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składamy Państwu najlepsze życzenia 
obfitych darów Zmartwychwstałego Pana,

Jego błogosławieństwa na każdy dzień,
głębokiej paschalnej radości, żywej wiary,
nadziei i miłości oraz prawdziwego pokoju

Burmistrz Miasta Jarosławia 

Andrzej WyczawskiPrzewodniczący Rady Miasta

Jarosław Pagacz

            Z okazji  
Świąt Wielkanocnych

Organizatorem konkursu „Na najlepszą stronę internetową 
jednostki samorządowej województwa podkarpackiego" jest 
tygodnik „Nowe Podkarpacie", a patronują mu: Marszałek 
Województwa Podkarpackiego i Wojewoda Podkarpacki.  

www.podkarpacie.media.pl/index.php/gosuj-w-rankingu-
2013/131-ranking-stron-internetowych/407-kategoria-
miasto

ZAPRASZAMY  
do głosowania na stronę 
Urzędu Miasta!
Głosowanie trwa do 21 maja br. 
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Trzymają Państwo w ręce jubileuszowy - 250 
numer Biuletynu Informacyjnego Miasta Ja-

rosławia. Pierwszy numer samorządowego pisma 
wydany został w  lutym 1993 roku. Od dwudzie-
stu lat staramy się być blisko jarosławian, infor-
mując o sprawach bieżących miasta, zgodnie z 
założeniami twórców pisma, jesteśmy platformą 
informacyjną pomiędzy mieszkańcami, a władzą 
Miasta Jarosławia.

Początki samorządności po upadku komunizmu w Polsce nie 
były łatwe, włodarze miasta i wsi borykali się ze sporymi zanie-
dbaniami wynikającymi z centralizacji, jaka prowadzona była 
przez kilkadziesiąt lat. Oczekiwania jarosławian wobec nowej 
władzy samorządowej były ogromne, miasto walczyło z potęż-
nym zadłużeniem. Aby w jasny i czytelny sposób informować 
społeczeństwo o podejmowanych decyzjach ówczesny Zarząd 
Miasta, a w szczególności: śp. burmistrz Stanisław Hajnus, wi-
ceburmistrz Adam Międlar, naczelnik Wydziału Spraw Oby-
watelskich i kierownik USC Andrzej Wyczawski oraz Stanisław 

Marmuźniak - naczelnik  Wydziału Gospodarki Komunalnej  
i Mieszkaniowej oraz przewodniczący Rady Miasta I kadencji 
Jarosław Pagacz podjęli decyzję o powołaniu do życia Biuletynu 
Informacyjnego. Pismo w założeniu miało być bezpłatne.  Na 
łamach wydawnictwa ukazywały się artykuły  pracowników 
Urzędu Miasta, sprawozdania z obrad sesji pisane przez prze-
wodniczącego RM, sprawy bieżące omawiali naczelnicy po-
szczególnych wydziałów. Biuletyn zawierał także komentarze 
wydarzeń globalnych z perspektywy Jarosławia i problemów 
jego mieszkańców.  
O wszystkich trudnościach ale też sukcesach władzy samorzą-
dowej  informowani byli mieszkańcy dzięki właśnie Biuletynowi 
Informacyjnemu. Szczegółowa informacja często okraszona ko-
mentarzem na temat wyborów parlamentarnych, czy samorzą-
dowych także znajdowała miejsce na łamach wydawnictwa. 
Przez dwadzieścia lat biuletyn zmieniał się dla Państwa, począt-
kowo był ubogi graficznie (oczywiście patrząc na to z dzisiejszej 
perspektywy, wówczas nie było takich możliwości) obecnie wy-
gląda zupełnie inaczej, jest bogata szata graficzna, ma więcej 
stron. Biuletyn zmienia się i idzie w zgodzie z rozwojem technik 
wydawniczych, graficznych oraz oczekiwaniami jarosławian. 

Iwona Międlar

Od lewej: okładka pierwszego numeru Biuletynu - luty 1993 r.; następnie 
przykładowe okładki wydań okolicznościowych: np. symboliczne pożegnanie 
Ojca Świętego Jana Pawła II przez jarosławian - kwiecień 2005, 100. rocznica 
Wystawy Przemysłowo-Rolniczej - luty 2007.

Pierwsza winietka pisma samorządowego projektu artysty Stanisława Lenara. 
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informacyjny

1. Samorząd:
a) sprawozdania z Sesji Rady Miasta,
b) Uchwały Rady Miasta,
c) Zarządzenia Burmistrza Miasta,
d) Komisje Rady Miasta,
e) funkcjonowanie Urzędu Miasta,
f) wybory samorządowe,
g) Honorowi Obywatele Miasta.
2. Kultura:
a) uroczystości patriotyczne, 
b) imprezy organizowane przez 
Centrum Kultury i Promocji, Miejski 
Ośrodek Kultury i Urząd Miasta,
c) działalność innych instytucji kultu-
ralnych.
3. Oświata:
a) przedszkola,
b) szkoły podstawowe,
c) gimnazja,

Od 1993 r. roku wydawcą Biule-
tynu była Rada i Zarząd  Miasta 
Jarosławia, zaś od 2002 r. jest 
Urząd Miasta Jarosławia. 

W 1993 r. nakład miesięcznika  
o objętości 8 stron, wynosił  
1000 egzemplarzy. 

Od 1997 r. periodyk ma już  
od 12 do 16 stron i nakład  
1500 egzemplarzy. 

Od 1998 r. Zarząd Miasta podjął 
decyzję o nakładzie 2000 egzem-
plarzy. 

Od 2007 r. nakład wynosi  
2500 egzemplarzy. 

Od 2010 r. Biuletyn wydawany 
jest w nakładzie 3000 egzempla-
rzy. Wydania mają objętość od 
12 do 32 stron. 

d) szkoły średnie i wyższe,
e) nauczyciele,
f) biblioteki.
4. Sport i turystyka:
a) szkoły,
b) rozgrywki z udziałem młodzieży,
c) imprezy turystyczne,
d) targi i szkolenia.
5. Współpraca zagraniczna:
a) współpraca międzynarodowa,
b) uroczystości i imprezy o zasięgu  
międzynarodowym,
c) targi turystyczne.
6. Inwestycje:
a) z udziałem kapitału Unii Europejskiej,
b) inwestycje własne, dotacje dla  
innych podmiotów,
7. Działalność stowarzyszeń  
społecznych i charytatywnych.
8. Historia miasta

Biuletyn Miasta Jarosławia kolportowany jest do szkół, przedszkoli, jednostek 
podległych Burmistrzowi, instytucji powiatowych oraz poprzez księgarnie i kioski. 

 
Podstawowe dane

•

•

•

•

•

•

Tematyka podejmowana w Biuletynach:
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DROGA KRZYŻOWA 
ulicami miasta 

Tradycyjnie już wierni w skupieniu i modlitwie rozważali 
stacje Drogi Krzyżowej na trasie od kościoła NMP Królo-
wej Polski do Kolegiaty. Na pamiątkę męczeńskiej drogi 
Jezusa drewniany krzyż ponieśli przedstawiciele parafii, 
instytucji, różnych grup społecznych i zawodów. Urząd 
Miasta Jarosławia reprezentowali tym razem zastępca 
burmistrza Bogdan Wołoszyn oraz radni RM Andrzej Li-
chończak, Janusz Szkodny i Antonii Lotycz. Drogę Krzyżo-
wą poprowadził archiprezbiter jarosławski ks. prałat An-
drzej Surowiec.

Tomasz Strzębała
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Kolejny raz mieszkańcy Jarosławia i okolic mo-
gli uczestniczyć w Drodze Krzyżowej, która w 

piątek 15 marca przeszła ulicami naszego miasta. 
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Działając na podstawie ustawy o publicznym transporcie zbio-
rowym Rada Miasta podjęła uchwałę określającą przystanki 
komunikacyjne, których właścicielem lub zarządzającym jest 
Miasto. Uchwała określa również warunki i zasady korzystania 
z nich przez przewoźników. Radni głosowali również nad pro-
jektem uchwały w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych 
będących własnością Miasta oraz udzielenia bonifikaty od ceny 
sprzedaży. Podczas sesji radni poparli pomysł uhonorowania 
Marii Turzańskiej poprzez nadanie jej imienia Sali Lustrzanej 
w CKiP. Nadanie imienia Sali Lustrzanej Kamienicy Attavantich, 
pozwoli ocalić od zapomnienia osobę i dzieło znakomitej pia-
nistki - Marii Turzańskiej. To właśnie ta sala w latach 1903-1939 

Określenie zasad sprzedaży lokali mieszkal-
nych stanowiących własność Miasta czy nada-

nie imienia Sali Lustrzanej w Centrum Kultury i 
Promocji, tym między innymi zajmowali się radni 
podczas XLVIII sesji Rady Miasta, 25 lutego. 

47. Sesja Rady Miasta 
28 stycznia 2013 r.

była siedziba Towarzystwa im. Fryderyka Chopina oraz Szkoły 
Muzycznej, którą Turzańska prowadziła. Ponadto radni wpro-
wadzili kilka zmian w budżecie, między innymi przekazali 25 
tys. zł na roboty dodatkowe związane z instalacją elektryczną 
na budowanym przedszkolu na os. Kombatantów. Ten projekt 
uchwały wywołał dyskusję wśród radnych. Radna Dorota Lis 
poprosiła, o wyjaśnienie skąd pojawiły się roboty dodatkowe. 
Jak się okazało, roboty dodatkowe wynikły na etapie montażu 
nowoczesnych grzejników. Nie przewidziano do nich zasilania 
elektrycznego. - Nie przewidziano tego, ani w projekcie, ani  
w przedmiarze. Stąd też roboty dodatkowe. Chociaż jest to 
bardzo duża inwestycja, za ponad 5 mln zł lecz po raz pierwszy 
zdarzyła się taka sytuacja, kiedy muszą zostać wykonane roboty 
dodatkowe za kwotę 25 tys. zł – wyjaśniła naczelnik Wydziału 
Inwestycji Miejskich Agnieszka Bukowa-Jedynak. Radny Wa-
cław Spiradek stwierdził, że przez cały czas projektowania i póź-

niej budowy obiektu przedszkolnego technologia zmieniała się 
na coraz bardziej nowoczesną i innowacyjną. I rozumie, że mo-
gła wyniknąć taka sytuacja, której wcześniej nie uwzględniono. 
Radni projekt uchwały przegłosowali większością głosów.
Sesję zakończył przegląd stanu mienia komunalnego. Jak poin-
formował naczelnik Wydziału Geodezji i Gospodarki Nierucho-
mościami Marek Bajdak, w chwili obecnej gmina jest właści-
cielem 292,3 ha terenów w Jarosławiu. Na ten areał składa się 
szereg rodzajów nieruchomości i tak: drogi publiczne gminne 
stanowią obecnie 42,2 ha. W grudniu ubiegłego roku miasto 
otrzymało od GDDKiA jeszcze 18,2 ha. Przejęte zostały ulice: 
Krakowska, Jana Pawła II, Grunwaldzka, 3-go Maja oraz Kra-
szewskiego i odcinek ulicy Kruhel. Drogi wewnętrzne gminne, 
które są także własnością gminną wynoszą 12,8 ha są to za-
równo drogi osiedlowe, polne i drogi pełniące funkcje dojazdo-
we, komunikacyjne do nieruchomości. Z dużych pozycji sporo 
powierzchni zajmują cmentarze bo, aż 25,4 ha, parki miejskie 
- 10,2 ha,  a ogródki działkowe - 41,8 ha. Łącznie w użytkowa-
niu wieczystym znajduje się 627 działek, których powierzchnia 
łączna wynosi prawie 65 ha. Są to grunty, które przynoszą stały, 
bieżący dochód w postaci opłat rocznych, ale z tego całego are-
ału należy wyłączyć prawie 20 ha zwolnionych z tych opłat (są 
to tereny zajęte pod ogródki działkowe). Po informacji przed-
stawionej przez naczelnika Bajdaka pytania zadawali radni. 
Radny Wacław Spiralek pytał o nieruchomości, które nie zostały 
skomunalizowane, Maria Batiuk o mienie komunalne o nieure-
gulowanym stanie prawnym, zwłaszcza o budynki, które z tego 
powodu do dzisiaj niszczeją.

Monika Polita

48. sesja Rady Miasta 
25 lutego 2013 r.

W poniedziałek, 28 stycznia odbyła się pierw-
sza w 2013 r. sesja Rady Miasta Jarosławia. 

Podczas obrad radni przyjęli dziewięć uchwał. 
Wcześniej zatwierdzili plan pracy Rady Miasta  
i plan pracy Komisji Rewizyjnej na 2013 r. 

W porządku obrad sesji znalazło się między innymi sprawoz-
danie z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Miasta za ubiegły 
rok. W 2012 r. Komisja odbyła 4 posiedzenia, przeprowadziła 3 
kontrole problemowe, 1 kontrolę sprawdzającą oraz rozpatrzy-
ła 1 skargę. Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym dokonała 
również szczegółowej analizy: wykonania budżetu Miasta Jaro-
sławia za 2011r, sprawozdania finansowego, informacji o stanie 
mienia Gminy Miejskiej Jarosław i na tej podstawie przygoto-
wała wniosek do Rady Miasta o udzielenie absolutorium bur-
mistrzowi. Sprawozdanie przedstawiła Przewodnicząca Komisji 
Rewizyjnej Alicja Pelc. Ponadto, w tym dniu RM przyjęła plan 
pracy Komisji Rewizyjnej oraz plan pracy Rady Miasta na 2013 
r. W planie pracy RM znalazł się m. in. przegląd stanu mienia 
komunalnego, omówienie stanu dróg, omówienie działalności 
spółek miejskich, informacja o przygotowaniach do wdrożenia 
nowego systemu odbioru i utylizacji odpadów komunalnych. 
Przewodniczący Rady Jarosław Pagacz nadmienił, że podobnie, 
jak plan pracy RM, tak samo plan pracy KR na rok 2013, radni 
mogą zmienić w trakcie roku, wprowadzając jakieś nowe tema-
ty, którymi chcieliby się zająć.
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Podczas ostatniej sesji radni podjęli również dziewięć uchwał. 
A wśród nich uchwałę wprowadzającą zmiany w budżecie,  
w myśl której 10 tys. zł zostanie przeznaczone na realizację za-
dania: „dostarczanie produktów żywnościowych do punktów 
wydawania żywności oraz jej dystrybucja dla najuboższych 
mieszkańców miasta Jarosławia w ramach Europejskiego Pro-
gramu Pomocy Najbardziej Potrzebującym PEAD”. Po głosowa-
niu nad tym projektem radna Grażyna Prząda podziękowała 
burmistrzowi Andrzejowi Wyczawskiemu za wygospodarowa-

„Tu się wszystko zaczęło" - mówił o swoim rodzinnym mieście 
nowy honorowy obywatel tuż po odebraniu aktu nadania tytułu. 
Prof. dr. hab. n. med. Piotrowi Podolcowi tytuł został przyznany 
w uznaniu dla znaczących osiągnięć na polu nauki oraz za ofiar-
ną, niezwykle życzliwą pomoc udzieloną pacjentom. Uchwałę w 
tej sprawie Rada Miasta podjęła podczas sesji 28 grudnia 2012 
r. Akt nadania tytułu uhonorowanemu wręczył Przewodniczą-

Profesor zwyczajny Uniwersytetu Jagiellońskiego, wybitny lekarz, urodzony w Jarosławiu – Piotr 
Podolec, w poniedziałek, 18 marca odebrał akt nadania tytułu Honorowego Obywatela Miasta Ja-

rosławia. 

Piotr Podolec 
Honorowym Obywatelem Miasta Jarosławia

nie w budżecie miasta kwoty na ten cel. Podkreśliła, że z tej 
formy pomocy korzysta około 5 tys. mieszkańców. Radni podję-
li również uchwałę w sprawie sprzedaży nieruchomości. Jedna  
z interpelacji dotyczyła za wysokich pni pozostawionych po 
wycince drzew, która miała miejsce w grudniu ubiegłego roku 
na Placu Konstytucji oraz przy ul. Konfederackiej. Sprawę poru-
szyła radna Alicja Pelc. Zwróciła uwagę, że pień powinien mieć 
wysokość 10 cm i poprosiła o dopełnienie tego obowiązku.

Monika Polita

cy Rady Miasta Jarosław Pagacz, a gratulował m. in. burmistrz 
Andrzej Wyczawski. Profesor dziękując władzom miasta za 
uznanie wspomniał swoich rodziców, bliskich oraz nauczycieli 
podkreślając, że bez nich nie byłoby go w tym miejscu. Piotr 
Podolec jest specjalistą z zakresu kardiologii, profesorem nauk 
medycznych, kierownikiem Kliniki Chorób Serca i Naczyń Uni-
wersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum, a także konsul-

tantem wojewódz-
kim w dziedzinie 
kardiologii. Stale 
podkreśla swoje 
związki  z Jarosła-
wiem, otaczając 
szczególną opieką 
i życzliwością pa-
cjentów ze swojego 
rodzinnego miasta.

Monika Polita

Akt nadania tytułu wręczył przewodniczący RM Jarosław Pagacz. Gratulacje Honorowemu Obywatelowi złożył burmistrz Andrzej Wyczawski.

prof. dr hab. n. med.
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Rozmowa z burmistrzem 
Andrzejem Wyczawskim 
0 wiosennych porządkach  
i zaplanowanych zadaniach 

Panie burmistrzu początek wiosny to nie tylko czas 
Świąt Wielkanocnych, ale także gruntownych porząd-
ków. Nawiązując do naszego miasta, przypomina Pan  
o obowiązku dbania o czystość.

Tak, rzeczywiście zachęcam jarosławian do troski o porzą-
dek w swoim otoczeniu. Jest to szczególnie istotne teraz, 
gdy topniejący śnieg odsłonił wszystkie nieczystości. Pa-
miętajmy, że o wyglądzie naszego miasta decydujemy tak 
naprawdę my wszyscy, co oczywiście nie zwalnia służb 
miejskich od wypełniania swoich obowiązków.

Wspominając o wyglądzie Jarosławia, trudno pominąć 
kwestię estetyki reklam na ulicach, która była porusza-
na chociażby na ostatniej sesji Rady Miasta…

To bardzo istotny, ale złożony problem. Wynika on za-
równo z nieuporządkowanego systemu prawnego, jak też 
braku wrażliwości wielu właścicieli kamienic czy sklepów. 
Wszyscy zachwycamy się innymi miastami i estetycznie 
zaprojektowanymi w nich obszarami zabytkowymi, nie-
stety nie wszyscy biorą pod uwagę, że tak mógłby też 
wyglądać Jarosław.  Popatrzmy na ulicę Grodzką, któ-
ra powinna być reprezentacyjnym deptakiem miasta; 
nie ma chyba drugiej tak zaśmieconej reklamami ulicy  
w Jarosławiu. Dlatego w tej kwestii cały czas prowadzimy 
działania… 

Zapowiada Pan, że ten i przyszły rok będzie czasem re-
montów dróg miejskich i powiatowych w naszym mie-
ście…

Informowałem niejednokrotnie, że przez ostatnie dwa 
lata skupiliśmy się na budowie łącznika do obwodnicy. Na 
ten cel wydaliśmy 8,5 mln złotych. Ale już teraz, w bu-
dżecie na rok bieżący, zarezerwowaliśmy kwotę 2,7 mln 
złotych na remonty i modernizacje 17 dróg miejskich oraz 
powiatowych. Planowana jest m.in. budowa przedłużenia 
ul. Konfederackiej, połączenia ulic Przemysłowej i Chro-
brego, budowa ul. Elektrownianej, Raszyńskiej, ale także 
budowa parkingu na os. Wojska Polskiego, zmodernizu-
jemy ulice: Zacisze, Społeczna, Dojazdowa, Wodna, Sło-
neczna, Narutowicza, Legionów, Łokietka, Kolaniki, Głę-
boka, Kruhel Pełkiński. Miasto dołoży też 400 tys. złotych 

do modernizacji dróg powiatowych, o ile Powiat zawrze 
takie zadanie w swoim budżecie. Czeka nas także grun-
towna przebudowa ulicy Pruchnickiej łącznie z niebez-
piecznym skrzyżowaniem z ulicą Słowackiego. Wprawdzie 
to nie jest zadanie naszego samorządu, ale jako Miasto 
monitorowaliśmy przebieg ustaleń dotyczących tego te-
matu. Realizowane będą również inne zadania, jak prace 
przy podziemnej trasie turystycznej pod kamienicami Ry-
nek 4,5,6 oraz przy remoncie Bramy Krakowskiej.

Wspomina Pan o remoncie dróg, a czy będzie również 
kontynuowana wymiana lamp oświetleniowych?

Oczywiście, w tegorocznym budżecie zaplanowaliśmy 
pieniądze na uzupełnienie wyciętych przez Rejon Energe-
tyczny lamp. To zadanie dość kosztowne, zarezerwowali-
śmy ponad milion złotych na zadanie związane z oświe-
tleniem miasta. 

Niedawno dowiedzieliśmy się o dodatkowych środkach 
na inwestycje w placówkach oświatowych i sporto-
wych…

Tak termomodernizacja dotyczy Szkół Podstawowych nr 4 
i 10 oraz Miejskiego Przedszkola nr 1, Miejskiego Ośrod-
ka Sportu i Rekreacji, a także przeprowadzimy remonty 
dachów,  izolacje fundamentów w innych placówkach. 
Prawie 500 tys. zł przeznaczono w budżecie na budowę  
i remont placów zabaw w mieście. Ważne zadanie to kon-
tynuacja budowy przedszkola na os. Kombatantów.

Panie burmistrzu na zakończenie poruszmy jeszcze kwe-
stię odpadów komunalnych, to temat budzący ostatnio 
najwięcej emocji…

Całe zamieszanie z gospodarką odpadami komunalnymi 
wiąże się z wadliwie skonstruowaną ustawą, która jesz-
cze przed wejściem w życie była nowelizowana. Na gminy  
w Polsce spada bardzo dużo obowiązków, wszyscy musimy 
się z tym uporać. O szczegółach na bieżąco informujemy 
Państwa, między innymi w bieżącym wydaniu Biuletynu, 
gdzie wyjaśniam kwestię obowiązku składania deklaracji 
m.in. przez takie podmioty jak spółdzielnia mieszkanio-
wa. 
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Od 19 grudnia 2012 r. dotychczasowe drogi krajowe przebiegające przez miasto stały się drogami 
gminnymi. To pociąga za sobą prawa i obowiązki zarówno dla nowego zarządcy, jak i osób korzy-

stających z pasa drogowego. 

Nowe drogi, nowe obowiązki

- Chciałem zdementować pogłoski krą-
żące wśród mieszkańców Jarosławia, że 
oddana w grudniu obwodnica stanie się 
drogą płatną dla wszystkich pojazdów, 
również samochodów osobowych. Nie 
jest to prawdą. Oczywiście, stanie się 
ona, jako droga krajowa, płatna dla samo-
chodów ciężarowych i autobusów. Takie 
opłaty elektroniczne są już pobierane od 
lipca 2011 r. na większości krajowych dróg 
- wyjaśnia burmistrz Andrzej Wyczawski. 

Od 30 marca br. obwodnica 
Jarosławia zostanie objęta 

systemem viaTOLL, zajmującym 
się pobieraniem opłaty elektro-
nicznej. Opłatom tym podlegają 
samochody ciężarowe, autobu-
sy, samochody z przyczepą lub 
lawetą o masie powyżej 3,5 tony, 
ale nie samochody osobowe. 

System viaTOLL na obwodnicy

Po oddaniu obwodnicy do użytku Generalna Dyrekcja Dróg Kra-
jowych i Autostrad Oddział w Rzeszowie przekazała miastu w 
zarząd dotychczasowe drogi krajowe: 3-go Maja, pl. Mickiewi-
cza, Grunwaldzką, Jana Pawła II, Krakowską oraz Kraszewskie-
go, Pełkińską od skrzyżowania z ul. Kraszewskiego do ul. Kruhel 
Pełkiński oraz ul. Kruhel Pełkiński do węzła S2.

FOT. M. MŁYNARSKASkrzyżowanie ulic Grunwaldzkiej, Lubelskiej i Sikorskiego.

Zgodnie z ustawą z dnia 21 marca 
1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. 
z 2007 r. Nr 19, poz. 115, z późn. zm.) 
umieszczenie w pasie drogowym re-
klam, a także zajęcie pasa drogowego 
na prowadzenie robót, umieszczenie 
w nim urządzeń infrastruktury tech-
nicznej, obiektów budowlanych nie-
związanych z zarządzaniem drogami 
wymaga zezwolenia w drodze decyzji 
administracyjnej oraz uiszczenia odpo-
wiednich opłat określonych w uchwa-
le Rady Miasta Jarosławia nr 98/XII/07 
z 28 maja 2007 r. Osoby lub podmioty, 
które zamierzają zająć pas drogi do tej 
pory będącej drogą krajową, a od 19 
grudnia ub.r. drogą gminną, np. przez 
ustawienie rusztowania, przyłącza 
mediów, a także przez umieszczenie 
w pasie drogowym reklam i nośników 
reklamowych, zobowiązane są złożyć 

wniosek w Kancelarii Urzędu Miasta Jarosławia lub skontak-
tować się osobiście lub telefonicznie (16 624 87 74) z Wydzia-
łem Dróg Urzędu Miasta Jarosławia. Wniosek można pobrać 
ze strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu 
Miasta Jarosławia (http://www.bip.jaroslaw.um.gov.pl/ w za-
kładce SPRAWY DO ZAŁATWIENIA/FORMULARZE DO POBRA-
NIA). 

Ewa Kłak-Zarzecka

FOT. ARCHIWUM EUROVIA  
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Pieniądze na docieplenie i kolektory

Zarząd Województwa Podkarpackiego przyznał Gminie Miej-
skiej na termomodernizację budynków użyteczności publicznej 
2 mln zł. Z budżetu miasto dołoży do dotacji 727 tys. 312 zł 88 
gr. W ramach inwestycji zostaną docieplone ściany zewnętrz-
ne budynków:  Szkoły Podstawowej nr 4, Szkoły Podstawowej 
nr 10 i Miejskiego Przedszkola nr 12. W przedszkolu dodatko-
wo zostanie wymieniona kotłownia, zamontowane będą także 
kolektory słoneczne. Termomodernizacja zostanie wykonana 

Prawie 3,5 mln zł otrzymała Gmina Miejska Jarosław ze środków Europejskiego Funduszu Rozwo-
ju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 

2007-2013. 

System viaTOLL jest oparty na technologii komunikacji bezprze-
wodowej krótkiego zasięgu. Składa się z dwóch elementów: 
urządzenia pokładowego viaBOX zamontowanego w samocho-
dzie oraz anten rozmieszczonych przy płatnych drogach. W tym 
celu w 2011 r., przy każdym wjeździe oraz wyjeździe z płatnej 

drogi, zbudowane zostały specjalne bramownice wyposażone 
w anteny. Kiedy pojazd wyposażony w viaBOX mija bramow-
nicę, opłata nalicza się automatycznie. Urządzenie informuje 
o tym kierowcę pojedynczym sygnałem. Kierowca nie musi za-
trzymywać się  w celu uiszczenia opłaty.  

Ewa Kłak-Zarzecka

również w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji. Kolejne środki 
w wysokości 1 mln 403 tys. 970 zł 24 gr to dotacja na zamon-
towanie w MOSiR instalacji niekonwencjonalnych źródeł ener-
gii wspomagających system grzewczy przy pomocy kolektorów 
słonecznych, pomp ciepła oraz ciepła odzyskanego z agregatu 
chłodniczego. Do tej inwestycji miasto dołoży 783 tys. 850 zł 46. 

Ewa Kłak-Zarzecka

GMINA MIEJSKA JAROSŁAW OTRZYMAŁA PRAWIE 3,5 MLN ZŁ  

ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO 
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Szkoła Podstawowa nr 4. Szkoła Podstawowa nr 10.

Miejskie Przedszkole nr 12. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji.
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OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA JAROSŁAWIA  
w sprawie obowiązku złożenia deklaracji o wyso-
kości opłaty za gospodarowanie odpadami komu-
nalnymi.

Burmistrz Miasta Jarosławia przypomina o obowiązku ciążącym 
na właścicielach nieruchomości zamieszkałych (domy jednoro-
dzinne, wielorodzinne - dla zabudowy wielorodzinnej deklara-
cję w imieniu mieszkańców składa Zarządca Nieruchomości) 
oraz właścicielach nieruchomości niezamieszkałych (przed-
siębiorstwa, urzędy, szkoły, szpitale, ogrody działkowe, lokale 
gastronomiczne, lokale handlowe, itp.), na których powstają 
odpady komunalne, wynikających z ustawy z dnia 13 września 
1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 
2012, poz. 391, z późn. zm.) t.j. o złożeniu deklaracji o wysoko-

ści opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Druk  deklaracji  można pobrać w kancelarii Urzę-
du Miasta Jarosławia (Rynek 1, Ratusz, parter, pokój 
nr 2); w Referacie Gospodarki Odpadami - Wydział 
Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochro-
ny Środowiska (Rynek 6, I piętro, pokój nr 10) lub 
ze strony internetowej Urzędu Miasta Jarosławia: 
www.jaroslaw.pl/gospodarka-odpadami

Wypełnione deklaracje należy złożyć w ww. Referacie Gospo-
darki Odpadami (Rynek 6, pokój nr 10) lub w kancelarii Urzędu 
Miasta Jarosławia (Rynek 1, pokój nr 2) w nieprzekraczalnym 
terminie do 31 marca 2013 r.
W przypadku niezłożenia deklaracji w wymaganym terminie 
na właścicieli lub innych użytkowników nieruchomości zostaną 
wydane decyzje administracyjne, określające wysokość opłaty 
za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać od pracowni-
ków Referatu Gospodarki Odpadami w Wydziale Gospodarki 
Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska, tel. 16 624 
87 89, w godzinach od 7.30 do 15.30 oraz na stronie Urzędu 
Miasta Jarosławia: www.jaroslaw.pl/gospodarka-odpadami 

                                                                            

Złóż deklarację!  
termin mija 31 marca 2013 r.
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W związku z licznymi pytaniami mieszkańców Spółdzielni Mieszkaniowej w Jarosła-
wiu, dotyczącymi składania deklaracji o wysokości opłaty z tytułu odbierania odpadów -  
Burmistrz Miasta Jarosławia informuje, że obowiązki właściciela nieruchomości określone 
w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w przypadku Spółdzielni Miesz-
kaniowej spoczywają na Zarządzie Spółdzielni Mieszkaniowej.

W związku z koniecznością składania deklaracji o wysokości 
opłaty z tytułu odbierania odpadów informuję, że w imieniu 
osób zamieszkałych na terenie Spółdzielni Mieszkaniowej do-
kument taki składa Zarząd Spółdzielni.

Stanowisko Spółdzielni Mieszkaniowej, iż „nie może pełnić 
roli właściciela nieruchomości i składać deklaracji o wysokości 
opłaty za swoich lokatorów oraz uiszczać należnej opłaty do 
gminy z tytułu odbierania odpadów” jest dla mnie ogromnym 
zaskoczeniem. Traktuję je jako próbę uniknięcia wykonywania 
swoich ustawowych i statutowych obowiązków przez Zarząd 
Spółdzielni, a tym samym jako działanie na szkodę jej człon-
ków. Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach jest 
niedoskonała. Oceniam ją krytycznie, ale nie może ten fakt być 
powodem do zaniechania wykonywania obowiązków jakie na-
łożyła ona na nas wszystkich. Chciałbym przypomnieć, że na 

’ gminie spoczywać będzie największy ciężar związany z realiza-
cją nowych zadań i wyzwań.  Wprowadzenie nowych stawek 
opłat było dla nas niezmiernie trudne, gdyż zdawaliśmy sobie 
sprawę jak bardzo negatywne wywoła to kontrowersje ze stro-
ny mieszkańców, dla których podwyżka będzie uciążliwa. Z dru-
giej strony zwykła przyzwoitość wymagała, aby wprowadzany 
system był maksymalnie skuteczny i nie był on fikcją finanso-
waną za pieniądze podatników. Dlatego też postanowiliśmy 
uczciwie i solidnie wypełnić zadania, jakie na nas nałożyła, ta 
kontrowersyjna ustawa.
Szanowni Państwo, nie oczekiwałem ze strony Spółdzielni 
Mieszkaniowej ani aprobaty, ani też poparcia dla trudnych, ale 
niestety, nieuniknionych i koniecznych przedsięwzięć. Jednakże 
nie jestem w stanie zrozumieć przedstawionego mi stanowiska, 
jak i działań, które podjął Zarząd Spółdzielni polegających na 
kierowaniu lokatorów, w których imieniu sprawuje zarząd, do 

Szanowni Państwo, mieszkańcy Spółdzielni Mieszkaniowej w Jarosławiu!



www.jaroslaw.pl/biuletyn • Biuletyn Informacyjny Miasta Jarosławia • Nr 1-3/2013 13

składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie od-
padami komunalnymi. Ten akt to niepotrzebne wprowadzanie 
w błąd mieszkańców bloków spółdzielczych, obstrukcja i para-
liż, uruchamianego z takim trudem, nowego systemu. 

Zarząd Spółdzielni źle interpretuje regulacje zawartą w przepi-
sie art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdziel-
niach mieszkaniowych. Spółdzielnia bowiem, wbrew temu co 
uważa, sprawuje zarząd nieruchomościami wspólnymi, stano-
wiącymi jej współwłasność jak zarząd powierzony, o którym 
mowa w przepisie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r.  
o własności lokali. Rzeczą powszechnie znaną  jest okoliczność, 
że część lokali posiada status spółdzielczego prawa do lokalu, 
co powinno ucinać wszelkie spekulacje na kim spoczywa obo-
wiązek złożenia deklaracji. Zrzucenie obowiązków na właścicieli 
poszczególnych lokali  (w rozumieniu przepisu art. 2 ust. 3 upcg)  
mogłoby dotyczyć tylko takiej sytuacji, w której właściciele da-
nego budynku nie wykonaliby ciążącego na nich obowiązku  
i nie wybrali zarządu lub zarządcy. 

Omawiane stanowisko Spółdzielni jest wyraźnie sprzeczne  
z zapisami obowiązującego statutu Spółdzielni Mieszkaniowej 
dostępnego na stronach internetowych. W § 6 statutu trak-
tującym o przedmiocie działalności Spółdzielni na pierwszym 
miejscu przewidziano zadanie mające polegać na zarządzaniu 
nieruchomościami stanowiącymi jej własność, jak i zarządzanie 
nieruchomościami stanowiącymi odrębną własność jej człon-
ków. W następnym § 7,  w pkt. 3, w sposób nie pozostawiający 
najmniejszych wątpliwości statut stanowi, że Spółdzielnia reali-
zuje swe cele przez zarządzanie nieruchomościami. 

W § 122 ust. 1 tego samego statutu wręcz stwierdzono, że 
zarządzanie określonymi nieruchomościami to nie prawo, ale 
obowiązek Spółdzielni. Zamieszczony także na stronach inter-
netowych Spółdzielni Regulamin rozliczania kosztów gospodar-
ki zasobami mieszkaniowymi i ustalania opłat za używanie lokali 
oraz zasad użytkowania lokali w sposób jednoznaczny przewi-
duje, że koszty usuwania odpadów stanowią koszty eksploata-
cji i remontów zasobów mieszkaniowych. Koszty te oczywiście 
stanowią element opłat wnoszonych przez osoby korzystające  
z lokali w zasobach Spółdzielni. 

Powołana na wstępie ustawa obowiązuje już od kilkunastu lat, 
obowiązki właścicieli nieruchomości w niej określone, co do za-
sady nie uległy istotnej zmianie. Do chwili obecnej Spółdzielnia 
nie negowała swych obowiązków związanych z utrzymaniem 
czystości, skutecznie zawierała umowy na odbiór odpadów ko-
munalnych i nie kwestionowała swojego (w rozumieniu usta-
wy) statusu właściciela nieruchomości ponosząc opłaty z tytułu 
usuwania odpadów.

Warto może jeszcze przytoczyć jeden istotny aspekt związany  
z niniejszą sprawą. Otóż Związek Rewizyjny Spółdzielni Miesz-
kaniowych RP, który zapowiedział zaskarżenie „ustawy śmiecio-
wej” do Trybunału Konstytucyjnego nie ma wątpliwości, co do 
obowiązków spółdzielni w zakresie będącym przedmiotem ni-
niejszej korespondencji. Głosem swojego Prezesa Jerzego Jan-
kowskiego uważa, że „ustawa błędnie nakłada na spółdzielnie 
mieszkaniowe, a konkretnie na ich zarządy, obowiązek zbiera-
nia od członków tej spółdzielni deklaracji  nt. liczby mieszkają-
cych w danym lokalu osób, jak i przyjmowania opłat za wywóz 
śmieci”. (za PAP 11.03.2013)

Andrzej Wyczawski 
Burmistrz Miasta Jarosławia

Kto jest właścicielem nieruchomości w ro-
zumieniu ustawy o utrzymaniu czystości  
i porządku w gminach w przypadku 
wspólnoty lub spółdzielni mieszkaniowej 
definiuje Ministerstwo Środowiska

Zgodnie z art. 2 ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r.  
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U.  
z 2012 r., poz. 391) jeżeli nieruchomość jest zabudowa-
na budynkami wielolokalowymi, w których ustanowio-
no odrębną własność lokali, obowiązki właściciela nie-
ruchomości obciążają zarząd nieruchomością wspólną,  
w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r.  
o własności lokali (Dz. U. z 2000 r., Nr 80, poz. 903, z późn. 
zm.) lub właścicieli lokali, jeżeli zarząd nie został wybrany. 
Również ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach 
mieszkaniowych (Dz. U. z 2003, Nr 119, poz. 1116, z późn. 
zm.) odwołuje się w kwestiach dotyczących zarządu nie-
ruchomością wspólną do ustawy o własnościach lokali  
(w art. 26 oraz 27).

Interpretacja jest dostępna na stronie internetowej Mi-
nisterstwa Środowiska: mos.gov.pl w zakładce „Interpre-
tacje przepisów prawnych” - Kto jest właścicielem nieru-
chomości w rozumieniu ustawy o utrzymaniu czystości  
i porządku w gminach w przypadku wspólnoty lub spół-
dzielni mieszkaniowej?
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Zgodnie z art.45 pkt. 1 ust. 4 prawa o ruchu drogowym, proble-
mem związanym z wykorzystywaniem drogi lub poszczególnych 
jej części w tym parkingów w sposób niezgodny z przeznacze-

Parking to nie miejsce handlu

Handlujący samochodami na parkingach będą 
karani. To nie są miejsca do tego przeznaczo-

ne – mówi burmistrz Andrzej Wyczawski i jedno-
cześnie zapowiada kontrolę miejskich parkingów 
w mieście. 

Dworzec nie będzie wyburzony

Przypomnijmy, że spółka PKP początkowo planowała jarosław-
ski dworzec zburzyć i wybudować znacznie mniejszy budynek. 
Interwencja burmistrza Wyczawskiego oraz posła Kuleszy do-
prowadziła do spotkania władz miasta z dyrekcją PKP Dworce 
Kolejowe. Spółka zadeklarowała remont dworca, ale postawiła 
warunek lokalnym samorządom. Te miały włączyć się w zago-
spodarowanie części powierzchni dworcowej. Na apel PKP od-
powiedzieli: burmistrz Jarosławia i starosta jarosławski. - Spół-
ka zadeklarowała remont, ale postawiła warunek, by włączyć 
się w zagospodarowanie części powierzchni dworcowej. Pro-
jekt ma obejmować nie tylko przebudowę, ale także projekt 

niem zajmie się Straż Miejska. Taka sytuacja miała miejsce na 
przykład na parkingu przed Nowym Cmentarzem w Jarosławiu 
- Apeluję do właścicieli samochodów zostawianych na parkin-
gach tylko w celu sprzedaży o rozwagę. Nie będziemy tolerować 
tego typu zachowań - stanowczo podkreśla burmistrz Wyczaw-
ski. Przypomnijmy, że parking przed Nowym Cmentarzem wraz 
z ulicą Krakowską w momencie otwarcia jarosławskiej obwod-
nicy przeszedł w zarząd Urzędu Miasta.   

Tomasz Strzębała

Spółka Polskie Koleje Pań-
stwowe w Warszawie ogło-

siła przetarg na opracowanie 
dokumentacji projektowej 
„Przebudowa dworca kolejo-
wego Jarosław”. – To oznacza, 
że charakterystyczny dla na-
szego miasta budynek dwor-
ca nie zostanie wyburzony  
i będzie remontowany – mówi 
burmistrz Andrzej Wyczaw-
ski, który wraz z posłem To-
maszem Kuleszą interwenio-
wał w tej sprawie w PKP.

zagospodarowania placu przydworcowego oraz projekt za-
pewniający ciągłość funkcjonowania dworca podczas prze-
budowy - tłumaczy burmistrz Wyczawski. Burmistrz zwrócił 
się również do spółki PKP Nieruchomości o wykup placu przed 
dworcem, gdzie obecnie prywatna firma prowadzi nie tylko 
parking samochodowy, ale także przystanki dla busów i prywat-
nych linii autobusowych. Zakres projektu przebudowy dworca 
obejmuje roboty ogólnobudowlane, m.in. wymianę stolarki 
okienno-drzwiowej, wymianę szyb zespolonych stanowiących 
konstrukcje budynku, odwodnienie, czyszczenie i uzupełnienie 
ubytków, wymianę pokrycia dachowego z przebudową komi-
nów, wymianę obróbek blacharskich, adaptacja pomieszczeń  
w budynku dworca na potrzeby nowego WC ogólnodostępnego 
z przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych, przebudowa 
holu głównego. Ponadto ma zostać wykonana iluminacja ele-
wacji zewnętrznej wraz z oświetleniem zewnętrznym. Zakres 
prac związanych z zagospodarowaniem placu przydworcowego 
obejmie przebudowę nawierzchni chodników, usuwanie barier 
architektonicznych, odwodnienie i utwardzenie nawierzchni 
placu, organizację miejsca postoju dla samochodów osobo-
wych i rowerów, a także umiejscowienie zieleni. 

Tomasz Strzębała/Ewa Kłak-Zarzecka
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Burmistrz Andrzej Wyczaw-
ski spotkał się z rodzinami, 

którym z listy przydziału miesz-
kań przyznano dwa lokale ko-
munalne. 
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Podczas spotkania w Ratuszu burmistrz 
wręczył przedstawicielom rodzin klucze. 
- Życzę aby w nowych mieszkaniach żyło 
się Państwu jak najlepiej i spełniły się 
Państwa największe marzenia - mówił A. 
Wyczawski. Dwa 57-metrowe mieszkania 
komunalne znajdują się w bloku przy uli-
cy Skarbowskiego. Zamieszka w nich 5 i 6 
osobowa rodzina z Jarosławia. 

Tomasz Strzębała

Dworzec nie będzie wyburzony

Rada Przedsiębiorczości

W skład Rady mają wejść przedsiębior-
cy dużych i średnich przedsiębiorstw. 
Jarosławska Rada Przedsiębiorczości ma 
wspierać burmistrza w  sprawach kluczo-
wych dla rozwoju miasta i poszczególnych 
przedsiębiorstw. Rada ma współdziałać z 
burmistrzem w sprawie rozwiązywania 
problemów gospodarczych, pobudzać 
inicjatywy gospodarcze, ale także opi-

W gabinecie burmistrza An-
drzeja Wyczawskiego od-

było się 25 stycznia br. spotka-
nie organizacyjne Jarosławskiej 
Rady Przedsiębiorczości. 

niować strategiczne dokumenty miasta. 
- Przez ostatnie lata skupialiśmy się na 
budowie obwodnicy, wykupach gruntów, 
zmianach w projekcie. Dziś, po oddaniu 
obwodnicy do użytku, po zmianie ukła-
du komunikacyjnego w mieście, przyszła 
pora na opracowanie planów rozwo-
jowych miasta czy tworzenie nowych 
miejsc pracy - mówił burmistrz Andrzej 

Wyróżnienie dla Burmistrza

Burmistrz odebrał wyróżnienie podczas 
spotkania z Zarządem, jakie odbyło się  
w siedzibie Gminnej Spółdzielni Samopo-
moc Chłopska w Jarosławiu. - Chciałbym 
w imieniu Zarządu podziękować Panu 
burmistrzowi za okazaną, pomoc i wspar-
cie w najtrudniejszych dla naszej Spół-
dzielni chwilach. Spółdzielnia była już  
w naprawdę trudnej sytuacji, ale dzię-
ki zaangażowaniu między innymi bur-

Burmistrz Andrzej Wyczawski został uhonorowany odznaką 
„Zasłużony dla Spółdzielczości” Samopomoc Chłopska, przy-

znaną Uchwałą Zarządu Krajowego Związku Rewizyjnego Spół-
dzielni „SCh” w Warszawie. 

Klucze do nowych mieszkań

Wyczawski do zebranych przedsiębior-
ców. - Z jednej strony chcemy pomagać 
jarosławskim firmom, ale z drugiej ocze-
kujemy od państwa podpowiedzi, jakie 
są oczekiwania społeczeństwa od samo-
rządu. Burmistrz Andrzej Wyczawski chce 
zaprosić do członkostwa w Jarosławskiej 
Radzie Przedsiębiorczości przedstawicieli 
różnych branż. W spotkaniu uczestniczy-
li: Renata Targ - prezes PSS „Społem", 
Andrzej Szarek - właściciel ZPM „Szarek", 
Piotr Pajda - dyrektor ds. rozwoju FPC 
„SAN"-Pajda Sp. z o.o., Patrycjusz Gaweł - 
prezes zarządu JPB „Budexim" SA, Marek 
Poździk - współwłaściciel FPHU „Elmadex 
II" sp.j. oraz Zbigniew Cebulak - właściciel 
Zakładu Remontowo-Budowlanego. 

Ewa Kłak Zarzecka

mistrza Wyczawskiego udało się nam 
stanąć na nogi. Uniknęliśmy zwolnień, 
wychodzimy na prostą. Kondycja finan-
sowa Spółdzielni jest dobra, zwiększamy 
zatrudnienie - mówił prezes Gminnej 
Spółdzielni Samopomoc Chłopska w Ja-
rosławiu Tadeusz Presz. Okolicznościową 
odznakę burmistrz odebrał z rąk pełno-
mocnika Krajowego Związku Rewizyjnego 
Spółdzielni Rolniczych „SCh", a zarazem 

prezesa Spółdzielni Rolniczych „SCh w 
Rzeszowie Jerzego Rybki. Gratulację skła-
dali ponadto Henryk Kardaszewski, prze-
wodniczący Rady GS „SCh" w Jarosławiu 
oraz prezes T. Presz.

Tomasz Strzębała 
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Odznaczenia Prezydenta RP 

Wojewoda Chomycz-Śmigielska odznaczyła burmistrza Wy-
czawskiego Krzyżem Wolności i Solidarności, który otrzymał 
postanowieniem Prezydenta RP. Za wzorowe wykonywanie 
obowiązków wynikających z pracy zawodowej w służbie pań-
stwa Medalem Złotym za Długoletnią Służbę odznaczeni zostali 
natomiast Małgorzata Brodowicz, Danuta Lichończak oraz Mie-

6 marca w Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie wojewoda podkarpacki Małgorzata Chomycz-Śmi-
gielska wręczyła odznaczenia państwowe ponad 50 zasłużonym mieszkańcom naszego wojewódz-

twa. Wśród wyróżnionych znaleźli się burmistrz Andrzej Wyczawski oraz pracownicy Urzędu Mia-
sta. 
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czysław Gomułczak. Medale Srebrne otrzymali Jan Jenczalik, 
Andrzej Jędrejko, Jerzy Mazur, Czesława Kapusta, Małgorzata 
Mrozowicz, Marta Sęk, zaś Medalem Brązowym uhonorowani 
zostali Elżbieta Bacza, Piotr Chrzan, Marta Maziarka, Beata Pi-
skorz i Artur Zwolski. 

Tomasz Strzębała

Medal za Długoletnią Służbę podzielony jest na trzy katego-
rie: Złoty, Srebrny i Brązowy, jego historia sięga 1938 roku, 
następnie wznowiono go na mocy ustawy w 2007 roku. Jest 
nadawany przez Prezydenta RP jako nagroda za wzorowe  
i wyjątkowo sumienne pełnienie obowiązków wynikających  
z pracy zawodowej w służbie Państwa.Dotychczas Złote Meda-
le otrzymało 24 pracowników UM Jarosławia, Srebrny Medal 
przyznano 20 pracownikom UM, natomiast Brązowy Medal  
wręczono 9 pracownikom UM. 

Gratulacje odznaczonym złożyła Małgorzata Chomycz-Śmi-
gielska,wojewoda podkarpacki.

Krzyż Wolności i Solidarności 
- jako polskie odznaczenie cy-
wilne nadawany jest osobom, 
które w czasach Polski Ludowej 
wyróżniały się działalnością 
opozycyjną wobec dyktatury 
komunistycznej. Odznaczenie 
zostało ustanowione w 2010 
roku. 

14.05.2012 r. Medalem Złotym za Długoletnią Służbę odznaczeni 
zostali: Elżbieta Arian-Bartoszek, Barbara Bąk, Jan Biłas, Władysław 
Brodowicz, Barbara Chamuła, Marian Czech, Maria Grzesik, Barbara 
Koszuta, Maria Kubaszek, Barbara Maziarka, Maria Niemiec, Teresa 
Pajda, Elżbieta Ślemińska, Helena Stanowska, Jan Starost, Grażyna 
Strzelec, Jerzy Śliwa, Krystyna Trąd, Andrzej Wikiera, Andrzej Wyczaw-
ski oraz Zbigniew Zięba. Srebrny medal otrzymali: Beata Chmielowicz, 
Halina Darkowska, Maria Drabik, Katarzyna Drewnik-Gdyk, Danuta 
Granda, Leszek Jagodziński, Marian Kwietniowski, Urszula Liszka, Zyg-
munt Petru, Zbigniew Piskorz, Lesław Strohbach, Roman Tomaszewski 
oraz Bogdan Wołoszyn. Medalem brązowym odznaczeni zostali: Mał-
gorzata Cicirko-Błahuta, Magdalena Lehnart, Aleksander Mnich oraz 
Paweł Sęk. 
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Spotkanie studentów UTW
Burmistrz Andrzej Wyczawski uczestniczył w 

spotkaniu studentów - seniorów należących 
do Stowarzyszenia Akademii Trzeciego Wieku, 
które odbyło się w jarosławskim Centrum Kultu-
ry i Promocji. 

Stowarzyszenie Akademia Trzeciego Wieku w Jarosławiu zosta-
ło zorganizowane przez liczną grupę osób, która była słucha-
czami Jarosławskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku przy Pań-

stwowej Wyższej Szkole 
Zawodowej. Jarosław-
ska „Akademia" liczy 
obecnie 260 słuchaczy. 
Studenci seniorzy spo-
tykają się systematycz-
nie. Jedną z liczniej-
szych grup stanowi klub 
melomana, ale sporym 
zainteresowaniem cie-
szą się także sekcje języ-
kowe, sportowe, malar-

ska, poezji, informatyczna i inne. Poza tym studenci spotykają 
się na wykładach. A 7 stycznia spotkali się by wysłuchać wy-
kładu burmistrza Andrzeja Wyczawskiego. Burmistrz przedsta-
wił prezentację multimedialną, w której podsumował miniony 
2012 rok. Przypomniał najważniejsze inwestycje zrealizowane 
w mieście w ubiegłym roku. Spotkanie prowadził Marian Janusz 
- prezes zarządu Stowarzyszenia „Akademii". 

Monika Polita

Marian Janusz - prezes zarządu Stowarzyszenia „Akademii". 

Wyróżnienia dla policjantów
W Komendzie Powiatowej Policji w Jarosła-

wiu odbyła się narada roczna, podczas któ-
rej podsumowano wyniki za ubiegły rok. Spotka-
nie policjantów, w którym uczestniczył między 
innymi burmistrz Andrzej Wyczawski oraz se-
kretarz Jan Biłas, było również okazją do złoże-
nia szczególnych podziękowań skierowanych do 
funkcjonariuszy, którzy przyczynili się do ustale-
nia sprawcy gwałtów na terenie naszego miasta. 

Burmistrz Wyczawski wraz z sekretarzem Biłasem wręczył wy-
różnionym funkcjonariuszom policji, którzy pracowali przy tej 
bardzo trudnej sprawie pamiątkowe statuetki. Miniony rok 
pracy w jarosławskiej komendzie podsumowano w obecności 
Zastępcy Podkarpackiego Komendanta Wojewódzkiego Policji  
w Rzeszowie, inspektora Andrzeja Sabika.  Burmistrz Wyczawski 
podczas swojego wystąpienia dziękował policjantom za ofiar-
ną służbę, za ich wkład w poprawę bezpieczeństwa na terenie 
miasta, a także podkreślał wzorowo układającą się współpracę 
z jarosławską komendą. 

Tomasz Strzębała
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Obrona Cywilna

W spotkaniu uczestniczył  zastępca burmistrza Bogdan Woło-
szyn, Lesław Strohbach - naczelnik Wydziału Bezpieczeństwa  
i Zarządzania Kryzysowego, przedstawiciele   KP Policji, jednost-

6 marca w Sali Narad Urzędu Miasta Jarosławia 
odbyła się coroczna narada Szefów Obrony 

Cywilnej z terenu naszego miasta w zakresie za-
rządzania kryzysowego i obrony cywilnej.  
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Zanieczyszczone powietrze na Podkarpaciu
Analizy WIOŚ wykazały ryzyko przekroczenia dobowego po-
ziomu dopuszczalnego w zakresie pyłu zawieszonego PM10. 
Największe ryzyko występuje na obszarze: Jarosławia, Jasła, 
Krosna, Mielca i Niska. Stężenia pyłu tzw. zawieszonego są z re-
guły wyższe w sezonie zimowym, co powodowane jest głównie 
przez wzmożoną emisję pyłów ze spalania paliw na cele grzew-
cze z indywidualnych gospodarstw domowych. Dodatkowo na 
wzrost stężeń pyłów w powietrzu wpływa emisja spalin samo-
chodowych oraz niekorzystne warunki meteorologiczne, jak 
chociażby brak wiatru, opadów czy niska temperatura powie-
trza. Obniżenie stężeń zanieczyszczeń pyłowych w powietrzu 
jest możliwe poprzez ogrzewanie mieszkań lepszym jakościowo 
paliwem (węgiel lepszej jakości, gaz ziemny). 
Jednocześnie WIOŚ w Rzeszowie przypomina, że obowiązuje 
ustawowy zakaz spalania odpadów w piecach domowych. Za 
spalanie odpadów w instalacjach grzewczych lub na wolnym 
powietrzu grozi grzywna do 5 000 zł lub kara aresztu. 

Burmistrz Miasta Jarosławia działając na podstawie ustawy  
z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska upo-
ważnił funkcjonariuszy Straży Miejskiej do kontrolowania 
przestrzegania przepisów o ochronie środowiska przez osoby 
fizyczne. Strażnik miejski będzie mógł wejść na teren nieru-
chomości i sprawdzić czy w piecach nie są spalane odpady, 
zażądać wyjaśnień lub okazania stosownych dokumentów.

Monika Polita

Na Podkarpaciu wzrasta ryzyko przekroczenia 
dopuszczalnych norm zanieczyszczeń powie-

trza, informuje o tym Wojewódzki Inspektorat 
Ochrony Środowiska w Rzeszowie. 

FO
T.

 źr
ód

ło
: w

w
w

.p
ow

ie
tr

ze
.p

od
ka

rp
ac

ki
e.

pl

Stan na 14.03.2013 r.

ki wojskowej, prezesi, dyrektorzy, kierownicy i merytoryczni 
pracownicy zakładów pracy oraz pracownicy Urzędu Miasta,  
zajmujący się sprawami zarządzania kryzysowego i obrony cy-
wilnej. Witając uczestników narady, zastępca burmistrza Bog-
dan  Wołoszyn podkreślił znaczenie właściwego funkcjonowa-
nia struktur obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego w dobie 
współczesnych zagrożeń, wskazał na główne przedsięwzięcia 
realizowane w ubiegłym roku oraz  przekazał  podziękowania 

wszystkim obecnym za dotychcza-
sową współpracę i wyraził nadzieję 
na jej kontynuację w roku bieżą-
cym. W trakcie spotkania naczelnik 
L. Strohbach  przedstawił informa-
cję dot. realizacji zadań ujętych  
w kalendarzowym planie działania   
w zakresie bezpieczeństwa, zarzą-
dzania kryzysowego i obrony cywil-
nej w 2012 r.,  a następnie zapoznał 
zebranych z  głównymi założeniami  
i kierunkami działań na 2013 rok.  
W drugiej części odbyło się szkole-
nie.

        IKS/Katarzyna Gdyk
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W hołdzie uczestnikom 
Powstania Styczniowego

Centralnym punktem obchodów rocznicy Powstania 
Styczniowego było odsłonięcie w dniu 22 stycznia na 
ścianie kaplicy Starego Cmentarza tablicy poświęconej 
uczestnikom Powstania Styczniowego pochodzącym  
z ziemi jarosławskiej w tym przede wszystkim bohate-
rowi walk narodowo-wyzwoleńczych płk. Leonowi Cze-
chowskiemu. Odsłonięcia dokonał ppłk Ryszard Sugalski, 
dowódca 14. dywizjonu artylerii samobieżnej. W uroczy-
stości obok burmistrza Andrzeja Wyczawskiego uczestni-
czył również zastępca burmistrza Bogdan Wołoszyn oraz 
sekretarz Jan Biłas. Odsłonięcie poprzedziła Msza św. 
w kościele pw. Chrystusa Króla pod przewodnictwem ks. 
bp. Adama Szala oraz wykład Barbary Sudzińskiej na te-
mat roli jarosławian w walce z zaborcą rosyjskim. - Pa-
miętajmy o Nich wszystkich - O tych, którzy przelali krew 
podczas Powstania Styczniowego (...), ale także o tych, 
którzy nosili brzemię okupacji sowieckiej przez lata powo-
jenne. Czcijmy bohaterów tamtych wydarzeń, którzy są 
wciąż dla nas symbolem niezłomnej miłości do Ojczyzny 
- powiedział burmistrz Wyczawski w swoim wystąpieniu. 
W uroczystościach organizowanych natomiast przez 
Fundację Necropolis Jaroslaviensis uczestniczyli obok 
sekretarza Jana Biłasa między innymi płk dypl. Wojciech 
Kucharski - dowódca 21. Brygady Strzelców Podhalań-
skich, dowódca 14. dywizjonu artylerii samobieżnej 
ppłk Ryszard Sugalski, poseł na Sejm RP Tomasz Kule-
sza oraz prezes Fundacji Adam Feliks Wojciechowski. 

Monika Polita/Tomasz Strzębała

POWSTAŃCY POCHOWANI 
W JAROSŁAWIU 

CMENTARZ NOWY (13 grobów) 
1. Władysław Słoniewski (1844 - 1913) KW. I-2 
2. Władysław „Odrowąż" Pląskowski 
    (1841-1925) KW. 16-2 
3. Tomasz Rawicz Zawada (1844-1937) KW. III - 3 
4. Teofil Romanowski Boża Wola 
    (1829-1908) KW. 15-3 
5. Piotr Kwaśniewski (1833-1907) KW. 15-1 
6. Ludwik Steind KW. I-1 
7. Marcin Kuśnierz (1839-1913) KW. 14-7 
8. Jan Kropiwnicki „Czołyżec" (1833-1921) KW. 16-3 
9. Jan Jasieńczyk Zbrożek  (1847-1921) KW. 16-4 
10. Jan Kowalski (1842-1911) KW. 14-3 
11. Franciszek Salezy (?- 1924) KW. 13-5 
12. Alojzy Klimesch (1841-1916) KW. 13-4 
13. Adolf Kropiwnicki (1845-1909) KW. 15-2 

STARY CMENTARZ (11 grobów) 
1. mjr Leon Czechowski (1797-1888) KW. 26-7 
2. Władysław Grabowski (1842-1910) KW. 26-2 
3. Szymon Grzymała Grudziński (?- 1891) KW. 28-1 
4. Henryk Ziembicki (1814-1886) KW. 26-10 
5. Henryk Malejkowski Imiela (1820-1902) KW. 22-17 
6. Jan Erazm Maksymilian Ślubicz Załęski 
    (1840-1897) KW. 28-3 
7. Ksawery Prus Niewiadomski 
    (1823-1899) KW. 28-41 
8. Michał Rech (1848-1931) KW. 15-3 
9. Władysław Zawirski (1847-1897) KW. 28-37 
10. Dyonizy Ostrowski (1830-1913) KW. 13-1 
11. Antoni Białynia Rzepecki (1841-1914) KW. 22-15 

150. rocznica wybuchu Powstania Styczniowego 
- największego zrywu Polaków przeciw zabor-

com - była okazją do oddania hołdu powstańcom 
z 1863  r. W naszym mieście obchody rocznicowe 
miały podwójny wymiar: 20 stycznia z inicjaty-
wy Fundacji „Necropolis Jaroslaviensis” oraz 22 
stycznia Stowarzyszenia Miłośników Jarosławia. 
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Dziękowano za 8-letni pontyfikat Ojca Świętego Benedykta XVI 
oraz modlono się w intencji zmarłego ks. abp. seniora Ignace-
go Tokarczuka. W uroczystej Mszy św. koncelebrowanej pod 
przewodnictwem ks. dziekana Jana Jagustyna, uczestniczyli 
parlamentarzyści, zastępcy burmistrza Stanisław Misiąg i Bog-
dan Wołoszyn, sekretarz miasta Jan Biłas, przewodniczący Rady 
Miasta Jarosław Pagacz, radni, a także delegacja NSZZ „Solidar-
ność”. Homilię wygłosił współpracujący wiele lat z abp. Tokar-
czukiem ks. dr Franciszek Rząsa. Przypomniał słowa wypowie-
dziane 2 czerwca 1991 r. w Rzeszowie przez bł. Jana Pawła II  
o biskupie jako rzeczniku, świadku i autorytecie wobec Kościoła 
i społeczeństwa walczącego o swe suwerenne prawa. Po Mszy 
św. wystąpiła orkiestra i chór Zespołu Państwowych Szkół Mu-
zycznych im. A. Malawskiego z Przemyśla pod dyrekcją Anto-

Z inicjatywy burmistrza Andrzeja Wyczawskie-
go, 28 lutego w jarosławskiej Kolegiacie zosta-

ła odprawiona uroczysta Msza św. dziękczynna za 
wytrwałą posługę śp. ks. abp. seniora Ignacego To-
karczuka – gorliwego obrońcy Kościoła i Narodu 
polskiego w czasach PRL, Honorowego Obywatela 
Miasta Jarosławia. Uczestniczyli w niej przedsta-
wiciele Urzędu Miasta. 

niego Gurana oraz soliści: Jadwiga Kot - sopran, Olga Popowicz 
- alt, Jacek Ścibor - tenor, Paweł Bazan - bas. Koncert,  podczas 
którego można było wysłuchać Mszy C-dur nr 5 „Cecyliańskiej” 
Józefa Haydna, został zadedykowany śp. ks. abp. Ignacemu To-
karczukowi oraz papieżowi Benedyktowi XVI. Organizatorami 
tego wydarzenia byli: Burmistrz Miasta Jarosławia, Rada Miasta 
Jarosławia, Parafia pw. Bożego Ciała w Jarosławiu; współorgani-
zatorem Centrum Kultury i Promocji w Jarosławiu.

Małgorzata Młynarska
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Arcybiskup Senior Ignacy Tokarczuk zmarł 29 grudnia 2012 r.  
Mimo braku zezwoleń władz PRL, w latach jego posługi bisku-
piej wzniesiono ponad 400 świątyń i kaplic. Wspierał różne ini-
cjatywy społeczne, w tym NSZZ "Solidarność". Na jego prośbę 
Prymas ks. kard. Stefan Wyszyński reaktywował 3 kwietnia 
1975 r. kapituły kolegiackie w Jarosławiu i Brzozowie.

Od 16 lipca 2011 r. pozostawał najstarszym polskim biskupem. 
W mijającym roku obchodził jubileusz 70 lat kapłaństwa. Pod-
czas uroczystości jubileuszowej w archikatedrze przemyskiej 
odczytano specjalny list jaki wystosował papież Benedykt XVI 
do arcybiskupa seniora. „Wraz z Tobą dziękuję Bogu za dar 
Chrystusowego Kapłaństwa, za wszelkie dobro, które zaistniało 
w sercach ludzkich dzięki Twojej posłudze, sprawowanej gorli-
wie i ofiarnie" - napisał papież.

W 1995 r. ks. abp Ignacy Tokarczuk w uznaniu zasług za trzy-
dziestoletnią służbę duszpasterską w diecezji przemyskiej, któ-
rej owocem jest powstanie wielu świątyń i odzyskanie Opactwa 
SS. Benedyktynek w Jarosławiu oraz za nieugiętą działalność 
na rzecz prawdy i sprawiedliwości społecznej, otrzymał Hono-
rowe Obywatelstwo Miasta Jarosławia.

W podziękowaniu  
za „biskupa niezłomnego” Dzień Pamięci 

o ŻOŁNIERZACH WYKLĘTYCH
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Władysław Koba był oficerem WP, obroń-
cą Ojczyzny we wrześniu 1939 r., żoł-
nierzem ZWZ - AK, prezesem Zrzeszenia 
WiN Okręgu Rzeszów, zamordowanym w 
wyniku zbrodni sądowej w więzieniu „na 
Zamku" w Rzeszowie 31 stycznia 1949 r. 
Kwiaty pod pomnikiem z ramienia Urzę-
du złożyli zastępca burmistrza Bogdan 
Wołoszyn, sekretarz miasta Jan Biłas oraz 
przewodniczący Rady Miasta Jarosław 
Pagacz. W Centrum Kultury i Promocji 
wszystkich zebranych przywitał zastępca 
burmistrza B. Wołoszyn, który przypo-
mniał między innymi o tym, że inicjatywę 
ustawodawczą w zakresie uchwalenia 
święta upamiętniającego Żołnierzy Wy-
klętych podjął w 2010 roku prezydent 
Lech Kaczyński. Podczas spotkania moż-
na było zobaczyć prezentację dioramy 

1 marca - w Narodowym Dniu Pamięci Żołnierzy Wyklętych delegacja 
Urzędu Miasta złożyła kwiaty pod pomnikiem kpt. Władysława Koby. 

Główne uroczystości miejskie odbyły się 3 marca, w Sali Lustrzanej ja-
rosławskiego Centrum Kultury i Promocji. 

Dzień Pamięci 
o ŻOŁNIERZACH WYKLĘTYCH

obrazującej salę przesłuchań UB oraz 
wysłuchać prelekcji pt. Sylwetki Żołnierzy 
Wyklętych, którą przedstawił dr Dariusz 
Iwaneczko. Na zakończenie obchodów 
Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wy-
klętych odbyła się projekcja teatru tele-
wizji pt. „Inka 1946", którego bohaterka, 
sanitariuszka AK została skazana na karę 
śmierci za przyłączenie się do oddziału 
majora Szyndzielarza ps. Łupaszko, pod-
porządkowanego legalnym władzom Rze-
czypospolitej na uchodźstwie.  Obchody 
Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy 
Wyklętych" w Jarosławiu zorganizowa-
li Burmistrz Miasta Jarosławia, Instytut 
Pamięci Narodowej Oddział w Rzeszowie 
i Centrum Kultury i Promocji w Jarosła-
wiu. 

Tomasz Strzębała
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 W tym roku w jarosławskich uroczystościach, które roz-
poczęły się dyskusją panelową „Stosunki polsko-żydowskie 
z perspektywy Uratowanych i Ratujących w czasie Holo-
kaustu" uczestniczył między innymi Eli Zolkos, Asystent Na-
czelnego Rabina Polski, Michaela Schudricha. Udział w niej 
wzięli zaproszenie goście - Lucia Retman (Hajfa - Izrael), s. 
Dawida Ryll (Miejsce Piastowe - Polska), Judith Elkin (Mia-
mi - USA), Roman Kessler (Tel Awiw - Izrael) i Krystyna Sta-
warska-Grzęda (Jarosław - Polska) - opowiadający własne 
tragiczne historie z okresu holokaustu. Następnie w koście-
le św. Mikołaja i Stanisława bp. odbyło się nabożeństwo 
w  intencji Polaków z Podkarpacia, zamordowanych za po-
moc niesioną Żydom oraz Żydów, którzy ponieśli śmierć na 
tym terenie. Wysłuchano Psalmów oraz Pieśni z Księgi Pro-
roka Izajasza w wykonaniu zespołu wokalnego „Pasjonaci 
z Jarosławskiego Opactwa". Burmistrz Andrzej Wyczawski 
wspólnie z s. Dawidą Ryll odczytali listę znanych ofiar na-

Pamiętamy o ofiarach

Po raz drugi z inicjatywy Rektora Pań-
stwowej Wyższej Szkoły Technicz-

no-Ekonomicznej im. ks. Bronisława 
a Markiewicza w Jarosławiu Wacława 
Wierzbieńca oraz burmistrza Andrzeja 
Wyczawskiego i ks. Marka Pieńkowskie-
go, dyrektora Ośrodka Kultury i Forma-
cji Chrześcijańskiej im. Służebnicy Bożej 
Anny Jenke we współpracy z Funda-
cją Ochrony Dziedzictwa Żydowskiego  
w Warszawie odbyły się w Jarosławiu 
Obchody Międzynarodowego Dnia Pa-
mięci o Ofiarach Holokaustu.

rodowości żydowskiej, na-
tomiast nazwiska Polaków 
wygłosili Lucia Retman, Eli 
Zolkos, Judith Elkin i Roman 
Kessler. Ostatnim punktem 
uroczystości był przemarsz 
pod mur jarosławskiego 
Opactwa i zapalenie w tym 
miejscu symbolicznych zniczy 
aby uczcić pamięć pomordo-
wanych Żydów, gdzie Jacek 
Hołub, autor przewodnika pt. 
„Dawne opactwo PP. Benedyk-
tynek w Jarosławiu", przywo-
łał relację Tadeusza Chudzika, 
świadka zbrodni nazistowskich. 

Tomasz Strzębała
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Złotą Odznakę Honorową otrzymała 
Zofia Garczyńska. Srebrne Odznaki  Ho-
norowe Związku Sybiraków natomiast: 
burmistrz Andrzej Wyczawski, ks. Marian 
Bocho, Adam Grenda, Zdzisława Ole-

Ich za Polskę męczył kat - to tytuł 
bardzo osobistej książki Zofii Gar-

czyńskiej - prezes Związku Sybira-
ków w Polsce o. w Jarosławiu. Pro-
mocja książki odbyła się 24 stycznia 
na okolicznościowym spotkaniu, 
podczas którego wręczano także 
Srebrne Odznaki Honorowe Związ-
ku. 

Coraz większym niebezpieczeństwem 
dla młodych ludzi staje się ,,podwój-
na tożsamość". „Ja" w świecie rze-
czywistym i „ja" w świecie cyfrowym 
- to bardzo często dwie różne osoby. 
Rodzice poznali praktyczne metody 
kontroli korzystania z Internetu przez 
własne dzieci. Spotkanie zamknęła 
Ewa Jankowska, dyrektor PG 3, któ-

Mam Dziecko 
       czy e-dziecko?

ra podziękowała licznie przybyłym 
rodzicom i gościom. Jak podkreślała: 
prawdziwe wychowanie odbywa się 
w świecie realnym, nie wirtualnym. 
Media nawet najdoskonalsze nie 
zastąpią rodziców, wychowawców, 
nauczycieli. W Forum uczestniczył 
zastępca burmistrza Bogdan Woło-
szyn.       
                                                 Iwona Międlar 

O Wpływie Internetu i gier 
komputerowych na kształto-

wanie młodego człowieka dysku-
towano w styczniu w Gimnazjum 
Publicznym nr 3 w Jarosławiu w 
ramach Forum Wychowawczego 
„Wspólna troska”. Mam dziecko 
czy e-dziecko? - to pytanie, na któ-
re próbowali sobie odpowiedzieć 
nauczyciele, rodzice, samorzą-
dowcy i duchowni.

Promocja książki
wińska, Eugeniusz Kinasz, Zdzisław 
Hadel, Lidia Argasińska, Henryk 
Tabin, Teresa Mielnik, Mikołaj Szy-
moniak, Jarosław Bartoszko, Cecylia 
Przetacznik, Stanisław Brzyski, Ka-
rol Cencora, Henryk Jarema, Irena 
Halwa, Maria Bilik, Janina Adamkie-
wicz, Zofia Zięba. Janina Onuszko, 
Marian Boczar, Janina Wiciejowska. 
W spotkaniu uczestniczył burmistrz 
Andrzej Wyczawski, zastępca Bog-
dan Wołoszyn oraz sekretarz Jan 
Biłas.  Jak informowała Zofia Gar-
czyńska bardzo duży udział w po-
wstawaniu książki miała jej najbliż-
sza rodzina. - Dopingowali mnie  
i cały czas podtrzymywali na duchu. 
Żałuję, że mój młodszy brat nie zdą-
żył spisywać ze mną wspomnień  
z czasów zsyłki na nieludzką ziemię - 
dzieliła się autorka podczas spotka-
nia. Książka podzielona jest na dwie 
części - pierwszą stanowi osobisty 
pamiętnik - zapis okropnych czasów 
widzianych oczami dziecka, drugą 
część natomiast historia Związku 
Sybiraków w Jarosławiu. Wydanie 

książki wsparte zostało z budżetu 
Miasta Jarosławia. Można ją nabyć 
w siedzibie Związku Sybiraków - 
plac ks. Piotra Skargi 2 oraz w Cen-
trum Kultury i Promocji - Rynek 5.

Iwona Międlar
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7 stycznia 2013 r. odszedł dyrektor Ze-
społu Szkół Plastycznych im. Stanisła-

wa Wyspiańskiego w Jarosławiu, artysta 
malarz, organizator wielu artystycznych 
przedsięwzięć i plenerów. Urodził się w 
1956 r. we Frysztaku, mieszkał w Luba-
czowie i Jarosławiu. Ukończył studia ar-
tystyczne na Akademii Sztuk Pięknych w 
Krakowie – Wydział Grafiki w Katowicach, 
dyplom tej uczelni uzyskał w 1986 r. w 
pracowni Adama Romaniuka. Debiutował 
w 1987 r. wystawą malarstwa i grafiki w 
jarosławskiej „Galerii 34” i od tamtej pory 
zaprezentował przeszło 20 wystaw indy-
widualnych; brał udział również w licz-
nych wystawach zbiorowych, na których 
otrzymał wiele nagród i wyróżnień: Salon 
Przemyski 1986, 1987, 1988, „Obraz 92” 
BWA w Przemyślu, III Międzynarodowe 
Biennale Pasteli – Nowy Sącz 2006.  Jego 
prace znajdują się głównie w zbiorach pry-

FOT. źródlo: www.krzysztof.krzych.art.pl

Artysta Malarz

Krzysztof Krzych

ŚP. Pan Dyrektor zapisał się w Naszych sercach 
jako lubiany przez młodzież Nauczyciel, dobry 
i życzliwy wszystkim Człowiek. W Zmarłym 
straciliśmy znaczącego dla kultury środowiska 
artystę plastyka.  

„
Pogrążona w żałobie  

Społeczność Szkolna ZSP w Jarosławiu 
(księga kondolencyjna)

watnych w Polsce, ale także w USA, Ka-
nadzie, Peru, Japonii, Australii, Szwecji, 
Niemczech, Włoszech, Austrii, Ukrainie i 
Rosji. Zajmował się malarstwem, rysun-
kiem, grafiką warsztatową i projektową, 
był znakomitym portrecistą i pastelistą /
od 2004 r. należał do Stowarzyszenia Pa-
stelistów Polskich/. Uczestniczył w wielu 
spotkaniach oraz plenerach zaprzyjaźnio-
nego Stowarzyszenia Polskich Artystów 
Karykatury; wraz z Henrykiem Cebulą 
- artystą i wieloletnim współpracowni-
kiem zorganizował szereg konkursów na 
rysunek satyryczny dla młodzieży ze szkół 
plastycznych. Od 1999 r. był pedagogiem 
w jarosławskim ZSP, a od stycznia 2008 
r. drugą kadencję pełnił funkcję dyrektora 
tej placówki. Dzięki Jego staraniom Szko-
ła odzyskała dawną synagogę i właśnie 
tam, od 8 stycznia można było oglądać po-
śmiertną wystawę prac oraz wpisywać się 
do księgi kondolencyjnej.

Odszedł znakomity Artysta i ceniony  
Pedagog. Niech spoczywa w Pokoju! 

Małgorzata Młynarska

(1956-2013)

Twórczość Krzysztofa Krzycha stanowi wyraźnie 
skrystalizowaną postawę artystyczną. Pozwa-
la na identyfikację poszczególnych kreacji 
artystycznych tworząc świat autonomicznych 
wartości o charakterze uniwersalnym.                                               
                                              Stanisław Makara 

 (…) Bogata osobowość, niepospolity tempera-
ment twórczy nie pozwalają Artyście skupić się 
tylko na jednej formie działania (…) Łączy w 
sobie wesołą rubaszność z delikatnością uczuć  
i refleksyjną inteligencją. Stąd tak bogata różno-
rodność artystycznych wypowiedzi (...).                                                                                                                  
                                             Krzysztof  Kuliś

(…) Można mu pozazdrościć opanowania 
warsztatu w technice pastelu, kredki go słuchają, 
wydobywając z łatwością najważniejsze cechy 
charakteru – no czasem paniom ujmuje kilka 
lat, dziecku doda radosnego uśmiechu, a całość 
zamyka ekspresyjnymi plamami, agresywnymi 
zestawieniami kontrastowych kresek, które uzu-
pełniają i zamykają kompozycję (…).                                                                                       
                                                  Henryk Cebula 
Katalog Krzysztof Krzych 20 obrazów, Jarosław 2006.

 

Prace z lat 2001-2003, Katalog Krzysztof Krzych 20 obrazów.
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Pośmiertna wystawa prac Krzysztofa Krzycha.
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Pierwszą grupą jaka przymaszerowała na Rynek był Orszak św. Rodziny, a w nim 
Józef, Maryja z Dzieciątkiem oraz pastuszkowie i aniołowie. Grupa wyruszyła  
z kolegiaty jarosławskiej. Później dołączyły orszaki królewskie - każdy oznaczo-
ny innym kolorem. Orszak europejski, czerwony - prowadził Kacper, afrykański 
w kolorze niebieskim - Baltazar, a  azjatycki, żółty - Melchior. Kolorowe korowo-
dy rycerzy, giermków, pasterzy, aniołów oraz mędrcy na koniach i wielbłądzie 
dotarli do stajenki ustawionej na scenie jarosławskiego Rynku. W pochodzie  
z królami szedł również metropolita przemyski abp Józef Michalik oraz burmistrz 
Andrzej Wyczawski. Wcześniej w pochodzie szedł zastępca burmistrza Bogdan 
Wołoszyn oraz sekretarz Jan Biłas. - Niech z tego dzisiejszego spotkania popłynie 
do naszych serc, umysłów i sumień przekonanie, że coś ważnego wydarzyło się  
w Betlejem, coś ważnego wydarza się w sercu człowieka ile razy idzie na spotkanie 

z Bogiem, ilekroć wybiera tę drogę, niekiedy trudną, ale twórczą, i ilekroć 
opowiada się za tym, żeby być z drugim człowiekiem - mówił do uczest-
ników abp Michalik. Głównymi organizatorami wydarzenia byli: Urząd 
Miasta Jarosławia, Starostwo Powiatowe, parafie i szkoły. 

 Monika Polita

Ulicami Jarosławia 6 stycznia po raz drugi 
przeszedł Orszak Trzech Króli. Korowód 

podobnie jak w roku ubiegłym maszerował  
z Kościoła Chrystusa Króla, z Kościoła Do-
minikanów oraz  Miłosierdzia Bożego. Go-
ściem honorowym Orszaku był metropolita 
przemyski ks. arcybiskup Józef Michalik. 

Orszak Trzech Króli
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Festiwal rozpoczął się 22 lutego w Sali Lustrzanej Centrum Kul-
tury i Promocji. W imieniu burmistrza uroczyście otworzył go 
sekretarz Miasta Jan Biłas - Bardzo się cieszę, że impreza po-
święcona muzyce tego wybitnego kompozytora odbywa się w 
kamienicy Attavantich - dzisiejszym Centrum Kultury i Promocji, 
współorganizatora festiwalu - która do 1939 roku była pierwszą 
siedzibą Towarzystwa Muzycznego im. Fryderyka Chopina w 
Jarosławiu, skupiającego w swych szeregach grono miłośników 
muzyki, nauczycieli, muzyków zawodowych i wojskowych - mó-
wił J. Biłas. Festiwal organizowany w Jarosławiu jest hołdem i 
pośmiertnym ukłonem w stronę naszych wybitnych rodaków 
- Fryderyka Chopina, wspaniałego kompozytora i Marii Turzań-
skiej, znakomitej pianistki, która prowadziła szkołę muzyczną z 
klasą fortepianu w naszym mieście. Maria Turzańska zasłynęła 
jako objawienie salonów muzycznych Wiednia, Budapesztu, 
Pragi, Paryża, Moskwy, Petersburga. Do kręgu wielbicieli jej 

Przez trzy wieczory trwały w naszym mieście II Cho-
pinowskie Dni Muzyki Fortepianowej im. Marii Tu-

rzańskiej. Honorowy patronat nad imprezą pełnił bur-
mistrz Andrzej Wyczawski. 

talentu należały nawet koronowane głowy, a także nasz zna-
komity pisarz Henryk Sienkiewicz. Z jej klasy wyszło wielu do-
skonałych pianistów. Dni Muzyki Fortepianowej zainaugurował 
wykład Bogusława Pawlaka, kierownika artystycznego Festi-
walu. Finałowy koncert odbył się w jarosławskiej Kolegiacie. 
Przed publicznością podczas Festiwalu zaprezentowali się: kra-
kowski kwartet smyczkowy Cordes Clasique, pianistki: Mariola 
Cieniawa, Romana Podsadecka, skrzypaczka Katarzyna Duda, pia-
nista Mirosław Feldgebel, Trio Jazzowe Bogusław Kaczmar oraz 
chór i orkiestra Nicolaus. Organizatorami imprezy było Centrum 
Kultury i Promocji w Jarosławiu oraz Szkoła Muzyczna II Stopnia.  

Tomasz Strzębała
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II CHOPINOWSKIE  

im. Marii Turzańskiej
FORTEPIANOWEJ 
DNI MUZYKI
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 Małżeństwa świętujące 50 i więcej wspólnie przeżytych lat na-
gradzane są w naszym kraju specjalnym odznaczeniem, przy-
znawanym przez Prezydenta RP na wniosek wojewody. W Ja-
rosławiu takie odznaczenie z rąk zastępcy burmistrza Bogdana 
Wołoszyna odebrało dziesięć par. Na żaden medal nie pracuje 
się tak długo, przeszło 18 tysięcy 250 nocy i dni. Właśnie tyle 
dni z sobą spędzili: Daniela i Stanisław Pękala, Helena i Kazi-
mierz Polańscy, Stefania i Stanisław Jucha, Helena i Mieczy-
sław Lasek, Stefania i Stanisław Zabłoccy, Eugenia i Ryszard 

12 marca, po raz pierwszy w tym roku, w Sali 
Ślubów jarosławskiego Urzędu Stanu Cywilne-

go, jubilaci obchodzący Złote i Diamentowe Gody 
odebrali medale „Za Długoletnie Pożycie Małżeń-
skie”. 

Odznaczenia  
dla Jubilatów

Szarnikowie, Helena i Stanisław Kwiatkowscy, Teresa i Stani-
sław Kasprzakowie, Irena i Władysław Kowalowie oraz jubilaci  
z 60-letnim stażem małżeńskim: Genowefa i Tadeusz Łozak.  
Wraz z życzeniami kolejnych lat pożycia małżeńskiego w zdro-
wiu oraz serdecznej opiece osób najbliższych, zastępca burmi-
strza Bogdan Wołoszyn, w obecności kierownik USC Barbary 
Bąk oraz rodzin jubilatów wręczył medale, dyplomy, kwiaty 
oraz upominki. Miłym, muzycznym akcentem był występ Al-
dony Mikoś, solistki z Miejskiego Ośrodka Kultury. Nie mogło 
zabraknąć również symbolicznej lampki szampana. Jubilatom 
składamy serdeczne gratulacje! 
W ubiegłym roku taką wyjątkową uroczystość Urząd Stanu Cy-
wilnego w Jarosławiu organizował dwa razy. Medale przyznane 
przez Prezydenta RP odebrało wówczas 23 pary, w tym dwie  
z 60-letnim stażem małżeńskim. 

Małgorzata Młynarska
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Szkolenie z profilaktyki uzależnień

Jesteś widoczny - jesteś bezpieczny

W ramach programu „Jestem widoczny - jestem bezpieczny" od 
października do grudnia 2012 r. pracownicy Wydziału Bezpie-
czeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta, funkcjo-
nariusze Straży Miejskiej i Komendy Powiatowej Policji w Jaro-
sławiu przeprowadzili szereg spotkań z najmłodszymi uczniami 
szkół podstawowych w naszym mieście, w trakcie których za-
poznawali dzieci m.in. z zasadami bezpiecznego poruszania 

Zasady bezpiecznego poruszania się po dro-
gach, znaczenie elementów odblaskowych dla 

bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów, reguły 
bezpiecznego zachowania się w szkole i domu - 
między innymi tego mogli się nauczyć najmłod-
si uczniowie jarosławskich szkół podstawowych 
podczas zorganizowanych dla nich spotkań. 
Takiej tematyki dotyczył też konkurs plastycz-
ny, którego rozstrzygnięcie nastąpiło 8 lutego. 
Wszystko za sprawą programu „Jestem widoczny 
- jestem bezpieczny ". 

się po drogach. Ogłoszony został również tematyczny konkurs 
plastyczny. Rozstrzygnięcie konkursu odbyło się 8 lutego w Sali 
Lustrzanej Centrum Kultury i Promocji. Uczestników konkur-
su oraz ich opiekunów przywitał zastępca burmistrza Bogdan 
Wołoszyn. Na konkurs wpłynęło 129 prac, z których komisja 
konkursowa wyłoniła zwycięzców w II kategoriach wiekowych 
(uczniowie klas 0 i I oraz klas II i III). Z uwagi na wysoki poziom 
nadesłanych prac komisja przyznała również szereg wyróżnień. 
Laureatami konkursu zostali: I kategoria; I miejsce - Jagoda 
Drozdowicz (kl. 0 - SP Nr 4), II miejsce - Klaudia Karpińska (kl. 0 
- SP Nr 5), III miejsce - Norbert Kulczycki (kl. 0  - SP Nr 9). Wyróż-
nienia: Daria Fus (kl. 0 - SP Nr 5), Anna Stęc (kl.  0 - SP Nr 4), Alan 
Pisarek (kl. Ib -  SP Nr 11). II kategoria; I miejsce - Julia Motyka 
(kl. II b - SP Nr 11), II miejsce - Monika Władek (kl. III a - SP Nr 
6), III miejsce - Izabela Górnik (kl. III c - SP Nr 11). Wyróżnienia: 
Amelia Dubiel (kl. II b - SP Nr 11), Aleksandra Pieróg (kl. II b - SP 
Nr 11), Wiktoria Kustosz (kl. II a - SP Nr 10), Michał Szczepanik 
(kl. II c - SP Nr 10). Pozakonkursowe wyróżnienie za wierszyk 
umieszczony na odwrocie pracy plastycznej przyznano Julii Bis 
(kl. III c - SP Nr 11). 

IKS

6 lutego dyrektorzy i pedagodzy jarosławskich 
szkół podstawowych oraz gimnazjalnych od-

byli szkolenie, którego tematem była profilaktyka 
uzależnień. 

Szkolenie odbyło się w Sali Lustrzanej CKiP, a zorganizowane 
było w ramach kampanii edukacyjnej „Uzależnieniom mówi-
my NIE" przez Burmistrza Miasta Jarosławia oraz Miejską Ko-
misję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Jarosławiu. 
W imieniu burmistrza Andrzeja Wyczawskiego uczestników 
powitał zastępca Bogdan Wołoszyn. Szkolenie miało na celu 
zapoznanie uczestników z zagrożeniami płynącymi ze spoży-
wania alkoholu i zażywania środków psychoaktywnych przez 

dzieci i młodzież, w szczególności ze sposobami zapobiegania 
tym zagrożeniom. Powyższą tematykę przedstawił uczestnikom 
Konrad Chudy - pracownik SPZOZ w Jarosławiu, natomiast pro-
cedury postępowania w przypadku wystąpienia problemu w 
szkołach omówił komisarz Lesław Cieśliński - naczelnik Wydzia-
łu Prewencji Komendy Powiatowej Policji. Spotkanie podsu-
mował Zbigniew Guzowski - przewodniczący Miejskiej Komisji 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, który przypomniał 
o akcjach profilaktycznych organizowanych przez komisję oraz 
zachęcał do podejmowania przez szkoły inicjatyw mających na 
celu pokazywanie dzieciom i młodzieży form spędzania wolne-
go czasu bez alkoholu i innych używek.                                       IKS 
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Lutnia Safony 2013
W konkursie wzięło udział 51 recytatorów. Nagrodę główną, statuetkę 
„Lutnia Safony 2013", zdobyła Martyna Krajowska z Zespołu Szkół Drogo-
wo-Geodezyjnych i Licealnych w Jarosławiu. Kategoria szkoły gimnazjal-
ne: I nagroda - Jakub Jucha - PG 4 w Jarosławiu; II nagroda ex aequo - Pa-
trycja Lewandowska - PG 6 w Stalowej Woli i Małgorzata Stopyra - Miejski 
Dom Kultury w Lubaczowie; III nagroda ex aequo - Patrycja Gawura - PG  
w Piwodzie, Anna Stankiewicz - PG 1 w Jarosławiu oraz Aleksandra Ro-
kosz - PG 5 w Jarosławiu. Wyróżnieni: Sylwia Florek - PG 3 w Jarosławiu, 
Elżbieta Skrzypek - PG w Piwodzie, Anna Czajka - PG 1w Radymnie, Kon-
rad Grabuś - PG 4 w Jarosławiu. Kategoria szkoły ponadgimnazjalne:  
I nagroda - Martyna Krajowska - ZSDGiL w Jarosławiu;  II nagroda ex aequo: 
Katarzyna Gawrońska - ZSTiO w Jarosławiu, Jakub Sirko - ZSO im. Książąt 
Czartoryskich w Jarosławiu, Michał Superson - LO im. Mikołaja Kopernika  
w Jarosławiu; III nagroda ex aequo: Greta Kasiak - LO im. Mikołaja Kopernika 
w Jarosławiu, Dominika Kamińska -  ZSBiO w Jarosławiu, Kamila Lech - ZSTiL 
w Jarosławiu, Kamil Tarnawski - ZSTiO w Jarosławiu. Wyróżnieni: Jolanta Pło-
cica - ZSTiO w Jarosławiu; Estera Głowacz, Aldona Mikoś, Aleksandra Matusz, 
Paulina Ostrowska, Bartłomiej Wład - LO im. Mikołaja Kopernika w Jarosławiu; 
Sylwia Grela - ZSTiL w Jarosławiu. Organizatorami konkursu byli Urząd Miasta 
Jarosławia i Miejski Ośrodek Kultury. 

Monika Polita

  

9 marca, tuż po Dniu Kobiet, Miej-
ski Ośrodek Kultury rozbrzmie-

wał poetyckimi strofami. Młodzież z 
gimnazjów i szkół ponadgimnazjal-
nych prezentowała poezję kobiet od 
starożytności po dzień dzisiejszy w 
ramach Konkursu Recytatorskiego 
„Lutnia Safony 2013". 
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Sacrum w literaturze i sztuce
Już po raz czternasty odbył się finał wojewódz-

kiego konkursu dla gimnazjalistów „Sacrum w 
literaturze i sztuce”, organizowany przez Prywat-
ne Gimnazjum Sióstr Niepokalanek w Jarosławiu, 
nad którym honorowy patronat pełni burmistrz 
Andrzej Wyczawski. Współorganizatorem impre-
zy było Centrum Kulturalne w Przemyślu.

Finał konkursu poprzedziła uroczysta Eucharystia pod prze-
wodnictwem JE ks. bpa Adama Szala.  Wśród zaproszonych go-
ści znalazła się Joanna Mordarska, naczelnik Wydziału Kultury, 
Turystyki i Promocji Urzędu Miasta, która w imieniu burmistrza 
A. Wyczawskiego wręczała nagrody dla zwycięzców. W finale 
konkursu uczestniczyli także: Krystyna Juźwińska - kierownik 
artystyczny Centrum Kulturalnego w Przemyślu i Małgorzata 
Hołowińska - wicedyrektor Wojewódzkiego Domu Kultury w 
Rzeszowie. Po przesłuchaniu 36 uczestników finału części recy-
tatorskiej i wokalnej konkursu komi-
sja postanowiła przyznać w kategorii 
recytacji: I miejsce dla Justyny Rokosz 
(PG nr 2 im. Jana III Sobieskiego w Lu-
baczowie, opiekun - Elżbieta Broź), II 
miejsce dla Adriana Kruby  (PG nr 3 w 
Jarosławiu, opiekun - Beata Bałendo), 
III miejsce dla Pauliny Kędrek (PG nr 
1 we Frysztaku, opiekun - Lidia Czaja). 
W kategorii poezji śpiewanej komi-
sja przyznała: I miejsce Izabelli Głąb 
(ZS w Gaci, opiekun - Tadeusz Kała-
marz), II miejsce (dwa równorzędne) 
dla Urszuli Sowy (ZS w Nowosielcach, 
opiekun - Tadeusz Kałamarz) i Alek-
sandry Tockiej (Jasielski Dom Kultury, 

opiekun - Ewa Grzebień). W kategorii 
poezji śpiewanej komisja nie przyzna-
ła III miejsca. W kategorii plastycznej 
po obejrzeniu 134 prac jury przyznało 
następujące nagrody: dwa równorzęd-
ne I miejsca Grzegorz Duszkiewicz - 
Modlitwa (PG nr 3 w Mielcu opiekun: 
Edward Kociański) oraz Klaudia Magda 
- Zbawienie XXI w. (PG nr 1 im. św. Królowej Jadwigi w Jarosła-
wiu opiekun: Elżbieta Śliwińska). Dwa równorzędne II miejsca: 
Konrad Sobala - Pieta (ZS w Gniewczynie Łańcuckiej im. gen. 
Antoniego Chruściela PS. „Monter" opiekun: Marek Kozak)  
i Mirella Partyka - Gdy umierał na krzyżu, cud się nie zdarzył (ZS 
im. Tadeusza Kościuszki w Dębowie opiekun: Beata Drzystek). 

Tomasz Strzębała  

14. edycja 

FO
T.

P.
 G

Ó
RE

CK
I



  Nr 1-3/2013 • Biuletyn Informacyjny Miasta Jarosławia • www.jaroslaw.pl/biuletyn30

 
 

  

 

  

 VI Jarosławskie  
Potyczki Ortograficzne

zapraszają na

Patronat medialny: 

11 kwietnia 2013 r. godz. 16.00
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BEATA  
TADLA
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Dyrektor Instytutu Filologii Polskiej 

Uniwersytetu Rzeszowskiego,
Rektor Państwowej Wyższej Szkoły  

Techniczno-Ekonomicznej w Jarosławiu

dziennikarka TVP I

Starosta Jarosławski Burmistrz Miasta Jarosławia 

Współorganizatorzy: 

Krajowa Wystawa  
Psich Piękności

Przez dwa dni, tj. 9 i 10 marca w jarosławskiej 
hali MOSiR odbywała się 41. Krajowa Wysta-

wa Psów Rasowych, na której zaprezentowały się 
134 rasy psów. Imprezie patronował Burmistrz 
Miasta Jarosławia. 

Ośmiu krajowej sławy sędziów  oceniało czworonogi w różnych 
klasach wystawowych m.in. klasa szczeniąt, młodzieży, klasa 
otwarta, użytkowa, championów,  honorowa oraz klasa wete-
ranów. Najpiękniejszym psem wystawy został jamnik szorstko-
włosy, którego właścicielem jest Mirosław Olejnik z Janówka 
w województwie lubelskim. Dziczej maści pies otrzymał tytuł 
„Best In Show”. Drugi był wyżeł niemiecki z Czyżowa (woj. ma-

Ferie na sportowo
W okresie ferii zimowych w siedmiu szkołach 

organizowane były zimowiska, z których 
skorzystała grupa blisko 500 dzieci. 

W ramach tej formy wypoczynku organizowano m.in. kuligi, 
zabawy w kręgielni, wyjazd do Nadleśnictwa w Koniaczowie, 
wyjazd na narty, zwiedzanie Huty Szkła, zajęcia historyczne  

w jarosławskim muzeum oraz zajęcia w Miejskiej Bibliotece Pu-
blicznej im. A. Fredry w Jarosławiu. Dużym zainteresowaniem 
cieszyły się organizowane imprezy sportowe. W Otwartym Tur-
nieju Dzikich Drużyn w Piłce Nożnej Chłopców udział wzięło 17 
drużyn z terenu miasta i okolic. Niezwykłą atrakcją dla dzieci 
wypoczywających w naszym mieście były organizowane na 
sztucznym lodowisku gry i zabawy zręcznościowe. W czasie ferii 
zimowych dzieci i młodzież chcąca korzystać z usług krytej pły-
walni i lodowiska sztucznego kupując bilet wstępu decyzją Bur-
mistrza Miasta objęta była zniżką (50% ceny biletu ulgowego).       

Marek Piotrowski 

łopolskie), trzecie miejsce zdobył whippet z Puław i czwarte be-
dlington terier z Krakowa. Nagrody dla zwycięzców w kategorii 
najpiękniejszy pies wystawy wręczył zastępca burmistrza Sta-
nisław Misiąg. Najlepszym Młodym Prezenterem została Anna 
Nowicka z Warszawy, która zaprezentowała springera spaniela 
angielskiego. 
W Jarosławiu spotkali się wystawcy, hodowcy i miłośnicy psów 
z całej Polski. Nasze miasto odwiedzili również zagranicz-
ni wystawcy m.in. z Ukrainy, Czech, Rosji, Słowacji, Białorusi  
i Niemiec. Na wystawie można było zobaczyć charty polskie, 
owczarki niemieckie, podhalańskie, chińskie grzywacze, pincze-
ry, pudle oraz takie rasy jak karelski pies na niedźwiedzie czy 
hawańczyk bichon i wiele innych. Organizatorem wystawy był 
Związek Kynologiczny w Polsce Oddział w Przemyślu. 

Monika Polita
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