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Strona internetowa www.jaroslaw.pl zdobyła pierwsze 
miejsce w rankingu na najlepszą witrynę internetową 
organizowanym przez Tygodnik Nowe Podkarpacie. Z 27 
tys. 220 głosów, aż 12 tys. 174 głosy padły właśnie na 
naszą stronę.  

Referat GOSPODARKI ODPADAMI 
z WYDZIAŁEM OCHRONY ŚRODOWISKA  
w budynku przy ul. Cerkiewnej 

Od 3 czerwca zmiany w Urzędzie Miasta 

Sprawy związane z dodatkami miesz-
kaniowymi będą realizowane w Miej-
skim Ośrodku Pomocy Społecznej w 

Jarosławiu przy ulicy Poniatowskiego 57, 
pokój nr 13. Tel.: 16 624 27 73 lub przez 
centralę 16 621 22 58. 

NASZA STRONA NAJLEPSZA

Konkurs organizowany jest przez tygodnik Nowe Podkar-
pacie, tegoroczna edycja rankingu cieszyła się dużą popu-
larnością, więc tym cenniejsze jest wyróżnienie dla naszej 

strony. Głosy oddawać można było przez internet od 9 stycznia 
do 21 maja, wyniki opublikowano w sobotę 25 maja podczas 
podkarpackich obchodów Dnia Samorządu Terytorialnego  
w Rzeszowie. - Wyróżnienie naszej strony to nobilitacja do dal-
szej wytężonej pracy na rzecz Jarosławia i jego mieszkańców, 
profesjonalna  strona internetowa to dzisiaj podstawa komu-
nikacji z mieszkańcami - komentuje wyniki rankingu burmistrz 
Andrzej Wyczawski. Rankingowi patronowali: Wojewoda Pod-
karpacki i Marszałek Województwa Podkarpackiego.  

Iwona Międlar

DODATKI MIESZKANIOWE w MOPS-ie

Rada Miasta Jarosławia podjęła kilkanaście uchwał, w 
tym dotyczące zmian w tegorocznym budżecie, poprawy 
stanu zagospodarowania zieleni Parku Miejskiego, opra-
cowania programu budowy ścieżek rowerowych oraz 
informatycznego systemu do administracji nekropolii. 
Radni zdecydowali także o nadaniu odznaki „Za Zasługi 
dla Miasta Jarosławia”. 

52. Sesja Rady Miasta 
20 maja 2013 r.

Przed przystąpieniem do realizacji porządku obrad głos za-
brała Elżbieta Tkacz, dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicz-
nej im. A. Fredry. Placówka w tym roku obchodzi jubileusz 

65-lecia działalności; z tej okazji dyrektor wręczyła przewodni-
czącemu Rady Miasta Jarosławowi Pagaczowi okolicznościowy 
grawerton. Podziękowała radnym za przychylność i wsparcie w 
procesie łączenia tradycyjnej funkcji biblioteki z nowoczesnym 
centrum multimedialnym, dzięki czemu nieporównywalnie 

Referat Gospodarki Odpadami (tel. 16 
624 87 33) wraz z Wydziałem Ochrony 
Środowiska Urzędu Miasta Jarosławia 

(tel. 16 624 87 32) został przeniesiony do 
budynku przy ul. Cerkiewnej 3 (za cerkwią 
greckokatolicką). Dotychczas sprawy z zakre-
su ochrony środowiska realizował Wydział 
Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej  
i Ochrony Środowiska.

▶

▶
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wzrosło zainteresowanie czytelnictwem - prawie pięciokrotnie. 
Od momentu otwarcia placówki w nowej siedzibie przy ul. ks. J. 
Makary 1 odwiedziło ją prawie 70 tys. mieszkańców, w pół roku 
56 tys. czytelników i 16 tys. osób z zewnątrz. 
Podczas sesji wprowadzając zmiany w tegorocznym budżecie, 
radni na wniosek Burmistrza przyznali środki m.in. na zwięk-
szenie dotacji podmiotowej w wysokości 50 tys. zł właśnie dla 
Miejskiej Biblioteki Publicznej. Kwota ta, podobnie jak 73 tys. zł 
dla Miejskiego Zakładu Komunikacji, stanowi refundację wydat-
ków poniesionych na realizację projektu Rewitalizacji Kamieni-
cy Attavantich dofinansowanego w ramach RPO. Pieniądze dla 
MBP zostaną przeznaczone na nagrody i podwyżki, które przez 
ostatnie lata nie były możliwe głównie ze względu na budowę 
jej nowej siedziby. Z kolei środki dla MZK przeznaczone zostaną 
na, wynikającą z umowy, rekompensatę dla spółki za świadcze-
nie usług przewozowych.
Wśród wielu projektów uchwał jeden dotyczył nadania złotej 
odznaki „Za zasługi Dla Miasta Jarosławia”. Radni jednogłośnie 
zdecydowali o uhonorowaniu Marii Węglarz za wieloletnią, 
kompetentną i pełną zaangażowania pracę na rzecz ratowania 
życia ludzkiego, w szczególności pionierskie działania w dziedzi-

nie diabetologii oraz wyjątkową życzliwość i troskę o pacjen-
tów. M. Węglarz swoją aktywność zawodową oraz społeczną 
związała z Jarosławiem i Powiatem Jarosławskim; była pracow-
nikiem Centrum Opieki Zdrowotnej, lekarzem zakładowym, 
wspiera chorych na cukrzycę angażując się w działalność Pol-
skiego Stowarzyszenia Diabetyków Koło w Jarosławiu. Od 2005 
r. prowadzi NZOZ, jest lekarzem rodzinnym. 
Kolejnym tematem obrad budzącym duże zainteresowanie, była 
budowa systemu ścieżek rowerowych na terenie Jarosławia. 

Radni pozytywnie zaopiniowali projekt zobowiązując tym sa-
mym Burmistrza do opracowania założeń programu realizowa-
nego w latach 2015-2019. Petycja w tej sprawie została złożona 
na ręce Przewodniczącego Rady Miasta 12 kwietnia br. Ponadto 
radni  wyrazili zgodę na przystąpienie do realizacji projektu do-
tyczącego rewitalizacji Parku Miejskiego przy ul. Bandurskiego  
i złożenia wniosku o dofinansowanie, co umożliwiłoby w latach 
2014 i 2015 wykonanie prac w zakresie: uporządkowania ziele-
ni parkowej, alejek, małej architektury, oświetlenia, ogrodze-
nia, czy utworzenia ścieżek edukacyjnych.
Planowane jest również stworzenie informatycznego systemu 
do administracji jarosławskimi nekropoliami. Zabezpieczono na 
ten cel 100 tys. zł. Środki zostaną przeznaczone na zakup i wdro-
żenie elektronicznego systemu ewidencji osób pochowanych i 
opiekunów grobów na Starym i Nowym Cmentarzu w Jarosła-
wiu. W związku z tym niezbędne jest przeprowadzenie inwen-
taryzacji i rozmieszczenia wszystkich obiektów znajdujących 
się na cmentarzach tj.: grobów i grobowców z oznakowaniem 
kwater, rzędów, danymi osób pochowanych (imię i nazwisko, 
data urodzenia i zgonu, rodzaj miejsca pochówku – grób po-
jedynczy, podwójny, grobowiec); wykupionych miejsc pod po-
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chówek, alei, punktów czerpania wody, budynków, elementów 
architektury sakralnej. Uzupełnieniem będzie dokumentacja 
fotograficzna. Dodatkowo, na podstawie pomiarów geodezyj-
nych zostanie wykonana mapa cmentarzy z dokładnością do 10 
cm oraz plan zagospodarowania przestrzennego w sektorach 
zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Ad-
ministracji w sprawie sposobu prowadzenia ewidencji grobów. 
Stworzenie systemu zdecydowanie usprawni administrowanie 
jarosławskimi nekropoliami oraz ułatwi zainteresowanym zlo-
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Autobus zapewnia transport mieszkańcom dzielnicy Gar-
barze, pozwala także na dojazd do Nowego Cmentarza; 
kursuje sześć razy dziennie pomiędzy dwoma rondami: w 

Tywoni i w Szówsku. Pierwszy przystanek zlokalizowany jest tuż 
za rondem. Trasa przebiega przez ulice: Krakowską, Jana Pawła 

3 czerwca br. została uruchomiona nowa linia autobu-
sowa Miejskiego Zakładu Komunikacji - nr 15. Łączy ona 
zachodnią część miasta ze wschodnią. 

II, Słowackiego, Poniatowskie-
go, Sikorskiego, Tarnowskiego, 
Zamkową i Sanową. Autobus 
wraca przez ul. Sanową, Zam-
kową, Grunwaldzką, Jana Paw-
ła II i Krakowską. - To pierwsze 
zmiany po oddaniu do użytku 
obwodnicy i uwolnieniu mia-

sta od korków. Planujemy nie tylko nowe linie autobusowe, 
ale także zmianę organizacji ruchu czy zmiany w ustawieniach 
sygnalizacji świetlnej - mówi burmistrz Andrzej Wyczawski. - 
Przede wszystkim chcemy działać zgodnie z oczekiwaniami 
mieszkańców. A mieszkańcy chcą mieć połączenia z cmenta-
rzami, ale także centrami handlowymi, które tworzą się w no-
wych miejscach, takich jak przy ul. Pruchnickiej czy w dzielnicy 
Garbarze. Rozkład jazdy nowej linii nr 15 na stronie MZK: www.
mzk.jaroslaw.pl 

Ewa Kłak-Zarzecka

Nowa linia MZK nr 15 

Ostatni dzwonek na deklaracje! 

Każdy właściciel nieruchomości poprzez dekla-
rację ma wpływ na wysokość stawki opłaty za 
gospodarowanie odpadami. Niezłożenie de-

klaracji nie skutkuje uniknięciem opłaty. W stosunku 
do osób, które nie złożą deklaracji zgodnie z art. 6o 
w/w ustawy, wysokość opłaty za gospodarowanie 
odpadami zostanie określona przez Burmistrza Mia-
sta Jarosławia w drodze decyzji, na podstawie stawki 
jak za odpady niesegregowane. W celu uniknięcia 
takiej sytuacji należy jak najszybciej zadeklarować 
się.  Formularze deklaracji można pobrać w Urzę-

Od lipca będzie obowiązywaŁ 
nowy system gospodarowa-
nia odpadami komunalnymi. 
W Urzędzie Miasta Jarosła-
wia od marca zbierane są de-
klaracje o wysokości opłaty 
od mieszkańców i firm. 

dzie Miasta Jarosławia oraz na stronie internetowej 
www.bip.jaroslaw.um.gov.pl, w zakładce „Sprawy do 
załatwienia – Formularze do pobrania.”

W związku z licznymi pytaniami mieszkańców, lokato-
rów  Spółdzielni Mieszkaniowej w Jarosławiu Urząd 
Miasta Jarosławia informuje, że obowiązki właścicie-
la nieruchomości określone w ustawie o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach w przypadku spół-
dzielni mieszkaniowej spoczywają na Zarządzie Spół-
dzielni Mieszkaniowej.

IKS

kalizowanie grobów przez internet. Ponadto zmiany w budżecie 
miasta na 2013 r. dotyczyły: przeznaczenia ponad 115 tys. zł 
na utworzenie placu zabaw przy SP nr 6 w ramach programu 
„Radosna Szkoła”; przeszło 50 tys. zł na pielęgnację zieleni, na-
sadzenia oraz likwidację dzikich wysypisk; ponad 14 tys. na wy-
konanie ekspertyz hydrologicznych i dendrologicznych; 35 tys. 
zł na szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie piłki nożnej, rugby, 
sportów walki oraz organizację łuczniczego obozu i udziału w 

zawodach szybowcowych. Zwiększone zostały także wydatki w 
dziale „Ochrona zdrowia” o kwotę 60 tys. zł z przeznaczeniem 
na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi 
przez podległe placówki oświatowe. Sprzęt umożliwiający lep-
szą realizację zajęć dostaną wszystkie placówki. Zakończeniem 
obrad było omówienie działalności spółek miejskich: PGKiM, 
PWiK, MZK oraz JTBS. Najbliższa sesja RM - 24 czerwca.

Małgorzata Młynarska
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Przed rozpoczęciem obrad sesji Rady Miasta, 20 maja odbyło 
się uroczyste wręczenie Krzyży Honorowych Osób Interno-
wanych i Więźniów Politycznych - odznaczeń przyznawanych 

przez Kapitułę Stowarzyszenia Osób Represjonowanych w Stanie 
Wojennym Zarząd Regionu Dolnośląskiego we Wrocławiu. Tym 
razem otrzymali je członkowie jarosławskiego oddziału SORwSW, 

Za zasługi i odwagę w walce o Wolną i Niepodległą Polskę, 
Kapituła Stowarzyszenia Osób Represjonowanych w Stanie 
Wojennym ZR Dolnośląskiego we Wrocławiu przyznała od-
znaczenia czterem działaczom „Solidarności” związanym  
z Jarosławiem. Wręczenie Krzyży Honorowych poprzedziło 
52. sesję Rady Miasta. 

Odznaczeni  
za działalność  

niepodległościową
osoby zasłużone w działalności niepodległościowej naszego mia-
sta i regionu: Kazimierz Ziobro, Waldemar Mikołowicz, Mieczysław 
Stopyra - w jego imieniu odebrał syn Bogusław oraz pośmiertnie 
Mieczysław Wajda - w uroczystości uczestniczyła żona, Stanisła-
wa. Odznaczenia wręczył burmistrz Andrzej Wyczawski w zastęp-
stwie ks. Władysława Drewniaka, który ze względów zdrowotnych 

nie mógł uczestniczyć w uroczystości. Wikary Kole-
giaty w latach 1979-1984 był opiekunem członków 
jarosławskiej nielegalnej organizacji Niezależne Zrze-
szenie Wolność, Równość, Niepodległość; w marcu 
1982 r. aresztowany, przetrzymywany w AŚ w Załężu 
k. Rzeszowa, skazany przez Wojskowy Sąd Garnizono-
wy w Rzeszowie na 2 lata więzienia w zawieszeniu na 
4 lata i grzywnę. W imieniu wyróżnionych głos zabrał 
Kazimierz Ziobro, który zaznaczył że odznaczenie nie 
jest tylko odznaczeniem osobowym, ale dla wysiłku 
ludzi w latach 80-tych i konsekwencji jakie ponieśli 
z racji tego, że odważyli się przeciwstawić systemo-
wi totalitarnemu. Gratulacje uhonorowanym, poza 
gospodarzem miasta, złożył przewodniczący Rady 
Miasta Jarosław Pagacz. Podczas wręczenia obecny 
był także prezes jarosławskiego oddziału SORwSW, 
Adam Międlar. 

Małgorzata Młynarska
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Takiej atmosfery jaka tutaj, życzliwości oraz podejścia do 
Związku nie ma w żadnym z miast naszego województwa, 
serdecznie dziękuję - mówił tuż przed wręczeniem wyróżnień 

Jan Nowakiewicz, prezes Zarządu Okręgowego ZIW Województwa 
Podkarpackiego. Uroczystość miała miejsce 22 kwietnia w sali na-
rad ratusza. Medal „Zwycięska Nike" otrzymał burmistrz Andrzej 
Wyczawski oraz sekretarz Jan Biłas; Złota Honorowa Odznaka zo-
stała przyznana zastępcy burmistrza Bogdanowi Wołoszynowi oraz 
Joannie Mordarskiej, naczelnik Wydziału Kultury, Turystyki i Promo-

Związek Inwalidów Wojennych RP w podziękowaniu za wsparcie swojej organizacji 
przyznał odznaczenia i dyplomy dla przedstawicieli Urzędu Miasta oraz Rady Miasta 
Jarosławia. 

Uhonorowani za dobrą 
współpracę

cji Miasta. Dyplomy podziękowania odebrali też współpracujący ze 
Związkiem pracownicy Urzędu Miasta. Ponadto pisemne podzię-
kowanie dla Rady Miasta odebrał Jarosław Pagacz, przewodniczący 
RM. - Cieszymy się, że możemy współpracować z tak szacownymi 
osobami, które robią wiele nie tylko dla historii naszego miasta, ale 
i kraju - podkreślał burmistrz Wyczawski dziękując jednocześnie za 
wyróżnienie. Urząd Miasta współfinansował wydanie monografii 
Związku. 

Monika Polita

Podczas sesji RM obecni byli przedstawiciele ZIW z prezesem Janem Nowakiewiczem (pierwszy od lewej). Odznaczenia odebrali m.in.: burmistrz Andrzej Wyczawski oraz sekretarz miasta Jan Biłas.
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Podczas dwugodzinnego dyżuru w kawiarni tuż przy ryn-
ku, burmistrz Andrzej Wyczawski odpowiadał na pyta-
nia zainteresowanych sprawami miasta, m.in. pracami 

zaplanowanymi na najbliższe miesiące i remontami dróg. W 
spotkaniu zorganizowanym przez Tygodnik Życie Podkarpackie 

Dyżur telefoniczny burmistrza
Gospodarz miasta odpowiadał na pytania wszystkich 
zainteresowanych sprawami Jarosławia, m.in. rozwie-
wał wątpliwości związane ze składaniem deklaracji za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

26 kwietnia burmistrz Andrzej Wyczawski pełnił dyżur 
telefoniczny zorganizowany przez Redakcję Tygodnika 
Życie Podkarpackie w kawiarni Galeria Przedmiotu. 

Porozumienie  
z Komendą  
Powiatową Policji

Dokument porozumienia podpisali bur-
mistrz Andrzej Wyczawski oraz ko-
mendant KPP w Jarosławiu mł. insp. 

Grzegorz Śmiech. Współpraca Policji ze Strażą 
Miejską ma polegać na udzielaniu wzajemnej 
pomocy w siłach i środkach, synchronizowa-
niu działania obu służb, wymianie informacji 
celem skutecznego zapewnienia porządku 
i bezpieczeństwa publicznego oraz ochrony 
mienia na terenie Jarosławia. Porozumienie 
zostało podpisane na podstawie Rozporzą-
dzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Admi-
nistracji z dnia18 grudnia 2009 roku w spra-
wie form współpracy Straży Miejskiej z Policją 
oraz sposobu informowania o tej współpracy 
wojewody (Dz. U. z 2009 r. Nr 220, poz. 1732). 
Podczas podpisania dokumentu, w gabinecie 
burmistrza Jarosławia obecny był również 
jego zastępca Bogdan Wołoszyn. 

Małgorzata Młynarska

Od 29 kwietnia współpraca Straży Miejskiej z Komen-
dą Powiatową Policji została zacieśniona. W gabinecie 
Burmistrza Miasta jarosławia zostało podpisane poro-
zumienie w tej sprawie.

uczestniczyli przedstawiciele Redakcji, również redaktor naczel-
ny Artur Wilgucki. Wśród kilku pierwszych telefonów pojawił 
się problem, najważniejszy w ostatnich miesiącach, składania 
deklaracji w sprawie opłat za gospodarowanie odpadami ko-
munalnymi. Na ten temat obszernie wypowiadał się burmistrz 
w kwietniowym numerze Biuletynu Informacyjnego Miasta Ja-
rosławia przypominając o obowiązku składania deklaracji nie 
tylko przez mieszkańców domów jednorodzinnych, ale zarządy 
wspólnot mieszkaniowych oraz spółdzielni mieszkaniowych. 
Ponadto kierowcy samochodów ciężarowych zwrócili uwagę na 
infrastrukturę drogową i problem odpowiedniego wyprofilowa-
nia rond utrudniających niejednokrotnie swobodny przejazd; 
pytano o budowę autostrady, czy przebudowę ul. Pruchnickiej, 
która rozpocznie się w okresie wakacyjnym, a jesienią ma zo-
stać ukończona. Co prawda są to inwestycje wojewódzkie, ale 
burmistrz Andrzej Wyczawski zadeklarował przy najbliższym 
spotkaniu z dyrektorem GDDKiA w Rzeszowie przekazania py-
tań i wątpliwości  jarosławian. Pytano także o trwające prace 
porządkowe przy ul. Piekarskiej oraz zwrócono uwagę na brak 
miejsc parkingowych. Ten ostatni problem, w kontekście wspo-
mnianej inwestycji i planowanego parkingu podziemnego dla 
ponad 700 samochodów, częściowo zostanie rozwiązany.

 
Małgorzata Młynarska
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Podpisanie porozumienia przez mł. insp. Grzegorza Śmiecha oraz burmistrza miasta Andrzeja Wyczawskiego.
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Wspólna inicjatywa 
Jarosławia i Użgorodu

Jarosław współpracuje z miastem Użgorod od czerwca 2003 
r. Jest to jedno z ośmiu miast partnerskich i drugie obok Ja-
worowa, na Ukrainie. Oba miasta realizują wspólny projekt, 

którego efektem będzie w Jarosławiu Podziemne  Przejście Tury-
styczne pod kamienicami: Orsettich (Rynek 4), Attavantich (Rynek 
5) oraz Gruszewiczów (Rynek 6), zaś w Użgorodzie - stworzenie w 
zabytkowym budynku gospodarczym tzw. ambarze muzeów wina i 
piwa wraz z salami do degustacji i galeriami. Umowę o współpracy 
partnerskiej podpisali 14 maja w Ratuszu: burmistrz Jarosławia An-
drzej Wyczawski, mer Użgorodu Wiktor Pohoriełow oraz starosta 
jarosławski Jerzy Batycki. Merowi Użgorodu towarzyszyła Olga Tra-
vina - naczelnik Wydziału Inwestycji i Rozwoju Innowacji. Ponadto 
w spotkaniu uczestniczyli: Dawid Lasek - wiceprezes Zarząd Stowa-
rzyszenia Euroregion Karpacki Polska, Agnieszka Bukowy-Jedynak 
- naczelnik Wydziału Inwestycji Miejskich, doradca burmistrza Ewa 
Kłak-Zarzecka, lokalne media i prasa. 

- Projekt, którego realizację rozpoczniemy niebawem, podnie-
sie atrakcyjność turystyczną obu miast. Bardzo się cieszę, że 
podpisanie umowy, do której przygotowywaliśmy się od wielu 
miesięcy przypadło w dziesiątą rocznicę podjęcia współpracy 
partnerskiej z miastem Użgorod. Mam nadzieję, że nie będzie 
to ostania nasza wspólna inicjatywa, a nowa perspektywa 

Podziemne Przejście Turystyczne w Jarosławiu oraz po stronie Użgorodu stworzenie tzw. Winnych Piwnic - to inwestycje 
w ramach projektu pn. „Jarosław-Użgorod: wspólna inicjatywa na rzecz podniesienia atrakcyjności turystycznej histo-
rycznych miast partnerskich”. 14 maja burmistrz Jarosławia Andrzej Wyczawski, mer Użgorodu Wiktor Pohoriełow oraz 
starosta jarosławski Jerzy Batycki podpisali w Ratuszu umowę o współpracy. 

W Użgorodzie tzw. ambar zostanie zagospodarowany na Winne Piwnice, w Jarosławiu powstanie „Podziemne Przejście Turystyczne”.
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unijna 2014-2020 przyniesie nam wiele okazji do realizacji ko-
lejnych pomysłów - podkreśla burmistrz Andrzej Wyczawski. 

Całkowity koszt projektu to ponad 2 mln euro. Aż 90 % zostanie 
dofinansowane z Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Part-
nerstwa (1. 856 049,30 euro). Wkład własny po stronie polskiej: 
120 176,30 euro, po stronie ukraińskiej: 86 051,40 euro. Długość 
„Podziemnego Przejścia Turystycznego” wyniesie 187 m, a najniż-
szy poziom głębokość 5,6 m. Wejście do podziemi będzie zlokali-
zowane w kamienicy Orsettich, pod nią również zostaną urządzone 
sale ekspozycyjne związane z historią miasta. W dalszej części, pod 
kamienicą Rynek 5, znajdować się będzie makieta Starego Miasta 
widoczna dodatkowo przez oszklony szyb wykonany w chodniku 
przed kamienicą, a w sali multimedialnej  gwar kupców przypo-
minający o sławnych, jarosławskich jarmarkach. Przejście zakończy 
część kawiarniana oraz sklep z pamiątkami pod kamienicą Rynek 
6. W każdej kamienicy będą zlokalizowane wyjścia ewakuacyjne. 
W tym samym czasie Użgorod będzie prowadził swoją inwesty-
cję - remont zabytkowego budynku gospodarczego tzw. Winne 
Piwnice. Na trzech kondygnacjach obiektu zostaną urządzone: w 
piwnicach muzea wina i piwa  z salami degustacyjnymi oraz sklep 
z pamiątkami; na I piętrze wystawa rzemiosła ludowego i galeria 
artystyczna, natomiast na II piętrze sala konferencyjna i biura dla 
pracowników. 

Małgorzata Młynarska

Podpisanie umowy
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Oficjalnego otwarcia łącznika oraz „małego ronda” do-
konali: burmistrz miasta Andrzej Wyczawski, zastępcy 
Stanisław Misiąg i Bogdan Wołoszyn, w imieniu woje-

wody podkarpackiego Katarzyna Kwiatanowska, archiprezbiter 
jarosławski ks. prałat Andrzej Surowiec, przewodniczący Rady 
Miasta Jarosław Pagacz, starosta jarosławski Jerzy Batycki, 
przewodniczący Rady Powiatu Leszek Szczybyło, kierownik Ge-
neralnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Rejon w Jarosła-
wiu Jerzy Lechwacki, starosta jarosławski V kadencji Tadeusz 
Chrzan, przewodniczący RP V kadencji Stanisław Kłopot,a tak-
że zastępcy burmistrza X dzielnicy Budapesztu-Kőbánya: Tibor 
Weber, Gabor Radwani i Halina Csúcs - przewodnicząca Ogól-
nokrajowego Samorządu Polski na Węgrzech. Przedstawiciele X 
dzielnicy Budapesztu złożyli nam wizytę w ramach współpracy 
partnerskiej jaką nawiązaliśmy w 2012 roku. 
Burmistrz Andrzej Wyczawski wręczył również okolicznościo-
we grawertony za zaangażowanie i wkład wniesiony w budo-
wę łącznika; otrzymali je wojewoda podkarpacki Małgorzata 
Chomycz-Śmigielska oraz starosta jarosławski Jerzy Batycki. 
Ponadto w otwarciu inwestycji uczestniczyli: sekretarz miasta 
Jan Biłas, naczelnicy i pracownicy Urzędu Miasta, radni, prezesi 
jednostek podległych oraz służby mundurowe. 
Droga łącząca obwodnicę z ulicami 3-go Maja i Morawską ma 
długość 472 m. Jej budowa była konieczna ze względu na wy-

24 maja doszło do symbolicznego przecięcia wstęgi na drodze łączącej obwodnicę z ulicami 3-go Maja i Morawską. 
Inwestycję finansowało Miasto wykładając z budżetu na ten cel 7 mln 900 tys. 993 zł, a dofinansowała Unia Euro-
pejska kwotą 3 mln 650 tys. 981 zł. Całkowity koszt wyniósł 11 mln 551 tys. 974 zł. 
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prowadzenie ruchu tranzytowego z miasta, ale też bardzo trud-
na - wymagająca pokonania dużych różnic poziomów i przejść 
przez niestabilne podłoże. Niezbędne przy tym było wykonanie 
tzw. „małego ronda”: skrzyżowania drogi łącznikowej z ul. 3-go 
Maja (droga krajowa nr 4) i ul. Morawską (droga powiatowa nr 
1766R) do połączenia z węzłem S-5. Teraz obwodnica, zgodnie z 
założeniem, spełnia w 100% swoją rolę eliminując ruch ciężkich 
samochodów z centrum miasta. Skrzyżowanie zaś umożliwia ti-
rom szybkie dotarcie do przemysłowej części Jarosławia m.in. 
do Huty Szkła, Zakładów Zbożowych, czy innych firm usługo-
wych. 
Przypomnijmy: W lutym 2011 r. podpisana została umowa na 
wykonanie robót budowlanych. Z budżetu miejskiego przezna-
czono na ten cel 7 mln 900 tys. 993 zł, z tego w 2012 roku 2 
mln 504 tys. 696 zł. Inwestycja uzyskała także dofinansowanie 
ze środków UE w ramach projektu pn. „Poprawa powiązań ko-
munikacyjnych powiatu poprzez budowę łącznika pomiędzy 
obwodnicą miasta Jarosławia, a drogą krajową nr 4”, współfi-
nansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalne-
go w ramach Osi Priorytetowej 2 „Infrastruktura techniczna" 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkar-
packiego na lata 2007-2013. 

Małgorzata Młynarska

Łącznik i rondo
oficjalnie otwarte 
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Pierwszą siedzibą biblioteki był niewielki lokal przy ul. Ry-
nek 3, a w chwili rozpoczęcia działalności księgozbiór li-
czył 2413 woluminów. Z upływem lat zmieniały się jej sie-

dziby, powstawały filie biblioteczne i oddział dla dzieci. Znacznie 
powiększył się również księgozbiór - teraz to około 100 000 wo-
luminów. W minionym roku placówka rozpoczęła kolejny roz-
dział w swojej historii. Otrzymała nie tylko nowy adres przy ul. 
ks. Jakuba Makary 1, ale również przestrzeń zaprojektowaną z 
uwzględnieniem najnowszych technologii, dzięki temu śmiało 
może konkurować z najnowocześniejszymi bibliotekami w kra-
ju. Na 1 tys. 37 m kw. znajduje się przestrzenna multimedialna 
czytelnia połączona z wypożyczalnią dla dorosłych, część dzie-
cięca, kącik dla maluchów, kawiarnia, stanowisko do odsłuchu 
muzyki, stanowiska komputerowe oraz multimedialna sala spo-
tkań. Obiekt w całości dostosowano do potrzeb osób niepełno-
sprawnych, w tym także niewidomych. Teraz śmiało można po-
wiedzieć że miejska biblioteka to doskonałe połączenie tradycji 
z nowoczesnością. Placówka prowadzi szereg działań docenia-
nych ogólnopolskimi wyróżnieniami. Od 8 lat bierze udział w 
projekcie „Promocja Czytelnictwa", pozyskuje dotacje na zakup 
nowości wydawniczych, ma bogatą ofertę kulturalną - wyróż-
nia się poprzez organizowanie konkursów, spotkań autorskich, 
warsztatów, projekcji filmowych, wystaw oraz lekcji bibliotecz-
nych. Współpracuje ze wszystkimi szkołami, przedszkolami, in-
stytucjami kultury i stowarzyszeniami. 

Jubileusz 65-lecia był okazją do spotkania osób związanych z 
tą instytucją, byłych i obecnych pracowników MBP, burmistrza 
Andrzeja Wyczawskiego, jego zastępcy Bogdana Wołoszyna, 
sekretarza miasta Jana Biłasa oraz innych zaangażowanych w 
działalność biblioteki. - Jubileusz 65-lecia naszej biblioteki to 
nie tylko historia instytucji, jej wewnętrznej i zewnętrznej orga-
nizacji, ale historia ludzi w niej pracujących, ludzi mieszkających 
w Jarosławiu - zaznaczył burmistrz A. Wyczawski. Uroczystość 
była także okazją do wspomnień i podziękowań. Za wielolet-
nią pracę byłym i obecnym pracownikom podziękowania zło-
żyła dyrektor MBP Elżbieta Tkacz. Podziękowała również tym 
wszystkim, którzy przyczynili się do powstania biblioteki w 
jej obecnym kształcie. - Szczególne podziękowania kieruję do 
władz miasta za zrozumienie potrzeb biblioteki, każde wsparcie 
i okazaną nam pomoc oraz zaangażowanie w twórcze działanie 
tej instytucji. Doceniamy fakt, że władze miasta popatrzyły na 
bibliotekę nie tylko przez pryzmat wydatków, ale jak na dosko-
nałą inwestycję, która wraca do nas wszystkich - podkreśliła 
Elżbieta Tkacz. Ponadto wręczyła okolicznościowe grawertony 
dla burmistrza Andrzeja Wyczawskiego oraz zastępcy Bogdana 
Wołoszyna. Nie zabrakło kwiatów, życzeń oraz ciepłych gestów. 
Miłym akcentem na zakończenie uroczystości był spektakl w 
wykonaniu teatru Baccalaureus pt. „Świeczka zgasła". 

Monika Polita

Powstała tuż po II wojnie światowej, a w tym roku obchodzi swój jubileusz – 
Miejska Biblioteka Publiczna w Jarosławiu kończy 65 lat. Główne uroczystości 
jubileuszowe odbyły się 14 maja. 

Elżbieta Tkacz: - Doceniamy starania, które doprowadziły do po-
wstania, tak długo oczekiwanej, nowej biblioteki. Tym samym urze-
czywistniły się marzenia kilku pokoleń bibliotekarzy i mieszkańców 
naszego miasta, którym nie są obojętne sprawy kultury i czytelnic-
twa. Otwarcie nowej biblioteki jest dla nas – bibliotekarzy wielkim 
zobowiązaniem w pełnieniu jej szlachetnej misji. 

65 lat Miejskiej Biblioteki
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Wizyta Wilhelma Orsettiego z rodziną  

Trzech członków rodu Orsettich z Polski oraz siedmiu 
z Francji 21 maja odwiedziło jarosławskie Muzeum. 
W szczególności interesowała ich historia przodka 

Wilhelma, właściciela najpiękniejszej kamienicy w mie-
ście. Rodzina Orsettich zwiedziła także Ratusz. Tu spotkali 
się z zastępcą burmistrza Bogdanem Wołoszynem. Więk-
szość gości zawitała do naszego miasta po raz pierwszy, 
ale byli i tacy - wśród nich Wilhelm Orsetti  z Warszawy 
oraz Hubert d'Orsetti z Francji - którzy już wcześniej szu-
kali swoich korzeni w Jarosławiu. Potomkowie zamożne-
go kupca to dziewiąte, dziesiąte i jedenaste pokolenie. 
Część rodziny mieszka na południu Europy od ponad 120 
lat.  Ich losy splotły się przypadkowo 16 lat temu. Hubert 
d'Orsetti, właściciel dużej posiadłości ziemskiej we Francji 
zatrudnił Polaków. W albumie, który otrzymał od nich w 
prezencie znalazł fotografię perełki renesansu, jarosław-
skiej kamienicy Orsettich. Od tej fotografii zaczęły się jego 
poszukiwania polskich korzeni. - Do Jarosławia przyjecha-
ła tylko część naszej rodziny, ale jest nas znacznie więcej. 
Cieszymy się, że mieliśmy możliwość obejrzenia miejsca, 
gdzie żył nasz przodek, a mój imiennik - podkreślał Wil-
helm Orsetti. Dodał również, że takie rodzinne spotka-
nia organizują w Polsce co roku wykorzystując je właśnie 
na studiowanie historii rodziny i miejsc z nią związanych.  

Małgorzata Młynarska

Potomkowie Wilhelma Orsettiego, właściciela ka-
mienicy, w której obecnie znajduje się muzeum, od-
wiedzili nasze miasto. 21 maja spotkali się z zastępcą 
burmistrza Bogdanem Wołoszynem oraz dyrekto-
rem Muzeum-Kamienica Orsettich, Jarosławem Or-
łowskim. 
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17 maja 2013 r. zakończyła się III edycja ogólnopolskiego konkursu 
na „Bibliotekarza Roku 2012”, organizowanego przez Stowarzyszenie 
Bibliotekarzy Polskich. Wysokie, III miejsce zajęła Elżbieta Tkacz - Dy-
rektor Miejskiej Biblioteki Publicznej im. A. Fredry w Jarosławiu. Ser-
decznie gratulujemy! 

O tytuł „Bibliotekarza Roku 2012" ubiegało się 14 kandydatów, po jed-
nym z każdego województwa (poza województwem świętokrzyskim 
i pomorskim). Głosowanie odbywało się drogą internetową. Można 

było oddać głos tylko raz na każdego z finalistów, po uprzednim zalogowa-
niu się na portalu www.sbp.pl. Elżbieta Tkacz, dyrektor Miejskiej Biblioteki 
Publicznej w Jarosławiu otrzymała 596 głosów. Wręczenie nagrody głównej i 
wyróżnień odbyło się 7 czerwca podczas Krajowego Zjazdu Delegatów w War-
szawie. I miejsce zajęła Anna Kulińska z okręgu małopolskiego - 2244 głosy, a 
II miejsce Sabina Malinowska z okręgu mazowieckiego - 2230 głosy. Dyrektor 
jarosławskiej Biblioteki wyprzedziła Teresę Kowalczewską z okręgu lubuskiego 
- 247 głosów oraz 10 pozostałych wyróżnionych bibliotekarzy. 

 
Małgorzata Młynarska

Wilhelm Orsetti, którego gościliśmy z Rodziną w Jarosławiu, to potomek i imiennik słynnego 
- siedemnastowiecznego bankiera i kupca włoskiego, przybyłego do Polski z Lukki w 1632 r., 
osiadłego w Krakowie. Prowadził tam z powodzeniem rozliczne interesy; handlował głównie 
jedwabiem i suknem włoskim, ale też miedzią, artykułami z żelaza i metalu. Swoją działal-
ność kupiecką rozszerzył na Lwów, Lublin, Warszawę, Poznań, Gdańsk oraz oczywiście Jaro-
sław, z którym nawiązał bliskie kontakty niedługo po osiedleniu się w Polsce. W 1633 r. kupił 
tu kamienicę wzniesioną w latach 1570-93, a następnie przebudował. Przy zakupie domu, z 
myślą o nim jako o dogodnej placówce dla handlowych operacji, musiał również uwzględnić 
warunek postawiony przez ówczesną właścicielkę miasta, Annę Ostrogską: „ku ozdobie mia-
stu i pożytkowi". Dzięki Wilhelmowi kamienica zyskała charakter reprezentacyjnej kamienicy 
mieszczańskiej z podcieniami, dobudowanym piętrem i dekoracyjną attyką. Jarosławski dom 
nie był jedynym w posiadaniu włoskiego kupca. W Warszawie przy ul. Nowomiejskiej oraz 
w Krakowie znajdowały się kolejne. W 1643 r. uważany był za najbogatszego kupca krakow-
skiego. Zmarł w 1659 roku. Po Wilhelmie, w 1 poł. XVIII w. właścicielem kamienicy był m.in. 
rzeźbiarz Tomasz Hutter. Od 1945 r. mieści się tutaj Muzeum.                                                                                         

 III miejsce w konkursie  
„BIBLIOTEKARZ ROKU 2012”

- Jest to dla jarosławskiej biblioteki szczególne wyróżnienie, a równocześnie dla nas - bibliotekarzy zobowiązanie 
w dalszej pracy zawodowej. Dzięki Państwu nasza biblioteka znalazła uznanie nie tylko na Podkarpaciu, ale także 
na forum ogólnopolskim - mówi dyrektor MBP. 
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30 maja obchodziliśmy uroczystość Bożego Ciała, jedno 
z najważniejszych świąt w Kościele katolickim, w którym 
katolicy wyznają wiarę w obecność Chrystusa w Najświęt-
szym Sakramencie. Z tej okazji tysiące wiernych przeszło 
ulicami Jarosławia w uroczystej procesji. 

Uroczystości, którym przewodniczył ks. prof. dr hab. 
Stanisław Nabywaniec rozpoczęły się o godz. 10.00 
Mszą św., sprawowaną na placu przed Kolegiatą pw. 

Bożego Ciała. Następnie wierni wyruszyli w procesji miejskiej 
z Kolegiaty do Bazyliki OO. Dominikanów zatrzymując się ko-
lejno przy czterech ołtarzach, przy których czytane były zwią-

zane tematycznie z Eucharystią fragmenty czterech Ewangelii.  
W procesji uczestniczyli jarosławscy duchowni, siostry zakonne, 
przedstawiciele szkół, organizacji społecznych i instytucji oraz 
licznie zgromadzeni mieszkańcy miasta. Brał w niej udział rów-
nież burmistrz Andrzej Wyczawski z małżonką, zastępcy Bogdan 
Wołoszyn i Stanisław Misiąg oraz sekretarz Jan Biłas. 
Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, potocznie zwana 
Bożym Ciałem obchodzona jest już od XIII wieku, kiedy to usta-
nowił je papież Urban IV. W Polsce po raz pierwszy uroczystość 
wprowadził biskup Nankier z diecezji krakowskiej - było to w roku 
1320. Sto lat później na synodzie gnieźnieńskim uznano uroczy-
stość za powszechną, obchodzoną we wszystkich kościołach.  

Monika Polita

Boże Ciało:
Procesja ulicami miasta
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Historia bliska
Losy powstańców w Powstaniu Styczniowym z terenu dzi-
siejszego Podkarpacia to temat Zlotu Gwiaździstego - kon-
kursu historycznego, który od dwunastu lat organizowany 
jest przez Burmistrza Miasta Jarosławia, Stowarzyszenie 
Miłośników Jarosławia, Instytut Pamięci Narodowej o. w 
Rzeszowie oraz Fundację Pomocy Edukacyjnej im. H. i T. 
Zielińskich. Wyniki ogłoszono w kwietniu na terenie daw-
nego Opactwa Sióstr Benedyktynek, w miejscu pamięci 
walk i męczeństwa Polaków.  

Na konkurs wpłynęło ponad trzydzieści prac ze szkół pod-
stawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu 
dawnego województwa przemyskiego. Temat tegoroczne-

go konkursu koresponduje ze 150. rocznicą wybuchu Powstania 
Styczniowego - jednego z największych zrywów niepodległościo-
wych Polski. Fenomenem konkursu pod hasłem „Zlot Gwiaździsty” 
są badania historyczne prowadzone przez młodych pasjonatów 
historii, a ich efektem kroniki, dokumenty zapisane w oparciu o 
źródła historyczne oraz szczególnie cenne rozmowy, spotkania ze 
świadkami ważnych wydarzeń sprzed lat. Tym razem prace były o 
tyle cenniejsze, iż nie ma świadków zdarzeń sprzed 150 lat; uczest-
nicy konkursu musieli dotrzeć do osób, które wspominają swoich 
przodków biorących udział w Powstaniu Styczniowym. - Wydawać 
by się mogło, że wydarzenia sprzed tylu lat nie wzbudzą zaintere-
sowania wśród młodych osób, jednak stało się inaczej. Dziękuję za 
udział i zaangażowanie uczniom i nauczycielom. Gratuluję pasji i 
determinacji w tworzeniu kronik historycznych - powiedział sekre-
tarz Jan Biłas reprezentujący burmistrza Andrzeja Wyczawskiego. 
Prace konkursowe są nieocenionej wartości materiałem o boha-
terach wydarzeń historycznych, o których nie przeczytamy w pod-
ręcznikach historycznych, a niejednokrotnie to wielcy Polacy na-
szego regionu. Podsumowanie konkursu odbyło się 26 kwietnia na 
terenie dawnego Opactwa Sióstr Benedyktynek, rozpoczęło się od 
Mszy św. pod przewodnictwem ks. Marka Pieńkowskiego - dyrek-
tora OKiFCh w Jarosławiu, następnie uczestnicy przeszli pod Krzyż 
Golgoty Narodów. W uroczystości wzięli udział: sekretarz miasta 
Jan Biłas, radni RM  Jolanta Korbut, Antoni Lotycz, Mariusz Walter, 

starosta Jerzy Batycki, przewodniczący Rady Powiatu Leszek Szczy-
było, dr Tomasz Bereza z IPN o. w Rzeszowie, prezes SMJ Dariusz 
Jasiewicz, kpt. Mariusz Jałoszyński - przedstawiciel Dowódcy Gar-
nizonu Jarosław, prezes Związku Sybiraków o. Jarosław Zofia Gar-
czyńska, przewodniczący zarządu FPE im. H. i T. Zielińskich Wie-
sław Kiełbowicz, uczniowie i nauczyciele szkół biorących udział w 
konkursie. Uroczystości uświetniła Kompania Honorowa Jednostki 
Wojskowej Jarosław oraz orkiestra dęta Laudate Dominum. Mi-
łym akcentem podsumowującym spotkanie było podziękowanie 
mjr. Zdzisławowi Niemczyckiemu pomysłodawcy „Zlotu Gwiaździ-
stego ”. Zwycięzcami tegorocznej edycji zostali: w kategorii szkoły 
podstawowe uczniowie SP nr 4 w Jarosławiu: I miejsce: Dominika 
Sęk, II miejsce: Oliwia Gładysz, III miejsce: Weronika Brzozowska. 
W kategorii gimnazja: I miejsce: Jolanta Wierzbińska (Gimnazjum 
w ZS w Gaci), II miejsce: Weronika Olbrycht (Gimnazjum w ZS w 
Gaci), III miejsce: Gabriel Woźny (PG nr 1 w Jarosławiu). W kate-
gorii szkół ponadgimnazjalnych wyróżnienie przyznano Judycie 
Osmyk z 13. Przeworskiej Drużyny Harcerzy z Kresów ZHP. Komisję 
konkursową tworzyły: Zofia Bieńkowska, Barbara Sudzińska i Maria 
Lewandowska. Tradycją Zlotu Gwiaździstego jest wręczenie Pucha-
ru Przechodniego Dowódcy Garnizonu Jarosław. W tegorocznej 
edycji Zlotu Gwiaździstego otrzymała go SP nr 4 w Jarosławiu, któ-
rej uczniowie uzyskali najwyższą liczbę punktów ocenionych prac. 
Puchar wręczył kpt. Mariusz Jałoszyński. Konkursowi patronował 
Kurator Oświaty Województwa Podkarpackiego Jacek Wojtas. 

Iwona Międlar

„XII Zlot Gwiaździsty - Śladami Przeszłości”: Laureaci z Organizatorami konkursu.
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Tegoroczne obchody Święta Flagi w Jarosławiu miały nieco 
innych charakter niż w latach ubiegłych. Zorganizowane 
porą popołudniową, połączone z prezentacją grup rekon-

strukcyjnych, sprzętu wojskowego, policyjnego, strażackiego, 
straży granicznej, kiermaszem rękodzieła, konkursami historycz-
nymi, a przede wszystkim wspólnym pamiątkowym zdjęciem  
z 30-metrową flagą, przyciągnęły na jarosławski Rynek znacznie 
liczniejsze grono mieszkańców niż jeszcze rok temu. Rodzinna 
atmosfera oraz piękna pogoda sprzyjały wspólnemu świętowa-
niu. Główne uroczystości rozpoczęły się od przemarszu sprzed 
Kolegiaty na Rynek Jarosławskiej Orkiestry Dętej „Laudate 
Dominum", Kompanii Honorowej Wojska Polskiego i pocztów 
sztandarowych, dalej w odkrytym pojeździe wojskowym podą-
żali burmistrz Jarosławia Andrzej Wyczawski i dowódca 14 dy-
wizjonu artylerii samobieżnej ppłk Ryszard Sugalski, natomiast 
tuż za nimi 30-metrowa flaga niesiona przez zastępców burmi-
strza Stanisława Misiąga i Bogdana Wołoszyna, sekretarza mia-
sta Jana Biłasa, radnych, przedstawicieli służb mundurowych, 
instytucji i stowarzyszeń. Kolumnę zamykali ułani ze Szwadronu 
Niepołomice oraz harcerze ze Stowarzyszenia Koni „Arabian". 
O godz. 17.00 na Rynku został odegrany hymn państwowy, 
żołnierze Kompanii Honorowej WP wciągnęli na masz flagę 
biało-czerwoną, a dowódca 14 das ppłk Ryszard Sugalski oraz 
burmistrz Andrzej Wyczawski przypomnieli historię święta ob-
chodzonego 2 maja. Gospodarz miasta i zarazem organizator 
uroczystości mówił m.in.: 

- Chciałbym, by dzisiejszy dzień łączył pokolenia. 
Abyśmy gromadząc się dziś wspólnie na jarosław-
skim rynku nie wstydzili się swojej polskości i tra-
dycji. By była to okazja nie tylko do wysłuchania 
okolicznościowych przemówień, ale również do ra-
dosnego, rodzinnego świętowania. (...) Pragnę, aby 
dzisiejsze uroczystości były okazją do wyrażenia no-
wocześnie pojmowanego patriotyzmu. 

Dopełnieniem uroczystości była defilada Kompanii Honorowej 
Wojska Polskiego pod dowództwem kpt. Tomasza Piotrowicza, 
której towarzyszyli harcerze oraz ułani ze Szwadronu Niepoło-
mice - Stowarzyszenia kultywującego tradycje przedwojennego 
8 pułku księcia Józefa Poniatowskiego. 
Wśród atrakcji jarosławskich obchodów znalazło się wspólne, 
pamiątkowe zdjęcie na tle 30-metrowej flagi narodowej, pre-

Wiwat 
Maj!  

Niech się święci Biało-Czerwona

Święto Flagi – najmłodsze ze świąt państwowych, z każ-
dym rokiem cieszy się coraz większą popularnością. 2 
maja jarosławianie tłumnie zgromadzili się na Rynku, 
by rodzinnie, przy pięknej pogodzie zamanifestować, że 
barwy narodowe są im bliskie. 
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Majowa Jutrzenka swobody...

Wiwat 
Maj!  

W 222. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja jarosła-
wianie uczcili ten najważniejszy akt prawny suweren-
nego państwa, okrzyknięty przez Polaków - „majową 
jutrzenką swobody”. 

Obchody Święta Konstytucji 3 Maja rozpoczęły się w kościele 
NMP Królowej Polski występem Reprezentacyjnego Chóru Mie-
szanego „Jarosław". Sumie odpustowej przewodniczył i kaza-
nie wygłosił ks. Marek Pieńkowski, Dyrektor Ośrodka Kultury  
i Formacji Chrześcijańskiej. W intencji Ojczyzny modlili się pro-
boszczowie jarosławskich parafii, przedstawiciele władz pań-
stwowych i samorządowych, burmistrz Andrzej Wyczawski  
z zastępcami Stanisławem Misiągiem i Bogdanem Wołoszynem, 
sekretarz Jan Biłas, przewodniczący Rady Miasta Jarosław Pa-
gacz, radni, służby mundurowe, przedstawiciele PWSTE, orga-
nizacje pozarządowe, harcerze, społeczność uczniowska oraz 
mieszkańcy Jarosławia. Po liturgii wszyscy przemaszerowali 
pod pomnik Konstytucji 3 Maja, gdzie odbyła się dalsza część 
uroczystości. Jarosławska Orkiestra Dęta odegrała hymn naro-
dowy. Nie zabrakło okolicznościowych przemówień. 

- W imię hołdu dla dziedzictwa Konstytucji 3 Maja, 
starajmy się szukać drogi do zrozumienia wzajem-
nych racji i przezwyciężania uprzedzeń. To będzie 
nasza najlepsza praca dla Polski i jej miejsca w świe-
cie. Pracujmy tak, by - mówiąc słowami Konstytu-
cji 3 Maja - „na błogosławieństwo, na wdzięczność 
współczesnych i przyszłych pokoleń - zasłużyć" - pod-
kreślił burmistrz A. Wyczawski. 

Nawiązując do przypadającej tego dnia uroczystości Matki Bo-
żej Królowej Polski, dodał: - (...) Tytuł Najświętszej Maryi Panny, 
Królowej Polski, posiada dla nas szczególne znaczenie, ponie-
waż mówi nam on o nieustannej obecności Matki Boga w hi-
storii narodu polskiego. Zwieńczeniem obchodów było złożenie 
pod pomnikiem biało-czerwonych wiązanek. 

Monika Polita
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zentacja sprzętu policyjnego, strażackiego, wojskowego, straży 
granicznej, dioram historycznych przygotowanych przez Prze-
myskie Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznych „X D.O.K." 
oraz kiermasz rękodzieła i staroci. Okolicznościowe występy 
artystyczne na scenie zaprezentowali także: soliści ze Szkoły 
Podstawowej nr 10, Zespołu Szkół im. Jana Pawła II (przygot. 
Tomasz Dębicki), Powiatowe Ognisko Baletowe im. Lidii Nar-
towskiej, Jarosławska Orkiestra Dęta „Laudate Dominum". Po-
nadto przeprowadzony został konkurs historyczny Jarosławskie 
Harce Dziejowe „Historyczny łut szczęścia 2013". Miłośnicy 
historii - uczniowie i osoby dorosłe, którzy wskazali właściwą 
odpowiedź na pytania z historii Polski i Jarosławia mogli wygrać 
nagrody ufundowane przez Urząd Miasta. 

Małgorzata Młynarska
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Pochmurne niebo nie wystraszyło ani mieszkańców, ani organi-
zatorów „Majówki", która w tym roku miała mocne rockowe 
brzmienie. Na początku na Rynku pojawili się rowerzyści, którzy 

wzięli udział w kolejnej, organizowanej przez Urząd Miasta akcji „Za-
łóż odblask nie bądź ciemny". Dla wszystkich przygotowano kamizelki 
odblaskowe, które cieszyły się ogromnym zainteresowaniem. Później 
pod scenę podjechali motocykliści z Jarosławskiego Stowarzyszenia 
Motocyklistów MOTOR BIKE DRIVERS TEAM, oficjalnie otwierając 
tym samym sezon motocyklowy w naszym mieście. Uhonorowano też 
15 młodych mieszkańców Jarosławia, którzy w okresie obfitych opa-
dów śniegu w marcu br. pomagali starszym i samotnym osobom w 
odśnieżaniu. W imieniu burmistrza Andrzeja Wyczawskiego 
upominki i podziękowania wręczyła Urszula Maciałek, 
przewodnicząca zarządu dzielnicy nr 7, w której ta 
akcja została zorganizowana. Na Rynku atrakcji 
nie brakowało także dla najmłodszych, dla 
których przygotowano specjalny kącik roz-
rywki. Na jarosławskiej scenie zaprezento-
wali się natomiast  The Formacja, Get Break 
oraz gwiazda wieczoru - Oddział Zamknię-
ty. Na zakończenie odbyła się dyskoteka z 
laserami, którą poprowadził DJ Gabriel Del-
gado. Wielka Majówka była pierwszą z or-
ganizowanych w okresie wiosenno-letnim 
imprez plenerowych w naszym mieście w 
tym roku. Pociąga za sobą cały wachlarz 
wydarzeń - od Nocy Zwiedzania Rynku, 
przez Dni Jarosławia, Festiwal Muzyki Daw-
nej „Pieśń Naszych Korzeni", na Festiwalu 
Muzyki Kresowej kończąc. 

Tomasz Strzębała

Mimo kapryśnej pogody tysiące jarosławian bawiło 
się na Rynku podczas tegorocznej „Majówki”. Gwiaz-
dą imprezy zorganizowanej przez Burmistrza Miasta 
Jarosławia oraz Centrum Kultury i Promocji w Jaro-
sławiu była legenda polskiego rocka  
- grupa Oddział Zamknięty. 

Majówka  
2013

Gwiazdą tegorocznej Majówki był Oddział Zamknięty
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NOC  
MUZEÓW

W tym roku po raz kolejny w obchody międzynarodo-
wej imprezy „Noc Muzeów" włączyły się jarosławskie 
instytucje kulturalne oraz stowarzyszenia, dzięki któ-

rym mieszkańcy miasta oraz turyści mogli już w godzinach po-
południowych zwiedzać zabytki z przewodnikami: m.in. Ratusz, 
Cerkiew w Parku im. Cz. Puzon ps."Baśka", Kamienicę Gruszewi-
czów oraz Podziemną Trasę Turystyczną, skorzystać z przejażdżki 
bryczką po Starym Mieście, uczestniczyć w koncertach, wysta-
wach, warsztatach, degustacjach. Organizatorzy nie zapomnieli 
również o najmłodszych, dla których w Sali Lustrzanej CKiP Anna 
Broda prowadziła warsztaty śpiewania kołysanek i wystąpiła z 
koncertem pt. „A ja nie chcę spać". Kamienica Attavantich była 
też miejscem prezentacji teatralnych w wykonaniu grypy „Pla-
sterek", zespołu „Baccalaureus", Teatru Sceny MOK i Teatru 
Jednego Aktora, a w Galerii Głównej "U Attavantich" miłośnicy 
jednośladów mogli obejrzeć kolekcję zabytkowych motocykli. 
W sąsiednich kamienicach Gruszewiczów i Orsettich również 
przygotowano coś specjalnego. Wielka Izba (Rynek 6) zamieni-
ła się w studio fotograficzne, w którym powstawały „portrety 
jarosławian", a korytarze kamienicy wypełniał zapach z kociołka 
gulaszowego oraz win z miejscowych winnic. Z kolei Muzeum-

Kamienica Orsettich od 18.00 aż do północy zapraszało na zwie-
dzanie stałych ekspozycji oraz wystawy czasowej poświęconej 
Zbigniewowi Herbertowi; dodatkowymi atrakcjami były występy 
gitarzysty Andre Krengela z Niemiec i akordeonisty Antoniego Te-
łewiaka - mistrza Marcina Wyrostka. Niespodzianką przygotowaną 
specjalnie tylko na tę jedną noc był wspólny występ zaproszonych 
gości z dyrektorem muzeum, Jarosławem Orłowskim. Ponadto dla 
wszystkich chętnych Muzeum zorganizowało wyjazdy do zespołu 
pałacowo-parkowego w Zarzeczu, w którym mieści się Muzeum 
im. Dzieduszyckich - oddział jarosławskiej placówki. Muzyką roz-
brzmiewała także Kamienica Królowej Marysieńki. Na zaproszenie 
Stowarzyszenia Miłośników Jarosławia z recitalem lutniowym wy-
stąpił Antoni Plich, a w podcieniach Miejski Dom Tańca Zgorzelski/
Maziarz/Kowalski/Murzynowska przygotował potańcówkę. Nie 
mogło zabraknąć też wystaw. Zespół Szkół Plastycznych zapraszał 
do Synagogi na ekspozycję prac absolwentów, a Stowarzyszenie 
Rekonstrukcji Historycznej 3. Pułku Piechoty Legionów w Jarosła-
wiu przygotowało w budynku przy kolegiacie wystawę „To jest Pol-
ska - Garnizon Jarosław w latach 1918-1939", projekcję filmu oraz 
symboliczny poczęstunek staropolski. Dopełnieniem atrakcji był 
plenerowy występ akordeonistów ze Szkoły Muzycznej II st. pod 
kierunkiem Romana Olejarza oraz pokaz ognia grupy Fire From He-
aven. Organizatorami byli: Muzeum - Kamienica Orsettich, Urząd 
Miasta Jarosławia, Stowarzyszenie Muzyka Dawna w Jarosławiu, 
Centrum Kultury i Promocji w Jarosławiu oraz Jarosławskie Stowa-
rzyszenie Przewodników Turystycznych i Pilotów Wycieczek. 

Małgorzata Młynarska

18 maja, już po raz szósty Jarosław włączył się w imprezę kulturalną „Noc Muzeów” 
zainicjowaną 16 lat temu przez berlińczyków. Tego dnia swoje podwoje dla zwie-
dzających otworzyły nie tylko muzea i galerie, ale również instytucje publiczne. W 
Jarosławiu turyści nie musieli czekać do godzin nocnych, by zwiedzić m.in. Salę Na-
rad Urzędu Miasta, czy wieżę ratuszową. Wydarzeniu patronował Burmistrz Miasta 
Jarosławia.
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11 maja, kolejny raz ulicami Jarosławia 
przeszła Parada Schumana. W imieniu bur-
mistrza Andrzeja Wyczawskiego barwny 
korowód uczestników na Rynku przywitał 
sekretarz miasta Jan Biłas. 

Parada Schumana została zorganizowana w na-
szym mieście przez Jarosławskie Stowarzyszenie 
Oświaty i Promocji Zdrowia. Imprezę rozpoczął,  

czwarty już jarosławski finał kampanii Polska Biega, 
w którym uczestniczyli przedstawiciele 15 placówek 
oświatowych z powiatu jarosławskiego, lubaczowskie-
go i przeworskiego. Następnie biorący udział w Para-
dzie przedstawiciele 19 placówek - od przedszkoli, 
uczniów szkół poprzez studentów i dorosłych - przeszli 
z flagami różnych państw członkowskich UE. Tradycyj-
nie już na początku maszerował Zespół Mażoretek i 
Szałamaistek  z Wojewódzkiego DoKultury w Rzeszo-
wie. Kolejnym elementem było rozdanie nagród dla 
zwycięzców i wyróżnionych w konkursie „Jemy zdrowo 
owocowo", które wręczali Sekretarz Miasta, a także  
Powiatowy Inspektor Sanitarny w Jarosławiu, Dyrektor 
Agencji Rynku Rolnego w Rzeszowie, Koordynator Re-
jonowy Szkół Promujących Zdrowie Rejonu Jarosław, 
Lubaczów i Przeworsk. Rozdano też nagrody w konkur-
sach „Symbole narodowe państw zrzeszonych w Unii 
Europejskiej" i „Wkład Polaków w rozwój nauki i kultury 
europejskiej". Potem odbyły się występy taneczne na 
scenie. - Serdeczne dziękuję naszym partnerom i wo-
lontariuszom oraz służbom zabezpieczającą imprezę. 
Dziękuję wszystkim za uczestnictwo i zapraszam za rok 
- podsumowała prezes Jarosławskiego Stowarzyszenia 
Oświaty i Promocji Zdrowia Teresa Krasnowska.    

Tomasz Strzębała

Tradycyjny już piknik na Heluszu – „Z bliźnim na 
majówkę” miał w tym roku węgierskie akcenty. 
Mszy świętej przewodniczył abp Józef Micha-
lik, a z koncertami wystąpili m.in.: Krzysztof 
Krawczyk i Magda Welc. 

Piknik organizowany jest od 16 lat w Ośrodku 
Rekreacyjno-Szkoleniowo-Sportowym w Helu-
szu przez parafię Chrystusa Króla w Jarosławiu, 

Urząd Miasta Jarosławia oraz Starostwo Powiatowe 
i Urząd Marszałkowski. Gośćmi honorowymi pikniku 
były osoby niepełnosprawne, pensjonariusze do-
mów pomocy społecznej z całego województwa, 
wychowankowie domów dziecka. W charytatyw-
nej imprezie uczestniczyli między innymi burmistrz 
Andrzej Wyczawski, zastępcy burmistrza Bogdan 
Wołoszyn i Stanisław Misiąg, a także naczelnik wy-
działu Kultury Turystyki i Promocji Urzędu Miasta 
Joanna Mordarska oraz delegacja partnerskiej z 

Parada  
Schumana

Piknik  
z węgierskim  
akcentem

FOT. T. STRZĘBAŁA (3)
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Od ponad 60 lat 1 czerwca swój Dzień świętują wszystkie 
dzieci. W Jarosławiu co roku organizowana jest z tej okazji 
miejska impreza z wieloma atrakcjami. Mimo deszczowej 
pogody, podobnie było tym razem. W hali MOSiR przygo-
towano plac zabaw, gry i konkursy z nagrodami, tańce oraz 
występy na scenie. 

Główna impreza ze względu na deszczową pogodę została 
przeniesiona z rynku do hali MOSiR. Tam na dzieci czekały 
różnego rodzaju gry, zabawy i konkursy z nagrodami. Każ-

dy mógł spróbować swoich sił w przeciąganiu liny, bingo, biegu w 
workach, hula hop, rzucie do celu itp., a najlepiej swoje pociechy w 
konkurencjach sprawnościowych dopingowali rodzice. Dzieci mo-
gły także wystąpić na scenie, wziąć udział w zabawach tanecznych, 
nauczyć się chodzenia na szczudłach, skorzystać z kolorowych zjeż-
dżalni. Nieodłącznym elementem dziecięcej imprezy były bańki 

Jarosławiem - X dzielnicy Budapesztu-Kőbánya z zastępcami burmistrza Ti-
borem Weberem, Gaborem Radwani i Haliną Csúcs - przewodniczącą Ogól-
nokrajowego Samorządu Polski na Węgrzech. Na początku Mszy św., której 
przewodniczył abp Józef Michalik nastąpiło poświecenie figury bł. Jana Paw-
ła II. Figura zostanie umieszczona na stałe przy wejściu do kościoła Chrystusa 
Króla. Później na scenie wystąpili zespół Apostolos Ruchu Apostolstwa Mło-
dzieży Archidiecezji Przemyskiej oraz zespół taneczny z Budapesztu. Odbyły 
się także pokazy tańca zespołów Mini UFO z MOK, Szkoły Tańca TAKT oraz 
Ogniska Baletowego. Pokaz mody zaprezentowali uczniowie Zespołu Szkół 
Licealnych i Technicznych w Jarosławiu. Z recitalem wystąpiła znana z progra-
mu „Mam Talent" Magda Welc, zaś swoje największe przeboje wraz z uczest-
nikami pikniku zaśpiewał Krzysztof Krawczyk.   

Tomasz Strzębała

Święto  
wszystkich dzieci
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Wędkowanie  
na Dzień Dziecka
Tegoroczny Dzień Dziecka na Babionce organizowany 
przez Polski Związek Wędkarski - Koło Jarosław „Miasto” 
pod patronatem burmistrza Andrzeja Wyczawskiego 
cieszył się ogromnym zainteresowaniem. W zawodach 
wystartowało ponad 200 uczestników, w tym osoby nie-
pełnosprawne. 

W przeddzień imprezy pogoda trochę postraszyła, ale 
już niedzielny poranek przywitał wszystkich uczest-
ników wędkarskich zawodów z okazji Dnia Dziecka 

pełnym słońcem. Chętnych do wędkowania nie brakowało. W 
zawodach wystartowało ponad 200 osób -  zarówno malutkie 
dzieci; którym pomagali dorośli, jak i te trochę starsze. Trady-
cyjnie już wzięły w nich udział również osoby niepełnosprawne. 
Zwycięzcy poszczególnych grup otrzymali pamiątkowe medale, 
a każde dziecko atrakcyjną nagrodę, którą wręczał burmistrz 
Andrzej Wyczawski oraz Jan Pajda, prezes firmy San-Pajda. 
Prezes Koła Jarosław "Miasto" - Józef Maziarek wręczył nato-
miast burmistrzowi A. Wyczawskiemu odznakę "Zasłużony dla 
wędkarstwa". Na zakończenie wśród wszystkich uczestników 
rozlosowano nagrody specjalne, w tym ufundowany przez bur-
mistrza rower.  

Tomasz Strzębała

mydlane oraz wata cukro-
wa. W Dniu Dziecka również 
inne instytucje przygotowa-
ły dla najmłodszych coś spe-
cjalnego: Miejska Biblioteka 
Publiczna  projekcję filmów, 
filmów 3D, bajek, wspólne 
czytanie, gry na x-box; Mu-
zeum - Kamienica Orsettich 
zapraszała do zwiedzania 
sal wystawowych; Miejski 
Ośrodek Kultury maraton 
filmowy bajek, a Miejski 

Ośrodek Sportu i Rekreacji bezpłatne pływanie dla dzieci do lat 
15. Organizatorem imprezy był Burmistrz Miasta Jarosławia, przy 
współpracy Centrum Kultury i Promocji, Miejskiego Ośrodka Kul-
tury, Muzeum-Kamienicy Orsettich, Miejskiej Biblioteki Publicznej 
oraz Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.

Małgorzata Młynarska 
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Okrągły jubileusz  
21 Brygady  
Strzelców  
Podhalańskich

26 maja minęło dokładnie 20 lat od utworzenia na ba-
zie 9 Dywizji Zmechanizowanej i 5 Pułku Strzelców Pod-
halańskich nowego Związku Taktycznego - 21 Brygady 
Strzelców Podhalańskich. Uroczystości jubileuszowe od-
były się dzień wcześniej w rzeszowskim kompleksie ko-
szarowym. Burmistrza Miasta Jarosławia Andrzeja Wy-
czawskiego reprezentował Sekretarz Miasta, Jan Biłas.

Jubileusz był okazją do przypomnienia tradycji brygady, jej 
osiągnięć na przestrzeni 20 lat, złożenia podziękowań żoł-
nierzom i pracownikom za służbę oraz pracę na rzecz for-

macji, również przyjęcia gratulacji. Z tej okazji okolicznościowy 
list wystosował Burmistrz Miasta Jarosławia Andrzej Wyczaw-

ski, który dowódcy 21 BSP płk. dypl. Wojciechowi Kucharskie-
mu wręczył podczas uroczystości Sekretarz Miasta, Jan Biłas. 
Gospodarz miasta gratuluje w nim jubileuszu, składa życzenia 
oraz podkreśla, że tego rodzaju Święto jest doskonałą okazją 
do zwrócenia uwagi na rolę Brygady chroniącej niepodległo-
ści państwa, zapewniającej bezpieczeństwo oraz nienaruszal-
ność polskich granic. Obchody rozpoczęły się od Mszy św.  
w rzeszowskim Kościele Garnizonowym, następnie odczytano 
Apel Pamięci pod tablicą pamiątkową Samodzielnej Brygady 
Strzelców Podhalańskich spod Narwiku znajdującą się na ścia-

nie kościoła, oddano salwę honorową 
oraz złożono kwiaty. Uroczysty apel  
z okazji święta 21 BSP odbył się na sta-
dionie „Podhalańczyk". Tam wyróżnio-
nym żołnierzom i osobom wspierają-
cym brygadę wręczono m.in.: „Gwiazdy 
Iraku", „Gwiazdy Afganistanu", Medale 
za Długoletnia Służbę, odznaki Zasłużo-
ny Żołnierz RP, „Statuetki Podhalańczy-
ka". Zostały nadane także tytuły „Ho-
norowego Podhalańczyka", które na 
przestrzeni 20 lat otrzymało już blisko 
140 osób, w tym także Burmistrz Miasta 

Jarosławia Andrzej Wyczawski. Tytuł przyznawany jest osobom 
szczególnie zasłużonym nie tylko dla brygady, ale i w zakresie 
propagowania chlubnych tradycji wojsk górskich i podhalań-
skich. Dodatkowo, w związku z Jubileuszem została wydana 
książka autorstwa mjra rez. Artura Surmacza pt. „21 Brygada 
Strzelców Podhalańskich 1993-2013”. Jest to najdokładniejsze 
opracowanie, w którym można znaleźć informacje o działalno-
ści Podhalańczyków - od powstania formacji aż do dnia dzisiej-
szego.
21 Brygada Strzelców Podhalańskich została sformowana w 1993 r. na mocy 
rozkazu Szefa Sztabu Generalnego oraz decyzji Ministra Obrony Narodowej, 
który nakazał kontynuować tradycje wszystkich jednostek górskich oraz przy-
jąć jako patrona imię gen. bryg. Mieczysława Boruty-Spiechowicza. Obecnie 
jest największą brygadą w kraju podlegającą bezpośrednio pod Dowódcę 
Wojsk Lądowych, liczy blisko 4500 żołnierzy i posiada w swoich szeregach 10 
jednostek wojskowych od Przemyśla po Kłodzko. 

Małgorzata Młynarska

Strażackie święto

Jak co roku w maju swoje święto obchodzili strażacy. W 
uroczystościach, które odbyły się z okazji Dnia Strażaka 
w jarosławskiej Powiatowej Komendzie Straży Pożarnej 
uczestniczyli między innymi zastępca burmistrza Bogdan 
Wołoszyn, sekretarz Jan Biłas oraz komendant Straży Miej-
skiej Andrzej Jędrejko. 

Wszystkich zebra-
nych przywitał 
mł. bryg. Piotr 

Biały - komendant PSP 
w Jarosławiu. W imieniu 
burmistrza za ofiarną pra-
cę strażakom dziękował 
zastępca burmistrza Bog-
dan Wołoszyn, który wraz 
z sekretarzem wręczył 
komendantowi Białemu 
okolicznościowy grawer-
ton. Strażackie Święto 
było tradycyjnie okazją 
do odznaczeń i miano-
wania na wyższe stop-
nie służbowe. Przyznano 
także medale „Za Zasługi 
dla Pożarnictwa", którym  
uhonorowany został m.in. 
komendant jarosławskiej 
Straży Miejskiej Andrzej 
Jędrejko. 
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15 lat PWSTE
Jej mury opuściło blisko 16 tys. 
absolwentów, obecnie liczy 3602 
studentów i 391 pracowników, 
proponuje kształcenie na 27 specjal-
nościach w ramach 16 kierunków, w 
tym także trzyipółletnie studia inży-
nierskie. Państwowa Wyższa Szkoła 
Techniczno-Ekonomiczna im. ks. B. 
Markiewicza w Jarosławiu świętu-
je w tym roku 15-leci działalności. 
W głównych uroczystościach 16 
maja uczestniczył burmistrz Mia-
sta Jarosławia będący w Komitecie 
Honorowym obchodów oraz radni 
z przewodniczącym Jarosławem Pa-
gaczem. 

16 maja, główne uroczystości jubileuszowe PWSTE zain-
augurowała Msza św. w kościele pw. Miłosierdzia Bożego 
koncelebrowana pod przewodnictwem ks. pba Adama 

Szala. Po liturgii w uroczystym pochodzie prowadzonym przez 
Jarosławską Orkiestrę Dętą oraz orkiestrę i zespół mażoretek 
z Ukrainy wszyscy przeszli na teren uczelni, gdzie została od-
słonięta rzeźba Św. Michała Archanioła wykonana przez artystę 
Józefa Siwonia. W obecności zaproszonych gości, parlamenta-
rzystów, samorządowców w tym również burmistrza miasta An-
drzeja Wyczawskiego, radnych, służb mundurowych, odsłonię-
cia pomnika dokonali rektor PWSTE prof. Wacław Wierzbieniec 
oraz przełożeni generalni dwóch Zgromadzeń: ks. Kazimierz Ra-
dzik - Zgromadzenia Świętego Michała Archanioła i s. Natana-
ela Bednarczyk - Zgromadzenia Sióstr Św. Michała Archanioła. 
Figura tego świętego została wybrana nieprzypadkowo, ponie-
waż założycielem Zgromadzeń Księży Michalitów i Sióstr Micha-
litek był bł. ks. Bronisław Markiewicz - patron Uczelni, obrońca 
ubogich i opuszczonych dzieci. Przyjmując ideę wychowawczą 
patrona, Uczelnia jako priorytetowe postawiła sobie zadanie 
kształcenie młodzieży w powściągliwości i pracy, w duchu zro-
zumienia i poszanowania drugiego człowieka oraz wartości na-
rodowych. W dalszej części uroczystości odbyło się posiedzenie 
Senatu i Konwentu, na którym rektor podsumował 15 lat dzia-
łalności Uczelni oraz przedstawił najbliższe plany, przyjął także 
gratulacje od zaproszonych gości. Burmistrz Miasta Jarosławia 
Andrzej Wyczawski w swoim wystąpieniu dziękował prof. Wa-
cławowi Wierzbieńcowi za owocną współpracę, pogratulował 
sukcesów, prężnego i efektywnego zarządzania nowoczesną 
placówką oraz życzył wytrwałości w pełnieniu funkcji. Podkreślił 

także, że rozwój uczelni jest istotnym czynnikiem stymulującym 
rozwój naszego miasta, jego środowisk twórczych i intelektu-
alnych. - Uniwersytet Trzeciego Wieku, Uniwersytet Dziecięcy, 
sympozja, konferencje, spotkania autorskie, inicjatywy podkre-
ślające historię naszego kraju - te otwarte dla wszystkich inicja-
tywy ożywiają miasto i potwierdzają starania Uczelni o szeroko 
rozumianą edukację powszechną - dodał gospodarz miasta. 
Zakończeniem uroczystości było nadanie Auli Niebieskiej Bi-
blioteki PWSTE imienia senatora RP dra Andrzeja Tadeusza 
Mazurkiewicza. Kanclerz uczelni Robert Wiśniewski przybliżył 
postać śp. Senatora, a osobistymi wspomnieniami podzielił się 
burmistrz miasta Andrzej Wyczawski. Ceremonii odsłonięcia 
napisu umieszczonego nad wejściem do auli dokonali: Irena 
Mazurkiewicz - matka śp. Senatora, żona Anna Mazurkiewicz 
oraz rektor prof. Wacław Wierzbieniec. 

Małgorzata MłynarskaFO
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Bezpieczna szkoła przy drodze

O bezpieczeństwie publicznym w PWSTE
„Wektory bezpieczeństwa publicznego - wyzwania cywili-
zacyjne”, taki tytuł nosiła kolejna z konferencji prasowych 
zorganizowana 10 maja w Państwowej Wyższej Szkole 
Techniczno-Ekonomicznej. Uczestniczył w niej zastępca 
burmistrza Bogdan Wołoszyn oraz w roli prelegenta An-
drzej Jędrejko, komendant Straży Miejskiej.

Celem konferencji była prezentacja dorobku nauki i praktyki 
w zakresie: wpływu infrastruktury krajowej i regionalnej na 
kształtowanie bezpieczeństwa publicznego; wpływu pracy 

socjalnej na bezpieczeństwo obywateli; prezentacji aktualnych 
problemów infrastrukturalnych przez przedstawicieli krajowych 
i zagranicznych środowisk akademickich oraz praktyki gospodar-

czej; pogłębienia współpracy między przedstawicielami nauki  
i praktyki gospodarczej z zagranicy i kraju; wpływu polityki spo-
łecznej na bezpieczeństwo obywateli oraz promocji PWSTE. Wśród 
zaproszonych gości znaleźli się m.in. zastępca burmistrza Bogdan 
Wołoszyn oraz komendant Straży Miejskiej Andrzej Jędrejko, któ-
ry przygotował prezentację pt.: „Bezpieczeństwo obywateli jako 
zadania samorządu. Rola straży gminnych i miejskich w systemie 
bezpieczeństwa publicznego". Komendant przypomniał początki 
powstania jarosławskiej Straży Miejskiej, przedstawił zasady funk-
cjonowania prezentowanej formacji łącznie z priorytetowymi za-
daniami, wskazał na ochronę porządku publicznego i kontrolę ru-
chu drogowego. Organizatorem konferencji był Instytut Ekonomii  
i Zarządzania PWSTE w Jarosławiu, a moderatorem i koordynato-
rem dr Andrzej Czekanowski. 

Małgorzata Młynarska

Co może grozić dziecku, gdy stoi za blisko jezdni  
i mija je rozpędzony TIR? Jak długo hamuje samo-
chód osobowy, czy autobus, jakie jest pole widze-
nia kierowcy ciężarówki czyli kiedy dzieci są wi-
dziane przez kierującego wielkim samochodem. 
Na te i inne pytania uczniowie jarosławskich szkół 
otrzymali odpowiedź podczas specjalnego poka-
zu przygotowanego przez magazyn „Transport 
Polski” i Urząd Miasta Jarosławia w ramach pro-
gramu „Bezpieczny Jarosław”. 

Około 300 uczniów trzecich klas szkół podstawo-
wych 29 maja uczestniczyło w dynamicznym 
pokazie z udziałem tira, autobusu i samochodu 

osobowego, podczas którego dowiadywali się jak bez-
piecznie zachować się na drodze. Dzieci mogły na wła-
sne oczy zobaczyć: różnice drogi hamowania samochodu 
osobowego, autobusu oraz tira; widowiskowy slalom w wyko-
naniu tira - zachowanie naczepy i ścinanie zakrętów (wskazanie 
miejsc niebezpiecznych podczas np. jazdy rowerem); prezentację 
pola widzenia z miejsca kierowcy i prezentację tzw. martwego 
pola, czyli miejsca wokół samochodów, w których kierowca nigdy 
nie zobaczy dziecka; pokaz siły pędu powietrza przejeżdżającego z 
dużą szybkością tira (przewrócenie manekina). Pokaz miał na celu 
uświadomienie dzieciom zagrożeń, które mogą spotkać je na dro-
dze, zwłaszcza przy trasach szybkiego ruchu i głównych szlakach 
tranzytowych. Dzięki akcji „Bezpieczna szkoła przy drodze" ucznio-
wie zapoznali się z głównymi zasadami bezpieczeństwa, związa-
nymi z ruchem samochodów ciężarowych i nie tylko. Uczniowie 
otrzymali ponadto specjalne odblaskowe kamizelki, które z pew-
nością poprawiają bezpieczeństwo pieszego, który porusza się 
po drodze. W roli obserwatora pokazu wystąpił również zastępca 
burmistrza Bogdan Wołoszyn. Akcja „Bezpieczna szkoła przy dro-
dze" to jedyny w Europie dynamiczny pokaz z udziałem pojazdów 
ciężarowych opracowany i realizowany w całości  przez polskich 
dziennikarzy. Organizatorzy akcji pragną uzmysłowić dzieciom za-
grożenia, jakie czyhają na nie podczas codziennej drogi do szkoły 
oraz propagować właściwe ich zachowanie. Urząd Miasta Jarosła-
wia składa serdeczne słowa podziękowania Redakcji magazynu 
„Transport Polski",  kierownictwu MZK Jarosław sp. z o.o., panom 

Markowi Porczakowi - właścicielowi firmy  MASTER  i Stanisławowi 
Dusiło - właścicielowi firmy  DISPOL  za użyczenie pojazdów do po-
kazu, Komendzie Powiatowej Policji, Państwowej Straży Pożarnej, 
Centrum Opieki Medycznej za udział  w akcji i jej zabezpieczenie, 
Jednostce Strzeleckiej 2025 z Jarosławia za zaangażowanie i po-
moc udzieloną przez strzelców w realizacji przedsięwzięcia oraz 
panu Adamowi Kornakowi.

Monika Polita
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Do tej pory bezpłatne badania odbyły się w dwóch 
terminach 7 maja i 4 czerwca. Dzięki uprzejmo-
ści PWSTE  słuchobus stanął  przy ul. Słowackiego, 

na placu przed dawnym kinem „Westerplatte". Zaintereso-
wani mogli skorzystać nie tylko z bezpłatnego badania słu-
chu, ale również z dodatkowych badań poziomu glukozy 
we krwi, ciśnienia oraz stóp dzieci i dorosłych za pomocą 
podografu. Badania cieszyły się sporym zainteresowaniem. 
W pierwszym terminie skorzystało z nich blisko 100 osób. 
Pomiar słuchu odbywa się dwuetapowo. Najpierw wszyscy 
poddawani są testowi eccola. Polega on na tym, że każda osoba 
zakłada specjalne słuchawki przez które podawane są dźwięki 
o natężeniu 30 decybeli w czterech różnych częstotliwościach 
(500Hz, 1000Hz, 2000Hz, 4000Hz) - raz do prawego, raz do le-
wego ucha. Jeśli ktoś nie usłyszy wszystkich sygnałów, kierowa-
ny jest na kolejne badanie - audiometrem. Badania poziomu 
glukozy we krwi prowadzi NZOZ „MED-JAR", a badanie stóp Ga-
leria Zdrowia. Bezpłatne badania będą się odbywać raz w mie-
siącu do września tego roku. Kolejne terminy zostaną podane 
na naszej stronie internetowej UM Jarosławia oraz okoliczno-

W ramach programu „Bezpieczny Jarosław” Urząd Miasta w uzgodnieniu z Niepu-
blicznym Zespołem Opieki Zdrowotnej „MARMED” z Gorlic 7 maja rozpoczął bezpłat-
ne badania słuchu, z których mogą skorzystać mieszkańcy miasta i okolic. Bezpłatne 
badania będą się odbywać raz w miesiącu do września tego roku. 

 Akcja „Słuchobus”

Badaniom poddawały się także  osoby młode.

W czasie jej trwania przeprowadzono pogadanki na 
temat zagrożeń związanych z wczesną inicjacją alko-
holową i narkotykową oraz ogłoszono konkurs pla-

styczny. Inicjatorem akcji był Burmistrz Miasta Jarosławia, zaś 
koordynatorem Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych. Finałowe spotkanie z uczestnikami kampanii, 
ich nauczycielami oraz rodzicami prowadził Zbigniew Guzow-
ski, Przewodniczący Miejskiej Komisji Rozwiązywania Pro-
blemów Alkoholowych. Czwartoklasiści szkół podstawowych 
uczestniczyli w wykładach prowadzonych 
przez Joannę Jurek i Konrada Chudego 
- pracowników SPZOZ w Jarosławiu. Do-
datkowo przeprowadzony został konkurs 
plastyczny. Podczas finałowego spotka-
nia w CKiP obecni byli zaproszeni goście: 
sekretarz miasta Jan Biłas, wiceprzewod-
niczący RM Marian Janusz oraz komen-
dant Straży Miejskiej Andrzej Jędrejko. Po 
ogłoszeniu wyników przez Małgorzatę Bó-
rzyńską - sekretarz Miejskiej Komisji Roz-
wiązywania Problemów Alkoholowych, 
z rąk sekretarza Jana Biłasa oraz wice-

UZALEŻNIENIOM MÓWIMY NIE
24 kwietnia wręczeniem nagród i wyróżnień zakończyła 
się kampania profilaktyczna „Uzależnieniom mówimy 
NIE” skierowana do uczniów klas IV jarosławskich szkół 
podstawowych. 

przewodniczącego RM Mariana Janusza nagrody ufundowane 
przez burmistrza odebrali: I miejsce Martyna Cena - SP nr 4; II 
miejsce Piotr Szpyt - SP nr 6; III miejsce Dominika Stasienko - 
SP nr 7; IV miejsce Wiktor Ciurko - SP nr 11; V miejsce Michał 
Toczek - SP nr 5. Wyróżnieni: Julia Nowak - SP nr 10; Alicja Kra-
jowska - SP nr 9; Kacper Bluczak - SP nr 5; Dawid Adamiec - SP 
nr 4; Nikodem Wiprzycki - SP nr 6. W ramach podsumowania 
pakiet filmów dydaktycznych otrzymały także szkoły, dzięki 
czemu tematyka zagrożeń związanych z uzależnieniami będzie 
mogła być w przyszłości przypominana dzieciom i młodzieży. 
Wręczenie nagród poprzedziła projekcja filmu edukacyjnego  
z serii „Asertywność" dotyczącego nadużywania alkoholu przez 
młodzież. 

Małgorzata Młynarska

Finaliści i organizatorzy podczas finału Kampanii.
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FINAŁ KAMPANII

ściowych plakatach. Burmistrz Miasta Jarosławia serdecznie za-
prasza wszystkich zainteresowanych  do udziału w badaniach.

Małgorzata Młynarska
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W II Podkarpackiej Pielgrzymce Diabetyków wzięli 
udział chorzy na cukrzycę z Sanoka, Mielca, Krosna, 
Rzeszowa, Nowej Dęby, Tomaszowa Lubelskiego 

oraz Jarosławia. W programie pielgrzymki znalazły się prelek-
cje wygłoszone przez ks. Stanisława Zagórskiego i dr. Huberta 
Żaka, koncert Chóru Akademickiego PWSTE „Appassionato" 
oraz zwiedzanie Jarosławia. Główną częścią uroczystości była 
Msza św. pod przewodnictwem ks. bpa Adama Szala. W uro-
czystości wzięli udział zaproszeni goście w tym m.in. zastępca 
burmistrza Bogdan Wołoszyn, poseł Tomasz Kulesza, Joanna 
Mordarska - naczelnik Wydziału Kultury, Turystyki i Promocji 
Miasta, Andrzej Bauman - prezes Zarządu Głównego Polskie-

Pielgrzymka Diabetyków
13 maja - w 151. rocznicę ocalenia z pożaru jarosławskie-
go obrazu MB Śnieżnej, diabetycy z Podkarpacia spotkali 
się w Kolegiacie na II pielgrzymce, której tegoroczne ha-
sło brzmiało: „Na drodze wiary - z Maryją”. Uroczystość 
patronatem honorowym objął m.in. Burmistrz Miasta Ja-
rosławia. 

Burmistrza Andrzeja Wyczawskiego reprezentował zastępca Bogdan Wołoszyn.
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Spotkanie było okazją do podsumowania dotychcza-
sowej działalności jarosławskiego koła PSOUU. O idei 
Dnia Godności oraz współpracy Stowarzyszenia z Mia-

stem w budowaniu społeczeństwa włączającego rozmawiali 
m.in. Mariusz Mituś - przewodniczący PSOUU Koło w Jaro-
sławiu, Joanna Janocha - Prezes Zarządu Głównego PSOUU, 
Andrzej Wyczawski - burmistrz Jarosławia, Jarosław Pagacz 
-przewodniczący RM oraz w roli prowadzącej Bernadeta 
Szczypta, dziennikarka Polskiego Radia Rzeszów. Prezes Za-
rządu Głównego podziękowała burmistrzowi za wspieranie 
jarosławskiego koła. - Ta zgodna współpraca przynosi pięk-

30 LAT PSOUU

ne efekty - mówiła. Burmistrz Wyczawski przypomniał 
o działaniach swoich poprzedników, o przekazaniu kilku 
nieruchomości pod zaplecze infrastrukturalne Stowa-
rzyszenia. Obecnie Miasto jest na etapie przekazania za 
1% wartości budynku przy ul. 3 Maja i przy ul. Konfe-
derackiej. Uchwałę w tej sprawie Rada Miasta Jarosła-
wia podjęła 18 marca br. Działająca w naszym mieście 
organizacja wspiera codziennie ponad 730 dzieci i osób 
dorosłych. Jednostka tworzy ponadto miejsca pracy, za-
trudnia prawie 400 osób. Głównym akcentem spotka-
nia była informacja o rozpoczęciu budowy Rodzinnego 
Domu Pomocy przy wsparciu Fundacji Velux. Wszystko 
za sprawą projektu pn. „Trening samodzielności - drogą 
do autonomii i niezależności życiowej dzieci i młodzie-
ży z niepełnosprawnością intelektualną", który zaczyna 
realizować Stowarzyszenie. Głównym założeniem pro-
jektu jest nabycie lub podtrzymanie posiadanych już 
przez osoby z niepełnosprawnością intelektualną umie-
jętności samodzielnego, niezależnego życia, rozwoju ich 
kompetencji społecznych, przede wszystkim poprawa 
jakości ich życia. 

Monika Polita

7 maja, konferencją w sali lustrzanej CKiP oficjalnie rozpoczęły się obchody jubile-
uszu. Okazją do spotkania były również przypadające w maju obchody Dnia God-
ności Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie. 

Od lewej: B.Szczypta, J. Pagacz, A. Wyczawski, J.Janocha, M.Mituś
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go Stowarzyszenia Diabetyków, Janusz Bereś - prezes PSD 
Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego. Organizatorami 
pielgrzymki byli: Zarząd Koła Terenowego Polskiego Stowa-
rzyszenia Diabetyków w Jarosławiu oraz Parafia pw. Boże-
go Ciała przy Kolegiacie w Jarosławiu. 

Małgorzata Młynarska

W 2013 r. Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Jarosławiu obchodzi 30-lecie swojej działalności.
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Na targach można było znaleźć oferty pracy w Jarosła-
wiu, okolicach, ale także w Niemczech czy Wielkiej By-
rytanii. Blisko pięćdziesięciu pracodawców oferowa-

ło miejsca pracy. Dla zainteresowanych wyjazdem za granicę 
przygotowano także przewodniki i prelekcje na temat bez Na 
targach można było znaleźć oferty pracy w Jarosławiu, oko-
licach, ale także w Niemczech, czy Wielkiej Byrytanii. Blisko 
pięćdziesięciu pracodawców oferowało miejsca pracy. Dla 

Prawie pięćdziesięciu pracodawców wzięło udział 
w I Targach Pracy, jakie zorganizowano w hali sportowej 
MOSiR-u w Jarosławiu. Jednym z organizatorów był Bur-
mistrz Miasta Jarosławia. 

Celem konkursu była popularyzacja wśród gimna-
zjalistów oraz uczniów szkół średnich, wiedzy hi-
storycznej, pogłębianie historii narodu polskiego 

walczącego o wolność kraju oraz kształtowanie postaw pa-
triotycznych. Tematyka prac była bardzo zróżnicowana: od 
Powstania Styczniowego, przez wrzesień 1939 r., działal-
ność AK, Żołnierzy Wyklętych aż do „Solidarności". Komi-
sja konkursowa pod przewodnictwem Marcina Zaborniaka 
przyznała następujące miejsca i wyróżnienia: Gimnazja: I 
miejsce zajął Konrad Piotrowski (PG nr 2), II miejsce Dawid 
Broszko (PG nr 1), III miejsce Adrianna Wołoszyn (PG nr 2). 
Wyróżnieni zostali uczniowie PG nr 1: Marta Figiela, Marcin 
Mazur oraz Aleksandra Osada. Szkoły Ponadgimnazjalne: 
I miejsce Mirosław Hulak (ZSChiO), II miejsce Estera Gło-
wacz (I LO), III miejsce Klaudia Seroka (ZSChiO). Wyróżnie-
nia: Katarzyna Koniuch (I LO), Katarzyna Wróbel (ZSOZiR), 
Rafał Zwolski (III LO w ZSO im. Książąt Czartoryskich) Kami-
la Jabłońska i Aleksandra Czepil z ZSChiO. Nagrody laure-
atom wręczyli: burmistrz Andrzej Wyczawski, który objął 
konkurs swoim patronatem oraz ufundował nagrody, poseł 

Ponad 40 prac wpłynęło 
na I edycję konkursu hi-
storycznego „Młody czło-
wiek pamięta o bohate-
rach”, którego finał odbył 
się 25 kwietnia w Cen-
trum Kultury i Promocji.  
Nagrody laureatom ufun-
dował i wręczył m.in. Bur-
mistrz Miasta Jarosławia.

Młody człowiek pamięta  
o bohaterach

Piotr Babinetz, radna Rady Miasta Bożena Łanowy, radny 
Powiatu Jarosławskiego Tadeusz Chrzan. Zaproszeni goście 
dziękowali młodzieży za udział w konkursie, nauczycielom i 
pedagogom za wsparcie oraz organizatorom tego przedsię-
wzięcia za cenną inicjatywę. - Cieszy fakt, że młodzież pod-
jęła tak szeroki wachlarz tematyczny. Krzewienie patrioty-
zmu i postaw związanych z patriotyzmem na rzecz Ojczyzny 
jest dla nas najważniejsza - podkreślał burmistrz Andrzej 
Wyczawski. Z kolei poseł Piotr Babinetz zaznaczył, że takie 
konkursy są najlepszą formą poszerzenie wiedzy historycz-
nej i podtrzymywania pamięci o naszych przodkach, dzięki 
którym możemy żyć w wolnym kraju. Spotkanie prowadzili: 
Jadwiga Piątek, przewodnicząca Komisji Międzyzakładowej 
NSZZ „Solidarność" Pracowników Oświaty i Wychowania w 
Jarosławiu oraz Maciej Kamiński, przewodniczący Forum 
Młodych PiS Podkarpacie - organizatorzy konkursu wspól-
nie z Forum Młodych PiS Jarosław, Ruchem Społecznym 
im. Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego w Jarosławiu.
        Małgorzata Młynarska

I targi pracy cieszyły się bardzo dużą popularnością. 
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 - Cieszy fakt, że młodzież podjęła tak szeroki wachlarz tematyczny. Krzewienie patriotyzmu i postaw związanych 
z patriotyzmem na rzecz Ojczyzny jest dla nas najważniejsza - podkreślał burmistrz Andrzej Wyczawski. 

KONKURS

I Targi Pracy
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Czterej zawodnicy oraz trener Uczniowskiego 
Klubu Sportowo - Turystycznego „Sport-Tramp” 
przy ZSTiO w Jarosławiu odebrali stypendia za 
wysokie osiągnięcia sportowe w  2012 roku. Od 
2011 r. takie wyróżnienie otrzymało już ponad 
70 osób. 

Burmistrz przyznał stypendia sportowcom i trenerom 
już po raz czwarty. Do tej pory nagrodzeni zostali ko-
szykarze, tenisiści stołowi, judocy, piłkarki ręczne, łucz-

nicy oraz bokserzy. Tym razem na wniosek Prezesa Uczniow-
skiego Klubu Sportowo-Turystycznego „Sport-Tramp" przy 
ZSTiO w Jarosławiu stypendia otrzymali zawodnicy sekcji 
łuczniczej: Anna Bajrak z PG nr 2, Alicja Marcinkiewicz z I LO, 
Jakub Siwoń z PG nr 5 oraz Sebastian Waśko z PG nr 2. Wy-
różnionym trenerem został Wiesław Kutyła. Sekretarz miasta 
Jan Biłas wręczając wyróżnienia pogratulował dotychczaso-
wych osiągnięć, życzył również wspaniałego rozwoju kariery 
sportowej.  W ubiegłym roku sekcja łucznicza UKS-T „Sport-
Tramp" zdobyła III miejsce w II Mistrzostwach Polski Młodzi-
ków w Zawadce, III miejsce w II Mistrzostwach Polski Młodzi-
ków Starszych w Zawadce, VII miejsce w XVII Mistrzostwach 
Polski Juniorów Młodszych w Krakowie oraz dalsze lokaty w 
II Halowych Mistrzostwach Polski Młodzików w Teresinie.  
          Małgorzata Młynarska

Nasz zespół, występujący 
w składzie: Marek Klasek, 
Wang Zeng Yi, Witalij Nekhvia-

dovich, Kamil Dziukiewicz, był tego-
rocznym beniaminkiem ligi. Wśród 
10 drużyn Kolping uplasował się na 
czwartym miejscu. W play-off przegrał 
z ekipą Bogorii Grodzisk Wielkopolski i 
wspólnie z trzecią w tabeli Palmiarnią 
Zielona Góra zdobył brązowy medal. 
W spotkaniu, które odbyło się w Urzę-

Stypendia  
sportowe 

Burmistrz Andrzej Wyczawski spo-
tkał się z pingpongistami Kolpingu. 
Jarosławski zespół, występujący w 
ekstralidze tenisa stołowego wy-
walczył brązowy medal mistrzostw 
Polski. 

zainteresowanych wyjazdem za granicę przygotowano także 
przewodniki i prelekcje na temat bezpiecznego poszukiwa-
nia pracy. - Zainteresowanie targami było bardzo duże, mam 
nadzieję że stworzenie takiej platformy wymiany pomiędzy 
poszukującymi zatrudnienia, a pracodawcami to jeden ze 
sposobów walki z bezrobociem - powiedział podczas otwar-

cia targów burmistrz Andrzej Wyczawski. Targi zorganizowa-
ły: Powiatowy Urząd Pracy w Jarosławiu, Burmistrz Miasta 
Jarosławia, Centrum Aktywizacji Zawodowej w Jarosławiu, 
Podkarpacka Wojewódzka Komenda OHP w Rzeszowie, Cen-
trum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Przemyślu, Centrum 
Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jarosławiu. 

Iwona Międlar

SPOTKANIE  
z pingpongistami  
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1 maja artyści Miejskiego Ośrod-
ka Kultury zaprezentowali pro-
gram artystyczny w hołdzie 

„Tłumy serc zagarnięte przez jedno 
serce” - taki tytuł nosił koncert zor-
ganizowany w jarosławskim MOK-u 
z inicjatywy burmistrza miasta An-
drzeja Wyczawskiego w 2. roczni-
cę beatyfikacji Ojca Świętego Jana 
Pawła II. nościową. Podczas koncertu Urząd 

Miasta reprezentowała Joanna Mor-
darska - naczelnik Wydziału Kutury, 
Turystyki i Promocji Miasta. Organi-
zatorem był Miejski Ośrodek Kultury. 

Małgorzata Młynarska

W hołdzie Janowi Pawłowi II
Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II. 
Reżyserię oraz aranżację utworów 
przygotował Wiktor Marut, chore-
ografię Izabela Krygowska, recytację 
Paweł Sroka, natomiast scenografię 
Marzena Stęc z Pawłem Sroką. Wy-
stąpił także okolicznościowy kwintet 
instrumentów dętych blaszanych 
„Fila-lala", odbyła się projekcja  fil-
mu dokumentalnego pt. „Lolek" 
oraz przygotowano wystawę okolicz-
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Inscenizacja w wykonaniu artystów MOK-u.

W dniach 14 i 15 maja w Miej-
skim Ośrodku Kultury zapre-
zentowało się 15 zespołów 

teatralnych ze szkół podstawowych, 
gimnazjów oraz ośrodków kultury. 
Tegoroczne występy artystyczne oce-
niali: Ewa Lis z przemyskiej Biblioteki 
Publicznej, Barbara Płocica z Centrum 
Kulturalnego w Przemyślu, Krystyna 
Czura z Miejskiego Domu Kultury w 
Lubaczowie oraz Paweł Sroka z Miej-
skiego Ośrodka Kultury w Jarosławiu. 
Nagrodę Specjalną „Jarosławski Kac-
perek 2012” przyznano Szkolnemu 
Teatrowi Lalki i Aktora z  ZS w Turzym 
Polu, Złote Trzewiki Szczęścia Dziecię-
cej Grupie Teatralnej „Pacynka” z GOK 

KACPEREK 2013

w Krasnem, Srebrne Trzewiki Szczę-
ścia  Teatrowi Dziecięcemu „Rudy kot” 
z Ośrodka Działań Teatralnych w Rze-
szowie, Brązowe Trzewiki Szczęścia  
Szkolnej Grupie Teatralnej z Ośrodka 
Szkolno-Wychowawczego w Jarosła-
wiu. Nagrody zespołowe: Teatrzyk 
„Wiercidryle” z MOK w Jarosławiu; Te-
atrzyk „Kaktusik” z ZS w Pawłosiowie; 
Zespół „Jedenastka” z SP nr 11 w Ja-
rosławiu; Teatrzyk „Klaps” z SP w Cze-
latycach. Nagrody indywidualne: Mi-
chał Dubiel z ZS w Pawłosiowie za rolę 
„Liska Łakomczuszka”,  Natalia Cużytek 
z MOK w Jarosławiu za rolę „Baby Jagi”, 
Kacper Moszumański z SP  w Radym-
nie za rolę „Taty - Misia”,  Aleksandra 

Za nami XXI edycja Przeglądu Szkolnych Form Teatral-
nych - Jarosławski Kacperek 2013, na którym co roku w 
naszym mieście spotykają się mali artyści z wojewódz-
twa podkarpackiego.

Matwijczak z SP w Radymnie za rolę 
„Małego Misia”, Aleksandra Warzocha 
z SP w Czelatycach za rolę „Czarowni-
cy”, Justyna Lamber z SP w Czelatycach 
za rolę „Czarownicy”, Iza Kunysz z GOK 
w Krasnem za rolę „Małego Smoka”.
Wyróżnienia: Teatrzyk „Dziewiątecz-
ka” z SP 9 w Jarosławiu, Teatrzyk Od-
działu Przedszkolnego SP w Jankowi-
cach, Teatr Szkolny z PG w Grodzisku 
Górnym, Teatrzyk „Bajanie” z SP nr 1 w 
Przeworsku, Teatrzyk „Impuls” - SP nr 
4 w Jarosławiu, Zespół „Improwizacja" 
z SP w Grodzisku Górnym oraz Zespół 
„Filemonek” z SP w Radymnie. 

MOK/IKS

dzie Miasta wraz z drużyną uczestni-
czył ksiądz prałat Andrzej Surowiec, 
Archiprezbiter Jarosławski, prezes 
Parafialnego Klubu Sportowego Kol-
ping. Burmistrz Wyczawski pogratu-
lował zawodnikom oraz księdzu Archi-
prezbiterowi osiągniętych wyników, 
podziękował za promowanie miasta 

i wręczył okolicznościowe statuetki, 
a także przyznał stypendia sportowe. 
W uroczystości wzięli również udział 
zastępca burmistrza Bogdan Woło-
szyn i inspektor wydziału Edukacji 
i Kultury Fizycznej Marek Piotrowski, 
zastępujący naczelnika. Brązowy me-
dal dla Kolpingu jest kolejnym ogólno-

polskim sukcesem sportowców z Jaro-
sławia. Wcześniej brązowe medale w 
mistrzostwach naszego kraju wywal-
czyli: piłkarki ręczne JKS-u oraz młodzi 
koszykarze stanowiący bezpośrednie 
zaplecze ekstraklasowego, a  później 
drugoligowego Znicza. 

Tomasz Strzębała
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Po raz 58. w całym kraju miłośnicy recytacji i słowa śpiewa-
nego spotykali się na eliminacjach wojewódzkich do Ogól-
nopolskiego Konkursu Recytatorskiego. Podkarpacie repre-
zentować będzie Ewelina Kołodziej z Miejskiego Ośrodka 
Kultury w Jarosławiu. Etap wojewódzki odbył się w Piwnicy 
Kulturalnej przemyskiego „Niedźwiadka”. 

Ogólnopolski Konkurs Recytatorski odbywa się pod patro-
natem Towarzystwa Kultury Teatralnej i Ministerstwa Edu-
kacji Narodowej. Poza rywalizacją konkursową jest przede 

wszystkim wielkim świętem słowa. W wojewódzkich eliminacjach 
do konkursu (kategoria „Teatr Jednego Aktora") wzięła udział mło-
dzież z grupy teatralnej „Plaster" działającej przy Miejskim Ośrod-
ku Kultury w Jarosławiu. W sumie można było zobaczyć dziewięć 
spektakli, w tym trzy przygotowane przez „Plastrowiczów". Jaro-
sławska grupa odniosła wielki sukces, ponieważ województwo 
podkarpackie na OKR będzie reprezentować właśnie przedstawi-
cielka MOK - Ewelina Kołodziej. Ewelina do Słupska pojedzie z  mo-
nodramem pt. „Marzyciel" w reżyserii Pawła Sroki. Wyróżniony zo-
stał również monodram pt. „Głód" w wykonaniu Konrada Żegadło. 
18 maja  podczas  Nocy Zwiedzania Rynku można było zobaczyć 
zarówno Ewelinę jak i Konrada w tychże spektaklach. 

Małgorzata Młynarska

Ewelina Kołodziej  
reprezentantką Podkarpacia  
na OKR

„Czy chemia jest trudna i nudna?”, to tytuł projektu za 
który Prywatne Gimnazjum Sióstr Niepokalanek w Jarosła-
wiu w ramach konkursu „Projekt z Klasą” otrzymało grant  
w wysokości 2 tys. zł. 

Celem działań 
grupy młodzieży 
pod kierunkiem 

s. Anastazji Jolanty 
Zakrzewskiej - nauczy-
cielki chemii było roz-
budzenie zaintereso-
wań tym przedmiotem 
i sprawienie, by nauka 
stała się ciekawa, wręcz 
pasjonująca. Najlepszą metodą, by tak się stało, jest eksperyment 
i to on stanowił podstawę projektu. Ogłoszenie wyników nastąpiło  
10 maja. Dziś dziękujemy wszystkim, którzy odpowiedzieli na nasz 
apel i głosowali na projekt nr 56, czyli: „Czy chemia jest trudna  
i nudna?”. Najbardziej aktywne były dzieci z naszej szkoły podsta-
wowej, które swoim entuzjazmem zaraziły rodziców, dziadków  
i znajomych. Solidarność okazały uczennice i uczniowie nie tylko 
ze szkół prowadzonych przez Siostry Niepokalanki. Dało się odczuć 
także wsparcie dawnych wychowanek i wychowanków i oczywi-
ście samych sióstr. Dziękujemy także mieszkańcom Jarosławia oraz 
tym, którzy nigdy w tym mieście nie byli ( głosy oddawano także  
w Niemczech, Wielkiej Brytanii, Norwegii, a nawet w Stanach 
Zjednoczonych). Dziękujemy wszystkim Przyjaciołom, a także oso-
bom nieznanym nam osobiście, które zechciały głosować na nasz 
projekt. Słowa podziękowania należą się przede wszystkim tym, 
którzy bardzo mocno zaangażowali się w kampanię na rzecz po-
parcia naszego projektu. 

s. Felicyta Lidia Świerz/IKS

I miejsce  
dla gimnazjalistów 
 z Jarosławia

„Projekt z Klasą”  

ORLIKI 
wypoczywaj aktywnie!

Zapraszamy do korzystania z jarosławskich Orlików

Szkoła Podstawowa nr 4 
ul. Żeromskiego 4
 
DO KOŃCA CZERWCA
pn. - pt.  godz. 14.00-21.30
sob.  godz. 11.00-20.30
niedz.  godz. 14.00-20.30

WAKACJE
pn. - pt.  10.00-21.30
sob. - niedz. 14.00-19.00

Szkoła Podstawowa nr 5 
ul. Traugutta 15

DO KOŃCA CZERWCA 
pn. - pt.  14.00-22.00 
sob.  9.00-22.00 
niedz.  14.00-22.00

WAKACJE 
pn. - sob.  9.00-22.00 
niedz. 14.00-22.00

Szkoła Podstawowa nr 10 
ul. Słoneczna 1A 
 
DO KOŃCA CZERWCA 
 godz. 17.00-22.00

WAKACJE 
godz. 9.30-20.00
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