoły  
dla osób niepełnosprawnych, remont sal lekcyjnych.
Dotacja WKZ wyniosła: 99.570 zł, natomiast Regionalny Ośrodek Po-
lityki Społecznej w Rzeszowie przeznaczył 178.663 zł

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 11 z Oddziałami Integracyjnymi 
im. Adama Mickiewicza

2007-2009 r.

Wartość zadania w latach 2007-09:  

982.701,53 zł

Dotacja WKZ: 99.570 zł
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie: 

178.663 zł Pozostałe placówki oświatowe:

ZESPÓŁ SZKÓŁ im. Jana Pawła II

Remonty w latach 2007-10 r.

Łącznie remonty wyniósły: 323.026 zł

ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH 
im. Książąt Czartoryskich
Łącznie remonty wyniósły: 694.010,19 zł

MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 1
Łącznie remonty wyniósły: 70.743,16 zł

MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 3
Łącznie remonty wyniósły: 118.871,32 zł

MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 4
Łącznie remonty wyniósły: 169.059,64 zł

MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 8
Łącznie remonty wyniósły: 318.207,40 zł

MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 9
Łącznie remonty wyniósły: 265.971,26 zł

MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 12
Łącznie remonty wyniósły: 118.871,32 zł

OSWIATA
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W RAMACH PROGRAMU „MOJE BOISKO - ORLIK 2012”

SALA GIMNASTYCZNA PRZY PUBLICZNYM GIMNAZJUM NR 2

OGÓLNODOSTĘPNY KOMPLEKS BOISK

Zakres rzeczowy inwestycji obejmował 
budowę boiska do gry w piłkę nożną  
z nawierzchnią syntetyczną, boisko 
wielofunkcyjne do gry w siatkówkę  
i koszykówkę z nawierzchnią poliureta-
nową, budynek zaplecza szatniowo-sa-
nitarnego oraz system ochrony alarmo-
wo-wizyjnej.

Z budżetu Gminy Miejskiej przeznaczo-
ne zostało: 676.554 zł.

Dotacje celowe: 
z budżetu Ministerstwa Sportu i Turysty-
ki: 333.000 zł,
z budżetu Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Podkarpackiego: 
333 000 zł.

Inwestycja obejmowała budowę wie-
lofunkcyjnej sali gimnastycznej o wy-
miarach 22,50 m x 36,95 m wraz z za-
pleczem socjalnym i sanitarnym oraz 
siłownią. Ponadto w ramach inwestycji 
zrealizowano: dwie sale informatyczne  
i salę lekcyjną, szatnie szkolne, kotłow-
nię, boisko wielofunkcyjne zewnętrzne 
o nawierzchni poliuretanowej, drogi we-
wnętrzne  oraz zieleń. Obiekt przystoso-
wany dla potrzeb osób niepełnospraw-
nych wyposażony został  w  monitoring 
zewnętrzny i wewnętrzny oraz kom-
pleksowo wyposażony został w  sprzęt  
sportowy i  meblo-
wy. Teren wokół 
sali gimnastycznej 
został w pełni za-
gospodarowany 
- wybudowano 
drogę wewnętrzną 
z parkingiem oraz 
ogrodzenie. 

1. PRZY ZESPOLE SZKÓŁ IM. JANA PAWŁA II

MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 4

MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 8

MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 9

MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 12

2007-2009 r.

Całkowita wartość projektu:

6.369.399 zł 
Dofinansowanie z Funduszu  

Rozwoju Kultury Fizycznej:  

200.000 zł

2008 r.

Łączny koszt inwestycji:

1.342.552 zł 

OSWIATA
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3. PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 10

Zakres rzeczowy obejmował wykonanie 
boiska piłkarskiego o wymiarach 30 m x 
62 m o nawierzchni syntetycznej, boiska 
wielofunkcyjnego przeznaczonego do 
koszykówki i piłki siatkowej o wymiarach 
19.1 m x 32.1 m o nawierzchni poliure-
tanowej, budynku zaplecza sanitarno 
- szatniowego, oświetlenia terenu, ogro-
dzenia, utwardzenia, muru oporowego.

Wkład finansowy:   
Ministerstwo Sportu  
i Turystyki - 322.000 ZŁ 
Urząd Marszałkowski  
Województwa Podkarpackiego 
- 330.000 ZŁ   
Gmina Miejska - 324.729 ZŁ

2. PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 4

Zakres rzeczowy inwestycji obejmował 
budowę boiska ze sztuczna trawą do 
gry w piłkę nożną, boisko wielofunk-
cyjne z nawierzchnią poliuretanową 
do gry w piłkę siatkową i koszykówkę, 
utwardzenia i ciągi piesze, drogę dojaz-
dową, parking, oświetlenie zewnętrz-
ne, modułowy budynek zaplecza oraz 
instalacje sanitarne.

2009 r.

Całkowita  
wartość inwestycji:

976.729 zł 

fo
t. 

G.
 K

ul
as

2010 r.

Planowany koszt inwestycji: 
1.114.000 zł

W tym: z budżetu Gminy 
Miejskiej: 448.000 zł

Dotacje celowe: z budżetu 
Ministerstwa Sportu i Tury-

styki: 333.000 zł,

Z budżetu Urzędu  
Marszałkowskiego  

Województwa  
Podkarpackiego: 333.000 zł

OSWIATA
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Ze względu na bardzo zły stan technicz-
ny istniejącego przedszkola, co zostało 
wykazane w ekspertyzie technicznej 
oraz niespełnianie norm i przepisów 
w zakresie użytkowania tego rodzaju 
obiektów zaszła konieczność budowy 
nowego przedszkola. 

W roku 2009 opracowana została in-
wentaryzacja budowlana i ekspertyza 
konstrukcyjno-budowlana stanu tech-
nicznego istniejącego przedszkola, 
program funkcjonalno-użytkowy oraz 
przeprowadzona została procedura 
przetargowa na kompleksowe wyko-
nanie projektu budowlano-wykonaw-
czego 4-oddziałowego przedszkola   
i 2- oddziałowego żłobka.

W roku 2010 opracowany został projekt budowlano-wykonawczy 
oraz wyłoniony został w drodze przetargu nieograniczonego wy-
konawca robót budowlanych. Od września 2010 r.  prowadzone 
są roboty budowlane. Aktualnie trwają roboty rozbiórkowe. 

BUDOWA PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NA OS. KOMBATANTÓW
2009-2012 r.

Całkowita wartość inwestycji:

5.814.360 zł 

Ważnym zadaniem inwestycyjnym 
realizowanym przez: Szkołę Podsta-
wową Nr 7 im. Stanisława Staszica, 
Szkołę Podstawową Nr 9 im. Tade-
usza Kościuszki, Szkołę Podstawową 
Nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi 
im. Adama Mickiewicza jest budowa 
placów zabaw dla dzieci w ramach 
Rządowego programu wspierania  
w latach 2009-2014 organów prowa-
dzących w zapewnieniu bezpiecz-
nych warunków nauki, wychowania 
i opieki w klasach I-III szkół podsta-
wowych i ogólnokształcących szkół 
muzycznych I stopnia - „Radosna 
szkoła”. Zakres rzeczowy obejmuje 
dostawę i montaż urządzeń zaba-
wowych, ławek, wykonanie chodni-
ków oraz podłoży bezpiecznych pod 
urządzenia zabawowe z nawierzch-
ni poliuretanowej. Planowany okres 
oddania do użytku: listopad 2010 r.
Planowany koszt realizacji zadania 
wynosi 486.300 zł, z czego 243.150 
zł (50%) to środki pochodzące z do-
tacji celowej Podkarpackiego Urzę-
du Wojewódzkiego.

PLACE ZABAW  
DLA DZIECI

SPORT - KULTURA FIZYCZNA - WYPOCZYNEK
Znaczną pomocą finansową wspierano 
działalność szkoleniowa dzieci i młodzie-
ży prowadzoną w klubach sportowych 
naszego miasta. W ramach konkursów 
ofert wyłaniano podmioty do realizacji 
zadań Gminy Miejskiej Jarosław w za-
kresie kultury fizycznej i sportu. Łącznie 
od 2007 do 2010 roku jarosławskie klu-
by sportowe na prowadzenie tej działal-
ności otrzymały środki w wysokości:
a). na 2007 r. - 357.000 zł 
b). na 2008 r. -371.000 zł,
c). na 2009 r. - 752.000 zł,
d). na 2010 r. - 564.000 zł. 
Ogółem na działalność szkoleniową 
przekazano kwotę 2.044.000 zł. Jest to 
kwota blisko trzykrotnie większa od tej 
jaką przeznaczono na ten cel w latach  
2003 -2006.

Pierwszy raz od 2008 r. Burmistrz Miasta 
Jarosławia miał możliwość wspierania 
finansowego działań zmierzających do 
rozwoju sportu kwalifikowanego na te-
renie naszego miasta.
Łącznie w omawianym okresie na ten 
cel wydatkowano: 926.000 zł.
Wysokość środków jakie przeznaczone 
zostały na organizację – współorga-
nizację imprez sportowo – rekreacyj-
nych wyniosła 162.000 zł. Dążąc do 
propagowania turystyki rowerowej 
wśród mieszkańców miasta w latach 
2007-2010 Jarosław gościł uczestników  
(w tym znanych kolarzy oraz byłych pol-
skich olimpijczyków) Międzynarodowe-
go Wyścigu Kolarskiego Olimpijczyków  
i „Solidarności”.  

MONITORING WIZYJNY w szkołach...
Gmina Miejska Jarosław otrzymała w 2007 r. w ramach programu „Monitoring 
wizyjny w szkołach i placówkach” zainstalowała system monitoringu w ośmiu 
szkołach, w jednej zmodernizowano i rozszerzono działający monitoring. Łącz-
na kwota: 118.918 zł, z czego 9. 011 zł stanowiła dotacja celowa od Wojewody 
Podkarpackiego. Również w 2009 r. Gmina Miejska otrzymała w ramach w/w 
programu dofinansowanie na modernizację i rozszerzenie działającego w SP nr 
6 sieci monitoringu wizyjnego. Łączna kwota: 4.196 zł, z czego 3.426 zł stanowi-
ła dotacja celowa od Wojewody Podkarpackiego.

OSWIATA
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„PRAWO DLA KAŻDEGO”
2005-2010 r.

Bezpłatna pomoc prawna udzielana 
ma służyć poprawie świadomości w za-
kresie praw przysługujących każdemu 
człowiekowi i tym samym wpłynąć na 
zwiększenie poczucia bezpieczeństwa 
prawnego zarówno w ramach państwa, 

jak i w wymiarze społeczności lokalnej. 
W okresie ostatnich czterech lat w ra-
mach programu porad prawnych udzie-
lało 16 prawników, a z ich pomocy sko-
rzystało łącznie 1600 osób.

„PIERWSZA POMOC  
  RATOWNICY SĄ WŚRÓD NAS”

2007-2010 r.

Celem programu jest edukacja, jak 
najszerszej grupy odbiorców tj. dzieci, 
młodzieży i dorosłych w zakresie zasad 
udzielania pierwszej pomocy przed-
medycznej przed przybyciem służb 
specjalistycznych. Pierwsze kroki w re-
alizacji programu ukierunkowano na 
dorosłych pracujących z dziećmi i mło-

dzieżą. Instruktorzy udzielali 1. Szkole-
nia kierowane są do młodzieży, szkolnej, 
nauczycieli, pracowników Urzędu Mia-
sta. Burmistrz Miasta Jarosławia organi-
zuje także turniej wiedzy i umiejętności  
w zakresie udzielania pierwszej pomo-
cy. 

Niskie poczucie bezpieczeństwa miesz-
kańców Jarosławia i wzrost przestęp-
czości na lokalnym terenie spowodo-
wały, że władze samorządowe miasta 
Jarosławia przystąpiły do długotermi-
nowych działań zmierzających do po-
prawy tego stanu rzeczy. W poczuciu 
odpowiedzialności za bezpieczeństwo 
mieszkańców, opracowany został pro-
gram „Bezpieczny Jarosław – program 
poprawy bezpieczeństwa i porządku 
publicznego mieszkańców miasta, po-
wiatu, gminy, dzielnicy, parafii, osiedli, 
szkoły...”, który został przyjęty do reali-
zacji uchwałą Rady Miasta Jarosławia Nr 
254/XXX/2004 z dnia 21 czerwca 2004 r.
Odpowiedzialny za realizację pro-
gramu jest Wydział Bezpieczeń-
stwa i Zarządzania Kryzysowego. 
W ramy programu na stałe wpisały się 
działania profilaktyczne skierowane do 
różnych grup jarosławskiej społeczno-
ści. Szczególne znaczenie nadano dzia-

łaniom profilaktycznym prowadzonym 
wśród jarosławskich dzieci i młodzieży.
Wspieraniem działań w ramach pro-
gramu zajmuje się Rada Programowa 
„Bezpieczny Jarosław” (społeczny organ 
kolegialny zajmujący się problematyką 
bezpieczeństwa i porządku publiczne-
go). Spotkania Rady Programowej od-
bywają się cyklicznie, co najmniej dwa 
razy do roku. Zazwyczaj w spotkaniach 
uczestniczą przedstawiciele rad dzielnic 
z terenu miasta, przedstawiciele służb 
mundurowych oraz innych instytucji za-
interesowanych tematyką bezpieczeń-
stwa. W trakcie spotkań omawiane są 
działania podejmowane w ramach pro-
gramu, prezentowane informacje służb 
mundurowych dot. stanu bezpieczeń-
stwa na terenie miasta Jarosławia, a tak-
że w ramach dyskusji wymieniane spo-
strzeżenia dot. stanu bezpieczeństwa 
w poszczególnych dzielnicach miasta.

W ramach realizacji programu "Bezpieczny Jarosław", w okresie 2006-2010 podej-
mowano szereg działań mających na celu poprawę stanu bezpieczeństwa i porząd-
ku publicznego w Jarosławiu. Należy do nich zaliczyć np. realizację n/w programów:

BEZPIECZENSTWO
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„BEZPIECZNY INTERNET”
2008-2010 r.

Głównym założeniem programu jest 
podniesienie świadomości społecznej 
na temat zagrożeń wynikających z sze-
rokiego dostępu dzieci i młodzieży do 
Internetu. W naszym mieście, przedsię-
wzięcie to zostało zainicjowane przez 
Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką 
w Przemyślu Filia w Jarosławiu, która 
jednocześnie koordynowała realizację 

„MAMMOGRAFIA”
2010 r.

Badaj swoje piersi

mammo
grafia

Populacyjny
Program
Wczesnego
Wykrywania
Raka Piersi

To nie moda to m¹droœæ!

Zapraszamy na bezpùatne 
badania mammograficzne 

mieszkanki Jarosùawia 
- Panie w wieku 50-69 lat.

Urz¹d Miasta Jarosùawia 
Wydziaù Bezpieczeñstwa 

i Zarzàdzania Kryzysowego 
tel. 16 624 87 81

W ramach programu oczekujemy na Panie w:

Przychodni Specjalistyczno-Diagnostycznej
ul. Grunwaldzka 1 w Jarosùawiu
Rejestracja mammograficzna (bez skierowania)
I Piætro, pokój nr 107 (Gabinet Poùoýnej)
tel. 16 623-36-06, 16 621-71-14

 Kaýda z Pañ, bior¹ca udzia³ w badaniu jest uprawniona do udzia³u w losowaniu atrakcyjnych nagród.
Sponsorzy :

WYGRYWAJ NAGRODY !

EMDEX
AGD RTV
ul.3-go  Maja 38 Tel. 0.16 621 38 30

market

Celem programu jest zachęcenie 
mieszkanek Jarosławia (w przedziale 
wiekowym od 50 do 69 roku życia) do 
poddania się bezpłatnym badaniom 
mammograficznym w ramach Popu-
lacyjnego Programu Wczesnego Wy-
krywania Raka. Powyższy cel realizo-
wany jest poprzez rozpowszechnianie 
okolicznościowych plakatów i ulotek,  
a także kierowanie imiennych zaproszeń 
na badanie mammograficzne. Istotnym 
elementem programu jest możliwość 

wygrania przez uczestniczki badań 
atrakcyjnych nagród rzeczowych. Po 
każdym kwartale spośród kuponów 
wrzuconych przez panie do specjalnie 
przygotowanej w tym celu urny, doko-
nuje się aktu losowania nagród. Raz na 
kwartał, szczęśliwym posiadaczkom wy-
losowanych kuponów, burmistrz miasta 
wręcza nagrody rzeczowe. W okresie od 
kwietnia do października 2010 r. udział 
w badaniach mammograficznych wzię-
ło 3 300 kobiet.

przedsięwzięć związanych z obchodami 
Dnia Bezpiecznego Internetu na tere-
nie Jarosławia. W programie uczestni-
czą wszystkie szkoły specjalnie dla nich 
ogłaszane są konkursy związane z bez-
pieczeństwem w sieci. Każdego roku or-
ganizowana jest uroczysta konferencja 
podsumowująca realizację programu. 

„OGÓLNOPOLSKI PROGRAM   
  ODPOWIEDZIALNEJ SPRZEDAŻY 
  STOP 18

2007-2010 r.

Głównym celem Programu jest zapobieganie dostępowi mło-
dych ludzi do wyrobów tytoniowych w punktach sprzedaży. 
W Jarosławiu program został poszerzony o problematykę 
sprzedaży napojów alkoholowych nieletnim. Cel realizowany 
jest przez promowanie przepisów prawa dotyczących m.in. 
zakazu sprzedaży wyrobów tytoniowych niepełnoletnim oraz 
prawa sprzedawców do żądania dokumentów potwierdzających pełnoletniość. Jednym z ważnych etapów tego programu 
jest badanie „Tajemniczy klient” – polegające na sprawdzaniu przez ankieterów, w jaki sposób jarosławscy sprzedawcy re-
spektują obowiązujące przepisy prawne dot. sprzedaży alkoholu i papierosów osobom niepełnoletnim. Corocznie badanie 
przeprowadzane jest w kilkudziesięciu placówkach handlowych, a uzyskane wyniki badania dają obraz/monitorują/ stosunku 
sprzedawców do przestrzegania prawa w tym zakresie. 

BEZPIECZENSTWO
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Monitoring wizyjny funkcjonuje w try-
bie ciągłym przez 24 godziny na dobę. 
Operatorzy kamer obsługują również 
numer telefonu alarmowego 986, po 
godzinach pracy Straży Miejskiej. Obec-
nie w ramach systemu monitoringu 
wizyjnego miasta Jarosławia funkcjo-
nuje 15 kamer monitorujących. System 
ten podlega sukcesywnej rozbudowie 
oraz modernizacji w miarę posiadanych 
środków finansowych. 

2007 r. 
Zakup 12 kamery na budynku ABC przy 
ul. Pruchnickiej. Wydatkowano kwotę 
50.371 zł. 

2008 r.
Rozstrzygnięto przetarg związane z do-
stawą 2 kamer monitorujących. Kamery 
zostały zamontowane na budynku przy 
ul. Węgierskiej oraz w tunelu dworca 
PKP. Wartość zainstalowanych urządzeń 
99.890 zł.

2009 r.
Rozstrzygnięto przetarg na dostawę 
15 kamery monitorującej, która została 
umieszczona na budynku przy ul. Kasz-
telańskiej (Mały Rynek). Wydatkowano 
na ten cel kwotę 48.200 zł.

Sponsorzy: 

Nie pozwól nietrzeŸwemu

Projekt graficzny wykona³a uczennica ZSP w Jaros³awiu  Monika Sochacka

MZK Jaros³aw sp. z o.o.

„KAMPANIA PROWADZĘ - JESTEM TRZEŹWY”
2010 r.

To szeroka inicjatywa, mająca na celu 
propagowanie trzeźwości wśród kieru-
jących pojazdami, uświadamianie, że nie 
powinniśmy pozostawać bierni w sytu-
acji, gdy nasi bliscy, przyjaciele, znajomi 
zajmują miejsce za kierownicą pojazdu 
po wcześniejszym spożyciu alkoholu. 
W ramach tego programu zorganizo-
wano m.in. konferencję pod hasłem 
„Prowadzę jestem trzeźwy”, spotkania 
z uczniami szkół ponadgimnazjalnych, 
połączone z prezentacją interesujące-
go filmu profilaktycznego. Do udziału 
w akcji zaproszono proboszczów jaro-
sławskich parafii, władze samorządowe 
powiatu jarosławskiego, policję, dyrek-

cje szkół, oraz szereg organizacji i insty-
tucji z terenu miasta, które stały się jego 
współorganizatorami. Propagowanie 
akcji odbywało się za pośrednictwem 
lokalnych mediów, ogłoszeń parafial-
nych, plakatów informacyjnych oraz ba-
nerów rozmieszczonych w najbardziej 
uczęszczanych punktach miasta.  Funk-
cjonariusze Policji oraz Straży Miejskiej 
wspólnie, w wybranym dniu tygodnia, 
przeprowadzali akcję kontroli trzeźwo-
ści kierujących pojazdami. W jej trakcie 
kontrolowanym kierowcom pojazdów 
wręczano ulotki informacyjne oraz ga-
dżety programu. Program skierowano 
do wszystkich mieszkańców miasta.

MONITORING  
WIZYJNY

2007-2010 r.

Koszt kamer wizyjnych  

w latach 2007-2009 :

198.461 zł 

BEZPIECZENSTWO
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W okresie styczeń 2007 - październik 2010 pracownicy 
dyżurni monitoringu wizyjnego zgłosili funkcjonariu-
szom Straży Miejskiej i Policji - 2233 przypadków zaob-
serwowanych zdarzeń, mających charakter wykroczeń 
lub przestępstw. 

MONITORING - ZDARZENIA

W okresie 2006-2010 Straż Miej-
ska działała w 15-osobowej ob-
sadzie tj. komendant, kierownik 
referatu i 13 funkcjonariuszy.

Z inicjatywy Straży Miejskiej oraz 
dzięki środkom z Urzędu Miasta 
w latach 2008-2010 przepro-
wadzono działania wspierające 
ogólnopolską Kampanię Parkin-
gową pod hasłem „Czy napraw-
dę chciałbyś być na naszym miej-
scu?”. Jej celem było przybliżenie 
społeczeństwu potrzeb i proble-
mów osób niepełnosprawnych 
poruszających się pojazdami,  
a w szczególności przy parkowa-
niu na miejscach dla nich wyzna-
czonych.

W ramach współpracy z placów-
kami oświatowymi na terenie Ja-
rosławia Straż Miejska corocznie 
realizowała program pn. „Bez-
pieczna droga do szkoły”, „Odpo-
wiedzialność prawna nieletnich” 
oraz „Sztuczne ognie - bezpiecz-
ne święta”.

DZIAŁANIA STRAŻY MIEJSKIEJ

W minionej kadencji Straż Miejska 
kontynuowała współpracę z ja-
rosławską Policją, której ramy za-
kreślone zostały w porozumieniu 
zawartym w 2004 roku pomiędzy 
Burmistrzem Miasta Jarosławia,  
a Komendantem Powiatowym 
Policji w Jarosławiu. Polegała ona 
na organizowaniu wspólnych tzw. 
„patroli mieszanych oraz akcji jak 
np.: „Trzeźwy poranek”, czy „Alko-
hol - ograniczona dostępność”. 

2006-2010 r.

Patrole samodzielne - 9231
Patrole z Komenda Policji - 1043
Realizacja interwencji zgłoszonych  
przez mieszkańców - 2541
Mandaty kredytowe +gotówkowe - 3462 
Pouczenia - 15075
Wnioski do Sądu Rejonowego, Wydział Grodzki  - 217  
 

Niektóre cyfry z pracy stra-
ży Miejskiej na przestrzeni 

mijającej kadencji przedsta-
wiają się następująco:

BEZPIECZENSTWO
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Opracowany został wieloletni do-
kument programowy wyznaczający 
podstawowe kierunki działań dla roz-
woju Gminy Miejskiej Jarosław, który 
uwzględnia wszystkie aspekty funk-
cjonowania w wymiarze społeczno-go-
spodarczym. Strategia Rozwoju Miasta 
Jarosławia na lata 2008-2015 przyjęta 
została uchwałą Nr 326/XXXI/08 Rady 
Miasta Jarosławia z dnia 26.05.2008 r.

Opracowany został wieloletni dokument stanowiący 
podstawę do ubiegania się różnych inwestorów z tere-
nu miasta o dofinansowanie podejmowanych działań 
ze środków Unii Europejskiej. Lokalny Program Rewi-
talizacji przyjęty został uchwałą Nr 888/LXXVI/10 Rady 
Miasta Jarosławia z dnia 09.08.2010 r.

PROJEKT MODERNIZACJi PŁYTY RYNKU

W ramach zadania od 2007 r. prowadzo-
ne są procedury związane z przygotowa-
niem inwestycji do realizacji: 

W 2007 r. opracowana została koncepcja 
urbanistyczno-architektoniczna zago-
spodarowania płyty Rynku. Po jej pozy-
tywnym uzgodnieniu z Podkarpackim 
Wojewódzkim Konserwatorem Zabyt-

STRATEGIA ROZWOJU  
MIASTA JAROSŁAWIA  
na lata 2008-2015

2008 r.

Wartość zadania: 12.200 zł

AKTUALIZJA LOKALNEGO 
PROGRAMU REWITALIZACJI 
MIASTA JAROSŁAWIA 
na lata 2009-2015

2009-2010 r.

Wartość zadania: 10.000 zł

2007 - 2010 r.

Koszt projektu: 

489.139 zł

ków, w 2008 roku przeprowadzony został 
przetarg nieograniczony w wyniku które-
go zawarta została umowa na opracowa-
nie projektu budowlanego modernizacji 
płyty Rynku.  

W 2008 r. wykonane zostały prace arche-
ologiczne na Placu św. Michała, które mia-
ły na celu zinwentaryzowanie reliktów XV 

w. kolegiaty Wszystkich Święty, której na-
rys przewidziany jest do uczytelnienia na 
nowej nawierzchni Rynku.                   

W 2009 r. zakończony został projekt mo-
dernizacji płyty Rynku. 

W 2010 roku uzyskane zostało pozwole-
nie na budowę. Aktualnie przygotowywa-
ny jest wniosek o dofinansowanie inwe-
stycji ze środków Unii Europejskiej. Termin  
składania wniosków upłynął 18 listopada 
2010 r.

DOKUMENTACJE
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Koncepcja zagospodarowania wska-
zanego obszaru stanowi podstawę do 
rozpoczęcia dyskusji nt. sposobu oży-
wienia wskazanego obszaru, niezwykle 
ważnego w przestrzeni urbanistycznej 
miasta. Przewiduje ona m.in. wprowa-
dzenie platformy w obszarze międzymu-
rza ze schodkami prowadzacymi do fosy, 
wprowadzenie gastronomii, wytyczenie 
ścieżki edukacyjno-rekreacyjnej w ciągu 
wału, wprowadzenie ekspozytorów ob-
razujących historię miasta, odpowiednie 
oświetlenie obiektów. Fundamentem 
realizacji zamierzenia pozostaje remont  
i konserwacja Bramy Krakowskiej oraz mu-
rów ulegających stopniowej destrukcji.

Łącznie z koncepcją zadanie obje-
ło: inwentaryzację wiedzy konser-
watorskiej i architektonicznej doty-
czącej bramy krakowskiej i murów 
wraz z najbliższym otoczeniem,
ekspertyzę oceniającą trwałość obiek-
tów będących przedmiotem zamó-
wienia, program prac konserwator-
skich dla tych obiektów.

KONCEPCJA ARCHITEKTONICZNO-URBANISTYCZNA 

Dawna brama miejska z ok. poł. XVI w., obecnie zachowana w partii piwnic, gór-
ne kondygnacje rozebrano w XVIII w. Istniejąca część nad nawierzchnią ulicy po-
chodzi z lat 70. XX w. Na zachód od bramy zachował się fragment systemu fortyfi-
kacyjnego z XVII w. - kurtyna zachodnia murów obronnych miasta z fosą i wałem.

ZAGOSPODAROWANIA SYSTEMU FORTYFIKACYJNEGO PRZY  UL. GRODZKIEJ

2009 r.

Wartość zadania: 

47.580 zł

RYNEK 5 i 6 - MUR GRANICZNY
- Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego re-
montu muru granicznego między posesjami Rynek 5a i 6. 

- Opracowanie koncepcji zagospodarowania podwórza 
kamienicy Rynek 5a. Projekt obejmuje niwelację tere-
nu posesji Rynek 5a, rozbiórkę magazynu i betonowe-
go zbiornika na wodę zlokalizowane w bezpośrednim 
sąsiedztwie  muru granicznego, remont  i odtworzenie 
muru z cegły ceramicznej pełnej (nie tynkowany) z wy-
kończeniem korony muru dachówką ceramiczną; wyko-
nanie furtki w murze między sąsiadujacymi posesjami.

2009 r.

Wartość zadania: 

12.000 zł

DOKUMENTACJE
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KAPLICZKA PRZY UL. BENEDYKTYŃSKIEJ

Opracowanie dokumentacji dla ka-
pliczki obejmowało: wyniki badań 
stratygraficznych warstw malarskich 
na kapliczce; program prac remonto-
wo-konserwatorskich wraz z inwen-
taryzacją budowlaną kapliczki; pro-
gram prac konserwatorskich do rzeźb 
z kapliczki: św. Jana Nepomucena, 
Matki Bożej i Chrystusa Ukrzyżowa-
nego; dokumentację kosztorysową. 

2009 r.

Wartość zadania: 

3.000 zł

CENTRUM LOGISTYCZNE

Jarosław jest idealnym miejscem do powstania takiej placówki. Położo-
ny przy przejściu granicznym w Korczowej i Medyce odciąży je i uspraw-
ni przewoźnikom przekraczanie granicy. Do budowy siedziby Cen-
trum Logistycznego wraz z infrastrukturą dojdzie w tym roku. Izba Celna  
w Przemyślu aplikuje o dofinansowanie budowy ze  środków unijnych - w ramach 
Programu Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina  2007-2013. 

Nowoczesne budynki z infrastruktu-
rą, parkingowym zapleczem i przede 
wszystkim kompleksowa baza prze-
ładunkowa powstaną przy ul. Kra-
kowskiej na działce po byłej „cegielni”. 
 
Decyzja zapadła w Urzędzie Miasta Ja-
rosławia na początku września 2009 r. 
Podpisane zostało wówczas porozu-
mienie między Burmistrzem Miasta 
Jarosławia Andrzejem Wyczawskim  
i Dyrektorem Izby Celnej w Przemyślu 
Piotrem Danielem o powstaniu Cen-
trum Logistycznego w Jarosławiu - no-
woczesnego oddziału przemyskiej Izby 
Celnej. Inwestorem i realizatorem budo-
wy siedziby Centrum będzie Izba Celna. 

2009 r.

Gmina Miejska Jarosław przekazała na 

ten cel działkę o powierzchni 2,80 ha  

i wartości 1 mln 950 tys. położoną przy ul. 

Krakowskiej (tereny po byłej cegielni). 

DOKUMENTACJE
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WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA NIERUCHOMOŚCI  
PRZY UL. GRUNWALDZKIEJ 18

WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA NIERUCHOMOŚCI  
PRZY UL. SŁOWACKIEGO 32

WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA NIERUCHOMOŚCI PRZY UL. OPOLSKIEJ 1

Opracowanie dokumentacji projekto-
wo-kosztorysowej na remont dachu  
i elewacji kamienicy.

Opracowanie dokumentacji projekto-
wo-kosztorysowej na remont elewacji 
kamienicy.

Opracowanie dokumentacji projekto-
wo-kosztorysowej na remont elewacji 
kamienicy.

Całość zadania: 15.000 zł

Całość zadania: 20.000 zł

Całość zadania:  
26.000 zł

2009 r.

Dotacja Gminy: 

13.000 zł

2009 r.

Dotacja Gminy: 

7.000 zł

Dotacja Gminy: 

10.000 zł

2009 r.

DOKUMENTACJE
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CMENTARZ KOMUNALNY

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU DLA INWESTYCJI  
CMENTARZA KOMUNALNEGO  - PLANSZA ZBIORCZA

skala 1:500
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Teren objęty opra-
cowaniem położony 
jest w płd.-zach. części 
miasta, w obszarze ogra-
niczonym od wschodu 
linią PKP, od południa ul. 
Szczytniańską, od zachodu 
ul. Lotników, zaś od półno-
cy terenami eksploatacji gliny  
z cegielnią (nieczynne) - łączna 
powierzchnia działki 14,1 ha. 

Na tym terenie znajdują się obec-
nie użytkowane rolniczo pola 
uprawne, wolne od zabudowy miesz-
kaniowej. Po stronie wschodniej znaj-
duje się obecnie funkcjonujący cmen-
tarz. Teren ten nie podlega ochronie 
konserwatorskiej, nie jest też objęty zasię-
giem obszaru górniczego. W chwili obecnej 
kończą się procedury wywłaszczeniowe. 1,5 
ha nieruchomości ma nieustalonych właścicieli  
i działki te zostały wywłaszczone przez Gminę Miejską, a ustalone środki zo-
stały złożone w depozycie sądowym. Inwestycja będąca przedmiotem opra-
cowania obejmuje: budowę cmentarza komunalnego wraz z obiektami 
kubaturowymi do jego obsługi tj. kaplicą cmentarną, budynkiem przedpogrze-
bowym, budynkiem administracyjnym, pawilonami handlowymi oraz w zakre-
sie obsługi komunikacyjnej budowę drogi dojazdowej od ul. Szczytniańskiej  
z parkingiem na 458 miejsc postojowych..

Na całej powierzchni  cmentarza 
przewidzianych jest 19.350  miejsc 
pochówku, w tym: grobów trady-
cyjnych 13.472, grobów urnowych 
ziemnych 2.380, grobów urnowych  
kolumbariów 3.498.

Według założeń inwestora prace będą 
realizowane w dwóch etapach.

Sporządzono i uchwalono:
1. MPZP - obszaru „Zespołu Sta-
romiejskiego” (zabudowa miesz-
kaniowo - usługowa )- pow. 35 
ha-  wrzesień 2007 r. 
2. MPZP - obszaru terenu pomię-
dzy ulicami Grunwaldzką, Sikor-
skiego, Słowackiego i Piekarską 
(zabudowa mieszkaniowo-usłu-
gowa w tym tereny wielkopo-
wierzchniowe obiekty handlowe) 
- pow.8, 40 ha -  grudzień 2008 r.

2009 r.

2007-2010 r.
MIEJSCOWE PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

3. MPZP - obszaru „Morawska 
Północ” (zabudowa produkcyjna, 
składów, magazynów, usług)   - 
pow. 34  ha - uchwalony marzec 
2009 r. 
4. MPZP  - obszaru w rejonie ulicy 
Boczna Sanowa (zabudowa jed-
norodzinna z usługami) -   pow. 
16 ha – marzec 2009 r.
5. MPZP - obszaru „Spółdzielcza” 
(zabudowa usługowa w tym 
wielkopowierzchniowych obiek-

tów handlowych i jednorodzinna 
z usługami)-  pow. 11,50 ha -  paź-
dziernik 2009 r. 
6. MPZP - obszaru „Sportu i rekre-
acji przy ul. Bandurskiego” (zabu-
dowa usług sportu i  rekreacji)-  
pow. 3,20  ha- październik 2009 r.   
7. MPZP - Obszaru „Za Parkiem” 
(zabudowa mieszkaniowa jedno-
rodzinna, wielorodzinna      i usłu-
gowa) - pow. 108, 69 ha -  kwie-
cień 2010 r. 

DOKUMENTACJE
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Dla Komendy Powiatowej Państwowej 
Straży Pożarnej w Jarosławiu - party-
cypacja w kosztach zakupu specjalne-
go samochodu operacyjnego. 

I. Dofinansowanie zakupu specjalistycznego 
sprzętu diagnostycznego - artroscopu. 

Miasto wspiera działalność instytucji nie podległych Burmistrzowi Miasta,  
ale świadczących usługi dla mieszkańców Jarosławia.

KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ  
w Jarosławiu

2008 r.

Dotacja Gminy: 

15.000 zł

CENTRUM OPIEKI MEDYCZNEJ w Jarosławiu
2008 r.

Dotacja Gminy: 

I.   139.653,19 zł 

II.   60.346,81 zł

II. Dofinansowanie zakupu specjalistycznego sprzętu dia-
gnostycznego (kompletne instrumentarium do specjali-
stycznych zabiegów ortopedycznych, kolposkop dla od-
działu ginekologicznego, centrala intensywnego nadzoru 
kardiologicznego).

KOMENDA POWIATOWA POLICJI w Jarosławiu
2008 r.

Dotacja Gminy: 

5.000 zł
I. Partycypacja w 
kosztach doposaże-
nia KPP w Jarosławiu 

II. Ppartycypacja w kosztach doposażenia KPP 
w Jarosławiu („patrole ponadnormatywne”)

Dotacja Gminy: 

20.000 zł

DOFINANSOWANIA



52 www.jaroslaw.pl/biuletyn/| BIULETYN | NR 11/2010

R2
0

0
6

-1
0

KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

Jarosławska Straż Pożarna otrzymała 
średni samochód ratowniczo-gaśniczy 
/Mercedes Unimog typu GBA 2,5/16/ 
oraz kontener specjalny z wyposaże-
niem inżynieryjno-technicznym.

KOMENDA POWIATOWA POLICJI
Policja otrzymała dofinansowanie z bu-
dżetu Gminy Miejskiej na patrole w celu 
podniesienia bezpieczeństwa w mieście.

Zakup niskopodłogowego mikrobusa dla Miejskiego Przed-
siębiorstwa Komunikacji. Mikrobus sprowadzony ze Szwecji 
- używany, ilość miejsc siedzących: 18, ilość miejsc stojących: 
20. Pojazd wyposażony w platformy ręczne umożliwiające 
wjazd niepełnosprawnych na wózkach oraz mocowanie wóz-
ków do podłogi. Całość kwoty została przekazana uchwałą 
przez Radę Miasta.

2008 r.

Dotacja Gminy: 

68.000 zł

MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACJI

2009 r.

Dotacja: 

100.000 zł

2009 r.

Dotacja: 

40.000 zł

DOFINANSOWANIA
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CENTRUM OPIEKI MEDYCZNEJ

Zakup sprzętu dla oddziału  
noworodków: respiratora CPAP 
Infant Flow oraz rentgena przy-
łóżkowego.

Dotacja celowa na zakup sprzętu medycznego: tomografu, respiratora 
stacjonarnego, urządzenia do diatermii, kardiomonitorów, pulsoksyme-
trów, defibrylatora.

Zakup przez Gminę Miejską 
sprzętu laboratoryjnego do po-
miaru jakości wody. 

POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA

ODDZIAŁ NOWORODKÓW - rentgen przyłóżkowy, fragment.ODDZIAŁ NOWORODKÓW  
- rentgen przyłóżkowy.

ODDZIAŁ NOWORODKÓW - respirator  
CPAP Infant Flow.

ODDZIAŁ WEWNĘTRZNY - defibrylator.

2009 r.

Dotacja: 400.000 zł

Dotacja:130.000 zł

2009 r.

Dotacja:11.886 zł

DOFINANSOWANIA
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W latach 2007-2010 Jarosław  ubiegał się  
o certyfikat „Gminy Fair Play”. Zabie-
gają   o niego miasta, które planują  
w najbliższym czasie rozwój turystyki oraz 
te, dla których turystyka jest znaczącą dzie-
dziną. Dodatkowo w 2010 r. przyznano na-
szemu miastu Złota Statuetkę.
Gminy Fair Play, to samorządy które: pro-
mują przejrzyste relacje z przedsiębiorcami 
i społecznością lokalną, cenią sobie dobrą 
współpracę z biznesem i są przy tym przyja-
zne dla inwestorów, dbają o wypracowanie 
odpowiednich standardów obsługi przedsię-
biorców poprzez wprowadzenie stosownych 
zmian w wewnętrznej organizacji pracy, po-
trafią przyciągać nowych inwestorów, promują 
inwestycje przyjazne środowisku i osobom nie-
pełnosprawnym, przestrzegają zasad rzetelności i uczciwości w relacjach z przedsiębiorcami. 

GMINA FAIR PLAY

w kat. 2007-08: ŚREDNIE MIASTO 
2008 tytuł „ZŁOTA LOKALIZACJA BIZNESU” 
2009-10: „GMINA TURYSTYCZNA MIEJSKA” 
ZŁOTA STATUETKA

GMINA DBAJĄCA O FINANSE MIESZKAŃCÓW
Wyróżnienie zostało przyznane za 
udział w programie „Dłużnik Alimen-
tacyjny”. Poprzez wykorzystywanie 
Centralnej Ewidencji Dłużników Info 
Monitora Gmina aktywnie uczestniczy 
w systemach wymiany informacji go-
spodarczych. W ten sposób dba o finan-
se wszystkich mieszkańców i zwiększa 
bezpieczeństwo gospodarcze regionu. 

21 grudnia 2009 r. w Warszawie pod-
czas gali Złote Kosze - koszykarskie 
nagrody 2009,   Polski Związek Ko-
szykówki przyznał nagrody dla lu-
dzi koszykówki i instytucji wspie-
rających rodzimy basket. W gronie 
wyróżnionych znalazło się nasze miasto.
Jarosław był nominowany w katego-
rii „Miasto partner koszykówki mę-
skiej” obok Koszalina i Kołobrzegu. 

ZŁOTE KOSZE

2007-2010 r.

2009-2010 r.

2009 r.

CERTYFIKATY



55BIULETYN | NR 11/2010 |www.jaroslaw.pl/biuletyn/
R2

0
0

6
-1

0

1. Duch słowiańskich przodków 
– polsko-słowackie młodzieżowe 
spotkania integracyjne, maj 2006 
– wrzesień 2006, 61.132 zł, EFRR: 
43.982,13 zł.
Koszt centralny: 5.864,29 zł.
Koszt lokalny: 11.285,58 zł.

2. Turniej Miast Partnerskich Eu-
roregionu Karpaty, kwiecień 2006 
– grudzień 2006, 104.040,67 zł, 
EFRR: 75.949,69 zł.
Koszt centralny: 10.404,07 zł, 
Koszt lokalny: 17.686,91 zł

3. Jarosław – Humenne – wspól-
na oferta gospodarcza, czerwiec 
2006 - maj 2007, 42.703,66 zł, 

PROJEKTY DOFINANSOWANE W RAMACH UE
2006-2010 r.

EFRR: 32.027,74 zł.
Koszt centralny: 4.270,37 zł.
Koszt lokalny: 6.405,55 zł.

4. Sieć Miast Euroregionu Kar-
packiego  - projekt realizowany 
w ramach Programu Współpracy 
Transgranicznej Rzeczpospoli-
ta Polska – Republika Słowacka 
2007-2013.
Projekt sieciowy, 1 sierpnia 2009 
– 30 lipca 2010, 259.332 EURO, 
EFRR: 220.432,20 EURO. Wkład 
miasta Jarosław: 23.844,90 
EURO, Wkład miasta Humenne-
:15.054,90 EURO.

5. Mikroprojekt: Przywracając 
dawną świetność – Jarmark Ja-
rosławski na mapie kulturalno-
gospodarczej Euroregionu Kar-
packiego – projekt realizowany 
w ramach Programu Współpracy 
Transgranicznej Rzeczpospoli-
ta Polska – Republika Słowacka 
2007-2013 /w realizacji/, 
1 stycznia 2010 – 31 grudnia 
2010, 56.200 EURO, 
EFRR: 47.770 EURO, współfinan-
sowanie krajowe z budżetu pań-
stwa: 5.620 EURO, Koszt własny:
2.810 EURO.

1-2 maja 2006, 2007, 3-4 maja 
2008, 1-2 maja 2009, 1-2 maja 
2010, gwiazdy: Zespół "GOYA", 
"SKANGUR" z Krakowa, Zespół 
PECTUS, Piotr Szczepanik, Akto-
rzy z Plebanii, Zespół Kombi.

23 i 30 czerwca 2007, 27-29 czerw-
ca 2008, 20- 21 czerwca 2009, 25-
27 czerwca 2010, KAPELA ZE WSI 
WARSZAWA, Zespół DANZEL.
Bicie rekordu Guinnesa jarosław-
skiej kiszki, Zespół Blue Cafe, Ze-
spół Piersi, ekologiczne grillowa-
nie, najdłuższy szaszłyk.

IMPREZY KULTURALNE
2006-2010 r.

WIELKA MAJÓWKA

DNI JAROSŁAWIA

KULTURA I PROMOCJA
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Międzynarodowy Festiwal Gitaro-
wy „Guitar Temptation" i Konkurs 
im. R. Centello, 5-10 lipca 2008, 
1- 5 lipca 2009, gwiazda: Rogerio 
Centello, festiwal finansowany  
z budżetu Miasta, Fundacji Współ-
pracy Polsko-Niemieckiej w War-
szawie oraz Urzędu Marszałkow-
skiego w Rzeszowie.

24 kwietnia 2009, organizator An-
drzej Gmitruk, trener i menedżer 
grupy Boxing Europe, Współor.: 
Burmistrz Miasta Jarosławia, Naj-
bardziej rozgrzała kibiców walka 
Mariusza Wacha zwanego „Pol-
skim Olbrzymem" z  Amerykani-
nem mierzącym 216 cm Juliusem 
Longiem z wygraną dla Polaka.

21 lipca 2007, 5 lipca 2008, orga-
niz. TVP, gwiazdy: Zbigniew Wo-
decki, Jan Pietrzak, Łzy,  Perfect, 
Kaszmir,  Beata Kozidrak i „Bajm".

walka wieczoru 
Mariusz Wach v Julius Long

GALA BOKSU ZAWODOWEGO

MIĘDZYNARODOWY 
FESTIWAL GITAROWY 
„GUITAR TEMPTATION”...

GALA BOKSU 
ZAWODOWEGO

LATO Z RADIEM

KULTURA I PROMOCJA
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20 lipca 2007, 19 czerwca 2009, 
TVP, Dwugodzinną audycję, na 
żywo transmitowaną z naszego 
rynku prowadzili Program pro-
wadzili Katarzyna Nazarewicz, 
Paulina Chylewska i Marek Zając. 
Budżet Miasta, TVP.

2009 - 2010, organizator Bur-
mistrz Miasta Jarosławia, finanso-
wanie z budżetu miasta.

„KAWA CZY HERBATA?”

MIĘDZYNARODOWY 
WYŚCIG KOLARSKI 
„SOLIDARNOŚCI” 
I OLIMPIJCZYKÓW

KULTURA I PROMOCJA
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Wybrane:

1. Festiwal Muzyki Dawnej „Pieśń 
Naszych Korzeni”  - impreza cy-
kliczna organizowana w każdy 
ostatni tydzień sierpnia. Dofi-
nansowanie: 2007, 2008, 2009, 
2010. Organizator: Stowarzysze-
nie Muzyka Dawna w Jarosławiu.

2.Międzynarodowy Festiwal Fo-
tografii Młodych – impreza cy-
kliczna zorganizowana w roku 
2009 i 2010. Organizator: Klub 
Młodych Fotografów.

3. Festiwal Kultury Kresowej – im-
preza cykliczna zorganizowana 
w roku 2009 i 2010. Organizator: 
Towarzystwo Miłośników Lwo-
wa i Kresów Płd. - Wsch. Oddział  
w Jarosławiu.

4. Propagowanie i organizowa-
nie działań z zakresu kultury mu-
zycznej w mieście Jarosławiu na 
rzecz społeczności lokalnej. Do-
finansowanie: 2008, 2009, 2010. 
Wykonawca: Stowarzyszenie 
Muzyczne „LAUDATE DOMINUM” 
Jarosławska Orkiestra Dęta  im. 
Antoniego Kulikowskiego z sie-
dzibą w Jarosławiu. 

5. Organizacja Dni Europejskich 
– Parada Schumana. Dofinanso-
wanie:  2009, 2010. Wykonawca: 
Jarosławskiemu  Stowarzyszeniu 
Oświaty i Promocji Zdrowia.

IMPREZY I ZADANIA ZREALIZOWANE  
Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI  
i dofinansowane z pożytku publicznego

6. Realizacja przedsięwzięć w za-
kresie kultury dla mieszkańców 
miasta Jarosławia, w szczegól-
ności: organizacja salonów lite-
rackich, nocy poezji, organizacja 
recitali, spotkań z artystami oraz 
wydanie tomiku poezji. Dofinan-
sowanie: 2009, 2010. Wykonawca: 
Stowarzyszenie Grupa Poetycka.

7. Organizacja sesji naukowych: 
„Czasy, w których żyjemy”, „Zja-
wiska językowe we współcze-
snej polszczyźnie” oraz spotkań 
literackich z okazji uczczenia 200 
rocznicy urodzin Fryderyka Szo-
pena i prezentacji dorobku poety 
Janusza Szuberta. Dofinansowa-
nie: 2009, 2010. Wykonawca: To-
warzystwo Literackie im. Adama 
Mickiewicza Oddział Jarosławski. 

8. Organizacja Światowego Dnia 
Honorowego Dawcy Krwi oraz 
międzynarodowego pokazu ra-
townictwa medycznego. Dofi-
nansowanie: 2009, 2010. Wyko-
nawca: Polski Czerwony Krzyż 
Zarząd  Rejonowy w Jarosławiu. 

9. Organizacja wystawy związa-
nej z prezentacją kultury domini-
kańskiej. Dofinansowanie: 2010. 

Wykonawca: Parafia Rzymsko-
Katolicka przy  Bazylice Matki 
Bożej Bolesnej, oo. Dominikanie  
w Jarosławiu. 

10. Publikacja materiałów kon-
kursowych ze Zlotów Gwiaździ-
stych – „Śladami Miejsc Pamięci 
Narodowej” z lat  2006 – 2008 pt. 
„Losy Polaków podczas II wojny 
światowej”. Wydanie publikacji 
związanej z historią miasta i re-
gionu, a także wybitnymi i zasłu-
żonymi postaciami dla rozwoju 
miasta w formie rocznika oraz al-
bumu jarosławskich widokówek 
pt. „Jarosław na starej widoków-
ce”. Dofinansowanie: 2007, 2008, 
2009, 2010. Wykonawca: Stowa-
rzyszenie Miłośników 

Łączna kwota przekazanych 
środków publicznych – dotacji 
w ramach wsparcia realizacji 
zadań z zakresu kultury, sztuki, 
ochrony dóbr kultury i trady-
cji. 

Rok 2007: 155 tys. 
Rok 2008: 224 tys. zł 
Rok 2009: 308 tys. 500 zł 
Rok 2010: 409 tys. 400 zł 

KULTURA I PROMOCJA
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STRONA INTERNETOWA www.jaroslaw.pl
W roku 2009 utworzona została interak-
tywna mapa miasta Jarosławia oraz wir-
tualny spacer po  mieście.

Strona miejska została wyróżniona  
w rankingu studentów Uniwersytetu 
Jagiellońskiego. Spośród 306 stron in-
ternetowych gmin, strona jarosławska 
znalazła się w pierwszej dziesiątce. 

2009 r.

Miejski Ośrodek Kultury w Jarosła-
wiu w latach 2006 – 2010 prowadził 
swoją działalność w oparciu o dotacje  
z Urzędu Miasta, fundusze pozyska-
ne z innych źródeł oraz wypracowane 
środki własne. Podstawą działalności 
instytucji pozostawała dotacja z Urzę-
du Miasta, która we wspomnianym 
okresie kształtowała się następująco:

rok 2006 - 795.730 zł,
rok 2007 - 904.730 zł,                                                                                             
rok 2008 - 1.028.000 zł 
(120.000 I Festiwal Gitarowy),                                            
rok 2009 - 963.000 zł (30.000 RARR),                                                                   
rok 2010 - 855.000 zł 
(25.000 „TEATRoBRUK”).

Realizowane były imprezy cykliczne 
(Ogólnopolski Festiwal Kolęd i Pasto-
rałek, Przegląd Szkolnych Form Teatral-
nych „Jarosławski Kacperek”, Jesienne 
Impresje Artystyczne i inne) oraz roz-
liczne stałe formy pracy (plastyczne, 
teatralne, muzyczne i inne). W dobie-
gającej końca kadencji samorządowej 
z imprez przeprowadzonych przez MOK 
(lub przy wydatnym współudziale) ran-
gę wydarzenia (z racji zasięgu, rezonan-
su społecznego i funduszy pochodzą-
cych z prestiżowych instytucji) uzyskały 
w szczególności poniżej przedstawione.

MIEJSKI OŚRODEK KULTURY - najważniejsze wydarzenia  
w latach 2006-2010

Spektakl na podst. „Wesela” St. Wyspiań-
skiego prezentowany na scenie MOK  
w dniach 11 i 26 listopada 2006. Wystą-
pili w nim członkowie Teatru Słowa MOK, 
Zespołu Pieśni i Tańca „Familia” z Rudo-
łowic i Stowarzyszenia Folklorystyczne-
go „Pawłosiowianie” wraz z kapelą. Od-
twórcy poszczególnych ról znakomicie 

„A TO POLSKA WŁAŚNIE”

wcielili się w kreowane postaci. Spektakl 
w reż. Zofii Kolasy, gł. instruktora MOK; 
choreografia - Stanisław Zgryźniak; 
kierownik kapeli – Zbigniew Brudek. 

KULTURA I PROMOCJA
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Konfrontacje Fotograficzne „TYLKO JED-
NO ZDJĘCIE”  - Fotografia Roku. Kon-
frontacje zostały wznowione w 2008 r. 
- podobnie jak przed laty - organizowa-
ne są przez Miejski Ośrodek Kultury oraz 
Klub Fotograficzny „Atest 70”, odbywają 
się pod patronatem Burmistrza Miasta 
Jarosławia, Fotoklubu Rzeczypospolitej 
Polskiej i Fundacji "Fotografia dla Przy-
szłości". Prace ocenia komisja złożona 
m.in. ze znanych polskich fotografików, 
zrzeszonych w międzynarodowych  
i ogólnopolskich stowarzyszeniach 
fotograficznych: Mieczysław Cybulski 
– Prezes Fotoklubu RP, Warszawa; Mał-
gorzata Dołowska – Dyrektor Fundacji 
Fotografia dla Przyszłości, Warszawa; Je-
rzy Wygoda – AFRP (Artysta Fotoklubu 
RP), Rzeszów; Krzysztof Ziemba – AFRP, 
(Artysta Fotoklubu RP) i jeden z inicjato-
rów konkursu, Jarosław. Organizatorzy 
konkursu korzystali z dofinansowania 
Samorządu Województwa Podkarpac-
kiego. Inspiratorem wznowienia kon-
kursu była dyr. MOK Teresa Piątek  
i Krzysztof Mruk instruktor fotografii.

Reprezentujące MOK: zespoły ta-
neczne „FLEKS”, „FlEKSIK”, „UFO”, 
„SPOXIKI” prowadzone przez Iza-
belę Krygowską oraz solistki pro-
wadzone przez Wiktora Maruta 
we wrześniu 2007 r. wyjechały na 
koncerty w Serbii (region Łapowo) 
Reprezentacja MOK wyjechała na 
zaproszenie miejscowego zespołu 
folklorystycznego, który gościł w Ja-
rosławiu na Biesiadzie Folkowej (29-
30.06.2007). Relacja z tej wizyty pre-
zentowana była w serbskiej telewizji.

„TYLKO JEDNO ZDJĘCIE”

15 - 20 maja 2008 r. W tym przedsięwzię-
ciu brały udział chóry: niemiecki „TonArt” 
z Pforzheim oraz Reprezentacyjny Chór 
Mieszany „Jarosław (działający wówczas 

POLSKO-NIEMIECKIE SPOTKANIA CHÓRÓW 
MUZYKA BUDUJEMOSTY

w MOK). Spotkania zostały zrealizowane 
w ramach projektu sfinansowanego ze 
środków Fundacji Współpracy Polsko – 
Niemieckiej (kwota 8 tys. zł), zorganizo-

wał je Miejski Ośrodek Kultury. Patronat: 
Burmistrz Miasta Jarosławia. Autorka pro-
jektu Zofia Kolasa – gł. instruktor MOK.

KULTURA I PROMOCJA
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„TYLKO JEDNO ZDJĘCIE”

Spotkania z Poezją Zbigniewa Herber-
ta – 25 i 26 września 2008. Główny cel 
imprezy - popularyzacja twórczości Zbi-
gniewa Herberta, w formie konkursu re-
cytatorskiego i warsztatów kształcących 
umiejętności interpretacji tekstu lite-
rackiego i poprawnego mówienia oraz 
naukę ekspresji artystycznej. Warsztaty 
prowadzili: Józef Baran – znany po-
eta oraz aktor Przemysław Tejkowski 
(dyrektor Teatru im. W. Siemaszkowej  
w Rzeszowie). Główny Organizator - 
MOK, współorganizatorzy – Urząd Mia-
sta Jarosławia i Miejska Biblioteka Pu-
bliczna im. A. Fredry. Autorka projektu 
– gł. instruktor MOK Zofia Kolasa. Projekt 
zrealizowany w ramach Programu „Her-
bert” ogłoszonego przez Ministra Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego.   MOK otrzy-
mał dotację z MKIDN w kwocie 6 tys. zł.

„U WRÓT DOLINY” „PO KATYNIU BYŁ WOŁYŃ”
Sesja popularnonaukowa „Po Katyniu 
był Wołyń” - 3 października 2008, po-
święcona stosunkom polsko – ukraiń-

skim w 65. rocznicę ludobójstwa do-
konanego przez OUN-UPA na Polakach 
zamieszkałych na Wołyniu.

 I Jarosławski Szlak Edukacji Teatralnej 
„TEATRoBRUK” - 9-11 września 2010 
Pierwszorzędny cel przedsięwzięcia 
stanowiło przygotowanie młodzieży 
zarówno do roli odbiorcy kultury, jak 
i jej twórczego uczestnika. Młodzież 
biorąca udział w imprezie zapozna-
ła się ze specyfiką sztuki teatralnej,  
w szczególności z różnymi formami te-
atru niekonwencjonalnego. W ramach 
„TEATRoBRUK-u” na jarosławskim rynku 
zaprezentowane zostały spektakle grup 
teatralnych „Plaster” (Jarosław) - „Prze-
źroczystość”, „Akt” (Warszawa) - „Ikar”, 
itd…” (Krosno) – „Raj mrówek”; Teatru 
Tańca „Łómen”  Przemyśl) – „Jeden dzień 
z życia”, Teatru Tańca Ognia  -„Fire from 
haven”(Jarosław), Ogniowej Grupy 
„Saurion” (Olecko) - „Szachy”; oraz po-
kaz afro brazylijskiej sztuki tańca-walki  
w wyk. Capoeira Unicar Rzeszów. Projekt 
zrealizowany w ramach Programu „Edu-
kacja Kulturalna” ogłoszonego przez 
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodo-
wego. Na ten cel MOK otrzymał dotację  
w kwocie 35 tys. z MKIDN oraz 25 tys. zł  
z Urzędu Miasta Jarosławia. Autorka pro-
jektu -Zofia Kolasa, gł. instruktor MOK. 

„TEATRoBRUK”

KULTURA I PROMOCJA
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1. „Serce w plecaku” Festiwal Pio-
senki Patriotycznej i Żołnierskiej
im. Michała Zielińskiego – impreza wpro-
wadzona w 2008 r, przez dyr. Teresę Piątek, 

2. Przegląd Piosenki Kresowej - im-
preza popularyzującą piosen-
kę kresową, charakterystyczną dla 
dawnych wschodnich ziem Rzeczpo-
spolitej, zainicjowana w 2008 r przez 
Elżbietę Rusinko, prezes JOTMLiKPW. 

3. Konkurs Recytatorski „Lutnia Sa-
fony" (od 2006) - prezentujący doro-
bek Kobiet w Poezji od starożytności 
do współczesności, przeznaczony dla 
uczennic i uczniów jarosławskich gim-
nazjów i szkół ponadgimnazjalnych. 

POZOSTAŁE IMPREZY wprowadzone w trakcie kadencji

FORMY PRACY TEATRALNEJ
W Miejskim Ośrodku Kultury w oma-
wianym okresie powstały również 
nowe formy teatralne za sprawą in-
struktora teatralnego MOK Pawła Sroki. 
Założone i kierowane przez Pawła 
Srokę zespoły, skupiające dzieci, mło-
dzież i dorosłych: „Plaster”, Plasterek”  
i „Dwa Plasterki”, „Teatr Jednego Ak-
tora”, „Scena MOK” prowadziły próby 
i przygotowywały nowe spektakle.  
W latach 2007-2010 zrealizowano 15 tytu-
łów spektakli do scenariuszy Pawła Sroki.

Kontynuowały swoją działalność zało-
żone i prowadzone przez choreografa 
Izabelę Krygowską zespoły taneczne 
(jakkolwiek zmieniały się nazwy i skła-
dy zespołów). Izabela Krygowska przez 
wiele lat tańczyła w ZPiT „Jarosław”, 
ukończyła również Studium Choreogra-
ficzne „Resovia Saltans” oraz podyplo-
mowe studia na URz w zakresie – taniec 
współczesny.  
Sukcesy zespołów "UFO" i "UFO mini":
TYTUŁ LAUREATA IV Ogólnopolskiego 
Festiwalu Zespołów Tanecznych „O Laur 
Rzecha” -  zespół taneczny "UFO", Rzeszów 
2006. III NAGRODA XXIX Konfrontacji 
Dziecięcych i Młodzieżowych Zespołów 
Tanecznych „Tańcowały dwa Michały” - 

zespół taneczny "UFO", Przemyśl 2006. 
WYRÓŹNIENIE na Podkarpackim Prze-
glądzie Zespołów Tanecznych „Miko-
łajki’ - zespół taneczny "UFO", Rzeszów 
2006. I MIEJSCE - zespół taneczny "UFO" 
z MOK II WOJEWÓDZKIM PRZEGLĄDZIE 
FORM TANECZNYCH  "PIERWSZE KROKI"  
w III kategorii, 20.05.2008 
- Głogów Małopolski. II MIEJSCE - "UFO 
mini" na II WOJEWÓDZKIM PRZEGLĄ-
DZIE FORM TANECZNYCH  "PIERW-
SZE KROKI"  w II kategorii, 20.05.2008 
- Głogów Małopolski. WYRÓŹNIENIE 
HONOROWE na XXXIII Konfrontacjach 
Dziecięcych i Młodzieżowych Zespołów 
Tanecznych „Tańcowały dwa Michały” - 
"UFO mini" - 5.06.2010 – Przemyśl.

FORMY TANECZNE

KULTURA I PROMOCJA
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21 października 2009 r. - spotkanie autorskie z Ma-
teuszem Pieniążkiem promujące książkę LEGENDY 
JAROSŁAWSKIE. Pisarz dla dzieci i dorosłych ma 
już na swoim koncie publikacje m.in. o  „Baśniach 
Krasiczyńskich” i „Legendach Przeworskich”. 

25-26 września 2009 r. - jubileusz 85-lecia ZS Ekonomicznych im. M. Dąbrowskiej. Z tej okazji wydano publikację 
pt. SZKOŁA EKONOMICZNA WE WSPOMNIENIACH ABSOLWENTÓW. JULILEUSZ 85-LECIA ZESPOŁU SZKÓŁ EKO-
NOMICZNYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH IM. MARII DĄBROWSKIEJ W JAROSŁAWIU T. Krzywonos i A. Muszyńskiej.

9-11 października 2009 r. - jubileusz 
125-lecia I Liceum Ogólnokształcą-
cego im. M. Kopernika w Jarosławiu. 
Pamiątką   po tym wydarzeniu pozo-
stało wydawnictwo zbiorowe pt. 125 
LAT I GIMNAZJUM I LICEUM OGÓLNO-
KSZTAŁCĄCEGO W JAROSŁAWIU  1884-
2009, pod redakcją Jadwigi  Dyr.

W 2009 r. ukazała się 
również publikacja 
poruszająca tematykę 
rodzimego sportu pt.
MONOGRAFIA. JARO-
SŁAWSKI KLUB SPOR-
TOWY JKS 1909 JA-
ROSŁAW. 1909-2009, 
autorstwa  Zdzisława 
Hawro, Michała  Łabu-
sia oraz Witolda Rogali.

Na rynku wydawniczym pojawił się album JA-
ROSŁAW Z LOTU PTAKA, w którym można po-
dziwiać nasze miasto z niecodziennej perspek-
tywy. Autorem fotografii, wykonanych w 2008 r. 
jest Ludwik Biernacki.

5 listopada 2009 r. - spotkanie autorskie  
z Zofią Kostką-Bieńkowską, autorką książki HO-
NOROWI OBYWATELE JAROSŁAWIA 1857-2003. 
W promocji najnowszej książki o zasłużonych 
dla miasta Jarosławia wzięli udział m.in. uho-
norowani tym zaszczytnym tytułem. Publikacja 
obejmuje bardzo szeroki okres od galicyjskiego, 
przez II Rzeczpospolitą, Polskę Ludową, po III 
Rzeczpospolitą.

25 października 2009 r. - spo-
tkanie autorskie ze Zdzisła-
wem Paszyńskim, autorem 
książki pt. EPITAFIA HARCERZY 
HUFCA ZWIĄZKU POLSKIEGO 
IM. CZESŁAWY „BAŚKI” PUZON 
W JAROSŁAWIU POLEGŁYCH 
PODCZAS II WOJNY ŚWIATO-
WEJ W LATACH 1939-1945.

PUBLIKACJE wydane i współfinansowane z budżetu Gminy Miejskiej 

Album III wydanie „Jarosław i oko-
lice” – Tadeusz Budziński, foldery 
„Jarosław-baza turystyczna”, mini 
przewodnik po Jarosławiu „Warto 
zobaczyć” (w wersji polskiej, an-
gielskiej i niemieckiej).

Monografia z okazji 60-lecia Jaro-
sławskiej Szkoły Plastycznej, „Jaro-
sławskie Cmentarze” – Zbigniew 
Zięba, foldery „Jarosław-baza tu-
rystyczna”, mini przewodnik po 
Jarosławiu „Warto zobaczyć” 
(w wersji polskiej, angielskiej  
i niemieckiej)

Przewodnik po miastach Eurore-
gionu Karpackiego, Jak tworzyć 
produkt turystyczny miast Kar-
packich,  Projekt – Sieć Miasta 
Euroregionu Karpackiego, Miasta 
Euroregionu Karpackiego – pro-
dukt turystyczny, Jarmarki Miasta 
Euroregionu Karpackiego. 

2007 r.

2008 r.

2010 r.

2009 r.
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FILMOWY JAROSŁAW  ...

fot. R. Michno (6)

W 2007 r. w Jarosławiu kręcone były sceny do filmu „Katyń” w reż. A. Wajdy. 

W 2010 r. powstawały sceny do filmu „1920. Wojna i miłość” w reż. M. Migasa.


