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Niedokończone msze wołyńskie17.

poleca
„Warsztaty artystyczne  

– Jarosław 2011”

11-22 lipca oraz 1-5 sierpnia 2011 na 
terenie Zespołu Szkół Plastycznych 
w Jarosławiu.

Warsztaty Jarosław 2011 to kolejne 
– już siódme, spotkania młodych 
twórców kultury wywodzących 
się z różnych środowisk i różnych 
dyscyplin plastyki – od rysunku, 
rzeźby, malarstwa poprzez grafikę 
warsztatową i komputerową oraz 

Minął kolejny rok szkolny

Najlepsi z najlepszych

21.

22.

25. „Gorączka złota"

Odkrywanie talentów w Ratuszu24.

Równy start dla najmłodszych26.

Jednogłośne absolutorium dla Burmistrza08.  Dni Jarosławia 2011

animację filmową do działań interdyscyplinarnych, 
które w zamierzeniu organizatorów są materią twórczą 
warsztatów. Warsztaty odbywają się przy współpracy: 
Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, Akademii Sztuk 
Pięknych w Katowicach, Wyższej Szkoły Filmowej, Te-
atralnej i Telewizyjnej w Łodzi.

Wstęp wolny
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Na sesji 27 czerwca br. spośród swojego grona rad-
ni powołali zespół opiniujący zgłoszonych kandy-
datów na ławników sądowych. W jego skład weszli: 
Jolanta Korbut, Antoni Lotycz, Wacław Spiradek, An-
drzej Pieszko, Dorota Lis. Ponadto podjęli uchwałę 
w sprawie zmiany nazwy ulicy Synów Pułku na księ-
dza Jakuba Makary oraz ulicy Franciszka Lei na pro-
fesora Franciszka Lei. Radni zadecydowali również  
o wprowadzeniu zmian w budżecie miasta. Zmiana 
ta wynika z przyznania przez Agencję Rynku Rolne-
go Gminie Miejskiej Jarosław dopłat do mleka zaku-
pionego w okresie wrzesień 2010 – kwiecień 2011 
dla uczniów szkół podstawowych. Dopłata, o którą 
wnioskował Burmistrz wyniosła 71.969 zł. Uzyskane 
środki zostaną przeznaczone na zakup mleka dla 
ok. 2, 5 tys. dzieci. Uczniowie będą dostawać mleko 
smakowe dwa razy w tygodniu, w okresie wrzesień 
– grudzień br.

Monika Polita

Sesja Rady Miasta
27.06.2011 r.
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 Sesja Rady Miasta

„100 PLACÓW ZABAW NA 100 LAT NIVEA” - pod takim hasłem marka Nivea przygotowała konkurs dla polskich  
miast i ich mieszkańców. Nagrodą ma być plac zabaw zamontowany we wskazanym przez uczestnika miejscu. 
Nowy plac zabaw może powstać w naszym mieście. 

GŁOSUJ  
NA PLAC ZABAW W JAROSŁAWIU

Aby tak się stało jarosławianie muszą sami wziąć sprawę  
w swoje ręce. Bo o tym czy powstanie decyduje internetowe 
głosowanie. 

Już od 6 czerwca na www.nivea.pl odnaleźć można miasta, 
które zgłosiły swój akces udziału w konkursie. 

Aby jednak zostać szczęśliwym posiadaczem jednego ze 100 
placów zabaw, należy poprzez zalogowanie się na wskaza-
nej stronie oddać głos na swój plac. Po zalogowaniu mamy 
prawo do codziennego oddania głosu. O zwycięstwie decy-
dować będzie liczba oddanych głosów na daną lokalizację. 
Jarosław zgłosił do konkursu tereny na Osiedlu Sterańczaka. 
Jest to teren zabudowany budynkami mieszkalnymi jedno-

rodzinnymi. W okolicy nie ma żadnych innych placów zabaw. 
Dlatego tak ważne jest aby właśnie tam powstało miejsce 
gdzie dzieci będą mogły bezpiecznie spędzać czas ze swoimi 
rówieśnikami. Miasto wyszło naprzeciw tym oczekiwaniom i 
władze Gminy Miejskiej Jarosław wydały zgodę, aby przezna-
czyć  ww. lokalizację pod budowę placu zabaw. Wybudowa-
nie na Osiedlu Sterańczaka placu zabaw w sposób znaczący 
podniesie komfort życia mieszkańców i spełni marzenia wielu 
dzieci, którym bardzo brakuje miejsca do bezpiecznej i kom-
fortowej zabawy. Głosować można od 6 czerwca 2011 do 31 
października 2011 w czterech etapach. Pierwszy etap 6 czerw-
ca 2011 - 31 lipca2011. Zachęcamy wszystkich mieszkańców 
do udziału w głosowaniu. 

Podczas XIV sesji Rady Miasta Jarosławia radni udzielili burmistrzowi 
absolutorium za wykonanie budżetu 2010 r. 
Uchwała RM w sprawie absolutorium dla Burmistrza jest - obok 
uchwały budżetowej - najpoważniejszą decyzją radnych i musi być 
podjęta najpóźniej do 30 czerwca. Procedura absolutoryjna prze-
widuje rozpatrzenie przez komisję rewizyjną przedłożonych przez 
Burmistrza: sprawozdania z wykonania budżetu miasta za rok 2010, 
sprawozdania finansowego oraz informacji o stanie mienia komunal-
nego. Sprawozdania, ale także wniosek komisji rewizyjnej w sprawie 
absolutorium podlegają zaopiniowaniu przez Regionalną Izbę Ob-
rachunkową. Obydwie opinie (tj. w sprawie zaopiniowania wniosku 
komisji rewizyjnej RM Jarosławia oraz w sprawie opinii o sprawozda-
niu Burmistrza Miasta Jarosławia) Regionalnej Izby Obrachunkowej  
w Rzeszowie były pozytywne. Przewodnicząca komisji rewizyjnej Ali-
cja Pelc przedstawiła obecnym na sesji opinię prac komisji na temat 
wykonania budżetu w roku poprzednim, po czym zwróciła się do 
radnych o podjęcie uchwały o udzieleniu absolutorium za wykona-
nie budżetu 2010 r. Podczas głosowania wszyscy radni obecni na sesji 
jednomyślnie podnieśli rękę, decydując o przyznaniu Burmistrzowi 
absolutorium. 

Monika Polita

Jednogłośne absolutorium 
dla Burmistrza
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 wokół miasta

8 czerwca br. Zastępca Burmistrza 
Miasta Jarosławia Stanisław Misiąg, 
Prezes PGKiM Krzysztof Sopel oraz 
Zastępca Prezesa PWiK Aleksander 
Kozik wspólnie z Zastępcą Prezy-
denta Miasta Przemyśla Wojciechem 
Błachowiczem oraz dyrekcją tamtej-
szej Gospodarki Komunalnej wizy-
towali Zakład Przekształcania Odpa-
dów Komunalnych w Krakowie. 

Inwestor prywatny z Krakowa jest 
zainteresowany budową takiego 
Zakładu w Przemyślu i Jarosławiu, 

podobnie jak inwestor z Lublina, z któ-
rym spotkanie odbyło się 16 czerwca 
br. Współpraca pomiędzy Jarosławiem 
i Przemyślem w zakresie wspólnych in-
westycji komunalnych układa się bar-
dzo dobrze.                                               

red.

Współpraca z władzami Przemyśla 

Wizyta delegacji z Michaloviec
W dniach 16-19 czerwca br. w Jarosławiu 
gościliśmy czteroosobową delegację 
z Michaloviec, naszego partnerskiego 
miasta na Słowacji. 

Wizyta Słowaków w Jarosławiu była 
okazją do rozmów dotyczących m.in. 
wymiany na polu kultury, imprez kul-

turalnych oraz przedsięwzięć gospodarczych  
i turystycznych. Delegacja na czele z Villiamem 
Zahorczakiem, burmistrzem Michaloviec 
uczestniczyła w obchodach Dni Jarosławia. 
Przypomnijmy, że umowę partnerską z Mi-

chalovcami podpisał 5 lipca 1998 roku 
ówczesny Burmistrz Michaloviec Ladi-
slav Ebsky oraz Burmistrz Miasta Jaro-
sławia Jerzy Matusz. Miasto Michalovce 
jest centrum administracyjnym powiatu  
i ośrodkiem południowo - wschodniego 
regionu Słowacji. To brama do regionu 
rekreacyjnego Zemplinska Szirava. Liczy 
40 tysięcy mieszkańców. Jest ośrodkiem 
oświaty, handlu i turystyki na Zempli-
nie. Poza szkołami średnimi, mającymi 
ponad 40 - letnią tradycję, są tu akre-
dytowane filie trzech uczelni wyższych.

Tomasz Strzębała 
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 wokół miasta

Już po raz szósty w Jarosławiu zostały zorganizowane obchody 
Dnia Patrona Miasta bł. O. Michała Czartoryskiego. W tym roku to 
święto zostało połączone z uroczystością poświęcenia sztandaru 
Szkoły Podstawowej nr 9 im. Tadeusza Kościuszki oraz uroczystą 
sesją Rady Miasta. 

Podwójne święto

W ramach obchodów Dnia Patrona Jarosławia 12 czerwca 2011 r.  
w kościele pw. Chrystusa Króla w Jarosławiu odbył się koncert ja-
pońskiego skrzypka Jin Matsuno. 

To on oraz  pianiści Atsuko Ogawa, Masaki Enokido i urodzony  
w Brandenburgu flecista Rolf Bartkiewicz przygotowali prawdziwą 
muzyczną ucztę.  Artyści wykonali utwory m.in.: Fryderyka Chopina, 

Franciszka Liszta, Tomaso Antonio Vitali. 
Urząd Miasta reprezentowała Joanna Mordarska - Naczelnik Wydziału, 
Kultury, Turystyki i Promocji Miasta. 

JIN MATSUNO, skrzypce
Urodził się w Osace (Japonia). W wieku 8 lat rozpoczął grę na skrzypcach, 5 
lat później zadebiutował jako solista koncertu kameralnego. Po ukończeniu 
studiów w Kioto koncertowa w Azji i Europie. Od 1984 r. co roku organizuje 
letnie koncerty muzyki kameralnej. Jest zaangażowany w szeroką działal-
ność społeczną, koncertuje również charytatywnie w szkołach, szpitalach 
oraz innych instytucjach publicznych, prowadzi wykłady na temat pokoju.  
Za działalność na rzecz dzieci walczących z chorobą otrzymał statuetkę  
„Dobro-Prawda-Piękno”. W Polsce występował jako solista w Filharmonii 
Warszawskiej. 

MASAKI ENOKIDA, fortepian
Urodził się w prefekturze Miyazaki (Japonia). Grę na pianinie rozpoczął  
w wieku 5 lat. Obecnie prowadzi ożywioną działalność zespołową i solo-

Japończycy z koncertem  
w Jarosławiu 

Uroczystości rozpoczęły się od Mszy św. 
koncelebrowanej pod przewodnictwem 
ks. bpa Mariana Rojka, w kościele pw. 

Najświętszego Serca Pana Jezusa, podczas której 
ks. biskup poświęcił sztandar szkoły. W modli-
twie uczestniczyli: burmistrz Andrzej Wyczawski 
wraz z zastępcą Bogdanem Wołoszynem, sekre-
tarz Jan Biłas, Jarosław Pagacz - przewodniczący 
Rady Miasta, radni RM, Halina Kic - dyrektor SP nr 
9, nauczyciele, uczniowie i rodzice. Dalsza część 
uroczystości odbyła się na placu szkoły, gdzie 
Przewodniczący RM otworzył obrady Sesji Rady 
Miasta. Potem głos zabrał burmistrz Andrzej Wy-
czawski. - Uroczystość poświęcenia sztandaru to 
bardzo ważne wydarzenie nie tylko dla uczniów, 
absolwentów, kadry pedagogicznej szkoły, ale 
także całej jarosławskiej społeczności - podkre-
ślił. O. Jacek Skupień - Przeor klasztoru OO. Do-
minikanów przedstawił sylwetkę bł. O. Michała 
Czartoryskiego, jego dzieciństwo oraz drogę 
do powołania. Następnie odbyła się ceremonia 
przekazania przez rodziców nowego sztandaru 
szkoły uczniom. Po części oficjalnej zaprosze-
ni goście mogli obejrzeć program artystyczny  
w wykonaniu uczniów i absolwentów SP nr 
9. Program podzielony został na dwie części: 
poświęconą patronowi szkoły - Tadeuszowi Ko-
ściuszce i patronowi miasta Jarosławia - bł. O. Mi-
chałowi Czartoryskiemu. 

Monika Polita

wą w Japonii oraz poza jej granicami. Tematem 
jego studiów podyplomowych jest życie i twór-
czość Fryderyka Chopina. Enokida jest także za-
wodnikiem sportowym cieszącym się dobrymi 
wynikami w biegach długodystansowych.

red.
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 wokół miasta

Żołnierze mojego miasta  
w misjach pokojowych
„Udział i wkład żołnierzy mojego miasta w międzynarodowy pokój" - taki 
tytuł nosił konkurs plastyczny zorganizowany dla uczniów jarosławskich 
szkół przez Stowarzyszenie Kombatantów Misji Pokojowych ONZ Koło nr 3 
w Jarosławiu. 

3 czerwca br. w sali lustrzanej CKiP odbyło się uroczyste rozstrzygnięcie kon-
kursu. Spotkanie poprowadził Zbigniew Broś prezes SKMP ONZ Koło nr 3  
w Jarosławiu. Każdy z uczestników otrzymał pamiątkowy dyplom oraz nagro-

dę. Upominki ufundowali i wręczyli: poseł Tomasz Kulesza, poseł Piotr Tomański 
oraz burmistrz Andrzej Wyczawski, w imieniu którego nagrody wręczył zastępca 
Bogdan Wołoszyn. W konkursie wzięło udział 36 uczestników, którzy reprezento-
wali Szkołę Podstawową nr 4 im. Stefana Żeromskiego, Zespół Szkół nr 5 im. Jana 
Pawła II oraz Szkołę Podstawową nr 11 im. Adama Mickiewicza. 

Monika Polita

Już po raz ósmy swoje święto obchodzili uczestnicy misji poko-
jowych zrzeszeni w Stowarzyszeniu Kombatantów Misji Pokojo-
wych ONZ Koło nr 3 w Jarosławiu. Uroczyste spotkanie było rów-
nież okazją do wręczenia medali i wyróżnień.

Uroczystość odbyła się z okazji Międzynarodowego Dnia Uczest-
nika Misji Pokojowych ONZ, a rozpoczęła się od złożenia kwia-
tów pod tablicą upamiętniającą udział żołnierzy Garnizonu 

Jarosław w misjach pokojowych, w której uczestniczyli burmistrz An-
drzej Wyczawski, parlamentarzyści: dr Andrzej Ćwierz, Tomasz Kulesza, 
Piotr Tomański oraz żołnierze biorący udział w misjach pokojowych. 
Dalsza część uroczystości odbyła się w sali lustrzanej Centrum Kultu-
ry i Promocji, którą poprowadził prezes SKMP Koło nr 3 w Jarosławiu 
Zbigniew Broś. Medal za zasługi dla Stowarzyszenia Kombatantów 

Misji Pokojowych ONZ Zarząd Główny 
Stowarzyszenia nadał burmistrzowi An-
drzejowi Wyczawskiemu. Medale otrzy-
mali również: posłowie Mieczysław Golba  
i Piotr Tomański, mjr Dariusz Tyl, Joanna 
Mordarska naczelnik Wydziału Kultury, 
Turystyki i Promocji Miasta, Anita Banaś 
inspektor UM Jarosławia, Mariusz Tro-
jak, TVP S.A. O/Rzeszów, Polskie Radio 
Rzeszów. Na wniosek Zarządu Koła nr 3  
w Jarosławiu, Związek Kombatantów RP 
i Byłych Więźniów Politycznych nadał 
Krzyż Pamiątkowy - Czyn Frontowy I i II 
Armii WP 1943-1945 st. sierż. Januszowi 
Kochanowiczowi oraz chor. szt. Janowi 
Łupinie. Medalami za zaangażowanie, 
udzielanie pomocy na misjach m. in.  
w Iraku, Afganistanie, Korei, Egipcie  
i pracę w Stowarzyszeniu otrzymali: ppłk 
Jerzy Biały, st. chor. Dariusz Dąbrowski, 
ppłk Janusz Jaskuła, st. sierż. Janusz Ko-
chanowicz, mjr Robert Kuca, sierż. Ma-
rek Krupiński, chor. Piotr Lasowy, chor. 
szt. Jan Łupina, st. chor. Marian Pańko, 
ppłk Bogdan Powęska, por. Adam Sze-
werniak, st. chor. szt. Juliusz Wołoszyn, 
st. kpr. Grzegorz Wołoszyn. Natomiast 
certyfikaty za udział w misjach i opera-
cjach międzynarodowych otrzymywa-
li: st. kpr. Zbigniew Czetyrbok, st. chor. 
Dariusz Dąbrowski, st. szer. Marian Pań-
ko oraz st. kpr. Grzegorz Wołoszyn. Po 
oficjalnym wręczeniu odznaczeń zapro-
szeni goście mogli obejrzeć prezentację 
multimedialną oraz wystawę fotogra-
ficzną przedstawiającą pracę żołnierzy 
na misjach pokojowych.

Monika Polita 

Międzynarodowy Dzień  
Uczestnika Misji Pokojowych
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23 czerwca obchodziliśmy uroczystość Naj-
świętszego Ciała i Krwi Chrystusa – jedno  
z głównych świąt w Kościele katolickim. Kilka 
tysięcy jarosławian uczestniczyło w tradycyjnej 
procesji, która przeszła ulicami miasta z Kole-
giaty do Bazyliki OO. Dominikanów. 

Uroczystości, którym przewodniczył Ks. 
Prałat Marian Rajchel rozpoczęły się 
o godz. 10.00 Mszą św., sprawowaną 

na placu przed Kolegiatą pw. Bożego Ciała.  
W Eucharystii uczestniczyli również jarosławscy 
duchowni, w tym ks. prałat Andrzej Surowiec 
- archiprezbiter, gospodarz ks. proboszcz Ma-
rian Bocho oraz Jubilaci świętujący 50 i 25 lat 
posługi kapłańskiej. Następnie wierni wyruszyli  
w uroczystej procesji miejskiej zatrzymując się 
przy czterech ołtarzach ustawionych na Placu 
Św. Michała, pod pomnikiem Chrystusa Króla, 
figurą Matki Bożej Niepokalanej oraz przed Ba-
zyliką OO. Dominikanów. 
W modlitwach brali udział m.in. burmistrz An-
drzej Wyczawski z małżonką, zastępca Bogdan 
Wołoszyn, przewodniczący Rady Miasta Jaro-
sław Pagacz. Oprawę muzyczną uroczystości 
przygotowała Jarosławska Orkiestra „Laudate 
Dominum". 

Małgorzata Młynarska

Procesja ulicami miasta
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Procesja ulicami miasta
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18 i 19 czerwca po raz kolejny świętowaliśmy dni naszego miasta. Na jarosławskim Rynku nie brakowało atrakcji. 
Mieszkańcy mogli bawić się między innymi przy muzyce zespołów Family Power i gwiazdy sobotniego wieczoru  

– Brathanków. 

W sobotę, 18 czerwca impreza rozpoczęła się od programu dla dzieci i młodzieży, w wykonaniu podopiecznych Miej-
skiego Ośrodka Kultury, którzy w barwnych strojach zaprezentowali się na scenie. Wraz z hejnałem z wieży ratuszo-
wej ruszyło Ekologiczne Grillowanie na Cztery Strony Świata i konkurs o Puchar Burmistrza Miasta Jarosławia na 

najlepsze grillowe danie, o które walczyły restauracje Coloseum i Piast oraz firma Agrimpex. Każdy mógł spróbować zupy pie-
czarkowej, gotowanej przez Krzysztofa Górskiego z Teatru Kulinarnego. Na scenie śpiewały zespoły  ProForma,  Family Power  
i Amiti, które swoimi żywiołowymi występami skutecznie rozgrzały zgromadzoną publiczność przed wyjściem gwiazdy wie-
czoru - czyli Brathanków, a na zakończenie tego wieczoru wytrwali mogli poszaleć w rytm 
muzyki dyskotekowej serwowanej przez DJ Bogdana Fabiańskiego. W niedziele, 19 czerwca  
z zabawami i konkursami dla najmłodszych wystartowała grupa artystyczna „Locomotora. Zapre-
zentowali się również uczniowie Szkoły Tańca Dance Center oraz młodzież z jarosławskiej szkoły 
muzycznej. Tego dnia mogliśmy posłuchać koncertu zespołu Guitar Force oraz  Babskiej Biesia-
dy. Organizatorem Dni Jarosława był Urząd Miasta Jarosławia oraz Centrum Kultury i Promocji.  

                                                                                                                                    Monika Polita

Dni Jarosławia  
 wydarzenia
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12 czerwca br. obchodziliśmy 13. rocznicę Intronizacji Chrystusa Króla  
w naszym mieście. Mszy św. w kościele pw. Świętego Ducha przewodni-
czył ks. rektor Henryk Rykała, który tego dnia świętował również 20-lecie 
posługi kapłańskiej w tymże kościele.

We Mszy św. uczestniczyli m. in. burmistrz Andrzej Wyczawski, zastępca 
Bogdan Wołoszyn, przewodniczący RM Jarosław Pagacz. Ksiądz Rektor 
Henryk Rykała jest związany z naszym miastem od dawna. Za szczególne 

zaangażowanie sił, głęboki patriotyzm i wrażliwość na potrzeby człowieka został 
w 2008 roku uhonorowany Złotą Odznaką „Za zasługi dla miasta Jarosławia". 

Monika Polita

Jubileusz ks. Rykały  
20 lat posługi kapłańskiej w kościele pw. Świętego Ducha w Jarosławiu

Taki tytuł nosi publikacja wy-
dana z okazji 50-lecia święceń 
kapłańskich Ks. Prałata Mariana 

Rajchla, który od 36 lat pełni posłu-
gę duszpasterską w naszym mieście. 
Uroczystości jubileuszowe, które 
Ks. Prałat świętował wspólnie z Ks. 
Markiem Pieńkowskim obchodzą-
cym Srebrny Jubileusz, odbyły się 26 
czerwca w jarosławskim Opactwie. 
Mszy św. przewodniczył biskup po-
mocniczy diecezji sandomierskiej 
ks. Edward Frankowski. 

- Każdy jubileusz skłania do rozważań 
i wspomnień... To zawsze czas refleksji, 
podsumowań, wniosków na przyszłość, 
ale i czas dziękczynienia Bogu. - w tym 
przypadku - za dar Kapłaństwa. O Księ-
dzu Marianie Rajchlu nie można mówić 
bez emocji... To Ksiądz o dużej chary-
zmie (...) - czytamy w jednym ze wspo-
mnień zamieszczonym w publikacji. 26 
czerwca 2011 roku. Tego dnia w jaro-
sławskim Opactwie uroczystości mia-
ły wyjątkowy, podwójny charakter. Za 
50 lat posługi ks. Mariana Rajchla oraz 
25 lat ks. Marka Pieńkowskiego wierni 
dziękowali w uroczystej Mszy św., któ-
rej przewodniczył - również Jubilat - ks. 
bp Edward Frankowski. Koncelebrowali 
ją: ks. infułat Stanisław Mac - proboszcz 
katedry rzeszowskiej, jarosławscy du-
chowni m.in.: archiprezbiter ks. prałat 
Andrzej Surowiec, ks. kapelan Stanisław 
Zagórski - także świętujący półwiecze 
kapłańskiego powołania. Homilię wy-
głosił ks. infułat Stanisław Mac, który 
szczególnie podkreślał rolę kapłana, 

wskazał kim jest wobec Chrystusa, Ko-
ścioła i świata, przypomniał także o za-
daniach jakie stoją przed każdym z nas. 
Apelował o obronę kapłanów i otacza-
nie ich nieustanną modlitwą. W uroczy-
stościach jubileuszowych wzięli udział 
m.in.: parlamentarzyści, samorządowcy 
- w tym burmistrz Andrzej Wyczawski 
oraz przewodniczący Rady Miasta Ja-
rosław Pagacz, przedstawiciele związ-
ków, stowarzyszeń, grupy modlitewne, 
siostry zakonne. Po Mszy św. przyszedł 
czas na życzenia. Jubilaci otrzymali je od 
dzieci ze Szkoły Podstawowej im.  bł. M. 
Darowskiej w Jarosławiu, burmistrza An-
drzeja Wyczawskiego, posła dr. Andrzeja 
Ćwierza, przedstawicieli Powiaty Jaro-
sławskiego, Prezes Związku Sybiraków 
Oddział w Jarosławiu Zofii Garczyńskiej, 

Przewodniczącego ZR Ziemia Przemy-
ska NSZZ „Solidarność" Andrzeja Bucz-
ka, Kazimierza Ziobro reprezentującego 
Oddział Wojewódzkiego Stowarzysze-
nia Osób Represjonowanych w Stanie 
Wojennym, Tadeusza Słowika - prezesa 
Towarzystwa Przyjaciół Anny Jenke oraz 
ministrantów. Pozostałe osoby wystą-
piły w części nieoficjalnej: Waldemar 
Mikołowicz, Siostra Bronisława - prze-
łożona SS. Niepokalanek, Elżbieta Kluz -  
w imieniu Ruchu Kultury Chrześcijań-
skiej Odrodzenie,  Adam Nowak i poetka 
Teresa Paryna. Specjalnym podziękowa-
niem dla ks. prałata Mariana Rajchla było 
przekazanie książki „Kapłaństwo święte 
szczęściem zwie...", wydanej przy wspar-
ciu finansowemu z budżetu miasta. 

Małgorzata Młynarska

„Kapłaństwo święte 
szczęściem zwie…”
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Złote Gody
Przeszło 18 tysięcy 250 dni i nocy razem Już po raz drugi w tym roku, w sali ślubów 

Urzędu Stanu Cywilnego miała miejsce 
wyjątkowa uroczystość. Dwanaście par, 
które przeżyły w jednym związku małżeń-
skim 50 lat odebrało z rąk Zastępcy Burmi-
strza Miasta Jarosławia oraz Wójta Gminy 
Pawłosiów „Medale za Długoletnie Poży-
cie Małżeńskie”. Uroczystość odbyła się  
29 czerwca. 

Małżeństwa świętujące 50 i więcej 
wspólnie przeżytych lat nagra-
dzane są w naszym kraju spe-

cjalnym odznaczeniem, ustanowionym 
ustawą z dnia 17 lutego 1960 r. o orderach 
i odznaczeniach, a włączonym do obec-
nego systemu odznaczeń państwowych  
w 1992 r. „Medal za Długoletnie Pożycie 
Małżeńskie" przyznawany jest przez Pre-
zydenta RP na wniosek wojewody. W Ja-
rosławiu takie odznaczenie z rąk Zastępcy 
Burmistrza Miasta Jarosławia oraz Wójta 
Gminy Pawłosiów odebrało dwanaście 
par małżeńskich: dziesięć z Jarosławia 
oraz dwie z gminy Pawłosiów. - Na żaden 
medal nie pracuje się tak długo, przeszło 
18 tysięcy 250 nocy i dni - mówiła witając 
Jubilatów Barbara Bąk - Kierownik Urzędu 
Stanu Cywilnego. Właśnie tyle dni z sobą 
spędzili: Jadwiga i Tadeusz Brodowicz  
(z gminy Pawłosiów), Stefania i Zdzisław 
Brodowicz, Wanda i Andrzej Kąkol, Anna 
i Stanisław Licak, Maria i Tadeusz Ła-
nia, Adelajda i Zbigniew Kopyto, Janina  
i Jan Kosałka, Zofia i Czesław Rejman  
(z gminy Pawłosiów), Stefania i Stani-
sław Różak, Zofia i Marian Suliborscy, 
Janina i Marian Walkowicz, Bronisława  
i Feliks Wańkowicz. W tym roku Jubileusz 
obchodzą również Państwo Stanisława  
i Maciej Sarneccy z Jarosławia oraz  Zofia  
i Franciszek Śliwa z gminy Pawłosiów. Me-
dale oraz upominki zostały dostarczone 

do domów Jubilatów.  Uroczystość od-
była się w obecności zastępcy burmi-
strza Bogdana Wołoszyna, Wójta Gminy 
Pawłosiów Mariusza Renia oraz rodzin 
Jubilatów. Wraz z życzeniami kolejnych 
lat pożycia małżeńskiego w zdrowiu 
oraz serdecznej opiece osób najbliż-
szych zastępca burmistrza wręczył me-
dale, dyplomy, kwiaty oraz ciepłe koce, 
natomiast wójt przekazał słodkie upo-
minki. Miłym, muzycznym akcentem był 
występ solistki MOK Aldony Mikoś pod 
kierunkiem Wiktora Maruta. Nie mogło 
zabraknąć również symbolicznej lampki 
szampana. Wszystkim parom obcho-
dzącym „Złote Gody" składamy serdecz-
ne gratulacje! 

Małgorzata Młynarska
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„Cztery pory roku 
okiem Skorpiona”

W  Małej Galerii MOK do 30 czerw-
ca br, prezentowana była wy-
stawa fotografii przemyślanina 

Zdzisława Czerneckiego. Otwarcie eks-
pozycji nastąpiło 2 czerwca br. Autorowi 
podczas wernisażu towarzyszyli znako-
mici goście z Przemyśla: Atsuko Ogawa 
japońska pianistka zamieszkała od lat  
w tym mieście, poetka Maria Gibała oraz 
Iga Dżochowska dyrektor Centrum Kul-
tury Japońskiej w Przemyślu. Pani Oga-
wa wystąpiła z recitalem, a pani Gibała 
recytowała swoje wiersze. Od Autora: 
- Każdy z nas zapewne miał w rękach 
aparat fotograficzny i próbował zatrzy-
mać czas, zapisując otaczającą rzeczy-
wistość na taśmie filmowej lub innym 
nowoczesnym nośniku. Mamy wiele 
albumów z pięknymi widokami, wzru-
szającymi scenami z minionych chwil. 
Dyski komputerów zapełniają się coraz 
szybciej, rośnie sterta płyt z plikami fo-
tograficznymi.  Zasiadamy przy kawie,  
z kimś lub samotnie, oglądamy, wspo-
minamy, zachwycamy się, krytykujemy...  
I właśnie w tym miejscu mojej przygody 

ATEST-owa  
wystawa  
w Wilczej Woli

9 czerwca br. w Galerii „Na strychu” 
w Wilczej Woli została otwarta 
wystawa dorobku artystycznego 

Jarosławskiego Towarzystwa Fotogra-
ficznego ATEST 2000 i Klubu Fotogra-
ficznego ATEST 70. Jarosławskich foto-
grafików reprezentował Jerzy Ślusarz. 
Wystawę można było oglądać do 30 
czerwca br. W otwarciu wystawy wzięła 
udział Barbara Matejek - dyrektor Ze-
społu Szkół w Wilczej Woli, Wójt Gmi-
ny Dzikowiec Krzysztof Klecha  i inne 
zaproszone osoby. Mamy nadzieję, że 
mieszkańcy Wilczej Woli i okolic doznali 
wielu miłych wrażeń estetycznych zwią-
zanych z oglądaniem wystawy złożonej 
z prac znaczących jarosławskich foto-
grafików. 

Andrzej Zgryźniak 
MOK Jarosław

Z satysfakcją informujemy, że zgodnie  
z naszymi oczekiwaniami spektakl „Ubu 
król – oprawcy” w reż. Pawła Sroki,  

w wyk. Grupy Teatralnej „Plaster” z Miejskie-
go Ośrodka Kultury w Jarosławiu otrzymał 
„Złotą Otwartą Kurtynę” - Nagrodę Główną 
8. Festiwalu Teatrów Młodzieżowych „INNY”, 
który odbył się w dniach 2-5 czerwca br.  
w Regionalnym Centrum Kultur Pogranicza  
w Krośnie. Oprawę muzyczną spektaklu przy-
gotował Wiktor Marut. Gratulujemy wszyst-
kim autorom sukcesu! W tym roku na festiwal 
napłynęło aż 32 zgłoszenia z całego kraju,  
a to oznacza, że krośnieński Festiwal po ośmiu 
latach ma ugruntowaną pozycję na mapie 
młodzieżowej twórczości. Ostatecznie do 
przeglądu konkursowego zakwalifikowano 
13 przedstawień, w tym Grupę Teatralną „Pla-
ster” ze wspomnianym spektaklem. Wyjazd 
na konkurs sponsorowany był przez O-I Pro-
dukcja Polska SA w Jarosławiu. /na podst. www.
rckp.krosno.pl/ 

Andrzej Zgryźniak 
MOK Jarosław

XIII Konfrontacje Zespołów Teatralnych 
Małych Form „Antrakt", które 7 czerwca 
br. odbyły się w Centrum Kulturalnym 

w Przemyślu okazały się wyjątkowo szczęśli-
we dla Grupy Teatralnej „Plaster" z Miejskiego 
Ośrodka Kultury. „Plaster" wystąpił w dwu od-
rębnych zespołach. Młodzi aktorzy uczęszcza-
jący do gimnazjów zaprezentowali spektakl 
„Duchy" wg utworu serbskiej pisarki Dubraw-
ki Ugresić i zdobyli II miejsce. Ich starsze kole-
żanki i koledzy ze szkół ponadgimnazjalnych 
wystawili spektakl „Ubu król-oprawcy", który 
przyniósł I miejsce. Nic dziwnego, bowiem 
kilka dni wcześniej spektakl został uhonoro-
wany „Złotą Otwartą Kurtyną" czyli Nagrodą 
Główną 8. Festiwalu Teatrów Młodzieżowych 
„INNY" w Krośnie. Oba przedstawienia wyre-
żyserował Paweł Sroka, instruktor teatralny 
MOK. Konfrontacje są spotkaniem młodzie-
żowych zespołów teatralnych (teatrów dra-
matycznych, wizji i ruchu, lalkowych, kabare-
tów, teatrów tańca, komedii, jednego aktora) 
działających przy gimnazjach i szkołach śred-
nich oraz ośrodkach kultury województwa 
podkarpackiego. 

Andrzej Zgryźniak
MOK Jarosław

Otwarta Kurtyna  
dla „Plastra”

Triumfalne turne 
 „Plastra”

 

z fotografią zacząłem się zastanawiać, 
czy aby nie pokazać zatrzymanych 
obiektywem aparatu miejsc szerokiemu 
audytorium. Od jakiegoś czasu moim 
mottem pobudzającym do działania  
i mocno dopingującym jest: „Jeśli nie ty 
- to kto? Jeśli nie teraz - to kiedy?”. Po-
lecam - sprawdzone i skuteczne! Nawet 
dinozaury (czyt. piszący te słowa) dosta-
ją pozytywnego kopa bez żadnych in-
nych środków wspomagających. Życzli-
wość i zachęta ze strony kilku dobrych 

dusz spowodowały, że pokonałem ba-
rierę strachu i oddaję w Państwa ręce  
(a właściwie oczy) kilka moich wybra-
nych prac. Niech się dzieje... Zapraszam 
na chwilę relaksu pośród przyrody wi-
dzianej okiem Skorpiona. Zapomnijmy 
na chwilę o codzienności, kłopotach, 
zgiełku na ulicy... Teraz liczy się tylko 
chwila. Ta chwila!!!                          

Andrzej Zgryźniak 
MOK Jarosław
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Monika Siara z Miejskiego Ośrodka 
Kultury w Jarosławiu wystąpiła na 
Przeglądzie Finałowym 56. Ogólno-

polskiego Konkursu Recytatorskiego, który  
w dniach 16-18 czerwca br. odbywał się  
w Słupsku. Monika dzięki swemu wybitnemu 
talentowi aktorskiemu również i tam sięgnęła 
po laury... i zdobyła II miejsce w Turnieju Te-
atrów Jednego Aktora „Sam na Scenie" pre-
zentując monodram pt. „Na zawsze" według 
Romy Ligockiej i Lewisa Carrolla, na podsta-
wie scenariusza przygotowanego wspólnie  
z Pawłem Sroką, instruktorem teatralnym 
MOK i reżyserem spektaklu. Monika jest 
uczennicą I Liceum Ogólnokształcącego im. 
M. Kopernika w Jarosławiu, uczęszcza na za-
jęcia teatralne prowadzone w MOK.

Andrzej Zgryźniak  
MOK Jarosław

Promocja  
albumu  
o Jarosławiu 

Podczas Dni Jarosławia, 19 czerwca br.   
w Centrum Kultury i Promocji odbyła 
się promocja albumu „Jarosław”. Au-

torem zdjęć jest fotograf Henryk Górecki, a 
tekstu Janusz Motyka. Album wydany przez 
Podkarpacki Instytut Książki i Marketingu w 
Rzeszowie w czterech wersjach językowych 
opisuje miasto „przyjazne mieszkańcom i 
turystom". Podczas promocji Urząd Miasta 
reprezentowała Joanna Mordarska - Naczel-
nik Wydziału Kultury, Turystyki i Promocji 
Miasta. 

Wydział Kultury, Turystyki i Promocji Miasta

Martwa natura, 
architektura  
i nie tylko...

„Galeria Rynek 6” 16 czerwca br. zorgani-
zowała wernisaż wystawy malarstwa i ry-
sunku Barbary Gdyk - jarosławianki, która 
na codzień jest fizjoterapeutką w Ośrodku 
Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowaw-
czym.

Barbara Gdyk swoją przygodę z ma-
larstwem rozpoczęła od uczęszcza-
nia na kurs malarstwa i rysunku pod 

kier. artysty plastyka Heleny Wodnickiej. 
Jej ulubione tematy to martwa natura, ar-
chitektura, zwierzęta, portrety i pejzaże, 
a techniki: pastel olejny i suchy, rysunek  
i akwarela. Od 2004 r. jest aktywnym człon-
kiem Klubu Plastyka Nieprofesjonalnego  

w Przemyślu. Brała udział w wielu wystawach zbiorowych m.in. w Jarosławiu, Prze-
myślu i Rzeszowie oraz trzech indywidualnych w Przemyślu (2006 r.), Brekovie (2007 
r.) i Jarosławiu (2009 r.). Wiele jej prac znajduje się w zbiorach prywatnych na tere-
nie całego kraju i nie tylko. 

red.

Monika Siara  
laureatką
Finału Ogólnopolskiego  
Konkursu Recytatorskiego

Wakacyjne marzenia
W Dziecięcej Galerii  „W korytarzu" (Pl. A. Mickiewicza 6) do końca lipca br. pre-
zentowana będzie wystawa pokonkursowa „W świecie dziecięcych marzeń - moje 
wakacje". Konkurs skierowany był do uczniów jarosławskich szkół podstawowych  
i gimnazjalnych, zainicjowany i zorganizowany przez Zofię Kolasę, gł. instruktora 
MOK. 

XVII edycja konkursu została rozstrzygnięta 14 czerwca br. Wpłynęły 93 prace 
plastyczne uczniów ze Szkół Podstawowych nr 4, 5, 6, 10, 11 i z Publicznego 
Gimnazjów nr 2 w Jarosławiu. Komisja nagrodziła i wyróżniła następujące oso-

by: w kategorii I (kl. I - III) I miejsce - Konrad Dąbrowski  (SP nr 10),  II miejsce - Karolina 
Kowal (SP nr 10), III miejsce - Ola Józefczyk (SP nr 10). Wyróżnienia otrzymali: Natalia 
Nykiel (SP nr 10), Sandra Dymnicka (SP nr 4), Katarzyna Nahacz (SP nr 6), Karolina Ka-
puścińska  (SP nr 4), Oliwia Paradowska (SP nr 10), Klaudia Drzymała (SP nr 10), Adrian-
na Kukułka (SP nr 5), Anna Bobowicz (SP nr 10). W kategorii II (kl. IV - VI) nagrodzeni zo-
stali: I miejsce - Aleksandra Waliczek (SP nr 5), II miejsce - Patryk Marchwiany (SP nr 4), 
III miejsce ex aequo - Arek Żak (SP nr 5) oraz Lidia Dybisz (SP nr 5). Wyróżnieni: Kacper 
Greń (SP nr 4), Katarzyna Kuźmicha (SP nr 5), Waldemar Makarski (SP nr 11), Dominika 
Maksymowicz (SP nr 11),  Justyna Sowa (SP nr 5), Anna Bogacka (SP nr 11), Katarzyna 
Kurasz (SP nr 5).  W kategorii „gimnazja" przyznano wyróżnienia: Ewelina Wolańska 
(PG nr 2) - 2 prace), Agata Tomas (PG nr 2), Magdalena Kiełbowicz (PG nr 2). 

red.
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 wydarzenia

Turniej zorganizowała szkoła tańca „TAKT" prowadzo-
na przez Marzenę Przytocką we współpracy z Urzę-
dem Miasta Jarosławia. Imprezę otworzył zastępca 

burmistrza Bogdan Wołoszyn, który na zakończenie ta-
necznych zmagań wręczył zwycięzcom okolicznościo-
we medale i dyplomy. Zawodnicy konkurowali ze sobą  
w trzech blokach, w kilku klasach tanecznych i katego-
riach wiekowych. Pary taneczne oceniała komisja sę-
dziowska w składzie: sędzia główny - Dariusz Wiewiórka, 
Jerzy Cembala, Paweł Szczęśniak, Jacek Jelinek oraz Wal-
demar Dudek.  

Wychowankowie jarosławskiej szkoły tańca „TAKT"  
zajęli następujące miejsca:  
Kategoria: 10-11 lat, Klasa F, Styl: Kombinacja 6 T 
IV miejsce - Kacper Stadnik i Wiktoria Dusiło 
V miejsce - Daniel Cicirko i Kinga Różańska 
Kategoria: 14-15 lat, Klasa E, Styl: Kombinacja 8 T 
VI miejsce Mateusz Bajdak Weronika i Strzałka 
Kategoria: 14-15 lat, Klasa F, Styl: Kombinacja 6 T 
I miejsce Kacper Dąbrowski i Aleksandra Płocica 
V miejsce Patryk Bartosiewicz i Dominika Duda 
Kategoria: 12-13 lat, Klasa F, Styl: Kombinacja 6 T 
IV miejsce Jakub Jucha i Natalia Sidor

Turniej tańca towarzyskiego
19 czerwca w hali sportowej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji pod honorowym patronatem  
burmistrza Andrzeja Wyczawskiego odbył się XIV Turniej Tańca Towarzyskiego. 

Kategoria: 14-15 lat, Klasa D, Styl: Kombinacja 8 T 
VII miejsce Krystian Paszyński i Roksana Słaby
Kategoria: powyżej 15 lat, Klasa: E, Styl Kombinacja 8 T 
III miejsce Tomasz Wołoszyn i Aleksandra Strzałka
Kategoria: powyżej 15 lat, Klasa D, Styl: Kombinacja 8T 
VI miejsce Michał Łoziński i Dorota Janiec. 

                                                                                                   Aleksandra Gilowska 

  iękny Świat      Eugeniusza MolskiegoP
„Piękny Świat III ", to kolejna wystawa Eugeniu-
sza Molskiego z cyklu  o tej samej nazwie, któ-
ra prezentowana była w „Galerii u Attavantich". 
Tym razem sale wystawowe zapełniły się malar-
stwem i rzeźbą ceramiczną. Można było obejrzeć 
m.in. grupę prac inspirowaną renesansowymi 
postaciami żyjącymi w Jarosławiu, cykl prac wy-
konanych w technice papierowej oraz ceramikę 
eksponowaną wcześniej w ogrodach m.in. Mu-
zeum Regionalnego w Myślenicach i Barlinku, 
ogrodach Willi Willuszówki w Dębicy. Ekspozycja 
dostępna była w dniach 21 maja - 30 czerwca 
2011 r. 

W katalogu wystawy autor pisze: - Perfek-
cyjnie przygotowane pomiszczenia ga-
lerii dają duże możliwości zorganizowa-

nia ciekawej ekspozycji. Podobnie jak w muzeum  
w Limanowej wystawa znajduje się w kilku pomiesz-
czeniach. W każdym proponowana jest inna tema-
tyka (...) Mam nadzieję, że grupa prac inspirowana 
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renesansowymi postaciami żyjącymi  
w Jarosławiu, spotka się z zaintereso-
waniem (nie są to postacie historyczne,  
a luźne inspiracje). Również cykl prac 
wykonanych w technice papierowej 
- gwasze, tempery dotyczących tema-
tycznie urokliwych miejsc poznanych 
w czasie artystycznych podróży po Chi-
nach w 2008 roku. Kolejna propozycja 
to zestaw prac ceramicznych prezen-
towanych wcześniej w ogrodach m.in. 
Muzeum Regionalnego w Myślenicach 
i Barlinku, ogrodach Willi Wiluszówka 
w Dębicy. Podziękowania dla Pani kie-
rownik galerii Elżbiety Piekarskiej za 
przygotowanie ekspozycji i wernisażu. 
Podziękowania kieruję również do Pani 
Marii Piśko, znakomitej ceramiczce i pe-
dagogowi za zapoznanie z uroda miasta 
jarosławia i pomoc w zorganizowaniu 
wystawy.

 kultura
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Eugeniusz Molski jest wulkanem energii, bardzo dynamiczny, twórczy i wierny swoim 
niepowtarzalnym Aniołom i Madonnom będących artystycznym motywem (credo) jego 
twórczości. Ustawiczne podróże w miejsca odległe są dla Eugeniusza Molskiego inspira-

cją, a dla nas, Jego wiernych fanów, oczekiwaniem na nadzwyczajne opowieści i dzieła. Two-
rząc, wykorzystuje wszystko co ma pod ręką. W jego dziełach wszystko jest przemieszane jak  
w życiu. One bowiem powstają na gorąco, pod wrażeniem chwili, w wyniku fascynacji, przeży-
cia. Są to swoiste opowieści zarówno o życiu jak i tworzeniu, a także o artystycznych marzeniach 
twórcy o idealnym świecie. Artysta lubi tworzyć serie będących jego opowieścią plastyczną  
o konkretnej sprawie lub historiach. Bujność wyobraźni twórcy jak również aktywność powo-
dują, że twórczość ta jest niezwykle bogata.

Źródło: www.touchofart.eu/it/Eugeniusz-Molski
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Rysunek,  
malarstwo,  
rzeźba

 kultura

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami jarosławscy krót-
kofalowcy zrzeszeni w Międzyzakładowym Klubie Polskiego 
Związku Krótkofalowców SP8PEF oraz Harcerski Klub Łączności 
SP8ZIV spotkali się 17 czerwca br. w ramach obchodów „Dni Ja-
rosławia”. Spotkanie było okazją do ogłoszenia wyników tego-
rocznych zawodów krótkofalarskich o Puchar Burmistrza Miasta 
Jarosławia oraz o Puchar Komendanta Hufca ZHP w Jarosławiu. 

Jarosławscy krótkofalowcy zrzeszeni w Międzyzakładowym Klubie 
Polskiego Związku Krótkofalowców SP8PEF działają w naszym 
mieście od ponad czterdziestu lat - obecnie przy Burmistrzu Mia-

sta, natomiast Harcerski Klub Łączności SP8ZIV już od ponad dwudzie-
stu lat funkcjonuje przy Komendzie Hufca ZHP w Jarosławiu. Wspólne 
spotkanie zostało zorganizowane 17 czerwca, w ramach obchodów 
„Dni Jarosławia". Uczestniczyli w nim  krótkofalowcy z klubów jaro-
sławskich zrzeszonych w Oddziale Terenowym Polskiego Związku 
Krótkofalowców w Jarosławiu oraz krótkofalowcy z Leżajska, Tarnowa, 
Starachowic, Olsztyna, Ostrowca Świętokrzyskiego, a nawet z Holandii 
- kolega o znaku PA0F. Części oficjalnej spotkania przewodniczył Pre-
zes Zarządu Oddziału Terenowego w Jarosławiu Zbigniew Guzowski 
SP8AUP, który na wstępie poinformował zebranych o śmierci nieodża-
łowanego Członka Klubu i Oddziału jarosławskiego śp. Janusza Koła-
kowskiego SQ8CMS, a zebrani minutą ciszy uczcili Jego nagłe odejście. 
Po ogłoszeniu  wyników zawodów, które zostały rozegrane 13 lutego 
br. puchary i dyplomy krótkofalowcom wręczyli Zastępca Burmistrza 
Miasta Jarosławia Bogdan Wołoszyn - jednocześnie krótkofalowiec  
o znaku SP8 HNX oraz Komendantka Hufca ZHP w Jarosławiu Druhna 
Jagoda Dryś. Ponadto spotkanie zaszczycili swoją obecnością Andrzej 

Spotkanie krótkofalowców

Buras SQ7B - Award Manager PZK i  Paweł Dąbrowski - 
inspektor Urzędu Komunikacji Elektronicznej w Rzeszo-
wie. Po części oficjalnej zebrani spędzili czas przy grillu, 
gdzie koleżeńskie rozmowy i wspomnienia trwały do 
późnych godzin wieczornych. Spotkanie nie mogłoby 
się odbyć bez pomocy Artura Telegi  - Restauracja „ADM" 
, Mariana Szarka - P.P.H.U „SZAREK" oraz  Krzysztofa Gu-
zowskiego - Hurtownia „Krzyś-Pol"  w Jarosławiu, któ-
rym w tym miejscu Organizatorzy serdecznie dziękują.

red.

 

W dniach 2-19 lipca br.  „Galeria u Attavantich" prezentowała 
prace kustosz tejże Galerii - Elżbiety Piekarskiej, Stanisława 
Sobczyka oraj jego syna Janusza.

To wyjątkowa wystawa, ponieważ swoje prace pokazu-
ją artyści wśród których znajduje się Elżbieta Piekarska 
- kustosz „Galerii u Attavantich". Jej dorobek artystycz-

ny jest wynikiem długoletniej pracy twórczej jak również 
pracy zawodowej związanej z promowaniem świata sztuki.  
W latach 1996 - 2008 prowadziła Galerię  „Rynek 6" Miejskie-
go Ośrodka Kultury w Jarosławiu. Od 2009 r. organizuje wy-

stawy w  „Galerii u Attavantich" przy Centrum Kul-
tury i Promocji w Jaroslawiu. W roku 1999 założyła  
„Grupę 33", która zrzesza absolwentów PLSP w Jaro-
sławiu rocznik 1965 - 1966. Dwa lata później człon-
kowie Grupy wystawili swoje prace w Nowym Jorku 
w Galerii na Manhattanie. Obok prac Elżbiety Piekar-
skiej znajdują się rysunki i rzeźby Janusza Sobczyka, 
który ukończył jarosławskie PLSP z wyróżnieniem 
z przedmiotów artystycznych. Studiowal na ASP  
w Krakowie, dyplom  w 2007 r. na Wydziale Rzeźby 
w pracowni Jerzego Nowakowskiego. Jest uczest-
nikiem i laureatem wielu konkursów i plenerów. 
Ostatni wystawiający w tym zacnym gronie to Sta-
nisław Sobczyk, również absolwent PLSP w Jarosła-
wiu. Uprawia malarstwo, rysunek i rzeźbę. Organiza-
tor wystaw i przeglądów w MDK w Lubaczowie. Brał 
udział w wielu wystawach jego prace znajdują się  
w kraju i za granicą. 

Irmina Kardaszyńska
FOT. I. KARDASZYŃSKA
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 rocznice

Mistrz prozy psychologicznej i jeden 
z najwybitniejszych powieściopisarzy, 
Fiodor Dostojewski, bo o nim mowa był 
tematem zainteresowania podczas spo-
tkania literackiego 8 czerwca w Centrum 
Kultury i Promocji. 

Prof. dr hab. Kazimierz Prus i dr Hen-
ryk Grzyś, wykładowcy Uniwersy-
tetu Rzeszowskiego przybliżyli po-

stawy psychologiczne i sposoby kreacji 
wybranych bohaterów powieści Dostojew-
skiego. Uczestnicy spotkania mieli możli-
wość poznać wątki filozoficzne i polityczne 
podłoże twórczości pisarza skrywane za 
literacką szatą. Raskolnikow, Świdrigajłow, 
Kiriłłow, Smiediakow, to na przykładzie tych 
bohaterów uczestnicy poznali zainteresowa-
nie pisarza mroczną stroną natury ludzkiej. 
Tematem dominującym w twórczości pisarza 
jest problematyka zła. Świat okrucieństwa, 
nędzy i głodu współgra z ludzkimi zbrod-
niami, zabójstwami, nierządem, nałogami, 
niezdrowymi namiętnościami. Pisarz do-
strzega zło i cierpienie obecne w strukturze 
świata, związane z jego niedoskonałością, 
ograniczeniem; wskazuje na liczne przypadki 
fizycznego, cielesnego cierpienia jednostek. 
Spotkanie literackie cieszyło się dużym zain-
teresowaniem, sala lustrzana wypełniona była 
do ostatniego miejsca. Organizatorami byli: 
Towarzystwo Literackie im. Adama Mickie-
wicza, Burmistrz Miasta Jarosławia, Centrum 
Kultury i Promocji, Miejski Ośrodek Kultury. 

Monika Polita

W tym roku mija 68 lat od zbrodni jaka wydarzyła się w 1943 r. na Wołyniu.  
W ubiegłym roku zrodził się pomysł na wystawę pod nazwą „Niedokończone 
msze wołyńskie. Martyrologium duchowieństwa wołyńskiego - ofiar zbrod-
ni nacjonalistów ukraińskich w czasie II wojny światowej", która prezento-
wana była po raz pierwszy podczas międzynarodowej konferencji nauko-
wej, zorganizowanej  w dniach 9-11 lipca ub. r. w Lublinie. Wystawę można 
było oglądać także w jarosławskim Centrum Kultury i Promocji. 

 czerwca w sali lustrzanej CKiP został zorganizowany kolejny już wykład  
otwarty dla młodzieży jarosławskich szkół ponadgimnazjalnych oraz wszystkich 
zainteresowanych historią XX wieku. Gośćmi byli dr hab. Maria Dębowska - pracow-
nik naukowy KUL, współautorka książki „Duchowieństwo Diecezji Łuckiej. Ofiary 
Represji w czasie II Wojny Światowej 1939 - 1945" oraz dr  Mariusz Krzysztofiński  
z IPN Oddział w Rzeszowie. Prelegentka podczas wykładu wielokrotnie podkreślała 
datę 11 lipca 1943 r. - dzień rozpoczęcia masowych rzezi. Była to druga niedzie-
la lipca, kiedy to UPA zaatakowało jednocześnie przeszło 100 polskich placówek, 
przede wszystkim kościołów łacińskich. Stąd też pierwszymi ofiarami byli księża od-
prawiający Msze św. i ludzie modlący się w tym czasie w świątyniach. Wystawa „Nie-
dokończone msze wołyńskie..." prezentowała życiorysy i zdjęcia ponad dwudziestu 
osób duchownych - księży i sióstr zakonnych, zamordowanych przez UPA w czasie 
II wojny światowej. Ekspozycja dostępna była do 29 czerwca 2011 r. Przygotowa-
na została przez Konsulat Generalny RP w Łucku, Katolickie Stowarzyszenie „Civitas 
Christiana", IPN Oddział w Lublinie oraz Centrum UCRAINIUM KUL.

Małgorzata Młynarska

Niedokończone  
Msze Wołyńskie

Żołnierze Wyklęci

20

Bliżej  
Dostojewskiego
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Na początku czerwca w Centrum Kultury i Promocji w Jarosławiu prezentowana była 
wystawa „Żołnierze Wyklęci". Antykomunistyczne podziemie na Rzeszowszczyźnie 
po 1944 roku". Na planszach znalazły się materiały dotyczące Zrzeszenia „Wolność 
i Niezawisłość", które powstało na bazie rozwiązanej Armii Krajowej, Narodowego 
Zjednoczenia Wojskowego oraz innych oddziałów konspiracji niepodległościowej. 
Ponadto ukazane zostały sylwetki działaczy Okręgu WiN: Józefa Zadzierskiego „Wo-
łyniaka", Adama Kusza „Garbatego", Stanisława Pelczara „Majki". 

Jednemu z tych działaczy poświęcony został film dokumentalny pt. „Wołyniak - le-
genda prawdziwa", którego projekcja dla szkół ponadgimnazjalnych odbyła się 7 
czerwca br. w sali lustrzanej. Projekcję poprzedziło krótkie wprowadzenie Kata-

rzyny Kyc - historyk IPN Oddział Rzeszów. Wystawa pierwszy raz prezentowana była  
w 2001 r. w Muzeum Okręgowym w Rzeszowie. Jej otwarcie odbyło się 1 marca 
- w 50. rocznicę zamordowania członków IV Zarządu Głównego „Wolność i Niezawi-
słość". Organizatorzy wystawy: Instytut Pamięci Narodowej Oddział Rzeszów, Cen-
trum Kultury i Promocji w Jarosławiu. 

Małgorzata Młynarska

 spotkania
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16 czerwca 2011 r., w ramach programu 
„Odpowiedzialnej sprzedaży - Stop 18", 
na terenie miasta Jarosławia zostało zre-
alizowane badanie ankietowe „Tajemniczy 
klient”. 

Celem tego badania, przeprowadzonego 
w naszym mieście już po raz piąty, był 
monitoring zjawiska sprzedaży napojów 

alkoholowych i wyrobów tytoniowych osobom  
niepełnoletnim. Badanie „Tajemniczy klient" 
jest elementem Ogólnopolskiego Programu 
Odpowiedzialnej Sprzedaży - STOP 18. W na-
szym mieście program ten został poszerzony 
o problematykę sprzedaży napojów alkoho-
lowych nieletnim. Ankieterami byli pełnoletni 
uczniowie jarosławskich szkół ponadgimnazjal-
nych:  I Liceum Ogólnokształcącego, Zespołu 
Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących 
oraz Zespołu Szkół Spożywczych, Chemicz-
nych i Ogólnokształcących. W trakcie realizacji 
przedsięwzięcia, ankietujący wraz z towarzyszą-
cymi im pracownikami Urzędu Miasta spraw-
dzali, w jaki sposób jarosławscy sprzedawcy 
respektują obowiązujące przepisy prawne 
dot. sprzedaży alkoholu i papierosów osobom 
poniżej 18. roku życia.Uczniowie, których wy-
gląd powinien wzbudzać wątpliwość sprze-
dawców czy są pełnoletni,  w odwiedzanych 
sklepach podejmowali próby zakupu alkoholu 
i papierosów. Łącznie ankieterzy odwiedzili  
77 placówek handlowych i gastronomicznych, 
prowadzących sprzedaż papierosów i alkoho-
lu. Wyniki badania znajdują się w załączniku.

Wydział Bezpieczeństwa  
i Zarządzania Kryzysowego

„Tajemniczy klient” w Jarosławiu
2011 rok Alkohol

punkty

 34 tak nie % tak %nie

Czy sprzedawca 
sprzedałby napoje 
alkoholowe osobie 
wyglądające na 
niepełnoletnią?

12 22 35% 65%

Czy sprzedawca 
poprosił o dokument 
stwierdzający 
pełnoletność?

24 10 71% 29%

Czy sprzedawcy 
są świadomi prawa 
do kontrolowania 
dokumentów?

27 7 79% 21%

2011 rok Papierosy
punkty

 
43 tak nie % tak %nie

Czy sprzedawca 
sprzedałby papierosy 
osobie wyglądające 
na niepełnoletnią?

13 30 30% 70%

Czy sprzedawca 
poprosił o dokument 
stwierdzający 
pełnoletność?

32 11 74% 26%

Czy sprzedawcy 
są świadomi prawa 
do kontrolowania 
dokumentów?

33 10 77% 23%

2007 - 31 pkt 2008 - 38 pkt 2009 -  40 pkt 2010 - 42 pkt 2011 - 43 pkt 

Tak 
2007

Nie 
2007

Tak 
2008

Nie 
2008

Tak 
2009

Nie 
2009

Tak 
2010

Nie 
2010

Tak 
2011

Nie
 2011

Czy sprzedawca 
sprzedałby 
papierosy osobie 
wyglądające na 
niepełnoletnią?

77% 23% 50% 50% 50% 50% 31% 69%  30% 70% 

Czy sprzedawca 
poprosił o 
dokument 
stwierdzający 
pełnoletność?

42% 58% 50% 50% 50% 50% 69% 31% 74%  26%

Czy sprzedawcy 
są świadomi prawa 
do kontrolowania 
dokumentów?

77% 23% 74% 26% 78% 23% 95% 5% 77% 23% 

Wyniki badań dot. dostępności 
młodych ludzi  do papierosów

bezpieczenstwo’
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P R O G R A M
zapewnienia bezpieczeństwa dzieci  

i młodzieży szkolnej w mieście Jarosławiu 
w okresie wakacyjnym 

„Bezpieczne Wakacje - Jarosław 2011"

Czas trwania programu: 22 czerwiec  – 1 wrzesień 2011 r.

Podstawowym założeniem kolejnej już edycji programu „Bezpieczne Wa-
kacje - Jarosław 2011" jest podejmowanie przez funkcjonariuszy Policji  
i Straży Miejskiej działań, zmierzających do zapewnienia bezpieczeństwa 
dzieciom i młodzieży wyjeżdżającym na wakacje bądź wypoczywającym  
w  naszym mieście.
Dzień 22 czerwca 2011 r. był ostatnim dniem roku szkolnego dla uczniów 
szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Radykalnej 
zmianie uległ tryb zajęć dzieci i młodzieży, a większa ilość wolnego czasu 
oraz warunki atmosferyczne zachęcają do przebywania poza miejscem 
zamieszkania. Zmieniła się skala i rodzaje mogących wystąpić zagro-
żeń. Szczególnego znaczenia nabierają zagrożenia wynikające zarówno  
z pory roku, jak i faktu zmniejszonego nadzoru nad dziećmi i młodzieżą 
ze strony osób dorosłych. W szczególności mogą je powodować:
1. Osoby zakłócające spokój i porządek publiczny w miejscach, w któ-
rych najczęściej przebywają dzieci i młodzież.
2. Osoby spożywające alkohol w rejonach obiektów sportowych i rekre-
acyjnych.
3. Kąpiele w akwenach wodnych (wyrobiskach), w których kąpiel jest za-
broniona.
4. Właściciele psów, którzy wyprowadzają je bez zachowania stosow-
nych środków ostrożności np. kagańca, smyczy itp.

2007 - 31 pkt 2008 - 38 pkt 2009 -  40 pkt 2010 -  42 pkt 2011  - 34 pkt
Tak 

2007
Nie 

2007
Tak 

2008
Nie 

2008
Tak 

2009
Nie 

2009
Tak 

2010
Nie 

2010
Tak 
2011

Nie 
2011

Czy sprzedawca 
sprzedałby napoje 
alkoholowe osobie 
wyglądające na 
niepełnoletnią?

44% 56% 36% 64% 17% 83% 17% 83% 35%  65%

Czy sprzedawca 
poprosił o dokument 
stwierdzający 
pełnoletność?

56% 44% 64% 36% 83% 17% 83% 17%  71%  29%

Czy sprzedawcy 
są świadomi prawa 
do kontrolowania 
dokumentów?

89% 11% 83% 17% 89% 11% 98% 2% 79% 21% 

Wyniki badań dot. dostępności 
młodych ludzi  do alkoholu

Dostępność do papierosów 
Ankieterzy dokonali próby zakupu 
papierosów w 43 punktach han-
dlowych. W 30 z nich (70%) spotkali 
się z odmową sprzedaży, natomiast  
w 13 (30%)  handlowcy bez problemu  
dokonaliby sprzedaży wyrobów tyto-
niowych.  

Dostępność do alkoholu 

Ankietujący odwiedzili łącznie 34  
punkty handlowe i gastronomiczne 
zajmujące się sprzedażą wyrobów 
alkoholowych. W 22 przypadkach 

(65%) sprzedający odmówili sprzedaży 
napojów alkoholowych młodym klientom, 
prosząc o okazanie dokumentu potwier-
dzającego ich pełnoletność, natomiast w 
12 przypadkach (35%), młodzi ankieterzy 
zakupiliby alkohol bez problemu. 

Uzyskane wyniki, w porównaniu z latami 
ubiegłymi, wskazują na nieznaczną  po-
prawę w zakresie ograniczania dostępno-
ści młodzieży do  wyrobów tytoniowych.
Niestety, w zakresie dostępności młodych 
ludzi do alkoholu, ankieta przyniosła 
znacznie gorsze wyniki od uzyskanych  
w  ostatnich 2 latach. Znamienne jest 

również to, że w kilku przypadkach  
sprzedawcy poprosili klienta o okaza-
nie dokumentu tożsamości , jednak 
sprzedaliby alkohol i papierosy pomimo 
faktu, ze klient takiego dokumentu nie 
posiadał. Wynik ankiety pokazuje rów-
nież, że w stosunku do poprzedniego 
okresu, zmalała świadomość sprzedaw-
ców w zakresie prawa do kontrolowania 
dokumentów klientów, w stosunku do  
których  można mieć wątpliwości co do 
ich wieku.

bezpieczenstwo’
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1 lipca 1991 roku Burmistrz Miasta Jarosławia 
Zarządzeniem 10/91 z 1 lipca 1991 powołał do 
życia Policję Municypalną – Straż Miejską. Roz-

porządzenie Burmistrza zostało potwierdzone przez 
Radę Miasta Uchwałą 125/XVIII/91 z dnia 15 września 
1991 wprowadzając zmiany w regulaminie organiza-
cyjnym Urzędu Miasta. W tym okresie Policja Miejska 
liczyła 10 osób. Do chwili obecnej w jarosławskiej stra-
ży pracowało 43 osoby. Zapewnienie bezpieczeństwa 
mieszkańcom gminy i sprawy porządku publicznego  
w myśl ustawy o samorządzie gminnym, było i jest 
zadaniem własnym gminy.  Dało to podstawy do 
tworzenia struktur umożliwiających samorządowi 
egzekwowania aktów prawa miejscowego. Straż 
otrzymała zadania, określone w ustawie o Policji  
i dotyczyły one:
• ochrony życia i zdrowia obywateli oraz mienia  
w miejscach publicznych przed bezprawnym zama-
chami naruszającymi te dobra, 
• ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego  
w tym zapewnienia spokoju w miejscach publicznych 
oraz w środkach komunikacji publicznej i w ruchu dro-
gowym,
• wykrywania wykroczeń i ścigania ich sprawców,
• kontroli przestrzegania przepisów porządkowych  
i administracyjnych związanych z działalnością pu-
bliczną lub obowiązujących w miejscach publicznych.

Straże Miejskie działały jedynie w miastach, wg infor-
macji Ministerstwa Spraw Wewnętrznych na koniec 
1992 zarejestrowanych zostało 270 takich formacji.  
Według Komendy Głównej Policji w 2005 r. liczba 
straży gminnych, miejskich i miejsko-gminnych wy-
niosła 456, a już w 2009 r., wzrosła do 553. Średnio, 
co piąta gmina w kraju utworzyła straż. Świadczy to 
o wzrastającym jej znaczeniu w życiu społeczności 
lokalnych. Należy w tym miejscu zauważyć, że Straż 
Miejska w Jarosławiu ma znacznie starsze korzenie, 
gdyż w dokumentach archiwalnych z 1869 roku jest 
zapis o łożeniu przez miasto na jej utrzymanie. Gdy-
by tak sięgnąć jeszcze dalej to znajdziemy zapisy  
z lat gdy Jarosławiem władała księżna Anna Ostrog-
ska . Tak więc 20 lat istnienia Straży Miejskiej w Jaro-
sławiu to tylko niewielki wycinek historii tej formacji 
w naszym mieście. Tą historię postaram się rozwinąć 
w następnym numerze biuletynu.
    Bogusław Ryzner

20 lat Jarosławskiej 
Straży Miejskiej 

5. Zabawy organizowane przez dzieci w pasie ruchu drogowego.
6. Użytkownicy jednośladów  naruszający przepisy ruchu drogowego.
7. Bezkrytyczne korzystanie z  Internetu.
FORMY REALIZACJI PROGRAMU
W celu przeciwdziałania zagrożeniom oraz zapewnienia bezpiecznego 
wypoczynku w okresie wakacji w 2011 r.  funkcjonariusze Straży Miej-
skiej i Komendy Powiatowej Policji w Jarosławiu zintensyfikują działania 
w zakresie:
a) patrolowania miejsc przebywania dzieci, w tym szczególnie : parki, 
skwery, place zabaw, obiekty rekreacyjno-sportowe itp., zwracając uwa-
gę na stan techniczny urządzeń służących dzieciom do zabaw,
b) stałego patrolowania miejsc, w których dzieci organizują zabawy  
w pasie ruchu drogowego,
c) patrolowania miejsc najczęściej uczęszczanych przez młodzież, w tym 
parki, skwery, obiekty sportowe w otoczeniu placówek oświatowych (bo-
iska szkolne  i place zabaw), rejon dworca PKP i PKS,  akweny wodne i ich 
otoczenie, w których kąpiel jest niedozwolona,
d) reagowania na wszelkie przypadki zakłócania spokoju i porządku pu-
blicznego oraz niszczenia mienia na terenie miasta,
e) ograniczenia przypadków spożywania alkoholu w miejscach niedozwo-
lonych (sklepy spożywcze i ich otoczenie, parki, skwery, place zabaw),
f ) podejmowania wspólnych działań w zabezpieczeniu imprez rozrywko-
wych, sportowych i kulturalno – oświatowych (festyny, koncerty, zawody 
sportowe),
g) reagowania na przypadki naruszania, zwłaszcza przez rowerzystów, 
motorowerzystów, motocyklistów przepisów ruchu drogowego, (jazda 
po chodnikach bądź w inny sposób stwarzająca realne zagrożenia dla 
zdrowia i życia pieszych),
h) reagowania na przypadki niedostatecznego nadzoru właścicieli psów 
nad swoimi podopiecznymi, ze szczególnym uwzględnieniem przypad-
ków zanieczyszczania trawników i skwerów oraz wyprowadzania psów 
bez kagańców,
i) podejmowania działań w zakresie ujawniania zjawisk kryminogennych  
w miejscach gromadzenia się młodzieży, ze szczególnym uwzględnieniem 
kwestii spożywania alkoholu, agresji, narkomanii, palenia tytoniu itp.
j) zwiększenie liczby patroli funkcjonariuszy policji w newralgicznych dla 
bezpieczeństwa dzieci i młodzieży miejscach,
k) prowadzenia wspólnych działań patrolowych funkcjonariuszy Straży 
Miejskiej i Policji, 
l) intensyfikacja działań patrolowych obszarów nadbrzeżnych rzeki San  
w celu przeciwdziałania ich dewastacji i zaśmiecaniu,
m) organizacja i zabezpieczanie imprez kulturalno-rozrywkowych dla 
dzieci,
n) prowadzenie działań uświadamiających skalę potencjalnych zagrożeń 
dla dzieci i młodzieży  w okresie wakacyjnym.
W placówkach  oświatowych  organizujących w  okresie  wakacyjnym  
różne formy zajęć dla dzieci, poruszana będzie  tematyka bezpiecznego 
spędzania wolnego czasu przez młodych ludzi, w tym również bezpiecz-
nego korzystania z  internetu. Ponadto funkcjonariusze Straży Miejskiej  
i Policji będą przeprowadzać rutynowe kontrole otoczenia wszystkich 
placówek oświatowych, poddając sprawdzeniu w szczególności: stan 
techniczny urządzeń służących dzieciom 
a znajdujących się na placach szkolnych, ogrodzeń, prawidłowość i 
czytelność oznakowania poziomego i pionowego na ulicach w otocze-
niu placówek,  przejścia dla pieszych, bezpieczeństwo drogi dojścia do 
szkół. Ewentualne uwagi dotyczące bezpieczeństwa w zakresie ruchu 
drogowego (pieszego) zostaną zgłoszone pisemnie do właściwych 
zarządców dróg w celu usunięcia nieprawidłowości. Instytucje uczest-
niczące w realizacji programu: Straż Miejska w Jarosławiu, Komenda 
Powiatowa Policji, Wydział Edukacji i Kultury Fizycznej UM Jarosławia, 
Wydział Bezpieczeństwa  i Zarządzania Kryzysowego UM, Dyrekcje  
szkół.

Wydział Bezpieczeństwa 
i Zarządzania Kryzysowego

bezpieczenstwo’
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edukacja

inął kolejny rok szkolnyM
Na uroczystość przybyli m.in. 

posłowie Mieczysław Golba, 
Tomasz Kulesza, zastępca bur-

mistrza Bogdan Wołoszyn,  przewodni-
czący RM Jarosław Pagacz, Antoni Lo-
tycz - przewodniczący Komisji Oświaty 
RM, Bożena Łanowy - przewodnicząca 
Komisji Kultury, Sportu i Prokreacji, An-
drzej Mamak - prezes Zarządu Oddziału 
Zawiązku Nauczycielstwa Polskiego, Ja-
dwiga Piątek - przewodnicząca Komisji 
Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność" 
Pracowników Oświaty i Wychowania, 
uczniowie, rodzice, nauczyciele, dyrek-
torzy szkół. 
Podczas uroczystosci, którą prowadziła 
naczelnik Wydziału Edukacji i Kultury 
Fizycznej Magdalena Lehnart, zastępca 
burmistrza Bogdan Wołoszyn podzię-
kował dyrektorom szkół, nauczycielom 
i wychowawcom, którzy przekazywali 
uczniom swoją wiedzę oraz dawali moż-
liwość jej zdobywania także na zajęciach 
pozalekcyjnych. Szczególne słowa uzna-
nia skierował do rodziców, którzy wspie-
rali działania wychowawcze i otaczali 
swoje pociechy rodzicielską opieką. Na 
szczególną uwagę zasłużyła uczennica 
Alicja Kida z Publicznego Gimnazjum 
nr 3 im. ks. Jana Twardowskiego, która 
rozsławiła imię naszego miasta nie tylko 
w województwie, ale również w całym 
kraju. Alicja jest laureatką VI Olimpiady 
Matematycznej Gimnazjalistów, laureat-
ką Wojewódzkiego Konkursu Przedmio-
towego z matematyki, zdobywczynią 
I miejsca w Ogólnopolskim Konkursie 
Matematyki PANDA 2011, laureatką 
Nagrody Podkarpackiego Stowarzysze-
nia Samorządów Terytorialnych - Naj-
zdolniejsza Młodzież Podkarpacia oraz 
zdobywczynią tytułu uczennica z naj-
wyższą średnią ocen w szkole i wzoro-
wym zachowaniem w roku szkolnym 
2010/2011. Wyróżnienia otrzymali rów-
nież najlepsi uczniowie, laureaci i fina-
liści konkursów przedmiotowych oraz 
tematycznych szczebla wojewódzkiego 
i ogólnopolskiego oraz  uczniowie z naj-

wyższą średnią ocen i wzorowym 
zachowaniem. Listy gratulacyjne 
rodzicom oraz nagrody książkowe 
wyróżnionym uczniom wręczyli 
Jarosław Pagacz, Bogdan Woło-
szyn, i Antoni Lotycz. Zakończe-
niem uroczystości był krótki pro-
gram artystyczny w wykonaniu 
uczennic z PG nr 2: Aleksandry i 
Julii Bierzyńskich (śpiew), Małgo-
rzaty i Agnieszki Jaworskich (gra 
na instrumencie) oraz Agi Gamrat 
(deklamacja wier-
sza pt. „Do zoba-
czenia w dorosłym 
życiu").

Barbara Chamuła 
Rafał Żelazo

Tytuły laureatów i finalistów wojewódzkich  konkursów  przedmiotowych w szkołach  
podstawowych  i gimnazjach zdobyli: 

Karolina Hołub - PG nr 1, Paweł Walter - PG nr 1, Alicja Smoluch  - PG nr 1, Kamil Wańkowicz - 
PG nr 1, Gabriela Bury - PG nr 1, Malwina Kędzia - PG nr 1, Mateusz Smorąg - PG nr 2, Klaudia 
Dziuba - PG nr 4, Paulina Jędrzejczak - PG nr 4, Joanna Wrzesień - PG nr 5, Anna Mac - SP nr 5, 
Monika Makar - SP nr 4, Aleksandra Osada - SP nr 4, Dawid Siuśka - SP nr 4, Adam Umiński - SP 
nr 4, Jakub Blok - SP nr 4, Kamil Maczuga - SP nr 4, Damian Sobolewski - SP nr 4, Radosław 
Oronowicz - SP nr 4, Martyna Brodowicz - SP nr 4, Iwona Bieniasz - SP nr 4, Przemysław Wła-
dek - SP nr 6, Aleksandra Bechta - SP nr 10, Mikołaj Różalski - SP nr 10, Aleksandra Mokrzycka 
- SP nr 10, Julia Pawlus - SP nr 10, Weronika Makowska - SP nr 11, Katarzyna Urbanek - SP nr 
11, Anna Matejek - SP SN, Claudia Ostafijczuk -Wydrzyńska - SP SN, Hubert Emil Kosm - PG 
SN, Radosław Ciemierkiewicz - PG SN, Kamińska Małgorzata - PG SN, Stybel Katarzyna - PG SN, 
Kubecka Aleksandra - PG SN 

Uczniowie z najwyższą średnią ocen w szkole i wzorowym zachowaniem: 
Monika Makar - SP nr 4, Aleksandra Osada  - SP nr 4, Karolina Kopczak - SP nr 5, Katarzyna 
Zięba - SP nr 5, Przemysław Władek - SP nr 6, Wiktoria Szumigraj - SP nr 6, Alicja Ulma - SP nr 
6, Dominika Bartnik - SP nr 7, Aleksandra Lech  - SP nr 7, Sylwia Florek - SP nr 9, Emilia Rezner 
- SP nr 9, Anna Stankiewicz - SP nr 10, Karolina Lis - SP nr 10, Aleksandra Mokrzycka - SP nr 
10, Tomasz Skiba - SP nr 10, Weronika Makowska - SP nr 11, Katarzyna Urbanek - SP nr 11, 
Gabriela Bury - PG nr 1, Jarosław Macnar - PG nr 1, Paweł Walter - PG nr 1, Karolina Hołub - PG 
nr 1, Aleksandra Drapała - PG nr 2 , Michał Iwanowicz - PG nr 2, Dagmara Gołębiowska - PG 
nr 3, Alicja Kida - PG nr 3, Magdalena Kołakowska - PG nr 4, Patrycja Tomas - PG nr 4, Paulina 
Jędrzejczak - III LO, Sara Cichy - III LO, Kamila Chudzik PG nr 5, Agnieszka Zastawna - PG nr 
5, Anna Dąbkowska - PG nr 5, Anna Matrejek - SP SN, Zuzanna Bosak - SP SN, Aleksandra 
Kubecka - PG SN, Łukasz Socha - PG SN, Ewelina Machała - PG SN 

20 czerwca br. w Miejskim Ośrodku Kultury najlepsi uczniowie 
otrzymali od burmistrza podziękowania i nagrody. Wysoka jakość 
edukacji to jeden z celów strategicznych Gminy Miejskiej Jarosław, 
która jest organem prowadzącym dla 18 placówek oświatowych. 
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„Perełki św. Jadwigi Królowej 2011” - taki tytuł noszą honoro-
we nagrody ufundowane przez The Queen Jadwiga Foundation (QJF) 
w Melbourne w Australii. Jedną z nich otrzymał Paweł Walter - uczeń 
jarosławskiego Gimnazjum.

Uroczystość wręczenia statuetek odbyła się 12 czerwca 2011 r. w Katedrze 
na Wawelu. Poprzedziła ją Mszy św. koncelebrowana pod przewodnictwem 
ks. Infułata prof. Adama Kubisia, z homilią ks. Prałata Zdzisława Sochackie-
go - kustosza Katedry Wawelskiej. Honorowe nagrody zostały wręczone pod 
Czarnym Krucyfiksem. Statuetki-perełki zaprojektował i wykonał specjalnie 
dla QJF znany melberneński złotnik T.J. County.

Statuetkę „Perełki św. Jadwi-
gi Królowej 2011” w kategorii 
gimnazjalistów, jako jedyny  
w Polsce, otrzymał Paweł Wal-
ter - uczeń Publicznego Gim-
nazjum nr 1 im. św. Królowej 
Jadwigi w Jarosławiu, szkoły 
z blisko stuletnią tradycją. 
Paweł otrzymał ją za wysokie 
wyniki w nauce (średnia ocen 
na koniec gimnazjum to 5,71), 
wzorowe zachowanie oraz 
sukcesy w konkursach. Wy-
różnienie to przynosi chlubę 
Rodzicom, którzy również byli 
obecni  na Wawelu,  szkole, ale 
także naszemu miastu.

▪  laureat konkursu kuratoryjnego matematycznego, 
▪  finalista konkursu kuratoryjnego z geografii, 
▪  laureat Ogólnopolskiego Konkursu „Alfik Matematyczny 2010”,
▪  finalista Konkursu Matematycznego MATMIX (15 miejsce na blisko stu finalistów  
    z całej Polski), 
▪  uczestnik zawodów I i II stopnia VI Olimpiady Matematycznej Gimnazjalistów, 
▪  4 miejsce w Międzypowiatowym Konkursie Matematyczno – Fizycznym MAT-FIZ, 
▪  1 miejsce w konkursie matematycznym dla uczniów szkół gimnazjalnych rejonu   
    jarosławskiego  „Mistrz Matematyki 2011”,
▪  3 miejsce w Wojewódzkim Konkursie Wiedzy MEGAMÓZGI 2011 (zespół), 
▪  1 miejsce w III Mikołajowych Halowych Zawodach Łuczniczych o Puchar Burmistrza   
    Miasta Jarosławia, 
▪  2 miejsce w Wojewódzkim Turnieju Łuczniczym o Złotą Strzałę Tyczyna. 
    oraz aktywny udział w życiu parafii pod wezwaniem św. Teresy od Dzieciątka   
    Jezus w Jarosławiu, gdzie proboszczem jest ks. Tadeusz Zych. Paweł jest szacho  
    wym mistrzem gimnazjum oraz z sukcesami trenuje łucznictwo i piłkę ręczną.
      

Najlepsi   z Najlepszych

Paweł Walter  
uczeń Publicznego Gimnazjum nr 1  
im. św. Królowej Jadwigi w Jarosławiu
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Alicja Kida 
uczennica Publicznego Gimnazjum nr 3  
im. ks. Jana Twardowskiego w Jarosławiu

▪  2010 r. - finalistka konkursu przedmiotowego z matematyki organizowanego  
    przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty,

▪  2011 r. - laureatka konkursu przedmiotowego z matematyki organizowanego  
    przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty,

▪  2009 r. i  2010 r. - wyróżnienie i III miejsce w powiatowym konkursie     
    „Mistrz Matematyki”,

▪  2011 r. - I miejsce w powiatowym konkursie „Mistrz Matematyki”,

▪  2011 r. - finalistka Ogólnopolskiej Olimpiady Matematycznej, 

▪  2010 r. - laureatka konkursu przedmiotowego(ogólnopolskiego) „Pingwin” dla uczniów  
    klas drugich z matematyki,

▪  2009-2011 r. - wyróżnienie Burmistrza Miasta za najwyższe wyniki w szkole,

▪  maj 2011 - Laureatka Nagrody PSST dla najzdolniejszej młodzieży województwa  
    podkarpackiego.

Alicja Kida jest szczególnie uzdolniona z przedmiotów matematyczno-przy-
rodniczych. Zasób wiedzy i umiejętności z matematyki znacznie przewyższa 
wiedzę rówieśników, na lekcji rozwiązuje zadania wykraczające poza obo-
wiązujący w szkole program. Od dwóch lat realizuje indywidualny program 
nauczania  z matematyki. Dwukrotnie otrzymała stypendium Zielińskich, 
corocznie otrzymuje w szkole stypendium za wysokie wyniki w nauce.  
W tym roku szkolnym otrzymała stypendium ze środków Unii Europejskiej 
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Najlepsi   z Najlepszych
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Niecodzienne spotkanie miało miejsce w sali narad Urzędu Miasta Jarosławia. 
20 czerwca br., dzięki gościnności burmistrza Andrzeja Wyczawskiego uczniowie 
szkół podstawowych i gimnazjalnych mogli w twórczy - rysunkowy sposób pod-
sumować działalność artystyczną w mijającym roku szkolnym. Warsztaty zostały 
zorganizowane w ramach ogłoszonego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej 
roku 2010/2011 „Rokiem Odkrywania Talentów”. 

Odkrywanie talentów  
w jarosławskim Ratuszu
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Celem warsztatów było stworzenie 
kolorowanki dla najmłodszych 
przez starszych kolegów i koleżan-

ki, pokazującej piękne zakątki naszego 
miasta i okolicy. Motywem przewodnim 
była  dziewczynka - jarosławianeczka,  
z którą uczniowie wybrali się w „ma-
giczny spacer". Uroczystego otwarcia 

dokonały Joanna Mordarska - naczelnik 
Wydziału Kultury, Turystyki i Promocji 
Miasta oraz Jolanta Kuźniar - dyrektor 
biura poselskiego Andrzeja Ćwierza. 
W kreatywną atmosferę wprowadził 
uczestników artysta plastyk Damian 
Waliczek. Dzięki zaangażowaniu pro-
wadzącego oraz obecnych opiekunów 
uczniów powstały oryginalne w prace, 
w pomysłowy sposób interpretujące te-
mat. Wszyscy uczestnicy otrzymali z rąk 
zastępcy burmistrza Bogdana Wołoszyna  
i posła Tomasza Kuleszy pamiątkowe 
dyplomy: Magdalena Poręba i Kamil 
Broda - SP Radymno; Aleksandra Ku-
becka i Oliwia Szkoła - Gimnazjum 

Sióstr Niepokalanek; Anna Bobowicz 
i Aleksandra Jucha - SP 10 Jarosław; 
Monika Galińska i Emilia Matrejek - SP 
4 Jarosław; Justyna Wywłoka i Sylwia 
Ochyra - ZS Wierzbna; Marta Nahacz  
i Marlena Kohyt - SP 6; Paulina Czereba 
i Małgorzata Gilarska - SP 11; Klaudia 
Broszko i Aleksandra Kukułka - PG 1; Ka-

mila Olcha i Natalia Gomułczak - SP Do-
bkowice. Warsztaty adresowane były do 
szkół województwa podkarpackiego, 
które uczestniczyły w poprzednich edy-
cjach tj. „Architektura w świetle księży-
ca" oraz „ART-APRILIS" i stanowiły całość 
działań w ramach ogłoszonego przez 
MEN roku 2010/2011 „Rokiem Odkrywa-
nia Talentów".  Spotkania warsztatowe 
miały na celu rozwijanie uzdolnień pla-
stycznych dzieci i młodzieży, udzielanie 
wsparcia merytorycznego, wyłanianie  
i prezentowanie w środowisku lokalnym 
uczniów uzdolnionych plastycznie oraz 
integrowanie środowiska plastycznego. 
Prace oraz nazwiska młodych podkar-

packich artystów pre-
zentowane były w róż-
norodny sposób m.in. 
na wystawach w gale-
riach, w szkołach, na stronach interne-
towych, w lokalnej prasie. Wspomniane 
imprezy artystyczne odbyły się dzięki 
współpracy z wieloma instytucjami  

i osobami prywatnymi.  Organizatorzy 
składają serdeczne podziękowania za 
objęcie honorowym patronatem, współ-
pracę, wsparcie finansowe i rzeczowe 
: Posłom na Sejm RP dr. Andrzejowi 
Ćwierzowi i Tomaszowi Kuleszy, Podkar-
packiemu Kuratorowi Oświaty Jackaowi 
Wojtasowi, Burmistrzowi Miasta Jaro-
sławia Andrzejowi Wyczawskiemu oraz 
wszystkim osobom, które wspierały 
realizowane zajęcia. Autorzy projektu 
„Spacer z jarosławianeczką": Kamila So-
bala, Gabriela Wrona, Jadwiga Piątek, 
Dorota Kostka i Elżbieta Śliwińska zapo-
wiadają kolejne edycje warsztatów.   

Organizatorzy 
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„Gorączka złota” 
 po raz dziesiąty

Przez trzy miesiące uczniowie z całego powiatu jarosławskiego zbierali „zło-
te” monety. Udało się zebrać aż 6.676,46 zł. Zebrana kwota dofinansuje ko-
lonie dla najuboższych dzieci. 

Gorączka złota to ogólnopolska akcja organizowana przez Polski Czerwony 
Krzyż, która polega na zbiórce złotych monet o nominałach 1, 2 i 5 groszo-
wych. W naszym powiecie w akcji wzięło udział 30 placówek oświatowych: 

przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych oraz ze-
społów szkół. Najlepsza w zbieraniu groszówek okazała się po raz kolejny Szkoła 
Podstawowa w Świebodnej, która zgromadziła 1.448,71 zł. Dzięki zaangażowaniu 
i ofiarności wszystkich zbierających uda się zorganizować wypoczynek letni dla 
dzieci pochodzących z biednych rodzin. We wtorek, 21 czerwca w sali lustrzanej 
CKiP odbyło się uroczyste rozstrzygnięcie konkursu. Nagrody i dyplomy wręczyli za-
stępca burmistrza Bogdan Wołoszyn, sekretarz powiatu Stanisław Sopel oraz Prezes 
Zarządu Rejonowego PCK w Jarosławiu Jan Potoniec. Akcji patronowali: Burmistrz 
Miasta Jarosławia i Starosta Powiatu Jarosławskiego. Oto nagrodzeni w poszczegól-
nych kategoriach: 

Przedszkola 
I miejsce Miejskie Przedszkole Nr 3 w Jarosławiu - 204,30 zł 
II miejsce Przedszkole Samorządowe Nr 1 w Pruchniku - 172,32 zł 
III miejsce Miejskie Przedszkole Nr 10 w Jarosławiu - 126,40 zł 

Szkoły podstawowe 
I miejsce Szkoła Podstawowa w Świebodnej - 1 448,71 zł 
II miejsce Szkoła Podstawowa Nr 10 w Jarosławiu - 447,76 zł 
III miejsce Szkoła Podstawowa w Muninie - 305,78 zł 

Zespoły szkół 
I miejsce Zespół Szkół w Duńkowicach - 162,23 zł 
II miejsce Zespół Szkół w Skołoszowie - 142,31 zł 
III miejsce Zespół Szkół w Świętej - 56,59 zł 

Gimnazja 
I miejsce Gminne Gimnazjum w Roź-
wienicy - 339,52 zł; II miejsce Publiczne 
Gimnazjum Nr 1 w Jarosławiu - 232,60 
zł ; III miejsce Publiczne Gimnazjum Nr 2  
w Jarosławiu - 170,72 zł. 

Szkoły ponadgimnazjalne 
I miejsce Zespół Szkół Technicznych 
i Ogólnokształcących w Jarosławiu - 
581,35 zł; II miejsce Zespół Szkół Drogo-
wo-Geodezyjnych i Licealnych w Jaro-
sławiu - 291,54 zł; III miejsce Zespół Szkół 
Spożywczych, Chemicznych i Ogólno-
kształcących w Jarosławiu - 167,39 zł. 

21 czerwca odbyło się również pod-
sumowanie Rejonowych Mistrzostw 
Pierwszej Pomocy PCK oraz Powiato-
wego Przeglądu Kronik i Pamiątek. Ty-
tułem mistrza pierwszej pomocy może 
się szczycić ZSTiO w Jarosławiu, której 
koordynatorem był Paweł Filipczak. 
Kolejne miejsca zajęli: ZSBiO oraz ZSD-
GiL. Natomiast w konkursie na kroni-
kę pamiątkową została doceniona SP  
w Zamiechowie, SP Nr 11 w Jarosławiu, 
ZS w Roźwienicy oraz Zdzisław Wójcik 
vice-prezes Zarządu Rejonowego PCK  
w Jarosławiu.  

Monika Polita

edukacja

FOT. M. POLITA (2)
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edukacja

Dziś zabawa w sport  
- jutro olimpiada

Tradycyjnie od kilkunastu lat Urząd Mia-
sta – Wydział Edukacji i Kultury Fizycz-
nej, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji 
im. Burmistrza Adolfa Dietziusa oraz 
Szkoła Podstawowa im. Adama Mickie-
wicza z Oddziałami Integracyjnymi w Ja-
rosławiu wspólnie organizują w ramach 
obchodów „DNIA DZIECKA” imprezę pt. 
„DZIŚ ZABAWA W SPORT - JUTRO OLIM-
PIADA”, której patronuje Burmistrz Mia-
sta. 

W dniu 9 czerwca w hali widowi-
skowo - sportowej Miejskiego 
Ośrodka Sportu i Rekreacji 

odbyła się w ramach obchodów Dnia 
Dziecka impreza rekreacyjno - sportowa 
„Dziś zabawa w sport - jutro olimpiada" 
do której w bieżącym roku zostały za-
proszone dzieci z oddziałów przedszkol-
nych tzw. „zerówek" miasta Jarosławia. 
W imprezie oprócz czynnie uczestniczą-
cych w niej milusińskich wzięła udział 
duża grupa kibicujących im koleżanek 
i kolegów oraz nauczycieli i rodziców. 
Celem tej niezwykle udanej imprezy 
jest m.in. popularyzacja aktywności 
ruchowej wśród najmłodszych dzieci, 
kształtowanie umiejętności współza-
wodnictwa, wzmacnianie wiary dziecka 
we własne siły - przygotowanie wycho-
wanków do przeżywania sukcesu i sku-
tecznego radzenia sobie z porażkami 
oraz integracja dzieci, nauczycieli, rodzi-
ców i organizatorów. Rywalizacja dzieci 
w poszczególnych konkurencjach  prze-
biegała w duchu czysto sportowym.  
W zawodach wszystkie zespoły (dzieci) 
potraktowane zostały jako zwycięzcy 
otrzymując od organizatorów nagrody 
rzeczowe w postaci sprzętu zabawo-
wo - sportowego, napoje oraz słodycze. 
Dzieci kibicujące swoim zespołom mia-
ły również okazję do zaprezentowania 
swoich umiejętności recytatorskich, 
wokalnych za co otrzymały drobne upo-
minki. Wszystkim zespołom oraz dzie-
ciom uczestniczącym w ww. prezen-
tacjach nagrody w imieniu Burmistrza 
Miasta Jarosławia  wręczyli Magdalena 
Lehnart - Naczelnik Wydziału Edukacji  
i Kultury Fizycznej oraz dyrektor MOSiR 
Jacek Stalski. Nad sprawnym przebie-
giem imprezy czuwała Bożena Cieslak 
- zastępca dyrektora SP Nr 11, zaś sędzią 
głównym zawodów był Marek Piotrow-
ski z Wydz. EKF UM Jarosławia.           

Marek Piotrowski

RÓWNY START dla najmłodszych
Na lata szkolne 2011/2012 - 2012/2013 przewidujemy realizację projektu pn. „Rów-
ny Start”, skierowanego do najmłodszych uczniów szkół podstawowych z terenu 
Gminy Miejskiej Jarosław. Ma on na celu umożliwienie szkołom podstawowym in-
dywidualizację procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III poprzez sfinan-
sowanie dodatkowych zajęć dla dzieci szczególnie uzdolnionych, bądź mających 
specyficzne trudności w nauce, a także ułatwić zakup specjalistycznego sprzętu  
i materiałów dydaktycznych. 

Wsparcie szkół w organizacji kształcenia i wychowania na I etapie eduka-
cyjnym nabiera szczególnego znaczenia w kontekście realizacji nowej 
podstawy programowej, która czyni z indywidualizacji podstawowy spo-

sób pracy z uczniami. Projekty, które szkoły będą mogły wdrożyć dzięki środkom 
uzyskanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, mają być uzupełnie-
niem bieżącej oferty szkół, które już teraz zobowiązane są otoczyć indywidualnym 
wsparciem każdego ucznia i wspierać go w jego osobistym rozwoju. 
Głównym celem projektu jest wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez indywi-
dualizację procesu kształcenia 950 dzieci (w tym 483 chłopców i 467 dziewcząt) 
z klas I-III w szkołach podstawowych funkcjonujących na terenie Gminy Miejskiej 
Jarosław w latach 2011-2013. Zajęcia prowadzone będą łącznie w 123 grupach. 
Liczba godzin zajęć dla jednej grupy wyniesie 30, tak więc łącznie przeprowa-
dzonych zostanie 3690 godzin zajęć we wszystkich szkołach biorących udział. 
Liczebność grup wyniesie od 4 do 12 uczniów. W ramach projektu szkoły wypo-
sażone zostaną w materiały dydaktyczne i pomoce naukowe do sal, w których 
planowane są zajęcia. Na realizację programu Gmina Miejska Jarosław otrzymała 
dofinansowanie w wysokości 502.420 zł, z czego: w roku 2011 wydatkowane zo-
stanie 266.720 zł; w roku 2012 - 194.120 zł; w roku 2013 - 415.80 zł. W pierwszym 
roku trwania projektu zaplanowano zakup pomocy dydaktycznych oraz sprzętu 
multimedialnego niezbędnych do realizacji dodatkowych zajęć pozalekcyjnych 
na kwotę 135 920, dlatego też koszty realizacji projektu w pierwszym roku jego 
trwania są największe. W latach 2012 - 2013 środki przeznaczone zostaną głównie 
na wynagrodzenia prowadzących zajęcia. Projekt „RÓWNY START" realizowany jest 
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet 9 „Rozwój wykształ-
cenia i kompetencji w regionach", Działania 9.1 „Wyrównywanie szans edukacyj-
nych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w syste-
mie oświaty", Poddziałania 9.1.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów  
z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości 
usług edukacyjnych". Jest to projekt systemowy.

Wydział Edukacji i Kultury Fizycznej

FOT. M. MŁYNARSKA
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Ogólnopolski 
Dzień Pływania 

Maluchów
W niedzielne przedpołudnie 5 czerw-
ca Krytą Pływalnię MOSiR wypełniły 
okrzyki radości i gwar jaki mogą 
wywołać jedynie szczęśliwe i zado-
wolone dzieci. Ten zgiełk świadczył 
najlepiej o pozytywnych emocjach 
dzieciaków w wieku od 3 miesięcy 
do 4 lat, które były naszymi gośćmi. 

Rzadko na naszej pływalni może-
my spotkać tak niecodziennych 
klientów. Tym razem to nasze naj-

młodsze pociechy, z przyjemnością po-
łączoną z pożytkiem dla zdrowia, uczyły 
się pływać pod czujnym okiem instruk-
torów. Jak się okazuje na naukę nigdy 
nie jest za wcześnie i od najmłodszych 
lat można bezpiecznie oswajać dziecko 
z wodą. Rodzice, korzystając z fachowej 
pomocy specjalistów, mieli okazję po-
znać sposoby przyzwyczajania malusz-
ków do zabawy i nauki w tym nowym 
środowisku. Nie trzeba chyba tłumaczyć 
jak zbawienne dla zdrowia jest przeby-
wanie w wodzie. Nie bójmy się zatem 
zaczynać tej wspaniałej dla naszych 
dzieci przygody jak najwcześniej. Kry-
ta Pływalnia MOSiR jest do tego typu 
działalności świetnie przygotowania.  
Z niecierpliwością czekamy na wszyst-
kie niemowlaki, które jak się okazuje, 
pod czujnym okiem rodziców, są świet-
nymi pływakami. Już dziś ponownie za-
praszamy wszystkie "pociechy" w wieku 
od 3 m-cy do 4 lat na kolejną tego typu 
impreze, którą planujemy powtórzyć  
w najbliższym okresie o czym poin-
formujemy na okolicznościowych pla-
katach oraz stronach internetowych 
MOSiR i Urzędu Miasta. Przypominamy, 
że wstęp na pływalnię w tym dniu dla 
dzieci i ich rodziców (w przedziale wie-
kowym jw.) jest wolny. 

Marek Piotrowski

Uroczyste podsumowanie  
osiągnięć sportowych uczniów  
w roku szkolnym 2010/2011

17 czerwca br. w sali lustrzanej Centrum Kultury i Promocji w Jarosławiu 
dokonano uroczystego podsumowania wyników sportowych uczniów 
w roku szkolnym 2010/2011. 

Tradycyjnie od kilku lat przed zakończeniem roku szkolnego Miejski Szkolny 
Związek Sportowy wspólnie z Wydziałem Edukacji i Kultury Fizycznej Urzę-
du Miasta Jarosławia dokonują podsumowania wyników sportowych (indy-

widualnych i drużynowych) jakie zostały osiągnięte w rywalizacji międzyszkolnej 
szczebla wojewódzkiego przez dzieci  i młodzież szkół podstawowych i gimna-
zjalnych naszego miasta  w danym, kończącym się roku szkolnym. W bieżącym 
roku dokonano podsumowania wyników za rok szkolny 2010/2011. Obecny na 
uroczystości zastępca burmistrza Bogdan Wołoszyn skierował do wszystkich ze-
branych, sportowców, nauczycieli oraz organizatorów zawodów w imieniu bur-
mistrza Andrzeja Wyczawskiego oraz swoim własnym gratulacje i podziękowania 
za osiągnięte wyniki sportowe, które z roku na rok są coraz wyższe i jest ich co-
raz więcej. Życzył również udanych wakacji, osiągnięcia wyników sportowych  
w następnym roku szkolnym. Wszyscy zaproszeni na uroczystość młodzi spor-
towcy otrzymali okolicznościowe nagrody - statuetki oraz dyplomy. Nagrody  
i wyróżnienia młodym sportowcom wręczyli: zastępca burmistrza Bogdan Woło-
szyn, Bożena Łanowy - przewodnicząca Komisji  Kultury, Sportu i Rekreacji Rady 
Miasta Jarosławia, Bogusław Musur - przewodniczący i Dariusz Tomas - wiceprze-
wodniczący Miejskiego Szkolnego Związku Sportowego. Za szczególne osiągnięcia 
w działalności na rzecz m.in. organizacji imprez sportowych dla dzieci i młodzieży, 
rozwoju sportu szkolnego w naszym mieście Burmistrz Miasta Jarosławia nagrodził 
Bogusława Musura, Dariusza Tomasa oraz Olafa Pokrywkę  Honorowymi Odznakami 
„Zasłużony Dla Sportu Jarosławskiego". Uroczystość prowadzili  Naczelnik Wydziału 
Edukacji i Kultury Fizycznej UM  Magdalena Lehnart oraz Bogusław Musur - prze-
wodniczący MSZS Jarosław.   

Marek Piotrowski
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