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Pierwszy dyskutowany projekt uchwały dotyczył przyjęcia 
„Gminnego programu opieki nad zabytkami miasta Jaro-
sławia na lata 2013-2016". Celem programu jest wzmoc-

nienie ochrony i opieki nad istotną częścią dziedzictwa kulturo-
wego miasta oraz poprawa stanu zabytków. Istotą  programu 
jest wytyczenie zadań, które winny być realizowane w odniesie-
niu do obiektów zabytkowych znajdujących się w granicach ad-
ministracyjnych miasta w kontekście szeroko pojętej problema-
tyki dotyczącej opieki nad zabytkami. Obowiązek opracowania 
„Gminnego programu..." nakłada na gminy Ustawa o ochronie 
zabytków. Taki program sporządza się raz na cztery lata. Przed 
głosowaniem nad projektem radni mieli sporo pytań. Większość 
dotyczyło tego jaki wpływ ma Miasto na likwidację szpetnych 
reklam. Pytali o to m.in. Marian Janusz i Bożena Łanowy. 
Radni zadecydowali o nazwaniu ulicy funkcjonującej dotąd  
w świadomości mieszkańców jako „Graniczna". Ulica ta otrzy-
mała nazwę Jana Karola Chodkiewicza. Na rzecz Polskiego Sto-
warzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło 
w Jarosławiu, w drodze bezprzetargowej sprzedane zostaną nie-
ruchomość przy ul. 3-go Maja i ul. Konfederackiej, gdzie obec-
nie Stowarzyszenie prowadzi swoją działalność. Natomiast na 
okres 30 lat wydzierżawiona zostanie nieruchomość leżąca przy 
ul. Dolnoleżajskiej, obok parafii pw. św. Teresy. Z wnioskiem o 
dzierżawę zwrócił się proboszcz tamtejszej parafii. Na działce 
zorganizowany zostanie ogólnodostępny parking. Ponadto rad-

Przyjęcie programu ochrony nad zabytkami, wprowa-
dzenie zmian w Miejscowym Planie Zagospodarowania 
Miejskiego czy program opieki nad zwierzętami bez-
domnymi, te i inne kwestie były poruszane podczas XLIX 
Sesji Rady Miasta, która odbyła się 18 marca. 

49. Sesja Rady Miasta 
18 marca 2013 r.

50. sesja Rady Miasta 
15 kwietnia 2013 r.

Podczas sesji 15 kwietnia radni przegłosowali 15 pro-
jektów uchwał. Większość z nich dotyczyła dzierżawy i 
sprzedaży nieruchomości. Dyskusja nad projektami roz-
poczęła się od omówienia stanu dróg w mieście. 

Jak wynika z informacji przedstawionych przez Zygmunta 
Petru, naczelnika Wydziału Dróg, drogi miejskie liczą łącz-
nie 69 km. Po oddaniu obwodnicy Jarosławia do użytku do 

dróg miejskich włączone zostały ulice: Krakowska, Jana Pawła II, 
Grunwaldzka, 3-go Maja oraz Kraszewskiego i odcinek ulicy Kru-
hel. W drodze przetargu wyłonieni zostali wykonawcy remon-
tów cząstkowych do poszczególnych rodzajów nawierzchni.  
W zawiązku z tym już niebawem rozpoczną się w naszym mie-
ście pozimowe remonty dróg. Zostały również rozstrzygnięte 
przetargi na uzupełnienie słupów oświetleniowych i na budo-
wę oświetlenia. Po przedstawieniu przez naczelnika informacji  
o stanie dróg miejskich przyszedł czas na pytania i uwagi ze stro-
ny radnych. Radny Andrzej Lichończak skarżył się na niedbałe 
„łatanie" dziur w drogach. Prosił o dokładniejsze przypilnowa-
nie firm dokonujących remontu. Radny Artur Kogut apelował 
o remont ulicy Kolaniki - najdłuższej w mieście i stanowiącej 

ni zmienili wcześniej podjęta uchwałę dotyczącą świadczenia 
usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właści-
cieli nieruchomości. Teraz to Miasto przejmie obowiązki wy-
posażenia nieruchomości w pojemniki na śmieci. Wszystko za 
sprawą zmienionej w styczniu ustawy o utrzymaniu czystości  
i porządku w gminach. Przejęcie tych obowiązków przez Miasto 
będzie korzystne, ze względów finansowych dla mieszkańców, 
przyczyni się tym samym do złagodzenia skutków wzrostu opłat 
za śmieci oraz umożliwi gminie pełniejszą kontrolę nad nieru-
chomościami, na których powstają odpady komunalne. Radni 
zadecydowali również o wprowadzeniu zmian w budżecie mia-
sta. Jedna ze zmian dotyczyła zwiększenia wydatków o 53 tys. 
zł z przeznaczeniem na przebudowę sygnalizacji świetlnej, do-
tyczy to także korekty ustawień programu sterującego cyklami 
sygnalizacji. 

Monika Polita
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51. sesja Rady Miasta 22 kwietnia 2013 r.
Sesja w większości poświęcona była tematowi nowego sys-
temu odbioru i utylizacji opadów komunalnych, a przede 
wszystkim omówieniu przygotowań do jego wdrożenia.

Już 1 lipca 2013 roku zaczną obowiązywać nowe zasady 
odbioru odpadów. I od tego momentu to gminy przejmu-
ją wszelkie obowiązki związane z zarządzaniem odpada-

atrakcję dla rowerzystów. Małgorzata Dankiewicz pytała o termin rozstrzy-
gnięcia przetargu na przedłużenie ulicy Konfederackiej. Po dyskusji nad 
drogami miejskimi radni przeszli do głosowania nad projektami uchwał. 
Radni wyrazili zgodę na wydzierżawienie na rzecz Stowarzyszenia Miło-
śników Koni „Arabian"  ponad dwu hektarowego terenu, położonego przy 
drodze krajowej do Leżajska. Stowarzyszenie Miłośników Koni „Arabian" 
działa w Pełkiniach.  Tworzy je kilkanaście osób, które swój czas poświęcają 
na opiekę: czyszczenie, karmienie i wybiegi dla tych zwierząt. Na pokarm 
zarabiają udzielając lekcji konnej jazdy i prowadząc hipoterapię dla osób 
niepełnosprawnych. Radni postanowili również wydzierżawić na 30 lat 

działki położone przy ulicy Cegielnianej. Teren był wcześniej wysta-
wiony na sprzedaż, jednak nie zgłosił się żaden oferent. Z wnioskiem 
o wydzierżawienie wystąpił przeor klasztoru dominikanów, deklarując 
wykonanie ogólnodostępnego i bezpłatnego parkingu. W myśl jednej 
z podjętych w tym dniu uchwał Jarosław przystąpił do uczestnictwa 
w programie strategicznym „Błękitny San", stanowiącym składową 
zintegrowanego programu rozwoju województwa podkarpackiego w 
perspektywie finansowej UE na lata 2014-2020. Głównym celem pro-
gramu jest rozwój społeczno-gospodarczy gmin położonych w otocze-
niu rzeki San, jej zbiorników zaporowych oraz cieków wodnych zasi-
lających te zbiorniki. Zakłada się, że realizacja programu wpłynie na 
poprawę czystości wody w Sanie do norm określonych w regulacjach 
UE oraz podniesie atrakcyjność turystyczną terenów nadrzecznych. 
Decyzją radnych rok 2013 na terenie Miasta Jarosławia ogłoszony zo-
stał „Rokiem dr. Kazimierza Gottfrieda". W tym roku przypada 110 

rocznica urodzin i 40 rocznica śmierci tego wybitnego historyka, naukow-
ca, pedagoga i wielkiego miłośnika Jarosławia. W interpelacjach radny Ma-
rian Janusz zauważył, że wraz ze stopniałym śniegiem pojawił się problem 
psich kup i prosił jednocześnie Straż Miejską o dokładniejsze egzekwowa-
nie wśród mieszkańców sprzątania po czworonogach. Interpelację zgłaszał 
również Andrzej Lichończak. Sprawa dotyczyła ul. Okrzei, będącej drogą 
powiatową. Wzdłuż starego wysypiska śmieci firma Eurovia (wykonawca 
obwodnicy) wykopała dość głęboki rów. Najprawdopodobniej z powodu 
zatkanego przepustu w rowie stoi woda. Radny prosił o interwencję w tej 
sprawie, gdyż taka sytuacja stwarza niebezpieczeństwo dla ludzi.
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mi komunalnymi, stając się jednocześnie odpowiedzialne za 
prawidłowe funkcjonowanie systemu odbierania odpadów 
od właścicieli nieruchomości. W związku z tym cały system 
gospodarki komunalnej gmin zostaje gruntownie przebudo-
wany. Tak dzieje się również z systemem gospodarki komunal-
nej w naszym mieście. Radni podczas sesji mieli wiele pytań. 
Na pytania odpowiadał Zbigniew Piskorz, naczelnik Wydziału 

Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Śro-
dowiska UM oraz Bartłomiej Borys, kierownik Referatu 
Gospodarki Odpadami. Ustawa o utrzymaniu czysto-
ści i porządku w gminach nie reguluje jednoznacznie 
niektórych kwestii, stąd mogą pojawiać się pewne 
niejasności. Już niebawem w naszym mieście zosta-
nie ogłoszony przetarg na wywóz śmieci i dowiemy się 
jaka firma będzie zajmować się śmieciami mieszkań-
ców. Podczas sesji radni pytali między innymi o to czy 
rodziny wielopokoleniowe, wielodzietne będą płacić 
mniej za śmieci; ile będzie punktów selektywnej zbiórki 
śmieci; kto będzie sprawdzał czy mieszkańcy segregują 
śmieci; z czego wynika różnica w częstotliwości odbio-
ru odpadów selektywnych z zabudowy wielorodzinnej  
i jednorodzinnej. 

Monika Polita



www.jaroslaw.pl/biuletyn • Biuletyn Informacyjny Miasta Jarosławia • Nr 4/2013 5

Prof. dr hab. inż. Kazimierz Furtak jest naukow-
cem, inżynierem budownictwa, specjalistą 
z zakresu mechaniki obiektów mostowych, profesorem 

nauk technicznych, rektorem Politechniki Krakowskiej. Jego 
edukacja rozpoczęła się właśnie w Jarosławiu, tu uczęszczał do 
Liceum Ogólnokształcące.

Prof. Furtak obecnie aktywnie uczestniczy w działalności kra-
kowskiego oddziału Stowarzyszenia Miłośników Jarosławia. 
Współpracuje z Państwową Wyższą Szkołą Techniczno-Ekono-
miczna w Jarosławiu. I to między innymi za tą współpracę oraz 
w uznaniu znaczących osiągnięć na polu nauki prof. Kazimie-
rzowi Furtakowi został przyznany tytuł Honorowego Obywa-
tela Miasta Jarosławia. Uchwała w tej sprawie został podjęta 
przez Radę Miasta jeszcze w grudniu 2012 r. Na uroczystości 
była obecna rodzina i znajomi nowego honorowego obywatela.  

Monika Polita

Kazimierz Furtak 
Honorowym Obywatelem Miasta Jarosławia

Prof. dr hab. inż.

Będę czynił starania, aby wywiązać się z zobowiązania jakie niesie 
ze sobą słowo obywatel – mówił profesor Kazimierz Furtak, nowy 
honorowy obywatel Jarosławia. Akt nadania tytułu został wręczony 
podczas uroczystej sesji Rady Miasta, 22 kwietnia. „ - Nie było przypadku, żebym w najważniejszych 

dla mnie chwilach nie doceniał Jarosławia, liceum 
jarosławskiego i ziemi jarosławskiej - podkreślał 
uhonorowany.

Profesorowi Kazimierzowi Furtakowi honorowe wyróżnienie wręczył 
Jarosław Pagacz, przewodniczący Rady Miasta, a gratulacje złożył m.in.
burmistrz Andrzej Wyczawski.
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Zamieszanie wokół  
składania deklaracji 

Konferencja prasowa była wynikiem odmowy Zarządu 
Spółdzielni w Jarosławiu składania w imieniu jej miesz-
kańców deklaracji. Zarząd poinformował mieszkańców, 

że to oni indywidualnie powinni składać deklaracje. Władze 
miasta nie zgadzają się z tym stanowiskiem. 

Burmistrz Andrzej Wyczawski oraz poseł Tomasz Kulesza, 
na konferencji prasowej zwołanej 25 kwietnia br., odnie-
śli się do problemu, jaki powstał w połowie marca przy 
składaniu deklaracji o wysokości opłaty oraz obowiązku 
uiszczania opłaty do gminy za odbieranie odpadów. 

Konferencja prasowa

„
Deklaracje przyjmowane są w Referacie Gospodarki Odpodami - Rynek 6, pokój nr 10, I piętro. 

Nie mamy żadnych wątpliwości, że deklara-
cje w imieniu swoich lokatorów powinien 
złożyć do Urzędu Miasta Zarząd Spółdziel-
ni. Mówi o tym artykuł 27 ustęp 2 ustawy 

o spółdzielniach mieszkaniowych. Zarząd Spółdzielni, 
wbrew temu co uważa, sprawuje zarząd nieruchomo-

- Nie jest to moja interpretacja tego przepisu, taką wykładnię 
przedstawia Ministerstwo Środowiska, Ministerstwo Admi-
nistracji i Cyfryzacji oraz Biuro Analiz Sejmowych - wymienia. 
Burmistrz podkreślał, jak działanie Zarządu Spółdzielni dopro-
wadziło nie tylko do dezorganizacji pracy referatu ds. gospoda-
rowania odpadami, ale przede wszystkim naraziło mieszkań-
ców na długie oczekiwanie w kolejkach w przedświątecznym 
tygodniu. Zaznaczył, że Zarząd Spółdzielni wielokrotnie spoty-
kał się z władzami miasta, jednak nie kwestionował zasadności 
składania deklaracji w imieniu swoich lokatorów. Poinformował 
o tym dopiero 12 marca br., więc przed końcem terminu skła-
dania tychże deklaracji. 

Ewa Kłak-Zarzecka 

FO
T.

 M
. M

ŁY
N

AR
SK

A 

ściami wspólnymi, stanowiącymi jej współwłasność 
jako zarząd powierzony. Do tej pory to on pobierał od 
mieszkańców opłaty za odpady i nic w tej kwestii się 
nie zmieniło. Tyle tylko, że zamiast z przedsiębiorcą od-
bierającym odpady podpisze umowę z Urzędem Miasta 
- wyjaśniał burmistrz Andrzej Wyczawski. 
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Deklaracje przyjmowane są w Referacie Gospodarki Odpodami - Rynek 6, pokój nr 10, I piętro. 

Przypominamy o złożeniu deklaracji 

Burmistrz Andrzej Wyczawski deklaruje, że w przypadku istot-
nej różnicy między wprowadzonymi stawkami, a kwotami usta-
lonymi w drodze przetargu, opłaty za odbiór odpadów zostaną 
obniżone.

Wdrażanie od 1 lipca br. nowego systemu 
gospodarowania odpadami budzi wiele 
kontrowersji zarówno wśród samorządów, na które 

spadły nowe obowiązki, jak i wśród mieszkańców, którym, po 
wprowadzeniu nowego systemu, przyjdzie ponosić znacznie 
wyższe opłaty.  Dlatego jeszcze raz wracamy do tego tematu. 
Najczęściej zadawane pytania dotyczą wysokości cen za odbiór 
odpadów. Opłata, jaką ponoszą mieszkańcy obejmuje jedynie 
ich odbiór. Po 1 lipca br. zakres usług świadczonych przez firmę, 
która wygra przetarg, znacznie się poszerzy. W ramach opła-
ty w wysokości 13,50 zł mieszkańcy będą mieli zapewnione: 

wyposażenie nieruchomości w pojemniki na zmieszane od-
pady komunalne i utrzymanie ich w odpowiednim stanie 
(mycie i dezynfekcja pojemników 2 razy w roku przez firmę 
wyłonioną w przetargu);
odbiór odpadów dla zabudowy wielorodzinnej nie rzadziej 
niż dwa razy w tygodniu;
wyposażenie nieruchomości w worki do selektywnej zbiórki 
(w każdej ilości);
wyposażenie nieruchomości zamieszkałych wielolokalowych 
i niezamieszkałych (np. szkoły) w pojemniki do selektywnej 
zbiórki (1100 l, Iglo); 
na terenie miasta Jarosławia zostaną rozstawione pojemniki 
do Selektywnej Zbiórki (ok. 90 punktów);
zapewniony odbiór odpadów zielonych (trawa, liście) w ter-
minie od 1 kwietnia do 31 października;
odbiór odpadów komunalnych (zmieszanych) w każdej ilości 
(bez dodatkowych opłat);
odbiór odpadów wielogabarytowych złożonych przed pose-
sją co najmniej raz w roku (zgodnie z ustalonym harmono-
gramem), w każdym innym terminie odbiór w odpowiednich 
punktach (PSZOK). 

W PSZOK-u (czynnym w dni robocze od 7.00  do 17.00  oraz w 
soboty w godz. od 10.00 do 14.00), właściciele nieruchomości 
zamieszkałych będą mogli oddawać bezpłatnie oprócz odpa-
dów wielogabarytowych także wszelkie inne odpady.  
Najpierw ceny, później przetarg 
Wątpliwość budzi także kolejność pewnych zdarzeń: naj-
pierw podjęcie przez Radę Miasta uchwały o wysokości opłat, 
a następnie ogłaszanie przetargu. – Odpowiedź jest prosta 
- to nie wymysł naszego samorządu. Taki, sztywny harmo-
nogram prac związanych z wdrażaniem nowego systemu go-
spodarowania odpadami komunalnymi narzucił Parlament 
RP. Narzucił on radnym obowiązek uchwalenia do końca 

Burmistrz Andrzej Wyczawski przypomina 
o obowiązku składania przez mieszkańców 
domów jednorodzinnych, zarządy wspólnot 
mieszkaniowych oraz zarządy spółdzielni 
mieszkaniowych deklaracji w sprawie opłat za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

2012 r. m.in. regulaminu utrzymania czystości i porządku czy 
wysokości opłat za odbiór odpadów. Na kształt tej ustawy 
wpływ mieli parlamentarzyści w momencie jej tworzenia. Sa-
morząd, niestety, musi dostosować się do jej zapisów, czy mu 
się ustawa podoba czy nie – wyjaśnia burmistrz Andrzej Wy-
czawski. Burmistrz Jarosławia wyraził swoje zastrzeżenia co do 
zmian w ustawie, składając, wraz z tysiącem wójtów, burmi-
strzów i prezydentów, skargę do Trybunału Konstytucyjnego.  

Co składa się na stawkę 13,50 zł?
Polska wprowadzając nowy system gospodarowania odpadami 
komunalnymi wypełniła swoje zobowiązania wobec Unii Euro-
pejskiej, ale tym samym nałożyła na gminy szereg nowych obo-
wiązków. Niektóre z nich to:  zapewnienie budowy, utrzymania 
i eksploatacji własnych lub wspólnych z innymi gminami regio-
nalnych instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych, 
objęcie wszystkich właścicieli nieruchomości na terenie gminy 
nowym systemem, nadzorowanie gospodarowania odpadami,  
w tym realizacja zadań powierzonych podmiotom odbierającym 
odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, ustanowienie 
selektywnego zbierania odpadów komunalnych, stworzenie 
punktów selektywnego zbierania odpadów, zapewnienie osią-
gnięcia odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania 
do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograni-
czenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji 
przekazywanych do składowania, prowadzenie działań infor-
macyjnych i edukacyjnych. - Te nowe, nałożone na gminy po-
winności, spowodowały w sposób naturalny i logiczny, wzrost 
opłat. Skala podwyżki jednakże jest bardzo zróżnicowana. 
Dotychczasowe opłaty na terenie Jarosławia kształtowały się  
w przedziale od 7,65 zł do 10,90 zł. Cena opłat za odpady po-
segregowane i nieposegregowane była identyczna. Ideą usta-
wy było wprowadzenie selektywnej zbiórki odpadów. Stawka, 
za tak gromadzone odpady w naszym mieście, wynosić będzie 
13,50 zł i zdecydowana większość mieszkańców na nią się decy-
duje – informuje burmistrz Andrzej Wyczawski. – Druga stawka 
w wysokości 19 zł wprowadzona została tylko dla tych, którzy 
nie chcą brać udziału w selektywnej zbiórce odpadów. Jednak 
tych mieszkańców jest niewielu. Kierując się populizmem, moż-
na było ustalić stawki na bardzo niskim pułapie np. 5 zł od oso-
by i odbierać odpady w budynkach wielorodzinnych raz w mie-
siącu. A tym samym zafundować mieszkańcom w porze letniej 
fetor i zagrożenie epidemiologiczne – reasumuje burmistrz.  

Ewa Kłak-Zarzecka
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Poprawi się  
stan dróg w mieście

Trwa modernizacja ul. Zduńskiej, budowa parkingu na 
os. Wojska Polskiego, w trakcie są remonty bieżące dróg 
miejskich. Niebawem ruszy przebudowa ul. Raszyńskiej, 

a także wyczekiwana przez mieszkańców bloków za parkiem 
budowa przedłużenia ul. Konfederackiej. W  niedługim czasie 
rozpoczną się prace przy montażu nowych słupów oświetlenio-
wych, a także uzupełnienie obecnego oświetlenia.„ - Mogłoby się wydawać, że w ostatnich latach 

nie dbaliśmy o drogi miejskie. Niestety, środki, za 
które mogliśmy wyremontować prawie wszyst-
kie miejskie ulice, a więc ponad osiem milionów 
złotych, przeznaczyliśmy na budowę łącznika do 
obwodnicy. Oddanie łącznika i ronda, które w naj-

Rozpoczęły się oczekiwane po przedłużają-
cej się zimie remonty dróg miejskich. Trwa-
ją także procedury przetargowe. W budże-
cie miasta przeznaczono na polepszenie 
stanu dróg ponad 

W budżecie miasta zaplanowano ponad 3,5 mln zł na inwesty-
cje drogowe. Burmistrz liczy również na przychylność władz po-
wiatu, ponieważ na jego prośbę radni miejscy zabezpieczyli w 
budżecie 400 tys. zł jako 50-procentowy wkład w remonty dróg 
powiatowych.  - Przypomnę, że nie wszystkie drogi położone 
w mieście są drogami miejskimi. Bardzo znaczna część to drogi 
powiatowe, wojewódzkie i krajowe - informuje A. Wyczawski.  

Ewa Kłak-Zarzecka

bliższych tygodniach nastąpi, w znacznym stopniu ograniczy, 
i tak już nieporównywalnie mniejszy, ruch samochodowy  
w mieście - mówi burmistrz Andrzej Wyczawski.

Odcinek drogi łączący ul. Konfederacką z ul. Skarbowskiego (za parkiem) zostanie wybudowany od podstaw.

1. Asnyka
2. A. Jenke
3. Akacjowa
4. Basztowa
5. Batorego Stefana
6. Benedyktyńska
7. Blichowa
8. Brama Pełkińska
9. Broniewskiego
10. Budowlanych
11. Burm. S. Hajnusa
12. Burmistrza Matusza
13. Cerkiewna
14. Chłopickiego
15. Chmielna
16. Chrobrego
17. Cygańska Góra
18. Czechowskiego
19. Danielewicza
20. Dojazdowa
21. Dominikańska

22. Drużyniecka
23. Dziewiarska
24. Elektrowniana
25. Farna 
26. Fili
27. Franciszkańska
28. Garbarze
29. Garbarze  Boczna
30. Gębarowicza
31. Głęboka
32. Górnoleżajska
33. Grochowska
34. Grodzka
35. Grunwaldzka
36. Harcerska
37. Harlendera
38. Horodyńskiego
39. Jagiełły
40. Jana Pawła II
41. Jarowa
42. Jasna

43. Jezuicka
44. Kasztelańska
45. Kazimierza Wielkiego
46. Kielara
47. Klasztorna
48. Kochanowskiego
49. Kolaniki
50. Konarskiego
51. Konopnickiej
52. Kopcia
53. Kopystyńskiego
54. Kossaka
55. Kosynierska
56. Krakowska
57. Krakusa
58. Krasińskiego
59. Kraszewskiego
60. Krótka
61. Kruhel Pawłosiowski
62. Kruhel Pełkiński (część drogi od węzła S2)

63. Krzyżowe Drogi

64. Kulkowa
65. Legionów
66. Lei Franciszka
67. Lelewela
68. Leśna
69. Lipowa
70. Listopada 29-go
71. Ludowa
72. Lutkiewicza
73. Łączności
74. Łąkowa
75. Łokietka
76. Maja 3-go
77. Mały Rynek
78. Matejki
79. Michalovska
80. Mieszka I
81. Miłosza
82. Misztale
83. Mochnackiego
84. Morgenbessera

Ulica Zduńska w trakcie realizacji.

WYKAZ DRÓG MIEJSKICH, POWIATOWYCH, WOJEWÓDZKICH

DROGI MIEJSKIE
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Cyfryzacja kina  
i nowe fotele

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego prze-
znaczyło na cyfryzację jarosławskiego kina 200 tys. zł, 
240 tys. zł, na wniosek burmistrza Andrzeja Wyczaw-

skiego, przekazali radni z budżetu miasta na sesji 15 kwietnia 
br. Zgromadzone środki pozwolą na wymianę analogowego 
aparatu projekcyjnego na aparat w technologii cyfrowej o roz-
dzielczości 4K. W ramach tej inwestycji zostanie zakupiony tak-
że nowy, srebrny ekran. 

To nie jedyne zmiany w Miejskim Ośrodku Kultury, w ramach 
którego funkcjonuje kino „Ikar". W marcu br. zakończyła się 
wymiana foteli w sali widowiskowej. Ta inwestycja objęła nie 
tylko zamontowanie 333 nowych foteli, a także cyklinowanie  
i malowanie parkietu. Pieniądze na ten cel w wysokości 209 tys. 
zł pochodziły z budżetu miasta, 30 tys. zł dołożył Polski Instytut 
Sztuki Filmowej.

Ewa Kłak-Zarzecka

Jarosławski Miejski Ośrodek Kultury pozyskał pieniądze 
na cyfryzację kina „Ikar”. W marcu zakończyła się rów-
nież wymiana foteli w sali widowiskowej. 
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85. Na Skarpie
86. Nabielaka
87. Nad Sanem
88. Nartowskiej
89. Narutowicza
90. Ogrodowa
91. Okrzei – Boczna
92. Opolska
93. Ordynacka
94. Orkana
95. Ormiańska
96. Orzeszkowej
97. Ostrogskich
98. Pełkińska (od ul. Sandomierskiej)
99. Piaskowa
100. Piastów
101. Plac Bożnic
102. Plac im. Sybiraków
103. Plac Inwal. Wojenn.
104. Plac ks. Piotra Skargi
105. Plac Mickiewicza

106. Plac św. Michała
107. Plac Wolności
108. Podgórze
109. Polna
110. Popiela
111. Powstania Styczn.
112. Przemyska
113. Przemysłowa
114. Przygrodzie
115. Przyjaźni
116. Przyklasztorna
117. Przyrynek
118. Puzon – Baśki
119. Rajska
120. Raszyńska
121. Reja
122. Romana Koby
123. Różana
124. Rynek
125. Sandomierska
126. Sanowa – Boczna

127. Sąsiedzka
128. Schrama
129. Senatora T. Ulmy
130. Siarczyńskiego
131. Skarbowskiego
132. Skrzyneckiego
133. Słoneczna
134. Słonecznej Boczna
135. Sobieskiego
136. Solskiego
137. Sowińskiego
138. Społeczna
139. Spółdzielcza
140. Spytka z Jarosławia
141. Strzeleckiego
142. Synów Pułku
143. Szczepańskiego
144. Szczytniańska - Boczna
145. Świętojańska
146. Tatarska
147. Trybunalska

148. Turzańskiej
149. Ujejskiego
150. Ustronie
151. Wandy
152. Wąska
153. Węgierska
154. Wieczorkiewicza
155. Wiejska
156. Wiśniowa
157. Włókiennicza
158. Wodna
159. Wolna  
160. Wróblewskiego
161. Wyspiańskiego
162. Zacisze
163. Zbożowa
164. Zduńska
165. Zgody
166. Zielona
167. Zwierzyniec
168. Żołnierska

DROGI POWIATOWE

1. Bandurskiego
2. Batalionów Chłop.
3. Bema
4. Brodowicze
5. Brzostków
6. Cegielniana
7. Chopina
8. Cmentarna
9. Czarnieckiego
10. Dąbrowskiego
11. Długosza
12. Dobrzańskiego
13. Dolnoleżajska
14. Flisacka
15. Fredry

16. Głowackiego
17. Gottfrieda
18. Grodziszczańska
19. Grottgera
20. Grucy
21. Kamienna
22. Kasprowicza
23. Kilińskiego
24. Konfederacka
25. Kościuszki
26. Królowej Jadwigi
27. Limanowskiego
28. Lisińskiego
29. Lotników
30. Lubelska

31. Łazy Kostkowskie
32. Mączyńskiego
33. Morawska
34. Na Blichu
35. Okrzei
36. Orłowicza
37. Paderewskiego
38. Panieńska
39. Pasieka
40. Pawłosiowska
41. Piekarska
42. Pl. im. Więź. Oświęcim.
43. Podzamcze
44. Pogodna
45. Poniatowskiego

46. Racławicka
47. Reformacka
48. Reymonta
49. Rybacka
50. Siemińskiego
51. Sienkiewicza
52. Sikorskiego
53. Starosanowa
54. Stawki
55. Stojałowskiego
56. Strzelecka
57. Szczytniańska
58. Św. Ducha
59. Traugutta
60. Wilsona

61. Zielińskiego
62. Zwierzyniecka
63. Żeromskiego
64. Żwirowa

DROGI  
WOJEWÓDZKIE

1. Pruchnicka
2. Sanowa
3. Słowackiego
4. Tarnowskiego
5. Zamkowa
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Zorganizowane przez jarosławską uczelnię obchody Dnia Pa-
mięci o Ofiarach Zbrodni Katyńskiej rozpoczęły się Mszą św. 
w kościele Miłosierdzia Bożego. Następnie uczestnicy przeszli 
na teren kampusu uczelni. Tam odsłonięta została pamiątkowa 
tablica poświęcona oficerom - ofiarom zbrodni katyńskiej: kpt. 
Kazimierzowi Marianowi Buryło; por. rez. Kazimierzowi Maria-
nowi Dzierżyńskiemu; mjr. wet. Eugeniuszowi Ludwikowi Hoff-
manowi; mjr. art. Tadeuszowi Marianowi Kalikstowi Skwarczyń-
skiemu; mjr. dypl. art. Julianowi Antoniemu Tokarzowi. Wszyscy 
upamiętnieni związani byli z Jarosławiem. Tablicę odsłonił Wa-
cław Wierzbieniec, rektor PWSTE wraz z Andrzejem Wyczaw-
skim, burmistrzem Jarosławia. W tym dniu posadzone zostały 
również Dęby Pamięci. Wszystko za sprawą akcji „Katyń...ocalić 
od zapomnienia", w którą włączyła się uczelnia wspólnie z Fun-
dacją Pomocy Edukacyjnej dla Młodzieży im. Heleny i Tadeusza 
Zielińskich w Jarosławiu oraz Stowarzyszeniem Rodzin Ofiar Ka-
tynia Polski Południowej w Krakowie - Koło w Przemyślu. Celem 
tego ogólnopolskiego programu jest uczczenie pamięci boha-
terów zbrodni katyńskiej, a zarazem przywrócenie i zagwaran-
towanie im zbiorowej, pokoleniowej pamięci poprzez posadze-
nie 21.857 Dębów Pamięci, według zasady jeden dąb to jedno 
nazwisko. Na terenie uczelni jeden z dębów posadził również 
burmistrz Wyczawski. 
- Niech odsłaniana dzisiaj tablica i sadzone Dęby Pamięci jako 
symbole żywego pomnika upamiętniającego konkretne osoby 
służy wychowaniu studentów i całej jarosławskiej młodzieży w 
poczuciu szacunku do własnej historii i przynależności do pań-
stwa polskiego - mówił tuż przed odsłonięciem rektor PWSTE. 
Pod pamiątkową tablicą burmistrz Andrzej Wyczawski złożył 
kwiaty, a jego zastępca Bogdan Wołoszyn i sekretarz Jan Biłas 
zapalili znicze. Wcześniej poświęcenia dokonał ks. prałat An-
drzej Surowiec - Archiprezbiter Jarosławski. 
- Niechaj przez wszystkie następne pokolenia echo roznosi sło-
wa naszego wielkiego Polaka Jana Pawła II: „Sprawa katyńska 
nie może być wymazana z pamięci Europy" - na zakończenie 
uroczystości mówiła jedna z krewnych ofiar NKWD upamiętnio-
nych w Jarosławiu. 

Monika Polita

Uroczystości  
Katyńsko 
Smoleńskie  

W tym roku mija 73. rocznica zbrodni katyńskiej  
i 3. rocznica katastrofy smoleńskiej

Odsłonięciem pamiątkowej tablicy, sadzeniem Dębów 
Pamięci, złożeniem kwiatów, zapaleniem zniczy została 
uczczona 73. rocznica zbrodni katyńskiej. Uroczystości 
odbyły się 10 kwietnia na terenie Państwowej Wyższej 
Szkoły Techniczni-Ekonomicznej w Jarosławiu. 
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Tuż przed Dniem Pamięci o Ofiarach Zbrodni Katyńskiej, 
w Kościele pw. Chrystusa Króla modlono się za oficerów 
pomordowanych w 1940 r. przez NKWD oraz tych, którzy 
zginęli tragicznie pod Smoleńskiem w drodze na uroczy-
stości upamiętniające 70. rocznicę bestialskiego mordu. 

We Mszy św. koncelebrowanej pod przewodnictwem 
bpa Adama Szala uczestniczyli m.in. przedstawiciele 
Rodzin Katyńskich i Smoleńskich, burmistrz miasta 

Andrzej Wyczawski, zastępcy Stanisław Misiąg i Bogdan Wo-
łoszyn, sekretarz miasta Jan Biłas, radni z przewodniczącym 
Jarosławem Pagaczem, parlamentarzyści, służby mundurowe, 
przedstawiciele instytucji, związków i stowarzyszeń, dzieci, mło-
dzież oraz studenci.  Homilię wygłosił ks. prałat Zbigniew Suchy 
- redaktor Tygodnika Katolickiego Niedziela. Przypomniał, że 
mimo upływu lat Naród ciągle wznawia pytanie „dlaczego?". 
Nic jednak nie zagłuszy prawdy, że polscy oficerowie zostali za-
mordowani w sposób bestialski i niehumanitarny, bez sądu, bez 
jakiejkolwiek winy. - Katyń nie był niemieckim aktem zbrodni. 
Był igraszkę losu i sowieckim aktem pogardy - zaznaczył.  Z kolei 
burmistrz Andrzej Wyczawski w swoim przemówieniu mówiąc 
o katyńskim mordzie odniósł się do katastrofy prezydenckiego 
samolotu jako do największej tragedii w polskiej historii. 

Podziękował również Fundacji Pomocy Edukacyjnej dla Mło-
dzieży im. Heleny i Tadeusza Zielińskich - pomysłodawcom i re-
alizatorom pomnika stojącego na dziedzińcu kościoła od 2005 
r.; archiprezbiterowi jarosławskiemu ks. Andrzejowi Surowcowi, 
a także rektorowi PWSTE prof. Wacławowi Wierzbieńcowi za 
kultywowanie tradycji patriotycznych i wychowanie człowieka 
w duchu miłości i odpowiedzialności za Ojczyznę. Po Mszy św. 
dalsza część uroczystości była kontynuowana przed Pomnikiem 
Katyńsko-Smoleńskim. Tam został odegrany hymn państwowy, 
odbył się Apel Poległych, salwa honorowa, a przybyłe delegacje 
złożyły kwiaty, w tym m.in. siostra śp. gen. dyw. Kazimierza Gi-
larskiego pochodzącego z Rudołowic koło Jarosławia, zmarłego 
w katastrofie oraz Zofia Rutkowska - przewodnicząca przemy-
skiego koła Stowarzyszenia Ofiar Rodzin Katynia Polski Połu-
dniowej, której NKWD zamordowało ojca. Dwa dni wcześniej 
na terenie PWSTE, podobnie jak burmistrz Andrzej Wyczawski, 
przewodnicząca posadziła Dąb Pamięci, jeden z ponad 21 ty-
sięcy żywych pomników sadzonych w różnych miejscach Polski  
i świata jako upamiętnienie i oddanie hołdu „katyńczykom". 

Małgorzata Młynarska

- Tym bardziej musimy pamiętać zarówno o ofiarach Ka-
tynia, jak i o tych, którzy zginęli przed trzema laty. To 
nasz patriotyczny obowiązek. Jestem przekonany, że na-
sze miasto zapisuje się na mapie pamięci o Katyniu i tra-
gedii w Smoleńsku złotymi zgłoskami. Świadczy o tym 
chociażby dzisiejsza uroczystość - podkreślał burmistrz.

„

Główne uroczystości rocznicowe odbyły się 12 kwietnia w kościele 
pw. Chrystusa Króla oraz przed Pomnikiem Katyńsko-Smoleńskim. 
Uczestniczyli w nich m.in. przedstawiciele Urzędu Miasta na czele  
z burmistrzem Andrzejem Wyczawskim. 

11

FO
T.

 M
. M

ŁY
N

AR
SK

A 
(5

)



  Nr 4/2013 • Biuletyn Informacyjny Miasta Jarosławia • www.jaroslaw.pl/biuletyn12

Delegacja ze Svidnika

Konsul Słowacji  
z wizytą w Jarosławiu

To druga wizyta Konsula w Jarosławiu i pewne rozwinię-
cie wcześniejszej współpracy. Rozmowa dotyczyła głów-
nie współpracy transgranicznej, czyli wspólnie podjętych 

działań mających na celu umocnienie i dalszy rozwój sąsiedz-
kich kontaktów między Polską a Słowacją. Burmistrz Wyczawski  
w rozmowie przypomniał o wieloletniej już współpracy Ja-
rosławia ze słowackim miastem Michalovce i Humenne oraz 
o perspektywie współpracy z miastem Svidnik. - Współpraca 
polsko-słowacka na Podkarpaciu ma wielkie możliwości i w ra-
mach nowej perspektywy finansowej 2014-2020 i w ramach 
tego, że dużą uwagę przywiązujemy do budowy infrastruktury: 
drogowej, kolejowej, energetycznej pomiędzy Polską i Słowa-
cją, szczególnie w tym regionie. Tutaj jest szczególna rola Pod-
karpacia. Jarosław jest bardzo dobrym przykładem współpracy 
polsko-słowackiej - mówił w trakcie spotkania Konsul General-
ny Słowacji. - Przykładem naszej dobrej współpracy są zrealizo-
wane konkretne projekty grantowe na linii Polska - Słowacja, 
jak i wspólne zabieganie o trasę „Via Carpatia" - podsumował 
burmistrz Andrzej Wyczawski. Korytarz transportowy „Via Car-
patia" łączy siedem państw Unii Europejskiej (Litwa, Polska, 
Słowacja, Węgry, Rumunia, Bułgaria i Grecja). Szlak z uwagi na 
swój przebieg ma szczególnie istotne znaczenie dla wszystkich 
województw Polski Wschodniej i stanowi szansę na przyspiesze-
nie rozwoju tej części kraju. Drogi S-8 i S-19, których przebieg 
pokrywa się z przebiegiem szlaku „Via Carpatia", stanowią klu-
czowy element sprzyjający zwiększeniu dostępności transpor-
towej wschodniej części Polski, zarówno w skali kraju jak i UE, 
oraz sprzyjają jego ekonomicznemu wzrostowi. W międzynaro-
dowej konferencji poświęconej szlakowi „Via Carpatia", która 
odbyła się w Parlamencie Europejskim 2 października 2012 r. 
uczestniczył również burmistrz Andrzej Wyczawski. 

Monika Polita

11 kwietnia burmistrz Andrzej Wyczawski spotkał się  
z Markiem Lisánskim, Konsulem Generalnym Słowacji. 

Chcemy nawiązać współpracę bilateralną opartą o kwestie 
kulturalne, promocję miast - mówił w trakcie spotkania 
burmistrz Wyczawski. W spotkaniu uczestniczył także 

zastępca burmistrza Svidnika Miron Mikita, który powiedział, 
że to pierwsza wizyta i pierwszy krok do współpracy. Słowacka 
delegacja miała okazję zwiedzić Jarosław i zapoznać się z jego 
historią. Svidnik to miasto powiatowe we wschodniej Słowacji, 
w kraju preszowskim. Jest objęty programem transgranicznym 
Polska - Słowacja. 

Monika Polita

22 marca nasze miasto odwiedziła delegacja ze słowac-
kiego Svidnika. Burmistrz Andrzej Wyczawski spotkał się 
między innymi z Jánem Holodňákiem, burmistrzem Svid-
nika i rozmawiał o nawiązaniu wzajemnej współpracy.  

www.svidnik.sk
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Delegacja ze Svidnika zwiedziła m.in. miejsce obrad Rady MIasta Jarosławia.
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Nowe nasadzenia drzew

Plac zyska zupełnie nowy wygląd. Koncepcja zagospoda-
rowania zakłada zasadzenie 6 klonów zwyczajnych i 4 
buków pospolitych, kilkudziesięciu krzewów berberysu, 

kostrzewy popielatej oraz trzmieliny. Firma, która wygrała prze-
targ na realizację zadania, ma oddać zagospodarowany plac 

Wkrótce rozpoczną się prace ogrodni-
cze na placu przy pomniku Konstytucji 
3 Maja. Zgodnie z informacją z grud-
nia, na zieleńcu u zbiegu ulicy 3 Maja  
i Przemyskiej, gdzie stoi pomnik, posa-
dzone zostaną nowe drzewa i krzewy. 

Teren przy pomniku Konstytucji 3 Maja  
niebawem zyska nowy blask; zostanie 
zasadzonych 6 klonów zwyczajnych, 4 buki 
pospolite, kilkadziesiąt krzewów berberysa, 
kostrzewy popielatej oraz trzmieliny.

przed obchodami rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja.   
Przypomnijmy: W grudniu 2012 r. po przeprowadzonej eks-
pertyzie dendrologicznej 4 stare klony pospolite i 5 jesionów 
wycięto. Ich stan zagrażał bezpieczeństwu mieszkańców i bu-
dynków znajdujących się w zasięgu koron drzew.   

IKS

Nowy szlak  
dla turystów

Trwają prace nad projektem oznakowania turystyczne-
go Jarosławia. Pionowe oznakowanie piesze powstaje  
w ramach projektu pn. „Turystyka bez granic – wza-
jemne inicjatywy na rzecz wzmacniania regionalnych 
produktów turystycznych oraz kulturowych Jarosławia  
i Humennego”. 

Szlak historyczny miasta Jarosławia" będzie 
miał długość ok. 4 km. Według wstępnych 
ustaleń główna tablica informacyjna ma sta-

nąć na placu św. Michała. Na niej zostanie umiesz-
czona grafika z najstarszym widokiem Jarosławia, 
kalendarium historii miasta oraz zwięzła informa-
cja o zabytkach Starówki. Kolejnych jedenaście ta-
blic stanie na szlaku, a ten będzie przebiegać w re-
jonie najważniejszych zabytków zlokalizowanych 
w rejonie rynku  przez platformę widokową, ko-
legiatę, dawne Opactwo Benedyktynek, po klasz-
tor oo. Franciszkanów, aż do klasztoru oo. Domi-
nikanów. Z bazyliki turysta przejdzie do jednej  
z  najstarszych nekropolii w Europie, by następnie 
zobaczyć dawne Towarzystwo Gimnastyczne „So-
kół" (obecnie budynek Miejskiego Ośrodka Kultu-
ry) i powrócić na rynek. Szlak zostanie oznakowa-
ny nie tylko 12 tablicami, ale także 25 strzałkami 
kierunkowymi. 

Ewa Kłak-Zarzecka

Projekt współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego za pośred-
nictwem Euroregionu Karpackiego z Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej 
Rzeczpospolita Polska - Republika Słowacka 2007-2013 (85 % wartości projektu) oraz 
budżetu państwa (10 %) i budżetu miasta (5 %). 
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Jubileusz  
21 dywizjonu  
artylerii przeciwlotniczej

Sformowany w 1993 r. 21 Dywizjon Artylerii Przeciwlotniczej w tym roku obchodzi swoje 20-lecie. Jednostka od 
pięciu lat stacjonuje w Jarosławiu. Jubileuszowe uroczystości odbyły się 18 kwietnia. Z ramienia Urzędu Miasta 
uczestniczył w nich sekretarz Jan Biłas. 

- Dziękuję wszystkim żołnierzom będącym  
w służbie czynnej jaki i rezerwistom, za co-
dzienny trud i zaangażowanie. Jednocześnie 
życzę dalszych sukcesów i satysfakcji z osią-
gnięć w trakcie wypełniania zaszczytnych za-
dań na rzecz obronności Ojczyzny.

„
21 Dywizjon Artylerii Przeciwlotniczej został sformowany 

rozkazem dowódcy 21 Brygady Strzelców Podhalańskich. 
Dla upamiętnienia zasług oraz kultywowania tradycji 

oręża polskiego otrzymał imię generała dywizji Józefa Ludwi-
ka Zająca. W czerwcu 2008 roku dywizjon został przeniesiony 
z garnizonu Rzeszów do garnizonu Jarosław. W tym roku mija 
20 lat od powstania jednostki. Uroczystości z okazji jubileuszu 
rozpoczął uroczysty apel na terenie Jednostki Wojskowej 3957. 
Na maszt wciągnięto flagę narodową i odśpiewano hymn pań-
stwowy. - Jako kontynuatorzy tradycji i chwały 21 brygady, jak 
również innych formacji Wojska Polskiego stacjonujących daw-
niej na ziemi jarosławskiej, dumni jesteśmy z powiewających 
nad naszymi głowami podhalańskimi proporcami - podkreślał 
w swoim wystąpieniu Artur Adamiak, dowódca 21 daplot. 
Kilka słów do żołnierzy skierował również sekretarz miasta 
Jan Biłas, który uczestniczył w uroczystości w imieniu bur-
mistrza Andrzeja Wyczawskiego. 

Zbiórka na placu apelowym była także okazją do wręczenia 
odznaczeń, medali i wyróżnień okolicznościowych żołnie-
rzom zawodowym. Pamiątkowy medal dywizjonu za bez-
interesowną pomoc i udzielenie wsparcia słu-
żącego umacnianiu dobrego imienia 21 daplot 
obebrał m. in. sekretarz Jan Biłas oraz komen-
dant Straży Miejskiej Andrzej Jędrejko.

Monika Polita

Minister Obrony Narodowej decyzją z dnia 24.03.1998 r. nadał dywizjonowi imię gen.  
dyw. Józefa Ludwika ZAJĄCA oraz ustalił doroczne Święto Dywizjonu na dzień 19 kwietnia. 
Gen. J. Zając w latach 1912-1914 należał do Związku Strzeleckiego. Brał udział w kampanii karpac-
kiej, besarabskiej i wołyńskiej, gdzie był dwukrotnie ranny. W 1918 r. przeszedł z II Brygadą gen. 
Józefa Hallera na Ukrainę, tam służył w II Korpusie Polskim jako dowódca 15 pułku strzelców. W bi-
twie pod Kaniowem dostał się do niewoli niemieckiej, z której zbiegł i przedostał się do Francji. W 
latach 1926-1936 dowodził 23 Dywizją Piechoty. Od sierpnia 1936 został powołany na Inspektora 
Obrony Powietrznej, był także dowódcą obrony przeciwlotniczej Ministerstwa Spraw Wojskowych. 
W wojnie obronnej 1939 r. pełnił funkcję Naczelnego Dowódcy Lotnictwa i Obrony Przeciwlot-
niczej. Po kampanii wrześniowej pełnił obowiązki dowódcy we Francji i na Bliskim Wschodzie, 
zastępcy dowódcy w Szkocji oraz na Wschodzie. Po demobilizacji powrócił do swoich dawnych 
zainteresowań (psychologia, historia sztuki, filozofia). Do 1957 r. pracował na Uniwersytecie w 
Edynburgu, potem wyjechał do Kanady, gdzie w 1963 r. zmarł. /źródło: www.jw3957.wp.mil.pl/
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Pamięci  
ukraińskiego  
wieszcza
14 kwietnia, niedzielne przedpołudnie upłynęło  
w Centrum Kultury i Promocji pod znakiem ukraiń-
skiej poezji i melodii poświęconych narodowemu 
wieszczowi Tarasowi Szewczence (1814-1861). To już 
cykliczne wydarzenie, na którym spotyka się spo-
łeczność polsko-ukraińska upamiętniając twórczość 
wybitnego poety, pisarza i malarza. Urząd Miasta 
reprezentował sekretarz Jan Biłas. 

KONCERT został poświęcony Tarasowi Szewczence - wybitnemu ukra-
ińskiemu twórcy, który stał się uosobieniem walk narodowo-wyzwo-
leńczych Ukrainy w XIX w. Uważany jest za jednego z kreatorów no-
wożytnego narodu ukraińskiego, jego kultury i tradycji. Posługiwał się 
językiem zrozumiałym dla wszystkich, na co dzień mówił dziesiątkami 
dialektów i gwar. 

Od prawej: Włodzimierz Bożyk - były prezes jarosławskiego koła Związku Ukraińców w Polsce, sekretarz miasta 
Jan Biłas, Maria Tucka - prezes przemyskiego oddziału Związku Ukraińców w Polsce, Ihor Oleks - zastępca 
burmistrza Nowojaworowska z małżonką.
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Koncert zorganizowali: Centrum Kultury i Promocji w Jarosławiu, Związek Ukraińców w Polsce Koło Miejskie  

w Jarosławiu. Patronat sprawował Burmistrz Miasta Jarosławia.

Współpraca Urzędu Miasta Jarosławia z miejscowym ko-
łem Związku Ukraińców w Polsce od 4 lat ma się zna-
komicie. Przekłada się to również na relacje lokalnej 

społeczności oraz organizowane przedsięwzięcia - podkreślali pod-
czas otwarcia koncertu Ihor Oleks, zastępca burmistrza Nowoja-
worowska oraz Jan Biłas, sekretarz miasta Jarosławia. Tym razem 
było to koncert poświęcony pamięci wieszcza Tarasa Szewczenki. 
To cykliczne wydarzenie organizowane w ramach obchodów „Dni 
Szewczenkowskich" - święta kultury i języka ukraińskiego odby-
wa się co roku w marcu. Podczas koncertu w Sali Lustrzanej CKiP 
obecni byli: zastępca burmistrza Nowojaworowska Ihor Oleks, 
sekretarz miasta Jarosławia Jan Biłas reprezentujący burmistrza 
Andrzeja Wyczawskiego, Zenon Skuratko - przewodniczący Związ-
ku Ukraińców w Polsce Koło Miejskie w Jarosławiu oraz Maria 
Tucka - prezes Związku Ukraińców w Polsce Oddział w Przemyślu.  
Jarosławskiej publiczności o historii swojego wielkiego rodaka  
w piosence i wierszu opowiedziały dzieci z przemyskiego Zespołu 
Szkół Ogólnokształcących nr 2 im. Markiana Szaszkewicza, Przed-
szkola nr 13 - oddział z ukraińskim językiem nauczania, wystąpił 
również Zespół Instrumentów Ludowych pod kierownictwem 
artystycznym Oleka Koreckiego, kapela bandurzystów „Weso-
łe bandury" z dyrygent i kierownikiem zespołu Martą Korecką. 
Młodzi wykonawcy zaprezentowali grę na bandurze - mało zna-
nym instrumencie narodowym, na którym ćwiczą na co dzień  
w przemyskich szkołach. 

                                                                                                                Małgorzata Młynarska
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W tegorocznych, szóstych już Jarosławskich Potyczkach Ortograficznych udział wzięła rekordowa liczba uczestni-
ków. 264 osoby zmagały się z „Królem Gryzipiórem”, bo taki tytuł miało dyktando. Treść dyktanda odczytał gość 
specjalny – Beata Tadla, dziennikarka TVP 1. 

11 kwietnia aula Państwowej 
Wyższej Szkoły Techniczno-
Ekonomicznej wypełniona 

była po brzegi. Wypełnili ją uczestni-
cy Jarosławskich Potyczek Ortogra-
ficznych. W Potyczkach wzięli udział 
m.in. mieszkańcy miasta i powiatu 
jarosławskiego, kilkuosobowe re-
prezentacje ze wszystkich gimna-
zjów, szkół i placówek ponadgimna-
zjalnych z powiatu jarosławskiego, 
studenci, a także zaproszeni goście. 
Dyktando pisał również burmistrz 
Andrzej Wyczawski oraz jego za-
stępca Bogdan Wołoszyn. Tekst dyk-
tanda opracowała Ewa Błachowicz, 
pracownik naukowy Uniwersytetu 
Rzeszowskiego. W ubiegłym roku 
„Jarosławskie Potyczki Ortograficz-
ne" były nominowane do prestiżo-
wego wyróżnienia „Kuźnia Mistrzów 
Mowy Polskiej", a także przyznano 
im nagrodę Burmistrza Jarosławia 
„Jarosława" w kategorii nauka. Zwy-
cięzca dyktanda będzie mógł przez 
rok posługiwać się tytułem Jarosław-
skiego Mistrza Ortografii. Dla znaw-
ców polskiej ortografii organizatorzy ufundowali nagrody rzeczowe. Najlepsi 
w poszczególnych kategoriach okazali się:  Maria Żak - dyrektor Instytutu 
Humanistycznego PWSTE w Jarosławiu (kategoria VIP), Kamil Gmiterek z 
Gimnazjum w Łukawicy (kategoria gimnazjum), Alina Zięba z Zespołu Szkół 
Ogólnokształcących i Zawodowych w Przeworsku (kategoria ponadgimna-
zjalna), Matylda Zatorska (kategoria student) oraz Aneta Sztaf (kategoria 

Z ortografią za pan brat
VI Jarosławskie Potyczki Ortograficzne

 
 

  

 

  

 VI Jarosławskie  
Potyczki Ortograficzne

zapraszają na

Patronat medialny: 

11 kwietnia 2013 r. godz. 16.00
Aula Niebieska Biblioteki Państwowej  

Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej  
w Jarosławiu 

Gość specjalny 
Przyjdź i sprawdź się!

BEATA  
TADLA

Patronat naukowy:  
Dyrektor Instytutu Filologii Polskiej 

Uniwersytetu Rzeszowskiego,
Rektor Państwowej Wyższej Szkoły  

Techniczno-Ekonomicznej w Jarosławiu

dziennikarka TVP I

Starosta Jarosławski Burmistrz Miasta Jarosławia 

Współorganizatorzy: 
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Dyktando pisali m.in. burmistrz Andrzej Wyczawski oraz zastępca burmistrza Bogdan Wołoszyn.
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Gośćmi Potyczek byli Beata Tadla oraz Jarosław Kret.

mieszkaniec). Znakomicie spisali 
się uczniowie jarosławskich szkół 
zajmując w kategorii ponadgimna-
zjalnej od 2. do 5. miejsca: Gabrie-
la Bury (I LO), Dominika Jeżowska 
(ZSTiO), Anna Żołyniak (ZSDGiL), 
Tomasz Pajda (ZSEiO). Imprezę 
zorganizowało wspólnie Starostwo 
Powiatowe, Urząd Miasta Jarosła-
wia, Zespół Placówek Oświatowo 
- Wychowawczych, Pedagogiczna 
Biblioteka Wojewódzka im. Jó-
zefa Gwalberta Pawlikowskiego  
w Przemyślu - Filia w Jarosławiu. 

 Monika Polita

Tekst tegorocznego dyktanda odczytała dziennikarka TVP 1 Beata Tadla. 
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W kategorii VIP Jarosławskim Mistrzem Ortografii została Maria 
Żak - radna Rady Miasta Jarosławia (pierwsza po prawej).
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Z ortografią za pan brat

21 i 22 marca w Zespole Szkół Technicznych i Ogólno-
kształcących w Jarosławiu odbywała się XXXVI edy-
cja Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy Elektrycznej 

i Elektronicznej. Do rywalizacji stanęło blisko 300 osób z całej 
Polski, także przedstawiciele ze Słowacji oraz Ukrainy. Uczest-
nicy najpierw rozwiązywali zadania testowe, później zmierzyli 
się z częścią teoretyczną. Finalistów wyłonił ostatni etap - część 
ustna. 6 laureatów zdobyło indeks na wyższe uczelnie.  Tomasz 
Szul, uczeń ZSTiO w Jarosła-
wiu po raz drugi z rzędu się-
gnął po olimpijski laur. Uzy-
skał tytuł laureata, zajmując 
drugie miejsce w kategorii 

Elektronika, elektronika medyczna, elektryka, teleinformatyka, mechatronika, w tych kate-
goriach rywalizowała młodzież biorąca udział w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Wiedzy Elek-
trycznej i Elektronicznej. Olimpijskie zmagania odbyły się w Zespole Szkół Technicznych  
i Ogólnokształcących im. Stefana Banacha. Patronat honorowy nad Olimpiadą sprawował 
między innymi Burmistrz Miasta Jarosławia. 

NAJZDOLNIEJSI RYWALIZOWALI  
W JAROSŁAWIU

elektronicznej. Nad przebiegiem Olimpiady czuwali nie tyl-
ko organizatorzy, także członkowie Komitetu Głównego wraz  
z Przewodniczącym dr inż. Bogusławem Wiśniewskim z  Akade-
mii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Na uroczystym zakończeniu 
Olimpiady burmistrza Andrzeja Wyczawskiego reprezentował 
jego zastępca Stanisław Misiąg, który z rąk organizatorów przy-
jął podziękowania za ufundowanie nagród dla laureatów. 

Monika Polita

Sprawdzian jest egzaminem przeprowadzanym w szóstej 
klasie szkoły podstawowej. Jest powszechny i obowiąz-
kowy, co oznacza, że muszą do niego przystąpić wszyscy 

uczniowie - zarówno szkół podstawowych dla dzieci i młodzie-
ży, jak i słuchacze szkół dla dorosłych. Przystąpienie do spraw-
dzianu jest jednym z warunków ukończenia szkoły.
Pierwszy sprawdzian odbył się 11 lat temu i co roku w kwietniu 
szóstoklasiści sprawdzają w ten sposób swoją wiedzę. Data prze-
prowadzenia sprawdzianu jest ta sama dla wszystkich szkół w 
Polsce, podobnie jak zadania. Wyniki nie są wiążące i nie powin-

ny mieć wpływu na przyjęcie do gimnazjum. W Polsce istnieje 
obowiązek rejonizacji, uczeń musi być przyjęty do gimnazjum 
w swoim rejonie, jeżeli nie ukończył 16. roku życia.  Jarosław-
skie szkoły pla-
sują się na bar-
dzo przyzwoitym 
poziomie w skali 
naszego wo-
jewództwa. Najlepiej przygotowanymi uczniami od 11 lat są 
szóstoklasiści Prywatnej Szkoły Sióstr Niepokalanek (niezmien-
nie najwyższy 8. i 9. stanin) oraz Szkoły Podstawowej nr 4. Z 
obowiązku pisania sprawdzianu zwolnieni są laureaci i finaliści 
olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów przedmio-
towych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim.
Maksymalnie na sprawdzianie można uzyskać 40 punktów.
Życzymy powodzenia!

Iwona Międlar

* - źródło: Wydział Edukacji i Kultury Fizycznej UM Jarosław, www.oke.krakow.pl, www.
cke.edu.pl

EGZAMIN DLA SZÓSTOKLASISTÓW
376 uczniów klas szóstych z ośmiu jarosławskich szkół 
pisało obowiązkowy sprawdzian zwany często testem 
kompetencji podsumowującym naukę na poziomie pod-
stawowym. Mimo że wyniki testu nie mają wpływu na 
przyjęcie do szkoły gimnazjalnej, to wiąże się on często z 
emocjami i stresem podobnym do egzaminu gimnazjal-
nego, a nawet matury. Jego wyniki poznamy w czerw-
cu.
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Laureatom nagrody wręczył m.in.  
zastępca burmistrza Stanisław Misiąg.  

W Polsce ponad 360 tys. szóstoklasistów z  ok. 
13,5 tys. szkół podstawowych przystąpiło do 
testu. 

Na prawo laureaci z organizatorami. 
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Trwający przez pięć dni w naszym mieście finałowy turniej 
Mistrzostw Polski Juniorek w siatkówce dostarczył wiele 
emocji, a decydujące o złotym medalu starcie między Ge-

danią Gdańsk a Silesią Mysłowice trzymało w napięciu do sa-
mego końca. O wszystkim decydował tie-break. Broniące tytułu 
gdańszczanki wykorzystały błędy w ataku drużyny z Mysłowic  
i wygrały 15:11 a tym samym cały mecz 3:2. Wcześniej, w star-
ciu o brązowy medal siatkarki Pałacu Bydgoszcz okazały się lep-

Finał w Jarosławiu 
Gedania ponownie Mistrzem Polski!
Energa Gedania Gdańsk obroniła w Jarosławiu tytuł Mi-
strzyń Polski Juniorek, wygrywając w finale z Silesią Vol-
ley Mysłowice. Medale najlepszym młodzieżowym siat-
karskim ekipom w naszym kraju wręczał między innymi 
burmistrz Andrzej Wyczawski. 

Końcowa klasyfikacja: 1. Energa Gedania Gdańsk, 
2. Silesia Vollev MOSiR/Sokół Mysłowice, 3. Pałac 
Bydgoszcz, 4. Sparta Warszawa, 5. MKS Dąbrowa 
Górnicza, 6. MOS Wieliczka, 7. Bamim Goleniów, 
8. Sandecja Nowy Sącz. 

Burmistrz Andrzej Wyczawski gratuluje zdobywczyniom srebrnego medalu.

Złote medalistki Mistrzostw Polski Juniorek Energa Gedania Gdańsk z trenerem.
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sze od Sparty Warszawa. Najlepszym zespołom naszego kraju 
medale wręczał między innymi burmistrz Andrzej Wyczawski, 
który pogratulował wszystkim uczestnikom finałów znakomitej 
postawy, a zwycięskiej Gedanii obrony tytułu mistrzowskiego. 
Na zawodach nie zabrakło również przedstawicieli Starostwa 
Powiatowego na czele ze starostą Jerzym Batyckim, oraz władz 
Polskiego Związku Piłki Siatkowej - Andrzeja Warocha, i Wie-
sława Radomskiego. Turniej uroczyście zakończyli Piotr Pajda, 
prezes zarządu San Pajda  oraz Władysław Płoszaj - dyrektor 
ZSChiO w Jarosławiu główni organizatorzy. Turniej trwał od 10 
do 14 kwietnia. W oficjalnym otwarciu mistrzostw uczestniczył 
również burmistrz Andrzej Wyczawski wraz z zastępcą Bogda-
nem Wołoszynem.
      Tomasz Strzębała

Srebrne medalistki Silesia Vollev MOSiR/Sokół Mysłowice z burmistrzem Andrzejem Wyczawskim oraz trenerami.

Zgobywczynie trzeciego miejsca Pałac Bydgoszcz.
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Podczas otwarcia turnieju głos zabrał poseł Tomasz Kulesza. W tle Piotr Pajda.

W oficjalnym otwarciu turnieju uczestniczyła Aleksandra Kazała z jaro-
sławskiego klubu sportowego MKS San Pajda - zdobywczyni mistrzostwa 
Europy z reprezentantkami Polski kadetek. Na zdjęciu w towarzystwie: (od 
lewej) B. Wołoszyna, A. Wyczawskiego, J. Batyckiego, T. Kuleszy, P. Pajdy, 
W. Płoszaja.

NAJLEPSI SPORTOWCY  
I TRENER ROKU!

Ogłoszenie wyników miało miejsce w sali narad Urzędu 
Miasta Jarosławia. Laureaci plebiscytu otrzymali z rąk 
burmistrza Miasta Andrzeja Wyczawskiego oraz dyrek-

tora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Jacka Stalskiego dy-
plomy oraz okolicznościowe statuetki. W 23. edycji plebiscytu 
tytuł najlepszego-najpopularniejszego sportowca zdobył kick-
boxer Eryk Białowąs, tuż za nim uplasował się tenisista stołowy 
Wang Zeng Yi oraz koszykarz Maciej Cukierda. Trenerem roku 
2012 został Jacek Bronowski. W organizowanym od 1990 roku 
plebiscycie nagrodzono ogółem 22 trenerów oraz 225 spor-
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NAJLEPSZY - NAJPOPULARNIEJSZY SPORTOWIEC  
I   miejsce - Eryk BIAŁOWĄS Klub Sportów Walki „SOKÓŁ"  sekcja kicboxingu - 2520  pkt
II  miejsce - Wang Zeng Yi PKS „KOLPING" Jarosław sekcja tenisa stołowego - 1340  pkt
III miejsce - Maciej CUKIERDA MKS „ZNICZ" koszykówka - 880  pkt
IV miejsce - Bartłomiej RABA JKS 1909 Jarosław sekcja piłki nożnej - 650  pkt
V  miejsce - Mateusz JURCZAK JKS 1909 Jarosław sekcja piłki nożnej - 570  pkt
VI miejsce - Witali NEKHVIADOVICH PKS „KOLPING" Jarosław sekcja tenisa stołowego - 476  pkt
VII miejsce - Paweł  ZAŁOGA  JKS 1909 Jarosław  sekcja piłka nożnej - 280  pkt

▶

22 marca odbyło się ogłoszenie wyników XXIII 
edycji Plebiscytu na Najlepszego - Najpopular-
niejszego Sportowca i Trenera - Wychowawcę 
Młodzieży Miasta Jarosławia za 2012 rok.

towców. Ogółem w plebiscycie oddano 666 głosów, w tym 56 
na okolicznościowych kuponach drukowanych w Gazecie Ja-
rosławskiej oraz 610 głosów przez internautów. Od wieku lat 
organizatorami tej ciekawej imprezy są: Urząd Miasta Jarosła-
wia, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji oraz tygodnik Gazeta 
Jarosławska. W spotkaniu oprócz ww. osób uczestniczyli rów-
nież Zastępca Burmistrza Miasta Jarosławia Bogdan Wołoszyn 
oraz przebywająca w naszym mieście delegacja ze słowackiego 
miasta Svidnik. 

Marek Piotrowski

FOT. I. MIĘDLAR (2)

VIII miejsce - Cezary GUMIŃSKI  MKS „ZNICZ" Jarosław koszykówka - 130   pkt  
NAJLEPSZY  TRENER-WYCHOWAWCA  MŁODZIEŻY 
I miejsce - Jacek BRONOWSKI Klub Sportów Walki „SOKÓŁ"  sekcja kicboxingu - 2460 pkt
II miejsce - Paweł ZAŁOGA JKS 1909 Jarosław sekcja piłki nożnej  - 1 640 pkt
III miejsce - Kamil DZIUKIEWICZ PKS „KOLPING" Jarosław sekcja tenisa stołowego - 1 460 pkt
IV miejsce - Grzegorz SZCZOTKA  MKS „ZNICZ"  koszykówka - 160 pkt
V miejsce  - Wiesław KUTYŁA UKS - T „SPORT-TRAMP" Jarosław łucznictwo  - 160 pkt 
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