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Przewodnik  
po Urzędzie

Centrala  ......................................  016-624-87-00
Kasa  .................. 016/ 624-87-57 (7.30 - 14.30)
Podatki  ...................................... 016/ 624-87- 60
Księgowość podatkowa  ....... 016/ 624-87-58
Dowody osobiste  ............ 016/ 624-87-39, 84
Działalność gospodarcza  ....  016/ 624-87-37
Meldunki:  ...........................  016/ 624-87-35-36
Dodatki mieszkaniowe     016/ 624-87-32-33
Akty urodzenia    ............... 016/ 624- 87-41-68
Akty zgonu .......................... 016/ 624-87-42-68
Akty małżeństwa   ....................016/ 624-87-06
Straż Miejska ...............................alarmowy 986,  
                                                        016/ 624-87-50

· 11 marca (piątek), godz. 17.00
   „Muzyczny Wieczór dla Pań" 
   w wykonaniu uczniów Zespołu Szkół   
   im. Jana Pawła II w Jarosławiu,  
   wstęp wolny, miejsce: sala lustrzana. 
· 17 marca (czwartek), godz. 17.00
   Z cyklu „Z Muzyką Przez Życie”   
   wieczór poezji i muzyki - Jerzy Gągoł,  
   wstęp wolny, miejsce: sala lustrzana.

·  26 marca (sobota), godz. 16.30
   „Wieczór Trzech Kultur”
   Olga Popowicz – sopran,
   Jacek Ścibor - tenor,
    bilet wstępu 7 zł, miejsce: sala lustrzana.

03.

’ spis tresci

    Wystawy w Galerii „ U Attavantich” 
·  12 - 30 marca, studenci Wydziału Arty 
    stycznego ASP Katowice, malarstwo.               
·  2 - 20 kwietnia, Maria Siuta-Górecka, 
   art. plastyk z Rzeszowa, malarstwo.  
·  30 kwietnia do 21 maja, wystawa zbiorowa  
    w hołdzie Janowi Pawłowi II.               
·  24 maja - 11 czerwca, Jadwiga Zasowska,   
   prof. zw. Uniwersytetu Rzeszowskiego,    
   malarstwo. 
·  14 czerwca - 30 czerwca, Eugeniusz Molski,   
    art. plastyk z Nowego Wiśnicza, malarstwo  
    i rzeźba ceramiczna.
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Wystawa poświęcona Arcybiskupowi

Sesja Rady Miasta
31.01.2011 r.
Na pierwszej sesji w nowym roku, 31 stycznia Rada 
Miasta zdecydowała między innymi o nadaniu złotej 
odznaki „Za Zasługi Dla Miasta Jarosławia” Przedsię-
biorstwu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 
Spółka z o.o. w Jarosławiu za 60-letnią odpowie-
dzialną służbę na rzecz mieszkańców miasta, wła-
ściwą realizację zadań statutowych zmierzających 
do poprawy jakości świadczonych usług oraz traf-
ną politykę inwestycyjną w celu lepszego zaspa-
kajania potrzeb mieszkańców, a także za efektyw-
ną współpracę z Urzędem Miasta Jarosławia przy 
pozyskiwaniu środków zewnętrznych na remonty 
budynków wielomieszkaniowych. Stwierdziła tak-
że wygaśniecie mandatu radnego Pana Stanisława 
Misiąga, na wskutek zrzeczenia się mandatu (S. Mi-
siąg – pełni funkcję zastępcy burmistrza – przy. Red.). 

Tomasz Strzębała
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Budżet uchwalony
14 lutego Rada Miasta Jarosławia przyjęła uchwałę w sprawie 
budżetu Jarosławia na 2011 rok. Największym obciążeniem 
jest budowa łącznika drogi krajowej z obwodnicą oraz bu-
dowa nowego przedszkola. Zdaniem Radnych budżet jest 
nastawiony na stabilizację. Planowane dochody wyniosą 
ponad 89,5 mln zł, natomiast na wydatki potrzeba prawie 
91 mln. Miejski dług stanowi około 41 procent dochodów 
przy dopuszczalnym ustawowym zadłużeniu 60 procent. 
- To poziom startowy budżetu, który będzie sukcesywnie 

modyfikowany - mówi burmistrz Andrzej Wyczawski. Wśród 
tegorocznych największych wydatków trzeba wymień te 
zaplanowane na oświatę - 37,7 mln zł, na opiekę społeczną 
- ponad 16 mln, na sprawy związane z komunikacją - nieca-
łe 10 mln (w tym 7 mln na łącznik do obwodnicy), na sport 
i kulturę fizyczną - 3,6 mln, na działania związane z kulturą - 
2,9 i na gospodarkę komunalną wraz z ochroną środowiska 
- 2 mln zł. Radni przyjęli budżet jednomyślnie. Nikt nie gło-
sował przeciw, od głosu wstrzymała się tylko jedna osoba. 

Tomasz Strzębała

Sesja Rady Miasta
14.02.2011 r.
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Rozmowa z Burmistrzem Miasta Jarosławia

Budżet jest zrównoważony

14 lutego Rada Miasta uchwaliła budżet na 2011 rok.  
Jak Pan go ocenia?

- Uważam, że to budżet zrównoważony, budżet dużych szans. 
Planowane dochody wyniosą ponad 89,5 mln zł, natomiast na 
wydatki potrzeba prawie 91 mln. Miejski dług stanowi około 
41 procent dochodów przy dopuszczalnym ustawowym za-
dłużeniu 60 procent. Jest to poziom startowy budżetu, któ-
ry będzie sukcesywnie modyfikowany. Musimy pamiętać, że  
w dobie kryzysu, który nas otacza musimy konkretyzować 
cele. Musimy działać planowo.

Największym obciążeniem jest budowa łącznika drogi krajo-
wej z obwodnicą oraz budowa nowego przedszkola.

- Zgadza się. Do tego dochodzi jeszcze budowa nowego 
cmentarza. Oczywiście łącznik, który tylko formalnie jest wy-
konywany przez Powiat jest dla nas priorytetem. Jest koniecz-
ny, żeby wyprowadzić ruch tranzytowy z miasta. Bez niego 
budowana obwodnicy nie spełniałaby do końca swojej roli. 
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zapłaci po-
nad 20 mln zł za wykonanie tak zwanych „ślimaków”, które 
umożliwią zjazdy, ale 470 metrów drogi łączącej obwodni-
cę z ulicą Morawską finansuje miasto. To będzie kosztować 
około 8 mln zł. Otrzymaliśmy na ten cel dodatkowo 3 mln zł  
z funduszy europejskich, o które aplikowaliśmy. To bardzo 
ważne byśmy tak potężną, budowaną przecież nieczęsto in-
westycję udźwignęli. Przypomnę, że dyrektor rzeszowskiego 
oddziału Eurovia Pan Marek Gosztyła, czyli firmy, która buduje 
naszą obwodnicę i będzie też realizować łącznik, powiedział, 
że jego zakończenie jest realne jeszcze w sierpniu tego roku. 
Oczywiście pewnie jeszcze bez tak zwanego wykończenia, 
ale na pewno ma być gotowy wraz z oddaniem do użytku ob-
wodnicy, co jest planowane w okolicach czerwca przyszłego 
roku.

Niezwykle istotna jest też kwestia przedszkola. 

- Spotykałem się już z mieszkańcami osiedla Kombatantów, 
gdzie budowane jest przedszkole. Zależy nam na szybkim za-
kończeniu tej inwestycji. Są już fundamenty, pierwsze ściany. 
Chcemy, żeby było to najnowocześniejsze przedszkole w na-
szym mieście. Dodatkowo ma mieć dwa oddziały żłobkowe. 
Jest położone we wschodniej części miasta, na terenie duże-
go osiedla. To druga bardzo ważna inwestycja.

Gdybyśmy mieli porównać ten budżet do poprzednich lat to? 

- To powiem, że tak jak ostatnio wydawaliśmy 9 mln rocznie 
na wszystkie inwestycje w mieście - chociaż zdarzały się lata, 
że wydawało się 12 mln, ale to było jeszcze przed kryzysem 
- to z 9 milionów 8, które teraz pochłonie sam łącznik stano-
wi wielki wysiłek finansowy. Ale tak jak mówiłem wcześniej 
to priorytet. Dzięki obwodnicy i budowie łącznika Jarosław 
będzie mógł się rozwijać. Miasto w końcu będzie wolne od 
spalin i hałasu. Myślę, że zadowoleni będą nie tylko miesz-
kańcy, ale też kierowcy przejeżdżający przez nasze miasto. 
Dlatego do zagadnienia budżetu należy podejść systemowo. 
Mając gotowy łącznik w przyszłym roku będziemy mogli na 
przykład skupić się na sieci dróg w mieście. Przypominam, 
że aż 46 procent w mieście stanowią drogi powiatowe, drogi  
miejskie stanowią 41 procent. Trzeba przede wszystkim zająć 
się ich remontem. 

A co z budową cmentarza?

- Budowa kolejnego cmentarza jest niezbędna, co do tego 
wszyscy są zgodni. I na to również zabezpieczyliśmy środki. 
Cmentarz ma spełniać wszystkie obowiązujące standardy. Tak 
by pochówek był godny, musi być odpowiedni parking i za-
plecze. Ale po kolei. Najpierw budowa łącznika i przedszkola, 
które można powiedzieć będą realizowane równocześnie. Za-
raz potem ruszy budowa nowego cmentarza. To trzy poważ-
ne inwestycje, które musimy zrealizować. 

Wspominał Pan też o innych wydatkach związanych  
z budżetem 

- Bo budżet to nie tylko te trzy  inwestycje. Jest wiele rzeczy 
drobnych ale równie ważnych, związanych z planowaniem  
i projektowaniem. Trzeba wspomnieć chociażby o nowocze-
snej bibliotece miejskiej, która będzie miała swoją siedzibę  
w powstającym budynku TBS-u przy ulicy Synów Pułku. Do 
tego dochodzą kwestie oświatowe, kwestie związane z re-
montami infrastruktury naszych zabytków. Znaleźliśmy też 
środki na kulturę, promocję i sport, chociaż będą one mniej-
sze niż w poprzednim roku. 

- Mamy trzy poważne inwestycje, które musimy zrealizować, ale na 
budżet składa się też wiele innych drobnych, równie istotnych kwe-
stii, dlatego musimy działać planowo - mówi Andrzej Wyczawski, 
burmistrz Jarosławia. 

 wokół miasta
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 wokół miasta

Obwodnica 
Widać postęp prac

Cieszę, się, że wszystko idzie zgod-
nie z planem. Nasza obwodnica 
liczy aż 11 km, zaczyna być wi-

dać jej dokładny przebieg. Od kwietnia 
firma planuje roboty na dwie, a póź-
niej nawet na trzy zmiany - mówi bur-
mistrz Wyczawski. Wiadomo, że łącznik, 
czyli drogę, która połączy obwodnicę  
z obecną „czwórką" na wysokości Huty 
Szkła wybuduje firma Eurovia, główny 
wykonawca całej obwodnicy. Na bu-
dowę drogowego łącznika pieniądze 
wykłada miasto. Wygrała najtańsza 
oferta. Budowa obwodnicy w ciągu 
drogi krajowej nr 4 o długości ok. 11 
km obejmuje inwestycję z niezbędną 
infrastrukturą techniczną, budowla-
mi i urządzeniami budowlanymi. Jej 
początek znajduje się w Tywoni, dalej 
droga przebiega nowym śladem przez 
Jarosław oraz Muninę i w Tuczempach 
łączy się ponownie z krajową „czwórką".   

Tomasz Strzębała

Prace przy budowie jarosławskiej 
obwodnicy idą pełną parą. W stycz-
niu burmistrz Andrzej Wyczawski 
sprawdzał postęp robót na całym jej 
odcinku. 

Budowa łącznika  
to najważniejsze zadanie

- Budowa łącznika, to najważniejsze 
zadanie zaplanowane na ten rok  
w naszym budżecie - powiedział w trak-
cie podpisania umowy w Starostwie  
Powiatowym burmistrz Andrzej Wy-
czawski.

Łącznik ma długości 472 metry. 
Jego budowa ma się skończyć  
w sierpniu tego roku. - Jest on ko-

nieczny, żeby wyprowadzić ruch tran-
zytowy z miasta - podkreślał burmistrz 
Wyczawski. Umowę z Markiem Goszty-
łą, dyrektorem rzeszowskiego oddziału 
Eurovii, firmy która wygrała przetarg 
podpisał starosta jarosławski Jerzy Ba-
tycki. Łącznik buduje powiat, ale zapłaci 
za niego miasto. Całkowity koszt inwe-
stycji wyniesie ponad 11 mln zł.

Tomasz Strzębała
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 wokół miasta

Młodzi „strzelcy" w grudniu ur.  
w ramach programu „Bezpiecz-
ny Jarosław", w okresie przed-

świątecznym brali czynny udział w akcji 
wydawania ciepłych posiłków biednym 
i potrzebującym, zorganizowanej przez 
Burmistrza Miasta Jarosławia oraz Miej-
ski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaro-
sławiu. W imieniu burmistrza Andrzeja 

Podziękowania dla ZS „STRZELEC”
16 lutego br. w sali na-
rad Urzędu młodzież 
należąca do Związku 
Strzeleckiego „Strzelec”  
z Jarosławia otrzymała 
podziękowania za do-
tychczasową działal-
ność na rzecz naszego 
miasta. 

Wyczawskiego, podziękowania dla 
członków Związku, za zaangażowanie 
i udzieloną pomoc, wręczył zastępca 
burmistrza Bogdan Wołoszyn. Jednost-
ka Strzelecka nr 2025 w Jarosławiu im. 
ppor. Zbigniewa Zielińskiego powsta-
ła w 2003 r. Od początku jej istnienia 
dowódcą jest chor. ZS Daniel Kot. ZS 
„Strzelec" stawia sobie za cel formowa-

nie wzorowych postaw obywatelskich, 
wyrabianie umiejętności zdyscyplino-
wanego życia w zespole, podnoszenie 
sprawności fizycznej młodzieży, posze-
rzanie wśród niej znajomości historii 
naszego państwa, szerzenie wiedzy 
wojskowej, propagowanie spraw obron-
ności kraju. 

Monika Polita

Jak podaje Wydział Spraw Obywatel-
skich w Urzędzie Miasta na dzień 31 
grudnia 2010 r. w Jarosławiu zamel-
dowanych było 39.146 osób. Urodzi-
ło się 353 dzieci - 181 dziewczynek  
i 172 chłopców. 

Kobiet w porównaniu do mężczyzn 
jest aż o 2 624 więcej. Powodem 
do „dumy" może być natomiast  

fakt, że w porównaniu do 2009 r. było 
o 36 mniej rozwodów. Za to liczba za-
wartych małżeństw spadła o 33. Ze sta-
tystyk Urzędu Stanu Cywilnego wynika, 
że w ubiegłym roku, związek małżeński 
zawarło 433 pary z czego 13 małżeństw 
zostało zawartych z obcokrajowcami.

Magdalena Rożek

Mamy  
więcej kobiet

Tak został zatytułowany reportaż  
o naszym mieście, który można było 
obejrzeć 25 lutego (piątek) o godz. 
11.00 w TVP 1.

Cykl reportaży, które powstają 
według scenariusza dziennikarki 
Urszuli Boruch z redakcji „Miejsce  

z historią” TVP 1, to dokumenty przy-
bliżające miejsca i obiekty nie budzące 
należnego zainteresowania młodego 
pokolenia, a z pewnością warte od-
wiedzenia. Do takich miejsc zalicza się 
również Jarosław, o którym 25 lutego   
w TVP 1 został wyemitowany 12-minuto-
wy reportaż. Ekipę TVP 1 gościliśmy w li-

Miejsce z historią  
- Jarosław. Polskie Carcassone

stopadzie ubiegłego roku. - Okazuje się, 
że coraz więcej osób z branży filmowej 
zaczyna interesować się Jarosławiem, 
miasto staje się rozpoznawalne i to jest 
bardzo istotne w budowaniu wizerun-
ku miasta – komentował wówczas bur-
mistrz Andrzej Wyczawski. Urszula Bo-
ruch zachwycona była Jarosławiem, jego 
architekturą i zabudową Starego Miasta. 
Jest to drugie po Rzeszowie miasto Pod-
karpacia, któremu poświecono kolejny 
odcinek. Cykl reportaży „Miejsce z hi-
storią” emitowany jest nie tylko w TVP 1, 
ale również w TVP Polonia i TVP Kultura.

Małgorzata Młynarska 

„1920. Wojna i miłość" w TVP 1 
2 marca w TVP1 został wyemitowany premierowy odcinek serialu historyczno-sen-
sacyjnego „1920. Wojna i miłość", do którego sceny powstawały także w Jarosławiu. 
Ekipę serialu gościliśmy w pierwszej połowie września ubiegłego roku. Wystylizowa-
ny Rynek oraz uliczki wokół niego pozwoliły na nakręcenie w naszym mieście odpo-
wiednich scen dla przygód bohaterów roku 1920; żołnierzy-uciekinierów armii za-
borczych.  Jakub Wesołowski, Michał Żurawski, Wojciech Zieliński, Tomasz Borkowski, 
Karolina Chapko, to tylko niektóre nazwiska aktorów odgrywające najciekawsze role. 
Plac pod jarosławską kolegiatą, tyły ul. Tatarskiej i Sobieskiego, zaułek przy ul. Ostrog-
skich, ul. Kasztelańska oraz Rynek stanowiły centrum dla scenarzystów, operatorów, 
aktorów. Serial reżyseruje Maciej Migas. Zachęcamy do śledzenia losów bohaterów 
oraz wyszukiwania kadrów z Jarosławia.
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 wydarzenia

„Za Zasługi  
dla Obronności Kraju”

Medal „Za Zasługi dla Obronno-
ści Kraju" nadawany jest już 
od 55 lat i stanowi uznanie dla 

osób, które swoją pracą lub działalno-
ścią przyczyniły się dla rozwoju i umac-
niania obronności kraju. Decyzją Mini-
stra Obrony Narodowej przyznawany 
jest również w celu wysokiego uznania 
rodzicom, którzy wychowali wiele dzie-
ci na wzorowych żołnierzy. 
To właśnie rodzice mundurowych byli 
honorowymi gośćmi podczas uroczy-
stości, 25 stycznia br. w sali lustrzanej 
CKiP w Jarosławiu, a towarzyszyli im 
burmistrzowie, wójtowie powiatów ja-
rosławskiego, lubaczowskiego i prze-
myskiego.  Obecny był także gospodarz 
miasta Jarosławia Andrzej Wyczawski 
oraz  ks. Andrzej Surowiec Archipre-

zbiter Jarosławski, a zarazem kapelan 
wojskowy. Złoty medal „Za Zasługi dla 
Obronności Kraju" przyznawany jest 
rodzicom, których co najmniej pięcioro 
dzieci pełniło wzorowo czynną służbę 
wojskową, lub co najmniej troje pełniło 
zawodową służbę wojskową.  Szef Woje-
wódzkiego Sztabu Wojskowego w Rze-
szowie płk Witold Przybyła w asyście Za-
stępcy WKU w Jarosławiu mjr. Roberta 
Kucy oraz burmistrza Andrzeja Wyczaw-
skiego, wręczył tego rodzaju odznacze-
nie 11 osobom. Srebrny medal trafił aż 
do 58 osób - rodziców, których troje lub 
czworo dzieci pełniło wzorowo czynną 
służbę wojskową. Ponadto podczas uro-
czystości  zostały przyznane nominacje 
na I stopnie oficerskie, nadawane posta-
nowieniem Prezydenta RP. Otrzymali je 

żołnierze rezerwy: Krzysztof Droździak, 
Fryderyk Mróz, Marek Korzeń, Zbigniew 
Storek, Tomasz Baran, Piotr Kuryło, An-
drzej Ustrzycki, Edward Śledziona, Jerzy 
Hawro, Henryk Kozik oraz Marek Kozak. 
Na zakończenie uroczystości, wyra-
zem podziękowania za dotychczasową 
współpracę było wręczenie burmistrzo-
wi Andrzejowi Wyczawskiemu oraz ks. 
Andrzejowi Surowcowi ryngrafu Szefa 
Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego. 
Spotkanie uświetnił występ solistki 
Miejskiego Ośrodka Kultury w Jarosła-
wiu - Moniki Czarny, pod kierunkiem 
Wiktora Maruta.  

 Małgorzata Młynarska

25 stycznia 2011 r. Wojskowa Komenda Uzupełnień w Jarosławiu zorganizowała w sali lustrzanej CKiP uroczy-
stość uhonorowania złotymi i srebrnymi medalami „Za Zasługi dla Obronności Kraju” oraz wręczenia miano-
wań na pierwszy stopień oficerski. Odznaczenia i patenty oficerskie z rąk Szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojsko-
wego, płk. Witolda Przybyły tego dnia osobiście odebrało ponad 70 osób. 
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 wydarzenia

Diamentowe i Złote Gody

Osoby, które przeżyły w jednym związku małżeń-
skim 50 i więcej lat, nagradzane są w naszym kraju 
na mocy ustawy z dnia 16.10.1992 r. specjalnym 

medalem przyznawanym przez Prezydenta RP. Ma on 
kształt sześcioramiennej gwiazdy, na której awersie wid-
nieje napis: „ZA DŁUGOLETNIE POŻYCIE MAŁŻEŃSKIE", 
natomiast na rewersie znajdują się dwie srebrzyste róże.

W tym roku odznaczenia otrzymało dziewięć par: 1 para 
z okazji Diamentowych Godów - Państwo Marcela i Feliks 
Pytlowie oraz 8 par z okazji Złotych Godów: Państwo Teofila 
i Eugeniusz Siry, Maria i Bolesław Niemcowie, Helena 
i Stanisław Gdulowie, Franciszka i Wacław Janasowie, 
Janina i Edward Biłasowie, Helena i Marian Zagrodniko-
wie, Janina i Jan Kurkowie, Maria i Mieczysław Kowalscy. 
Uroczystość wręczenia medali miała miejsce w obec-
ności zastępcy burmistrza Bogdana Wołoszyna, kie-
rownik USC Barbary Bąk, Wójta Gminy Pawłosiów Ma-
riusza Renia oraz rodzin Jubilatów. Wraz z życzeniami 
kolejnych lat pożycia małżeńskiego w zdrowiu oraz 
serdecznej opiece osób najbliższych zastępca bur-
mistrza wręczył medale, dyplomy oraz kwiaty, Wójt 
Gminy Pawłosiów słodkie upominki, Jubilaci otrzymali 
także ciepłe koce ufundowane przez Wójta Gminy Ja-
rosław. Miłym akcentem był występ solistki MOK Anny 
Sochy pod kierunkiem Wiktora Maruta, nie mogło 
zabraknąć również symbolicznej lampki szampana.  

 Małgorzata Młynarska

26 stycznia br. w sali ślubów Urzędu Stanu Cywilnego w Ja-
rosławiu miała miejsce wyjątkowa uroczystość. Dziewięć par 
małżeńskich z terenu Gminy Jarosław i Pawłosiów przyjęło  
z rąk zastępcy burmistrza Bogdana Wołoszyna medale za 50 
i 60 lat pożycia małżeńskiego. 

Medal "Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie" z rąk zastępcy burmistrza Bogdana Wołoszyna odbiera Feliks Pytel.

Pamiątkowe zdjęcie z zastępcą burmistrza oraz Wójtem Gminy Pawłosiów.
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 wydarzenia

Uroczyste obchody odbyły się  
w sobotę, 19 lutego. Poprze-
dziła je Msza św. w kościele pw. 

NMP Królowej Polski. W części oficjalnej 
wszystkich przywitał Prezes Zarządu 
Krzysztof Sopel, który w skrócie przed-
stawił historię przedsiębiorstwa. Na-
stępnie głos zabrali zaproszeni goście.

- Każdy jubileusz jest niezwykłym świę-
tem i wydarzeniem. Jest okazją do do-
konania oceny dotychczasowych osią-
gnięć oraz wyznaczania nowych celów 
i zadań. Skłania do refleksji, wspomnień, 
przemyśleń. To doskonały moment 
do złożenia Państwu podziękowań za 
pracę - mówił podczas spotkania z pra-
cownikami firmy burmistrz Andrzej Wy-
czawski, współgospodarz jubileuszu.

Obok niego w uroczystościach uczestni-
czyli między innymi także zastępca bur-
mistrza Bogdan Wołoszyn, sekretarz Jan 
Biłas, radni Rady Miasta na czele z prze-
wodniczącym Jarosławem Pagaczem,  
a także posłowie na Sejm RP i przedsta-

Przedsiębiorstwo Gospodarki  
Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o.  
w Jarosławiu świętuje jubileusz  
sześćdziesięciolecia.

60 lat PGKiM

wiciele Starostwa Powiatowego. PGKiM 
powstało w 1951 roku jako Miejskie 
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komu-
nalnej. W swoich strukturach skupiało 
początkowo Zakład Oczyszczania Mia-
sta, Rozdzielnie Gazu, Łaźnię Miejską, 

Miejski Zakład Pogrzebowy, Miejski Za-
kład Ogrodniczy, a nawet Miejski Hotel. 
W 1997 roku nastąpiło przekształcenie 
przedsiębiorstwa w spółkę pod nazwą 
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunal-
nej i Mieszkaniowej w Jarosławiu Sp. z o.o.

 
Tomasz Strzębała
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Uroczystość była okazją do spotka-
nia się pracowników stacji oraz 
przypomnienia początków jej 

działalności. Wśród zaproszonych gości 
byli m.in. burmistrz Andrzej Wyczawski, 
delegacja Starostwa Powiatowego na 
czele ze starostą Jerzym Batyckim, Pod-
karpacki Inspektor Sanitarny Szczepan 
Jędral. Burmistrz Miasta na ręce dyrektor 
PSSE Beaty Mędrali złożył podziękowa-
nia za odpowiedzialną pracę placówki 
na rzecz szeroko rozumianego bezpie-
czeństwa społeczności naszego miasta  
i regionu, wyrażając tym samym nadzie-
je, że kolejne dziesięć lat pracy będzie 
równie udane i skuteczne w działaniu.

Monika Polita

10 lat nowej siedziby PSSE
18 lutego br. w sali lustrzanej CKiP miała miejsce uroczystość zorganizowana  
z okazji dziesięciolecia nowej siedziby Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Jarosławiu.

Wręczenie listu gratulacyjnego przez burmistrza Andrzeja Wyczawskiego.

Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Jarosławiu Beata Mędrala.
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XVIII tom ROCZNIKA 
Stowarzyszenia Miłośników Jarosławia

 wydarzenia

W siedzibie Stowarzyszenia Miłośni-
ków Jarosławia oraz Centrum Kultu-
ry i Promocji można nabyć kolejny 
– już XVIII tom Rocznika poświęcony 
ś. p. prezes Józefie Frendo. Uroczysta 
promocja publikacji miała miejsce 
20 stycznia br. w sali lustrzanej CKiP. 
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i determinacji, które sprawiły, że Sto-
warzyszenie skupia tak wiele osób nie 
tylko w rodzinnym mieście, ale i w od-
działach krakowskim i warszawskim. 
Promocja kolejnego tomu publikacji do-
kumentującej historię miasta i regionu 
odbyła się w obecności zaproszonych 
gości m.in. Wojewódzkiego Konserwa-
tora Zabytków dr Grażyny Stojak, re-
cenzenta Rocznika prof. Wacława Wierz-
bieńca z Uniwersytetu Rzeszowskiego, 
przewodniczącego Rady Powiatu Leszka 
Szczybyły, ks. Andrzeja Surowca Archi-
prezbitera Jarosławskiego, wielu sympa-
tyków Stowarzyszenia oraz ich członków. 
Wydawnictwo to jest namacalnym do-

wodem istnienia i działalności miło-
śników Jarosławia, którzy z właściwym 
sobie zapałem pielęgnują tę tradycję. 
Co prawda od wydania pierwszego, 
bardzo skromnego tomu minęło już 
64 lata i gdyby nie 10-letnia przerwa 
w działalności Stowarzyszenia obecnie 
cieszylibyśmy się znacznie bogatszym 
zasobem Roczników, to po wznowieniu 
w 1958 r. działalności SMJ i pojawieniu 
się w 1961 r. drugiego tomu Rocznika 
przyszły kolejne, do których dołączył 
najnowszy - XVIII tom.  Znajdziemy w 
nim artykuły: Zofii Kostki-Bieńkowskiej, 
Józefa Kusa, dr. Artura Brożyniaka, Kry-
styny Kieferling, Beaty Lorens, Witolda 

XVIII tom Rocznika SMJ to efekt 
dwuletniej pracy wielu ludzi,  
autorów artykułów, zespołu 

redakcyjnego oraz zmarłej w ubie-
głyn roku prezes Stowarzyszenia. 
Dedykowanie tego Rocznika ś.p. Jó-
zefie Frendo jest swego rodzaju ukło-
nem współpracowników w stronę Jej 
wieloletniej pracy, zaangażowania  
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Płoszaja, Barbary Popieluch, Bogusława 
Nizieńskiego, Małgorzaty Kuźmy, Zbi-
gniewa Zięby, Jadwigi Stęchły, ks. Hen-
ryka Hazika, Jadwigi Dyr, Krzysztofy Cap, 
ś.p. Hanryka Babisia, Jana Gąsiora oraz 
ś.p. Józefy Frendo. Recenzentem Rocz-
nika poza prof. Wacławem Wierzbień-
cem był także dr hab. Roman Pelczar 
(prodziekan ds. studenckich Wydziału 
Zamiejscowego Nauk o Społeczeństwie 
KUL w Stalowej Woli). Dopełnieniem 
spotkania był występ Chóru „Jarosław"  
w repertuarze piosenek o lwowskich ba-
tiarach. Uroczystość prowadził wicepre-
zes SMJ Jerzy Czechowicz. Zachęcamy do 
lektury Rocznika Stowarzyszenia Miło-
śników Jarosławia Tom XVIII 2009-2010. 

Małgorzata Młynarska

W listopadzie ubiegłego roku zakończyły 
się prace remontowe w Kamienicy  „Kró-
lowej Marysieńki". Ponownie oddano do 
użytku siedzibę Stowarzyszenia Miłośni-
ków Jarosławia, w której przeprowadzo-
no gruntowny remont. Podczas usuwa-
nia starych tynków natrafiono na dwie 
wnęki, o których istnieniu do tej pory 
nikt nie wiedział. Obie zostały odsłonię-
te i poddane rekonstrukcji. Wymieniono 
instalację elektryczną dostosowując ją 
do organizowanych przez Stowarzy-
szenie wystaw. Prace prowadzone były 
przez Zakład Remontowo Budowlany 
Zbigniew Cebulak z Jarosławia, a dofi-
nansowane zostały przez Urząd Miasta 
Jarosławia. Wartość zadania wyniosła 
36.111,85 zł, z czego dotacja 33.000 zł.
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 kontakty zagraniczne

Celem konferencji była prezenta-
cja bieżącego stanu wdrażania 
Programu, rezultatów zrealizo-

wanych projektów, ponadto przedsta-
wiono nowe projekty, które uzyskały 
dofinansowanie w ramach II naboru. 
Spotkanie było także okazją do wymia-
ny doświadczeń między partnerami pro-
jektów oraz przedstawicielami instytucji 
zaangażowanych w proces wdrażania 
Programu. Z Urzędu Miasta Jarosławia 
wzięli w nim udział zastępca naczelnika 
Wydziału Inwestycji Miejskich Agniesz-
ka Bukowa-Jedynak  oraz inspektor  
w wydziale IM Zbigniew Zięba. 
W ramach Programu Współpracy Trans-
granicznej Rzeczpospolita Polska-Re-
publika Słowacka 2007-2013, do końca 
2010 roku zostały zakończone 4 projek-
ty dofinansowane w ramach I naboru,  
w tym dwa realizowane przez Gminę 
Miejską Jarosław jako Partnera Wiodą-
cego: „Sieć Miast Euroregionu Karpac-
kiego" oraz „Zielone dziedzictwo - parki 
Jarosławia i Humennego". Efekty tego 
drugiego projektu prezentowane były 
podczas konferencji przez Agnieszkę 
Bukową-Jedynak oraz Zbigniewa Ziębę. 

Program współpracy transgranicznej  
- realizacje i plany

26 stycznia 2011 r. w Martinie na Sło-
wacji odbyła się roczna konferencja 
Programu Współpracy Transgranicz-
nej Rzeczpospolita Polska-Repu-
blika Słowacka 2007-2013. Wzięło  
w niej udział ponad 140 osób, w tym 
również przedstawiciele Urzędu 
Miasta Jarosławia. 

Ilustrowane slajdami pokazywały po-
szczególne etapy realizacji projektu w 
naszym mieście, do efektu końcowego 
i uroczystego otwarcia Parku im. Cze-
sławy Puzon ps. „Baśka". Modernizacja 
tego parku w centrum miasta sprawi-
ła, że wcześniej mało atrakcyjne miej-

sce dla mieszkańców i turystów, stało 
się jednym z najczęściej i najchętniej 
odwiedzanych miejsc wypoczynku. 
Podobnej świetności nabrała zmo-
dernizowana część parku w Humen-
nem utrzymana w stylu francuskim. W 
przypadku projektu „Sieć Miast Euro-
regionu Karpackiego", 27 lipca 2010 r.  
w sali narad jarosławskiego Ratusza zo-
stała zorganizowana konferencja koń-
cząca realizację projektu. Sieć miast 
tworzy siedmiu partnerów: czterech 

polskich - Jarosław, Przemyśl, Prze-
worsk, Ustrzyki Dolne oraz trzech sło-
wackich - Humenne,  Snina i Vranov. 
Celem całego projektu było utworzenie 
wspólnej płaszczyzny transgranicznej, 
poprawa możliwości wykorzystywania 
potencjału  rozwojowego miast i re-

gionów w oparciu o podniesienie jako-
ści świadczonych usług rozwojowych  
i wzbogacenie oferty, konkurencyjności 
tego obszaru. 
Więcej informacji na temat Programu Współ-
pracy Transgranicznej Rzeczpospolita Pol-
ska-Republika Słowacka 2007-2013 znajdą 
Państwo na stronie: www.plsk.eu w zakład-
ce Aktualności oraz w najnowszym nume-
rze Newslettera http://pl.plsk.eu/index/?i-
d=8613985ec49eb8f757ae6439e879bb2a 
Tam również dostępna prezentacja Gminy 
Miejskiej Jarosław w wersji PDF. Polecamy! 

Małgorzata Młynarska
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 kontakty zagraniczne

Przypomnijmy, że wzajemna in-
tensywna współpraca z miastem 
Humenné trwa od 2005 roku, 

czyli od momentu podpisania Umowy 
o Partnerskiej Współpracy pomiędzy 
miastami. Dotychczasowa kilkuletnia 
współpraca przyczyniła się do realiza-
cji wielu wspólnych inwestycyjnych 
oraz nieinwestycyjnych projektów. 

Współpraca partnerska
5 stycznia 2011 r. burmistrz Andrzej 
Wyczawski odwiedził miasto part-
nerskie Humenne, w którym spotkał 
się z nowo wybraną burmistrz Janą 
Val'ovą. W trakcie spotkania poru-
szony został temat projektu gran-
towego na linii Polska - Słowacja   
w 2011 r. Rozmowy były również 
okazją do podsumowania realizowa-
nych wcześniej projektów unijnych 
w ramach Euroregionu Karpackiego  
i omówienia planów dalszej współ-
pracy transgranicznej. Temat ten 
zainteresował lokalne media, dla 
których włodarze Humennego i Ja-
rosławia udzielili krótkiego wywiadu. 

Trwająca już blisko dziewięć lat 
współpraca między Jarosławiem 
i Użgorodem, to porozumienie 

obejmujące szereg dziedzin takich jak: 
inwestycje gospodarcze, budownictwo, 
kultura, oświata, infrastruktura, turysty-
ka i sport, ochrona zdrowia, czy imprezy 
prezentujące dorobek współpracują-
cych miast. Spotkanie 9 lutego miało 
charakter roboczy, a dotyczyło realizacji 
wspólnych projektów w ramach Progra-
mu Współpracy Transgranicznej Polska 
- Białoruś - Ukraina 2007-2013. 
Z Użgorodu w rozmowach uczestniczyli 
radni pełniący również funkcje w Urzę-
dzie Miasta: Wiktor Szadej - sekretarz 
rady, Wiktoria Tarachonicz - naczelnik 
Wydziału Współpracy Międzynarodowej 
i Integracji Europejskiej, Olga Trawina - 
naczelnik Wydziału Inwestycji i Rozwoju 
Innowacji, Pawło Czuczka - przewod-
niczący Stałej Komisji Rady do Spraw 

Na początku lutego gościliśmy 
przedstawicieli Rady Miasta Użgo-
rod - partnera, z którym umowę  
o wzajemnej współpracy podpisali-
śmy w 2002 roku. 

Współpracy Międzynarodowej, Inte-
gracji Europejskiej i Turystyki, Ewgen 
Jaszczenko - pomocnik, konsultant rad-
nych. Urząd Miasta Jarosławia repre-
zentowali: sekretarz Jan Biłas, z-ca na-
czelnika Inwestycji Miejskich Agnieszka 
Bukowa-Jedynak, naczelnik Wydziału 
Kultury, Turystyki i Promocji Miasta Jo-
anna Mordarska, specjalista ds. kontroli 
wewnętrznej Marcin Zaborniak, To-
masz Strzębała z Biura Informacji i Ko-
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Śmiało możemy stwierdzić, że spośród 
wszystkich miast partnerskich obecnie 
miasto Humenne najintensywniej współ-
pracuje właśnie z Jarosławiem. Dowo-
dem tego jest wspólny projekt „Zielone 
dziedzictwo - Parki Jarosławia i Humen-
nego", zrealizowany w ramach „Progra-
mu Współpracy Transgranicznej Rzecz-
pospolita Polska - Republika Słowacka 

na lata 2007-2013 - oś Priorytetowa II - 
Rozwój społeczno-gospodarczy, temat 
2. Ochrona dziedzictwa kulturowego  
i przyrodniczego". Dzięki temu projek-
towi oficjalnie od 2 lipca ubiegłego 
roku możemy cieszyć się nowo zago-
spodarowanym Parkiem Miejskim im. 
Cz. Puzon ps. „Baśka". 

Małgorzata Młynarska

munikacji Społecznej, Zbigniew Zięba  
i Regina Wajda - pracownicy Wydziału 
Inwestycji Miejskich oraz Jacek Stalski 
- dyrektor MOSiR w Jarosławiu. Spotka-
nie odbyło się w sali lustrzanej Centrum 
Kultury i Promocji, podczas którego go-
ście zapoznali się ze strukturą naszego 
Urzędu, funkcjonowaniem wybranych 
wydziałów oraz historią Jarosławia.  
O najciekawszych obiektach opowie-
dział Zbigniew Zięba. 

 Małgorzata Młynarska
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Marek Lisánski pełni funkcję Kon-
sula Generalnego Republiki Sło-
wackiej w Krakowie od grudnia 

2009 roku. Wcześniej pracował w Mini-
sterstwie Spraw Zagranicznych Słowacji. 
W roku 2001 został Sekretarzem Słowac-

 kontakty zagraniczne

Spotkanie  
z Konsulem

Burmistrz Andrzej Wyczawski spo-
tkał się w środę 2 lutego z Markiem 
Lisánskim, Konsulem Generalnym 
Republiki Słowacji w Krakowie. 

ko-Węgierskiej Komisji Międzyrządowej 
ds. Mniejszości, a w roku 2002 Konsu-
lem Generalnym Republiki Słowacji w 
Krakowie. W grudniu 2009 r. wrócił do 
Krakowa, gdzie rozpoczął misję dyplo-
matyczną jako Konsul Generalny Repu-
bliki Słowackiej. Wizyta w konsulacie 
dotyczyła współpracy transgranicznej, 
czyli wspólnie podjętych działań mają-
cych na celu umocnienie i dalszy rozwój 
sąsiedzkich kontaktów między wspól-
notami i władzami terytorialnymi dwóch 
lub większej liczby umawiających się 
stron, jak również zawarcie porozumień 
i przyjęcie uzgodnień koniecznych do 
realizacji takich zamierzeń. Współpraca 
transgraniczna jest szczególnym przy-
padkiem współpracy międzynarodowej, 
której charakterystycznymi cechami są 
sąsiedzkość kontaktów oraz lokalny lub 

Wizyta Konsula Generalnego Stanów Zjednoczonych 

regionalny poziom współdziałania. - Za-
leży mi na wsparciu inicjatywy współ-
pracy transgranicznej Polsko - Słowac-
kiej obejmującej kraj preszowski i kraj 
koszycki - mówi burmistrz Wyczawski. 
Przypomnijmy, że pod kraj koszycki 
podlegają Michalovce, natomiast pod 
kraj preszowski Humenne, czyli partner-
skie miasta Jarosławia. - Kraj koszycki 
nie jest objęty linią grantową w zakre-
sie współpracy transgranicznej, dlatego 
chciałbym by miasto Michalovce przy-
jęło pomysł utworzenia Stowarzyszenia 
Euroregion Karpacki Słowacja - Południe 
- podkreśla burmistrz Jarosławia. Konsul 
Lisánski jest zainteresowany sprawą. Za-
pewnił, że wkrótce zamierza odwiedzić 
nasze miasto i pomóc w tej inicjatywie. 

Tomasz Strzębała

Konsul Allen S. Greenberg przyje-
chał do Jarosławia z żoną Haru-
ko Ando Greenberg i spotkał się  

z burmistrzem Andrzejem Wyczawskim. 
Konsulat Generalny USA w Krakowie 
reprezentuje interesy Stanów Zjedno-
czonych w województwach Polski połu-
dniowej, między innymi podkarpackim.

Tomasz Strzębała
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24 lutego w Miejskim Ośrodku Kul-
tury w Jarosławiu miało miejsce 
spotkanie z prof. Zdzisławem Kra-
snodębskim.

Była to okazja do wysłuchania 
wykładu Profesora na temat sy-
tuacji politycznej naszego kraju 

oraz realizowanej polityki zagranicz-
nej. Mieszkańcy miasta i okolic mieli 
okazję zadać pytanie i zdobyć auto-
graf prof. Krasnodębskiego. Spotkanie 
zorganizował burmistrz Andrzej Wy-
czawski oraz poseł dr Andrzej Ćwierz.

Spotkanie z cyklu „Rozmowy o Polsce”
Zdzisław Krasnodębski  - polski socjo-
log, filozof i myśliciel społeczny. Znany 
szerzej ze swojej aktywności publicy-
stycznej. W latach 1976-1991 wykła-
dał socjologię teoretyczną i filozofię 
społeczną na Uniwersytecie Warszaw-
skim. Od 1995 profesor Uniwersytetu 
w Bremie, a od 2001 także Uniwersy-
tetu Kardynała Stefana Wyszyńskie-
go. Współpracował z miesięcznikiem 
„Znak", „Rzeczpospolita", „Fakt" oraz 
„Dziennik". W 2005 członek Honorowe-
go Komitetu Poparcia Lecha Kaczyń-
skiego w wyborach prezydenckich.

Monika Polita

W jarosławskim Ratuszu gościł Allen 
S. Greenberg, Konsul Generalny Sta-
nów Zjednoczonych w Krakowie.
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Tegoroczne targi organizowane  
w dniach 13-16 stycznia br. od-
bywały się pod hasłem „Urlop dla 

wszystkich". W ciągu tych kilku dni był 
czas na spotkania krajowych i zagra-
nicznych partnerów, konferencje, dys-
kusje, atrakcje gwarantujące zwiedzają-
cym rozrywkę oraz rzetelne informacje. 
Dzięki dobrej współpracy Jarosła-
wia  z miastami partnerskimi, w tym 
roku otrzymaliśmy zaproszenie wła-
śnie do Brna od nowo wybranego 
burmistrza Vyskova, ing. Jiřija Piňosa.
Nasze miasto reprezentowali zastępca 
burmistrza Bogdan Wołoszyn oraz skarb-
nik miasta Barbara Maziarka. Na wspól-
nym stoisku Vyškova, Jarosławia, Micha-
loviec oraz Döbeln zainteresowani mogli 
zapoznać się z ciekawymi miejscami  
i historią miast czeskiego, polskiego, sło-
wackiego oraz niemieckiego. Materiały 
promocyjne, albumy, pocztówki, folde-
ry, pamiątki z herbem Jarosławia miały 
przybliżyć nasze miasto zwiedzającym 
oraz zachęcić do jego odwiedzenia. 
Spotkanie u południowych sąsiadów 
było także okazją do poznania no-
wych władz Vyškova. Burmistrz ing. 
Jiři Piňos oraz jego zastępca Karel Jur-
ka  przyjęli przedstawicieli miast part-
nerskich w urzędzie miasta. Wspólne 
rozmowy dotyczyły dalszej współpra-
cy pomiędzy miastami w 2011 roku. 

Małgorzata Młynarska

XVII Międzynarodowe Targi Tury-
styczne IFT Slovakiatour w Bra-
tysławie,  to kombinacja targów 

turystycznych z gastronomiczno-hote-
larskimi. Należą do jednych z najwięk-
szych wydarzeń branżowych w Europie 
Środkowej. O ich popularności świadczy 
liczba ubiegłorocznych wystawców – aż 
440 oraz odwiedzających targi - ok. 70 
tysięcy osób. Miasto Snina w tym roku 
brało w nich udział po raz czwarty i do 
zaprezentowania oferty turystycznej na 
swoim stoisku zaprosiło właśnie Jaro-
sław. - Zakres targów, liczba wystawców 
i odwiedzających, ciekawy program 
dla przedstawicieli branży, wysoki po-
ziom europejski sprawiły, że mogliśmy 

 kontakty zagraniczne

Promocja miasta  
na targach w Brnie

16 stycznia zakończyły się 21. Mię-
dzynarodowe Targi Ruchu Tury-
stycznego GO i 20. Międzynarodo-
we Targi Regionów Turystycznych 
REGIONTOUR w Brnie. Na jednym 
ze stoisk wystawowych ofertę tury-
styczną wspólnie z miastami part-
nerskimi przedstawił Jarosław. 

ITF SLOVAKIATOUR 2011

dotrzeć do znacznej grupy turystów  
i zachęcić ich do odwiedzenia Jarosławia 
– podsumował pobyt na targach bur-
mistrz Andrzej Wyczawski. Stoisko mia-
sta Snina odwiedziło wiele osób z kraju 
i zagranicy, w tym wyjątkowi goście, 
najwyżsi przedstawiciele państwa Sło-
wacji - prezydent Ivan Gasparovic oraz 
Węgier - prezydent Pál Schmitt. Spo-

Pod koniec stycznia br. w Bratysławie już po raz 17. zostały zorganizowane 
Międzynarodowe Targi Turystyczne ITF Slovakiatour – najbardziej oczekiwa-
ne w branży turystycznej na Słowacji. Jarosław również miał swój akcent. Na 
stoisku miasta Snina naszą ofertę przedstawili burmistrz Andrzej Wyczawski 
oraz sekretarz Jan Biłas.

tkanie u południowych sąsiadów było 
także okazją do zacieśnienia kontaktów  
z miastem Snina i jego gospodarzem 
Ing. Štefanem Milovčíkiem. Wspólne roz-
mowy dotyczyły planów dalszej współ-
pracy pomiędzy miastami w 2011 roku.

Małgorzata Młynarska
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 kultura

22 stycznia br. przed komisją kon-
kursową w składzie: Rafał Mar-
chewczyk - dyrygent, Kierow-

nik Artystyczny Krakowskiej Młodej 
Filharmonii, dr Olga Popowicz z Instytu-
tu Muzyki UR i ks. dr Tadeusz Bratkowski  
z Wyższego Seminarium Duchownego 
w Przemyślu stanęło 22 solistów oraz 8 
zespołów. Biorąc pod uwagę dobór re-
pertuaru, aranżacje, interpretacje oraz 
ogólny wyraz artystyczny komisja posta-
nowiła przyznać następujące nagrody: 

W kategorii solistów: I miejsce i statu-
etkę festiwalu otrzymała Monika Czar-
ny z Pawłosiowa, której wykonanie 
pastorałek zostało docenione również 
przez słuchaczy przyznaniem nagro-
dy publiczności. Dwa równorzędne II 
miejsca trafiły do Dagmary Moskwy 
z Cząstkowic i Agnieszki Krajewskiej 
z Nowego Sącza. III miejsce również 
zostało przyznane równorzędnie. Wy-

12 stycznia br. zakończyły się dwu-
dniowe Spotkania Teatralne „Jasełka 
2011” organizowane przez Miejski 
Ośrodek Kultury w Jarosławiu oraz 
Urząd Miasta Jarosławia. 

Dwudniowy przegląd Spotkań Teatral-
nych (11-12 stycznia br.) odbywał się 
pod czujnym okiem komisji artystycz-
nej: Bożeny Siwieckiej - choreograf MOK 
w Przeworsku, Elżbiety Tkacz - dyrektor 
Miejskiej Biblioteki  w Jarosławiu, Janiny 
Suchożak - głównego instruktora MOK 
w Jarosławiu oraz Pawła Sroki - instruk-
tora teatralnego również z jarosławskie-
go Ośrodka. Piękne tradycje jasełkowe 
zaprezentowało łącznie 21 zespołów  
z Jarosławia, Przemyśla, Radymna, Piwo-
dy, Wierzbnej, Bystrowic, Cetuli, Grodzi-
ska Górnego, Manasterza, Wiązownicy 
oraz Kuryłówki. Na zakończenie XIV 
Spotkań Teatralnych na scenie wystą-
piły dzieci ze Szkoły Filialnej w Cetuli: 
Kamila Szymuś i Dariusz Wieliczko, na-
stępnie zostały wręczone pamiątkowe 
dyplomy, nagrody dla wyróżniających 
się zespołów, poszczególnych aktorów, 
opiekunów oraz za reżyserię. Główne 
nagrody trafiły do Teatrzyku „Promyk"  
z Zespołu Szkół w Dąbrowicy za naj-
lepsze Jasełka 2011, znakomitą grę 
młodych aktorów, reżyserię i piękne 
wykonanie kolęd oraz do Grupy Teatral-
nej ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-
Wychowawczego nr 2 w Przemyślu za 
wzruszające przedstawienie jasełkowe  
w pięknej choreografii i oprawie mu-
zycznej. 12 stycznia wystąpiły najmłod-
sze - przedszkolne grupy teatralne, wy-
odrębnione w osobnej kategorii. 

Małgorzata Młynarska

śpiewały je - najmłodsza uczestnicz-
ka - Wiktoria Łoskot z Tarnawy Dolnej 
oraz Katarzyna Motyka z Przeworska. 
Wyróżnienia przyznano Kindze Cieśli 
z Rzeszowa oraz Inie Bihun z Sanoka. 
W kategorii zespołów: I miejsce i sta-
tuetkę festiwalu otrzymał zespół 
Akord z Nowego Sącza, II miejsce ze-
spół Arabeska z Tarnawy Dolnej, nato-
miast III miejsce -  zespół Ad Libitum  
z Kielc. Zostało przyznane także wy-
różnienie dla zespołu Fine z Przemyśla. 
Ponadto komisja przyznała dyplomy 
- wyróżnienia dla opiekunów, instruk-
torów oraz kierowników artystycznych 
tj: Malwiny Zych-Oklejewicz za przygo-
towanie zespołu Arabeska z Tarnawy 
Dolnej; Barbary Barwińskiej za przy-
gotowanie zespołu Ad Libitum z Kielc 
oraz Wiktora Maruta za przygotowanie 
solistki Moniki Czarny z Pawłosiowa. 
Koncertu finałowego wysłuchali zapro-
szeni goście: poseł na Sejm RP Mieczysław 
Golba, Starosta Jarosławski Jerzy Batyc-
ki, Przewodniczący Rady Powiatu Leszek 
Szczybyło, naczelnik Wydziału Kultury, 
Turystyki i Promocji Miasta Joanna Mor-
darska, doc. Stanisław Sobocki z małżonką. 
Nagrody rzeczowe i pieniężne ufun-
dowali: Urząd Miasta Jarosławia, Miej-
ski Ośrodek Kultury w Jarosławiu oraz 
Starostwo Powiatowe w Jarosławiu. 
Laureatom gratulujemy i zaprasza-
my na kolejny, XVII Festiwal Kolęd  
i Pastorałek - Jarosław 2012 już za rok! 
  

Małgorzata Młynarska

Ogólnopolski Festiwal Kolęd i Pa-
storałek pod patronatem Burmistrza 
Miasta Jarosławia już za nami. 23 
stycznia br. przed salą wypełnioną 
po brzegi wystąpili laureaci kon-
kursu wybrani dzień wcześniej na 
drodze przesłuchań.  Tegoroczny 
festiwal to już 16. edycja i z roku na 
rok organizatorzy obserwują wzrost 
zainteresowania. 

XIV Spotkania Teatralne  
„Jasełka 2011”

XVI Ogólnopolski Festiwal  
Kolęd i Pastorałek
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Wystawa przygotowana przez 
Muzeum Uniwersytetu Rze-
szowskiego po raz pierwszy 

prezentowana była w czerwcu 2009 
r. z okazji nadania abpowi Ignacemu 
Tokarczukowi tytułu Doktora Honoris 
Causa Uniwersytetu Rzeszowskiego. 
Od 2 lutego br. wystawę można było 
oglądać w Jarosławiu. W „Galerii za chó-
rem" pojawiły się plansze z fotografia-
mi, dokumentami, listami z dzieciństwa, 
młodości, edukacji i pracy Arcybiskupa. 
Budowniczy kościołów, w latach 1966-
89 stale inwigilowany, przez funkcjo-
nariuszy SB został uznany - zaraz po 
kardynale Wyszyńskim - za „najbardziej 
wojującego i najgroźniejszego biskupa, 
zdecydowanego przeciwnika ustroju 
socjalistycznego". Jego kazania były 
nagrywane przez SB; tylko w latach 
1966-71 w archiwach SB w Rzeszowie 
zgromadzono 654 kazania. W uznaniu 
zasług za działalność na rzecz przemian 
demokratycznych w Polsce 3 maja 2006 
r., w Święto Matki Bożej Królowej Pol-
ski i 215. rocznicę Konstytucji 3 Maja, 
abp Ignacy Tokarczuk otrzymał z rąk 
prezydenta RP ś.p. Lecha Kaczyńskie-
go najwyższe odznaczenie państwowe 

 kultura

Wystawa poświęcona ks. Arcybiskupowi  
Ignacemu Tokarczukowi

Od 2 lutego br. w „Galerii za chó-
rem” przy kościele pw. Bożego Ciała  
w Jarosławiu można było oglądać 
wystawę poświęconą JE ks. Abpowi 
Ignacemu Tokarczukowi. 

- Order Orła Białego. Te i wiele innych 
wątków z życia ks. abpa seniora można 
było odnaleźć na prezentowanych plan-
szach. Podczas otwarcia wystawy obec-
ni byli: burmistrz Andrzej Wyczawski, 
zastępca burmistrza Bogdan Wołoszyn, 
przewodniczący RM Jarosław Pagacz, 
wiceprzewodniczący Marian Janusz, 
przedstawiciele Powiatu Jarosławskiego, 
Archiprezbiter Jarosławski ks. Andrzej 
Surowiec, proboszcz parafii pw. Bożego 
Ciała w Jarosławiu Marian Bocho, pro-
boszczowie zaprzyjaźnionych parafii 
oraz liczne grono mieszkańców miasta. 
- Miło być na wystawie, która pokazuje 
wspaniały życiorys wielkiego patrioty, 
mężnego, niezłomnego i pracowite-

go. To Jemu zawdzięczamy pomoc na 
rzecz powstawania nowych kościołów. 
Nigdy nie zapominał o Jarosławiu - po-
wiedział burmistrz Andrzej Wyczawski. 
Otwarcie wystawy poprzedziła uro-
czysta Msza św. koncelebrowana 
pod przewodnictwem ks. dr hab. Sta-
nisława Nabywańca prof. UR oraz 
koncert chóru ze Szkoły Muzycznej  
I Stopnia im. F. Chopina w Jarosławiu 
po kierunkiem Jadwigi Nowosiad. 
Organizatorzy: Parafia pw. Bożego Ciała 
przy Kolegiacie w Jarosławiu, Burmistrz 
Miasta Jarosławia oraz Stowarzyszenie 
Kulturalno-Wychowawcze im. Piotra 
Skargi przy Kolegiacie w Jarosławiu.  

Małgorzata Młynarska

Rodzina Tokarczuków: od lewej Anna, Maria, Ignacy, Szymon, Józef. 

FOT.  M. POLITA (2)
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W        Stowarzyszeniu początek stycz-
nia to piękna tradycja spotkań 
opłatkowych oraz składania 

życzeń noworocznych. Każdego roku 
dla przyjaciół z Krakowa przygotowy-
wane są pamiątki związane z rodzinnym 
miastem - np. kalendarze, książki, Biu-
letyny Informacyjne Miasta Jarosławia, 
okolicznościowe medale, które z naj-
lepszymi życzeniami przekazują przed-
stawiciele Urzędu Miasta. W tym roku  
w spotkaniu uczestniczyli: zastępca bur-
mistrza Bogdan Wołoszyn, przewodni-
czący Rady Miasta - Jarosław Pagacz, wi-
ceprzewodniczący Jan Gilowski. Obecny 
był także Dariusz Jasiewicz - prezes jaro-
sławskiego Stowarzyszenia. Spotkanie 
uświetnił występ Chóru Krakowskiej 
Młodej Filharmonii, której dyrygent Ra-
fał Marchewczyk związany jest z naszym 
miastem dzięki żonie jarosławiance. 

Małgorzata Młynarska

Wystawa prac Kierownika Za-
kładu Malarstwa i Rysunku 
Instytutu Sztuk Pięknych Wy-

działu Artystycznego UMCS w Lublinie, 
to pierwsza w nowym roku wystawa  
w „Galerii u Attavantich". Na wernisażu, 
14 stycznia pojawiło się szerokie grono 
zainteresowanych, bliskich i przyjaciół 
artysty m.in. współpracownik - Jan Fe-
renc, który zaangażował się w zorgani-
zowanie wystawy, Maria Ferenc,  Hen-
ryk Cebula oraz doc. Stanisław Sobocki  
z małżonką. Na wystawie artysta prezen-

Miłośnicy Jarosławia w Kra k owie
 kultura

Entuzjastów naszego miasta jest 
bardzo wielu. Skupieni w Oddzia-
łach Stowarzyszenia Miłośników 
Jarosławia czują potrzebę integracji 
wspólnoty jarosławian mieszkają-
cych daleko od rodzinnego domu. 
Takie osoby od 16 lat skupia krakow-
ski Oddział Stowarzyszenia, który 4 
stycznia 2011 r. odwiedzili przedsta-
wiciele Urzędu Miasta. 

Nowy rok w „Galerii u Attavantich"

„Galeria u Attavantich” w Centrum 
Kultury i Promocji rozpoczęła kolej-
ny rok działalności. Do tej pory od 
pierwszego wernisażu 31 lipca 2009 
r. zorganizowano już ponad 30 wy-
staw indywidualnych i zbiorowych. 
Pierwszą w 2011 r. była wystawa 
otwarta 14 stycznia, która prezen-
towała malarstwo prof. Stanisława 
Żukowskiego z Lublina. 

tował malarstwo akrylowe. Były to prace 
dużych formatów, wciągające w barwny 
świat abstrakcji i wizji alternatywnej rze-
czywistości. Autor pozwala odbiorcy na 
indywidualny odbiór dzieła, nie narzuca 
interpretacji, nie nadaje tytułów, każdy 
mógł znaleźć coś dla siebie, zrozumieć, 
odczytać i przyjąć. Jak sam przekony-
wał podczas otwarcia wystawy: - obraz 
powinien samodzielnie oddziaływać na 
widza. Jeżeli budzi zainteresowanie, to 
jest najważniejsze... Na wernisażu moż-
na było również wylosować jedną z prac 
artysty. 

Małgorzata Młynarska
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Miłośnicy Jarosławia w Kra k owie

 kultura

Okres Świąt Bożego Narodzenia w Ze-
spole Szkół im. Jana Pawła II rozpoczął 
się już w ostatnią niedzielę Adwentu 
(19.12.2010 r.) I Spotkaniem Świątecz-
nym. Zostało ono zorganizowane przez 
uczniów i nauczycieli szkoły dla spo-
łeczności lokalnej. Piękna pogoda oraz 
charytatywny cel spotkania sprawiły, 
że sala gimnastyczna wypełniła się po 
brzegi mieszkańcami Kolonii Oficerskiej. 
Program imprezy zawierał koncert kolęd 
i przedstawienie jasełkowe „Za snem, za 
jawą, za westchnieniem rodzi się Wigi-
lia". Zgromadzeni goście mogli skosz-
tować wyśmienitych ciast oraz zakupić 
ozdoby świąteczne. Kiermasz został 
przygotowany przez uczniów, rodziców 
i nauczycieli tejże szkoły. Zebrana kwo-
ta 1751,80 zł zostanie przeznaczona na 
dofinansowanie wycieczek szkolnych  
dla potrzebujących uczniów. Pomysło-
dawcami i głównymi organizatorami  
tego spotkania były panie Dorota Lis  
i Ewa Płocica - nauczycielki tej szkoły. 
Organizatorzy dziękują sponsorom oraz 
wszystkim, którzy włączyli się w organi-
zację imprezy.

Dorota Lis i Ewa Płocica
Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Jarosławiu 

 

„Za snem, za jawą....”  
I Spotkanie Świąteczne

„Babciu, babciu, cóż Ci dam?...
Tak m.in. recytowały dzieci w Przed-
szkolu Montessori z okazji Dnia Babci 
i Dziadka. Mali artyści z grupy Żół-
tej i Czerwonej pod opieką Marty 
Strzeleckiej i Elżbiety Paryniak wy-
stawiły prześliczne jasełka oraz re-
cytacje wierszyków z życzeniami  
i piosenkami. Niespodzianką były upo-
minki samodzielnie wykonane dla babć  
i dziadków. Babcie otrzymały piękne 
medaliony, zaś dziadkowie gustowne 
krawaty. Serdeczna atmosfera, którą 
stworzyły dzieci pod czujnym i przy-

jaznym okiem wychowawczyń, napełniła 
wzruszeniem obecne babcie i dziadków. 
Przy wspólnym poczęstunku wywiązały się 
dyskusje o roli przedszkola w wychowaniu 
dzieci. W imieniu obecnych na uroczysto-
ści babć, dziadków, jak i własnym, składam 
serdeczne wyrazy uznania dla pani Dyrek-
tor Przedszkola oraz Marty Strzeleckiej i 
Elżbiety Paryniak za trud i opiekę nad na-
szymi wnuczętami. Dobrze jest wiedzieć, 
że największy skarb, jakim są dzieci, po-
wierza sie w dobre ręce. 

Babcia  
Teresa Salabura-Baszanowska

W dniu 20.01.2011 na scenie daw-
nego teatru dworskiego Ponińskich 
- obecnie Gminnego Ośrodka Kultu-
ry, odbyła się 32. Biesiada Teatralna. 
Zawitało tam 15 amatorskich ze-
społów teatralnych z różnych stron 
Polski: Białegostoku, Częstochowy, 

„Plaster” wyróżniony na 32. Biesiadzie w Horyńcu Zdroju

Gdyni, Kielc, Krakowa, Lublina, Warsza-
wy, Rzeszowa, Torunia, Świdnika, Ozimka, 
Zmiennicy, Żyrardowa, a także Jarosławia. 
Jak co roku zespoły rywalizowały o nagro-
dy "Rogi Myśliwskie Króla Jana" w kategorii 
zespołów Małych Form oraz "Misy Borowi-
ny" w kategorii dokonań indywidualnych. 

FO
T.

 K
RY

ST
YN

A
 JU

ŹW
IŃ

SK
A

 C
K 

W
 P

RZ
EM

YŚ
LU

. 

Nasz region reprezentowała Grupa 
Teatralna Plaster z Miejskiego Ośrod-
ka Kultury w Jarosławiu, która zdoby-
ła wyróżnienie za spektakl "Juwenilia. 
Dziwny sen Mamy!!!" w reżyserii Pawła 
Sroki instruktora MOK w Jarosławiu. 
  

Anna Sroka MOK w Jarosławiu 

FOT.  ARCHIWUM
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12 lutego 2011 r. o godz. 17.00  
w sali lustrzanej CKIP odbył się spek-
takl „Parady wg. Jana Potockiego"  
w wykonaniu Grupy Teatralnej GAR-
DEROBA II z Centrum Kulturalnego  
w Przemyślu.
 

Parady to przejęte z teatru jar-
marcznego humorystyczne scen-
ki napisane ku rozrywce widzów 

dworskiego teatru w Łańcucie w 1792 r. 
Szereg krótkich jednoaktówek wiązał się 
w całość nie tyle fabularnie, co za sprawą 
groteskowych postaci: Zerzabelli, Gila, 
Kasandra i Leandra. Parady przedstawio-
ne w dziele J. Potockiego, wraz z rozbu-
dowanymi elementami pantomimiczny-
mi ukazuję barwną, często przewrotną, 
czasem niczym ze snu, niewątpliwie 
zabawną historię ludzkich namiętności.
„Parady" składają się z sześciu minia-
tur scenicznych, w których występują 
charakterystyczne dla gatunku posta-
ci. Bohaterem pierwszej pt. „Gil zako-
chany" jest może niezbyt rozgarnięty 
sługa, za to pełen zdrowego rozsądku, 
prostoduszny, lecz na swój sposób 
przebiegły. Gil zakochuje się w panien-
ce Zerzabelli, choć jak sam stwierdza, 

SPEKTAKL GRUPY TEATRALNEJ  

GARDEROBA II 
w pannie dobrze urodzonej „właściwie 
powinien się był zakochać pan Lean-
der". Romans toczy się jednak wbrew 
tradycji i logice, ujawniając przewrot-
ność i skłonność do ironii autora „Parad". 
 W miniscence „Podróż Kasandra do Indii" 
pojawia się kolejna charakterystyczna 
postać „Parad" - zacny wytwórca serów, 
który podróżując do wyimaginowanych 
Indii Wschodnio-Zachodnich objeżdża 
paryskie przedmieścia. Ten sam boha-
ter, pocieszny i ograniczony mieszczuch, 
jest przedmiotem kpin w kolejnych jed-
noaktówkach. W historyjce „Kasander 
literatem" bohater stylizuje się na patro-
na piśmiennictwa, ogłasza konkurs lite-
racki z nagrodą w postaci własnej córki. 
Grupa Teatralna GARDEROBA II w skła-
dzie:Gabriel Dubiel, Ewelina Ferlejko, 
Michal Hano, Marcelina Iwanów, Maciej 
Rojek, Jolanta Wróbel, Krystian Zieliński 
przeniosła widzów w sali lustrzanej do 
świata dworskiego życia, gdzie intryga 
miesza się z humorem. Całości spek-
taklu dopełnił Taniec Polonez w wyko-
naniu Zespołu Tanecznego " Jarosła-
wiaki" Grupę Teatralną przygotowała P. 
Barbara Płocica instruktor CK Przemyśl.

Irmina Kardaszyńska

Inauguracja programu  
„Bezpieczny komputer"

W dniu 28.02.2011r. w jarosław-
skich przedszkolach rozpoczął się 
cykl spotkań w ramach działań 
profilaktycznych dla najmłodszych 
w zakresie bezpiecznego użytko-
wania komputera i korzystania  
z internetu, w ramach programu pn. 
„Bezpieczny komputer". 

Pierwsze spotkania odbyły się  
w Miejskim Przedszkolu Nr 1 na os. 
Armii Krajowej oraz w Miejskim 

Przedszkolu Nr 12 przy ul. Szczepań-
skiego. W ramach programu „Bezpiecz-
ny komputer" dzieci i młodzież ze szkół 
podstawowych, gimnazjum i liceów, pod 
przewodnictwem Pawła Sroki - instruk-
tora teatralnego MOK zaprezentowały 
spektakl teatralny, którego scenariusz 

dotyczył pozytywnych i negatywnych 
stron korzystania z komputera i inter-
netu. Po zakończeniu spektaklu peda-
gog Agnieszka Kamińska spotkała się  
z przedszkolakami. Zwróciła uwagę na 
to, co się dzieje z dziećmi i ich otocze-
niem podczas zbyt długiego przesia-
dywania przed komputerem. Omówiła 
także negatywne skutki korzystania  
z internetu, oraz wskazała na inne moż-
liwości spędzania wolnego czasu poza 
komputerem. Spektakl spotkał się  
z dużym zainteresowaniem zarówno naj-
młodszych oraz ich wychowawców. 

Katarzyna Gdyk
Wydział Bezpieczeństwa  

i Zarządzania Kryzysowego
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14 stycznia w sali narad przedstawi-
ciele Urzędu Miasta, NZOZ „Almed" 
Przychodni Specjalistyczno-Dia-

gnostycznej oraz apteki „Vademecum" 
spotkali się z ośmioma kobietami, których 
kupony zostały wylosowane 7 stycznia br. 
przez burmistrza Andrzeja Wyczawskiego. 
Mikrofalówka trafiła do Danuty Szpu-
nar, żelazko do Bogumiły Kość, loków-
ko-suszarka do Alicji Pszonak, suszar-
ka do włosów oraz książki kucharskie 
otrzymała Stanisława Liszka, opiekacz 
Maria Adamiec, blender Emilia Ma-
zur, ekspres do kawy powędrował do 
Zofii Sęk, a bon premiowy o wartości 
500 zł do wykorzystania w aptece „Va-
demecum" odebrała Anna Bernacka. 
Nagrody wręczył Radosław Zawada - 
prezes NZOZ „Almed", Lesław Strohbach 
- naczelnik Wydziału Bezpieczeństwa 
i Zarządzania Kryzysowego oraz Elż-
bieta Jabłońska z apteki „Vademecum". 
- Największą wygraną w tym progra-
mie jest niewątpliwie zdrowie, ale 
miłym dopełnieniem może być na-
groda rzeczowa, czy bon premiowy 
- z nadzieją podkreślali sponsorzy. 
Przez 10 miesięcy trwania programu  
i akcji promujących profilaktyczne ba-
dania mammograficzne skierowane do 
kobiet w wieku 50-69 lat, przebadało się 

Mammografia – nagrody wręczone!
Współpraca Burmistrza Miasta Jarosławia, NZOZ „Almed” oraz sponsorów przyniosła efekty. Od kwietnia 2010 r. 
badaniom mammograficznym prowadzonym w ramach Populacyjnego Programu Wczesnego Wykrywania Raka 
Piersi poddało się 4291 kobiet. Dzięki temu 14 stycznia br. już po raz trzeci mogliśmy wręczyć nagrody tym pa-
niom, które po wykonanym badaniu wrzuciły do urny kupon konkursowy i zostały wylosowane przez burmistrza  
7 stycznia br. 

aż 4291 pań z terenu miasta i Powiatu 
Jarosławskiego. Stopień realizacji pro-
gramu na początku współpracy urzędu i 
przychodni wynosił 36%, a następnie w 
trakcie jego trwania  wzrósł do 53%, co 
potwierdza zasadność podejmowania ta-
kich działań. Prezes przychodni przedsta-
wił również wyniki badań. Wśród wszyst-
kich przebadanych kobiet u 49 wykryto 
zmiany o charakterze łagodnym, u 317 o 
charakterze prawdopodobnie łagodnym, 
natomiast  u 13 kobiet wykryto zmiany o 
charakterze podejrzanym, a dalsza dia-
gnostyka uwidoczniła istnienie komórek 

nowotworowych o charakterze złośliwym. 
Styczniowe spotkanie z nagrodzony-
mi kobietami było już trzecim w ca-
łym programie.  Poprzednie odbyły się  
w ubiegłym roku: 14 lipca i 14 paździer-
nika. Łącznie nagrody trafiły do 21 kobiet 
z Jarosławia i Powiatu Jarosławskiego,  
a sponsorami nagród byli:  PGNiG, Bur-
mistrz Miasta Jarosławia, PHU „Szron",  
„Apteka „VADEMECUM", Emdex, Elektro 
Market, którym serdecznie dziękujemy. 

 
Małgorzata Młynarska
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W ramach programu „Bezpieczny 
Jarosław” Urząd Miasta wspólnie  
z Akademią Trzeciego Wieku zorga-
nizował 31 stycznia 2011 r. spotka-
nie dotyczące sekt religijnych. 

Spotkanie z o. Tomaszem Francem 
z Wrocławia nie było pierwszym  
w naszym mieście. W ubiegłym 

roku koordynator Dominikańskiego 
Ośrodka Informacji o Nowych Ruchach 
Religijnych i Sektach spotkał się z mło-
dzieżą jarosławskich szkół. Tym razem 
temat sekt religijnych był poruszany  
w gronie dojrzałych słuchaczy - stu-
dentów Akademii Trzeciego Wieku i nie 
tylko. W spotkaniu zorganizowanym  
w Miejskim Ośrodku Kultury mógł 
uczestniczyć każdy, gościem był Archi-
prezbiter Jarosławski ks. Andrzej Suro-
wiec.  

Małgorzata Młynarska

Od 5 stycznia 2011 r. kontynuowane 
są bezpłatne porady prawne, pro-
wadzone przez jarosławskich praw-
ników w ramach programu „Prawo 
dla każdego”. W styczniu i lutym br.  
z porad skorzystało 76 osób.

W e wrześniu ubiegłego roku 
minęło 5 lat, od kiedy władze 
samorządowe miasta Jaro-

sławia podjęły się realizacji programu  
„Prawo dla każdego” w ramach „Bez-
piecznego Jarosławia”. Podstawowym 
jego celem jest pomoc w rozwiązywaniu 
problemów życiowych, wzrost świado-
mości prawnej oraz poczucie bezpie-
czeństwa mieszkańców. Podstawowym 
założeniem jest pomoc osobom nie-
zamożnym, starszym, w zakresie walki  
z patologią oraz zagrożeniami tj.: prze-
moc w rodzinie, agresja, alkoholizm itp. 
Prawnicy służą poradą w każdą środę 
tygodnia, w godzinach 15.30-17.300  
w budynku Ratusza (pok. nr 1, parter).

Małgorzata Młynarska

SEKTY RELIGIJNE - spotkanie w MOK

Pr awo  
dla k ażdego

W ramach programu „Bezpieczny 
Jarosław” 21 lutego 2011 r. Wydział 
Bezpieczeństwa i Zarządzania Kry-
zysowego rozpoczął kolejny cykl 
szkoleń z zakresu pierwszej pomo-
cy przedmedycznej. W pierwszych 
zajęciach wzięli udział uczniowie  
z Publicznego Gimnazjum nr 1 oraz 
Szkoły Podstawowej nr 11 w Jaro-
sławiu. 

Szkolenia są przeznaczone  dla 
młodzieży jarosławskich szkół 
podstawowych i gimnazjalnych, 

a prowadzi je  ratownik medyczny ja-
rosławskiego COM. I jak corocznie,  
w miesiącu czerwcu br. zorganizowany 
zostanie turniej wiedzy i umiejętno-
ści, którego celem będzie praktyczne 
sprawdzenie umiejętności nabytych 
przez młodych ludzi w trakcie szko-
lenia. Zwycięzcy  turnieju otrzymają 
wartościowe nagrody rzeczowe. Warto 
również podkreślić, że w ramach pro-
gramu „Pierwsza pomoc - ratownicy są 
wśród nas", pod koniec ubiegłego roku 
zorganizowane zostało szkolenie dla 
osób dorosłych, członków Stowarzysze-
nia  Trzeciego Wieku w Jarosławiu. 

Wydział Bezpieczeństwa  
i Zarządzania Kryzysowego

„Pierwsza pomoc  
ratownicy są wśród nas” 
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22 lutego br. w sali narad Urzędu 
Miasta gościliśmy dzieci z jarosław-
skich przedszkoli i szkół podstawo-
wych, które uczestniczyły w progra-
mie „Bezpieczna droga do szkoły” 
oraz brały udział w konkursie pla-
stycznym poświęconym właśnie tej 
tematyce. Nagrody i wyróżnienia 
laureatom wręczyli zastępca burmi-
strza Bogdan Wołoszyn oraz nadko-
misarz Krzysztof Laska z Komendy 
Powiatowej Policji w Jarosławiu.

Wręczenie nagród laureatom 
konkursu plastycznego było 
finałowym etapem przedsię-

wzięcia „Bezpieczna droga do szkoły". 
Z dziećmi i ich opiekunami spotkali się: 
zastępca burmistrza Bogdan Wołoszyn, 
nadkomisarz Krzysztof Laska z KPP w 
Jarosławiu, Marta Gałuszka - oficer pra-
sowy KPP oraz przewodnicząca komisji 
konkursowej, Komendant Straży Miej-
skiej Andrzej Jędrejko, Lesław Strohbach 
- naczelnik Wydziału Bezpieczeństwa 
i Zarządzania Kryzysowego, strażnik 
miejski Małgorzata Szymczycha oraz 
Paweł Sroka instruktor MOK. 

„Bezpieczna Droga do Szkoły”

W grupie przedszkolaków I miejsce 
otrzymała Monika Balawender z MP nr 
4, II miejsce Wiktoria Kustosz z MP nr 10, 
natomiast III miejsce Jakub Kołcz z MP 
nr 1. Przyznano również wyróżnienia: 
Zuzannie Dąbrowskiej (MP nr 8), Jaku-
bowi Figieli (MP nr 9), Aleksandrze Mos-
soczy (MP nr 8) oraz Kindze Klisz (MP 
nr 12).  W grupie szkół podstawowej  
I miejsce przyznano Ewelinie Jaroni  
z SP 4 , II miejsce Jakubowi Borysowi -  
z ZS, III miejsce Patrycji Pawliszko z SP 
4. Wyróżnienia otrzymali: Jakub Ciecha-
nowski (ZS), Justyna Siuśta (SP nr 6), Ma-
ryla Szałaj (ZS), Aleksandra Osidacz (SP 
nr 6), Wiktoria Kajder (SP nr 10), Marty-
na Wojtuń (SP nr 9). W okresie listopad 
- grudzień 2010 r. w ramach programu 

„Bezpieczny Jarosław" zrealizowany 
został cykl spotkań funkcjonariuszy 
policji i straży miejskiej z najmłodszy-
mi dziećmi w jarosławskich szkołach  
i przedszkolach. Tematem przewodnim 
spotkań były zagadnienia dotyczące 
przestrzegania podstawowych zasad 
bezpieczeństwa w ruchu drogowym tj. 
bezpiecznego poruszania się po drodze, 
właściwej widoczności na drodze itp. 
Uczestnicy spotkań otrzymali elementy 
odblaskowe, natomiast  dyrekcje szkół  
i przedszkoli  komplet kamizelek odbla-
skowych. Kamizelki i elementy odbla-
skowe zostały zakupione ze środków 
sponsora programu „Bezpieczny Jaro-
sław" PGNiG - Gazownia Jarosławska. 

  
Małgorzata Młynarska
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