
N

N
N

NN NN



  NR 5-6/2012

w
w

w
.ja

ro
sl

aw
.p

l/b
iu

le
ty

n

�



w
w

w
.ja

ro
sl

aw
.p

l/b
iu

le
ty

n

  NR 5-6/2012 �



  NR 5-6/2012

w
w

w
.ja

ro
sl

aw
.p

l/b
iu

le
ty

n

�



w
w

w
.ja

ro
sl

aw
.p

l/b
iu

le
ty

n

  NR 5-6/2012 �



  NR 5-6/2012

w
w

w
.ja

ro
sl

aw
.p

l/b
iu

le
ty

n

�

Sto lat harcerstwa 
To zagadnienie, którym zajmowali się uczestnicy 11. edycji Zlotu Gwiaździstego - Śladami Przeszło-
ści. W podsumowaniu konkursu 27 kwietnia w Jarosławiu udział wzięły też harcerki starszego poko-
lenia. Tym bardziej wartość tego regionalnego konkursu zasługuje na podkreślenie.

kategoria: szkoły podstawowe
I miejsce Piotr Musur (SP nr 4 Jarosław),
II miejsce ex aequo Anna Buras (SP Miękisz Stary) oraz Ag-
nieszka Brzostowska (SP nr 5 przy ZS Jarosław),
III miejsce Gabriela Makarska - (SP nr 6 w Jarosławiu).
Wyróżnienia: Marcin Mazur (SP nr 4 Jarosław), Marcel Pola-
czek (SP nr 4 Jarosław) 

kategoria: szkoły gimnazjalne

I miejsce Weronika Olbrycht - GP Gać ,
II miejsce Jolanta Wierzbińska (GP Gać),
III miejsce Agnieszka Bar (PG Pruchnik).
Wyróżnienia: Jarosław Macnar (GP nr 1 Jarosław), Weronika 
Kozdęba (GP nr 1 Jarosław), Maciej Biela (GP Makowisko),

kategoria: szkoły ponadgimnazjalne
I miejsce Dorota Pupka - ZSO Jarosław.
Wyróżnienie: Anna Rusinek - ZSO Jarosław.

Mariusz Walter, dyrektorzy szkół, prezesi 
fundacji i stowarzyszeń, w tym gospodarz 
miejsca dyr. OFiKCh ks. Marek Pieńkow-
ski, prezes Związku Sybiraków Zofia Gar-
czyńska, dr Andrzej Ćwierz, sekretarz po-
wiatu Stanisław Sopel i inni. Uroczystości 
uświetniła Kompania Honorowa Garnizo-
nu Jarosław, orkiestra Laudate Dominum, 
poczty sztandarowe szkół, instytucji, 
fundacji. Puchar przechodni ufundowa-
ny przez dowódcę Garnizonu Jarosław 
otrzymała Szkoła Podstawowa nr 5 im. 
Jana Pawła II w Jarosławiu. Puchar wrę-
czył w zastępstwie dowódcy kpt. Lucjan 
Malik. Nagrody ufundowali: Podkarpacki 
Kurator Oświaty, Burmistrz Miasta Jaro-
sławia, IPN o. Rzeszów, Starosta Powiatu, 
Fundacja Pomocy Edukacyjnej im. H. i T. 
Zielińskich, Stowarzyszenie Miłośników 
Jarosławia oraz Dowódca Garnizonu Ja-
rosław. Pomysłodawcą konkursu przed 
laty jest mjr Zdzisław Niemczycki (obecny 
na tegorocznym spotkaniu finałowym) 
następnie kontynuacji podjęło sie Stowa-
rzyszenie Miłośników Jarosławia, szcze-
gólnie w osobie śp. Józefy Frendo. 

Iwona Międlar

ZWYCIĘZCY:

Organizatorem konkursu są Burmistrz 
Miasta Jarosławia, Instytut Pamięci 

Narodowej o. w Rzeszowie oraz Stowa-

rzyszenie Miłośników Jarosła-
wia. Podstawowym celem Zlo-
tu jest kultywowanie lokalnej 
historii, zapisywanie wydarzeń 
mało znanych, a przede wszyst-
kim wzbudzenie wśród mło-
dzieży zainteresowania prze-
szłością. Konkurs skierowany 
jest do uczniów z  owiatu ja-
rosławskiego, lubaczowskiego, 
przeworskiego i przemyskiego. 
W tym roku do UM Jarosławia 
wpłynęło 39 prac, w tym 18 ze 
szkół podstawowych, 19 z gim-
nazjów, 2 z kategorii szkół ponadgimna-
zjalnych. 
Jarosław już w 1911 roku miał swoje za-
stępy harcerzy zrzeszone przy Towarzy-
stwie Gimnastycznym Sokół, tutaj bardzo 
prężnie rozwijała się idea skautingu. Gdy 
była potrzeba jarosławscy harcerze od-
ważnie walczyli o niepodległość Rzeczy-
pospolitej. - Cieszę się, że są z nami także 
harcerki z kręgu seniorów - powiedział 
zastępca burmistrza Bogdan Wołoszyn. 
Jak podaje dr Tomasz Bereza z rzeszow-
skiego oddziału IPN, który pracował 
w komisji konkursowej, poziom prac był 
imponujący, a o zwycięstwie często de-
cydowały ułamki punktów. Najstarsza 
harcerka w Jarosławiu pani Eliza Baran 
otrzymała z rąk prezesa SMJ oraz za-
stępcy burmistrza krzyż harcerski - lilijkę 
jako symboliczne podziękowanie za bycie 
wiernym harcerskim ideałom przez całe 
życie. Najstarsze pokolenie harcerzy re-
prezentowali również: Teresa Kraus, Zu-
zanna Błotnicka oraz Mieczysław Biliński. 
Finał konkursu ma zawsze bardzo uro-
czysty charakter, w tym roku brali w nim 
udział radni Rady Miasta - Antoni Lotycz i 

Eliza Baran odbiera honorowe odznaczenie. 

Pokolenie harcerzy-seniorów reprezentowała także Pani Teresa Kraus.

Szkoła Podstawowa nr 5 otrzymała Puchar Przechodni.
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Biało-czerwone ulice, przystrojone flagami domy i budyn-
ki użyteczności publicznej, defilada Kompanii Honorowej 
Wojska Polskiego, prezentacja sprzętu wojskowego, spotka-
nie włodarzy miasta z mieszkańcami - tak Jarosław obcho-
dził Święto Flagi, jedno z najmłodszych świąt państwowych. 
Oficjalne uroczystości zorganizowano na Starym Mieście.
Orkiestra „Laudate Dominum" odegrała hymn Polski oraz 
hymn Unii Europejskiej, a na komendę Dowódcy Garnizonu 
Jarosław została wciągnięta na maszt Flaga Państwowa. Go-
spodarz uroczystości, burmistrz Andrzej Wyczawski zaapelo-
wał do zebranych na Rynku mieszkańców miasta: - Nie wstydź-
my się swojej polskości i tradycji! Bierzmy przykład z innych 
krajów, gdzie patriotyzm i kultywowanie tradycji traktuje się 
z wielkim szacunkiem i pietyzmem. (...) Wywieśmy dziś fla-
gi! Niech zdobią nasze domy, place oraz ulice i pozwolą nam 
poczuć radość i dumę z naszej Najjaśniejszej Rzeczpospolitej.  
Do świętowania tego Dnia włączyli się studenci jarosławskiej uczel-
ni, którzy przygotowali 25-metrową flagę prezentując ją podczas 
trwania oficjalnej części uroczystości. 5 metrów dłuższa niż w roku 
ubiegłym, w kolejnych latach systematycznie ma jej przybywać, aż 
do opasania Rynku - zapewniali studenci. 2 maja nie mogło zabrak-
nąć również defilady Kompanii Honorowej Wojska Polskiego, której 
towarzyszyli harcerze z ZHP oraz ze Stowarzyszenia Koni „Arabian".
Zakończeniem uroczystości było rozdanie przez burmistrza An-
drzeja Wyczawskiego biało-czerwonych flag oraz występ na sce-
nie młodzieży z I Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Koper-
nika w Jarosławiu. W obchodach Święta Flagi wzięli udział m.in.: 
burmistrz Andrzej Wyczawski, zastępcy burmistrza: Stanisław Mi-
siąg i Bogdan Wołoszyn, sekretarz miasta Jan Biłas, poseł Tomasz 
Kulesza, starosta Jerzy Batycki, dowódca Garnizonu Jarosław ppłk 
dypl. Robert Matysek, komendant KPP insp. Janusz Dymek oraz 
radni Rady Miasta: Marta Batiuk, Bożena Łanowy, Mariusz Wal-
ter.

Małgorzata Młynarska

Święto biało-czerwone
- Ustanowione 24 lutego 2004 r. Święto Flagi przypomina o naszych barwach narodowych, o tym, 
że biel i czerwień to symbol wolnej i niepodległej Polski - mówił na jarosławskim Rynku, podczas 
uroczystości 2-majowych burmistrz Andrzej Wyczawski.
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3 maja 1791 roku Sejm Czteroletni uchwalił ustawę rządową, zwaną później Konstytucją 3 Maja. 
Dokument ten stał się symbolem tradycji niepodległościowych państwa polskiego. Msza święta 
w intencji Ojczyzny, wieńce i kwiaty, defilada, tak w Jarosławiu świętowano 221. rocznicę tego wy-
darzenia. 

Mszą św. w kościele pw. NMP Królowej 
Polski, rozpoczęły się obchody Święta 
Konstytucji 3 Maja. Tradycyjnie udział 
w niej wzięli przedstawiciele władz pań-
stwowych i samorządowych, burmistrz 
Andrzej Wyczawski z zastępcami Stani-
sławem Misiągiem i Bogdanem Woło-
szynem, sekretarz Jan Biłas, radni, służby 
mundurowe, organizacje pozarządowe, 
harcerze, społeczność uczniowska oraz 
mieszkańcy Jarosławia. Sumie odpusto-
wej przewodniczył i kazanie wygłosił ks. 
Leszek Dopart, wikariusz jarosławskiej 
Kolegiaty. Wcześniej można było usły-
szeć pieśni patriotyczne w wykonaniu 
Reprezentacyjnego Chóru Mieszanego 
„Jarosław". Po liturgii wszyscy prze-
maszerowali pod pomnik Konstytucji 
3 Maja, gdzie odbyła się dalsza część 
uroczystości. Jarosławska Orkiestra Dęta 
odegrała hymn narodowy. Nie zabrakło 
okolicznościowych przemówień. - Nie 
wstydźmy się być patriotami, kultywujmy 

Wiwat maj, 
       3 maj!

pamięć o  naszej historii, kulturze i trady-
cji - podkreślił burmistrz Wyczawski. Do-
dał również: 3 Maja to dla nas Polaków 
podwójny wymiar Święta - uroczystość 
NMP Królowej Polski nawiązująca do 

zawierzenia narodu polskiego przez kró-
la Jana Kazimierza opiece Matki Bożej 
w 1656 r. Zwieńczeniem obchodów było 
złożenie pod pomnikiem biało-czerwo-
nych wiązanek. 

Monika Polita
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Burmistrz A. Wyczawski, zastępcy: B. Wołoszyn, S. Misiąg, sekretarz J. Biłas.

Poczet sztandarowy Związku Sybiraków w Polsce o. Jarosław. 
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Dla tych, którzy zdecydowali się na 
zwiedzanie ratusza, w tym wieży 

ratuszowej i gabinetu burmistrza czekała 
miła niespodzianka...  o historii samorządu 
i pracy w urzędzie opowiadał w swoimi 
gabinecie sam burmistrz Andrzej 
Wyczawski. Do godz. 20.00 kolejka 
przed ratuszem się nie zmniejszała, 
było bardzo wielu zainteresowanych 
obejrzeniem także sali narad, czy z góry 
panoramy miasta. Co pół godziny z wieży 

Noc Zwiedzania Rynku
Nasze miasto pięć lat temu dołączył do akcji Noc Muzeum, jarosławianie chętnie w niej uczest-
niczą, poszerza się także oferta atrakcji. W sobotę 19 maja rynek tętnił życiem, na zwiedzających 
czekało też wiele atrakcji.

rozbrzmiewał hejnał jarosławski (trębacz 
Franciszek Lotycz), można było przejechać 
się bryczką po starówce, wziąć udział 
w warsztatach tanecznych, biesiadzie 
staropolskiej, posłuchać koncertów, 
w tym zespołu Janusza Prusinowskiego, 
Wojciecha Gąsowskiego skosztować wina 
z jarosławskich winnic, obejrzeć teatr 
światła, zwiedzić wielkie izby w kamienicy 
Gruszewiczów i Królowej Marysieńki, 
przebrać się za kogoś żyjącego w XIX 
wieku i zrobić sobie pamiątkowe zdjęcie, 
zwiedzić podziemną trasę turystyczną 
w kamienicy Rydzikowej, cerkiew 
greckokatiolicką, Muzeum - Kamienicę 
Orsettich. Przy studni był też pchli targ.  
Tegoroczną Noc Zwiedzania Rynku zor-
ganizowały pod patronatem Burmistrza 
Miasta Jarosławia: Centrum Kultury i Pro-
mocji, Stowarzyszenie Muzyka Dawna, 
Jarosławskie Stowarzyszenie Przewod-

ników i Pilotów Wycieczek, Stowarzy-
szenie Miłośników Jarosławia, Muzeum 
- Kamienica Orsettich.

Iwona Międlar
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Jarosławski Rynek tętnił życiem. Tym razem była to typowo „rodzinna 
majówka", w której uczestniczyło ponad trzy tysiące osób. W ramach ak-
cji „Załóż odblask nie bądź ciemny" dla wszystkich rowerzystów przygo-
towano kamizelki odblaskowe. Na Rynku pojawili się także motocykliści 
z Jarosławskiego Stowarzyszenia Motocyklistów MOTOR BIKE DRIVERS 
TEAM, którzy oficjalnie dokonali otwarcia III jarosławskiego sezonu 
motocyklowego. Organizatorzy nie zapomnieli także o najmłodszych, 
dla których przygotowano specjalny kącik rozrywki Bob i Piotr. Ze sce-
ny przygrywał Zespół Exters Band, Kabaret Marcina Samolczyka, a wie-
czorem wystąpił Norbi. Od 15:30 do 20 trwała rejestracja osób w walce 
o tytuł  Najbardziej Uśmiechniętej Gminy. Certyfikat w imieniu burmi-
strza Andrzeja Wyczawskiego odebrał Tomasz Wywrót, dyrektor CKiP. 
Ze względu na duże zainteresowanie „odblaskowymi" gadżetami orga-
nizatorzy imprezy informują, że każdy rowerzysta, który w czasie „Ma-
jówki" nie odebrał odblasku może to jeszcze zrobić w Urzędzie Miasta 
w pokoju nr.1.  

Tomasz Strzębała

MAJÓWKA 2012

FOT.T.STRZĘBAŁA(3)

FOT.M.DUDEK

5 maja na jarosławskim Rynku odbyła się tradycyjna „Ma-
jówka”, impreza rozpoczynająca plenerowy sezon w na-
szym mieście. Organizatorzy - Burmistrz Miasta Jarosławia 
oraz Centrum Kultury i Promocji w Jarosławiu przygotowali 
dla wszystkich wiele atrakcji. Gwiazdą wieczoru był Norbi. 
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Rozmowy o przyszłości 
dworca PKP
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Do rozmów doszło dzięki staraniom posła Tomasza Kuleszy, 
który w towarzystwie burmistrza Andrzeja Wyczawskiego i wi-
ceburmistrza Stanisława Misiąga spotkał się 8 maja br. w jaro-
sławskim ratuszu z przedstawicielami PKP Dworce Kolejowe: 
dyrektorem Bogdanem Grzegorzewskim, zastępcą dyrektora 
oddziału Dworce Kolejowe Tomaszem Kozłowskim oraz preze-
sem Zarządu „Rail Projekt” Grupa PKP Ireną Mazurkiewicz. - Roz-
poczęliśmy rozmowy na temat wszystkich wariantów: remontu, 
przebudowy oraz budowy dworca PKP. Zajęliśmy się analizą po-
wierzchni całego dworca, jego otoczenia, placu i parkingu, roz-
mawialiśmy także o możliwości dalszej działalności PKS - pod-
kreśla burmistrz Andrzej Wyczawski. Należy przypomnieć, że 
w przeszłości obie firmy: PKP i PKS, były firmami państwowymi, 
miały więc jednego właściciela. Dziś PKP to firma państwowa, 
a PKS to przedsiębiorstwo powiatowe. Dyrektor T. Kozłowski 
poinformował, że zgodnie z obecnymi przepisami prawa, spół-
ka PKP może uzyskać dofinansowanie z budżetu państwa na 
przebudowę powierzchni dworca nie związanej z  działalnością 
kolejową, tylko w przypadku, gdy lokalne samorządy, a także in-
stytucje publiczne, wynajmą tę powierzchnię. W związku z tym 
poseł Tomasz Kulesza zaproponował, by do rozmów zaprosić 
przedstawicieli samorządów gminnych, samorządu powiatowe-
go i wojewódzkiego. - W imieniu swoim i posła Tomasza Kule-
szy zachęcam wszystkich wójtów, starostę powiatu i marszałka 
województwa do uczestnictwa w kolejnym spotkaniu, na które 

otrzymają oni zaproszenie - mówi burmistrz A. Wyczawski. Bur-
mistrz A. Wyczawski oraz wiceburmistrz S. Misiąg odwiedzili 21 
maja br. również władze PKP Nieruchomości w Krakowie. Spół-
ka ta odpowiada za plac i parking przed jarosławskim dworcem 
PKP. Burmistrzowie rozmawiali o uporządkowaniu tego terenu, 
na którym funkcjonuje parking dla samochodów osobowych, 
ale także przystanek dla prywatnych przewoźników. 

Ewa Kłak-Zarzecka

Istniejący budynek dworca PKP może być przebudowany w przypadku, gdy znaczącą jego część 
po przebudowie zagospodarują samorządy lokalne na swoją działalność statutową. Przy braku po-
wyższej możliwości budynek dworca będzie wyburzony i w jego miejsce powstanie nowy obiekt, 
służący wyłącznie obsłudze podróżnych - poinformowali przedstawiciele PKP. 

Tak dzisiaj wygląda plac przed dworcem PKP.

Dworzec   kolejowy przed zniszczeniem podczas II wojny światowej. 
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15 maja 2012 r. zmarł wieloletni prezes zarządu jarosławskiego oddziału Związku Inwalidów Wojen-
nych Jan Kisiel. Miał 64 lata. Msza św. żałobna odbędzie się jutro 17 maja br. w kościele pw. Chrystusa 
Króla w Jarosławiu o godz. 7.00, pogrzeb natomiast o godz. 15.00 na Nowym Cmentarzu. 
Śp. Jan Kisiel - Prezes Zarządu Oddziału Związku Inwalidów Wojennych w Jarosławiu otrzymał 31 sierp-
nia 2009 r. złotą odznakę Za Zasługi dla Miasta Jarosławia za patriotyczną postawę, przekazywanie 
własnych doświadczeń z okresu wojny młodym pokoleniom oraz działalność społeczną. W dużej mie-
rze z jego inicjatywy w Jarosławiu powstał Pomnik Walk i Męczeństwa (u zbiegu ulic Jana Pawła II 
i Konfederackiej). 

ODESZLI...
Honorowy Obywatel Jarosława Kazimierz Michalski nie żyje. Absolwent I Liceum Ogólnokształcącego 
im. Mikołaja Kopernika w Jarosławiu zmarł 12 kwietnia 2012 r.
Kazimierz Michalski był sędzią grodzkim w Mościskach koło Przemyśla. Awansu na sędziego w Jaro-
sławiu nie zdążył jednak odebrać, bo na przeszkodzie stanął wybuch wojny. Został aresztowany przez 
NKWD i skazany na 15 lat ciężkich robót w łagrach sowieckich. Po wielu przeciwnościach losu odnalazł 
swoich bliskich. Niestety ich szczęście nie trwało długo. Rodzina na kolejne 5 lat została rozdzielona, 
gdyż pan Michalski służył w stopniu podporucznika w pułku artylerii przeciwlotniczej II-go Korpusu gen. 
Andersa, przemierzając szlak od Palestyny, poprzez Liban, Egipt do Włoch pod Monte Cassino. Wojna 
skończyła się, gdy przebywał w Liverpoolu, na stałe osiadł w Oksfordzie.  14 grudnia 2011 roku otrzy-
mał Akt nadania tytułu Honorowego Obywatela Miasta Jarosławia.

W kwaterze wojennej nr 21 na Nowym Cmentarzu znajdu-
ją się dwie mogiły zbiorowe żołnierzy Wojska Polskiego za-
mordowanych przez hitlerowców w 1939 r. Według infor-
macji zawartych na tablicy przy bramie głównej cmentarza 
w mogile nr 1 pochowanych jest 68 ofiar, a w mogile nr 2 

Dwie mogiły zbiorowe żołnierzy zamordowanych 
w 1939 r. położone w kwaterze nr 21 na Cmenta-
rzu Nowym w Jarosławiu uzyskają nowy wygląd. 
Na ten cel wojewoda podkarpacki przekazał 
50  tys. zł. Miasto dołoży 16 tys. zł z własnego bu-
dżetu. 

Mogiły 
żołnierzy 
będą odnowione

- 45 osób. Zbigniew Zięba w książce pt. „Jarosławskie Cmen-
tarze" podaje, że informacje te są prawdopodobnie nieścisłe. 
Obecnie mogiły otoczone są wysokim, betonowym obra-
mowaniem, centralnie na mogiłach ustawione są metalowe 
krzyże. Nowa koncepcja zakłada ogrodzenie kwater ozdobny-
mi słupkami oraz ogrodzeniowym łańcuchem dekoracyjnym. 
Wewnątrz powierzchnia kwater ma być wyłożona kostką bru-
kową. W centrum zostaną umieszone, pod lekkim skosem, 
czarne płyty kamienne, na których znajdą się napisy. Za płytą 
napisową umieszczony zostanie krzyż - odlany z żeliwa i rzeź-
biony w odpowiedniej stylistyce. Na dole zostanie wyrzeź-
biona data „1939". Obecnie opracowywany jest projekt.

Ewa Kłak-Zarzecka 
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Pogarszający się stan dolnego muru oporowego zabezpie-
czającego skarpę wzgórza od strony północno-wschodniej 

był tematem spotkania burmistrza Andrzeja Wyczawskiego 
z powiatowym inspektorem nadzoru budowlanego Małgorzatą 
Schneider-Dutko, inspektorem Zdzisławem Boguszem z PINB 
w Jarosławiu, konstruktorem Kazimierzem Hołyszko, naczelni-
kiem Wydziału Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Zabytków 
Jerzym Śliwą oraz inspektorem ds. ochrony zabytków Jadwigą 
Stęchły. W  pierwszej kolejności konieczne było zlecenie eks-
pertyzy stanu technicznego muru, w tym ocenę konstrukcji 
murowej i fundamentów, określenie czynników destrukcyjnych 
i ich wpływu na stan zachowania muru. Ekspertyza jest niezbęd-
na do wyznaczenia rodzaju i kolejności robót wymaganych do 
wykonania. Nie tylko mur stanowi zagrożenie, ale cała skarpa 
wymaga przeprowadzenia badań geotechnicznych i geologicz-
nych. Dolny mur oporowy został wybudowany w I poł. XVIII w. 
w celu zabezpieczenia osuwającej się skarpy i górnego muru 
wokół opactwa. Do tej pory nigdy nie był poddany komplek-
sowym badaniom i pracom remontowym. Na szerszą skalę re-

Dolny mur oporowy wzdłuż ul. Podgórze zabez-
pieczający skarpę wzgórza św. Mikołaja wymaga 
pilnej interwencji. Na jego stan znacznie wpłynęły 
warunki atmosferyczne ostatniego roku, zwłaszcza 
deszczowe lato i mroźna zima.

- Ubiegłoroczne, deszczowe lato, a potem mroźna zima wpłynęły 
na znaczne pogorszenie się stanu zachowania muru oporowego. 
Jest to sytuacja, która wymaga natychmiastowych działań przede 
wszystkim ze względu na bezpieczeństwo ludzi, ale także walory 
architektoniczne i zabytkowe założenia benedyktyńskiego - mówi 
burmistrz Andrzej Wyczawski.

monty wykonane były w okresie międzywojennym, gdy obiekt 
był użytkowany przez wojsko. Po II wojnie św. prowadzono tyl-
ko doraźne prace zabezpieczające partie najbardziej zniszczo-
ne. W 2009 r., w celu wyeksponowania wartości artystycznych 
i estetycznych benedyktyńskiego założenia kościelno-klasztor-
nego oraz powstrzymania procesu inwazji roślinności, gmina 
miejska, właściciel dolnego muru, dokonała uporządkowania 
skarpy poprzez wycinkę drzew i krzewów.

Ewa Kłak-Zarzecka
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Od 4 maja br. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe 
„Elektrosprzęt” instaluje w mieście nowe latarnie 
w miejscu wyciętych w ubiegłym roku. 

Oświetlenie miasta to zadanie samorządu miejskiego, dla-
tego latarnie będą stawiane niezależnie od zarządu ulicy, 

zarówno przy drogach miejskich, powiatowych, wojewódzkich i 
krajowych. Wydział Dróg zaplanował w pierwszym etapie usta-
wienie 60 lamp. Są one lokalizowane w miejscach newralgicz-
nych: przy skrzyżowaniach ulic, przejściach dla pieszych, przy 
miejscach, gdzie jest największy ruch pieszych, a także tam, 
gdzie obecnie znajduje się ciąg ciemny. Najwięcej, bo  10 lamp, 
zostało ustawionych przy krajowej 4, kolejne staną przy ulicach: 
Kraszewskiego, Słowackiego i Lubelskiej. Są to słupy o wysoko-
ści 9 m z wysięgnikiem, przy ulicach bocznych montowane są 
latarnie niższe o wysokości 5 m i bez wysięgnika. Wykonanie 
nowego oświetlenia miasta to nie tylko postawienie nowych 
słupów. To także wykonanie robót ziemnych. A przede wszyst-
kim usunięcie pozostałości starej lampy, stwierdzenie stanu 
technicznego kabli i uziemienia, ewentualna wymiana kabla, 
mufowanie (specjalne łączenie kabli), ewentualne wykonanie 
skutecznego uziemienia, wykonanie fundamentu słupa, podłą-
czenie kabla do słupa, montaż osprzętu łącznie z lampą. Obec-
nie przeznaczono na ten etap inwestycji ok. 225 tys. zł. 

Ewa Kłak-Zarzecka

Nowe latarnie
 w mieście 

Chodnik w drodze krajowej ul. Jana Pawła II na odcinku 
od Gimnazjum nr 2 do ulicy Konfederackiej został wyre-
montowany. Staraniem Gminy Miejskiej podpisano po-
rozumienie z GDDKiA w Rzeszowie i udało się wyremon-
tować ponad 200 metrów na kwotę 35 tys. 940 zł. Na tej 
samej zasadzie remontowany jest chodnik wzdłuż kra-
jowej drogi - ulicy Kraszewskiego od ul. Polnej do zjazdu 
przy sklepie Biedronka. Inwestycje to wynik kilkuletniej 
dobrej współpracy pomiędzy Miastem Jarosław i GDDKiA.

Iwona Międlar

Remonty chodników

Mur oporowy  wymaga
interwencji

Ulica Jana Pawła II z nową nawierzchnią na chodniku.
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Jarosław reprezentowali: burmistrz Andrzej Wyczawski, wi-
ceburmistrz Bogdan Wołoszyn oraz naczelnik Wydziału Kul-
tury, Turystyki i Promocji Miasta Joanna Mordarska. Z miasta 
Michalovce przybyła delegacja na czele z burmistrzem Vilia-
mem Záhorčákiem, a na czele delegacji Vyškova stanęła Dag-
mar Nepeřená. Tegoroczna impreza odbyła się w Galerii Sztu-
ki Współczesnej „Bunkrze Sztuki" przyciągając ponad 4 tys. 
zwiedzających. Wśród kilkudziesięciu wystawców znalazły się 
przedstawiciele miast i regionów, biur podróży, organizatorów 
wypoczynku dla dzieci i młodzieży, hoteli i pensjonatów oraz 
ośrodków wczasowych, rekreacyjnych, gospodarstw agrotury-
stycznych. Dwa dni targowe obfitowały w szereg atrakcji, któ-
rym towarzyszył bardzo bogaty program m.in. seminaria po-
dróżnicze, mini-konkursy, degustacje produktów regionalnych. 
Wspólna promocja miast była okazją do uzgodnienia szczegó-
łów dalszej współpracy partnerskiej. 

Magdalena Rożek

Promocja Jarosławia 

Uroki Jarosławia podziwiali uczestnicy 22. Kra-
kowskiego Salonu Turystycznego w dniach 
30, 31marca br. Ofertę turystyczną Urząd Miasta 
przedstawił wspólnie z miastami partnerskimi: 
Vyškovem oraz z Michalovcami. 

Burmistrza Jarosławia reprezentowała Joanna Mordarska - na-
czelnik Wydziału Kultury, Turystyki i Promocji Miasta. Projekt 
jest realizowany przez Gminę Lesko przy współpracy ze Stowa-
rzyszeniem Euroregion Karpacki Słowacja - Północ, współfinan-
sowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Roz-
woju Regionalnego oraz budżetu państwa za pośrednictwem 
Euroregionu Karpackiego w ramach Programu Współpracy 
Transgranicznej Rzeczpospolita Polska - Republika Słowacka 
2007-2013. W konferencji uczestniczyli przedstawiciele zespo-
łu projektowego ds. turystyki z Boguchwały, Przemyśla, Jaro-
sławia, Leska, Jasła, Humennego, Medzilaborec, Vranova nad 
Topl'ou, Sniny, Stowarzyszenia Euroregion Karpacki Polska, 
Stowarzyszenia Euroregion Karpacki Słowacja Północ. Głów-
nym celem projektu jest rozwój współpracy w zakresie promo-
cji regionów, turystyki i kultury oraz wzrost znaczenia rejonu 
przygranicznego jako miejsca inwestycji. Zadaniem projektu 
jest również upowszechnianie walorów turystycznych i kultu-
rowych pogranicza polsko-słowackiego, a tym samym promo-
wanie zainteresowania wśród społeczności lokalnej dalszym 
pogłębianiem relacji transgranicznych, m.in. poprzez turystykę 
transgraniczną, czy wspólne przedsięwzięcia uatrakcyjniające 
ofertę turystyczną oraz kulturalną. Założeniem projektu było 
także opracowanie Strategii Rozwoju Turystyki Sieci Miast Eu-
roregionu Karpackiego. 

Magdalena Rożek

W dniach 12-13 kwietnia br. w Hoczewie k. Leska 
odbyła się konferencja podsumowująca projekt 
pn. „Instytucjonalizacja współpracy terytorialnej 
w zakresie turystyki w Euroregionie Karpackim”.

Euroregion 

Jana Val`ova burmistrz partnerskiego miasta Humenne - 12 kwietnia - gościła z wizytą ro-
boczą w Jarosławiu. 

Burmistrz Humennego w Jarosławiu

Podczas spotkania z burmistrzem Andrzejem Wyczawskim 
rozmawiano na temat możliwości dalszej współpracy trans-
granicznej oraz realizacji wspólnych projektów. Wizyta była 
również okazją do podsumowania realizowanych wcześniej 
projektów unijnych w ramach Euroregionu Karpackiego. 
Spośród wszystkich miast partnerskich obecnie miasto Hu-
menne najintensywniej współpracuje właśnie z Jarosławiem. 
Wzajemna współpraca trwa od 2005 roku, czyli od momentu 

podpisania umowy o współpracy partnerskiej pomiędzy mia-
stami. Głównymi celami przyświecającymi współpracy bila-
teralnej miast są: rozwój turystyki i kultury, wymiana grup 
artystycznych, wymiana młodzieży szkolnej, współpraca or-
ganizacji pozarządowych oraz nawiązanie kontaktów z przed-
siębiorcami i instytucjami okołobiznesowymi obydwu miast.
 

Monika Polita

Delegacja Jarosławia, Michaloviec, Vyškova przy wspólnym stoisku na targach. 

Karpacki
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Uroczystości Katyńsko-Smoleńskie 
w Jarosławiu obchodzone są w koś-

ciele pw. Chrystusa Króla w Jrosławiu. Tu-
taj od 2005 roku znajduje się Pomnik Ka-
tyński upamiętniający ofiary bestialstwa 
Rosjan z 1940 roku, a szczególnie Pola-
ków związanych z Podkarpaciem oraz 
od 2010 roku ofiary katastrofy samolotu 
TU 154 z 10 kwietnia 2010 roku. W uro-
czystoścach uczestniczyli duchowni na 
czele z  ks. bp. Marianem Rojkiem, bur-
mistrz Andrzej Wyczawski, zastępca Bog-
dan Wołoszyn, sekretarz Jan Biłas, radni 

Dopiero po pięćdziesięciu latach od ogłoszenia przez Niemców praw-
dy o okrutnym mordzie tysięcy Polaków w Katyniu i innych miejscach 
kaźni - 13 kwietnia 1990 r. - Związek Radziecki przyznał się do popeł-
nienia zbrodni. Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej (13 kwietnia) 
obchodzony jest od 2007 roku. Jarosław jest miastem, w którym pod 
Pomnikiem Katyńskim obchody mają charakter bardzo uroczysty.

W rocznicę 
	 	 	 tragedii...

miejscy, Wiesław Bek - z Urzędu Mar-
szałkowskiego, przedstawiciele instytucji 
samorządowych, służb mundurowych 
oraz Kompania Honorowa WP i orkiestra 
21. Brygady Strzelców Podhalańskich, 
jarosławscy uczniowie szkół średnich, 
podstawowych i gimnazjalnych, a także 
reprezentacja PWSTE na czele z rekto-
rem prof. Wacławem Wierzbieńcem. Nie 
zabrakło także przedstawicieli stowarzy-
szeń i fundacji, w tym Fundacji Pomocy 
Edukacyjnej im. H i T. Zielińskich w Ja-
rosławiu (fundatora Pomnika), Stowa-
rzyszenia Miłośników Jarosławia, Rodzin 
Katyńskich, Związku Sybiraków i innych. 
Pod pomnikiem odbył się Apel Poległych, 
salwa honorowa, złożenie kwiatów i wią-
zanek. - Ważne abyśmy pamiętali o pa-
triotyzmie, chociaż dzisiejsze czasy nie 
lubią tego pojęcia. Mówi się, że świat 

się zmienił, a my powinniśmy nadążać za 
postępem, że jednoczy się Europa, a my 
chcemy być w zjednoczonej Europie. 
Ale czy to znaczy, że nie mamy pozostać 
wierni narodowemu dziedzictwu, uczynić 
je przedmiotem szlachetnej dumy i prze-
kazywać następnym pokoleniom?- pytał 
burmistrz Andrzej Wyczawski. Stefania 
Majsterkiewicz, której ojciec jest jedną 
z  fiar mordu katyńskiego, jako przedsta-
wicielka Rodzin Katyńskich opowiedziała 
historię swojego życia. Archiprezbiter ks. 
prałat Andrzej Surowiec jako gospodarz 
miejsca przybliżył historię powstania Po-
mnika Katyńskiego w Jarosławiu oraz za-
prosił do udziału podczas Międzynarodo-
wego Motocyklowego Rajdu Katyńskiego 
w Jarosławiu 11 i 12 maja br., który sta-
nowi 2. część obchodów rocznicy katyń-
sko-smoleńskiej tragedii narodowej.  W 

tegorocznych obchodach 
udzia wzięła także siostra 
śp. gen. Kazimierza Gi-
larskiego pochodzącego 
z Rudołowic koło Jarosła-
wia - dowódcy Garnizonu 
Warszawa, który zginął 
w katastrofie smoleńskiej 
dwa lata temu.

 Iwona Międlar
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Delegacja szkoły Sióstr Niepokalanek. Delegacja Rady Miasta: B.Łanowy, J.Korbut,M.Walter.

Na lewo:
Andrzej Wyczawski, Bogdan Wołoszyn, Jan Biłas.
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Nie wszyscy wiedzą, że siedem lat wcześniej, gdy powsta-
wał Pomnik Katyński w Jarosławiu, uczestnicy Rajdu 

Katyńskiego przywieźli ziemię z pięciu miejsc kaźni, które za-
mknięto w  pięciu urnach i wmurowano w podstawę pomnika. 
W organizację i przebieg Rajdu Katyńskiego zaangażowany był 
Bogdan Cichy, uroczystości przebiegały pod patronatem Bur-
mistrza Miasta Jarosławia Andrzeja Wyczawskiego i Starosty 
Powiatu. Na pobyt w Jarosławiu złożyły się odwiedziny miejsc 
związanych z historią naszego narodu, w tym m.in. Pomnika Ka-
tyńskiego przed kościołem pw. Chrystusa Króla w Jarosławiu, 
kamienia Żyje Polska w ogrodach sióstr Niepokalanek w Jaro-
sławiu, tablicy poświęconej bł. Janowi Pawłowi II na budynku 
ratusza, pomnika Czesławy Puzon pseudonim Baśka w parku 
przy ul. Kraszewskiego, dawnej siedziby UB przy ul. Sienkie-
wicza oraz siedziby GESTAPO przy ul. Słowackiego, Pomnika 
Walk i Męczeństwa przy ul. Słowackiego. Rajdowcy odwiedzili 
także okoliczne miejscowości, jak np. Wiązownicę, gdzie złoży-
li kwiaty na grobach ofiar napaści UPA na wieś 17.04.1945 r. 
Zakończenie uroczystych obchodów miało miejsce 13 maja na 
terenie d. Opactwa Sióstr Benedyktynek pod Krzyżem Golgoty 
Narodów. Bardzo ciekawym elementem kilkudniowego spotka-
nia z historią była prelekcja, którą prowadził  historyk i koman-
dor Rajdu Leszek Rysak w Katolickim Centrum Kultury na te-
mat Rajdów Katyńskich. Gimnazjaliści mieli możliwość poznać 
historię mordu tysięcy polskiej ludności cywilnej przez oddziały 
SS w podwileńskich Ponarach w latach 1941-44. Uczestniczyli 
w nim poza młodzieżą gimnazjalną także zastępca burmistrza 
Bogdan Wołoszyn, działacze NSZZ „Solidarność", w tym An-
drzej Buczek, dr Andrzej Ćwierz, Jadwiga Piątek, przedstawicie-
le Instytutu Pamięci Narodowej, Fundacji Pomocy Edukacyjnej 
im. H. i T. Zielińskich oraz w charakterze gospodarza ks. prałat 
Andrzej Surowiec. Organizatorami rajdu byli: Tadeusz Stopyra 
uczestnik XI Rajdu Katyńskiego AD 2011, Parafia Chrystusa Kró-
la w Jarosławiu, Parafia Bożego Ciała przy Kolegiacie Jarosław-

Od piątku 11 do 13 maja br. reprezentanci Międzynarodowego Motocyklowego Rajdu Katyńskiego 
przebywali w Jarosławiu. Kocham Polskę i Ty ją kochaj - to hasło przewodnie rajdowców, którzy rok-
rocznie wyruszają do miejsc związanych z dramatycznymi wydarzeniami z naszej historii. 

Międzynarodowy 
Motocyklowy Rajd Katyński 

Ks. prałat Andrzej Surowiec i Artur Brożyniak z IPN o. Rzeszów.

Uczestnicy Rajdu Katyńskiego,  na 1. planie komandor rajdu Leszek Rysak, następnieTadeusz Stopyra.
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skiej, Jarosławskie Opactwo, NSZZ „Solidarność” Region Ziemia 
Przemyska, „Gazeta Polska” Klub w Jarosławiu, Polskie Towa-
rzystwo Historyczne Koło w Jarosławiu.

Iwona Międlar
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Dlaczego władze miasta podjęły się zmiany granic, można 
było przecież przewidzieć, że wywoła to kontrowersje wśród 
okolicznych wójtów?

- Braliśmy to pod uwagę, ale liczyliśmy na zrozumienie. Po-
szerzenie miasta to proces nieunikniony. Tak jest od wieków 
i nikt tego nie zmieni, że wszystkie miasta rozwijają się kosz-
tem podmiejskich terenów. Gdyby nie ten rozwój, Jarosław 
musiałby dziś pozostać na wzgórzu św. Mikołaja, tak jak to 
miało miejsce w XIII w. Już książę Władysław  Opolczyk w 
1375 r. lokował Jarosław na prawie magdeburskim na nowym 
miejscu – osadzie targowej. Znaczne poszerzenie miasta na-
stąpiło w 1882 r. poprzez włączenie przedmieścia. Wydzielo-
no wówczas cztery dzielnice: Śródmieście, Krakowskie, Głę-
bokie i Leżajskie. Za 10 lat, za rządów przywoływanego jako 
wzór do naśladowania burmistrza Adolfa Dietziusa, nastąpiło 
kolejne poszerzenie, co nadało miastu nowoczesny charakter.  
Od ostatniego poszerzenia miasta minęło 50 lat. Przez te lata 
niewygodny temat był odsuwany. Dziś nie możemy udawać, 
że nadal nie istnieje. Stąd wynikają nasze decyzje. Jaki będzie 
ich rezultat, nie wiemy, bo zależy on m.in. od Rady Ministrów. 
Chcemy jednak rozpocząć procedury, by w przyszłości przy-
niosły one wymierne efekty. Czy stanie się to za burmistrza 
Andrzeja Wyczawskiego, czy jego następcy, nie ma znaczenia. 

Niektórzy zarzucają, że nie jest to dobry czas na poszerzenie 
miasta. 

- Dla okolicznych gmin nigdy nie będzie dobrego czasu. Jednak 
uważam, że dla Jarosławia jest to czas najwłaściwszy. W tym 
roku oddamy do użytku obwodnicę, która jest nie tylko no-
wym połączeniem komunikacyjnym, ale stworzy nowe możli-
wości inwestowania. Autostrada położona w sąsiedztwie mia-
sta ma również duże znaczenie dla jego rozwoju. Inwestorzy 
zwracają uwagę na tworzące się nowe połączenia komunika-
cyjne i zaczynają pytać o możliwości inwestowania w mieście. 

Granice pomiędzy miastem i ościennymi gminami zacierają 
się od lat. Czy wszczęta procedura nie jest właściwie ich ure-
gulowaniem?  

- Jadąc z Jarosławia w kierunku Muniny, Widnej Góry czy Szów-
ska Krzyżówki, nie widać odrębności tych miejscowości. Wszyst-
kie wyglądają jak dzielnice Jarosławia. A ich mieszkańcy czują 
się mieszkańcami miasta, a nie wioski. Ci mieszkańcy nie żyją 
z  rolnictwa, a niestety, trzeba to jasno powiedzieć, żyją z mia-
sta. Najlepiej zacieranie granic widać na przykładzie oświaty. Co 
roku liczba dzieci z ościennych gmin uczęszczająca do jarosław-
skich szkół sięga prawie 700 uczniów na niecałe 4 tys. ogółem. 
Najwięcej z nich uczęszcza do szkół podstawowych. To o czymś 
świadczy. I na pewno nie o tym, że ich rodzice czują się zwią-
zani ze swoją miejscowością. Do tego dochodzą przedszkola-

ki, które na czas korzystania z przedszkola przemeldowywane 
są do miasta. Nikt nie chce zabierać mieszkańcom Muniny ich 
majątku: szkoły, boiska, hali sportowej. Nikt nie zabroni rów-
nież mieszkańcom Tuczemp czy Morawska korzystać z tych 
obiektów, tak jak nikt nie broni korzystać im z krytej pływal-
ni, hali sportowej w Jarosławiu czy innych miejskich placówek. 

Miasto to właściwie takie miejsce, z którego korzystają nie tyl-
ko jego mieszkańcy, ale także mieszkańcy powiatu. 

- Zawsze tak jest, że miasto chociaż stanowi odrębny samorząd, 
wykluczając miasta na prawach powiatu, zapewnia potrzeby nie 
tylko swoim mieszkańcom, ale także mieszkańcom całego powia-
tu. Tak jest z transportem miejskim, tak jest z dofinansowaniem 
placówek służb ratunkowych czy porządkowych.  Dla przykładu 
w latach mojego urzędowania powiatowy szpital – Centrum 
Opieki Medycznej – otrzymał z budżetu miasta dofinansowanie 
w wysokości 1 mln 51 tys. zł  na zakup m.in. tomografu, respi-
ratora stacjonarnego, defibrylatora, kardiomonitorów, rentge-
na dla oddziału noworodków. Na zakup wozów dla Komendy 
Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Jarosławiu miasto 
przekazało 130 tys. zł, na działalność policji prawie 100 tys. zł. 

To samo na pewno można powiedzieć o łączniku do obwodnicy...

- To prawda, obwodnica i łącznik nie są potrzebne tylko miastu. 
Mieszkańcy ościennych gmin również przejeżdżają codziennie 
przez Jarosław i obecnie stoją w korkach. Ale to tylko władze mia-
sta zabiegały o budowę obwodnicy i wiele zadań organizacyjnych 
i finansowych wzięły na siebie i nadal zabiegają o jak najszybsze 
jej zakończenie. Podobnie jest z łącznikiem do obwodnicy, który 
przebiega przez teren gminy wiejskiej Jarosław. Miasto przezna-
czyło na ten cel prawie 8 mln zł, tylko po to, by mieszkańcom 
powiatu żyło się lepiej. Gdybyśmy te 8 mln zł wydali na remonty 
dróg miejskich, nie mielibyśmy dziś problemu z ich remontem.  

Po rozpoczęciu procedury poszerzenia miasta pojawiły się 
głosy, że miastu grozi bankructwo, a przyłączenie ościennych 
miejscowości wzmocni jego finanse. 

- Jest to nieprawdą. Zadłużenie miasta jest bezpieczne. Przy-
kładem tego może być fakt, że zamiast planowanego deficytu 
budżetu (ujemnej różnicy pomiędzy dochodami a wydatkami 
budżetu) w kwocie 3 mln 300 tys. zł wypracowaliśmy nad-
wyżkę budżetową 3 mln 300 tys. zł (czyli dochody budżetu 
były wyższe od wydatków). Ponadto miasto posiadało zare-
zerwowaną jeszcze z 2010 roku nadwyżkę w wysokości ponad 
2 mln zł. Oznacza to, że miasto wypracowuje i jest zdolne do 
wypracowania w przyszłości dużej różnicy dodatniej pomiędzy 
dochodami a wydatkami bieżącymi. W związku z tymi faktami 
miasto zamknęło rok 2011 nadwyżką finansową w wysokości 
8 mln 700 tys. zł. Nadwyżka ta pozwala na duże podniesie-

Wywiad 
z burmistrzem Andrzejem Wyczawskim 
	 	 o	poszerzeniu	Jarosławia	oraz	finansach	miejskich. 
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nie i tak już dobrego wskaźnika zdolności kredytowej miasta, 
finansowania inwestycji z tych środków, a obecnie na ob-
niżenie planowanego zadłużenia. Zadłużenie, wbrew temu 
co jest rozpowiadane, nie jest problemem naszego miasta.

A jak wygląda zadłużenie w Jarosławiu?

- Do 2013 roku obowiązują wskaźniki zadłużenia liczone wg 
przepisów przejściowych  i te – miasto, jak najbardziej speł-
nia, czyli przy maksymalnym dopuszczalnym zadłużeniu 60% 
my mamy 39,5%. A przy wskaźniku spłaty zadłużenia w danym 
roku, który maksymalnie powinien wynieść 15% mamy 9,6 %. 
W przypadku lat - począwszy od 2014, kiedy będą obowiązywa-
ły inne wskaźniki (bardziej rygorystyczne) miasto także je speł-
nia z powodzeniem. W żadnym wypadku MIASTU NIE GROZI 
BANKRUCTWO, a tym bardziej zarząd komisaryczny. Żadnego 
noża na gardle miasta nie widać, jak to niektórzy rozpowszech-
niają. W lokalnej prasie pojawiły się fałszywe dane  mówiące 
o zadłużeniu naszego miasta. Osoby analizujące budżet i wie-
loletnią prognozę finansową nie powinny mnożyć odsetek do 
zapłaty w 2012 roku przez liczbę lat, lecz zsumować wiersze 
z tymi danymi w analizowanych dokumentach.  Wówczas nie 
wyszłaby kwota 65 mln, lecz prawdziwa 49,5 mln (w tym ka-
pitał 38,6 mln zł, planowane do spłaty odsetki 10,9 mln zł). Są 
to kwoty planowane do spłaty na przestrzeni lat 2012-2021. 

A co z płynnością finansową i wydatkami bieżącymi, nazwany-
mi przez niektórych adwersarzy „rozdmuchanymi”?
 
- Jak do tej pory miasto, dzięki zrównoważonej polityce finanso-
wej, nie straciło i nie zamierza stracić płynności finansowej. Nie 
miały miejsca w mieście problemy powodujące choćby chwilo-
wą utratę płynności finansowej, czyli nieterminowe regulowanie 
zobowiązań wynikających z zawartych kontraktów, zaciągnię-
tych kredytów, wypłaty wynagrodzeń wszystkim pracownikom 
jednostek organizacyjnych miasta czy opłacania związanych 
z tym składek i podatków. Miasto nie zaciągało żadnych kre-
dytów krótkoterminowych służących finansowaniu przejścio-

wej utraty płynności finansowej. Co do wydatków bieżących, 
to należy odwołać się do specyfiki gminy miejskiej. Jak wiado-
mo, największy udział w wydatkach bieżących miasta stanowi 
oświata i pomoc społeczna. Porównując dane z budżetu miasta 
i okolicznych gmin, można zauważyć, że przy subwencji 8,6 mln 
na oświatę, dla przykładu, gmina wiejska Jarosław wydaje 10,5 
mln, czyli dokłada do oświaty 1,9 mln zł. Natomiast miasto, 
otrzymując 22,7 mln zł subwencji oświatowej, ponosi wydatki 
na oświatę w wysokości 44,6 mln zł. Dokłada więc prawie drugi 
raz tyle, ile wynosi subwencja. Nie oznacza to, że wydatki na ten 
cel są zbędne i rozdmuchane, gdyż służą utrzymaniu ogromnej 
bazy oświatowej jej poprawie i modernizacji oraz pokrywają 
bezpośrednie koszty świadczonych usług edukacyjnych, ma to 
odzwierciedlenie w wynikach egzaminów i wysokim plasowa-
niu się uczniów w rankingach regionalnych i krajowych. Co ma 
wpływ również na duży udział uczniów spoza terenu miasta w 
liczbie uczniów ogółem uczęszczających do miejskich placówek 
edukacyjnych. Przypomnę, że jest to prawie 700 uczniów spoza 
Jarosławia na 4 tys. uczniów ogółem. Drugie co do wielkości wy-
datki są przeznaczone na pomoc społeczną. Tak dla przykładu: 
miasto na wypłatę dodatków mieszkaniowych wydaje  kwotę 
1,5 mln zł przy wydatkach na ten cel w gminie wiejskiej 25 tys. 
zł, a na dożywianie zarówno dorosłych, jak i dzieci, w ramach 
pomocy społecznej miasto wydaje co roku grubo ponad 1 mln zł. 
Przykłady te świadczą o innej strukturze zadań gmin miejskich 
i wiejskich i ich różnej wielkości kosztowej,  dlatego niedopusz-
czalne jest porównywanie statystyczne wydatków tych gmin 
przez pryzmat liczby mieszkańców danej gminy. Nie znając spe-
cyfiki miasta nie można mówić o zadłużeniu, czy nawet o nie-
gospodarności. W tym miejscu należy stanowczo stwierdzić, 
że w całej 22-letniej historii istnienia samorządu miasta Jaro-
sławia wyniki poszczególnych kontroli (RIO, NIK, UKS, ZUS, itp.) 
nie stwierdziły żadnych nieprawidłowości, których wynikiem 
byłoby skierowanie do odpowiednich organów zarzutu o nie-
gospodarność, czy to w zakresie gospodarowania środkami 
finansowymi, czy gospodarowania mieniem trwałym miasta.

Dziękuję za rozmowę.  
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Z członkami krakowskiego oddziału spotkał się zastępca bur-
mistrza Bogdan Wołoszyn. Wizyta odbyła się 10 kwietnia, 
w okresie wielkanocnym i upłynęła w miłej, świątecznej at-
mosferze. Krakowski Oddział Stowarzyszenia Miłośników 
Jarosławia zawiązał się 17 lat temu. Funkcje prezesa pełni 
w nim Jadwiga Górska-Cieszanowska. Wśród jego członków 
jest grupa artystów plastyków, prawników, lekarzy, pracowni-
ków naukowych wyższych uczelni i nauczycieli szkół średnich. 

Jak w latach ubiegłych, tak i w tym roku w dwóch terenowych oddziałach Stowarzyszenia Miłośni-
ków Jarosławia odbyło się tradycyjne spotkanie z przedstawicielami Urzędu Miasta.

Spotkanie z miłośnikami Jarosławia

Przez 3 dni świątynie w Leżajsku i Jarosławiu gościły 
szwajcarski Quartett Ilios oraz Mayu Okishio z Japonii.

Uroczyste obchody, nad którymi patronat honorowy objęli Bur-
mistrz Miasta Jarosławia oraz Marszałek Województwa Podkar-
packiego, 29 kwietnia rozpoczął koncert w Bazylice Zwiastowania 
NMP w Leżajsku. Gospodarzami kolejnych dwóch koncertów byli 
ks. Marian Bocho, proboszcz Kolegiaty pw. Bożego Ciała oraz o.  Ja-
cek Skupień, przeor Bazyliki Matki Bożej Bolesnej w Jarosławiu.
Grający muzykę kameralną Quartett Ilios w składzie Seiko Mo-
rishita, Andrzej Kilian, Dominik Orstertag, Anita Federli - Rutz 
oraz organistka Mayu Okisho, zachwycili pięknem i precyzją 
wykonywanego repertuaru. Niepowtarzalny klimat stworzyły 
same miejsca koncertów - stare, katolickie świątynie, których 
wnętrza od lat zachwycają pięknem i doskonałą akustyką.

Marlena Dudek

Jarosław pamięta...      
       w rocznicę beatyfikacji
W 1. rocznicę beatyfikacji Jana Pawła II Cen-
trum Kultury i Promocji w Jarosławiu oraz Miejskie 
Centrum Kultury w Leżajsku zorganizowały cykl 
koncertów poświęconych wspomnieniu Błogo-
sławionego Pawła II.

Natomiast miesiąc później burmistrz Andrzej Wyczawski 
i Bogdan Wołoszyn odwiedzili warszawski oddział Stowa-
rzyszenia. Wśród zaproszonych gości był również Dariusz 
Jasiewicz, prezes macierzystego SMJ. W trakcie  spotkania 
członkowie Stowarzyszenia otrzymali pamiątki i gadżety zwią-
zane z Jarosławiem. Stowarzyszenie Miłośników Jarosławia 
uchwałę o powołaniu oddziału w stolicy podjęło w 2005 r. 

Monika Polita

Marsz wyruszył spod kościoła OO. Reformatów, przeszedł 
ulicą Grunwaldzką i Grodzką. Ostatnim punktem drogi był 

plac przed ratuszem, gdzie przedstawiciele samorządu, w tym 
burmistrz Andrzej Wyczawski, a także jego zastępcy Bogdan 
Wołoszyn i  Stanisław Misiąg przekazali symboliczne światełka, 
które zostały umieszczone na specjalnie przygotowanym krzyżu. 
Na scenie mogliśmy obejrzeć spektakl poetycko-muzyczny Co 
może jeden człowiek. Janowi Pawłowi II... z miłością w reżyserii 
Jana Nowickiego, z jego udziałem, a także Marka Stryszowskie-
go, Cezarego Chmiela, Tomasza Kudyka. W spektaklu wykorzy-
stano poezję Jana Pawła II, ks. Jana Twardowskiego, Bolesława 
Leśmiana i samego reżysera. Pod tablicą upamiętniającą Papie-
ża Polaka, Honorowego Obywatela Miasta Jarosławia burmistrz 
Wyczawski i starosta Jerzy Batycki odczytali modlitwy, w któ-
rych zawierzyli Janowi Pawłowi II mieszkańców miasta i regionu. 

Monika Polita

2 kwietnia 2005 roku zmarł Papież Jan Paweł II. To 
data, która zapadła w naszej pamięci na stałe. 
W kolejną rocznicę tego wydarzenia jarosławia-
nie przeszli ulicami miasta w „Marszu Światła”. 
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Mayu Okishio podczas koncertu u oo. Dominikanów.
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Małżeństwa świętujące 50 i więcej wspólnie przeżytych lat 
nagradzane są odznaczeniem, przyznawanym przez Prezy-

denta RP. W Jarosławiu takie odznaczenie z rąk zastępcy burmi-
strza Bogdana Wołoszyna odebrało dwanaście par małżeńskich: 
Maria i Kazimierz Kozdrowiczowie, Danuta i Stanisław Kowalczy-
kowie, Michalina i  Józef Stachowiczowie, Lidia i Bronisław Prze-
wroccy, Zofia i Józef Mac (z gminy Pawłosiów), Aleksandra i Józef 
Chęć, Bronisława i Włodzimierz Stasiło, Barbara i Bogusław Chro-
nowscy, Jadwiga i Stanisław Róg, Teresa i Mieczysław Skrzypko-

Odznaczenia dla Jubilatów
25 kwietnia w Sali Ślubów jarosławskiego USC Jubilaci obchodzący Złote i Diamentowe Gody ode-
brali medale „Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie”.

Cieszę się, że współpraca samorządu miejskiego z jarosławską 
jednostką Straży Pożarnej układa się tak wzorowo - mówił 

w czasie spotkania burmistrz Andrzej Wyczawski. Urząd Mia-
sta podczas obchodów Dnia Strażaka w Jarosławiu reprezen-
towali też zastępca burmistrza Stanisław Misiąg, sekretarz Jan 
Biłas oraz komendant Straży Miejskiej Andrzej Jędrejko. Straża-
ckie Święto było okazją do odznaczeń i mianowania na wyższe 
stopnie służbowe. - Gratuluję osiągnieć zawodowych. Dziękuję 

W jarosławskiej Komendzie Powiatowej Państwo-
wej Straży Pożarnej odbyły się uroczystości z okazji 
„Dnia Strażaka”.

Święto 
Strażaków

wie (z gminy Pawłosiów) oraz jubilaci z 60-letnim stażem mał-
żeńskim: Janina i Stanisław Uher, Maria i Czesław Dzierżak.
Życzenia kolejnych lat w zdrowiu oraz serdecznej opiece osób 
najbliższych złożył zastępca burmistrza Bogdan Wołoszyn. Mi-
łym, muzycznym akcentem był występ Jerzego Gągoła z Miej-
skiego Ośrodka Kultury. W ubiegłym roku taką wyjątkową 
uroczystość Urząd Stanu Cywilnego w Jarosławiu organizował 
trzy razy. Medale przyznane przez Prezydenta RP odebrało 
wówczas 31 par, w tym jedna z 60-letnim stażem małżeńskim. 

Małgorzata Młynarska

za wykazywanie pełnej gotowości i zdecydowanej postawy 
w trudnych do pokonania zadaniach chroniąc życie, zdrowie 
i mienie ludzkie - podkreślał burmistrz Wyczawski, który zo-
stał uhonorowany okolicznościowym medalem z wyrazami 
uznania za działalność na rzecz ochrony przeciwpożarowej.

Tomasz Strzębała
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Święto Strażaka to zawsze okazja do nowych nominacji, wręczenia nagród i wyróżnień.

Jubilaci złotych i diamentoqwych godów.
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Centralną uroczystością obchodów 
była Msza św. pod przewodnictwem 

ks. bpa Edwarda Białogłowskiego. 
Uczestniczyli w niej przedstawiciele du-
chowieństwa m.in. o. Jakub Kołacz, ks. 
Jan Jagustyn, archiprezbiter jarosław-
ski Andrzej Surowiec, przedstawiciele 
władz samorządowych burmistrz An-
drzej Wyczawski, jego zastępca Bogdan 
Wołoszyn, Komendant Powiatowy Policji 
Janusz Dymek, rektor PWSTE Wacław 
Wierzbieniec. Dodatkowym elementem 
liturgii była instalacja trzech nowych 
kanoników w Kapitule Jarosławskiej. 
„Stało się to przez Pana i cudem jest 
w  oczach naszych" - tak za pomocą słów 
psalmisty proboszcz Kolegiaty ks. Marian 
Bocho opisywał ocalenie obrazu. Dodał 
również: Dziś chcemy Bogu podzięko-

150. rocznica ocalenia 
   skarbu  Kolegiaty 
13 maja 1862 roku jarosławska Kolegiata stanęła w płomieniach. Pożar strawił całe wnętrze kościo-
ła. Ocalał jedynie obraz, cudowny wizerunek Matki Bożej Śnieżnej. Od tych tragicznych wydarzeń 
mija właśnie 150 lat. Uroczystości jubileuszowe odbyły się 12 i 13 maja. 

wać za dar ocalenia obrazu Matki Bożej 
i z wdzięcznością wspominamy ks. Anto-
niego Żelaznego i tych wszystkich, którzy 
go wspierali w tej akcji ratowania obrazu. 
W ramach obchodów rocznicy ocalenia 
cudownego obrazu w sobotę zorgani-
zowana została sesja naukowa, podczas 
której prelekcje wygłaszali dr Krzysztof 
Majkowski, ks. dr hab. prof. UR Stani-
sław Nabywaniec, dr Grażyna Stojak 
- wojewódzka konserwator zabytków, 
mgr Inga Platowska-Sapetowa - autorka 
książki pt. Matka Boża Śnieżna z Kolegia-
ty w Jarosławiu. Z ramienia włądz miasta 
prelekcji wysłuchał sekretarz Jan Biłas. 
W niedzielę po zmroku na placu ks. 
Piotra Skargi z okazji jubileuszu w nie-
bo wystrzeliły fajerwerki, a na scho-
dach przed kościołem wystąpił Teatr 

Światła „Magapar". Teatr prowadzony 
przez Barbarę Thieme całkowicie zre-
zygnował z posługiwania się słowem na 
scenie na rzecz światła, muzyki, ruchu 
i symboliki. W Jarosławiu zaprezento-
wali wybrane sceny z życia ks. Skargi.

MonikaPolita/Iwona Międlar 

Widok na Kolegiatę od strony południowej, w tle wieże opactwa benedyktyńskiego. FOT.I.MIĘDLAR
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Parada Schumana pod patronatem Burmistrza Miasta Jarosła-
wia organizowana przez Jarosławskie Stowarzyszenie Oświaty 
i Promocji Zdrowia na stałe wpisana jest już w letni kalendarz 
imprez na jarosławskim rynku. Kolorowy korowód prowadzony 
przez roztańczone mażoretki i szałamaistki (z WDK Rzeszów) 
przeszedł ulicami Michalovską, Opolską, Spytka, Jezuicką, Kasz-
telańską na plac przed ratuszem. Tutaj Teresa Krasnowska - pre-

	 Spotkania	Europejskie

19 maja na jarosławskim rynku wystartowała Pa-
rada Schumana - kolorowy korowód młodzieży, 
dzieci i dorosłych, którzy celebrują Święto Euro-
py. W tym roku dodatkową atrakcją była inau-
guracja akcji Polska Biega. 

zes SOiPZ główna organizatorka imprezy podziękowała szkołom 
i przedszkolom za udział w imprezie.  W ramach Parady organi-
zowane były konkursy na najciekawsze przebranie europejskie 
dla gimnazjum, plastyczne, muzyczne, uczestnicy mieli także 
możliwość spotkania w Klubie Kuźnia przy grach planszowych. 
Burmistrza Miasta reprezentowała Joanna Mordarska - naczel-
nik Wydziału Kultury i Promocji Miasta. 

Iwona Międlar

Tradycyjnie już gośćmi honorowymi pikniku były osoby niepeł-
nosprawne, pensjonariusze domów pomocy społecznej z całe-
go województwa, wychowankowie domów dziecka i dzieci ze 
świetlic charytatywnych. Piknik rozpoczął się od Mszy Świętej 
pod przewodnictwem ks. infułata Stanisława Maca. - To świetna 
okazja do spędzenia czasu z osobami, dla których mamy może 
niewiele czasu, wypełniając na co dzień swoje obowiązki zawo-
dowe. Spotkajmy się aby spróbować poznać problemy innych 
osób, trudności, z jakimi się borykają. Serdecznie dziękuję za 
zaproszenie do udziału w takiej imprezie, a współorganizowanie 

Z bliźnim na majówkę
Organizowany przez parafię Chrystusa Króla w Jarosławiu, Burmistrza Miasta Jarosławia oraz 
Caritas Archidiecezji Przemyskiej i Urząd Marszałkowski charytatywny piknik w Heluszu pod ha-
słem „Z bliźnim na majówkę" ma już kilkuletnią tradycję. Kolejny raz odbył się w sobotę 26 maja. 

jej to radość i powód satysfakcji - mówił w imieniu burmistrza 
Andrzeja Wyczawskiego, zastępca burmistrza Bogdan Wołoszyn. 
W pikniku uczestniczyli również między innymi zastępca burmi-
strza Stanisław Misiąg oraz sekretarz Jan Biłas. Na uczestników 
pikniku czekało wiele atrakcji, takich jak: konkursy, występy 
zespołów, pokazy tańca, mecze, gry, zabawy i wystawy. Wszy-
scy mogli bawić się przy muzyce zespołu Hetmańscy Sarmaci.   

Tomasz Strzębała
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Polska biega- 

Parada		 	 	 	 	
	 	 			Schumana
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Medal za Długoletnią Służbę ustanowiony został w 1938 
r., a przywrócony w 2007 r., jest nadawany za wzorowe, 

wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikają-
cych z pracy zawodowej w służbie Państwa. Dzielił się na trzy 
stopnie: złoty, srebrny i brązowy. Postanowieniem Prezyden-
ta Rzeczypospolitej Polskiej Medalem Złotym za Długoletnią 
Służbę odznaczeni zostali: Elżbieta Arian-Bartoszek, Barbara 
Bąk, Jan Biłas, Władysław Brodowicz, Barbara Chamuła, Ma-
rian Czech, Maria Grzesik, Barbara Koszuta, Maria Kubaszek, 
Barbara Maziarka, Maria Niemiec, Teresa Pajda, Elżbieta Śle-

Medale za Długoletnią Służbę
14 maja w siedzibie Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie odbyło się wręczenie 
orderów i odznaczeń państwowych. Z rąk wojewody podkarpackiego Małgorzaty Chomycz-Śmi-
gielskiej Medale za Długoletnią Służbę otrzymało 38 pracowników Urzędu Miasta Jarosławia.

mińska, Helena Stanowska, Jan Starost, Grażyna Strzelec, Jerzy 
Śliwa, Krystyna Trąd, Andrzej Wikiera, Andrzej Wyczawski oraz 
Zbigniew Zięba. Srebrny medal otrzymali: Beata Chmielowicz, 
Halina Darkowska, Maria Drabik, Katarzyna Drewnik-Gdyk, 
Danuta Granda, Leszek Jagodziński, Marian Kwietniowski, 
Urszula Liszka, Zygmunt Petru, Zbigniew Piskorz, Lesław Stro-
hbach, Roman Tomaszewski oraz Bogdan Wołoszyn, zaś me-
dalem brązowym odznaczeni zostali: Małgorzata Cicirko-Bła-
huta, Magdalena Lehnart, Aleksander Mnich oraz Paweł Sęk. 

Monika Polita

Dzień Pracownika 
 Samorządowego

Z tej okazji jarosławscy urzędnicy wraz z zastępcami burmi-
strza przyjęli gratulacje i najlepsze życzenia od Burmistrza 

Miasta Jarosławia Andrzeja Wyczawskiego. W Miejskim Ośrod-
ku Kultury odbyła się uroczysta gala, podczas której pracownicy 
UM zostali wyróżnieni okolicznościowymi dyplomami. Podzię-
kowania i okolicznościowe statuetki otrzymali także prezesi 
i dyrektorzy podległych Burmistrzowi Miasta placówek i insty-
tucji oraz zaproszeni goście. Spotkanie było okazją do wspo-
mnień i podsumowania ponad dwudziestu lat pracy na rzecz 

społeczności lokalnej i rozwoju miasta. Swoje życzenia przeka-
zali również: ks. prałat Andrzej Surowiec, w imieniu wszystkich 
służb mundurowych - komendant powiatowy Policji Janusz Dy-
mek. Gratulacje i podziękowania za dobrą współpracę na rzecz 
samorządu terytorialnego przekazali Zofia Karwańska - etatowy 
członek Zarządu Powiatu, przewodniczący Rady Powiatu Leszek 
Szczybyło oraz wicestarosta Józef Szkoła.

Iwona Międlar

Święto Samorządu Terytorialnego potocznie 
zwane Dniem Pracownika Samorządowego zo-
stało uchwalone przez Sejm 12 lat temu  i przypa-
da w rocznicę pierwszych wolnych wyborów do 
samorządu, które były  27 maja 1990 roku. 

Wyróznieni pracownicy Urzędu Miasta z wojewodą.

Gala w MOK-u miała bardzo uroczysty charakter. 
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Jarosławski Uniwersytet Trzeciego Wieku założony został 1 czerwca 2006 r. przy ówczesnej Państwowej Wyż-
szej Szkole Zawodowej im. ks. Bronisława Markiewicza (obecnie Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekono-
miczna). Od 2009 roku działa samodzielnie, zrzesza 340 studentów działających w kilkunastu sekcjach dydaktycz-
nych. Najliczniejszą grupę stanowi klub melomana (100 osób), sporym zainteresowaniem cieszą się sekcje językowe 
(włoski, angielski, francuski, rosyjski, niemiecki), sportowe (pilates, nordic walking, gimnastyka w wodzie), malarska, poezji, 
informatyczna i inne. Poza tym studenci spotykają się na wykładach poświęconych tematyce zdrowotnej, przyrodniczej i in. 

Kolejne z cyklu spotkań Towarzystwa Przyjaciół Anny Jenke 
zostało zorganizowane w sali Relax u Słowika. Wprowadze-

niem do tematu był program artystyczny w wykonaniu młodzie-
ży z Gimnazjum im. Anny Jenke w Błażowej; w patriotycznym 

Uniwerystety Trzeciego                      
   Wieku

Powołanie federacji zrzeszających Uniwersytety Trzeciego 
Wieku z województwa, to  główny temat roboczego spot-

kania osób odpowiedzialnych za uczelnie. - Stworzenie wspól-
nej platformy uniwersytetów da wymierne korzyści - przede 
wszystkim będziemy mogli wspólnie aplikować do władz wo-
jewódzkich o pomoc w realizacji zamierzonych zadań - powie-
dział Marian Janusz - prezes zarządu UTW w Jarosławiu, orga-
nizator konferencji. Na przebieg spotkania złożył się wykład ks. 
bp. Adama Szala, który przybliżył zebranym postać bł. bp. Józe-
fa Pelczara, koncert muzyki kameralnej i organowej w wykona-

Spotkanie studentów Uniwersytetu Trzeciego 
Wieku z regionu Podkarpacia odbyło się w Jaro-
sławiu pod koniec marca br. Do dawnego opa-
ctwa ss. Benedyktynek przyjechało ponad 400 
osób z 14 podkarpackich uczelni.  

Sympozjum Towarzystwa Przyjaciół Anny Jenke
Wspólne spotkania członków oraz sympatyków Towarzystwa Przyjaciół Anny Jenke to już tradycja. 
Wpisują się w nią również wykłady ks. prof. dr. hab. Tadeusza Guza, który 28 kwietnia br. swoje 
wystąpienie poświęcił „Trosce o losy Ojczyzny na przykładzie ks. Piotra Skargi SJ patrona roku 2012 
Rzeczypospolitej Polskiej”. W sympozjum uczestniczył m.in. burmistrz Andrzej Wyczawski.

niu muzyków: Jacka Ścibora (tenor), Jakuba Międlara (organy) 
i Huberta Hadro (organy) oraz uczniów Niepublicznej Szkoły 
Muzycznej II stopnia w Jarosławiu, Msza św. pod przew. ks. bp. 
Adama Szala oraz wycieczka po Jarosławiu (dla osób przyjezd-
nych). Spotkanie honorowym patronatem objął Marszałek Wo-
jewództwa Podkarpackiego, wsparcia udzielił Burmistrz Miasta 
Jarosławia.  

Iwona Międlar

repertuarze wystąpił również solista Tadeusz Krużel. Gościem 
honorowym sobotniego sympozjum był wieloletni przyjaciel 
Towarzystwa - ks. prof. dr hab. Tadeusz Guz. Jego wykładu pt. 
„Troska o losy Ojczyzny na przykładzie ks. Piotra Skargi SJ patro-
na roku 2012 Rzeczypospolitej Polskiej" wysłuchali członkowie 
Towarzystwa, sympatycy oraz zaproszeni goście m.in.: burmistrz 
Andrzej Wyczawski, poseł na Sejm RP Stanisław Piotrowicz, doc. 
dr n. med. Stanisław Sobocki z małżonką, dr Andrzej Ćwierz, 
naczelnik Wydziału Kultury, Turystyki i Promocji Miasta Joanna 
Mordarska, liczna grupa ze Stowarzyszenia Rodzin Katolickich 
- Koło przy Parafii Narodzenia NMP w Gorlicach z prezes Martą 
Przewor, duchowni oraz siostry zakonne. Po wykładzie odbyła 
się dyskusja.Na zakończenie, burmistrz Andrzej Wyczawski zło-
żył na ręce prezes TPAJ Ewy Dziaduś oraz siostry dr Bernadety 
Lipian kwiaty wraz z podziękowaniem ze kolejne owocne spot-
kanie, a także rozwijanie przez Towarzystwo działalności kultu-
ralnej, oświatowej, religijnej i charytatywnej.

Małgorzata Młynarska
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Siostra dr Bernadetta Lipian mocno zaangażowana w popularyzację jarosławskiej Sługi Bożej.

Organizatorzy spotkania podkarpackich UTW. 
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Młodzież z całego województwa wystąpiła przed jury w ta-
kich kategoriach jak: śpiew, taniec, beatbox, piłkarski fre-

estyle, czy szermierka. Wybór był trudny, ale ostatecznie do ści-
słego finału przeszło 12 uczestników - soliści i zespoły. Szczęśliwa 
grupa finalistów to: Izabela Skrzypek, Kinga Bobowicz, Urszula 
Grabowska, Gabriela Benedyk, Grzegorz Lenartowicz, Mateusz 
Olejarz, Rafał Rostecki, Kacper Kot, Sylwia Łyko, Paulina Szko-
ła, Mateusz Skotnicki, Dawid Bugryn, Romuald Kuras i Konrad 
Grzesik. Urozmaiceniem eliminacji była wizyta przedszkolaków 

Masz Talent
   IV edycja programu

18 kwietnia w Centrum Kultury i Promocji jury wy-
łoniło finałową dwunastkę utalentowanej mło-
dzieży, która swoje umiejętności zaprezentuje 
szerszej publiczności już w czerwcu. 

z Zapałowa, które przy okazji odwiedzin Centrum Kultury i Pro-
mocji bez oporów zaprezentowały swój talent zgromadzonym 
w Sali Lustrzanej. Dzieci chętnie recytowały wierszyki i zasko-
czyły swoją odwagą tak publiczność, jak i swoich opiekunów. 
Były to eliminacje do IV edycji programu „Masz Talent". Organi-
zatora - Jarosławską Fundację „Pomocna Dłoń" wsparło po raz 
kolejny Centrum Kultury i Promocji w Jarosławiu.

Małgorzata Młynarska
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W konkursie uczestniczyli uczniowie jarosławskich szkół 
podstawowych, nr 7, 11, 6, 9 oraz  Publicznego Gimna-

zjum nr 2, którzy przygotowani zostali przez nauczycieli: Monikę 
Nykiel-Wojtuś, Marię Gałasiewicz, Magdalenę Kuchtę, Barbarę 
Mikutę, Joannę Niemczyk, Agatę Magnowską, Marię Dziaduś, 
Małgorzatę Marcinko. Uczestnicy konkursu wykazywali się nie 
tylko sztuką posługiwania się piękną polszczyzną czy umiejętnoś-
cią nawiązywania kontaktu z publicznością, ale przede wszyst-
kim dzielili się swoją pasją czytania książek innych niż lektury. 
Warto docenić, że wśród młodzieży funkcjonuje również grupa 
osób, dla których świat bez literatury po prostu nie istnieje.
Jury w składzie: Elżbieta Tkacz - przew., Małgorzata Kowal, Mał-
gorzata Herda, Dorota Grzyba przyznała następujące miejsca:
klasy II - III  
I - Wojciech Kusy (SP nr 9), II - Amelia Białowąs (SP nr 7), III - 
Katarzyna Tkaczyk (SP nr 7), 
klasa IV
I - Hubert Makowski (SP nr 11), II - Kinga Tkaczyszyn (SP nr 7), III 
- Mikołaj Wielgos (SP nr 9),
klasa V
I - Aleksandra Babij (SP nr 6), II - Hubert Wójciak (SP nr 9), III 
- Emilia Lech (SP nr 11),
klasa VI
I - Sylwia Florek (SP nr 9), Aleksander Kruba (SP nr 6), II - Mate-
usz Głąb (SP nr11), Marta Nahacz (SP nr 6), III - Keli Jabłońska 
(SP nr 11).
Gimnazjum
I - Konrad Piotrowski (PG nr 2).

red. SP9

Słowem 
  malowane
27 kwietnia w Szkole Podstawowej nr 9 już  po 
raz piąty odbył się Międzyszkolny Konkurs Kraso-
mówczy pt. Słowem malowane.

Telefon Zaufania

W Specjalistycznym Psychiatrycznym Zespole Opieki Zdro-
wotnej w Jarosławiu wznowiono funkcjonowanie Telefonu 
Zaufania. Dzwoniąc anonimowo pod numer 16 624 06 70 
można otrzymać wsparcie i pomoc psychologiczną, informa-
cje i wskazówki w zakresie postępowania w przypadku uza-
leżnień od narkotyków, alkoholu, leków oraz problemów psy-
chologicznych i psychicznych, osobistych, przemocy domowej. 
Telefon jest czynny w dni powszednie w godz. 12.00-14.00.

Grupy Rodzinne Al-Anon są wspólnotą krewnych i przyjaciół al-
koholików. Istnieją one w tym celu, aby rozwiązywać wspólne 
problemy przez dzielenie się swoim doświadczeniem, siłą i  na-
dzieją. Jedynym motywem działania w Al-Anon jest niesienie 
pomocy rodzinom alkoholików. Czynne uczestnictwo w spotka-
niach grup rodzinnych Al-Anon jest nadzieją na lepsze życie dla 
krewnych i przyjaciół alkoholików. Jeżeli uważasz, że Twoje ży-
cie stało się trudne do zniesienia z powodu nadmiernego picia 
bliskiej Ci osoby znajdź w sobie odwagę i przyjdź na spotkanie 
dowolnie wybranej przez siebie grupy. Meettingi dla osób do-
rosłych odbywają się w każdy piątek o godzinie 18 w salce na 
I piętrze przy kościele św. Trójcy w Jarosławiu. W tym samym 
miejscu w soboty o godzinie 10 organizowane są meetingi Al-
teen skierowane do dzieci i młodzieży.

Grupa Al-Anon „Płomień”

Finaliści z komisją konkursową.
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12 kwietnia ponad 200 osób 
wzięło udział w V Jarosław-
skich Potyczkach Ortograficz-
nych. Treść dyktanda odczytał 
Grzegorz Boratyn - dziennikarz 
TVP Rzeszów. 

Najlepiej z dyktandem pt. „Bladonie-
bieska pustułka i sczerniała wrona 

w szaroburym lesie" poradzili sobie: 
gimnazjalistka z Roźwienicy Karolina 
Sobczak, Konrad Buszewski z Zespołu 
Szkół Technicznych i Ogólnokształcących 
w Jarosławiu, studentka Joanna Mitka, 
mieszkanka Jarosławia Marta Jodłow-
ska- Hanasiewicz oraz wśród zaproszo-
nych gości Alicja Wosik - Wicewojewoda 
Podkarpacki. Zwycięzcy przez rok mogą 
posługiwać się honorowym tytułem „Ja-
rosławskiego Mistrza Ortografii". Patro-
nat honorowy: Burmistrz Miasta Jaro-
sławia, Starosta Powiatu Jarosławskiego. 
Patronat naukowy: Rektor Uniwersytetu 
Rzeszowskiego.Organizatorzy: Starostwo 
Powiatowe w Jarosławiu, Zespół Placó-
wek Oświatowo-Wychowawczych w Ja-
rosławiu, Pedagogiczna Biblioteka Woje-
wódzka w Przemyślu Filia w Jarosławiu, 
Miejski Ośrodek Kultury w Jarosławiu. 

Małgorzata Młynarska

Mistrz ortografii

Impreza miała na celu zaprezentowanie 
i porównanie dorobku twórczego arty-

stów fotografików oraz miłośników foto-
grafii zrzeszonych w kołach, klubach, to-
warzystwach, stowarzyszeniach i grupach 
fotograficznych działających na terenie 
naszego województwa. W tym roku jury 
postanowiło przyznać trzy równorzędne 
nagrody, w tym jako pierwsza wręczona 
została dla Jarosławskiego Towarzystwa 
Fotograficznego ATEST200. -Cieszy nas, 
że otrzymaliśmy tę nagrodę za zestaw 
prac pokazujących Jarosław, chociaż 
w trochę niecodziennym, odmienionym 
wyglądzie, a mianowicie podczas kręce-

10  maja br. w  Wojewódzkim Domu Kultury w Rzeszowie odbyło się 
podsumowanie X Podkarpackich Konfrontacji Fotograficznych. 
Artyści skupieni w Ateście 2000 otrzymali nagrodę, a tematem fo-
tografii był Jarosław podczas zdjęć do serialu 1920 Wojna i Miłość. 

nia scen do serialu 1920. Wojna i miłość 
- podsumowuje Łukasz Roga Prezes JTF 
ATEST2000. W przeglądzie swoje zdjęcia 
zaprezentowali: Andrzej Gwóźdź, Janusz 
Iwaszek, Jerzy Jurkojć, Andrzej Kowal-
ski, Artur Marszał, Łukasz Roga, Janusz 
Szatko, Elżbieta Śliwińska, Jan Śmigiel-
ski, Stanisław Tkacz. Wernisaż był dobrą 
okazją do spotkania się przedstawicieli 
środowisk fotograficznych oraz wzajem-
nej wymiany doświadczeń. Miłym akcen-
tem uroczystości było wręczenie artyście 
Jerzemu Wygodzie Odznaki Honorowej 
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodo-
wego „Zasłużony dla Kultury Polskiej". 

Andrzej Kowalski

JTFAtest2000

JAROSŁAW W OBIEKTYWIE

Celem imprezy jest rozwój zaintereso-
wań artystycznych dzieci i młodzieży 

przez prezentację i konfrontację dorob-
ku artystycznego zespołów teatralnych 
oraz doskonalenie warsztatu artystycz-
nego, aktorskiego i reżyserskiego. Na-
groda główna przeglądu Statuetka Jaro-
sławskiego Kacperka przypadła Grupie 
Teatralnej „Grymas" z Ośrodka Działań 

W tym roku po raz XX w Miejskim Ośrodku Kultury odbył 
się Przegląd Szkolnych Form Teatralnych Jarosławski 
Kacperek. 

Jarosławski 
    Kacperek

Teatralnych Anety Adamskiej w Rzeszo-
wie. Pozostałe nagrody otrzymały grupy 
teatralne: „Klaps" z SP w Czelatycach 
- Złote Trzewiki Szczęścia, „Wiercipiętki" 
z SP nr 6 w Jarosławiu - Srebrne Trzewiki 
Szczęścia, „Bajanie" z SP nr 1 w Przewor-
sku - Brązowe Trzewiki Szczęścia. Wszyst-
kie Trzewiki Szczęścia zostały wykonane 
przez gł. instruktora MOK Pawła Srokę. 

Od samego początku przegląd organi-
zuje i prowadzi gł. instruktor MOK Zofia 
Kolasa. W imieniu burmistrza Andrzeja 
Wyczawskiego nagrody wręczała Joanna 
Mordarska - naczelnik Wydziału Kultury, 
Turystyki i Promocji Miasta Jarosławia. 
  

Andrzej Zgryźniak
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Jedno z nagrodzonych zdjęć.
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Spotkania rozpoczęto od Miejskiego 
Przedszkola nr 3 przy ul. Legionów. Kpt 
Krzysztof Kowal z Powiatowej Komen-
dy Straży Pożarnej prowadzący zajęcia 
tłumaczył dzieciom jak należy zacho-
wać się i do kogo zadzwonić po pomoc 
w przypadku, gdy dzieci spotkają się 
z nieprzewidzianym zagrożeniem. Ce-
lem przedsięwzięcia jest prezentowanie 
przedszkolakom występujących w ich 

Bezpieczny Jarosław

otoczeniu zagrożeń,  zapoznanie z właś-
ciwym sposobem postępowania w razie 
ich wystąpienia, popularyzacja numerów 
alarmowych oraz przedstawianie dzie-
ciom trudnej i odpowiedzialnej pracy 
strażaków. Na zakończenie spotkania każ-
de dziecko otrzymało kolorową książecz-
kę prezentującą zagrożenia i działania 
straży pożarnej.

Katarzyna Gdyk.

W maju jarosławskie przedszkolaki spotykały się ze strażakami 
i poznawały zasady zachowania się w sytuacjach kryzysowych. 
To kolejna edycja akcji STRAŻ POŻARNA DZIECIOM, którą organu-
izuje Burmistrz Miasta w ramach programu Bezpieczny Jarosław.
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Pewne jest, że tego typu działania - zdro-
wa rywalizacja to najlepsza profilaktyka 
jaką można stosować. Mamy nadzieję, że 
pozyskana w ten sposób wiedza będzie 

Uzależnieniom mówimy NIE
17 maja odbył się finał kampanii profilaktycznej „Uzależnieniom 
mówimy NIE” skierowanej do uczniów klas IV jarosławskich szkół 
podstawowych. W czasie jej trwania przeprowadzono pogadan-
ki na temat zagrożeń związanych z wczesną inicjacją alkoholową 
i narkotykową oraz ogłoszono konkurs plastyczny.

służyć i pomagać wam do końca waszego 
życia,  a wy znajdziecie okazję by podzie-
lić się  nią z innymi - mówił podczas finału 
kampanii Zbigniew Guzowski przewod-

niczący Miejskiej Komisji Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych. W kwietniu 
w klasach VI szkół podstawowych od-
bywały się w prelekcje nt. zagrożeń wy-
nikających z wczesnej inicjacji alkoholo-
wej i narkotykowej. Wykłady prowadzili 
członkowie Miejskiej Komisji Rozwiązy-
wania Problemów Alkoholowych: dr Te-
resa Adamczyk, Krzysztof Osiadły oraz 
Joanna Prucnal (pracownik Specjalistycz-
nego Psychiatrycznego Zespołu Opieki 
Zdrowotnej w Jarosławiu). 27 kwietnia  
najlepsi uczniowie przystąpili do konkur-
su plastycznego dotyczącego powyższej 
tematyki. Po ogłoszeniu wyników sekre-
tarz miasta Jan Biłas wręczył nagrody. 
Uroczystość uświetnił spektakl „Mały 
Książę" przedstawiony przez uczniów kla-
sy III SP 6, pod opieką Agaty Borysowicz. 

red.

I miejsce Izabela Skowron - SP 11, II miej-
sce Adrian Oczkowski - SP 6, III miejsce 
Kornelia Kiper - SP 7, IV miejsce: Jan Mac 
- SP 5. Wyróżniono: Małgorzatę Galińską 
- SP 4, Angelikę Leśniowską - SP 6, Natalię 
Mazur - SP 7, Kingę Czwakiel - SP 9, Emi-
lię Bełz - SP 10, Julię Krysiak - SP 10.
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Zwycięzcy konkursu plastycznego z sekretarzem Janem Biłasem i przewodniczącym MKRPA Zbigniewem Guzowskim
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Impreza odbyła się na akwenie Babionka. Dla dzieci przy-
gotowano wiele atrakcji. Między innymi odbyły się po-

kazy Straży Pożarnej. Nie zabrakło oczywiście ciepłych po-
siłków - kiełbasek z grilla i wojskowej grochówki. Wszyscy 

Wędkowanie na dzień dziecka
Po raz kolejny Polski Związek Wędkarski - Koło Jarosław „Miasto” pod patronatem burmistrza Andrze-
ja Wyczawskiego zorganizował zawody z okazji Dnia Dziecka.

uczestnicy zostali uhonorowani okolicznościowymi dyplo-
mami oraz nagrodami, które w imieniu burmistrza An-
drzeja Wyczawskiego wręczała Naczelnik Wydziału Kultu-
ry Turystyki i Promocji Urzędu Miasta Joanna Mordarska.

Tomasz Strzębała

W roku bieżącym w dniu  19 kwietnia na terenie 
Szkoły Podstawowej Nr 10 im. Wojska Polskie-

go w Jarosławiu przeprowadzony został Finał Miejski 
Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu 
Drogowym z udziałem uczniów szkół podstawowych 
i gimnazjalnych miasta. Ogółem w finale turnieju 
udział wzięło dwanaście trzyosobowych drużyn wyło-
nionych w wyniku eliminacji szkolnych. Każdy uczest-
nik eliminacji rozwiązywał test i wykonywał zadania 
praktyczne (udzielanie pierwszej pomocy - bandażo-
wanie rannego, jazda rowerem). W Finale Miejskim 
Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu 
Drogowym  zwyciężyli: 
• w kategorii szkół podstawowych: 
I miejsce Szkoła Podstawowa Nr 10 im. Wojska Pol-
skiego w składzie: Mateusz Mazur Michał Cieślak, Ka-
rol Połoszynowicz, II miejsce Niepubliczna Szkoła Podsta-
wowa Sióstr Niepokalanek, III miejsce Szkoła Podstawowa Nr 
7 im. Stanisława Staszica. Indywidualnie najlepszym zawodni-
kiem w tej kategorii wiekowej okazał się Mateusz Mazur przed 
Maciejem Międlarem oraz Damianem Rutkowskim,
• w kategorii szkół gimnazjalnych: I miejsce Niepubliczne Gim-
nazjum Sióstr Niepokalanek w składzie: Szymon Sus, Szymon 
Kopytra, Kamil Szczepański, II miejsce Publiczne Gimnazjum Nr 

3 im. Ks. Jana Twardowskiego, III miejsce Publiczne Gimnazjum 
Nr 1 im. Św. Królowej Jadwigi. Najlepszym zawodnikiem tej ka-
tegorii okazał się Kamil Szczepański przed Pawłem Białowąsem 
i Łukaszem Tuleją. Organizatorami Turnieju byli: Jarosławski 
Klub Motorowy i Ratownictwa Drogowego,  Komenda Powiato-
wa Policji w  Jarosławiu, Burmistrz Miasta Jarosławia.                   
                       

    Marek Piotrowski 

Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym
Popularyzowanie przepisów bezpieczeństwa, poruszania się po drogach na rowerze, udzielania 
pierwszej pomocy przedmedycznej to główne cele Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa 
w Ruchu Drogowym. 

Uczestnicy konkursu w kategorii szkół podstawowych  z organizatorami i opiekunami
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Medale młodym wędkarzom wręczała Joanan Mordarska - naczelnik KTP.
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Ponieważ pierwszy mecz jarosławianie przegrali 4-6 o awansie 
zadecydował stosunek setów. Nasz zespół był lepszy dosłownie 
o jeden punkt (43-42). - Nasze marzenie się spełniło. Dobijaliśmy 
się do tej superligi od jakiegoś czasu, ale zawsze czegoś brakowa-
ło. Przed tym sezonem powiedzieliśmy sobie, że teraz albo nigdy. 
I udało się! Po ostatniej piłeczce zapanowała olbrzymia radość 
- powiedział ksiądz prałat Andrzej Surowiec, prezes Kolpingu.

Tomasz Strzębała 

Kolping zagra w superlidze
W rewanżowym meczu barażowym Kolping Ja-
rosław pokonał Dekorglass Działdowo 6-4 i awan-
sował do superligi.

PKS Kolping Jarosław – Dekorglass Działdowo   6-4
Witali Nekhviadovich – Artur Daniel 3:1 (-6,9,7,2)
Marek Klasek – Tomasz Sposób 2:3 (-7,5,-7,11,-10)
Nekhviadovich – Sposób 3:1 (5,7,-7,6)
Klasek – Daniel 3:1 (9,-11,2,7)
Klasek/Nekhviadovich – Daniel/Sposób 3:1 (14,10,-5,10)

Dariusz Kiełb –  Piotr Kołaciński 3:1 (6,7,-8,9)
Krzysztof Marcinowski – Andrzej Makowski 2:3 (7,-5,7,-5,-8)
Kiełb – Makowski 3:1 (8,7,-3,6)
Marcinowski – Kołaciński 1:3 (11,-5,-7,-10)
Kiełb/Marcinowski – Makowski/Kołaciński 0:3 (-9,-12,6)
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Tenisiści PKS Kolping



  NR 5-6/2012

w
w

w
.ja

ro
sl

aw
.p

l/b
iu

le
ty

n

��


