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Bo w Jarosławiu dużo się dzieje 

S Ł O W O  W S T Ę P N E

S P I S  T R E Ś C I

Przygotowaliśmy dla Państwa pierwszy 
numer Kalejdoskopu Jarosławskiego – nowego 
czasopisma miejskiego. Jego formuła zakłada 
prezentowanie tego, co w ostatnich tygodniach 
miało miejsce, dziś dzieje się lub dopiero będzie 
odbywało się w Jarosławiu.

Chcemy w ten sposób przekazywać 
Państwu w rzetelny sposób informacje na temat 
inwestycji miejskich, działań podejmowanych 
przez poszczególne wydziały Urzędu Miasta 
Jarosławia czy spółki i instytucje przez niego 
nadzorowane – czyli wszystko to, co wpływa na 
popularyzację potencjału rozwojowego Gminy 
Miejskiej Jarosław.

Przyjęta formuła to odejście od formalnego 
języka, pełnego urzędowych sformułowań. 
Zależy nam, aby to pismo było dla Państwa 
atrakcyjne nie tylko wizualnie, ale również 

treściowo. Jesteśmy otwarci  na wszelkie 
opinie, a także propozycje tematów, które 
według Państwa powinny znaleźć się na 
łamach Kalejdoskopu. W ten sposób pragniemy 
stworzyć czasopismo z myślą o mieszkańcach 
Jarosławia, zawierające informacje ważne dla 
nich, turystów oraz inwestorów.

Kalejdoskop Jarosławski będzie 
bezpłatnym czasopismem, wydawanym 
regularnie przez Centrum Kultury i Promocji  
w Jarosławiu. Wierzymy, że nowoczesna forma 
graficzna, a także sposób przedstawiania 
tematów ważnych dla naszego miasta 
przypadnie Państwu do gustu. 

Zapraszamy do lektury pierwszego 
wydania!

Z wyrazami szacunku,
redakcja Kalejdoskopu Jarosławskiego

M i e j s k i  B u d ż e t  O b y w a t e l s k i
W tym roku  na  realizację  projektów  
z budżetu  obywatelskiego zabezpieczono 
600  tys.  zł – dowiedz się, co będzie zrobione.

Żo n i e r z  n i e z ł o m n y  -  m j r  K o b a
Ostatnie pożegnanie mjr Władysława 
Koby, oficera służby stałej Wojska 
Polskiego i Armii Krajowej.

M i e j s k i  O ś r o d e k  K u l t u r y
Kino, które wyświetla ogólnopolskie premiery, 
szeroka oferta dla dzieci i młodzieży i 
kreatywny zespół. Tak  dziś pracuje  MOK.
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Od stycznia zapłacimy 
mniej za wodę

Reorganizacja jarosławskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów 
i Kanalizacji przynosi pierwsze wymierne efekty. Wypracowane 
oszczędności pozwoliły na obniżenie opłat za wodę i ścieki. Dzięki 
obniżce jarosławianie zaoszczędzą w 2017 roku pół miliona złotych!

Zmiany organizacyjne wprowadzone z inicjatywy burmistrza  
w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji dały dobre efekty. Uzyskane 
oszczędności pozwoliły na to, aby obniżyć o 11 groszy cenę za metr 
sześcienny wody i ścieków, a dodatkowo o 2 złote opłatę abonamentową. 
Oznacza to, że w portfelach jarosławian pozostanie nieco ponad pół miliona 
złotych, ponieważ na taką kwotę szacuje się zmniejszenie wpływów PWiK  
z tytułu opłat za wodę i ścieki w 2017 r.

– Każdego roku na podstawie analiz finansowych tworzymy taryfę 
opłat za dostarczenie wody i odbiór ścieków. Dzięki uzyskanym w tym roku 
oszczędnościom możemy zapewnić mieszkańcom niższe ceny – powiedział 
Andrzej Wysocki, prezes PWiK.

Obniżenie cen wody i odbioru ścieków jest dobrą wiadomością, bo 
zazwyczaj koszty prowadzenia przedsiębiorstwa z roku na rok rosły, a zatem 
i wysokość opłat za wodę. 

– Z informacji uzyskanych od przedstawicieli przedsiębiorstw 
wodociągowych i gmin z Podkarpacia wynika, że w większości z nich 
rozważane będą raczej podwyżki cen. W najlepszym przypadku uda się 
pozostać przy obecnych stawkach. Tym bardziej cieszy, że możemy obniżyć 
ceny dla mieszkańców Jarosławia – zauważa A. Wysocki. 

Czy należy poprzestać na tym co już udało się uzyskać? Burmistrz 
Waldemar Paluch widzi to tak – Zrobiono krok we właściwą stronę, ale 
konieczne jest poszerzenie działalności PWiK o nowe typy usług, które dziś są 
zakupywane od podmiotów zewnętrznych. Tam, gdzie okaże się to opłacalne, 
należy dążyć do wykonywania zadań własnymi siłami. Pozwoli to ograniczyć 
wydatki na działania zewnętrzne.

Prezes PWiK potwierdza, że będzie nadal poszukiwał oszczędności. 
Zwraca jednak uwagę, że nie może to być traktowane jako jedyny cel 

Powstaje nowy system współpracy z NGO
Od kilku tygodni ustalane są nowe 

zasady przyznawania wsparcia finansowego 
organizacjom pozarządowym z terenu naszego 
miasta. Pomocą w utworzeniu nowego systemu 
służy m.in. Miejska Rada Działaności Pożytku 
Publicznego, organ opiniodawczy, który działa 
przy Burmistrzu Miasta Jarosławia.

NGO to skrót od angielskiego słowa „non-
government organisations”, czyli organizacje 
pozarządowe. Reprezentują one tzw. trzeci 
sektor, który nie nastawia się na zysk, niemniej 
jednak może uzyskiwać wsparcie publiczne na 
realizowanie istotnych zadań m.in. dla samorządu 
lokalnego. Przykładem niedawnej aktywności 
NGO-sów był Piknik Rodzinny nad Sanem.

– Zmiany w systemie rozdzielania funduszy są 

potrzebne, ponieważ dostajemy wiele sygnałów 
od mniejszych organizacji pozarządowych z terenu 
miasta, że pomimo wielokrotnej aplikacji o środki 
z budżetu miejskiego, nigdy ich nie uzyskali.  
W tej samej chwili mamy organizacje, którym 
finansowanie przyznawane jest co roku. 
Nowa formuła ma być otwarta dla wszystkich 
i wyrównać szanse – wyjaśnia Zbigniew 
Hanas, współprzewodniczący Miejskiej Rady 
Działalności Pożytku Publicznego.

Dziś NGO-sy zgłaszają wnioski z propozycją 
budżetowania danych zadań i potrzeb 
określonych przez Miasto. Te następnie są 
oceniane na komisjach i przyjmowane lub 
odrzucane przez Radę Miasta. Nowa propozycja 
zakłada zaś ogłaszanie przez Burmistrza 

konkursów na realizację zadań, w których 
startować będą mogły organizacje pozarządowe  
z terenu Jarosławia. Zgłoszone pomysły 
opiniować mieliby m.in. przedstawiciele 
NGO. Wśród innych propozycji MRDPP jest 
przyznawanie wsparcia dla NGO w postaci 
partycypacji we wkładzie własnym (w przypadku 
pozyskania przez nie dofinansowania). Kolejny 
pomysł polega na stworzeniu mini budżetu na 
projekty realizowane przez NGO.

Ostateczne zasady dotyczące naboru  
i oceny wniosków ustalone będą do końca 
bieżącego roku. Zanim przyjęte zostanie 
to rozwiązanie, odbędą się konsultacje ze 
stowarzyszeniami i podmiotami pozarządowi  
z terenu miasta.

działania przedsiębiorstwa. – Paradoksalnie, aby móc funkcjonować 
oszczędnie musimy inwestować, a to wiąże się z wydatkami. Będziemy jednak 
robili to tak, aby mieszkańcy Jarosławia w możliwie najmniejszym stopniu 
odczuwali ewentualne efekty tych inwestycji – zapewnia Andrzej Wysocki  
i od razu dodaje – W tym roku też robiliśmy inwestycje, a mimo to ostatecznie 
udało się zaproponować niższą cenę za wodę.

W 2017 roku opłaty na rzecz PWiK będę kształtować się następująco:
• było 4,99 zł za m3 – będzie 4,88 zł za m3 wody (o 11 groszy mniej),
• było 4,88 zł za m3 – będzie 4,77 zł za m3 odprowadzonych ścieków  

(o 11 groszy mniej),
• było 10,17 zł miesięcznie – będzie 8,04 zł za abonament miesięczny  

(o 2,13 zł mniej).

11 groszy mniej za wodę i ścieki oraz 2 złote mniej 
za opłatę abonamentową – to nowa taryfa opłat za wodę
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Miasto uzyskało dofinansowanie 
na zakup oraz wyposażenie szkolnych 
pracowni komputerowych i pracowni 
nauk przyrodniczych. Uczniowie szkół 
podstawowych i gimnazjalnych będą mogli 
korzystać z nich jeszcze w tym roku szkolnym.

Dofinansowanie w kwocie 990 079,96 zł 
przyznane zostało na innowacyjny projekt 
modernizacji szkół podległych Gminie Miejskiej 
Jarosław. Projekt obejmuje zakup wyposażenia 
pracowni komputerowych – w każdej z sześciu 
szkół objętych projektem – i dwóch pracowni  
z zakresu nauk przyrodniczych 

W każdej pracowni komputerowej 
znajdzie się m.in. 25 komputerów, serwer  
z oprogramowaniem, urządzenie wielofunkcyjne 
– kopiarka, skaner i drukarka oraz projektor,  
a w pracowni przyrodniczej m.in. tablice 
interaktywne, laptopy z odpowiednim 
oprogramowaniem, wizualizery, cyfrowe 
mikroskopy, zestawy do przeprowadzania 
doświadczeń, oprogramowanie i czujniki 
tematyczne. 

Poza zakupem wyposażenia projekt 
uwzględnia także przeprowadzenie warsztatów 
dydaktycznych, które poprowadzą specjaliści  
z Fundacji Wsparcia Edukacji przy Stowarzyszeniu 
Dolina Lotnicza. Współpraca z Fundacją 
obejmować będzie również organizację Małego 
Festiwalu Szkół Podstawowych i Gimnazjalnych. 

Jego celem będzie zaprezentowanie ciekawych 
eksperymentów wymyślonych przez uczniów, 
korzystających z nowych pomocy naukowych.

Burmistrz Waldemar Paluch: 
Składamy wiele wniosków do zewnętrznych 
podmiotów o dofinansowanie inwestycji  
w Jarosławiu, w tym dotyczących tak ważnej 
dziedziny jak oświata. Uzyskane z projektu środki 
to poważne wsparcie dla jarosławskich szkół, 
przekładające się na nowe możliwości edukacyjne, 
z których skorzystają setki uczniów. 

Nowa brama wjazdowa, odświeżone 
pomieszczenia biurowe, nowe plansze 
reklamowe stacji benzynowej – to tylko 
niektóre efekty zakończonego właśnie remontu  
w  Miejskim Zakładzie Komunikacji.

Przez ostatnie tygodnie w MZK prowadzone 

były prace inwestycyjne. Wykonano remont 

bramy wjazdowej do zakładu, wraz z wymianą 

elementów ogrodzenia furtki oraz położono 

nową nawierzchnię asfaltową. – Wymiana 

była potrzebna, aby poprawić widoczność przy 

wyjeździe z zakładu dla autobusów i pojazdów 

korzystających ze stacji paliw czy obsługi pojazdów 

– wyjaśnia Władysław Gruba, prezes MZK.  

Oprócz tego w budynkach administracyjnych 

przeprowadzono remont pomieszczeń sanitarno-

socjalnych. – Wymieniliśmy instalację elektryczną. 

Poprzednia, blisko stuletnia, średnio dwa razy 

w tygodniu szwankowała. Dlatego problem był 

pilny do rozwiązania – argumentuje prezes MZK. 

Zmiany są także na zewnątrz – postawiono nowe 

plansze reklamowe do Stacji Paliw oraz Stacji 

Obsługi Pojazdów – wszystko po to, by kierowcy 

dowiedzieli się o tych usługach świadczonych 

przez MZK. W tym roku zaplanowana jest 

jeszcze wymiana części okien w budynku 

administracyjnym oraz modernizacja sieci 

elektrycznej – parter budynku administracyjnego, 

wymiana instalacji i tablic rozdzielczych. To nie 

koniec modernizacji – wykonano już bowiem  

4 wstępne kosztorysy szacunkowe na realizację 

robót budowlanych w budynku stacji obsługi 

(dawna gazownia), budynku administracyjnym 

i gospodarczym oraz na remont placów i miejsc 

postojowych autobusów. Warto wspomnieć 

także, że od niedawna działa nowa strona 

internetowa MZK, na bieżąco aktualizowana, 

zawierająca informacje o rozkładzie jazdy 

autobusów.

Inwestycje i remonty w MZK

Milion złotych dla jarosławskich szkół

Projekt objął 6 szkół :

1. Szkoła Podstawowa nr 4  

im. Stefana Żeromskiego

2. Szkoła Podstawowa nr 6  

im. Piotra Skargi

3. Szkoła Podstawowa nr 10  

im. Wojska Polskiego

4. Publiczne Gimnazjum nr 2  

im. ks. Stanisława Konarskiego

5. Zespół Szkół im. Jana Pawła II

6. Zespół Szkół Ogólnokształcących 

im. Książąt Czartoryskich

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 10  
w Jarosławiu, Wanda Czerwiec:
Aktualnie posiadamy zużyte i przestarzałe, 
nieprzystające do obecnych czasów 
pracownie komputerowe. Teraz sprzęt ten 
będzie zupełnie nowej generacji, sprzężony  
z tablicami multimedialnymi, co pozwoli  
o wiele efektywniej prowadzić zajęcia. Dzięki 
rozwiązaniom interaktywnym lekcje te będą 
prowadzone w sposób znacznie ciekawszy niż 
dotychczas. To naprawdę duża korzyść dla 
uczniów naszej szkoły.
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W blasku biało-czerwonej iluminacji 
ratusza i pochodni jarosławianie świętowali 
w tym roku 98. rocznicę odzyskania 
niepodległości. 11 listopada tradycyjnie miał 
wymiar patriotyczny i już po raz drugi rynek 
był centrum oficjalnych uroczystości.

Kwiaty złożono pod tablicą na budynku 

MOK, upamiętniającą 20. rocznicę wyjścia 

z Ziemi Jarosławskiej Kompanii Legionów 

w boje o wolność Ojczyzny, następnie pod 

kopijnikiem poświęconym pamięci mjra Leona 

Czechowskiego. Przed Mszą św. uczniowie 

szkół podstawowych i gimnazjaliści rozdawali 

własnoręcznie przygotowane kotyliony i kokardy 

w barwach narodowych.

Przed ratuszem rozświetlonym na biało-

czerwono, burmistrz miasta Waldemar Paluch 

mówił – To symboliczny dzień zadumy, złożenia 

hołdu bohaterom, którzy oddawali życie, by 

suwerenna Polska wróciła na mapę Europy. Tak 

ogromny zryw narodowy i determinacja Polaków, 

musiały w końcu przynieść efekt i po długich 123 

latach niewoli nareszcie przyszła upragniona 

wolność. Wywalczyli ją nasi przodkowie, a wśród 

nich jarosławianie, którzy wstępowali do Legionów. 

13 września 1914 roku 140-osobowa drużyna pod 

dowództwem Serafina Dobrzańskiego wyruszyła z 

Jarosławia do Krakowa i wzięła udział w walkach 

w składzie Żelaznej Karpackiej Brygady.

Dla uczczenia 98. rocznicy odzyskania 

niepodległości odczytano Apel Poległych, 

żołnierze oddali salwę honorową. Na zakończenie 

uroczystości pod tablicą na ratuszu kwiaty 

złożyli m.in.: parlamentarzyści, przedstawiciele 

władz wojewódzkich i powiatowych, burmistrz 

Waldemar Paluch wraz z zastępcami Wiesławem 

Pirożkiem i Dariuszem Traczem, radni na czele  

z przewodniczącym Januszem Szkodnym, służby 

mundurowe, delegacje instytucji, organizacji, 

stowarzyszeń i szkół, harcerze. Uwieńczeniem 

uroczystości był koncert w sali lustrzanej CKiP 

Reprezentacyjnego Chóru „Jarosław”.

Aby park znów był atrakcyjny

11 listopada - manifestacja polskości

Jarosławski Park Miejski jest miejscem 
wyjątkowym. Liczy już przeszło sto lat, ale 
pomimo tego ciągle niemal w całości wygląda 
tak, jak to zaplanowali jego założyciele. Bieg 
czasu zrobił jednak swoje i najwyższa pora na 
odnowę tego szczególnego miejsca.

Park Miejski jest postrzegany przez wielu 
mieszkańców i turystów jako jedno z najbardziej 
atrakcyjnych miejsc do spędzania wolnego 
czasu. Spora część jarosławian woli jednak 
omijać go szerokim łukiem – zwłaszcza, gdy 
zapadnie zmrok. Władze Jarosławia chcą to 
zmienić.

Przez kilka ostatnich miesięcy urzędnicy 
miejscy opracowywali nową koncepcję 
zagospodarowania Parku. W rezultacie 
powstał plan funkcjonalno-użytkowy oraz 
złożono wniosek na dofinansowanie projektów 
inwestycyjnych, których przeznaczeniem są 
zmiany w miejskim ogrodzie spacerowym.

I etap odnowy 
Wszelkie zmiany, z uwagi na zabytkowy 

charakter Parku, muszą być prowadzone pod 
nadzorem Podkarpackiego Wojewódzkiego 
Konserwatora Zabytków. W pierwszej części 
renowacji, prace obejmują odnowę małej 
infrastruktury – mowa tu o ścieżkach i alejkach 
o powierzchni blisko 10 tys. m2. Oprócz tego w 
Parku mają pojawić się stojaki na rowery, leżaki, 
kosze na śmieci, nowe ławki, latarnie i – co ważne 
– 20 kamer monitoringu miejskiego. – Zależy 
nam, aby Park stał się atrakcyjny i przyjazny 
dla rowerzystów, spacerowiczów, turystów oraz 
wszystkich mieszkańców Jarosławia, którzy 
chcieliby w bezpieczny i relaksujący sposób 
spędzać czas wolny – wyjaśnia Waldemar Paluch. 
Koncepcja zakłada ponadto stworzenie miejsc 
edukacyjnych dla dzieci, a także naturalnego 
placu zabaw z labiryntem roślinnym czy 
ogrodem pszczelim. Kolejnym elementem tych 

zmian jest odnowa roślinności, w tym nowe 
nasadzenia, by poprawić wizualną stronę Parku.
II etap odnowy

Zadania do realizacji wskazane w pierwszym 
etapie odnowy koncentrują się na podniesieniu 
atrakcyjności wizualnej i użytkowej Parku. 
Prace przewidziane w drugim etapie skupiają 
się z kolei na wprowadzeniu urozmaiceń  
w jego ofercie. Wśród propozycji znajduje się 
m.in. budowa tężni solankowych, które miałyby 
znajdować się niedaleko głównego wejścia. 
Stwarzałyby one możliwość uzupełniania 
niedoboru jodu w organizmie. Zaproponowano 
także utworzenie punktu handlowo-usługowego 
(kawiarnio-lodziarni) na terenie Parku.

Władze oczekują na weryfikację wniosku 
o dofinansowanie pod kątem formalnym.  
W przypadku pozytywnego rozpatrzenia oraz 
przyznania środków, pierwsze poważne zmiany 
rozpoczną się w przyszłym roku.
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Dodatkowe środki 
dla dzielnic Jarosławia

W bieżącym roku w mieście realizowane są 
liczne inwestycje i remonty, obejmujące takie 
przedsięwzięcia jak np. budowa ulicy Chrobrego 
(obok Zakładów Mięsnych), nowe place zabaw 
na osiedlach, remont Bramy Krakowskiej czy 
zadania wynikające z propozycji zgłoszonych  
w Budżecie Obywatelskim. Jednak dla 
przeciętnego mieszkańca Jarosławia najbardziej 
zauważalne zmiany to równy chodnik lub 
asfaltowa droga, po których najczęściej 
przemieszczają się z domu do pracy czy na 
zakupy. Naprzeciw takim potrzebom wychodzi 
roboczy program związany z doinwestowaniem 
wszystkich siedmiu dzielnic Jarosławia.

Program doinwestowania dzielnic rozpoczął 
się w połowie 2016 r., kiedy to nadwyżka 
budżetowa, wynosząca 8 mln zł, została oficjalnie 
potwierdzona. Burmistrz zadecydował, aby 
pieniądze z tej nadwyżki podzielić na różne 
ważne i pilne potrzeby Miasta. Wśród tych potrzeb 
zostały uwzględnione inwestycje w miejscach, 
które jarosławianie zgłaszali od lat, ale bez 
rezultatu.

W tym roku w każdej z siedmiu dzielnic 

Jarosławia inwestowane jest dodatkowo po 200 
000 zł, z przeznaczeniem na remont i budowę 
infrastruktury drogowej – chodników i ulic. 
W pierwszej kolejności modernizacją objęte 
zostały miejsca wymagające natychmiastowej 
interwencji, wskazane przez poszczególne Rady 
Dzielnic.

Procedury formalne, w tym przetargi, 
rozpoczęto jeszcze w czasie wakacji,  
a w ostatnich tygodniach wielu mieszkańców 
obserwowało ostatni etap tych prac. Do czasu, 
kiedy Państwo będą czytali te słowa, nowe, 
równe chodniki i utwardzone drogi budowane we 
wskazanych miejscach zostaną już zakończone. 
Dodać trzeba także, że ze względu na to, iż 
mieszkańcy korzystają z dróg na terenie Miasta 
nadzorowanych przez Starostwo, część nadwyżki 
budżetowej przeznaczono na wsparcie remontów 
także tych dróg. To jednak nie koniec.

Burmistrz zwrócił się do wszystkich 
przewodniczących Rad Dzielnic w Jarosławiu, 
aby przesłali kolejne propozycje najpilniejszych 
remontów i inwestycji, które w ich ocenie 
należy wykonać w poszczególnych dzielnicach. 

Lista rekomendowanych przez Rady prac 
remontowych jest już niemal kompletna i zostanie 
uwzględniona w projekcie przyszłorocznego 
budżetu miasta. Ostateczna decyzja o zgodzie na 
przeznaczenie środków na te inwestycje – a zatem 
zielone światło dla ich wykonania – zapadnie na 
sesji budżetowej, podczas której Rada Miasta 
przyjmie projekt budżetu na 2017 rok.

Zdaniem Burmistrza Waldemara Palucha
Wielu mieszkańców w czasie spotkań na 

ulicy lub w moim gabinecie, zgłasza mi potrzeby 
remontu konkretnych ulic czy chodników 
w ich miejscu zamieszkania. Doszedłem do 
wniosku, że działanie doraźne nie jest dobrym 
rozwiązaniem. Dlatego rozpocząłem realizację 
programu inwestycji w każdej dzielnicy Miasta,  
obejmującego remonty ulic i chodników. 
Ponieważ to mieszkańcy najlepiej wiedzą, które 
miejsca wymagają pilnego remontu, w wyborze 
najpilniejszych zadań do programu zdałem się na 
opinię Rad Dzielnic i ich propozycje. Cieszy mnie, że 
prace zmierzają ku końcowi, a w wielu miejscach 
już się zakończyły.

Burmistrz Waldemar Paluch zadecydował, by 1,4 mln zł z rekordowo wysokiej 

nadwyżki budżetowej przeznaczyć na inwestycje we wszystkich siedmiu 

dzielnicach Jarosławia. W każdej pod koniec roku odnowiono chodniki  

i ulice na kwotę około 200 000 zł.

Przy ul. Żołnierskiej wybudowano 
chodnik o długości ponad 300 metrów.

Odnowiona nawierzchnia ulicy Makary
liczy blisko 75 metrów długości
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Dzielnica nr 1
• Remont ul. Zgody,  

koszt: 16 370,56 zł
• Budowa łącznika ul. Pełkińska  

do Pogodnej, koszt: 69 757,67 zł
• Budowa chodnika pomiędzy  

ul. Podgórze i Okrzei, koszt wykonania: 
24 870,60 zł

Dzielnica nr 2
• Remont chodnika przy  

ul. Nartowskiej,
• Remont chodnika przy  

ul. Legionów, 
• Remont chodnika przy placu zabaw na 

os. Kopernika (dł. 171 m)
Łączny koszt inwestycji: 150 108,63 zł

Dzielnica nr 3
• Remont chodnika przy ul. Słonecznej, 

koszt: 66 238,48 zł
• Remont chodnika przy ul. 3 Maja, 

koszt: 48 610,21 zł
• Remont chodnika przy ul. Żołnierskiej, 

koszt: 68 268,62 zł
Dzielnica nr 4

• Remont ul. gen. Józefa Sowińskiego, 
koszt: 182 399,01 zł

Dzielnica nr 5
• Remont ul. Wyspiańskiego,  

koszt: 105 354,95 zł
• Remont ul. Ks. Jakuba,  

koszt: 19 542,49 zł
• Remont chodnika wraz  

z zabezpieczeniem słupkami 
drogowymi Alei Kasztanowej,  
koszt: 67 641,30 zł

Dzielnica nr 6
• Remont ul. Siarczyńskiego,  

koszt: 95 920,06 zł
• Budowa parkingu przy bloku  

nr 20 ul. Skarbowskiego,  
koszt: 50 501,91 zł

Dzielnica nr 7
• Remont ul. Batalionów Chłopskich  
• Remont ul. Dolnoleżajskiej  

w porozumieniu ze Starostwem 
Powiatowym

Łączny koszt inwestycji: 200 tys. zł

Szersza informacja dotycząca podziału Jarosławia na dzielnice dostępna jest pod adresem: www.jaroslaw.pl/dzielnice

Zestawienie inwestycji z podziałem na dzielnice Jarosławia

Dzielnica nr 6
Wyremontowana została 

ulica Siarczyńskiego (widoczna 
na zdjęciu) oraz zbudowano 
nowy parking dla mieszkańców 
bloku przy ulicy Skarbowskiego. 
Po rozstrzygnięciu przetargu 
łączny koszt tych inwestycji 
wyniósł około 150 tys. zł.

Dzielnica nr 2 
Wyremontowane zostały 

chodniki przy ul. Nartowskiej 
(widoczny na zdjęciu), Legionów 
oraz przy placu zabaw na osiedlu 
Kopernika. Łącznie to blisko 600 
metrów nowych chodników. Po 
rozstrzygnięciu przetargu łączny 
koszt tych inwestycji wyniósł 
nieco ponad 150 tys. zł.
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Utwardzone chodniki na cmentarzu przy ul. Krakowskiej 
to tylko część remontów wykonanych przez pracowników PGKiM

Prace remontowe zostaną zakończone
jeszcze w tym roku

Pracownicy PGKiM zagospodarowali 
także otoczenie kaplicy

Końcem września podpisana została umowa na remont zabytkowej 
Bramy Krakowskiej – dawnej bramy wjazdowej do Jarosławia, która 
usytuowana jest przy ulicy Grodzkiej. Prace związane z odbudową 
zakończą się jeszcze w tym roku.

W pierwszej kolejności odnowione zostaną mury fortyfikacji Bramy 

Krakowskiej wraz z tak zwaną koroną Bramy. Wymieniona zostanie także 

w części cegła na chodniku oraz odnowiona będzie elewacja betonowa, 

zabezpieczająca dziś Bramę przed osunięciem się skarpy.

Odnowa Bramy Krakowskiej połączona była także z pracami 

archeologicznymi nadzorowanymi przez Monikę Broszko. Prowadzono je 

w październiku, na początku remontu, i wtedy też natrafiono na ceramikę, 

kafle czy kości zwierząt – całość znalezisk datowana jest na XVII wiek. 

Remont jest finansowany z budżetu miasta oraz częściowo z pieniędzy 

uzyskanych od Podkarpackiego Konserwatora Zabytków. Prace mają 

zakończyć się w drugiej połowie listopada.

Odbudowa Bramy Krakowskiej 

Remonty jarosławskich nekropolii
Ostatnie dwa lata to dla jarosławskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki 

Komunalnej i Mieszkaniowej okres intensywnych prac remontowych na 
terenie miejskich cmentarzy  przy ulicach Krakowskiej i Cmentarnej.

W ubiegłym roku pracami remontowymi objęty był przede wszystkim 
Stary Cmentarz. Poprawiono jego funkcjonalności oraz estetkę. W tym roku 
główny ciężar prac przeniesiony został na Nowy Cmentarz. Wybudowano 
tam nowe schody od strony parkingu, położono chodniki z kostki w trzech 
alejkach, uporządkowano obejście kaplicy. Na poprawę estetyki wpłynęło 
usunięcie z jej sąsiedztwa pojemników na odpady,  położenie nowej kostki 
brukowej i  nowe nasadzenia krzewów. Uzupełniono też ubytki w pokryciu 
dachu kaplicy. Z kolei wokół budynku socjalnego położona została nowa 
kostka oraz wykonana została kanalizacja deszczowa. – Bardzo zależało 
nam, aby z wszystkimi tymi pracami remontowych zdążyć przed Dniem 
Wszystkich Świętych – wyjaśnia Franciszek Gołąb prezes PGKiM. – Wiele 
nich było potrzebnych od dawna, dlatego tym bardziej cieszy, że udało się 
nam je zrobić jeszcze przed 1 listopada. Inne zadania, bardziej estetyczne 

czy praktyczne – jak alejki czy uporządkowanie – może wydawać się, że nie 
były tak pilne, ale na pewno bardzo przydatne, bo sprawiają, że cmentarz 
będzie bardziej estetyczny – tłumaczy Franciszek Gołąb z PGKiM. Oprócz 
prac konserwatorskich, na Nowym Cmentarzu zamontowany został 
system monitoringu – zamontowano 16 kamer obejmujących większość 
powierzchni nekropolii. Jarosławski Nowy Cmentarz czekają jeszcze 
remont głównej bramy, odnowienie elewacji i dachów kaplicy oraz 
budynku socjalnego, a także wykonanie nowego ogrodzenia od strony  
ul. Krakowskiej, w miejsce starego, nie przystającego wyglądem do miejsca, 
któremu należna jest cześć i poszanowanie. 

Warto dodać jeszcze, że wiosną tego roku PGKiM wykonało 
gruntowne prace porządkowe na cmentarzu komunalnym przy  
ul. Grabarze, a na kilka dni przed 1 listopada jarosławskie Przedsiębiorstwo 
Wodociągów i Kanalizacji utwardziło parking oraz poprawiło drogę 
dojazdową na ten miejski cmentarz.
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Kolejne inwestycje z Budżetu Obywatelskiego

Przyszłe lato znów będzie kulturalne!

Przypomnijmy, że budżet obywatelski jest formą udziału 
mieszkańców w rozwoju miasta. Mają oni możliwość złożenia 
wniosków o realizację projektów w wybranym przez nich obszarze. 
Następnie prowadzone jest głosowanie wśród mieszkańców – pomysły 
z największą liczbą oddanych ważnych głosów wygrywają.

W tym roku weryfikacja projektów zgłoszonych w ramach Budżetu 
Obywatelskiego na 2017 r. zakończyła się 21 września. Dwa dni później 
została opublikowana ostateczna lista projektów do realizacji oraz lista 
projektów, które nie przeszły pozytywnie oceny merytorycznej. 

W tegorocznej edycji Budżetu na realizację wszystkich projektów 
została zabezpieczona kwota 600 tys. zł, przy uwzględnieniu pomysłów 
o różnej wartości – dzięki czemu Burmistrz Miasta zwiększył szansę na 
realizację również tych mniejszych inicjatyw. Wnioskodawcy zgłosili  
w sumie siedem wniosków – trzy na kwotę do 200 tysięcy złotych i cztery na 
kwotę do 40 tysięcy złotych. Jeden ze zgłoszonych projektów obejmował 
dwa zadania, z których po weryfikacji przez merytoryczne wydziały 
tylko jeden otrzymał pozytywną opinię. Odrzucony został również jeden  
z projektów do kwoty 40 tys. zł.

Wakacje już za nami, ale dziś wszystkich tęskniących za letnim 
wypoczynkiem w miłym towarzystwie kultury, możemy zapewnić – 
Kulturalne Lato w Mieście 2017 startuje już w czerwcu!

Kulturalne Lato to forma aktywnego spędzenia wakacji w Jarosławiu, 
w oparciu o specjalnie przygotowane na ten okres, różnorodne, bezpłatne 
wydarzenia – atrakcyjnie wypełniające wiele upalnych dni, a nawet nocy.  
W mijającym roku – dzięki dofinansowaniu Ministerstwa Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego – nie tylko zwiększono skalę i poziom 
podejmowanych dotychczas działań, ale także wprowadzono nowe 
inicjatywy. Wszystko to w jednej kreatywnej przestrzeni – usytuowanym na 
placu świętego Michała Skwerze Kultury!

– Uważam, że to wspaniały pomysł. Takie warsztaty i zajęcia – jeśli 
to tylko możliwe – powinny odbywać się w każde wakacje. Mieszkańcy 
przychodzą i nawet jeśli część z nich tylko obserwuje przebieg, to warto coś 
takiego kontynuować – mówiła podczas warsztatów batiku Urszula Katan, 
uczestniczka. W tym roku odbyły się tu aż 82 wydarzenia, z czego 17 przy 
udziale animatorów z Miejskiego Ośrodka Kultury. Oprócz tego, dzięki 
przekazaniu przez Miejską Bibliotekę Publiczną niemal 200 egzemplarzy 
książek, przez całe trzy miesiące funkcjonowania obiektu, pierwsza  
w mieście „Plenerowa Czytelnia” ściągała miłośników dobrej lektury.

Organizatorami projektu Kulturalne Lato w Mieście są: Burmistrz Miasta 
Jarosławia oraz Centrum Kultury i Promocji w Jarosławiu.

• Zagospodarowanie placu przed budynkiem SP nr 9
Projekt dotyczy ułożenia kostki brukowej na placu za budynkiem Szkoły 
Podstawowej nr 9, stworzenia parkingu oraz przejścia dla uczniów na plac 
zabaw. Łączna wartość tej inwestycji wyniesie 40 tys. zł.

• Modernizacja stadionu JKS cz. 3
Projekt dotyczy zakupu i montażu LED-owej tablicy wyników, wymiany 
zadaszenia krytej trybuny i ogrodzenia zewnętrznego stadionu, zakup  
i montaż piłkochwytu na boisku treningowym oraz renowacja murawy na 
stadionie. Jest to już trzeci etap inwestycji prowadzonych na stadionie JKS 
z budżetu obywatelskiego. Łączna wartość tej inwestycji wyniesie 200 tys. zł.

• „Aleja Kasztanowa” w ramach projektu „Zielona czytelnia”
W ramach jednego projektu zostały zgłoszone dwa zadania, z których 
modernizacja świetlenia w „Alei Kasztanowej” na os. Pułaskiego otrzymała 
opinię pozytywną. Planowana jest budowa oświetlenia, doposażenie  
w ławki i kosze na śmieci jako kontynuacja inwestycji dotyczącej rewitalizacji 
tego miejsca. Łączna wartość tej inwestycji wyniesie 40 tysięcy złotych.

• Remont fontanny na osiedlu 1000-lecia
Projekt zakłada remont fontanny na os. 1000-lecia, która ma stać się miejscem 
odpoczynku i integracji mieszkańców. Łączna wartość tej inwestycji wyniesie 
40 tysięcy złotych.

• Ścieżka edukacyjno-zdrowotna przy SP nr 7
Projekt dotyczy zagospodarowania placu przy Szkole Podstawowej nr 7. 
Planowane jest zamontowanie dodatkowych elementów m.in. huśtawek, 
karuzel, piaskownicy, utworzenie siłowni na świeżym powietrzu, tablic 
dydaktycznych dotyczących i historycznych wraz z posadzeniem Dębu 
Katyńskiego w ramach akcji „Dęby Pamięci”. Łączna wartość tej inwestycji 
wyniesie 40 tysięcy złotych.

• Przebudowa ulicy Drużynieckiej
Projekt obejmuje przebudowę ulicy Drużynieckiej wraz z przejściem dla 
pieszych oraz z jego oświetleniem. Planowana inwestycja ma na celu 
poprawę bezpieczeństwa oraz warunków dojazdu. Łączna wartość tej 
inwestycji wyniesie 200 tysięcy złotych.

Lista projektów w ramach Budżetu Obywatelskiego

Kulturalne Lato w Mieście 2017
startuje już w czerwcu
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Powstaje blok z niższymi 
kosztami ogrzewania

Nowe place zabaw

Jak to możliwe? Na dachu budynku zamontowane będą panele słoneczne, 

dzięki czemu koszty ciepłej wody i ogrzewania będą zdecydowanie niższe niż  

w zwykłym bloku. Na sprzedaż pozostało już zaledwie 22 mieszkania w bloku 

przy ul. Skarbowskiego (okolice Parku Miejskiego).

Cztery nowe place zabaw będą jeszcze w tym roku oddane do użytku jarosławian 

– trzy z nich wyposażone zostaną w atrakcje nie tylko dla dzieci i młodzieży, ale 

także osób dorosłych. Kolejne inwestycje w rekreację już w 2017 r.

Większość mieszkań jest już sprzedana bądź 

zarezerwowana – Chętnych nie brakuje, ponieważ 

lokalizacja jest bardzo atrakcyjna, a i cena od 

3000 zł do 3370 zł brutto za metr kwadratowy jest 

konkurencyjna – zaznacza Kazimierz Piotrowicz, 
prezes Jarosławskiego Towarzystwa 
Budownictwa Społecznego. Zakończenie 

budowy jest planowane na połowę przyszłego 

roku. W najbliższym czasie dokończony będzie 

drugi etap inwestycji – położony zostanie dach. 

Budynek docelowo będzie miał trzy piętra 

i 55 lokali mieszkalnych (jedno-, dwu- oraz 

trzypokojowych wraz z aneksem kuchennym),  

a takze kilka lokali usługowych na parterze. Do 

każdego z mieszkań przewidziana jest piwnica 

i bezpłatny dostęp do suszarni na poddaszu. 

Co więcej przed blokiem wybudowany zostanie 

parking dla jego mieszkańców.

W lokalach zamontowane będą okna 

pięciokomorowe oraz wysokiej klasy drzwi 

antywłamaniowe. – Dobrej jakości materiały 

budowlane sprawiają, że blok ten będzie 

naprawdę solidny i oszczędny – przekonuje 

do nowego obiektu prezes Jarosławskiego 
Towarzystwa Budownictwa Społecznego, 
Kazimierz Piotrowicz. – Wbrew krążącym 

plotkom nie przewidujemy miejsca pod mieszkania 

komunalne czy socjalne – podkreśla.

Zainteresowanych kupnem zachęcamy 

do kontaktu z prezesem JTBS (pod numerem 

telefonu: 604 451 128) lub wizyty w biurze JTBS, 

znajdującym się w budynku Miejskiej Biblioteki 

Publicznej Jarosławiu.

Na placach zbaw znajdą się huśtawki, zjeżdżalnie i inne atrakcje dla 

dzieci. Ponadto wybudowane zostanę mini boiska do gry w koszykówkę  

i piłkę nożną. – Na niektórych placach będą znajdować się urządzenia dla 

dorosłych. Chcemy w ten sposób stworzyć miejsce atrakcyjne nie tylko dla dzieci, 

ale również zachęcić osoby starsze do aktywności na świeżym powietrzu – wyjaśnia 

Wiesław Pirożek, zastępca burmistrza odpowiedzialny za kwestie inwestycyjne. 

Place wybudowane będą przy wsparciu środków ministerialnych. 

Gdzie powstają nowe place zabaw?

Osiedle Kopernika, Osiedle Słoneczne, 

Osiedle Braci Prośbów, Osiedle Pułaskiego
Nowy plac zabaw powstał 
m.in. na osiedlu Kopernika w Jarosławiu
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Żołnierz niezłomny-
mjr Władysław Koba

„Rak”, „Marcin”, „Tor”, „Żyła” – takich pseudonimów używał oficer służby stałej Wojska Polskiego i Armii 

Krajowej, działacz i ostatni prezesa Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość Okręgu Rzeszów, jarosławianina – 

major Władysław Koba. 

Po 67 latach od wykonania 
wyroku śmierci doczesne szczątki 
żołnierza niezłomnego uroczyście 
pożegnano w Jarosławiu,  
a następnie przewieziono na 
przemyski cmentarz, gdzie 
ostatecznie spoczęły. Zapraszamy 
na relację z tego wydarzenia. 
– Te uroczystości związane  
z pochówkiem majora Władysława 
Koby dla mnie osobiście są czymś 
więcej niż pracą, niż służbą (…) – 
mówił przy jarosławskim pomniku 
mjr Koby dr Dariusz Iwaneczko, 
dyrektor oddziału Instytutu 
Pamięci Narodowej w Rzeszowie. 
– To jest pewna powinność jaką 
musimy wypełnić wobec majora 
Koby i jego rodziny (…). Major 
Koba, jak też wszyscy działacze 
podziemia niepodległościowego, 
po wojnie mieli zostać skazani na 
zapomnienie i wymazani z kart 
polskiej historii.

– Tacy ludzie jak major Koba 
muszą być dla nas drogowskazem. 
Cześć jego pamięci! – podkreślał 
Bogusław Nizieński, sędzia 
Sądu Najwyższego w stanie 

spoczynku, który jako nastolatek 
wstąpił do plutonu Armii Krajowej  
kpt. Władysława Koby.

– Celebrujemy dziś preludium 
ostatniego pożegnania tego 
żołnierza niezłomnego urodzonego 
w Jarosławiu, a więc w sposób 
szczególny związanego z naszym 
miastem. (…). Dla majora 
Władysława Koby i pozostałych 
Żołnierzy Niezłomnych wojna  
z oczywistych powodów nie 
skończyła się w 1945 roku. 
Przysięgali wierność Ojczyźnie 
Wolnej i do końca życia stali 
na straży Jej honoru. Walki nie 
zaprzestali. Ceną było życie – 
zaznaczał burmistrz Waldemar 
Paluch.
Ordery i odznaczenia przy 
szczątkach

Pożegnanie mjr Koby odbyło 
się 16 września i rozpoczęło się 
Mszą świętą w jarosławskiej 
Bazylice Matki Bożej Bolesnej. Tam 
też wystawiono szczątki Majora, 
które zgodnie z ceremoniałem 
wojskowym ustawiono na 
katafalku. Obok zaprezentowano 

ordery, odznaczenia oraz 
zdjęcie Władysława Koby. 
Asystę przy trumnie i pomniku 
mjr. Władysława Koby pełnili 
żołnierze kompanii honorowej  
14 dywizjonu artylerii 
samobieżnej. Druga część 
uroczystości, odbyła się na 
skwerze przed pomnikiem mjr. 
Koby, u zbiegu ulic Krakowskiej  
i Cegielnianej.

– Wczoraj miałem okazję, przy 
wkładaniu Jego kości do trumny, 
pocałować Go pierwszy i ostatni 
raz w życiu – wyznał z wyraźnym 
wzruszeniem w głosie Wojciech 
Koba, syn majora.

Pod pomnikiem został 
odczytany Apel Pamięci, oddano 
również Salwę Honorową,  
a delegacje złożyły wieńce. Syn 
majora Wojciech otrzymał od 
jarosławskiego przewodnika 
Jerzego Czechowicza cenne 
rodzinne pamiątki – fotografie  
i dokumenty. 
Proces ekshumacji

Doczesne szczątki majora 
Władysława Koby zostały 

ekshumowane 7 września 2015 r. 
przez zespół profesora Krzysztofa 
Szwagrzyka na cmentarzu 
parafialnym w Zwięczycy (obecnie 
cmentarz komunalny przy  
ul. Podkarpackiej w Rzeszowie).

– Byłem przy tym kilkanaście 
godzin. Obserwowałem jak 
wyłaniają się z głębokości około  
40 centymetrów. Styczeń roku 1949 
był bardzo mroźny, nie chciało 
się kopać głębiej, ziemia była 
zamarznięta. A do tego, nie wiem 
czy żeby nie uciekli po śmierci, 
powiązani byli kablami. Profesor 
Szwagrzyk mówił, że czegoś 
takiego nie widział. Nawet na 
słynnej Łączce w Warszawie nie 
widział tak niegodnych pochówków 
– powiedział Wojciech Koba, syn 
Majora.

Prace przeprowadzono  
w ramach programu badawczego 
„Poszukiwania nieznanych 
miejsc pochówków ofiar terroru 
komunistycznego 1944-1956”. 
Rodzina zamordowanego 
otrzymała notę identyfikacyjną 
9 czerwca 2016 r. w Pałacu 

źródło: IPN
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Obserwowałem jak 

wyłaniają się 

z głębokości około 

40 centymetrów. 

Styczeń roku 1949 

był bardzo mroźny, 

nie chciało się kopać 

głębiej, ziemia była 

zamarznięta. 

Prezydenckim z rąk Szefowej Kancelarii Prezydenta 
RP, Małgorzaty Sadurskiej i Prezesa Instytutu Pamięci 
Narodowej Łukasza Kamińskiego.

W uroczystościach pogrzebowych w Jarosławiu 
i Przemyślu uczestniczyli mieszkańcy miasta oraz 
powiatu, liczne poczty sztandarowe organizacji 
pozarządowych, środowisk kombatanckich, szkół  
i partnerów społecznych. Przybyła również 
rodzina ze Szwecji – bratanica majora Jadwiga 
z mężem oraz bratanek Władysław z żoną.  Hołd 
jarosławskiemu bohaterowi złożyli posłowie, 
przedstawiciele władz wojewódzkich, powiatu  
i gmin, przedstawiciele duchowieństwa, dowódcy 
jednostek wojskowych, kombatanci i weterani, 
strzelcy, grupy rekonstrukcyjne, harcerze oraz 
młodzież szkolna, a także mieszkańcy Jarosławia.
Nie zabrakło również delegacji Zrzeszenia 
„Wolność i Niezawisłość” Obszar Południowy  
w Krakowie z Janem Brudem ps. „Szyszka” na czele, 
dla którego jak sam mówił major Władysław Koba 
„był bohaterem wszechczasów, bohaterem, którego 
nie da się skserować, niesamowitym wzorcem”.
Sylwetka mjr. Władysława Koby 1914-1949

Urodził się 8 stycznia 1914 r. w Jarosławiu, 
jako siódme dziecko w rodzinie Józefa i Rozyny. 
W 1932 r. zdał maturę i udał się do Szkoły 
Podchorążych Piechoty w Ostrowi Mazowieckiej-
Komorowie. Następnie służył jako dowódca plutonu  
w Jarosławiu. Wziął udział w kampanii w 1939 r. 
w walkach m.in. pod Pogroszewem, Umiastowem 
i w obronie twierdzy Modlin. Po kapitulacji 
przebywał w obozie przejściowym dla jeńców  
w Działdowie. Po zwolnieniu z obozu ukrywał się 
w okolicach Jarosławia. Niedługo później podjął 
działalność konspiracyjną. Najpierw jako oficer 
szkoleniowym na terenie Obwodu AK Jarosław,  
a od 1943 r. jako dowódca plutonu dywersyjnego 
i oficer dywersji Komendy Obwodu. Zorganizował 
szereg akcji zbrojnych i dywersyjnych. Po zajęciu 
Rzeszowszczyzny przez Sowietów poszukiwany był 
przez UB i NKWD. Jesienią 1944 r. został awansowany 
do stopnia kapitana. Działalność konspiracyjną 
kontynuował do 26 września 1947 r. kiedy to został 
aresztowany w Przemyślu przez funkcjonariuszy 
WUBP. Wyrokiem WSR w Rzeszowie z 21 października 
1948 r. skazany został na śmierć. Wyrok wykonano 
w więzieniu na Zamku w Rzeszowie 31 stycznia 
1949 r. Dopiero po latach, w 1992 r. wyrok ten, na 
mocy postanowienia Sądu Warszawskiego Okręgu 
Wojskowego uznano za nieważny. Był żonaty i miał 
dwójkę dzieci: Martę oraz Wojciecha. Wielokrotnie 
odznaczany. Władysław Koba zmarł jako żołnierz 
w stopniu kapitana. Podczas niedawnych 

wrześniowych uroczystości pogrzebowych został 
odczytany rozkaz Ministra Obrony Narodowej  
o pośmiertnym awansie na stopień majora.

Fragment listu Wojciecha Koby, syna majora 
Szanowny Panie Burmistrzu,

Pragnę w swoim i mojej rodziny imieniu złożyć na 
Pana ręce wyraz najserdeczniejszego podziękowania 
Panu osobiście, władzom Jarosławia, służbom miejskim 
i mieszkańcom miasta za przygotowanie i udział  
w uroczystościach pożegnania szczątków mojego 
Ojca – świętej pamięci mjr. Władysława Koby.

Dziękuję wspaniałej jarosławskiej młodzieży, 
która liczną obecnością i we wzruszającej formie 
zaprezentowała oprawę uroczystości (…).

Te wszystkie wydarzenia były i są dla mnie 
chwilami ogromnych wzruszeń i osobistych 
wspomnień, a nade wszystko szczerej wdzięczności 
dla Jarosławian za zachowanie w pamięci osoby 
mojego Ojca (…). 

Z wyrazami szacunku,
Wojciech Koba

Uroczystość pożegnani mjr. Władysława Koby miała miejsce 
pod pomnikiem poświęconym jego osobie, przy ul. Krakowskiej 
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Pomimo upływu lat MOK wielu osobom wciąż może kojarzyć się z poprzednią epoką, nudnymi i przydługawymi akademiami szkolnymi czy prowizorycznymi 
warsztatami. Na szczęście rzeczywistość jest zgoła odmienna. Dziś jarosławski MOK to tętniące atrakcjami dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych miejsce 
miejskiej kultury. Dowodem tego są chociażby atrakcje i spora rzesza korzystających z nich zaiteresowanych.  – Naprawdę nie możemy narzekać na frekwencję, 
bo zawsze mamy sporo uczestników wszelkich aktywności kulturalnych, jednak prawdą jest to, iż  bardzo często są to te same osoby. Zależy nam dlatego, aby 
zachęcić pozostałych mieszkańców Jarosławia i okolic do aktywnego korzystania z kultury – wyjawia Elżbieta Śliwińska, dyrektor MOK. Skoro ciągle wielu 
mieszkańców nie korzysta z oferty MOK, czas opowiedzieć, co tracą!

Kino, które wyświetla ogólnopolskie premiery, szeroka oferta 

dla dzieci i młodzieży, a także dynamiczny, kreatywny zespół. 

Własnie tak pracuje Miejski Ośrodek Kultury w Jarosławiu, 

który za sprawą trwających już od kilku lat inwestycji 

przeżywa swoją drugą młodość. 

Wyjaśniamy, dlaczego warto skorzystać z jego oferty!

Razem 
tworzymy 
kulturę!

Kinowe hity to tylko początek Warsztatami MOK stoi
W październiku tego roku każdy 

miłośnik filmów mógł zobaczyć takie 

produkcje kinowe jak „Wołyń” czy 

„Ostatnia rodzina” i to wszystko 

dostępne w Jarosławiu. Jest to możliwie 

odkąd wymieniony został projektor 

kinowy, dzięki któremu kino Ikar może 

konkurować z ogólnopolskimi kinami  

i puszczać premiery niemalże na równi 

z nimi.  – Staramy się wyświetlać filmy 

premierowo, tak jak to było ostatnio  

(film „Wołyń” – red.), gdzie tego samego 

dnia film wchodził na ekrany kin  

w wielu miastach w Polsce, w tym również  

w Jarosławiu – zaznacza Anna Sroka, 
odpowiedzialna za prowadzenie kina. 

Co ważne – ceny biletów w Jarosławiu, 

pomimo premierowego charakteru, są 

znacznie niższe niż np. w Rzeszowie. 

Nowością jest także oferta dla seniorów, 

czyli seanse wybranych filmów w Kinie 

Seniora. Warto pamiętać także o filmach 

skierowanych dla dzieci – najwierniejszej 

publiczności MOK – czy inicjatywie 

Czwartek z dobrym filmem.

Działalność ośrodka kultury to 

jednak nie tylko rozrywka w kinie. 

Na niemal każdą grupę wiekową 

czekają kulturalne atrakcje. Mowa tu  

o warsztatach fotograficznych, teatralnych, 

plastycznych, wokalnych i muzycznych. 

Wielu wychowanków MOK nie wyobraża 

sobie dzieciństwa bez uczestnictwa  

w tych zajęciach. Zresztą grupy 

prowadzone przez doświadczonych 

artystycznie instruktorów poznają 

nie tylko wiedzę z danego obszaru, 

ale przede wszystkim mają okazję 

rozwinąć się kulturalnie. Z kolei dla 

nieco starszego mieszkańca MOK 

ma ofertę wystaw fotograficznych, 

malarskich czy księgarnię w kamienicy 

Rynek 6. – Nie sposób przedstawić  

w kilku zdaniach co przygotowujemy 

dla jarosławian. Dopiero, gdy spojrzy się 

w kalendarium, człowiek uświadamia 

sobie, że to magiczne „coś” dzieje się u nas 

codziennie – tłumaczy dyrektor Śliwińska, 

która jednocześnie odsyła po więcej na 

stronę internetową MOK-u.

Ten zabytkowy projektor kinowy 
można podziwiać w foyer MOK



Sposób PWiK-u 
na sprawne zarządzanie

Poszerzenie zakresu świadczonych usług  
o prace drogowe, a także możliwość 
wykonywania wielu specjalistycznych 
prac wodociągowych bez konieczności 
wynajmowania firm zewnętrznyc – 
wszystko to przekłada się na znacznie 
sprawniejsze funkcjonowanie jarosławskiego 
Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji.

PWiK obrał nową strategię działania – nie 
skupia się już wyłącznie na kwestiach wodnych 
i kanalizacyjnych, ale także zwiększa zakres 
wykonywanych działań. Od kilku miesięcy  
wyposażony jest we własną maszynę do 
malowania pasów drogowych. – W tym roku 
wygraliśmy przetarg na odnowę linii drogowych 
w Jarosławiu, dlatego przy użyciu nowej maszyny 
odnowiliśmy wszystkie pasy drogowe w mieście. 
Dzięki posiadaniu tego urządzenia podobne usługi 
możemy świadczyć także poza Jarosławiem – 
zaznacza prezes PWiK Andrzej Wysocki. 

Z propozycją współpracy zgłaszają się 
nawet podmioty prywatne, zainteresowane  
malowaniem pasów parkingowych przy 
siedzibach firm. Taka maszyna to także szansa 
na oszczędności dla miasta, bo PWiK może 

wystartować w przetargu z korzystniejszą ceną – 
na koszt prac składa się jedynie wynagrodzenie 
pracowników.

Przedsiębiorstwo posiada także wał drogowy, 
dzięki czemu PWiK może utwardzać ulice i drogi w 
tańszy sposób – tak było z niedawnym remontem 
ulicy dojazdowej do cmentarza komunalnego na 
Garbarzach oraz nowym parkingiem. „Zestaw 
drogowy” uzupełnia jeszcze skraplarka do 
emulsji, która pozwala lepiej zabezpieczyć 
utwardzoną drogę. 

– Naszą zaletą jest to, że w przypadku 
wypadnięcia dziury na drodze możemy reagować 
bardzo szybko. Niemal od razu możemy wysłać 
ekipę, która naprawi ubytek – zauważa prezes 
Wysocki. Ponadto Przedsiębiorstwo kupiło mini 
koparkę – pomocna będzie ona przy wszelkich 
pracach przy przyłączach wodociągowych.  
– Wcześniej wszystkie takie wykopy robiliśmy siłą 
rąk. To zabierało czas i angażowało pracowników. 
Aby wykopać 30 metrów, cały dzień musiało przy 
tym pracować 5 pracowników. Teraz wystarczy  
30 minut i gotowe – podkreśla Andrzej Wysocki.

Oprócz prac drogowych, PWiK jest teraz 
w stanie samodzielnie prowadzić zadania 

inwestycyjne, obejmujące rozbudowę 
wodociągów i kanalizacji. – Oczywiście sami 
wszystkiego nie zrobimy, dlatego tam, gdzie 
potrzebny jest zaawansowany sprzęt, prace 
będziemy nadal zlecać na zewnątrz. Ale 
wprowadzone przez nas od tego roku rozwiązanie 
to i tak duża oszczędność – argumentuje Andrzej 
Wysocki. Prace w tym systemie wykonane były 
już m.in. na Garbarzach, ulicy Społecznej czy 
Łączności. Warto wspomnieć również, że do 
działu sieci zakupiona została kamera – pozwala 
ona sprawdzać stan kanału i szybko identyfikować 
ewentualną awarię – a PWiK-owi oszczędzać na 
zewnętrznych zleceniach. 
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Sama oferta kulturalna to jedno. 
Drugą kwestią są natomiast warunki,  
w jakich przychodzi tę ofertę odbierać. 
Lista zmian jest długa i są to prace 
prowadzone od wielu lat, jeszcze 
za czasów dyrektor Teresy Piątek  
i Grety Kłak. Kontynuatorką zmian jest 
obecna dyrektor. W ostatnim czasie 
budynek „Sokoła”, w którym mieści się 
MOK, dostosowano do potrzeb osób 
niepełnosprawnych – zbudowano podjazd 
i platformę dla wózków inwalidzkich. 
Szereg prac to jednak rzeczy niewidoczne 
dla odwiedzających, ale bez nich nie 
dałoby się komfortowo korzystać  
z jego oferty. Aktualnie wymieniana 
jest instalacja wodno-kanalizacyjna, 
niedawno wymieniono instalację 
elektryczną w głównej sali MOK czy też 
odmalowano niektóre pomieszczenia. 
– Część  inwestycji podyktowana była 

koniecznością przystosowania budynku do 
tego, aby również osoby niepełnosprawne 
mogły korzystać z różnego rodzaju imprez 
oraz kina – tłumaczy dyrektor Śliwińska. 
– Wymienione zostały drzwi główne do 
budynku. Wykonano też nowe schody przy 
wejściu głównym – wymienia. Dyrektorka 
przyznaje, że na dziś pozostaje jeszcze 
wiele rzeczy do odnowienia, ale i na to 
przyjdzie czas. Warto tu wspomnieć, że 
prace remontowe wykonywane były 
zarówno z budżetu MOK, Ministerstwa 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego, jak  
i miasta. W ich realizację zaangażowano 
nie tylko firmy zewnętrzne, ale także 
pracownicy MOK i PGKiM w Jarosławiu. – 
Chcemy, aby MOK był miejscem przyjemny 
do kontaktu z kulturą. Stąd zmiany zarówno 
techniczne, jak i wizualne, estetyczne. Bo 
każde wrażenie z kulturą musi być dobre! – 
podkreśla dyrektor. 

Zmiany w jarosławskim MOK

PWiK nie skupia się już tylko 

na kwestiach wodnych i 

kanalizacyjnych, ale zwiększa 

zakres wykonywanych 

działań





MIESZKANIA
NA SPRZEDAŻ

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU:

tel. 16 621 52 53

JAROSŁAWSKIE TOWARZYSTWO 
BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
ul. Księdza Jakuba Makary 1, Jarosław
www.jtbs.pl

 » instalacja solarna, 
 » stan deweloperski,
 » piwnica dla każdego 

lokalu,
 » parking przed 

budynkiem,
 » balkony, 

 » jasna kuchnia,
 » okna PCV 5-cio 

komorowe, 
 » stalowe, wzmocnione, 

antywłamaniowe drzwi 
do mieszkań z atestem 
klasy C.

NAJWAŻNIEJSZE CECHY BUDYNKU:

Wydawca: Centrum Kultury i Promocji w Jarosławiu 
Nakład: 2500 egzemplarzy

Kalejdoskop Jarosławski ma na celu popularyzację potencjału rozwojowego Gminy Miejskiej Jarosław.
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