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Jako wojewoda podjął Pan starania o ochronę zabytków na-
szego województwa, a także naszego miasta.

- Tak, to prawda. Minister kultury i dziedzictwa narodowego 
Bogdan Zdrojewski podkreśla, że jestem pierwszym wojewodą 
w Polsce, który zajął się ochroną zabytków. Przykładem może 
być wspólna komisja wojewody i marszałka województwa, któ-
rą trzy lata temu powołałem. Na jej czele stoi konserwator za-
bytków. Wspólnie przyznajemy pieniądze na ratowanie zabyt-
ków. 

Jako marszałek, kontynuuje Pan opiekę nad zabytkami. 

- Nawet dziś, podczas sesji Sejmiku Samorządowego, radni 
rozdzielą 1,5 mln zł na zabytki, również jarosławskie: klasztor 
dominikanów i kolegiatę. Właśnie obiekty sakralne stanowią 
większość zabytków, zwłaszcza u nas - na Podkarpaciu. Muszę 
zauważyć, że Podkarpacie ma więcej zabytków od wojewódz-
twa małopolskiego. A w samym województwie, Przemyśl i Jaro-
sław to miasta wiodące pod względem obiektów zabytkowych. 

Wspomniał Pan o niespodziance dla Jarosławia. 

- We wtorek, 19 czerwca Zarząd Województwa Podkarpackiego 
podjął decyzję o przyznaniu miastu ponad 6 mln 700 tys. zł na 
rewitalizację płyty rynku z Regionalnego Programu Operacyjne-
go z działania 7.1. Wniosek ten znajdował się na liście rezerwo-
wej. Z tego samego działania środki otrzymała także Jarosław-
ska Spółdzielnia Mieszkaniowa. Łącznie, ze środkami z budżetu 
państwa, otrzymała 2,5 mln zł. 

Rozmawiamy tylko o zabytkach, a jakie ma Pan plany związa-
ne z naszym miastem i regionem?

– Dla Jarosławia to czas drogowych inwestycji. Trwa budowa 
chodnika od mostu na rzece San do ronda w Szówsku, w jesie-
ni zostanie przebudowana ulica Pruchnicka. W województwie 
to rozwój Doliny Lotniczej. Stanowi ona jeden z największych 
tego typu klastrów na świecie. To powrót do tradycji przed-
wojennych. Osiem lat temu było tu szesnaście firm, dziś jest 
ich dziewięćdziesiąt. Ciekawostką jest także to, że jako pierwsi 
w Polsce wprowadziliśmy autorski program wsparcia hodowli 
bydła. Mamy 2 mln zł dla hodowców, którzy chcą uruchomić 
produkcję wołowiny.

Dziękuję za rozmowę. 
Ewa Kłak-Zarzecka

Pieniądze 
na płytę rynku 
Rozmowa z marszałkiem województwa 
Mirosławem Karapytą

Burmistrz Andrzej Wyczawski wręcza odznakę „Zasłużony dla Ochrony Dziedzictwa Kultu-

rowego Jarosławia" Marszałkowi Województwa Podkarpackiego Mirosławowi Karapycie.

FOT.I.MIĘDLAR
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Abp Ignacy Tokarczuk
70 lat kapłaństwa

Mszy św. z udziałem jubilata prze-
wodniczył abp Józef Michalik, 

a kazanie wygłosił bp Edward Frankowski 
z Sandomierza. - Obok obiektów sakral-
nych tworzył się żywy Kościół, a w walce 
z tym żywym Kościołem władze skazane 

Uroczystości jubileuszowe 70-lecia kapłaństwa arcybiskupa 
seniora Ignacego Tokarczuka odbyły się 24 czerwca w ar-
chikatedrze przemyskiej, uczestniczył w nich burmistrz An-
drzej Wyczawski wraz z zastępcą Bogdanem Wołoszynem.
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List gratulacyjny z podziękowaniem za wkład Jubilata w walkę o niepodległą Polskę wraz z życzeniami Bożego Błogosławieństwa wręczył JE 

Arcybiskupowi Ignacemu Tokarczukowi Andrzej Wyczawski. 

We Mszy św.  w intencji abp. Ignacego Tokarczuka uczestniczyli także politycy i działacze samorządowi. 

były na porażkę i rzeczywiście przegrały 
z nim. Był to fenomen na skalę Kościoła 
powszechnego, który w ciągu zaledwie 
ćwierćwiecza przyniósł tak wielkie owo-
ce, że najśmielsze wyobrażenia ludz-
kie nie mogły tego przewidzieć - mówił 

o posłudze jubilata w swoim kazaniu bp 
Edward Frankowski. Specjalny list dla ar-
cybiskupa seniora wystosował Benedyk-
ta XVI. „Wraz z Tobą dziękuję Bogu za dar 
Chrystusowego kapłaństwa, za wszelkie 
dobro, które zaistniało w sercach ludz-
kich dzięki Twojej posłudze, sprawowa-
nej gorliwie i ofiarnie" - napisał papież. 
Głos zabrał również abp Józef Michalik. 
Podkreślał jego wierną służbę Kościoło-
wi, często związaną nawet z zagrożeniem 
życia. Na zakończenie przemówił sam 
jubilat. - Dziękuję młodzieży, społeczeń-
stwu, biskupom, wszystkim kapłanom, 
bo wszędzie miałem pomoc i oparcie. 
Na każdego mogłem liczyć. W dniu mo-
jego jubileuszu pragnę wam wszystkim 
podziękować, bo to jest moje zobowiąza-
nie wobec wszystkich, nie tylko na ziemi 
przemyskiej, ale w Polsce - mówił abp 
Tokarczuk. Gratulacje i życzenia jubilato-
wi złożyli kapłani oraz zaproszeni goście. 
Burmistrz Andrzej Wyczawski złożył na 
ręce arcybiskupa, Honorowego Obywa-
tela Miasta Jarosławia okolicznościowy 
list gratulacyjny, w którym pisze m.in.: - 
...składam staropolskie Bóg zapłać za pło-
mień wiary i odwagę, jakie pobudzały do 
obrony wiary i wartości chrześcijańskich.

Monika Polita
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Zmarł 17 czerwca 2012 r. w wieku 74 lat dokładnie w 50. 
rocznicę święceń kapłańskich w drodze do rodzinnyej miej-

scowości. Tłumy jarosławian, kilkudziesięciu duchownych, 
w tym księża biskupi Adam Szal i Marian Rojek, a także po-
przedni proboszcz jarosławskiej Kolegiaty ks. prałat Aleksan-
der Kustra, poczty sztandarowe szkół, stowarzyszeń, instytucji 
żegnało księdza Władysława Janeczkę. Msza św. pogrzebowa 
odprawiona została w Kolegiacie, pożegnanie wygłosili m.in. 
ks. proboszcz Marian Bocho, ks. prałat Aleksander Kustra (po-
przedni proboszcz Kolegiaty), zastępca burmistrza Bogdan Wo-
łoszyn. Następnie kondukt żałobny przeszedł ulicami miasta by 
w grobowcu jarosławskich proboszczów na Starym Cmentarzu 
złożyć ciało śp. Księdza Prałata Władysława Janeczki. W uroczy-
stościach pożegnalnych uczestniczyli także burmistrz Andrzej 
Wyczawski, zastępca Bogdan Wołoszyn, sekretarz Jan Biłas oraz 
radni RM. 

Iwona Międlar

Pożegnanie księdza 
Władysława Janeczki
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Przez 42 lata służył jako wikariusz w Kolegia-
cie. Przez lata prowadził katechezę w jaro-
sławskich szkołach, a także kursy dla narze-
czonych. Skromny, cierpliwy, wyrozumiały 
i uśmiechnięty - tak zapamiętają ks. prałata 
Władysława Janeczkę jarosławianie. 
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Święto Patrona

Błogosławiony o. Michał Czartory-
ski miał 11 czerwca swoje święto. 

13 czerwca 1999 r. Jan Paweł II ogłosił o. 
Michała Czartoryskiego błogosławionym 
razem z innymi 107 męczennikami II wojny 
światowej. Siedem lat temu podczas sesji 
Rady Miasta ogłoszony został Patronem 
Jarosławia. Rocznica tego wydarzenia 
w Jarosławiu jest co roku kultywowana.  
W uroczystościach udział wzięli radni 
Rady Miasta Jarosławia, zastępcy burmi-
strza Bogdan Wołoszyn i Stanisław Misiąg, 
sekretarz Jan Biłas, Andrzej Buczek prze-
wodniczący NSZZ Solidarność Regionu Zie-
mia Przemyska, dyrektorzy szkół i przed-
szkoli, prezesi spółek miejskich i inni.   
W Kolegiacie odprawiono koncelebro-
waną Mszę świętą z udziałem jarosław-
skich duchownych, następnie w sali 
lustrzanej Centrum Kultury i Promocji 
odbyła się inscenizacja na temat błogo-
sławionego o. Michała Czartoryskiego 
OP, przygotowana przez Pawła Srokę 
- instruktora teatralnego MOK-u. Kon-
cert w wykonaniu młodych artystów 
Szkoły Muzycznej II st. w Jarosławiu pro-
wadzony był przez Bogusława Pawlaka.

Iwona Międlar  

Dominikanin o. Michał Czartoryski pochodzący z podjarosławskich Pełkiń, który podczas 
Powstania Warszawskiego zginął z rąk hitlerowców stając do końca przy rannych żołnie-
rzach zgrupowania AK Konrad, od siedmiu lat patronuje naszemu miastu. 

Urodził się 19 lutego 1897r. w Pełkiniach 
k. Jarosławia, jako syn Witolda i Jadwigi 
z Dzieduszyckich. Na chrzcie nadano mu 
imiona Jan Franciszek. Pierwsze nauki po-
bierał w domu. Po zdaniu matury wstąpił 
na Politechnikę Lwowską i uzyskał tam ty-
tuł inżyniera architekta. Z domu wyniósł 
wiarę, szacunek dla pracy i wielką pasję 
społecznego działania.  W czasie studiów 
był jednym z założycieli Katolickiego Sto-
warzyszenia Młodzieży Akademickiej Od-
rodzenie. Brał udział w obronie Lwowa, 
odznaczony za męstwo Krzyżem Walecz-
nych. W 1927 r. wstąpił do dominikanów, 
gdzie otrzymał imię zakonne Michał. Ślu-
by zakonne złożył 25 września 1928 r., 
a święcenia kapłańskie przyjął 20 grud-
nia 1931 r. w Bazylice Matki Bożej Boles-
nej w Jarosławiu. W Zakonie pełnił m.in. 
funkcję wychowawcy braci nowicjuszy 
i studentów najpierw w Krakowie, potem 
w Warszawie. Jako architekt współdziałał 
w budowie klasztoru dominikańskiego 
w Warszawie na Służewie (1937-1939). 
Prowadził ożywioną działalność duszpa-
sterską w kręgach polskiej inteligencji. 
Wybuch Powstania Warszawskiego zastał 

go na Powiślu. Następnego dnia zgłosił 
się jako kapelan do walczącego tam Zgru-
powania AK - Konrad. Obowiązki kapela-
na pełnił z niezwykłym poświęceniem. 
Dnia 6 września 1944 r., po upadku Po-
wstania na Powiślu, nie wycofał się z od-
działami powstańczymi i nie skorzystał 
- jak mu radzono - z możliwości ukrycia 
się przed Niemcami w stroju sanitariusza, 
lecz pozostał w szpitalu do końca z grupą 
ciężko rannych powstańców i cywilów. 
Uważał, że chorych nie można opuścić. 
Kiedy Niemcy zajęli szpital, odnosili się 
do kapelana i rannych z wrogością, da-
jąc niedwuznacznie do zrozumienia jaki 
czeka ich los. Ojciec Michał nie zwracał 
na to uwagi i spokojnie się modlił. Jego 
spokój udzielił się rannym. Pół godziny po 
ewakuacji obsługi szpitala hitlerowcy za-
mordowali pozostałych tam rannych oraz 
O. Michała, a ciała ofiar spalili na pobli-
skiej barykadzie. 
Ojciec Święty Jan Paweł II, 13 czerwca 
1999 r. w Warszawie beatyfikował bo-
haterskiego zakonnika w grupie 108 Mę-
czenników II Wojny Światowej.

O. MICHAŁ CZARTORYSKI OP

Msza św. koncelebrowana w jarosławskiej Kolegiacie. 

FOT. ARCHIWUM
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Dotychczasowy dowódca stacjo-
nującego w Jarosławiu 14. Dywi-

zjonu, podpułkownik Robert Matysek 
został Szefem Wojsk Rakietowych i Arty-
lerii w dowództwie 21. Brygady Strzelców 
Podhalańskich. Przekazanie obowiązków 
odbyło się w jarosławskiej jednostce woj-
skowej 5 czerwca. - Bardzo dziękuję za 
wieloletnią współpracę, za zaangażowa-
nie i wzorowe wypełnianie obowiązków, 
za lata służby obfitujące w wiele znaczą-
cych osiągnięć i sukcesów podległej Panu 
jednostki - mówił podczas uroczystości 
burmistrz Andrzej Wyczawski, który wraz 
ze swoim zastępcą Stanisławem Misią-
giem oraz sekretarzem Janem Biłasem 
wręczył podpułkownikowi Matyskowi 

	 Nowy	dowódca

okolicznościowy list gratulacyjny. Gratu-
lację z okazji objęcia stanowiska dowódcy 
w jarosławskim garnizonie otrzymał tak-
że podpułkownik Sugalski, który po zło-
żeniu meldunku, przekazaniu sztandaru 
i podpisaniu protokołu otrzymał ciupagę 
jako symbol władzy podhalańskiej. Uro-
czystość zakończyła defilada oddziału.

Tomasz Strzębała

Podpułkownik Ryszard Su-
galski na początku czerwca 
przejął obowiązki dowódcy 
14. Dywizjonu Artylerii Samo-
bieżnej im. gen. bryg. Wac-
ława Wieczorkiewicza. 

Symboliczne przekazanie dowództwa.
Ppłk Ryszard Sugalski ukończył Wyższą 
Szkołę Oficerską Wojsk Rakietowych 
i Artylerii oraz specjalistyczny kurs 
szefów sztabów dywizjonów artylerii 
naziemnej, kurs specjalistyczny ofice-
rów wsparcia ogniowego i oficerów 
łącznikowych oraz studia w Akademii 
Obrony Narodowej. Ostatnio był za-
stępcą szefa sztabu dywizjonu artylerii 
samobieżnej w 1. Brygadzie Pancernej 
w Chełmie.

Międzynarodowy Dzień Uczestnika Misji Pokojowych przypa-
da 29.05, jarosławskie Koło Terenowe Stowarzyszenia Kom-
batantów Misji Pokojowych ONZ przeniosło święto na 23.06 
tak, by podczas Dni Jarosławia przybliżyć szerzej profil dzia-
łalności.

Misje Pokojowe 
ONZ

Jarosławskie Koło Terenowe Stowarzy-
szenia Kombatantów Misji Pokojowych 

ONZ działa od 13 lat, skupia 55 osób, 
które były lub są uczestnikami misji po-
kojowych - w chwili obecnej kilka osób 
zostało włączonych do misji pokojowej 
w Afganistanie. Święto było okazją do 
wyróżnień i gratulacji, które w imieniu 
Zarządu Związku Kombatantów RP i By-
łych Więźniów Politycznych wręczał pre-
zes Koła Terenowego w Jarosławiu prezes 
Zbigniew Broś. Wyróżnienie Krzyżem Pa-
miątkowym Zwycięzcom otrzymał bur-
mistrz Andrzej Wyczawski, Medalem Za 
Zasługi dla Stowarzyszenia Kombatantów 
Misji Pokojowych ONZ poseł Tomasz Ku-

lesza, Krzyżem Czynu Zbrojnego Polskiej 
Samoobrony na Kresach Wschodnich RP 
oraz brązowym Krzyżem Za Zasługi dla 
Obronności Kraju naczelnik KTP Joanna 
Mordarska. W sali lustrzanej Centrum 
Kultury i Promocji zorganizowano wy-
stawę dokumentującą 13 lat działalno-
ści Stowarzyszenia w Jarosławiu oraz 
udział żołnierzy w misjach pokojowych.
Polscy żołnierze od 39 lat uczestni-
czą w misjach pokojowych w różnych 
krajach - od Korei, po kraje byłej Ju-
gosławii, Egipt, Liban, Rwandę, Haiti, 
Kongo, Irak, Zatoke Perską, Wietnam, 
Laos, Nigerię oraz obecnie Afganistan. 

Iwona Międlar
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Na zaproszenie burmistrza w Jarosławiu gościły delegacje 
z Michaloviec i Humennego, Vyškova i Użgorodu. Go-

ście mieli okazję zwiedzić Jarosław i jego okolice, uczestniczyć 
w Dniach Jarosławia, a przede wszystkim omówić szczegóły 
współpracy. - Chciałbym, by nasza współpraca się rozwijała i po-
szerzała o poszczególne jednostki: szkoły, placówki kulturalne, 
spółki miejskie, itp. - podkreślał burmistrz Andrzej Wyczawski. 
Spotkania w dniach od 21 do 24 czerwca były okazją do omó-
wienia wspólnych projektów unijnych. Burmistrz z naczelnik 
wydziału inwestycji miejskich Agnieszką Bukową-Jedynak oraz 
naczelnikiem wydziału inwestycji z Użogordu Olgą Traviną roz-
mawiali o wnioskach dotyczących zagospodarowania podzie-
mi pod kamienicami: Orsettich, Attavantich i Gruszewiczów; 
budowy sieci kanalizacyjnej oraz modernizacji stadionu szkol-
nego. Powodów do radości nie brakowało, ponieważ podczas 
pobytu w Jarosławiu, zarówno samorząd Jarosławia, jak i Uż-

Delegacje miast partnerskich
Obchody Dni Jarosławia były okazją do za-
cieśnienia kontaktów między Jarosławiem a 
partnerskimi miastami na Słowacji, w Repub-
lice Czeskiej i na Ukrainie. 

gorodu otrzymał potwierdzenie o zakwalifikowaniu wniosków 
do kolejnego etapu. Burmistrz omówił także szczegóły projektu 
z zakresu turystyki planowanego z samorządem słowackiego 
miasta Humenne. Przypomnijmy, że oba miasta zrealizowały 
już wspólny wniosek w 2010 r. pn. „Zielone Dziedzictwo - Parki 
Jarosławia i Humennego", dzięki któremu park przy ul. Czesła-
wy Puzon ps. „Baśka" został poddany modernizacji. 

Magdalena Rożek

Oficjalne spotkanie w sali lustrzanej.

Wizyta Ambasador 
Bośni i Hercegowiny

Podczas spotkania 29 czerwca br. w gabinecie burmistrza Am-
basador zaprezentowała walory położonego w południowej 

części jej kraju miasta Trebinje. - To najbardziej interesujący 
region, położony blisko Morza Adriatyckiego. Może stanowić 
świetny przystanek w drodze do oddalonego o dwadzieścia 
pięć kilometrów Dubrovnika w Chorwacji. Najlepsze wina Bośni 
i Hercegowiny pochodzą właśnie z Trebinje - zachwalała Kovilijka 
Špirić. Pani Ambasador w jarosławskim samorządzie widziałaby 

Kovilijka Spirić, Ambasador Bośni i Hercego-
winy odwiedziła Jarosław z propozycją na-
wiązania współpracy. W ratuszu spotkała się 
z burmistrzem Andrzejem Wyczawskim i jego 
zastępcami. 

partnera przede wszystkim w dziedzinach turystyki i rolnictwa. 
Ma nadzieję także na realizację wspólnych projektów unijnych. 
Burmistrz Andrzej Wyczawski przedstawił walory Jarosławia 
podczas prezentacji multimedialnej, a także podczas zwiedza-
nia miasta. Wyraził także gotowość do nawiązania współpracy. 
- Bardzo się cieszę, że właśnie nasze miasto stało się obiektem 
państwa zainteresowania. Bardzo chętnie opracujemy szcze-
góły przyszłej współpracy, która może rozwijać się we wszyst-
kich dziedzinach: wspomnianej turystyce czy rolnictwie, ale 
także kulturze, sporcie oraz biznesie - podkreślał. W spotkaniu 
uczestniczyli również: ze strony Ambasady Bośni i Hercegowiny 
Mateusz Zarajczyk oraz wiceburmistrzowie: Stanisław Misiąg 
i Bogdan Wołoszyn. Trebinje to miasto o podobnej wielkości jak 
Jarosław, liczy ok. 35 tys. mieszkańców. Cała gmina liczy ok. 100 
tys. mieszkańców. 

Ewa Kłak-Zaerzecka

Od prawej: M. Zarajczyk, S. Misiąg, K. Špirić, A. Wyczawski, B. Wołoszyn, E. Kłak-Zarzecka.
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Z wizytą w Jarosławiu

Wizytę w Jarosławiu rozpoczęto od 
oficjalnego przywitania gości przez 

zastępcę burmistrza Bogdana Wołoszyna 
i sekretarza miasta Jana Biłasa. Dzien-
nikarze zainteresowani byli sposobem 
realizacji wydatków miejskich, źródłami  
wpływu środków do budżetu miejskiego 
oraz historią miasta. Wizyta na Podkarpa-

Grupa dziennikarzy z Ukrainy 
odwiedziła 6 lipca br. Jaro-
sław. To jedno z kilku miast 
Podkarpacia, jakie zaplano-
wali zobaczyć.

Przez kilka dni jarosławianie mogli obser-
wować budowę tratwy w obozie flisackim, 
który rozbił się nad Sanem obok mostu. 
Gotową tratwą flisacy z Bractwa Miłośni-
ków Ziemi Ulanowskiej pw. św. Barbary wy-
płynęli z Jarosławia 13 czerwca br.  

Flisacy 
nad Sanem

W tym roku pobyt ulanowskich fli-
saków zbiegł się z obchodzonym 

w Jarosławiu „Świętem Sanu". Z okazji 
święta odbył się rajd pieszy, lewobrzeż-
ny od mostu drogowego do dzielnicy 
Stawki. W Centrum Kultury i Promocji 
w kamienicy Attavantich miało miej-
sce spotkanie z flisakami, otwarcie wy-
stawy „Szlakiem flisackim - Jarosław 
i okolice" ze zbiorów Jerzego Czechowi-

cza, prelekcje, a także koncert akorde-
onistów z Państwowej Szkoły Muzycz-
nej I st. im. F. Chopina w Jarosławiu.
Przed trzydniowym spływem do Ulano-
wa pożegnał ich burmistrz Andrzej Wy-
czawski, który spotkał się na brzegu Sanu 
także z burmistrzem Ulanowa Stanisła-
wem Garbaczem i wicemarszałkiem wo-
jewództwa Zygmuntem Cholewińskim.
- Chcemy, by tradycje flisackie prze-

niosły się również do naszego miasta. 
Byłoby to nawiązaniem do historii Jaro-
sławia, gdy rzeka San odgrywała waż-
ną rolę w transporcie towarów - mówi 
burmistrz Andrzej Wyczawski. - Dzięki 
temu miasto zblizyłoby się również do 
Sanu. Zagospodarowanie terenów na 
brzegu rzeki chcemy włączyć do stra-
tegii województwa podkarpackiego.

Ewa Kłak Zarzecka
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Krótka modlitwa przed kolejnym etapem.

Debata na temat wartości życia, podej-
mowania wyborów nawet w najtrud-

niejszych sytuacjach życiowych w oparciu 

Wybrałam życie
To tytuł książki Brygidy Grysiak 
- dziennikarki TVN24, z którą 
w ratuszu 4 czerwca br. od-
była się debata o wartości 
życia.

o zbiór jedenastu reportaży Brygidy Gry-
siak zamkniętych w książce pod tytułem 
„Wybrałam życie" odbyła się w sali narad 
jarosławskiego ratusza. Organizatorem 
spotkania jest Liceum Ogólnokształcące 
im. M. Kopernika - dyr. Zbigniew Tabor 
i Danuta Matusz - opiekun klasy dzienni-
karskiej. Gościem specjalnym była dzien-
nikarka Brygida Grysiak oraz o. Jakub 
Nesterowicz OP.

Iwona Międlar

ciu zaowocuje materiałami promocyjnymi 
i informcyjnymi w mediach ukraińskich. 
Poza Jarosławiem dziennikarze zwiedza-
li m.in. Przeworsk, Przemyśl i Krasiczyn. 
Przewodnik Jerzy Czechowicz rozpoczął 
prezentację miasta od zaproszenia gości 
na wieżę ratuszową, skąd rozpościera się 
piękna panorama Jarosławia. 
Do organizacji wizyty włączyła się Pod-
karpacka Regionalna Organizacja Tury-
styczna, którego członkiem jest m.in. 
Miasto Jarosław. 

Iwona Międlar
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29 czerwca w Centrum Opieki Medycznej w Jarosławiu został oficjalnie otwarty Ośrodek 
Elektrofizjologii i Stymulacji Serca, gdzie rocznie ma być wszczepianych ponad 250 rozrusz-
ników serca.

Nowoczesny ośrodek wyposażony jest w niedawno zaku-
piony angiograf mobilny pozwalający na śledzenie pracy 

serca podczas zabiegu i dokładne umieszczenie rozrusznika. 
Do tej pory mieszkańcy Jarosławia i okolic wymagający tego 
typu leczenia kierowani byli do ośrodków w innych miastach. 
Teraz zabieg zostanie wykonany na miejscu. W oficjalnym ot-
warciu ośrodka wzięli udział parlamentarzyści, przedstawi-
ciele władz wojewódzkich, powiatowych i samorządowych, 
w tym zastępca burmistrza Bogdan Wołoszyn. Otwarcie po-
łączone było z konferencją kardiologiczną, w której uczestni-
czyli ordynatorzy oddziałów kardiologicznych i internistycz-
nych z Podkarpacia i przedstawiciele władz.

 Monika Polita

Nowoczesny sprzęt 
  w Centrum Opieki Medycznej

„Jarosławskie Potyczki Ortograficzne" nominowane zo-
stały do tytułu Kuźnia Mistrzów Mowy Polskiej, który przy-
znawany jest placówkom życia publicznego szczególnie 
zasłużonym w pielęgnowaniu i kultywowaniu najlepszych 
wzorców polszczyzny. Rywalizują z takimi inicjatywami jak: 
Cała Polska Czyta Dzieciom, Jedynka dzieciom, Teatr Pa-
rabuch i Państwowa Wyższa Szkoła Teatralna im Ludwika 
Solskiego w Krakowie.

Nominacja Jarosławskich 
 Potyczek Ortograficznych

Program Mistrz Mowy Polskiej jest jednym z najważniej-
szych wydarzeń dotyczących kultury naszego ojczystego 

języka, powstał w 2000 roku z inicjatywy Bogdana Choj-
ny. Jego celem jest wyłonienie przez grono ekspertów, ale 
także czytelników, internautów i widzów, osób znanych nie 
tylko w skali ogólnopolskiej, ale i w społecznościach lokal-
nych, które posługują się poprawną i barwną polszczyzną 
oraz posiadają niekwestionowane zasługi w jej rozwoju i 
popularyzacji. Z inicjatywy dotychczasowych Mistrzów, wy-
łonionych w latach 2001 - 2011, powołana została Akade-
mia Mistrzów Mowy Polskiej. W ubiegłym roku członkowie 
Akademii Mistrzów Mowy Polskiej powołali do życia nową 
kategorię - Kuźnię Mistrzów Mowy Polskiej, której laurea-

ci są nagradzani za rozbudzanie wrażliwości językowej i ratowa-
nie lokalnych odmian języka. W tym roku szansę na zdobycie tej 
prestiżowej nagrody mają „Jarosławskie Potyczki Ortograficzne".

Głos można oddać:
- na stronie internetowej http://www.mistrzmowy.pl/ (nie częściej 
niż raz dziennie)
- wysyłając kartkę pocztową z nazwiskiem jednego z Nominowa-
nych na adres: Sekretariat Programu Mistrz Mowy Polskiej, ul. Pa-
rowcowa 2/8, 02-445 Warszawa
- wysyłając wiadomość sms o treści: TYP.KUZNIA.POTYCZKI pod 
numer 72480
Zachęcamy do głosowania!

red.

Nowoczesna  prcownia Elektrofizjologii i Stymulacji Sercaw Centrum Opieki Medycznej.
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26 czerwca br. najlepsi uczniowie szkół podległych Bur-
mistrzowi Miasta Jarosławia (8 szkół podstawowych, 6 

gimnazjów, i 1 liceum) zostali zaproszeni na uroczystą galę pod-
sumowującą osiągnięcia i sukcesy kończącego się roku szkolne-
go. W uroczystości uczestniczyli uczniowie i ich opiekunowie, 
zastępca burmistrza Bogdan Wołoszyn, radni na czele z prze-
wodniczącym komisji oświaty RM Antonim Lotyczem, dyrekto-
rzy, nauczyciele szkół oraz przewodniczący Związku Zawodowe-
go NSZZ Solidarność Pracowników Oświaty Jadwiga Piątek oraz 
Andrzej Mamak - przewodniczący Związku Nauczycielstwa Pol-
skiego w Jarosławiu. Spotkanie prowadziła naczelnik Wydziału 
Edukacji i Kultury Fizycznej Magdalena Lehnart. - Edukacja to 
bardzo złożony proces, na razie oceniają was nauczyciele, ale 
przyjdzie czas, gdy sami staniecie przed potrzebą oceny włas-
nego życia: podjętych wyborów, decyzji. Życzę, abyście prze-
szli przez życie z podniesionym czołem i satysfakcją taką, jak 
dziś, gdy jako najlepsi z najlepszych odbieracie dyplomy, słowa 
uznania i gratulacje - takie słowa powiedział w imieniu bur-
mistrza Andrzeja Wyczawskiego zastępca Bogdan Wołoszyn.  

Iwona Międlar

Imponujące wyniki 
32 osoby z najlepszymi wynikami w nauce i 48 laureatów i finalistów konkursów przed-
miotowych i interdyscyplinarnych odebrało w dniu wczorajszym nagrody i wyróżnienia. 
Ogólnomiejskie zakończenie roku szkolnego - to uroczyste podsumowanie 10 miesięcy 
wytężonej pracy uczniów i ich nauczycieli.

Nagrody najlepszym uczniom wręczali zastępca burmistrza Bogdan Wołoszyn i przewodniczący komisji 

oświaty RM Antoni Lotycz

Salę wypełnili uczniowie, opiekunowie , wychowawcy i zaproszeni goście.  

Zdjęcie poniżej: nagrodzeni i wyróżnieni najlepsi uczniowie.
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Anna 
Ostrogska 
  i ks. Jan Twardowski

Nikt nie miał wątpliwości, że tablica poświęcona Annie Os-
trogskiej musi być w gimnazjum. Jej postać nigdy nie opuś-

ciła murów tej szkoły, Księżna ma znaczące miejsce w szkolnym 
programie wychowawczym. Dwaj patroni: ks. Jan Twardowski 
i księżna Anna Ostrogska łączą się ze sobą - powiedziała dyrek-
tor Ewa Jankowska. Tablicę na południowej ścianie budynku wy-
konał Stanisław Lenar (autor m.in. drzwi głównych do Kolegiaty 
w Jarosławiu). Inicjatywa powstania tablicy i upamiętnienia po-
staci księżnej Anny Ostrogskiej powstała trzy lata temu. Podczas 
święta szkoły uroczystego odsłonięcia dokonał zastępca burmi-
strza Bogdan Wołoszyn i dyrektor Publicznego Gimnazjum nr 3 
Ewa Jankowska. Obchody uświetnił jarmark jarosławski stylizo-
wany na czasy Anny Ostrogskiej, gimnazjaliści częstowali trady-
cyjnymi wypiekami, był też kiermasz rękodzieła. Jak zwykle zna-

6 czerwca br. na kilka chwil plac wokół 
Publicznego Gimnazjum nr 3 w Jarosławiu 
przeniósł się do wieku XVII - czasów Anny 
Ostrogskiej - właścicielki Jarosławia z tego 
okresu. Odsłonięcie tablicy pamiątkowej 
poświęconej księżnej Annie to główny punkt 
tegorocznego Święta Szkoły. Mimo, iż patro-
nem Publicznego Guimnazjum nr 3 jest ks. 
Jan Twardowski, Anna Ostrogska jest szcze-
gólnie bliska placówce i jej pedagogom.

lazł się też czas na podsumowania, podziękowania najlepszym 
uczniom, program artystyczny, nagrody. Gimnazjum Publiczne 
nr 3 zorganizowało konkurs historyczny o Jarosławiu poświęco-
ny sylwetce Anny Ostrogskiej, jak informowała dyrektor szkoły, 
na co dzień szkoła pielegnuje historię Jarosławia i kraju. W swo-
im wystąpieniu zastępca burmistrza Bogdan Wołoszyn podzię-
kował za święto szkoły, za pracę wychowawczą i edukacyjną 
jarosławskiej młodzieży. Podczas mszy św. w jarosławskiej ko-
legiacie, ksiądz proboszcz Marian Bocho podkreślał rolę i war-
tość wychowania i wierności ideałom.  Władze samorządowe 
reprezentował poza Bogdanem Wołoszynem - zastępcą burmi-
strza Andrzeja Wyczawskiego, przewodniczący komisji oświaty 
Rady Miasta Antoni Lotycz. W święcie uczestniczyli także m.in.: 
dyrektorzy jarosławskich szkół, poprzedni dyrektorzy Andrzej 
Głąb i Dorota Białek, pracownicy UM Jarosławia w tym Magda-
lena Lehnart - naczelnik Wydziału Edukacji i Kultury Fizycznej, 
zarząd Stowarzyszenia Miłośników Jarosławia z prezesem Da-
riuszem Jasiewiczem, dyrektor Muzeum - Kamienica Orsettich 
Jarosław Orłowski oraz muzealnicy Zofia Bieńkowska i Krystyna 
Kieferling, wykonawca tablicy pamiątkowej Stanisław Lenar, 
Waldemar Mikołowicz - honorowy prezes jarosławskiego od-
działu Stowarzyszenia Osób Represjonowanych w Stanie Wo-
jennym, uczniowie i rodzice. 

Iwona Międlar

Jarmark był miłym zaskoczeniem podczas święta szkoły. Na zdj. zastępca burmistrza B. Wołoszyn i A. Lotycz - przew. komisji oświaty RM oraz uczniowie GP3.
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Rodzina Królowej 

Przedstawiciele szkół imienia Świętej Królowej Jadwigi z całej 
Polski prezentowali placówki i miejscowości, z których po-

chodzą. Do odwiedzenia Jarosławia, zapraszała dyrektor PG 1 
Władysława Macnar. Ambasadorami jarosławskiego PG 1 byli 
także: zastępca dyrektora Alina Walter, ks.Marcin Hunia - ka-
techeta oraz uczniowie: Gabriela Bury, Anna Gaciarz, Jarosław 
Macnar, Mikołaj Rejterowski, Krystian Guzowski. Uczestnicy 
zjazdu uczestniczyli we Mszy św. w katedrze wawelskiej, której 
przewodniczył ks. bp Jan Szkodoń. Po Eucharystii wręczono Sta-
tuetki Perełki 2012 w ramach konkursu organizowanego przez 
the Queen Jadwiga Foundation w Australii. Przedstawicielki 
Rady Rodziny Szkół Jadwiżańskich Lidia Krzyżosiak i Małgorzata 
Grzankowska wręczyły dyplomy laureatom ,,Perełek". Wśród 
nich była uczennica Publicznego Gimnazjum nr 1 Gabriela Bury. 
Kolejny Ogólnopolski Zjazd Rodziny Szkół im. św. Jadwigi Królo-
wej już za pięć lat. Mamy nadzieję, że także kolejni gimanzjaliści 
będą w nim uczestniczyć i godnie reprezentować naszą szkołę 
oraz miasto.

Jarosław Macnar kl.3 F 

W Krakowie odbył się II Zjazd Rodziny Szkół 
im. św. Jadwigi Królowej z okazji 15-lecia ka-
nonizacji Patronki. Nie zabrakło oczywiście 
jarosławskiego Publicznego Gimnazjum nr 1 
im. Św. Królowej Jadwigi.
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Reprezentacja jarosławskiej szkoły  im. Królowej Jadwigi

Dąb pamięci...
Idea sadzenia Dębów Pamięci zakłada, że każde po-
sadzone drzewo upamiętnia ofiarę Katynia, Charko-
wa lub Miednoje. Celem programu jest posadzenie 
na placach przyszkolnych, w parkach, na skwerach 
21 857 dębów. Od 30 maja przed Publicznym Gim-
nazjum nr 2 rośnie dąb upamiętniający urodzonego 
w Jarosławiu porucznika Juliana Stankiewicza.

Inicjatorem powstania pomnika poświęconego Julianowi 
Stankiewiczowi, zamordowanemu w Katyniu w 1940 r. jest 

Stanisław Kiełbowicz przewodniczący Rady Fundacji Pomocy 
Edukacyjnej dla Młodzieży im. Zielińskich. Fundacja włączyła 
się w projekt „Katyń... Ocalić od zapomnienia" zwracając się do 
wszystkich szkół w miejscowościach posiadających własnych 
rodaków „Katyńczyków" z prośbą o upamiętnienie ich Dęba-
mi Pamięci. Do akcji przystąpiło właśnie Gimnazjum nr 2. 30 
maja miał dla uczniów i pedagogów szkoły podwójny wymiar, 
to również święto placówki, której patronem jest ks. Stanisław 
Konarski. W uroczystości uczestniczyła Magdalena Lehnart - 
naczelnik Wydziału Edukacji i Kultury Fizycznej Urzędu Miasta, 
która wraz ze Stanisławem Kiełbowiczem oraz Anna Chuchlą 
dyrektor PG nr 2 odsłoniła pamiątkowa tablicę poświęconą Ju-
lianowi Stankiewiczowi.

Monika Polita Ocalić od zapomnienia - to główna idea sadzenia dębów pamięci. 
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Prezentacja tancerzy.

Od piętnastu lat w Jarosławiu odbywa się Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego, które-
go głównym organizatorem jest Szkoła Tańca Towarzyskiego TAKT Marzeny Przytockiej. Jak co 
roku, tak i tym razem Burmistrz Miasta objął turniej swoim patronatem. 

XV Ogólnopolski Turniej Tańca 

W tegorocznym turnieju  33 kluby taneczne reprezentowało ponad 100 par. 
Dla Taktu Marzeny Przytockiej aż trzy pary wytańczyły pierwsze miejsca. Byli 

to: Roksana Słaby i Krystian Paszyński, Natalia Brzuchacz i Jakub Dudek oraz Doro-
ta Janiec i Michał Łoziński. Zjawiskowe stroje, kolorowy korowód roztańczonych 
par - tak odbieramy turnieje tańca. Dla organizatorów, a przede wszystkim tance-
rzy, to mozolny wielogodzinny maraton. W dniu 24 czerwca 2012 r. w Jarosławiu 
po raz 15. zorganizowano Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego. Turniej ot-
worzył Jan Biłas - sekretarz miasta, występy taneczne trwały całą niedzielę, w go-
dzinach wieczornych podczas finału razem  z  Marzeną Przytocką nagrody w imie-
niu burmistrza Andrzeja Wyczawskiefgo wręczał także sekretarz miasta Jan Biłas.

Iwona Międlar Najlepsi finaliści.
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Młodzi 
 sportowcy

Okolicznościowymi pucharami nagro-
dzono również jarosławskie gimna-

zja za wyniki osiągane w rywalizacji spor-
towej w kategorii dziewcząt i chłopców 
(punktacja łączna). W ceremonii wręcza-
nia nagród uczestniczyli również prezes 
Parafialnego Klubu Sportowego „KOL-
PING" w Jarosławiu ks. Andrzej Surowiec 
oraz nowy tenisista Kolping-u Wang Zeng 
Yi - reprezentant Polski na Olimpiadę 
w Londynie , który od najbliższego se-
zonu reprezentował będzie barwy PKS 
„Kolping" w zawodach superligi tenisa 
stołowego mężczyzn. Miłym akcentem 
tej uroczystości było wręczenie Hono-
rowych Odznak „Zasłużony dla sportu 
jarosławskiego" Annie Antosz oraz Jacko-
wi Solarczykowi - nauczycielom wycho-
wania fizycznego odpowiednio w Szkole 
Podstawowej Nr 4 oraz Szkole Podstawo-
wej Nr 10. 

Marek Piotrowski 

15 czerwca br. w hali sportowej MOSiR blisko stu sportow-
ców ze szkół podstawowych i gimnazjalnych naszego mia-
sta otrzymało z rąk zastępcy burmistrza Bogdana Wołoszyna 
oraz przewodniczącego MSZS w Jarosławiu Bogusława Mu-
sura nagrody oraz dyplomy za osiągnięcia sportowe w mi-
nionym roku szkolnym 2011/2012. 
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15 czerwca burmistrz Andrzej Wyczawski gościł u siebie Wang 
Zeng Yi - nowego zawodnika Parafialnego Klubu Sportowe-
go Kolping - Jarosław, aktualnego indywidualnego mistrza 
Polski i reprezentanta Polski na olimpiadzie w tenisie stoło-
wym. 

29-letni chiński tenisista z polskim 
obywatelstwem, najlepszy polski 

pingpongista przed kilkoma tygodniami 
związał się kontraktem z beniaminkiem 
Superligi - Parafialnym Klubem Sporto-
wym Kolping. Tego samego dnia burmistrz 
Andrzej Wyczawski spotkał się nie tylko 
z popularnym Wandzi, ale również preze-
sem PKS Kolping - ks. Andrzejem Surow-
cem i trenerem pingpongistów Kamilem 
Dziukiewiczem. W spotkaniu uczestniczył 
również zastępca burmistrza Bogdan 
Wołoszyn. Burmistrz Wyczawski wręczył 
zawodnikowi pamiątkową statuetkę i ko-
szulkę z herbem miasta. Później olimpij-
czyk przeniósł sie do hali sportowej gdzie 
pokazał próbkę swoich umiejętności.

Monika Polita

Olimpijczyk w Jarosławiu

Od lewej: ks. Andrzej Surowiec, Wang Zeng Yi, Andrzej Wyczawski i Bogdan Wołoszyn. 
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W niach 15-17 czerwca 2012 r. w Błaszkach 
koło Kalisza odbyły się Mistrzostwa Polski Ju-
niorów Młodszych i Starszych w kickboxin-
gu. Na turnieju spotkało się blisko 100 naj-
lepszych, młodych sportowców z prawie 
40 miast Polski. Jarosławski zawodnik Eryk 
Białowąs wywalczył tytuł wicemistrza Polski 
w swojej klasie! 

Rywalizowali w formule full-contact, w której jest dozwolone 
zadawanie technik z pełną siłą. Jarosław był reprezentowa-

ny jak zwykle przez Klub Sportów Walki Sokół. Do rywalizacji 
został wytypowany  jeden z najlepiej zapowiadających się za-
wodników sekcji, Eryk Białowąs (kat. wag. - 81kg), trenujący 
zaledwie 1,5 roku. Wiara pokładana w Eryka okazała się jak naj-
bardziej adekwatna do jego możliwości, ponieważ w pierwszej 
walce pokonał rywala z Inowrocławia przez nokaut, w kolejnej  
wygrał jednogłośnie na punkty 3:0, tym samym torując sobie 
drogę do finału. W finale spotkał się z doświadczonym zawod-

Wicemistrz Polski 
      w kickboxingu!

nikiem z Radomia i niestety, jeszcze musiał uznać wyższość ze-
szłorocznego Mistrza Polski. Niemniej jednak wywalczył Vice 
Mistrzostwo Polski, co jest osiągnięciem bardzo znaczącym.

 Jacek Bronowski

Wicemistrz Polski Eryk Białowąs z trenerem Jackiem Bronowskim

Celem konkursu było promowanie zagadnień związanych 
z pozytywnym wpływem opakowań szklanych na środowi-

sko naturalne. Uczestnicy   mieli przygotować pracy promują-
cej zachowania uwrażliwiające konsumentów na rolę rodzajów 
wykorzystywanych opakowań w życiu człowieka, wpływie na 
środowisko naturalne i zdrowie człowieka. Konkurs prowadzo-
ny był w dwóch kategoriach: uczniów klas IV - VI szkół podsta-
wowych, którzy mieli przygotować pracę plastyczną oraz dla 
uczniów szkół gimnazjalnych mających przygotować pracę mul-
timedialną - krótki film. Uroczystość podsumowania prowadzi-
ła Magdalena Lehnart - naczelnik Wydziału Edukacji i Kultury 
Fizycznej UM Jarosławia. Na konkurs wpłynęło ogółem 67 prac 
spośród których komisja wyłoniła zwycięzców, którzy otrzymali 
z rąk Bogdana Wołoszyna - zastępcy burmistrza i Piotra Michal-
skiego - przedstawiciela OI Sprzedaż i Dystrybucja Polska sp. z o.
o. nagrody w postaci sprzętu multimedialnego. 

Rafał Żelazo

Szkło to życie
28 czerwca 2012 r. w Centrum Kultury i Pro-
mocji w Jarosławiu miało miejsce podsu-
mowanie konkursu GLASS IS LIFE - SZKŁO TO 
ŻYCIE adresowanego do uczniów szkół pod-
stawowych i gimnazjalnych. 
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Zwycięzcy w kategorii I:
I  miejsce Natalia Marcinkiewicz, 
II Kornelia Kiper, 
III Maja Myszkowska i Aleksandra Wydrzyńska. 
Zwycięzcy w kategorii II: 
I miejsce Natalia Plasło i Róża ,
II Bartłomiej Gilarski,  III Joanna Sroka i Anna Bilikiewicz.
Organizatorem konkursu był Burmistrz Miasta Jarosławia 
i OL Sprzedaż i Dystrybucja Polska sp. z o.o. 

Piotr Michalski i Bogdan Wołoszyn wręczali nagrody zwycięzcom. Na zdj. z Bartłomiejem  

Giklarskim.
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Warsztaty kuglarskie, Fire Show, a także Dni Kultury Japoń-
skiej, to niewielki wycinek tego, co w lipcu działo się na 

terenie Jarosławia. Uczestnicy obcując z rzeczami, o których do 
tej pory nie mieli wielkiego pojęcia, opanowali trudną sztukę 
żonglerki, szczudła, ujarzmili ogień, a także przenieśli się do 
kraju kwitnącej wiśni, gdzie w towarzystwie samurajów, od-
krywali kulturę dalekiego wschodu. W ramach Miasta Sztuki 
do Jarosławia, po raz drugi, przybyli artyści - muzycy, malarze, 
tancerze i aktorzy, a w Sali Lustrzanej odbywały się koncerty, 
wernisaże oraz pokazy, pozwalające zapomnieć o  rutynie dnia 
codziennego. Lipiec za nami, ale już w sierpniu zapraszamy na 
bezpłatne warsztaty fotografii reportażowej, zlot motocyklowy 
- Jarosław 2012, Międzynarodowy Festiwal Muzyki Dawnej. 
Pieśni Naszych Korzeni oraz Lato z Radiem, które w tym roku 
po raz kolejny zagości w Jarosławiu.

Marlena Dudek

Majowa Noc Zwiedzania Rynku, a następnie Dni Jarosławia 
w zasadzie rozpoczęły szereg imprez plenerowych w naszym 
mieście - wydarzeń, które w lipcu, za sprawą organizatorów 
- Burmistrza Miasta Jarosławia, Centrum Inicjatyw Kulturalnych 
oraz Centrum Kultury i Promocji w Jarosławiu; przybrały inno-
wacyjną konwencję, przekształcając Jarosław w nowatorskie 
centrum kultury.

Sezon letni w pełni...

FOT.I.KOWAL(3)

MOK ZAPRASZA
DARMOWA PROJEKCJA BAJEK DLA DZIECI

Wszystkie dzieci, które nie wyjeżdżają na wakacje zapraszamy do 

Miejskiego Ośrodka Kultury na darmowe projekcje bajek w każdy 

poniedziałek, środę i piątek o godz. 11.00 Pokaz bajek odbywać 

się będzie na sali 23 Ip. MOK

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!
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Zanim kolarze dotarli do naszego mia-
sta, do rywalizacji w Mini Wyścigu 

Kolarskim Solidarności przystąpiły dzie-
ci w  czterech kategoriach wiekowych: 
przedszkolnej, uczniowskiej młodszej, 
uczniowskiej średniej i przedgimnazjal-
nej. Po pełnej emocji walce na trasie 

Blisko 900 km liczyła trasa 23. Międzynarodowego Wyścigu Kolar-
skiego Solidarności i Olimpijczyków, który  8 lipca zakończył się w Ja-
rosławiu. Na metę usytuowaną w Rynku jako pierwszy dotarł Ukrai-
niec Witalij Popkow, ale w całym wyścigu triumfował Polak Mariusz 
Witecki.

Mini wyścig 
    mega emocje

wokół Ratusza odbyła się dekoracja zwy-
cięzców. Dyplomy, nagrody i statuetki 
wręczali m.in. zastępca burmistrza Bog-
dan Wołoszyn oraz przewodniczący Za-
rządu Regionu Ziemia Przemyska NSZZ 
Solidarność Andrzej Buczek. 

Młodzi rowerzyści w walce o złoto. Wyżej: z satysfakcją odbierali gratulacje od wiceburmistrza B. Wołoszyna.
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Jarosław 
metą Wyścigu

Kolarze wystartowali w środę 4 lipca 
w Łodzi. Trasę wyścigu podzielono 

na sześć etapów. Ostatni etap z Jasła 
do Jarosławia wygrał Witalij Popkow 
(Ukraina/Lampre Continental) 3:53.47 
ale w  całych zawodach triumfował Ma-
riusz Witecki z grupy Bank BGŻ. W kla-
syfikacji generalnej drugie miejsce zajął 
Bartosz Huzarski, a trzecie Adam Pierzga 
(Team Netapp). Klasyfikację punktową 
wygrał Andre Schulze (Team Natapp), 

Klasyfikacja generalna:

 1. Mariusz Witecki 
 (Bank BGŻ) 21:32.15
 2. Bartosz Huzarski 
 (Team NetApp) strata 5 s
 3. Adam Pierzga 
 (reprezentacja Polski) 37
 4. Andrea Palini 
 (Włochy/Team Idea) 59
 5. Marko Kump 
 (Słowenia/Adria Mobil) 1.00
 6. Matej Mugerli 
 (Słowenia/Adria Mobil) 1.03  
 

Wyniki 6. etapu Jasło-Jarosław 
(165,2 km):

1. Witalij Popkow (Ukraina/Lampre   
 Continental)3:53.47
2. Nikołaj Trusow (Rosja/Rusvelo)   
 strata 6 s
3. Andrea Palini (Włochy/Team   
 Idea)
4. Tino Thomel (Niemcy/Team NSP-  
 Ghost)
5. Bartosz Huzarski (Polska/Team   
 Netapp) 
6. Michael Schweizer (Niemcy/Nu  
 trixxion Abus)...
13. Mariusz Witecki (Bank BGŻ)   
 wszyscy ten sam czas

Zdobywca pucharu w 6. etapie wyścigu.

górską - Marokańczyk Mouhcine Lahssai-
ni, a młodzieżową jego kolega Soufiane 
Haddi. Drużynowo zwyciężyła ekipa Idea. 
W tegorocznym wyścigu wzięło udział 21 
zespołów polskich i zagranicznych w tym 
dwie reprezentacje narodowe - Polski 
i  Maroka. Organizatorami zawodów byli 
Łódzkie Stowarzyszenie Kultury Fizycz-
nej, Sportu, Rekreacji i Turystyki Peleton, 
Ministerstwo Sportu i Turystyki, Urząd 
Miasta Jarosławia oraz MOSiR Jarosław.

Tomasz Strzebała

FO
T.

J.C
ZA

RN
IE

CK
I



  NR 7/2012

w
w

w
.ja

ro
sl

aw
.p

l/b
iu

le
ty

n

�4


