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Burmistrz Miasta  
Jarosławia

 
Andrzej Wyczawski

Spokojnych Świąt   Bożego Narodzenia 

Przewodniczący Rady Miasta  
Jarosławia

 
Jarosław Pagacz

uwolnionych od codziennego pośpiechu i niepokoju.  
Życzę Świąt, które wypełnią rodzinne domy Bożym  

błogosławieństwem, zapachem choinki, a serca pokojem  
i wzajemną życzliwością. 

Niech Nowy Rok 2014 przyniesie Państwu to co najcenniejsze:  
zdrowie, miłość najbliższych, życzliwych przyjaciół  

oraz spełnienie wszystkich życiowych  
planów i zamierzeń.



  Nr 10/2013 • Biuletyn Informacyjny Miasta Jarosławia • www.jaroslaw.pl/biuletyn4

58. Sesja Rady Miasta 
25 listopada 2013 r.
Określenie wysokości stawek podatku od nieruchomo-
ści i zielone światło dla budżetu obywatelskiego, to za-
gadnienia, które zdominowały 58. sesję Rady Miasta. 

Radni zdecydowali o wysokości podatków od nierucho-
mości obowiązujących w roku 2014. Projekt uchwały 
wywołał burzliwą dyskusję i podzielił radnych; dwunastu 

podniosło rękę za uchwałą, ośmiu było przeciwko. Dlaczego tyle 
kontrowersji? Większością głosów rada zadecydowała o zwięk-
szeniu od przyszłego roku stawki podatków od nieruchomości. 
Stawka podatku od nieruchomości będzie kształtować się na-
stępująco: podatek od nieruchomości za budynki mieszkalne 
wyniesie 0,74 zł za m kw. powierzchni użytkowej, w przypadku 
budynku przeznaczonego na prowadzenie działalności gospo-
darczej stawka podatku to 23,03 zł za m kw. powierzchni użyt-
kowej. Podatek od gruntów związanych z prowadzeniem dzia-
łalności gospodarczej - 0,89 zł od m kw. powierzchni, stawka od 
gruntów pozostałych - 0,46 zł. Rada Miasta Jarosławia poparła 
również pomysł oddania mieszkańcom władzy nad częścią bu-
dżetu. Z inicjatywą stworzenia budżetu obywatelskiego wyszła 
grupa kilku radnych. Zrealizowanie pomysłu i wprowadzenie go 
do przyszłorocznego budżetu okazało się jednak niemożliwe ze 
względu na zbyt krótki czas do przeprowadzenia całej proce-
dury, dlatego radni zwrócili się do burmistrza o opracowanie 
regulaminu, który uporządkuje wszystkie kwestie związane z 
wdrożeniem budżetu obywatelskiego. Jeśli wszystko pójdzie 
zgodnie z założeniami mieszkańcy będą mogli zadecydować o 
części budżetu na 2015 r. Podczas sesji radni zdecydowali rów-
nież o nadaniu nazwy dla ronda znajdującego się na zbiegu ulic 
Zamkowej i Flisackiej, które będzie nosić teraz nazwę Arcybi-
skupa Ignacego Tokarczuka.

Monika Polita

W przyszłym roku opłaty za wodę i ścieki wzrosną o po-
nad 5%. 6 grudnia na nadzwyczajnej sesji Rady Miasta 
Jarosławia uchwalone zostały taryfy dla zbiorowego za-
opatrzenia w wodę i odprowadzenia ścieków. 

W 2014 r. właściciele gospodarstw domowych za metr 
sześcienny wody zapłacą - 5,09 zł, odbiorcy przemy-
słowi o 2 grosze więcej. To o 0,26 zł więcej w porów-

naniu do mijającego roku. Stawka za ścieki to 4,88 zł dla wszyst-
kich odbiorów. Jak poinformował obecny na sesji Jan Pels, prezes 
Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji główną przyczyną ko-
nieczności podniesienia opłat jest drastyczne obniżenie ilości do-
starczanej wody z 2 095 tys. m kw. do 1 950 m kw./rok. Pomimo 
7% spadku ilości dostarczanej wody i odprowadzanych ścieków 
w stosunku do planowanych na rok 2013 Spółka nie powinna za-
mknąć tego roku stratą. PWiK podjął działania w celu zminima-
lizowania kosztów: ograniczono ilość uprzednio zaplanowanych 
remontów i zakupów, zmniejszono wynagrodzenia o ok. 5% oraz 
obniżono stawki amortyzacji. Należy podkreślić, że 85% kosztów 
rodzajowych to koszty stałe, które nie zależą od ilości dostar-
czanej wody. Każde podniesienie opłat czy podatków wywołuje 
emocje, wzbudza wątpliwości, tak było i tym razem podczas sesji 
Rady Miasta. 4 radnych było przeciwnych podniesieniu opłat za 
wodę i ścieki, 4 wstrzymało się od głosu, ale 9-cioma głosami za 
uchwała została przyjęta. 

Monika Polita

Sesja nadzwyczajna  
6 grudnia 2013 r.
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Pomoc dla polskiego cmentarza  
na Ukrainie

W dniu Wszystkich Świętych na Starym Cmentarzu odbyła się kwesta na rzecz ratowania zabytków naszej nekro-
polii. Już po raz drugi kwesta była poszerzona o zbiórkę pieniędzy na ratowanie polskiego cmentarza w Jaworowie. 
Zebrane środki zostały przekazane 25 listopada na ręce Zofii Michniewicz, prezes jaworowskiego oddziału Towarzy-
stwa Kultury Polskiej Ziemi Lwowskiej. 

Kwesta na rzecz odrestaurowania zabytkowych nagrobków 
jarosławskich nekropolii odbywa się od przeszło 20 lat. Na-
tomiast od dwóch lat akcja jest poszerzona o zbiórkę pie-

niędzy na ratowanie polskiego cmentarza w Jaworowie. Ze strony 
ukraińskiej akcję koordynuje Zofia Michniewicz, prezes Towarzy-
stwa Kultury Polskiej Ziemi Lwowskiej oddział w Jaworowie. 25 
listopada, na jej ręce poseł na Sejm RP Tomasz Kulesza, jeden z 
inicjatorów wydarzenia przekazał zebrane środki. Zaś burmistrz 
Andrzej Wyczawski złożył serdeczne podziękowania, które skiero-
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Mikołajkowe paczki  
dla Jaworowa

Już po raz drugi radni Rady Miasta Jarosławia przyłączyli 
się do zainicjowanej przez przewodniczącego Rady Po-
wiatu akcji pomocy najbardziej potrzebującym rodzinom 
uczęszczającym do świetlicy przy jaworowskim kościele 
pw. Św. Piotra i Pawła. Dzięki hojności ofiarodawców, radnych Rady Powiatu Jaro-

sławskiego i Miasta Jarosławia do najbardziej potrzebują-
cych rodzin z parafii ks. Marka Niedźwieckiego trafiło 150 

paczek. Każda z paczek zawierała produkty spożywcze oraz słody-
cze. Do akcji przyłączyły się również firmy: jarosławskie oddzia-
ły „Sokołowa" i Mondelez International i firma „SAN" Pajda Sp.  
z o.o. Mikołajkowe paczki na Ukrainę dostarczył m.in. sekretarz 
Jan Biłas, towarzyszył on Leszkowi Szczybyle, przewodniczącemu 
Rady Powiatu oraz staroście Jerzemu Batyckiemu. Na miejscu 
spotkali się z ks. M. Niedźwieckim oraz Zofią Michniewicz i Lud-
miłą Kiencało - prezes i wiceprezes jaworowskiego oddziału To-
warzystwa Kultury Polskiej Ziemi Lwowskiej. Korzystając z pobytu 
w Jaworowie delegacja odwiedziła polski cmentarz, na którego 
renowację przeznaczono część pieniędzy zebranych podczas te-
gorocznej kwesty. Spotkali się z Mykolą Romaniukiem i Romanem 
Kuraszem - starostą i wicestarostą Rejonu Jaworowskiego.

Monika Polita

 

Kwestowali także na ratowanie zabytkowych nagrobków  polskiego cmentarza w Jaworowie...

wał w formie okolicznościowego listu: „składam wyrazy uznania 
za zaangażowanie w to szlachetne i społecznie użyteczne przed-
sięwzięcie (...) Za cel postawiła sobie Pani przywrócenie świet-
ności jaworowskiej nekropolii przyczyniając się  do zachowania 
dla przyszłych pokoleń wielu istotnych wartości - kultury, historii, 
tradycji." - Dziękuję za pieczę nad naszym Towarzystwem, za po-
moc. Dzięki wam nasz cmentarz nabiera blasku - podsumowała 
Zofia Michniewicz.

Monika Polita
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Stawiamy 
na zabytki

Jarosław to jedno z nielicznych miast Podkarpacia, które znaczne środki finansowe przeznacza na ratowanie zabyt-
ków. Tylko w tym roku na remonty i konserwację zabytków, nie będących własnością miasta, burmistrz Andrzej 
Wyczawski, przy poparciu Rady Miasta Jarosławia, przeznaczył prawie 900 tys. zł. W ub.r. prawie 700 tys. zł. 

Przeznaczone środki pozwoliły na dofinansowanie remon-
tów m.in. dawnego kolegium pojezuickiego - parafia pw. 
Bożego Ciała przy Kolegiacie; dachu klasztoru oo. Do-

minikanów, dachu klasztoru oo. Franciszkanów, dachów daw-
nego zespołu gazowni - MZK. Rolę, jaką nasze miasto spełnia  
w ratowaniu obiektów zabytkowych, wielokrotnie podkreślano 
podczas  Międzynarodowej Konferencji „Ochrona i opieka nad 
zabytkami w działalności samorządów”, która trwała od 14 do 
17 października br. Spotkania z historykami sztuki, konserwato-
rami zabytków, architektami i samorządowcami odbywały się 
we Lwowie i Żółkwi na Ukrainie oraz w Leżajsku, Jarosławiu i w 
Rzeszowie (więcej o konferencji piszemy na str. 12). Jarosław 
był podawany jako pozytywny przykład współpracy z parafiami 
i wspólnotami mieszkaniowymi, którym dofinansowuje remon-
ty. 

900 tys. zł – niemalże taką kwotę miasto przeznaczyło w tym roku  
                                                 na ratowanie zabytków

„ - Jest to dla nas bardzo ważna działal-
ność. Dotacja, jaką otrzymują te pod-
mioty od nas, bardzo często stanowi 

dla nich wkład własny w pozyskanie funduszy  

z innych źródeł, czy od konserwatora zabyt-
ków, czy od marszałka województwa, czy też  
z ministerstwa kultury i dziedzictwa narodo-
wego – mówi burmistrz A. Wyczawski. 

Jarosław to także jedyne miasto na Podkarpaciu i jedno z dwu-
nastu w Polsce, które stworzyło Park Kulturowy. - Zintegro-
wana ochrona, zachowanie i ekspozycja materialnego i krajo-
brazowego dziedzictwa historycznego . Dla właśnie realizacji 
tych celów stworzyliśmy park. Jest cenną pomocą w ustaleniu 
pewnych reguł funkcjonowania, zmierzających równocześnie 
do wyeksponowania jego największych wartości - kontynuuje  
A. Wyczawski. 
W granicach parku znajduje się: historyczne centrum miasta 
wraz z systemem obwarowań miejskich, placem przed Bramą 
Krakowską, kościołem pw. Św. Ducha, zespołami kościelno-
klasztornymi dawnego Opactwa Sióstr Benedyktynek i OO. 
Dominikanów  oraz otaczającymi je fortyfikacjami. Obszary 
objęte granicami parku kulturowego są terenami o szczególnie 
cennych i unikatowych wartościach kulturowych i krajobrazo-

200 tys. - remont murów i baszt opactwa  
   benedyktyńskiego (etap I)

100 tys. -  remont dawnego kolegium  
pojezuickiego - parafia pw. Bożego Ciała
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- To ważna chwila i ważny moment. Mamy szan-
sę działać w obszarze transgranicznym, dzięki tej 
umowie mamy możliwość rozwiązywania wielu 

różnych problemów, także przy użyciu środków zewnętrz-
nych, środków z Unii Europejskiej - podkreślał burmistrz 
Wyczawski tuż przed uroczystym podpisaniem umowy. 
Dodał również: - Współpracujemy razem od dawna bez 
umowy, na rzecz Karpat, na rzecz Euroregionu Karpackie-
go, ale także na rzecz zawiązywania pewnej wspólnoty, 
która powinna coraz głośniej mówić, że tu w Karpatach 
też mamy piękne tereny, tu w Karpatach też powinniśmy 
zostać zauważeni przez Unię Europejską.

„ wych. Przy okazji powstania parku burmistrz  zwrócił się  
do parlamentarzystów, by zainicjowali powstanie ustawy 
o estetyce przestrzeni publicznej, która skupiłaby przepisy 
prawne dotyczące reklam rozproszone po różnych aktach 
prawnych. Jak na razie decydujący głos w tej kwestii oraz 
tematu ochrony zabytków ma Wojewódzki Konserwator 
Zabytków.  Burmistrz A. Wyczawski podczas jarosławskiego 
spotkania w ramach konferencji przedstawił też prezenta-
cję dotacji na ochronę zabytków w ostatnich latach. Przy-
pomnijmy, że trwają też prace nad projektem oznakowania 
turystycznego Jarosławia. Pionowe oznakowanie piesze 
powstaje w ramach projektu pn. „Turystyka bez granic - 
wzajemne inicjatywy na rzecz wzmacniania regionalnych 
produktów turystycznych oraz kulturowych Jarosławia  
i Humennego. - Tablice i kierunkowskazy, które zostały 
już  umieszczone na szlaku, prowadzą do wspaniałych ko-
ściołów i klasztorów, cerkwi i synagog, między innymi do 
opactwa benedyktyńskiego czy klasztoru dominikanów  
z cudowną Pietą – tłumaczy  burmistrz. 

W odpowiedzi na głosy mieszkańców z inicjaty-
wy burmistrza A. Wyczawskiego  przedłużono 
też termin składania wniosków  o dotacje zwią-
zane z zabytkami. Uproszczona została także 
procedura pozyskiwania środków.  To wszystko 
po to, by chronić dziedzictwo naszego miasta. 

Pozostałe 
DOTACJE  
MIASTA  
NA ZABYTKI 
w 2013 roku 

90 tys. - remont rezydencji dewotek na terenie opactwa

50 tys. - remont elewacji  oraz izolacja pionowa kamienicy przy ul. Lubelskiej 

70 tys. - remont dachów dawnego zespołu gazowni - MZK

39 tys. - remont schroniska bezdomnych kobiet -  Towarzystwo Pomocy  

  im. Św. Brata Alberta

37 tys. - kontynuacja konserwacji ikonostasu w cerkwi  

  pw.  Przemienienia Pańskiego

35 tys. - remont pokrycia dachowego  kamienicy Rynek 11

29 tys. - izolacja ścian fundamentowych klasztoru ss. Niepokalanek

80 tys. - remont dachu klasztoru oo. Franciszkanów

150 tys. - remont dachu klasztoru oo. Dominikanów (etap I)
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Za zasługi dla ochrony 
Dziedzictwo kulturowe pełni fundamentalną rolę w po-
szukiwaniu tożsamości i ciągłości rozwoju społecznego 
i kulturowego. Nad dobrami kultury Jarosławia czuwa 
wiele osób fizycznych i prawnych, bez udziału których 
nasze dziedzictwo w znacznym stopniu byłoby uboż-
sze. Formą docenienia ich pracy oraz wyróżnieniem jest 
ustanowiona w 2010 r. przez Burmistrza Miasta Jarosła-
wia odznaka „Zasłużony dla Ochrony Dziedzictwa Kultu-
rowego Jarosławia". 7 listopada br. otrzymało ją osiem 
osób. 

Dziedzictwo kulturowe to pojęcie bardzo rozległe, ale 
mieszkańcom Jarosławia niezwykle bliskie. Nasze miasto 
to wielowiekowa historia, wielokulturowość, wysokiej 

rangi dzieła architektury, tradycja i wartości niematerialne. Dzie-
dzictwo to właśnie wszystko to co jest przekazywane z pokolenia 
na pokolenie - usłyszeliśmy na wstępie uroczystości wręczenia 
złotych odznak „Zasłużony dla Ochrony Dziedzictwa Kulturowe-
go Jarosławia". Wyróżnienie to od czterech lat Burmistrz Mia-
sta Jarosławia przyznaje osobom i instytucjom, które w sposób 
szczególny angażują się w ratowanie materialnego dziedzictwa, 
przyczyniając się tym samym do budowania poczucia przynależ-
ności i pogłębiania lokalnej i ponadlokalnej tożsamości. W 2010 
r. odznakę otrzymało dziewięć osób, w 2011 r. trzy osoby, w 2012 
r. siedem osób, natomiast 7 listopada 2013 r. podczas uroczysto-
ści w Sali Lustrzanej Centrum Kultury i Promocji - osiem osób. 
Tym szczególnym wyróżnieniem zostali uhonorowani: 

Stanisław Lenar - artysta, 
rzeźbiarz, absolwent Państwowe-
go Liceum Sztuk Plastycznych im. 
Stanisława Wyspiańskiego w Jaro-
sławiu i Akademii Sztuk Pięknych w 
Krakowie. Wieloletni nauczyciel w 
„Plastyku" przedmiotów artystycz-
nych: rzeźby, malarstwa, rysunku. 
Pomniki, tablice, czy rzeźby autor-
stwa S. Lenara są dziełami - doku-
mentami przekazującymi wartości 
mające znaczenie dla tożsamości 
i ciągłości rozwoju społecznego i 
kulturalnego, wartości historycz-
ne, patriotyczne i religijne. 

Dariusz Jasiewicz - artysta 
rzeźbiarz, absolwent Liceum Sztuk 
Plastycznych im. Stanisława Wy-
spiańskiego w Jarosławiu, Wydzia-
łu Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych 
w Krakowie (w pracowni prof. 
Jerzego Bandury), a także Sekcji 
Sztuki Liturgicznej przy Papieskiej 
Akademii Teologicznej. W latach 
1990-1995 nauczyciel rzeźby w 

jarosławskim „Plastyku". Twórca wielu projektów i dzieł sztuki 
sakralnej i świeckiej, pomników, tablic pamiątkowych, statuetek 
okolicznościowych i medali. 

  
Krynicka - od 2010 r. prze-
łożona Klasztoru Zgromadze-
nia SS. Niepokalanego Poczę-
cia NMP w Jarosławiu oraz 
siostra Maria Szmit 
pełniąca funkcję administra-
torki założenia. Od początku 
swej pracy w Jarosławiu zma-
gają się dzielnie z problema-
mi utrzymania, zachowania 
we właściwym stanie dla 
kolejnych pokoleń całego 

założenia klasztornego niepokalanek. A założenie z k. XIX wieku 
- to olbrzymi kompleks (klasztor z kaplicą, kapelania, cmentarz z 
centralnie usytuowanym grobowcem katakumbowym) otoczony 
parkiem, a także dawny, pojezuicki zespół folwarczny (czekający 
na rewaloryzację). 

Ojciec Józef  
Kiełbasa - od 12 lat w Ja-
rosławiu, od 2005 r. gwar-
dian klasztoru oo. Fran-
ciszkanów Reformatów 
w Jarosławiu i proboszcz 
Parafii pw. Trójcy Świętej. 
Dowodem wzmożonych 
działań ojca gwardiana na 
rzecz ochrony zabytkowe-
go założenia kościelno-
klasztornego oo. Refor-

matów są wykonane prace remontowo-konserwatorskie m.in.: 
konserwacja witraży figuralno-ornamentalnych pochodzących z 
pocz. XX w. wraz z montażem szyb osłonowych w kościele, peł-
na konserwacja ołtarza głównego z pocz. XVIII w. ze słynącym 
łaskami krucyfiksem, konserwacja malowideł ściennych w pre-
zbiterium świątyni, remont dachu nad klasztorem, czy remont 
stacji Męki Pańskiej. 

dziedzictwa kulturowego Jarosławia

Siostra Wanda
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Janina i Władysław 
Wyczawscy - właściciele 
dwóch obiektów zabytko-
wych w Jarosławiu, które 
dzięki ich pracy i staraniom 
z powodzeniem mogą peł-
nić rolę wizytówek miasta. 
Od 1984 r. Państwo Wy-
czawscy są właścicielami 
dworku położonego przy 
ul. Tarnowskiego 18, wy-
budowanego w 1 poł. XIX 
w. na zlecenie hrabiego 
Rozwadowskiego. W 2006 
r. stali się właścicielami ka-

mienicy przy ul. Sobieskiego 13 nakładając tym samym na siebie 
obowiązek utrzymania we właściwym stanie kolejnego obiektu za-
bytkowego. Kamienica wybudowana została na początku XIX w. na 
reliktach domu XVIII-wiecznego. Szacunek do oryginalnej substan-
cji przejawia się we wszelkich działaniach prowadzonych przy tym 
obiekcie. Na uwagę zasługuje także zadbane otocznie zabytku. 

Jerzy Czechowicz - absolwen-
tem Państwowego Liceum Sztuk 
Plastycznych im. Stanisława Wy-
spiańskiego w Jarosławiu. Przez lata 
pracował w Pracowni Konserwacji 
Dzieł Sztuki O/ Rzeszów z siedzibą 
w Jarosławiu. Zajmował się również 
renowacją dzieł sztuki w prywatnej 
Pracowni Konserwatorskiej wyko-
nując prace m.in. przy obiektach 

zabytkowych z terenu naszego miasta jak choćby: ołtarz Relikwii 
Świętych z kościoła oo. Dominikanów. Jerzy Czechowicz to wiel-
ki miłośnik Jarosławia - jego historii i zabytków oraz kolekcjoner 
pocztówek, książek, fotografii, prasy ... etc. - „pamiątek" związa-
nych z naszym miastem. 

Sylwetki odznaczonych oraz ich dokonania przedstawiła Jadwiga 
Stęchły z Wydziału Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Zabytków, 
która przed wręczeniem wyróżnień podkreśliła: - Pojęcie dzie-
dzictwa kulturowego czasem obejmuje coraz to nowe obszary, 
nowe kategorie zjawisk. Najbardziej liczy się to jak je chronimy, 
zachowujemy, jak przekazujemy kolejnym pokoleniom; liczy się 
co my dzisiaj z dziedzictwem zrobimy konstruując naszą opo-
wieść tożsamościową. 

W drugiej części spotkania głos zabrał burmistrz miasta Andrzej 
Wyczawski - organizator uroczystości. W prezentacji zatytułowa-
nej „Pomnik, pamięć, szacunek" przedstawił wybrane realizacje 
upamiętniające wydarzenia i osoby związane z naszym miastem 
m.in.: pomnik przyjaźni polsko-węgierskiej, tablicę umieszczoną 
na ratuszu w 30. rocznicę podpisania porozumień sierpniowych i 
20. rocznicę pierwszych wolnych wyborów do samorządu, tablicę 
poświęconą Kazimierzowi i Władysławowi Badenim, czy ławeczkę 
Kieferlinga. - Materialne pozostałości historii świadczą o naszej 
pamięci i pomagają twórczo podchodzić do siebie samych oraz 
do naszej przyszłości - podsumował burmistrz Wyczawski. 

W uroczystości uczestniczyli: burmistrz miasta Andrzej Wyczaw-
ski, sekretarz miasta Jan Biłas, ks. Marian Bocho i ks. Marek Pień-
kowski, siostry zakonne, radni Rady Miasta z przewodniczącym 
Jarosławem Pagaczem, przedstawiciele służb mundurowych, 
dyrektorzy instytucji i placówek kulturalnych, uhonorowani od-
znaką w poprzednich latach, przedstawiciele stowarzyszeń, służb 
konserwatorskich, muzealnicy, architekci i konserwatorzy dzieł 
sztuki, właściciele zabytków, naczelnicy m.in. naczelnik Wydzia-
łu Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Zabytków Jerzy Śliwa, na 
wniosek którego burmistrz przyznał odznaki oraz pracownicy 
Urzędu Miasta. 

Małgorzata Młynarska

Odznaka ZASŁUŻONY DLA OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO 
JAROSŁAWIA została ustanowiona przez Burmistrza Miasta Jarosławia 
zarządzeniem Nr 69/2010 z dnia 30.03.2010 roku. Może ją nadać z wła-
snej inicjatywy lub na wniosek stowarzyszeń, organizacji społecznych, 
radnych RM Jarosławia, naczelników wydziałów: Gospodarki Prze-
strzennej i Ochrony Zabytków; Kultury, Turystyki i Promocji Miasta oraz 
Edukacji i Kultury Fizycznej. Jej projekt oraz wykonanie został powie-
rzony artyście plastykowi - Damianowi Waliczkowi. Łączy w sobie dwa 
motywy: fragment kamienicy Orsettich oraz wieży ratuszowej, przez 
wielu uznanych jako symbole jarosławskiej tożsamości i dziedzictwa. 
Odznaczenie zostało wręczone po raz pierwszy 4 maja 2010 r. podczas 
konferencji zorganizowanej w sali narad jarosławskiego Ratusza, z oka-
zji Międzynarodowego Dnia Ochrony Zabytków. 
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Czy obowiązujące zarządzenie Burmistrza Jarosławia  
i przygotowywana ustawa o ochronie krajobrazu wy-
starczą, by szyldy i banery, zasłaniające często pięk-
ne zabytki, zniknęły z naszego otoczenia? Jak zachęcić 
przedsiębiorców, by reklamami i banerami nie zaśmie-
cali otaczającego nas krajobrazu?

Dziś władze samorządowe nie mają wpływu na to, jakie 
reklamy przedsiębiorcy zawieszają na swoich budyn-
kach, zwłaszcza prywatnych. Jeżeli są to obiekty wpisa-

ne do rejestru zabytków, zgodnie z ustawą o ochronie zabytków 
i opiece nad zabytkami, to Wojewódzki Konserwator Zabytków 
wydaje pozwolenie na zawieszenie urządzeń technicznych, ta-
blic, reklam czy napisów. Jeżeli budynki nie są zabytkami o wy-
glądzie reklamy decyduje jej właściciel, czy to osoba fizyczna, 
czy prawna. Umieszczenie reklam w pasach drogowych wyma-
ga zezwolenia zarządcy drogi. 

– Porządkowanie reklam zaczęliśmy od sie-
bie, bo, jako samorząd lokalny, wpływ mamy 
tylko na wygląd reklam na naszych, komu-

nalnych budynkach i terenach. Dlatego wydałem 
zarządzenie, które reguluje sprawę reklam i nośni-
ków reklamowych na budynkach i obszarach nale-
żących do gminy miejskiej Jarosław. Zwróciliśmy 
się do prezesów i dyrektorów miejskich jednostek 
organizacyjnych, zarządców dróg, do wspólnot 
mieszkaniowych, które są w zarządzie Przedsię-
biorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, 
a także do właścicieli reklam usytuowanych w pa-
sach drogowych należący do naszej gminy o usu-
nięcie reklam niezgodnych z nowymi wytycznymi 
lub dostosowanie ich do wymogów określonych w 
zarządzeniu – wyjaśnia burmistrz Andrzej Wyczawski. 

„

Czy tego widoku  
nie należy zmienić?

PIERWSZE EFEKTY JUŻ WIDAĆ!

CZY USTAWA 
UPORZĄDKUJE  

REKLAMOWY CHAOS? 
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MAŁYMI KROKAMI DO CELU

Chociaż trudno jest wyegzekwować usunięcie reklamy, postępowa-
nia administracyjne ciągną się bardzo długo, to w wyniku działań 
burmistrza, tylko w obrębie Starego Miasta, dziesięciu właścicieli 
zdemontowało reklamy, sześciu uzyskało pozwolenie Wojewódz-
kiego Konserwatora Zabytków, 26 uzyskało decyzję pozwalającą na 
umieszczenie reklamy w pasie drogowym na podstawie opinii Wy-
działu Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Zabytków Urzędu Mia-
sta i Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Wydział Gospodarki 
Przestrzennej i Ochrony Zabytków wydał 14 opinii pozytywnych  
i 12 negatywnych na potykacze i reklamy wolnostojące, 6 opinii po-
zytywnych i 4 negatywne na kasetony umieszczone na elewacjach 
oraz 32 opinie pozytywne i 19 negatywnych na reklamy na wysię-
gnikach. – Może te liczby nie są zbyt spektakularne, ale zdajemy 
sobie sprawę, że nie robiąc nic, nie dojdziemy do niczego, a wprost 
przeciwnie, do zaśmiecenia naszego miasta coraz to większymi  
i coraz bardziej krzykliwymi reklamami. A robiąc nawet tak małe 
kroki, jak te, które poczyniliśmy przez ostatni rok, możemy uzyskać 
oczekiwany efekt – podkreśla burmistrz. 

MNIEJ REKLAM W PASACH DROGOWYCH

Spore efekty przyniosła praca Wydziału Dróg Urzędu Miasta Jaro-
sławia, który stosując się do zarządzenia burmistrza, zwrócił się do 
wszystkich reklamujących się w pasach drogowych, również w tych 
przyjętych od Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad po 
oddaniu obwodnicy, a więc wzdłuż ulic: 3-go Maja, Grunwaldzkiej, 
Jana Pawła II i Kraszewskiego. –  Wielu właścicieli reklam w pasie 
drogowym przejętym od GDDKiA zrezygnowało z ich umieszcze-
nia po naliczeniu opłat – dodaje burmistrz. Niestety największym 
problemem są reklamy na terenach i budynkach prywatnych, nie 
podlegających ochronie konserwatorskiej. – Na tych właścicieli nie 
mamy żadnego wpływu. W związku z tym podjąłem kolejne kroki 
i w ubiegłym roku zwróciłem się z apelem do naszych jedenastu 
parlamentarzystów. Poprosiłem ich o wszczęcie procedury legisla-
cyjnej prowadzącej do uchwalania ustawy, która odgórnie regulo-
wałaby sprawę umieszczania reklam. O wsparcie poprosiłem rów-
nież prezydentów i burmistrzów największych miast Podkarpacia 
– mówi A. Wyczawski. 

PRACE NAD USTAWĄ TRWAJĄ

Z taką inicjatywą wyszedł Prezydent RP, który złożył 1 lipca br. 
projekt ustawy o ochronie krajobrazu. Obecnie pracują nad 
nim posłowie. Projekt ustawy zakłada m.in. że rady gmin będą 
mogły ustalać zasady i warunki umieszczania tablic, reklam, 
ogrodzeń i małej architektury. Projekt ustawy wprowadza też 
pewne zmiany w sposobie ochrony ładu przestrzennego, do-
tyczące koloru czy wysokości nowopowstających budynków. 
Burmistrz liczy na to, że nowa ustawa będzie narzędziem pozwala-
jącym na zmiany w naszym otoczeniu.

WARTO NAŚLADOWAĆ!
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Lwów, Żółkiew, Leżajsk, Jarosław i Rzeszów to miasta, w których odbyły się spotkania poświęcone ochronie i opiece 
nad zabytkami w odniesieniu do działalności lokalnych samorządów, wszystko za sprawą międzynarodowej polsko-
ukraińskiej konferencji zorganizowanej wspólnie przez Narodowy Instytut Dziedzictwa oraz Urząd Marszałkowski 
Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie. 16 października, trzeciego dnia wydarzenia o jarosławskich zabytkach 
mówił burmistrz Andrzej Wyczawski. 

O opiece nad zabytkami
Międzynarodowa konferencja pn. „Ochrona i opieka nad zabytkami w działalności samorządu"

Konferencja pn. „Ochro-
na i opieka nad zabyt-
kami w działalności 

samorządu" odbywała się 
w dniach 14-17 paździer-
nika. Uczestniczyli w niej 
konserwatorzy zabytków, 
naukowcy, architekci oraz 
samorządowcy z Podkar-

pacia oraz z Obwodu Lwowskiego na Ukrainie. Jednym z etapów 
konferencji było spotkanie jej uczestników w Jarosławiu. O roli 
utworzonego w naszym mieście w 2009 roku Parku Kulturowego, 
jego wpływie na ochronę dziedzictwa kulturowego i krajobrazo-
wego mówili burmistrz Andrzej Wyczawski, naczelnik Wydziału 
Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Zabytków Jerzy Śliwa oraz 
Jadwiga Stęchły inspektor z tegoż wydziału. Burmistrz przedsta-
wił również prace remontowe i konserwatorskie w granicach Par-
ku Kulturowego wykonane w latach 2009-2013, a sfinansowane 
z budżetu miasta. W trakcie tych niespełna pięciu lat wykonany 
został m.in. remont elewacji Ratusza oraz izolacja pionowa fun-
damentów wraz z rozbiórką istniejącego wokół Ratusza kanału. 
Całkowity koszt inwestycji to 1 mln 251 tys. 874 zł. Dodatkowo 
wykonana została iluminacja budynku na kwotę ponad 300 tys. 
zł. W 2009 roku do użytku oddana została kompleksowo wyre-
montowana Kamienica Attavantich (Rynek 5). Całkowity koszt 
inwestycji to 2 mln 801 tys. 499 zł. Efektem przeprowadzonych 
prac remontowo-konserwatorskich była pełna modernizacja 
obiektu w tym m.in. wymiana wszystkich instalacji, remont i wy-
miana stolarki drzwiowej oraz okiennej, konserwacja i częściowa 
rekonstrukcja sztukaterii  w sali lustrzanej z wykonaniem złoceń, 
remont elewacji. Obiekt przystosowano również do potrzeb osób 
niepełnosprawnych. To nie jedyna kamienica, która odzyskała 
swój blask dzięki środkom pochodzącym z miejskiego budżetu. 

Za kwotę ponad 200 tys. zł wyremontowana została również ele-
wacja Kamienicy Gruszewiczów (Rynek 6), ponadto odnowione 
zostały: Kamienica Rohma (Rynek 8), Kamienica Chmielnikowska 
(Rynek 9) oraz Rynek 10, będące w zarządzie PGKiM. A już nie-
długo na Podziemne Przejście Turystyczne zaadaptowane zosta-
ną piwnice pod kamienicami Rynek 4, 5, 6. Wszystko za sprawą 
wspólnego projektu, realizowanego przez Jarosław i Użgorod,  
a współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej. W ramach 
projektu, po stronie polskiej zostanie wykonane połączenie ko-
munikacyjne pomiędzy piwnicami trzech kamienic i utworzo-
ne w ich wnętrzach sale ekspozycyjne. Burmistrz przypomniał 
także o remontach szkół oraz budynków sakralnych, które rów-
nież znajdują się w granicach Parku Kulturowego. Za 500 tys. zł 
przeprowadzony został remont elewacji PG nr 3 oraz wymiana 
pokrycia dachowego. Natomiast niespełna 550 tys. zł to kwota 
jaką wydano na przywrócenie blasku SP nr 6. Ponadto Miasto od 
2009 r. współfinansowało renowację dawnego Kolegium Jezuic-
kiego (725 tys. zł), dawnego opactwa ss. Benedyktynek (650 tys. 
zł), klasztoru oo. Dominikanów (542 tys. zł), cerkwi pw. Przemie-
nienia Pańskiego (153 tys. zł). Jarosław był podawany jako pozy-
tywny przykład współpracy z parafiami i wspólnotami mieszka-
niowymi, którym dofinansowuje remonty. 

- Jest to dla nas bardzo ważna działalność. Do-
tacja, jaką otrzymują te podmioty od nas, bar-
dzo często stanowi dla nich wkład własny w 

pozyskanie funduszy z innych źródeł, czy od konser-
watora zabytków, czy od marszałka województwa, 
czy też z ministerstwa kultury i dziedzictwa narodo-
wego - mówi burmistrz A. Wyczawski. W ramach spotkania w 
Jarosławiu uczestnicy konferencji mieli okazję również zobaczyć 
kilka odnowionych zabytków naszego miasta.

Monika Polita

„
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10 grudnia w Użgorodzie odbyła się I międzynarodowa 
konferencja inaugurująca realizację projektu transgra-
nicznego pn. ,,Jarosław - Użgorod: wspólna inicjatywa 
na rzecz podniesienia atrakcyjności turystycznej hi-
storycznych miast partnerskich” dofinansowanego ze 
środków Programu Współpracy Transgranicznej Polska 
- Białoruś - Ukraina 2007-2013”.

Konferencja  
w Użgorodzie

Oba miasta realizują wspólny projekt, którego efektem 
będzie w Jarosławiu Podziemne  Przejście Turystyczne 
pod kamienicami: Orsettich (Rynek 4), Attavantich (Ry-

nek 5) oraz Gruszewiczów (Rynek 6), zaś w Użgorodzie - stwo-

rzenie w zabytkowym budynku gospodarczym tzw. ambarze 
muzeum wina wraz z salami do degustacji i galeriami.  Organi-
zacja konferencji była jednym  z wielu działań przewidzianych 
do realizacji w ramach promocji projektu oraz jego rezultatów. 
– Projekt, który realizujemy podniesie atrakcyjność turystycz-
ną obu miast. Mam nadzieję, że nie będzie to ostania nasza 
wspólna inicjatywa, a nowa perspektywa unijna 2014-2020 
przyniesie nam wiele okazji do realizacji kolejnych pomysłów 
– podkreśla burmistrz Andrzej Wyczawski. W konferencji obok 
burmistrza Jarosławia oraz mera Użgorodu Wiktora Pohorie-
łowa uczestniczyli przedstawiciele władz samorządowych, 
mediów ze strony polskiej i ukraińskiej oraz studenci miejsco-
wego Uniwersytetu. O kulturze, zabytkach i historii Jarosławia 
powiedział dyrektor Muzeum Kamienica Orsettich Jarosław 
Orłowski, natomiast projekt realizowany w naszym mieście 
wspólnie z Użgorodem zaprezentował Dawid Lasek, wicepre-
zes Euroregionu Karpackiego. Goście z Jarosławia mieli okazję 
poznać partnerskie miasto, jego zabytki, a także miejsce w któ-
rym planowana jest inwestycja.

Tomasz Strzębała
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5 grudnia br. Urząd Miasta 
Jarosławia odwiedził Rektor 
Politechniki Krakowskiej prof. 
dr hab. inż. Kazimierz Furtak z 
drem inż. Piotrem Kuboniem - 
opiekunem Studenckiego Koła 
Naukowego Mechaniki Bu-
dowli oraz grupą studentów 
Politechniki. Wizyta związana 
była z przekazaniem Burmi-
strzowi Miasta dokumenta-
cji oceny stanu technicznego 
kompleksu kościelnego przy 
klasztorze Sióstr Benedykty-
nek w Jarosławiu. 

Efekt pracy studentów  
Politechniki Krakowskiej

Studenci Koła Naukowego Mechaniki Budowli działającego 
przy Politechnice Krakowskiej, w pierwszej połowie lipca 
br. prowadzili inwentaryzację oceny stanu technicznego 

kompleksu kościelnego przy klasztorze Sióstr Benedyktynek 
w Jarosławiu. Przyjazd do naszego miasta został zorganizowa-
ny w ramach objazdu naukowego. Była to pierwsza poważna 
inicjatywa kilkunastoosobowej grupy studentów pracującej 
pod opieką dra inż. Piotra Kubonia. Zadanie zespołu polegało 
na zmierzeniu i opisaniu zarysowań występujących w murach 
budynków jarosławskiego opactwa, a przygotowany materiał 
będzie pomocą w sporządzeniu szczegółowej ekspertyzy przez 
Politechnikę Krakowską. Efekt swojej pracy studenci przekazali 
burmistrzowi miasta Andrzejowi Wyczawskiemu oraz ks. Mar-
kowi Pieńkowskiemu - gospodarzowi kompleksu, rektorowi 
kościoła śś. Mikołaja i Stanisława bpa, podczas czwartkowego 
spotkania w sali narad Ratusza. Uczestniczyli w nim również: 
zastępca burmistrza Bogdan Wołoszyn, radni Rady Miasta  
z przewodniczącym Jarosławem Pagaczem, Stanisław Słota - 
dyrektor MOPS oraz wolontariusz Zbigniew Stęchły. Wcześniej 
prof. Kazimierz Furtak, dr Piotr Kuboń oraz studenci gościli  

w gabinecie Burmistrza Miasta. Tegoroczny obóz studencki, to 
już trzeci (dwa pierwsze z AGH), którego efektem są inwenta-
ryzacje i ekspertyzy niezwykle cenne dla dawnego opactwa ss. 
benedyktynek. M.in. stanowią pomoc przy pozyskiwaniu fun-
duszy na kolejne remonty, a tych ciągle nie brakuje w zabyt-
kowym kompleksie. Ks. Marek Pieńkowski - dyrektor Ośrodka 
Kultury i Formacji Chrześcijańskiej, a zarazem rektor kościoła śś. 
Mikołaja i Stanisława bpa dziękował studentom oraz ich opie-
kunowi za solidną i rzetelną pracę, a Gminie Miejskiej za wspar-
cie finansowe tych prac.

- Ta dokumentacja, to inwestycja na wiele lat, ponie-
waż nie sposób jest natychmiast usunąć wszystkich 
problemów. Opracowanie jest tym bardziej cenne, 
że przyczyni się do nieustannego monitorowania 
opactwa - podkreślał ks. Marek Pieńkowski. Burmistrz mia-
sta podziękował wszystkim zaangażowanym w realizację pro-
jektu. - Wspólnie z Radą Miasta będziemy starać się 
wspierać tego typu działania - podsumował. 

Małgorzata Młynarska
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26 listopada br. naukowcy Uniwersytetu Rzeszowskiego zaprezentowali w Centrum Kultury i Promocji publikację 
z nowej serii wydawnictwa Fundacji Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego. Jej tematem są zabytki Jarosławia 
odkryte podczas wykopalisk poprzedzających budowę obwodnicy miasta. Promocji książki towarzyszyła konferen-
cja naukowa zorganizowana pod patronatem Burmistrza Miasta Jarosławia. 

Książka pt. „Jarosław, stan. 158, woj. podkarpackie Cz. I Kultu-
ra Malicka i kultura mierzanowicka" autorstwa Andrzeja Pe-
lisiaka i Małgorzaty Rybickiej, to kolejna publikacja Fundacji 

Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego. Nowa seria wydawnic-
twa prezentuje wyniki badań z poszczególnych stanowisk archeolo-
gicznych na trasie budowanej autostrady A4 oraz innych inwesty-
cji drogowych w woj. podkarpackim. Promocja książki, połączona  
z konferencją poświęconą zabytkom archeologicznym Jarosławia 
miała miejsce 26 listopada w Centrum Kultury i Promocji. 
Burmistrza Miasta reprezentował zastępca Stanisław Misiąg, któ-
ry na wstępie spotkania mówił: - Czasami nie zdajemy sobie 
sprawy, jakie znaczenie mają badania archeologiczne, 
które poprzedzają inwestycje prowadzone na naszym 
terenie. Taką inwestycją była chociażby budowa jaro-
sławskiej obwodnicy. (...) Dziś wiemy, że te badania pro-
wadzone często w trudnych warunkach pogodowych, 
mają dla nas ogromne znaczenie. A ich wyniki zebrane w 
wydawanych przez Państwa  publikacjach, będą służyć 
kolejnym pokoleniom.

Tematów wygłoszonych przez prof. UR dra hab. Andrzeja Pelisia-
ka, prof. UR dr hab. Małgorzaty Rybickiej i prof. dra hab. Sylwestra 
Czopka wysłuchali m.in. naukowcy, radni Rady Miasta oraz licznie 
przybyła na konferencję młodzież.

Odkrycia archeologiczne  
w Jarosławiu

Publikacje Fundacji Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego, 
do których należy również ta dotycząca jarosławskich zabytków 
archeologicznych, obejmują efekty wykopalisk ratowniczych pro-
wadzonych na zlecenie GDDKiA w latach 2005-2011. Na 85 sta-
nowiskach zbadano łącznie powierzchnię ponad 140 hektarów 
odkrywając tysiące obiektów i zabytków ruchomych. Stanowisko 
158 w Jarosławiu znajdujące się na północ od centrum miasta (po-
między obecnymi dzielnicami Przedmieście Górnoleżajskiej i Dol-
noleżajskie) zostało odkryte w 2007 r., a badania wykopaliskowe 
pod kierunkiem prof. Andrzeja Pelisiaka prowadzono w okresie od 
1 marca do 17 października 2008 r. Brała w nich udział również kil-
kunastoosobowa grupa studentów i absolwentów archeologii UR. 
W trakcie prac odkryto zróżnicowany kulturowo i chronologicznie 
zbiór pozostałości osadnictwa począwszy od wczesnego neolitu. 
Zarejestrowano również zbiór wyrobów krzemiennych, które ze 
względu na trudności przyporządkowania kulturowego, staną się 
tematem osobnego opracowania. Publikacja, którą zaprezentowa-
li w ubiegłym tygodniu naukowcy z UR dotyczy materiałów neo-
litycznych oraz z początku epoki brązu (kultury mierzanowickiej). 
W sumie odkryto nieliczny zbiór zabytków kultury malickiej - 143 
ułamki ceramiki, w tym 4 w znacznej części zachowane naczynia; 
liczny zbiór zabytków kultury mierzanowickiej, zidentyfikowano 
2138 ułamków ceramiki tej kultury; 128 elementów zdobniczych. 
Książka jest pierwszą częścią opracowania wyników ratowniczych  
badań wykopaliskowych w Jarosławiu. Cześć druga będzie doty-
czyła pozostałości osadnictwa młodszego. Organizatorem spotka-
nia pod patronatem Burmistrza Miasta Jarosławia była Fundacja 
Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego. 

Małgorzata Młynarska
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O patriotyzm, pamięć i radosne świętowanie apelowano podczas miejskich obchodów 
95. rocznicy Odzyskania Niepodległości. Uroczystości upamiętniające to wydarzenie 
miały miejsce pod Pomnikiem Przyjaźni Polsko-Węgierskiej, w jarosławskiej Kolegia-
cie oraz pod Krzyżem Golgoty Narodów na terenie opactwa ss. benedyktynek. 

Obchody 95. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodle-
głości w tym roku zbiegają się ze 150. rocznicą Powstania 
Styczniowego, dlatego 11 listopada wspominaliśmy także 

bohaterów z 1863 r. Miejskie uroczystości rozpoczęły się od zło-
żenia kwiatów przez przybyłe delegacje pod Pomnikiem Przyjaźni 
Polsko-Węgierskiej oraz pod kopijnikiem poświęconym pamięci 
mjra Leona Czechowskiego. Tam wieńce złożyli m.in. burmistrz 
Andrzej Wyczawski wraz z zastępcami Stanisławem Misiągiem  
i Bogdanem Wołoszynem, sekretarz miasta Jan Biłas, przewodni-
czący Rady Miasta Jarosław Pagacz i wiceprzewodniczący Marian 
Janusz. Reprezentacja Urzędu Miasta biało-czerwoną wiązankę 
złożyła również pod tablicą na budynku Miejskiego Ośrodka Kul-
tury upamiętniającą 20. rocznicę wyjścia z Ziemi Jarosławskiej 
Kompanii Legionów w boje o wolność Ojczyzny. W kościele pw. 
Bożego Ciała modlono się w intencji Ojczyzny oraz poległych w 
jej obronie. Mszy św. koncelebrowanej przewodniczył ks. dr hab. 
Tadeusz Bąk - prof. UKSW, który wygłosił również homilię. Przypo-
mniał m.in. słowa Ojca Świętego Jana Pawła II i ks. Jerzego Popie-
łuszki. Podkreślił, że: - Święto Niepodległości uświadamia 
nam wielką ofiarę i daninę krwi wylaną przez pokolenia 
dla odzyskania wolnej i suwerennej Ojczyzny. (...) Przy-
pomina  o obowiązku i przywileju miłości do Ojczyzny. 
- A miłość do Ojczyzny to najpierw pamięć, ale także sza-
cunek i odpowiedzialność za jej obecny i przyszły kształt 
- dodał ksiądz profesor.
O pamięć oraz refleksję czym jest współczesny patriotyzm apelo-
wał gospodarz uroczystości, burmistrz Andrzej Wyczawski. Na te-
renie dawnego opactwa ss. benedyktynek - pod Krzyżem Golgoty 
Narodów, gdzie wszyscy przemaszerowali w asyście orkiestry, har-
cerzy, kompani honorowej Wojska Polskiego oraz pocztów sztan-
darowych, burmistrz mówił: 

- 11 listopada to nie tylko przypomnienie jednego 
z najważniejszych wydarzeń  w polskim doświad-

czeniu historycznym i uczczeniu bohaterów naszej wol-

ności z tamtych lat. To także coroczna okazja do refleksji, 
czym jest niepodległość, Ojczyzna, i patriotyzm dnia co-
dziennego. Podkreślił również: - Niech ten dzień będzie dla 
nas radosny i wolny od pustosłowia i sporów. 
Ponadto głos zabrali: poseł Tomasz Kulesza, wiceprzewodniczący 
Sejmiku Województwa Podkarpackiego Janusz Magoń oraz sta-
rosta jarosławski Jerzy Batycki. Dla uczczenia 95. rocznicy odzy-
skania niepodległości został odczytany Apel Poległych, żołnierze 
oddali salwę honorową, odbyło się zaprzysiężenie kandydatów na 
Strzelców, a na zakończenie uroczystości przybyłe delegacje złożyły 
kwiaty pod Krzyżem Golgoty Narodów. Tegoroczne obchody rocz-
nicowe uświetnił występ Reprezentacyjnego Chóru „Jarosław" pod 
kierunkiem dyrygenta Andrzeja Jakubowskiego. W koncercie przed 
Mszą św. mogliśmy usłyszeć pieśni patriotyczne m.in. „Żeby Pol-
ska była Polską", pieśni legionowe i żołnierskie. Muzyczną oprawę 
przygotowała Jarosławska Orkiestra „Laudate Dominum".

Małgorzata Mlynarska

11 LISTOPADA
w duchu patriotyzmu i pamięci

„

FO
T.

 M
. M

ŁY
N

A
RS

KA



www.jaroslaw.pl/biuletyn • Biuletyn Informacyjny Miasta Jarosławia • Nr 10/2013 17

Organizowany od 2008 r. Festiwal Piosenki Ojczystej im. Michała Zielińskiego „Serce w plecaku”, co roku przyciąga 
grono młodych miłośników patriotycznego repertuaru. Konkurs upamiętnia jarosławianina - autora utworu śpie-
wanego przez Polaków podczas II wojny światowej na wszystkich frontach. W tym roku przypada 80. rocznica po-
wstania piosenki oraz 40. rocznica śmierci Michała Zielińskiego. 

W 80. rocznicę  
powstania  
„Serca w plecaku” 

11 listopada, na zakończenie oficjalnych 
uroczystości rocznicowych w Miejskim 
Ośrodku Kultury mogliśmy usłyszeć fina-
listów szóstej edycji Festiwalu Piosenki 
Ojczystej im. Michała Zielińskiego „Serce 
w plecaku". Na scenie MOK wystąpiło 12 
solistów i 6 zespołów wyłonionych podczas 
przesłuchań 7 listopada. Zadaniem uczest-
ników było zaprezentowanie 2 utworów: 
obowiązkowo piosenki legionowej oraz do-
wolnej historycznej lub współczesnej o wy-
mowie patriotycznej. Komisja konkursowa 
w składzie: Barbara Iwasieczko - nauczyciel 
muzyki w SP nr 4, Jacek Marcińczak - in-
struktor muzyczny CK w Przemyślu, Wiktor 
Marut - instruktor muzyczny MOK, oceniała 
poza umiejętnościami wokalnymi, stopień 
trudności wykonywanych utworów, interpretację, aranżację, 
a także ogólny wyraz artystyczny. Z 26 solistów i 7 zespołów 
nagrodzeni i wyróżnieni zostali: W kategorii soliści (gimnazja) 
I miejsce - Anna Socha (Prywatne Gimnazjum Sióstr Niepo-
kalanek w Jarosławiu); II miejsca - nie przyznano; III miejsce 
ex aequo - Wiktoria Oleksińska (Klub 5 Batalionu Strzelców 
Podhalańskich w Przemyślu) i Aleksandra Gilarska (PG Sióstr 
Niepokalanek). Wyróżnieni: Kinga Bobowicz (ZS w Pawłosio-
wie), Izabela Naspińska (ZS w Wiązownicy). W kategorii soli-
ści (szkoły ponadgimnazjalne) I miejsce - Weronika Cichocka 
(Klub 5 BSP w Przemyślu); II miejsce - Aleksandra Lechocińska 
(Klub 5 BSP w Przemyślu); III miejsce ex aequo - Oliwia Skopiń-
ska (Klub 5 BSP w Przemyślu) i Urszula Grabowska (ZSEiO w 
Jarosławiu). Wyróżnieni: Katarzyna Lewandowska (Klub 5 BSP 
w Przemyślu), Anna Dąbkowska (I LO w Jarosławiu), Paulina 
Płonka (ZSSCHiO w Jarosławiu),  Magdalena Bryksa (ZSOZiR w 
Radymnie). W kategorii zespoły I miejsce - „Akwarium" (Klub 5 

BSP w Przemyślu); II miejsce - „Kameleon" (Klub 5 BSP w Prze-
myślu); III miejsce - Duet Wokalny Aleksandra Gilarska i Hubert 
Żołyniak (PG Sióstr Niepokalanek w Jarosławiu). Wyróżnieni: 
Duet Anna Dąbkowska i Kacper Dąbrowski (I LO w Jarosławiu); 
„Bez nazwy" (ZSBiO w Jarosławiu), „Ficco" (Klub 5 BSP w Prze-
myślu). Koncert laureatów poprzedził występ Chóru Akademii 
Trzeciego Wieku w Jarosławiu po kierownictwem Bernarda 
Augustynowicza. Gośćmi honorowymi byli: członkowie rodziny 
Michała Zielińskiego m.in. córka Jadwiga Spiradek, radni Rady 
Miasta, Wojciech Jerzy Podgórski - autor książki pt. „Z cierniem 
wbitym w serce Michała Zielińskiego droga do sławy", Jan Gą-
sior z Fundacji Pomocy Edukacyjnej dla Młodzieży im. Heleny i 
Tadeusza Zielińskich w Jarosławiu oraz prezes SMJ Dariusz Ja-
siewicz. Organizatorzy Festiwalu i fundatorzy nagród: Miejski 
Ośrodek Kultury w Jarosławiu, Fundacja Pomocy Edukacyjnej 
dla Młodzieży im. Heleny i Tadeusza Zielińskich w Jarosławiu 
oraz Stowarzyszenie Miłośników Jarosławia. 

Małgorzata Młynarska
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W przeddzień 95. rocznicy od-
zyskania przez Polskę niepodle-
głości, w Centrum Kultury i Pro-
mocji uhonorowano Michała 
Zielińskiego – zmarłego 40 lat 
temu jarosławianina, podofi-
cera, muzyka, autora piosenki 
żołnierskiej „Serce w plecaku” . 
Z tej okazji odbyła się promocja 
książki oraz odsłonięto tablicę 
pamiątkową. 

Pamięci  
Michała  
Zielińskiego 

Wszystko, co już 
zostało i zosta-
nie napisane  

o Michale Zielińskim, kon-
centrowało się i prawdo-
podobnie koncentrować 
się będzie wokół „Serca 
w plecaku" - piosenki 
znanej wszystkim pokole-
niom Polaków. Sylwetkę 
Michała Zielińskiego - ja-
rosławianina, żołnierza-
muzyka; władze miasta  
i społeczeństwo Jarosła-
wia uhonorowały już wie-
lokrotnie. Michał Zieliński 
doczekał się m.in. tablicy 
pamiątkowej znajdującej 
się na frontonie Klubu 
Garnizonowego, odsło-

niętej w 1983 r. dla uczczenia 50. rocznicy powstania piosenki 
„Serce w plecaku". Pod tym samym tytułem organizowany jest 
także od 2008 r. Festiwal Piosenki Ojczystej im. M. Zielińskiego. 
W tym roku Michał Zieliński odebrał pośmiertnie kolejne do-
wody pamięci. Ponad tydzień temu, 10 listopada tablica z jego 
popiersiem zawisła obok innej - upamiętniającej poetę Jerzego 
Hordyńskiego uzupełniając panteon wybitnych osobowości, 
znajdujący się w kamienicy Attavantich. W imieniu burmistrza 
miasta Andrzeja Wyczawskiego odsłonięcia tablicy dokonał To-
masz Wywrót - dyrektor Centrum Kultury i Promocji w Jarosła-

Stowarzyszenie Miłośników Jarosławia znalazło się w gronie 27 
finalistów ogólnopolskiego konkursu na najlepsze obchody 150. 
rocznicy Powstania Styczniowego. Dzisiaj, w dniu Święta Niepodle-

W dniu Święta Niepodległości w Pałacu Prezydenckim został 
rozstrzygnięty ogólnopolski konkurs na najlepsze obchody 150. 
rocznicy Powstania Styczniowego. Wyróżnienie z rąk prezydenta 
Bronisława Komorowskiego odebrał wiceprezes Stowarzyszenia 
Miłośników Jarosławia, Bogusław Ryzner. 

Prezydent RP wyróżnił SMJ głości w Pałacu Prezydenckim Bronisław Komorowski wręczył na-
grody i wyróżnienia. Obchody zorganizowane przez Stowarzyszenie 
Miłośników Jarosławia również zostały dostrzeżone. Wyróżnienie  
z rąk prezydenta RP odebrał wiceprezes SMJ Bogusław Ryzner. - 
Serdecznie dziękuję wszystkim, którzy poczuli potrzebę serca, aby 
pamiętać nie tylko o tym, co wydarzyło się blisko naszych czasów, 
ale również o tych wielkich wydarzeniach, które kształtowały po-
glądy, myśli emocje, pokolenia naszych dziadów, pradziadów - czy-
tamy na stronie www.prezydent.pl Stowarzyszeniu Miłośników 
Jarosławia gratulujemy! 

Małgorzata Młynarska

wiu oraz córka podoficera Zielińskiego, Jadwiga Spiradek. Będący 
inicjatywą burmistrza Andrzeja Wyczawskiego, panteon ma na 
celu skupić w jednym miejscu, na jednej ścianie, popiersia z wi-
zerunkami znamienitych jarosławian, po to by przyszłe pokolenia 
nigdy nie zapomniały o wybitnych mieszkańcach naszego miasta 
oraz ich wkładzie w dorobek kulturowy całego kraju.Ostatnim 
punktem uroczystości była promocja książki autorstwa Wojciech 
Podgórskiego pt. Z „cierniem wbitym w serce" Michała Zieliń-
skiego droga do sławy. Artystyczną oprawę wydarzenia zapewnił 
Reprezentacyjny Chór Mieszany „Jarosław", który wystąpił w re-
pertuarze pieśni patriotycznych, szczególnie ujmując publiczność 
wykonaniem „Serca w plecaku". 

Marlena Dudek CKiP/IKS 
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Od 1999 roku na administracyjnej mapie Polski widnieją 
ponownie powiaty, wszystko za sprawą reformy samorzą-
dowej państwa sprzed 15 lat. Na mapie pojawił się wów-
czas również Powiat Jarosławski. Rocznicę tego wydarzenia 
świętowano 8 listopada br. na uroczystej sesji Rady Powia-
tu. W uroczystości uczestniczył również burmistrz Andrzej 
Wyczawski. 

Uroczystą, wyjazdową sesję poprowadzili wspólnie prze-
wodniczący rady obecnej kadencji Leszek Szczybyło, wi-
ceprzewodniczący Henryk Szczepanik i Zbigniew Piskorz, 

przewodniczący rady dwóch pierwszych kadencji Tomasz Petry 
oraz kadencji trzeciej - Stanisław Kłopot. O wydarzeniach sprzed 
15 lat, o procesie tworzenia Powiatu Jarosławskiego oraz o histo-
rii jego funkcjonowania opowiadały osoby związane z Powiatem: 
obecny starosta Jerzy Batycki, starostowie poprzednich kadencji, 
a także burmistrz Andrzej Wyczawski, który w latach 2002-2006 
pełnił funkcję radnego Powiatu Jarosławskiego i członka Zarządu. 
- To był bardzo ważny czas, bo pokazaliśmy, że można się różnić, 
ale tworzyć piękną wspólnotę - mówił o doświadczeniach z tamte-
go okresu burmistrz Wyczawski. Dodał również: - To wielka nauka, 

15 lat Powiatu

20 listopada odbyła się uroczysta gala z okazji 30-lecia Pol-
skiego Stowarzyszenia Na Rzecz Osób z Upośledzeniem 
Umysłowym Koło w Jarosławiu. W uroczystości uczestni-
czył burmistrz Andrzej Wyczawski, który odebrał dyplom 
honorowy wraz z „Kulą Doskonałości” za szczególne zrozu-
mienie i wspieranie inicjatyw oraz doskonałą współpracę 
samorządu miejskiego ze Stowarzyszeniem. 

Funkcjonujące od 1983 roku jarosławskie koło Stowarzysze-
nia postawiło sobie za cel działanie na rzecz wyrównywania 
szans osób z upośledzeniem umysłowym, tworzenia warun-

ków przestrzegania wobec nich praw człowieka, prowadzenia ich 
ku aktywnemu uczestnictwu w życiu społecznym oraz wspieranie 
ich rodzin. Ze wsparcia jednostki korzysta obecnie ponad 700 dzie-
ci, młodzieży i osób dorosłych. W tym roku Stowarzyszenie obcho-
dzi 30 rocznicę swojej działalności. 

- Jubileusz pozwala spojrzeć na to co się wyda-
rzyło, na to jak wiele wspólną pracą rodziców, 
profesjonalistów, przyjaciół, przedstawicieli sa-
morządu udało nam się zrobić (...) Przez minione 

30 lat stworzyliśmy w Jarosławiu coś bardzo wyjątkowe-
go w skali całego kraju, mianowicie prawie pełny system 

30 lat PSOUU

„

służb, placówek, które podążają stale za potrzebami osób z 
niepełnosprawnością intelektualną - podkreślał podczas uro-
czystej gali Mariusz Mituś, przewodniczący PSOUU Koło w Jaro-
sławiu. Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Upośledzeniem 
Umysłowym jest jedna z najstarszych i największych organizacji 
pozarządowych; skupia 12 tys. członków, posiada 124 koła tere-
nowe, prowadzi ponad 450 placówek i form wsparcia dla osób z 
upośledzeniem umysłowym. Jubileusz był doskonałą okazją do 
podsumowania dotychczasowej działalności jarosławskiego koła, 
a także wyróżnienia osób i instytucji zaangażowanych w pomoc 
Stowarzyszeniu oraz osobom niepełnosprawnym intelektualnie. 
Dyplom honorowy wraz z „Kulą Doskonałości" odebrał burmistrz 
Andrzej Wyczawski. Odznaczenie przyznawane jest przez PSOUU 
za szczególne zrozumienie i wspieranie inicjatyw oraz współpracę 
ze Stowarzyszeniem, a także za znaczną pomoc w rozwiązywaniu 
problemów osób z niepełnosprawnością intelektualną. - Dziękuję 
za to wyróżnienie, to dla nas wielka zachęta do dalszej pra-
cy. Staramy się być z wami, wychodzić na przeciw waszym 
potrzebom - mówił burmistrz Wyczawski. Życzył również dalsze-
go wspaniałego rozwoju, dalszej pięknej pracy na rzecz drugiego 
człowieka, na rzecz jego potrzeb. W uroczystości obok burmistrza 
Andrzeja Wyczawskiego uczestniczyli jego zastępcy Bogdan Woło-
szyn oraz Stanisław Misiąg, nie zabrakło także przedstawicieli Rady 
Miasta na czele z przewodniczącym Jarosławem Pagaczem. 

Monika Polita

która do dzisiaj procentuje przy moim obecnym działaniu. Ponadto 
skierował w stronę starosty i członków zarządu obecnej kadencji 
życzenia sukcesów, dalszego rozwoju i twórczej pracy na rzecz Po-
wiatu, wręczył także okolicznościowe listy gratulacyjne. Z ramienia 
Urzędu obok burmistrza Wyczawskiego w uroczystości uczestni-
czyli również jego zastępcy Bogdan Wołoszyn i Stanisław Misiąg 
oraz sekretarz Jan Biłas. 

Monika Polita
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Honorowa Nagroda Burmistrza Miasta Jarosławia ma już 
20 lat. Jej pomysłodawcą był ówczesny burmistrz Jerzy 
Matusz. Do tej pory trafiła do rąk 176 laureatów - wielu 

zasłużonych osób, zarządów, instytucji i stowarzyszeń, za wybit-
ne osiągnięcia w dziedzinach życia społecznego, kulturalnego  
i gospodarczego. 7 grudnia 2013 r. burmistrz miasta Andrzej Wy-
czawski wręczył kolejne statuetki „JAROSŁAWA”, jako podzięko-
wanie i uznanie dla działalności i osiągnięć wyróżnionych.

- Jedenaście statuetek w sześciu kategoriach świad-
czy o tym, że w naszym mieście mamy ludzi z pasją 
- podkreślał na wstępie Andrzej Wyczawski, gospodarz uroczy-
stości.

W kategorii OŚWIATA Burmistrz Miasta wyróżnił dwie 
placówki świętujące w tym roku swoje jubileusze: Zespół Szkół Tech-
nicznych i Ogólnokształcących im. Stefana Banacha ze 130-letnią hi-
storią oraz Zespół Szkół Plastycznych im. Stanisława Wyspiańskiego 
obchodzący 65-lecie istnienia. Statuetki odebrali dyrektorzy Adam 
Tomaszewski oraz Jacek Tracz.

JAROSŁAWY 2013

Nieprzerwanie od 1994 r. Burmistrz Miasta Jarosławia przyznaje Honorowe Nagrody - JAROSŁAWY. W ten sposób wy-
różnia osoby prywatne, instytucje, organizacje i przedsiębiorstwa, których osiągnięcia wnoszą nieoceniony wkład w roz-
wój naszego miasta. W tym roku, statuetki zostały wręczone już po raz dwudziesty. Trafiły do rąk jedenastu laureatów,  
w kategoriach aktywność społeczna, sport, infrastruktura, kultura, ochrona zdrowia oraz oświata. 

W kategorii AKTYWNOŚĆ SPOŁECZNA Bur-
mistrz Miasta przyznał trzy statuetki. Wyróżnił, świętujący w tym roku 
20 lat, 14 Dywizjon Artylerii Samobieżnej im. gen. bryg. Wacława Wie-
czorkiewicza. Za kultywowanie tradycji oręża polskiego, dobrą współ-
pracę z samorządem oraz przyczynianie się do integracji społeczności 
wojskowej ze społecznością lokalną „Jarosława" odebrał dowódca, 
ppłk Ryszard Sugalski. W gronie laureatów znalazły się również dwie 
organizacje:  Fundacja Pomocy Młodzieży im. Jana Pawła II „Wzra-
stanie" oraz Fundacja Pomocy Edukacyjnej dla Młodzieży im. Heleny  
i Tadeusza Zielińskich, które pomagają zarówno osobom bezdomnym 
i ciężko chorych  jak również uzdolnionej młodzieży umożliwiając jej 
dalsze kształcenie i rozwój edukacyjny.  Statuetki odebrali prezes Fun-
dacji „Wzrastanie" Marian Żołyniak oraz przewodniczący Rady Funda-
cji Pomocy Edukacyjnej, Stanisław Kiełbowicz.

W kategorii KULTURA również zostały przyznane dwie 
statuetki. Za łączenie wizji nowoczesnego duszpasterstwa z szeroką 
działalnością kulturalną, sportową i charytatywną „Jarosława" otrzy-
mał ks. prałat Andrzej Surowiec oraz Zofia Garczyńska - prezes Związku 
Sybiraków Oddział w Jarosławiu, która należy do najaktywniejszych 
osób związanych z tą organizacją. W ubiegłym roku wydała książkę pt. 
„Ich za Polskę męczył kat" jako świadectwo sześciu trudnych lat spę-
dzonych na zesłaniu. W imieniu laureatki, statuetkę odebrała wnuczka 
Aleksandra.
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W kategorii INFRASTRUKTURA 
zostały wręczone dwie statuetki. „Jarosław" to ko-
lejna z nagród jaką może poszczycić się Jarosławskie 
Przedsiębiorstwo Budowlane „BUDEXIM" S.A. 17 
sierpnia 2012 r. JPB podjęło się ważnego zadania 
- dokończenia budowy Przedszkola Miejskiego nr 
10 na os. Kombatantów. Niewątpliwie sukces ten 
nie byłby możliwy bez kompetencji, zaangażowa-
nia, doświadczenia, umiejętności i gotowości do 
przezwyciężania wyzwań, firmy budującej obiekt. 
W imieniu Zarządu wyróżnienie odebrał Krzysztof 
Romaniec - Dyrektor ds. Przygotowania Produkcji. 
Zrealizowanie wielu inwestycji w mieście nie było-
by możliwe bez dobrej współpracy ze Starostwem 
Powiatowym, które świętuje w tym roku 15 lat ist-
nienia. Zrozumienie na linii miasto - powiat było podstawą finalizacji 
ważnych rozwiązań komunikacyjnych jakim jest łącznik obwodnicy, 
czy droga graniczna. Obecnie Powiat zaliczany jest do jednych z czo-
łowych nie tylko na Podkarpaciu, ale i w Polsce, a wyrazem tego są 
wysokie miejsca zajmowane w rankingach. Statuetkę z rąk burmistrza 
Andrzeja Wyczawskiego odebrali starosta jarosławski Jerzy Batycki 
oraz wicestarosta Józef  Szkoła.

W kategorii SPORT został 
wyróżniony Jarosławski Klub Sporto-
wy, którego największym tegorocz-
nym osiągnięciem jest powrót czar-
no-niebieskich do III ligi. Ten  sukces 
to zasługa  przede wszystkim wspa-
niałych piłkarzy i trenera Pawła Zało-
gi, ale także w dużej mierze wielolet-
nich oddanych działaczy z prezesem 
Witoldem Rogalą, który w imieniu 
klubu odebrał statuetkę „Jarosława".

W kategorii OCHRONA 
ZDROWIA statuetkę otrzymało 
Polskie Stowarzyszenie Diabetyków 
Koło Terenowe w Jarosławiu, które 
prowadzi na szeroką skalę edukację 
skierowaną zarówno do jego człon-
ków, jak i do mieszkańców powiatu 
jarosławskiego. Stowarzyszenie ma 
za sobą organizację wielu przedsię-
wzięć, spotkań, sympozjów, badań 
poprawiających świadomość o obja-
wach, zapobieganiu i leczeniu choro-
by cukrzycowej. Wyróżnienie odebrał 
prezes Grzegorz Graboń.

Finałem jubileuszowej gali był znakomity koncert Ryszarda Rynkow-
skiego z zespołem. Artysta zaśpiewał utwory doskonale wszystkim 
znane tj. Wypijmy za błędy, Dziewczyny lubią brąz, Natalie, Nie budź-
cie marzeń ze snu, Szczęśliwej drogi już czas, czy Jedzie pociąg z da-
leka. Laureatom „Jarosławów 2013" zadedykował Blues dla tych, co 
nie tracą ducha oraz Dary losu. Nie mogło zabraknąć również świą-

tecznego akcentu. Artysta złożył 
wszystkim życzenia utworem pt. 
Dziś nadzieja rodzi się. Podczas 
gali wystąpiły także solistki Miej-
skiego Ośrodka Kultury - Aldo-
na Mikoś i Monika Czarny, które 
przygotował instruktor muzyczny, 
Wiktor Marut. Imprezę prowadzili 
Magdalena Rożek i Paweł Sroka. 
Dodatkową oprawę uroczystości 
stanowiła ekspozycja kart kalen-
darza na 2014 rok z widokami 
miasta na starych pocztwkach.

Małgorzata Młynarska

Wydarzenie patronatem medialnym objęli: TVP Rzeszów, Polskie Radio Rze-
szów, TwojaTV, POD24, Gazeta Jarosławska, Nowiny, Życie Podkarpackie. 
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Uroczysty apel, wręczenie odznaczeń, pokaz sprzętu i wy-
posażenia wojskowego – tak wyglądały tegoroczne obcho-
dy Święta Wojsk Rakietowych i Artylerii w Jarosławiu. Z 
ramienia Urzędu Miasta w wydarzeniu uczestniczył sekre-
tarz Jan Biłas. 

Święto Wojsk Rakietowych i Artylerii przypada 4 grudnia i 
obchodzone jest od 1995 r. W tym roku jarosławscy żoł-
nierze świętowali dwa dni wcześniej - 2 grudnia. W tym 

dniu na terenie jednostki wojskowej odbył się uroczysty apel, 
w trakcie którego sekretarz Jan Biłas odczytał okolicznościowy 
list gratulacyjny jaki burmistrz Andrzej Wyczawski wystosował 
do ppłk. Ryszarda Sugalskiego, dowódcy 14. Dywizjonu Arty-
lerii Samobieżnej. Życzył jednocześnie żołnierzom satysfakcji z 
wykonywanej pracy oraz wszelkiej pomyślności. W uroczystości 
uczestniczył również Andrzej Jędrejko, Komendant Straży Miej-
skej. 2 grudnia był również Dniem Otwartych Koszar dla dzieci 
i młodzieży, w trakcie którego mogli oni obejrzeć  broń, sprzęt 
wojskowy oraz pokaz wyszkolenia żołnierzy.

Monika Polita

Święto  
artylerzystów 

24 listopada w kościele pw. Świętego Ducha w Jarosławiu 
odbyła się uroczystość z okazji 15-lecia intronizacji Chry-
stusa Króla w naszym mieście i ufundowania pomnika 
Chrystusa Pana. W święcie uczestniczył burmistrz Andrzej 
Wyczawski oraz zastępca burmistrza Bogdan Wołoszyn. 

W dniu dzisiejszym, w 15-lecie intronizacji Chrystu-
sa Króla w naszym mieście i ufundowanie pomnika 
Chrystusa Pana oddajemy się i zawierzamy Boskiemu 

Sercu Pana Jezusa i ogłaszamy z mocą, że jedynym Panem i Kró-
lem naszego miasta i całej Ziemi Jarosławskiej, naszych rodzin  
i każdego z nas jest Jezus Chrystus, Król chwały, nasz jedyny 
Zbawiciel i nauczyciel życia. W tego Jezusa Chrystusa wierzymy, 
z tą wiarą chcemy żyć w naszych rodzinach, szkołach, urzędach, 
zakładach pracy, w naszych parafiach, gminach i w naszym mie-
ście. W tej wierze chcemy wytrwać, aż do śmierci i przekazać ją 
następnym pokoleniom - mówił podczas zawierzenia burmistrz 
Andrzej Wyczawski. Uroczystej Mszy św. przewodniczył ksiądz 
Stanisław Woźniak, proboszcz parafii w Wólce Pełkińskiej, 
koncelebrowali ją także ksiądz Rektor Henryk Rykała, ksiądz 
Franciszek Rząsa. Nie zabrakło proboszcza parafii Bożego Ciała  
w Jarosławiu, księdza Prałata Mariana Bocho. Następnie proce-
sja wiernych przeszła pod pomnik Chrystusa Króla, gdzie odmó-
wiono modlitwy i złożono kwiaty. Przypomnijmy, że odsłonięcie 
i poświecenie Pomnika Chrystusa Króla ufundowanego przez 
mieszkańców Jarosławia i okolic miało miejsce 29 listopada  
w 1998 roku. 

Tomasz Strzębała

15-lecie  
intronizacji  
Chrystusa Króla
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14 listopada przypadał Światowy Dzień Walki z Cukrzycą. Ta przewlekła choroba dotyka obecnie już ponad 3 mi-
liony Polaków. W ramach obchodów Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Koło Terenowe w Jarosławiu otworzyło 
w ZSO im. Książąt Czartoryskich świetlicę środowiskową. Symbolicznego przecięcia wstęgi dokonał m.in. burmistrz 
miasta Andrzej Wyczawski. 

W tym roku Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Koło Te-
renowe w Jarosławiu obchodziło Światowy Dzień Walki  
z Cukrzycą pod hasłem „Cukrzyca: Chrońmy Naszą Przy-

szłość". 12 listopada w kilku punktach miasta odbywały się bezpłat-
ne badania poziomu cukru, ciśnienia tętniczego, słuchu, czy stóp, 
a  także pokaz produktów dla diabetyków i obuwia specjalistycz-
nego. Tego dnia wolontariusze z Zespołu Szkół Spożywczych, Che-
micznych i Ogólnokształcących rozdali mieszkańcom ponad 4 tys. 
ulotek informacyjnych. Istotnym punktem obchodów było otwar-
cie w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Książąt Czartoryskich, 
świetlicy środowiskowej. W uroczystości uczestniczył również bur-
mistrz miasta Andrzej Wyczawski, który razem z posłem Tomaszem 
Kuleszą - inicjatorem powstania świetlicy, ks. prałatem Marianem 
Bocho oraz dr. n. med. Hubertem Żakiem, dokonał symbolicznego 
przecięcia wstęgi. Z tej okazji wystosował również okolicznościo-
wy list gratulacyjny, który przekazał prezesowi PSD Grzegorzowi 
Graboniowi. Uczestnicy spotkania mieli możliwość wysłuchania 
referatu wiceprezesa Stowarzyszenia Leona Paszko nt. Świato-
wego Dnia Walki z Cukrzycą. Z kolei dr n. med. Hubert Żak mówił  
o chorobie, jej objawach, profilaktyce oraz leczeniu. W ramach ob-
chodów zostały także wręczone odznaczenia za zasługi dla organi-
zacji. Złote odznaki z rąk Janusza Beresia - prezesa Podkarpackiego 
Oddziału Wojewódzkiego PSD w Rzeszowie odebrali: poseł Tomasz 
Kulesza, dr n. med. Hubert Żak, Bożena Majdańska, Maria Dech-
ton, Leon Paszko, Grzegorz Graboń. Natomiast srebrne odznaki: 
Joanna Mordarska - naczelnik Wydziału Kultury, Turystyki i Promo-
cji Miasta, ks. Marian Bocho, Dariusz Tracz i Adam Kroczek. Spotka-
nie rozpoczęło się od programu patriotycznego przygotowanego 
przez uczniów ZSO im. Książąt Czartoryskich, natomiast zakończył 
je występ Chóru Akademii Trzeciego Wieku pod kierunkiem Doro-
ty Białek. Zorganizowanie Światowego Dnia Walki z Cukrzycą było 
możliwe dzięki wsparciu finansowemu przez Gminę Miejską Jaro-
sław. Obchody swoim patronatem objął m.in. Burmistrz Miasta 

Jarosławia. Współorganizatorami byli: Centrum Kultury i Promocji 
w Jarosławiu, Centrum Opieki Medycznej w Jarosławiu, Starostwo 
Powiatowe w Jarosławiu, Specjalistyczny Sklep Rehabilitacyjno-Or-
topedyczny "Galeria Zdrowia", firmy Steviapol, Abbott i Marmed. 

*** 
Przypadające 14 listopada oficjalne obchody Światowego Dnia 
Walki z Cukrzycą to data symboliczna. 122 lata temu, właśnie wte-
dy urodził się Frederick Banteng, który w 1921 r. razem z Charle-
sem Bestem odkrył insulinę. Odkrycie to stało się przełomowym  
w leczeniu przewlekłej choroby, dlatego Międzynarodowa Fede-
racja Diabetologiczna postanowiła ustanowić międzynarodowe 
święto, które stało się doskonałą okazją do podejmowania dzia-
łań zwiększających ogólną świadomość społeczeństwa na temat 
cukrzycy. 

Małgorzata Młynarska

Świetlica środowiskowa  
dla diabetyków
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Pomagają gdy rodzina jest na 
życiowym zakręcie, wspierają  
i mobilizują do aktywności i sa-
modzielności w rozwiązywaniu 
problemów, wykorzystując siły 
tkwiące zarówno u potrzebują-
cych pomocy, jak i w otaczającym 
ich środowisku. O kim mowa? 
Pracownicy socjalni. 21 listopada 
obchodzili swoje święto. 

Dzień Pracownika Socjalnego został wprowadzony mocą 
ustawy o pomocy społecznej z dnia 29 listopada 1990 
roku. Jest formą wyróżnienia pracowników służb społecz-

nych, dostrzeżenia ich roli i znaczenia służby dla społeczeństwa 
oraz pewnym sposobem promowania zawodu pracownika socjal-
nego. Obchody tego dnia przybierają co roku uroczysty charak-
ter. Tak było i tym razem. Pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomo-

Święto pracowników  
socjalnych

cy Społecznej w Jarosławiu spotkali 
się z burmistrzem Andrzejem Wy-
czawski oraz sekretarzem Janem 
Biłasem, by wspólnie świętować 
ten dzień. Serdeczne życzenia i wy-
razy uznania za wysiłek i trud pracy 
wnoszony w pomoc osobom potrze-
bującym skierował do pracowników 
jarosławskiego MOPS-u burmistrz 
Andrzej Wyczawski. - Dziękuję za tą 
wspaniałą pracę, za to, że niekiedy 
trudne chwile potraficie przełamać 
działając naprawdę profesjonalnie. 
Dziękuję za wypełnianie ważnej roli 
społecznej na rzecz drugiego czło-

wieka - podkreślił burmistrz. W trakcie uroczystości Stani-
sław Słota, dyrektor jednostki wręczył awanse oraz dyplomy 
uznania pracownikom za wyróżniającą się pracę zawodową. 
W wydarzeniu uczestniczyli również: Jan Starost, naczelnik 
Wydziału Spraw Obywatelskich UM oraz Andrzej Jędrejko, 
Komendant Straży Miejskiej. 

Monika Polita
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Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jarosławiu już 
od 10 lat jest koordynatorem i współorganizatorem ak-
cji „POMÓŻ DZIECIOM PRZETRWAĆ ZIMĘ”. Dzięki niej 
ponad 3 tys. dzieci zostało obdarowanych paczkami 
mikołajkowymi, a ich rodzice paczkami świątecznymi. 
Tak było i tym razem. 12 grudnia w Miejskim Ośrodku 
Kultury najmłodszych odwiedził św. Mikołaj z podarka-
mi, a w ich wręczeniu pomógł burmistrz miasta Andrzej 
Wyczawski. 

Akcja „POMÓŻ DZIECIOM PRZETRWAĆ ZIMĘ" na trwałe 
wpisała się w kalendarz imprez charytatywnych w naszym 
mieście. Dzięki hojności jarosławian, pomocy wolonta-

riuszy oraz popularyzacji akcji przez media, szczególnie Polskie 
Radio Rzeszów, TVP Lublin, TVP Rzeszów, Gazetę Jarosławską 
oraz jarosławskie parafie, na twarzach dzieci zagościł uśmiech  
i ogromna radość z podarków. 12 grudnia w imrezie mikołajkowej 
zorganizowanej dla najmłodszych uczestniczył m.in. burmistrz 
Jarosławia Andrzej Wyczawski oraz naczelnik Wydziału Spraw 
Obywatelskich, Jan Starost. Gospodarz miasta  pomógł sw. Mi-
kołajowi wręczyć dzieciom prezenty, które zostały przygotowane 
przez MOPS z tegorocznej zbiórki darów w placówkach handlo-
wych, przedszkolach, szkołach podstawowych oraz gimnazjal-

„POMÓŻ DZIECIOM  
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nych. Łącznie udało się zebrać 2 200 kg artykułów spożywczych 
i szkolnych, słodyczy oraz zabawek, z których powstały podarki 
mikołajkowe dla ponad 300 dzieci, a dla ich rodziców paczki świą-
teczne. Tego dnia dla dzieci wystąpił Teatrzyk „Zielony Melonik" 
w specjalnym programie artystycznym. - Do powodzenia Akcji  
w znacznym stopniu przyczynili się sponsorzy: Podkarpacki Bank 
Spółdzielczy, Rotary Club, Zakład Przemysłu Mięsnego „Szarek", 
Polskie Sieci Radiowe - System X 2, Stacja Paliw Watkem, Z.P.C 
San-Pajda, „Bellafit"; ponadto placówki handlowe tj. Biedronka, 
Delikatesy Centrum, FRAC, Korona, Mega Sam, Ledi, Modras, 
Panorama Krzywonos, SPAR, Sklepy PSS Społem, Piotruś Pan, 
Kuma Hurtownia Owoców oraz placówki oświatowe: SP nr 4, 6, 
7, 9, 11, Gimnazja nr 1, 3, Gimnazjum i Szkoła Podstawowa nr 5, 
Przedszkola nr 1, 3, 8, 9, 10, PWSTE w Jarosławiu - podkreśla Sta-
nisław Słota, dyrektor MOPS. - Ponadto w Akcję włączył się Polski 
Czerwony Krzyż, Polski Komitet Pomocy Społecznej, Stowarzysze-
nia Opiekuńcze „Pomoc", Straż Miejska, Policja, PSOUU „Koło" w 
Jarosławiu, pracownicy MOPS oraz liczna grupa wolontariuszy. 
Wszsytkim serdecznie dziekuję - podsumowuje dyrektor MOPS.

Małgorzata Młynarska

Jarosławski MOPS już od 10 lat włącza się w akcję charytatywną pomocy dzieciom i ich rodzicom

PRZETRWAĆ ZIMĘ” 
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Poczucie bezpieczeństwa jarosławian, to główny motyw debaty społecznej, jaka odbyła 
się 12 grudnia w Centrum Kultury i Promocji. Spotkanie zorganizowane zostało z inicjaty-
wy Burmistrza Miasta Jarosławia oraz Komendanta Powiatowego Policji. 

Na przełomie kwietnia i czerwca 2013 r. w ramach programu 
"Bezpieczny Jarosław" studenci oraz pracownicy naukowi 
Instytutu Socjologi Państwowej Wyższej Szkoły Wschod-

nioeuropejskiej w Przemyślu przeprowadzili na terenie miasta 
ankietę, której zadaniem było ustalenie stanu i poczucia bezpie-
czeństwa mieszkańców. Po wstępnej analizie zebranych danych 
przyszedł czas na dyskusję na ten temat. Celem zorganiozwanej 
debaty było poznanie ogólnego poczucia bezpieczeństwa miesz-
kańców Jarosławia i społecznych odczuć na temat funkcjonowania 
instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo. 

- Myślę, że przedmiot dzisiejszej dyskusji 
przyczyni się do wyciągnięcia właściwych 
wniosków, aby bezpieczeństwo mieszkań-
ców Jarosławia nie tylko umacniać, ale 

również ciągle rozwijać programy, które na tę 
rzecz będą działać - mówił otwierając debatę burmistrz 
Andrzej Wyczawski. 

O poczuciu bezpieczeństwa 
w województwie podkarpac-
kim w ujęciu socjologicznym 
opowiedział dr Eugeniusz 
Moczuk z Wydziału Prawa  
i Administracji Uniwersytetu 
Rzeszowskiego. Prelegent 
skupił się na skali bezpie-
czeństwa oraz formach prze-
ciwdziałania przestępczości. 
Jak podkreślał: "powiat jaro-
sławski oraz powiat przewor-
ski należą do najbezpiecz-
niejszych na Podkarpaciu.  
A Podkarpacie to najbardziej 
bezpieczny region w całej 
Polsce". Kolejną poruszaną 
kwestią była "Percepcja i wa-
loryzacja przestrzeni miasta a 
bezpieczeństwo publiczne", 
temat przedstawił dr Sławo-
mir Solecki, dyrektor Insty-
tutu Socjologi Państwowej 
Wyższej Szkoły Wschodnio-
europejskiej w Przemyślu. 
Natomiast Marcin Sowiński, 
pracownik naukowy PWSW 
w Przemyślu zaprezentował 

wyniki ankiety przeprowadzonej wśród mieszkańców Jarosławia. 
Przebadano 771 dorosłych jarosławian, z których na pytanie - Czy 
Jarosław jest miastam, w którym żyje się bezpiecznie - prawie 
57% odpowiedziało raczej tak, a tylko 14,30% uznało, że raczej 
nie. Wśród największych zagrożeń mieszkańcy wymienili: chuli-
gaństwo i wandalizm (63,7%), alkoholizm i naromanię (37,2%), pi-
ratów drogowych (25,9%) oraz przemoc wśród nieletnich (21,3%). 
Według zebranych danych źródłem zagrożeń w Jarosławiu jest bez-
robocie, tak odpowiedziało prawie 70% respondentów, kolejnym 
niewłaściwe wychowywanie dzieci i zubożenie społeczeństwa. 
Na pytanie o najskuteczniejsze sposoby poprawy bezpieczeństwa 
zapytani uznali surowe kary i wyroki, działalność wychowawczą 
wśród młodzieży oraz zwiększenie liczby policjantów na ulicach 
miasta. Ostatnim elementem spotkania była wspólna dyskusja. 
Uczestnicy debaty zadawali pytania zarówno ankietującym - pra-
cownikom naukowym PWSW w Przemyślu, jak i organizatorom 
wydarzenia: burmistrzowi Andzejowi Wyczawskiemu oraz I Za-
stępcy Komendanta Powiatowego Policji, Wacławowi Cząstce. 
W debacie uczestniczyli również: starosta Jerzy Batycki; zastępca 
burmistrza Bogdan Wołoszyn; sekretarz Jan Biłas; Barbara Hop-
ko-Grzebyk, Prokurator Rejonowy; Andrzej Jędrejko, Komendant 
Straży Miejskiej; Tadeusz Padykuła, dyrektor COM; radni, prezesi 
spółek miejskich oraz przedstawiciele straży pożarnej i Państwo-
wej Wyższej Szkoły Teczniczno-Ekonomicznej w Jarosławiu.

Monika Polita

„

BEZPIECZEŃSTWA  
Debata na temat
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20 listopada zakończyła się kampania profilaktyczno-edukacyjna „Uzależnieniom mówimy NIE". Inicjatorem ak-
cji był Burmistrz Miasta Jarosławia, a koordynatorem Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 
Podczas finałowego spotkania w Sali Lustrzanej CKiP nagrody laureatom wręczyli sekretarz miasta Jan Biłas oraz 
wiceprzewodniczący Rady Miasta, Marian Janusz. 

NIE dla uzależnień!

Kampania profilaktyczno-edukacyjna „Uzależnieniom mówi-
my NIE" prowadzona jest przez Urząd Miasta od 2009 r. Skła-
da się z dwóch edycji: wiosennej - skierowanej do uczniów 

klas podstawowych oraz jesiennej - dla gimnazjalistów. W ramach 
jesiennej części programu, od września do października we wszyst-
kich II klasach jarosławskich szkół odbywały się  prelekcje na te-
mat zagrożeń, jakie niesie ze sobą sięganie po alkohol i narkotyki 
oraz konsekwencji w aspekcie łamania przepisów prawa. Wykłady 
prowadzili Joanna Jurek i Konrad Chudy - pracownicy Specjalistycz-
nego Psychiatrycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Jarosławiu,  
a także Krzysztof Osiadło - członek Miejskiej Komisji Rozwiązywa-
nia Problemów Alkoholowych. Podsumowaniem spotkań i utrwa-
leniem zdobytej wiedzy był turniej zorganizowany 30 października. 
Blisko miesiąc później najlepszym nagrody wręczył sekretarz mia-
sta Jan Biłas oraz wiceprzewodniczący Rady Miasta, Marian Janusz. 
Otrzymali je: I miejsce - Karolina Pietluch (PG nr 4); II miejsce - Keli 

Jabłońska (PG nr 2); III miejsce - Urszula Kędzia (PG nr 1); IV miej-
sce - Emilia Wielgosz-Hirny (PG nr 4); V miejsce - Magdalena Ka-
sperska (ZSP). Wyróżnienia otrzymali: Katarzyna Racibor (PG nr 3), 
Karolina Bogacz (ZSP), Karol Kubacha (PG nr 5), Andżelika Walko-
wicz (PG nr 1), Krystian Prymon (PG nr 1). Jan Biłas, w imieniu bur-
mistrza miasta podziękował młodzieży za udział w akcji. - Staliście 
się doskonałymi propagatorami. Mam nadzieję, że równie aktyw-
nie będziecie działać w swoim środowisku wykorzystując zdobytą 
wiedzę - dodał sekretarz miasta. Podczas finału został wyświetlo-
ny film edukacyjny z komentarzem psychologa Konrada Chudego. 
Spotkanie prowadził przewodniczący Komisji Rozwiązywania Pro-
blemów Alkoholowych, Zbigniew Guzowski, który podsumowu-
jąc akcję zaznaczył: - Mam nadzieję, że wiedzę, którą uzyskaliście  
w czasie trwania tej kampanii będziecie wykorzystywać na co dzień 
w życiu, tak by chronić i dbać o swoje zdrowie, a swym postępowa-
niem jako laureaci tegorocznej kampanii będziecie dawać przykład 
pozytywnych zachowań swoim koleżankom i kolegom. Podzięko-
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Akcja promująca elementy odblaskowe rozpoczęła się 19 
listopada. W ramach trwającego trzy dni przedsięwzię-
cia, skierowanego w tym roku po raz pierwszy do osób 

Akcja odblaskowa  
W drugiej połowie listopada prowadzona była akcja 
promująca elementy odblaskowe wśród pieszych. Orga-
nizowane przez wiele lat przedsięwzięcie w ramach pro-
gramu „Bezpieczny Jarosław”, do tej pory skierowane 
było do najmłodszych. Tym razem Urząd Miasta razem  
z Policją zachęcał seniorów do zakładania odblasków. 

W szkoleniach uczestniczą uczniowie klas V jarosław-
skich szkół podstawowych i klas II szkół gimnazjal-
nych, którzy wyraziły zainteresowanie udziałem w 

przedsięwzięciu. W bieżącym roku, z uwagi na charakter wy-
konywanej pracy, szkoleniem zostali również objęci kierowcy 
Miejskiego Zakładu Komunikacji. Zajęcia prowadzi  doświad-
czony ratownik medyczny. W szkoleniu szczególny nacisk został 
położony  na jego wymiar praktyczny, pozwalający na nabycie 
przez uczestników umiejętności  prawidłowego zachowania się 
w realnych sytuacjach, w których zagrożone jest ludzkie zdro-
wie lub życie.  Finałowym etapem realizowanego przedsięwzię-
cia będzie organizowany w czerwcu 2014 r. międzyszkolny kon-
kurs z zakresu znajomości zasad udzielania pierwszej pomocy 
przedmedycznej .       

BiZ

Ratownicy są wśród nas W listopadzie br. rozpoczął się kolejny, piąty już cykl 
szkoleń, z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej  
w ramach programu „Bezpieczny Jarosław”. 

wania otrzymali również rodzice laureatów, a dla szkół uczestniczą-
cych w kampanii - PG nr 1,2,3,4,5 oraz Zespołu Szkół Plastycznych 
- organizatorzy przekazali pakiety edukacyjne związane z tematyką 
uzależnień. Szczególne podziękowania zostały przekazane Ewie 
Jankowskiej, dyrektor PG nr 3 za wsparcie działań profilaktycznych. 
To w tej szkole z własnej inicjatywy zorganizowano szkolenia dla 
uczniów i ich rodziców. W spotkaniu uczestniczyli: sekretarz miasta 
Jan Biłas, komendant Straży Miejskiej Andrzej Jędrejko, wiceprze-

wodniczący RM Marian Janusz, przewodniczący Komisji Oświa-
ty RM Antoni Lotycz, radna Grażyna Prząda, naczelnik Wydziału 
Spraw Obywatelskich Jan Starost, psycholog Konrad Chudy, prze-
wodniczący Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Zbi-
gniew Guzowski, sekretarz Komisji Małgorzata Bórzyńska, członek 
Komisji Agnieszka Dąbrowska, dyrektorzy szkół, rodzice i młodzież. 
Laureatom gratulujemy! 

Małgorzata Młynarska

starszych, prowadzone były spotkania w wybranych kościołach 
parafialnych. O realizowanym programie, bezpieczeństwie pie-
szych i rowerzystów seniorzy dowiedzieli się w parafiach pw. 
MB Bolesnej, pw. Najświętszego Serca Jezusowego (ul. Łazy 
Kostkowskie) oraz w parafii pw. Św. Teresy od Dzieciątka Jezus 
(ul. Dolnoleżajska) Dodatkowo, dzięki życzliwości Stowarzy-
szenia na Rzecz Poprawy Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 
"Droga i Bezpieczeństwo" był wyświetlany 5-minutowy film  
o warunkach panujących na drodze po zmroku, a każdy uczest-
nik spotkań otrzymywał opaski lub inne elementy odblaskowe 
zakupione przez Urząd Miasta. W akcję włączył się również 
rzeszowski WORD przekazując elementy odblaskowe. Przed-
sięwzięcie organizowane było w ramach programu „Bezpieczny 
Jarosław". 

Małgorzata Młynarska

W spotkaniach wzięło udział ponad 150 osób
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Konferencja zgromadziła wielu gości, prelegentów oraz 
zainteresowanych tym problemem przedstawicieli szkół  
i przedszkoli. Uczestników przywitała Anna Korczewska 

- dyrektor SP nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi w Jarosławiu, 
główny koordynator i pomysłodawca wydarzenia. Spotkanie było 
doskonałą okazją do rozmów na temat możliwości wspólnej edu-
kacji dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych z ich zdrowy-
mi kolegami.
Wykład integracyjny o barierach komunikacyjnych w edukacji 
uczniów niepełnosprawnych wygłosiła prof. dr hab. Iwona No-
wakowska-Kempna, wykładowca Akademii Ignatianum w Krako-
wie. Słowa mówiące, że dobrem można pokonać wszelkie bariery  
i pomóc dzieciom „serdecznej troski", były kluczem do następ-
nych rozważań. Pozostałymi prelegentami byli: dr hab. Wioletta 
Tuszyńska-Bogucka prof. nadzw. UMCS, Magdalena Lech - neu-
ropsycholog terapeuta z PSOUU w Rzeszowie, Anna Antosiewicz 
- terapeuta integracji sensorycznej z Ośrodka Rehabilitacyjno-
Edukacyjno-Wychowawczego w Jarosławiu oraz Paulina Kuczyń-
ska i Ewelina Rusinek - przedstawicielki Fundacji Szansa dla Nie-
widomych w Rzeszowie. Uczestnicy konferencji mieli możliwość 
zapoznania się z takimi tematami jak: Optymalizacja warunków 
nauczania dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi; Dziec-
ko z całościowymi zaburzeniami rozwoju (spektrum autyzmu)  
w klasie szkolnej - co nauczyciel wiedzieć powinien; Dziecko z za-
burzeniami integracji sensorycznej - jak rozpoznać, jak wesprzeć; 
Likwidacja barier w komunikowaniu się osób niepełnosprawnych 
przy wsparciu nowoczesnych technologii.
Własnym doświadczeniem na temat edukacji niepełnosprawne-
go ucznia podzieliła się Sabina Kamińska, która pokazała swoją 
drogę do sukcesu i osiągania celu mimo niepełnosprawności. 
Jako wielka orędowniczka edukacji włączającej uważa, że dzieci 
muszą mieć szansę na rozwój w grupie rówieśniczej w klasach 
integracyjnych. Na konferencji patrona honorowego Burmistrza 
Miasta Jarosławia reprezentowała Magdalena Lehnart - naczelnik 
Wydziału Edukacji i Kultury Fizycznej, w wydarzeniu uczestniczyli 
również goście ze Słowacji. Przedstawiciele Stowarzyszenia ZPMP 

EDUKACJA WŁĄCZAJĄCA  
szanse i możliwości
11 grudnia w Sali Lustrzanej Centrum 
Kultury i Promocji odbyła się konfe-
rencja pt. „Edukacja włączająca - szan-
se i możliwości”, którą honorowym 
patronatem objął Burmistrz Miasta 
Jarosławia. Jej uczestnicy rozmawiali 
m.in. o pokonywaniu barier komuni-
kacyjnych w edukacji uczniów niepeł-
nosprawnych, przedstawiciele szkół 
z klasami integracyjnymi podzielili 
się dobrymi praktykami, a goście ze 
Słowacji pokazali przykład integracji 
dzieci niepełnosprawnych umysłowo 
ze zdrowymi rówieśnikami poprzez 
twórczość artystyczną. 

„Krtkovcata" działającego w Humennem pokazali przykład inte-
gracji dzieci niepełnosprawnych umysłowo  ze zdrowymi rówie-
śnikami poprzez twórczość artystyczną - głównie muzyczną. Ich 
inicjatywa uchodzi za unikalną w skali Europy. Najbardziej spek-
takularnym efektem tych działań jest coroczny, międzynarodowy, 
charytatywny koncert „Jesteśmy inni, nie gorsi". Być może, dzię-
ki spotkaniu w CKiP także dzieci z Jarosławia zaprezentują się na 
tym koncercie w przyszłym roku.
Druga część konferencji dotyczyła dobrych praktyk wypracowa-
nych w szkołach integracyjnych. Na ten temat wypowiedzieli się 
przedstawiciele szkół z klasami integracyjnymi z Rzeszowa, Prze-
myśla, Krosna, Pustkowa Osiedla i Jarosławia: Mariola Tymczy-
szyn (dyrektor SP nr 22 w Rzeszowie), Maria Walczowska-Dutka 
(ZS z Oddziałami Integracyjnymi w Przemyślu), Agnieszka Kmon  
i Anita Żywiec  (SP nr 14 z Oddziałami Integracyjnymi w Krośnie), 
Leszek Szuty (ZS z Oddziałami Integracyjnymi z miejscowości 
Pustków Osiedle) oraz Małgorzata Piróg, Dorota Czajka i Agniesz-
ka Hołysz (SP nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi w Jarosławiu). 
Dodatkowo odbywały się dyskusje przy stolikach eksperckich,  
a na zakończenie zostały zaprezentowane wnioski z dyskusji. - 
Niewątpliwie konferencja osiągnęła swój cel. Pokazała, że eduka-
cja włączająca daje szanse na wspólny rozwój dzieciom zdrowym 
i ich rówieśnikom „serdecznej troski" - podsumowuje Magdalena 
Makowska, prezes Stowarzyszenia na Rzecz Integracji i Edukacji 
„Razem Łatwiej".
Wydarzenie realizowane było jako zadanie w Partnerskim Projek-
cie „Otwarci na Integrację" dofinansowanym przez Ministerstwo 
Edukacji Narodowej, w ramach rządowego programu "Szkoła 
przyjazna uczniom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi".
Organizatorzy: Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Powiatowy 
w Jarosławiu oraz Stowarzyszenie „Razem łatwiej", działające 
przy SP Nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi im. Adama Mickie-
wicza w Jarosławiu we współpracy z Centrum Doskonalenia Na-
uczycieli ART-MaAR w Rzeszowie oraz Centrum Kultury i Promocji  
w Jarosławiu. 

Małgorzata Młynarska
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Akcja ekipowego pobierania krwi zrealizowana została 
przez Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznic-
twa w Rzeszowie. Dokonana przy wsparciu Urzędu Mia-

sta Jarosławia zmiana lokalizacji miejsca poboru krwi, zdecy-
dowanie poprawiła dotychczasowe warunki prowadzenia akcji. 
Jak wynika z informacji uzyskanych z RCKiK, zainteresowanie  ze 
strony mieszkańców Jarosławia honorowym oddawaniem krwi, 
przeszło najśmielsze oczekiwania organizatorów. Zgłosiło się 
ponad  80 osób, zarejestrowanych zostało 66,  a pełną krew w 
ilości 21,2 l oddało 48 osób. W przyszłym roku planowane jest 
włączenie akcji ekipowego pobierania krwi, w przedsięwzięcie  
pn. „Ulica zdrowia",  realizowane w ramach programu „Bez-
pieczny Jarosław".  Zostało ono zainicjowane w pierwszej poło-
wie bieżącego roku cyklem bezpłatnych badań profilaktycznych 
dla mieszkańców, realizowanych  raz w miesiącu  od kwietnia 
do października br. przy  ul. Grodzkiej w Jarosławiu.  

BiZ 

Krwiodawcy  
nie zawiedli
Zorganizowana 26 listopada w Centrum Kultury i Promo-
cji akcja ekipowego pobierania krwi cieszyła się ogrom-
nym zainteresowaniem. Zgłosiło się ponad 80 osób. 
Dziękujemy za taką aktywność! 

Chociaż krew oddają honorowo i bezinteresownie, uroczy-
stość jubileuszowa była doskonałym momentem by odzna-
czyć i wyróżnił zasłużonych dawców. W tym dniu wręczone 

zostały między innymi odznaki honorowe PCK i medale jubileuszo-
we. Odznaczone zostały również osoby, które wyróżniły się swo-
im zaangażowaniem, nie tylko w ilości oddanej krwi, ale również 
w zakresie wspierania idei krwiodawstwa. Właśnie za wspieranie 
PCK uhonorowany został burmistrz Andrzej Wyczawski, w imieniu 
którego wyróżnienie odebrał zastępca Bogdan Wołoszyn. Podzię-
kowania przyjęła również Joanna Mordarska, naczelnik Wydziału 
Kultury, Turystyki i Promocji. Jak poinformowała Ewa Załęska z od-
działu rejonowego PCK, w Jarosławiu początki zorganizowanego 
krwiodawstwa datuje się na rok 1951, a punkt poboru oficjalnie 
zorganizowano 1 stycznia 1954 r. - Pierwszymi honorowymi daw-
cami krwi byli pracownicy miejscowych zakładów pracy, rolnicy,  
a w szczególności poborowi i żołnierze Wojska Polskiego - dodaje 
E. Załęska. Przeciętnie krwiodawcy zrzeszeni w jarosławskim Od-
dziale Rejonowym PCK oddają rocznie około 500 l krwi. - Serdecz-
nie gratuluję tym, którzy dzisiaj odebrali odznaczenia; dziękuję za 
ofiarność. Dzielicie się Państwo bezcennym i niezastąpionym wciąż 
lekiem jakim jest krew - mówił zastępca burmistrza Bogdan Woło-
szyn. Wręczył również na ręce Jana Potońca, prezesa Zarządu Rejo-
nowego PCK w Jarosławiu okolicznościowy list gratulacyjny.

Monika Polita

55-lecie  
działalności
Honorowe krwiodawstwo Polskiego Czerwonego Krzyża 
obchodzi w tym roku 55-lecie działalności. Z tej okazji 
Oddział Rejonowy PCK w Jarosławiu zaprosił 4 grudnia 
do Centrum Kultury i Promocji najbardziej zasłużonych 
krwiodawców i osoby, które na co dzień wspierają idee 
krwiodawstwa. 

Zainteresowanie jarosławian akcją przeszło najśmielsze ocze-
kiwania organizatorów. 48 osób oddało 21,2 litrów krwi.
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Działająca od 1992 r. Fundacja obrała sobie za cel pomoc 
zdolnym, wyróżniającym się uczniom i studentom oraz 
tym, którym sytuacja materialna utrudnia naukę. 11 

grudnia w sali widowiskowej Miejskiego Ośrodka Kultury od-
było się wręczenie stypendiów i nagród dla uczniów gimnazjów 
,szkół średnich oraz studentów I-go roku. Jak podał Jarosław Pa-
gacz, członek Komisji Stypendialnej, a zarazem przewodniczący 
Rady Miasta Jarosławia, w tym roku przyznano 179 stypendiów. 
Zaś od początku działalności Fundacji przydzielono ich prawie 
1800. Na ten cel wydano w sumie około 1 mln 200 tys. zł.  
W bieżącym roku kwota łączna wydana na stypendia za wyniki 
w nauce to 117 tys. 400 zł, a 6 tys. zł przeznaczone zostało na 
stypendia socjalne. W tym roku wpłynęły 242 wnioski stypen-
dialne, w tym: 98 od uczniów gimnazjów, 82 od absolwentów 
gimnazjów, 44 od uczniów szkół ponadgimnazjalnych, 18 od 
studentów. Pozytywnie rozpatrzonych zostało 179. Spośród tej 
liczby 95 osób otrzymywać będzie comiesięczne stypendium, 
a reszta odebrała jednorazową nagrodę pieniężną. Stypendia 
wręczała Anna Siwik, prorektor ds. studenckich AGH w Krako-
wie wraz z Adamem Tomaszewskim, członkiem Komisji Stypen-
dialnej Fundacji. W uroczystości uczestniczyli również: Wiesław 
Kiełbowicz, Elżbieta Magryś, Jan Gąsior, Kazimierz Hołyszko 
oraz Maria Gliniak - członkowie zarządu Fundacji.

Monika Polita

Ponad 117 tys.  
dla młodzieży

11 grudnia odbyło się uroczyste wręczenie nagród i sty-
pendiów przyznanych przez Fundację Pomocy Eduka-
cyjnej dla Młodzieży im. Heleny i Tadeusza Zielińskich.  
W sumie wsparcie finansowe otrzymało 179 uczniów 
gimnazjów, szkół średnich i studentów. 

Jaki styl życia przyjmują dzieci? Kto ma wpływ na kształtowa-
nie  zachowań, postaw i poglądów dorastającej młodzieży? 
Nad tymi zagadnieniami zastanawiali się uczestnicy zorgani-

zowanego już po raz ósmy Forum Wychowawczego. Z ramienia 
Urzędu Miasta w wydarzeniu uczestniczyła Magdalena Lehnart, 
naczelnik Wydziału Edukacji i Kultury Fizycznej. Najliczniejszą 
grupę stanowili oczywiście rodzice, dla których w głównej mie-
rze zorganizowano to spotkanie. W trakcie Forum uczestnicy 
obejrzeli program artystyczny pt. „Niepokorni”, w wykonaniu 
uczniów gimnazjum, połączony ze śpiewem solistów i układami  
tanecznymi. Program dotykał sytuacji dzieci, które nie mają od-
powiedniego wsparcia ze strony dorosłych. Następnie wszyscy 
zebrani wysłuchali wykładu „Sposoby radzenia sobie z agresją 
nastolatków”, który wygłosiła Jadwigi Baran – Mazurkiewicz  
z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Jarosławiu.  
W programie Forum znalazły się również warsztaty zespołowe 
poświęcone czterem blokom tematycznym: właściwemu odży-
wianiu i aktywności fizycznej, radzeniu sobie z agresją nasto-
latka, umiejętności radzenia sobie ze stresem u nastolatka oraz 
wyeliminowaniu uzależnień. 

IKS

„Wspólna Troska” o nastolatka
29 listopada w Publicznym Gimnazjum nr 3 odbyło się 
VIII Forum Wychowawcze „Wspólna Troska”   poświęco-
ne   funkcjonowaniu   nastolatka  we współczesnej rze-
czywistości.
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9 listopada 2013 r. jubileusz 145-lecia świętowała Szkoła 
Podstawowa Nr 7 im. ks. Stanisława Staszica w Jarosła-
wiu. Oficjalne obchody były okazją do wspomnień, przy-
pomnienia historii placówki oraz spotkań jej absolwen-
tów. W uroczystości uczestniczył także burmistrz miasta 
Andrzej Wyczawski. 

Powstanie szkoły datuje się na rok 1868, z tego okresu po-
chodzi bowiem pierwsza wzmianka o placówce. W publi-
kacji Augusta Szczurowskiego „Skorowidz powiatu jaro-

sławskiego na rok 1902" można odnaleźć adnotację o istniejącej 
w owym czasie dwuklasowej, filialnej szkole mieszanej położonej 

145 lat bogatej historii 

20 listopada w Miejskim Przedszkolu Nr 9 odbył się V 
Przedszkolny Przegląd Piosenki o tematyce jesiennej. 
Swoje umiejętności zaprezentowały 3,4 i 5-cio latki z ja-
rosławskich przedszkoli. 

Przegląd piosenki powstał z inicjatywy dyrektor MP Nr 9 
Agaty Kolasa-Skiba. W tym roku miała miejsce już piąta 
edycja wydarzenia. W przeglądzie wzięły udział dzieci z 

przedszkoli nr 1,4,8,10,12 i 9. Mali artyści zaprezentowali pio-
senki o jesieni, a każdy z nich otrzymał I miejsce. Nagrodami były 
kolorowe dyplomy, upominki i zdrowe jabłka ufundowane przez 
rodziców i nauczycieli. Dzięki takiemu wydarzeniu najmłodsi 
wprowadzani są w sposób naturalny w „świat muzyki", ich twór-
cza aktywność jest jednocześnie czynnikiem stymulującym dal-
szy rozwój. 

Monika Polita

Przedszkolaki o jesieni

na przedmieściu Leżajskim, 
której patronował Stanisław 
Staszic. Wówczas w muro-
wanym budynku uczyło się 
117 uczniów. Jak możemy 
przeczytać w najstarszej 
kronice szkoły, obejmują-
cej lata 1923-1950, pisanej 
przez ówczesnego jej dy-
rektora Jana Kilarskiego: 
„W czasie wielkiej wojny, 
cofające się wojska austro-
węgierskie spaliły wszystkie 
osiedla gospodarskie na 
całem przedmieściu Dol-
no - leż., nie oszczędziwszy 
nowego pięknego budynku 
szkolnego". Natomiast 13 
września 1939, po wybu-
chu drugiej wojny świa-

towej, budynek był kwaterą żołnierzy hitlerowskich. To tylko 
część bogatej historii placówki, o której możemy przeczytać  
w folderze wydanym z okazji 145-lecia szkoły. O historii oraz  
o wspomnieniach dotyczących „siódemki" opowiadali również 
jej absolwenci podczas uroczystości jubileuszowych. Jak podkre-
ślił Zenon Skrzypek, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 7: - Gdy po-
wstała inicjatywa zorganizowania tego jubileuszowego zjazdu 
zainteresowanie przeszło nasze najśmielsze oczekiwania. Oka-
zuje się, że potrzebujemy tych wspomnień, potrzebujemy tych 
spotkań, potrzebujemy tych powrotów do tej szkoły z lat dzieciń-
stwa. Dyrektor w wystąpieniu wspomniał również o swoich po-
przednikach: - W duchu wdzięczności chylimy czoła przed dyrek-
torami tej szkoły, których los związał z „przedmieściem" na wiele 
lat, chylimy czoła przed nauczycielami, wychowawcami, którzy 
niekiedy całe swoje zawodowe życie poświęcili „siódemce".  
W ramach podziękowania za nowoczesne i profesjonalne prowa-
dzenie szkoły z rąk burmistrza Andrzeja Wyczawskiego dyrektor 
odebrał okolicznościowy list gratulacyjny wraz z życzeniami po-
myślności i nigdy niegasnącej pasji. W uroczystości obok burmi-
strza Andrzeja Wyczawskiego uczestniczył jego zastępca Bogdan 
Wołoszyn oraz naczelnik Wydziału Edukacji i Kultury Fizycznej 
Magdalena Lehnart. Oficjalne obchody jubileuszowe poprzedzi-
ła Msza św. w kościele parafialnym św. Teresy od Dzieciątka Je-
zus koncelebrowana przez proboszcza ks. Tadeusza Zycha. 

Monika Polita
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26 listopada Szkoła Podstawowa nr 
4 obchodziła swoje święto. Przełom 
listopada i grudnia to ważny czas dla 
placówki, skupiają się wówczas rocz-
nice dwóch istotnych wydarzeń: po-
wstania szkoły oraz śmierci Stefana 
Żeromskiego, jej patrona. 

W uroczystości z ramienia Urzędu 
Miasta uczestniczyła Magdale-
na Lehnart, naczelnik Wydziału 

Edukacji i Kultury Fizycznej. W imieniu 
burmistrza Andrzeja Wyczawskiego oraz 
jego zastępcy Bogdana Wołoszyna wrę-
czyła ona na ręce Filomeny Góreckiej-
Bedla, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 4 
okolicznościowy list gratulacyjny, w któ-
rym czytamy m.in.: „Z ogromną satysfak-
cją i radością przekazujemy serdeczne po-

dziękowania za codzienny trud wkładany w wychowania  
i nauczanie młodego pokolenia. Przekazywana wiedza (...) 
pozwala na uzyskanie wysokich wyników i miejsc, co jest 
świadectwem poświęcenia, zaangażowania i wytężonej 
pracy grona pedagogicznego. Do wyrazów uznania pra-
gniemy dołączyć życzenia dla całej społeczności szkolnej." 
Uroczystość uświetnił występ artystyczny w wykonaniu 
uczniów szkoły.

Monika Polita

Akademia  
Uśmiechu

Światowy Dzień Rzucania Palenia przypada zawsze w trze-
ci czwartek listopada. Wszystko zaczęło się w 1974 roku  
z inicjatywy dziennikarza Lynna Smitha, który zaapelował 

do czytelników swojej gazety, aby przez jeden dzień nie palili 
papierosów. W efekcie, aż 150 tysięcy ludzi spróbowało przez 
jedną dobę wytrzymać bez palenia. Nie wszystkim się udało, 
jednak Amerykańskie Towarzystwo do Walki z Rakiem, pod-
chwyciło temat i trzeci czwartek listopada uznało za Dzień Rzu-
cania Palenia. W tym roku, w przeddzień tego dnia uczniowie 
kl. V b Szkoły Podstawowej Nr 6 odwiedzili Urząd Miasta Ja-
rosławia, gdzie zachęcali dorosłych do wykonania testu -  czy 
jestem uzależniony, mówili o swoich potrzebach życia w środo-
wisku wolnym od dymu tytoniowego, wręczali ulotki, listy oraz 
własnoręcznie zrobione plakaty.

Monika Polita

Pamiętali o Dniu  
Rzucania Palenia
20 listopada uczniowie jarosławskich szkół i przedszkoli 
promujących zdrowie przypominali o obchodach Świa-
towego Dnia Rzucania Palenia. Z tej okazji młodzież ze 
Szkoły Podstawowej nr 6 odwiedziła Urząd Miasta. 

S. Żeromski jej patronuje

W spotkaniu, oprócz burmistrza  miasta i jego zastępcy, 
uczestniczyli m.in. radny Rady Miasta Janusz Szkody 
oraz komendant Straży Miejskiej Andrzej Jędrejko. Pa-

sowanie na „przedszkolaka" było przeżyciem nie tylko dla dzieci, 
ale również ich rodziców. Zaproszeni goście obejrzeli program 
artystyczny w wykonaniu najmłodszych i zwiedzili przedszkole. 
Burmistrz na ręce dyrektor placówki, Elżbiety Gaweł przekazał list 
gratulacyjny, w którym życzył dzieciom, aby nowy rozdział w ich ży-
ciu przyniósł wiele radosnych chwil wypełnionych zabawą i nauką, 
natomiast dyrekcji i pracownikom dalszego owocnego rozwoju 
przedszkola, efektów dydaktycznych oraz uznania  wychowanków. 

Magorzata Młynarska

14 listopada burmistrz Andrzej Wyczawski oraz za-
stępca burmistrza Bogdan Wołoszyn odwiedzili Niepu-
bliczne Przedszkole „Akademia Uśmiechu”. Okazją do 
spotkania z najmłodszymi było uroczyste pasowanie 
na ucznia.  
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Zmagania odbywały się w czterech kategoriach: plastycz-
nej, literackiej, recytatorskiej i piosenki satyrycznej. Wszy-
scy uczestnicy walczyli o zwycięstwo w swoich kategoriach 

oraz o główną nagrodę konkursu – „Złotą Szpilę”. W tym roku 
nagroda ta powędrowała do przemyślanki Aleksandry Berna-
tek, która zaprezentowała bardzo wysoki poziom warsztatowy 
oraz dojrzałą interpretację utworów satyrycznych w obydwu 
kategoriach, w jakich się zaprezentowała – w recytacji i pio-
sence satyrycznej. Jej sceniczne obycie zachwyciło zarówno ju-
rorów jak i publiczność. Rozstrzygnięcie Turnieju Plastycznego 
nastąpiło już 28 października. Prace rysunkowe tej edycji kon-
kursu przedstawiały bardzo wysoki poziom, szczególnie w kate-
gorii średnich szkół artystycznych. Poziom był tak wyrównany, 
że Jury zmuszone było przyznać dwie pierwsze i dwie drugie na-
grody. Duża ilość bardzo dobrych prac to doskonała prognoza 
na następne konkursy i potwierdzenie, że młodzi ludzie krytycz-
nym okiem satyry obserwują rzeczywistość i trafnie ją komen-
tują, wykorzystując ostrza Szpili. Jury, któremu przewodniczył 
znany rysownik i satyryk Henryk Cebula, oceniając 200 prac, 
przyznała w kategorii uczniów i studentów szkół artystycznych 

„Złota Szpila”
23 listopada w gościnnych progach Centrum Kultury  
i Promocji w Jarosławiu odbył się finał XVI Ogólnopol-
skiego Turnieju Satyry im. Ignacego Krasickiego „O Złotą 
Szpilę”, którego organizatorem było Centrum Kulturalne 
w Przemyślu.

I nagrodę ex aequo Sylwii Grzelakowskiej z ZSP w Jarosławiu  
i Agacie Ogierman z ZSP w Katowicach, II nagrodą podzieliły 
się Paulina Sobel i Zuzanna Lichota - obie z ZSP w Katowicach, 
III nagrodę otrzymała Julia Kempa z Mysłowic. W kategorii do-
rosłych I nagrodę przyznano Michałowi Graczykowi z Nysy, II 
nagrodę Mirosławowi Hajnos z Kożuchowa, a III nagrodę Jacko-
wi Frąckiewiczowi z Widawy. Ponadto jurorzy wyróżnili jeszcze 
kilkanaście nadesłanych prac (pełny protokół na www.ck.prze-
mysl.pl). Wszystkie nagrodzone i wyróżnione prace będzie moż-
na oglądać w PUB Galeria „Pirania” w Jarosławiu do końca 2013 
r. Z kolei 4 listopada rozstrzygnięto Turniej Literacki. Komisja w 
składzie: Damian Kierek, Krzysztof Kubaszek, Andrzej Skibniew-
ski, po zapoznaniu się z 35. zestawami tekstów nadesłanymi na 
konkurs, uhonorowało I nagrodą Rafała Rosoła z Poznania, II 
nagrodą Zbigniewa Witosławskiego z Gorzowa Wielkopolskie-
go , dwiema równorzędnymi III nagrodami Wojciecha Wojnara 
z Wrocławia i Zofię Nowacką – Wilczek z Lublina. Całość kon-
kursowych zmagań wieńczył 23 listopada Turniej Recytatorski 
i Piosenki Satyrycznej, w którym laury zbierali uczniowie szkół 
gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz dorośli. Jury w skła-
dzie: Halina Paszkowska, Damian Kierek, Marek Rębacz i Jacek 
Marcińczak, przyznało następujące nagrody: I nagrodę Izabe-
li Krubnik z Lubaczowa, II nagrodę Annie Sopel z Lubaczowa, 
wyróżniono: Angelikę Kolasę z Lubaczowa, Katarzynę Wach  
z Lubaczowa i Julię Kaliciak z Jarosławia. W kategorii szkół po-
nadgimnazjalnych: I nagrodą uhonorowano Aleksandrę Berna-
tek z Przemyśla, II nagrodą Karola Łozińskiego z Przemyśla, III 
nagroda przypadła Janowi Mazepie z Lubaczowa. Jury postano-
wiło także wyróżnić: Michała Supersona z Jarosławia, Justynę 
Rokosz z Lubaczowa. W kategorii dorosłych nagrodzono I miej-
scem Dorotę Libuszowską z Jasła oraz wyróżniono Alicję Kunert 
z Przemyśla. W kategorii piosenka satyryczna jury postanowiło 
uhonorować: I nagrodą Aleksandrę Bernatek z Przemyśla, wy-
różnić: Huberta Reczka z Jasła i Magdalenę Piątek z Rzeszowa. 
Nagrody i wyróżnienia zostały ufundowane przez organizatora 
Turnieju - Centrum Kulturalne w Przemyślu. Warto podkreślić, 
że ta ciesząca się dużym uznaniem impreza jest wartościowym 
przedsięwzięciem kulturalnym, ponieważ jego formuła pozwa-
la uczestnikom zaprezentować talenty w różnych dziedzinach 
artystycznych, wyzwalać w nich kreatywność i wrażliwość oraz 
spojrzenie na otaczający nas świat trochę z przymrużeniem 
oka.

Jolanta Nowak

Znamy finalistów XVI Ogólnopolskiego Turnieju Satyry im. Ignacego Krasickiego
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Pełne ekspresji i delikatności - prace jarosławianki 
Barbary Gmiter można było podziwiać w Galerii 
Głównej u Attavantich w dniach 10-27 listopada br. 

Artystka jest jarosławianką. Po ukoń-
czeniu Liceum Sztuk Plastycznych 
im. St. Wyspiańskiego studiowała na 

Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie - Wy-
dział Grafiki w Katowicach. Dyplom uzyskała 
w 1971 r. Po ukończeniu studiów wróciła do 
rodzinnego miasta, podjęła pracę jako projek-
tant wyrobów dziewiarskich w ZPDz „Jarlan”. 
Za wzornictwo w dziewiarstwie otrzymywała 
liczne nagrody i wyróżnienia. W 1974 r. zo-
stała nauczycielem wystawiennictwa w PLSP.  
W latach 70. uczestniczyła w sześcioletnim 
ministerialnym kursie COPSA- metodyka nauczania rysunku, 
malarstwa w liceach plastycznych. Od 1979- 1981 pełniła funk-
cję zastępcy dyrektora „Plastyka”, a od 1981 r. funkcję dyrekto-
ra (dwa lata stanu wojennego, bez zastępcy) aż do 2002 r. Do-
skonale orientowała się w specyfice kształcenia artystycznego. 
Była pierwszą absolwentką jarosławskiego Liceum powołaną na 
stanowisko dyrektora. Dbała o wzajemną życzliwość, rodzinną 
atmosferę, która sprzyjała pracy kadry pedagogicznej, wynikiem 
czego szkoła zajmowała wysokie notowania na tle innych szkół 
plastycznych w Polsce. Wysoki poziom kształcenia zaowocował 
przyjęciami absolwentów na akademie artystyczne, po ukoń-
czeniu których zajmowali wysokie stanowiska naukowe, dydak-
tyczne na uczelniach artystycznych, w szkołach plastycznych,  
w administracji państwowej, placówkach związanych z kulturą 
i oświatą. W okresie 30-letniej pracy Barbara Gmiter współpra-
cowała z władzami miasta, stowarzyszeniami, szkołami, doma-
mi kultury, muzeum, itp. Prowadziła remonty i inwestycje uno-
wocześniające bazę szkoły. Za administracyjną i pedagogiczną 
pracę, wkład w rozwój szkoły otrzymywała liczne nagrody i oce-
nę szczególnie wyróżniającą.  W 2001 r. otrzymała nagrodę II 
stopnia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego za wybitne 
osiągnięcia w pracy dydaktyczno- wychowawczej i artystycznej.
Barbara Gmiter pomimo obowiązków związanych z pełnioną 
funkcją, była i jest osobą aktywną twórczo. Zrealizowała wiele 

Malarstwo
Barbary Gmiter

Tomasz Kisiel, historyk sztuki, absolwent jarosławskiego „Plastyka”  
o wystawie:

„Malarstwo a przede wszystkim rysunek Barbary Gmiter są 
zapisem intymnych, osobistych doznań i wzruszeń. Wysu-
blimowane, precyzyjne, delikatne oddają w pełni charakter 
Artystki, mającej również wielki wkład w rozwój jarosław-
skiego Liceum Sztuk Plastycznych, co poświadczył chociażby 
bardzo liczny udział absolwentów w wernisażu wystawy (do-
cierających z wielu zakątków kraju)... ta wystawa jest taka 
jak Autorka: ciepła, autentyczna, profesjonalna i frapująca”.

prac w zakresie projektowa-
nia dla urzędów, stowarzy-
szeń, zakładów pracy, min.: 
odznaka na otwarcie zakładu 
dla ZPDz „Jarlan”, odznaka 
„Za Zasługi dla Miasta Jaro-
sławia”, projekty sztandarów.  
W 2002 r. przeszła na emery-
turę. Swój czas poświęca pra-
cy artystycznej i społecznej. 
W 2011 r. wystąpiła z inicja-
tywą  konserwacji i renowacji 
prawie dwustuletnich pomni-
ków nagrobnych (dwadzie-
ścia sześć) na zabytkowym 
cmentarzu przykościelnym  
w Radawie. Całość prac zo-
stała ukończona w pierwszej 
połowie listopada 2013 r. przy 

współudziale mieszkańców Radawy. Prace artystyczne Barbary 
Gmiter znajdują się w kolekcjach państwowych i prywatnych,  
w kraju i zagranicą: Włochy- Rzym, Szwajcaria, Francja- La 
Bègude- de- Mazenc, Orange, Montèlimare, Instytut Kultury 
Polskiej w Paryżu, Dieulefit, Dania, Holandia, Stowarzyszenie 
Sztuk Pięknych w Przemyślu, Dubiecko, Zakłady Płyt Pilśniowych 
w Przemyślu, Muzeum-Kamienica Orsettich w Jarosławiu, Mu-
zeum w Przeworsku, BWA Przemyśl.

źródło: www.plastykwjaroslawiu.blogspot.com
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Wystawa podsumowująca rocz-
ną działalność "Galerii u Atta-
vantich" dostępna będzie do  

1 stycznia 2014 r. Na ekspozycji znajdują 
się wybrane prace artystów uznanych oraz 
debiutantów, które mogliśmy podziwiać 
w ciągu upływającego roku 2013. Są to: 
Stanisław Białogłowicz, Barbara Błońska, 
Tadeusz Błoński, Henryk Cebula, Jan Franci-
szek Ferenc, Maria Ferenc, Barbara Gmiter, 
Stanisław Górecki, Henryk Górecki, Justyna 
Grabowska-Błońska, Monika Kapusta-Wa-
liczek, Alicja Kłapa, Andrzej Krawczyk, Ry-
szard Ktemospski, Jan Maciej Maciuch, Kin-
ga Manowiec, Maria Mokrzewska, Jadwiga 
Mróz-Zasowska, Irena Oryl, Maria Piśko, 
Andrzej Rułka, Maria Siuta-Górecka, Alicja 
Snoch-Pawłowska, Marzena Stęc, Janusz 
Szatko, Elżbieta Śliwińska, Jerzy Ślusarz, 
Damian Waliczek, Agnieszka Włodarczyk-
Rułka, Renata Wota, Andrzej Wyczawski. 

REMINISCENCJE 2013
"Galeria u Attavantich" Centrum Kultury i Promocji w Jarosławiu oraz Autorzy zapraszają 
na wystawę REMINISCENCJE 2013. Prace można oglądać do 1 stycznia 2014 r.

Powrót do pasji sprzed lat

- Pasja to miłość, uwielbienie rzeczy, chwil, o których nie-
ustannie się myśli. Tak samo jest z moim zamiłowaniem 
do fotografii które narodziło się jeszcze w latach szkol-
nych i przetrwało do dziś. O tym, że moja pasja przetrwa-
ła próbę czasu przekonałem się trzy lata temu wyjeżdża-
jąc na wakacje do Chorwacji. Ten piękny i malowniczy 
kraj zainspirował mnie i na tyle zmobilizował, że znowu 
postanowiłem poswiecić fotografii trochę więcej czasu  - 
mówił burmistrz Andrzej Wyczawski podczas otwarcia wysta-
wy.  W „Galerii u Attavantich” można oglądać ponad 50 zdjęć 

Od 29 listopada do 12 grudnia „Galeria u Attavantich” 
Centrum Kultury i Promocji prezentowała wystawę foto-
grafii Andrzeja Wyczawskiego pt. „Moja Chorwacja 2013 
- okiem amatora”. Jest to debiut burmistrza Jarosławia, 
który od lat interesuje się fotografowaniem. O swojej 
pasji opowiadał podczas wernisażu, 28 listopada.

przedstawiających malownicze miejsca, uliczki, panoramy, 
krajobrazy, zabytkową architekturę chorwackich miast: Savu-

driji, Zambratiji, Novigradu, Franceskiji, Rovinj, Soline, Cavtatu,  
a przede wszystkim Dubrovnika. Dodatkowo znalazły się tu 
również fotografie z Medjugorie (Bośnia i Hercegowina). Całość 
utrzymana jest w typowo wakacyjnym klimacie, chociaż kilka 
prac przypomina oglądającym o skutkach nie tak odległej prze-
cież wojny domowej. Wśród zdjęć burmistrza miasta, jedno jest 
autorstwa żony Małgorzaty. - To typowo amatorskie zdjęcia, ale 
fotografując starałem się pamiętać o podstawowych zasadach 
kompozycji oraz wykorzystywać jak najpełniej technikę HDR re-
jestrującą obrazy w wysokim zakresie dynamiki. Wszystkie zdję-
cia wykonałem aparatem Canon EOS 650D i następnie podda-
łem cyfrowej obróbce. Mam nadzieję, że chociaż w części udało 
mi się pokazać piękno oraz magię Chorwacji i zabrać ogląda-
jących w podróż po tych wyjątkowych miejscach. Obecnie sta-
ram sie uchwycić w obiektywie uroki naszego miasta i liczę, że  
w przyszłym roku uda mi się przygotować kolejną wystawę  
- podsumowuje Andrzej Wyczawski.
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Do turnieju zgłosiło się 12 klubów i sekcji łucz-
niczych z woj. podkarpackiego, małopolskiego 
i lubelskiego, ostatecznie do walki o puchar 

przystąpiło 121 zawodników. Imprezę otworzył bur-
mistrz Andrzej Wyczawski, który życzył  wszystkim 
uczestnikom powodzenia w oddawaniu jak najlep-
szych strzałów. Po raz pierwszy na organizowane  
w Jarosławiu zawody mikołajkowe przyjechało aż 
trzech olimpijczyków: Jan Popowicz olimpijczyk  
z Montrealu, Maria Szeliga olimpijka z Moskwy oraz 
Paweł Szymczak olimpijczyk z Atlanty. O dobry na-
strój uczestników zadbał św. Mikołaj który obdarował 
wszystkich łuczników prezentami. Rywalizacja toczyła 
się w 4 kategoriach wiekowych oraz klubowej. Po raz 
pierwszy rywalizowano też w kat. łuków bloczkowych. 
Drużyny z Jarosławia i Makowiska, których trenerem 
jest Wiesław Kutyła nie były zbyt gościnne, bo z 10 
możliwych do zdobycia pierwszych miejsc wywalczyły 
aż 7. - Zawody były dla nas bardzo udane. Chciałbym 
serdecznie podziękować dyrekcji ZSDGiL w Jarosławiu 
za udostępnienie sali, oraz wszystkim którzy przy-
czynili się do sprawnego przeprowadzenia turnieju - 
mówi trener Kutyła.  Organizatorami imprezy byli UKS 
Tramp Jarosław, ZSTiO im. Stefana Banacha w Jaro-
sławiu, Urząd Miasta Jarosławia oraz Stowarzyszenie 
Nauka i Rozwój.

Tomasz Strzębała

VI Mikołajkowe Zawody  
Łucznicze

W hali sportowej ZSDGiL odbyły się VI Mikołaj-
kowe Zawody Łucznicze o Puchar Burmistrza 
Miasta Jarosławia. 

Tradycyjnie w święto niepodległości w Jarosławiu organizowany jest piłkar-
ski turniej służb mundurowych. W tym roku w rywalizacji wzięło udział 7 
drużyn: Komenda Powiatowa Policji, Jednostka Wojskowa, Urząd Miasta, 

Komenda Powiatowa Straży Pożarnej, O-I Huta Szkła Produkcja Polska S.A, Staro-
stwo Powiatowe oraz Merkury Market. Wszyscy obecni podkreślali wspaniałą at-
mosferę i walkę w duchu fair play. Końcowa klasyfikacja: 1. Jednostka Wojskowa; 
2. O-I Huta Szkła Produkcja Polska S.A; 3. KP Państwowej Straży Pożarnej; 4. KP 
Policji; 5. Urząd Miasta; 6. Starostwo Powiatowe; 7. Merkury Market. Nagrody in-
dywidualne otrzymali: Piotr PIŚKO (Straż Pożarna) - Najlepszy Bramkarz Turnieju; 
Kamil DĄBROWSKI (Jednostka Wojskowa) - Najlepszy Zawodnik Turnieju; Irene-
usz ADAMKIEWICZ (Huta Szkła) - Król Strzelców Turnieju (zdobywca 5 bramek). 

11 listopada br. w hali MOSiR odbył się kolejny Halowy Turniej Piłki 
Nożnej Służb Mundurowych o Puchar Burmistrza Miasta Jarosławia  
z okazji rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę. 

Okolicznościowe puchary, statuetki, medale oraz sprzęt 
sportowy, ufundowane przez Burmistrza Miasta, wręczył 
inspektor Marek Piotrowski. Dla wszystkich ekip uczestni-
czących w turnieju przewidziano także ciepły posiłek i na-
poje. Organizatorem imprezy był Urząd Miasta Jarosławia 
oraz Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Jarosławiu.     

EKF

Halowy Turniej  
SŁUŻB MUNDUROWYCH
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