
biuletyn
miasta Jarosławiainformacyjny

NR 1 (208-209)   ROK XVIII    styczeń - luty 2010    ISSN 1732 - 6567

OBWODNICA JAROSŁAWIA 3

O budżecie 6

10

24

Zasłużeni

Plebiscyt



2 www.jaroslaw.pl/biuletyn/| BIULETYN | NR 1/2010

spis treści

Wydawca: Urząd Miasta Jarosławia
Adres: Jarosław, ul. Rynek 1
Tel. centrala: 016 624-87-00, fax.:016 624-87-65
Redakcja: 016 624-87-43; e-mail: biuletyn@jaroslaw.pl
Artykuły podpisane odzwierciedlają poglądy autorów.
Zezwala się na wykorzystanie informacji pod warunkiem 
podania źródła.
Prawa do wykorzystania zdjęć zastrzeżone.

Redaktor prowadzący: Tomasz Strzębała
Redakcja: Iwona Międlar, Małgorzata Młynarska, 
Tomasz Strzębała.
Grafika: Małgorzata Młynarska
Współpracownicy: Anita Banaś, Magdalena Ro-
żek, Zbigniew Zięba, Rafał Żelazo.
Druk: Multicolor, Krzysztof Bujak. ul. Siemień-
skiego 18, 37-500 Jarosław. 

08. Nowy system informatyczny07. Nowe mieszkania

21. Znicz zagrał charytatywnie 23. Jubileusze

Centrala:   016-624-87-00
Kasa:   016/ 624-87-57 (7.30 - 14.30)
Podatki:    016/ 624-87- 60
Księgowość podatkowa: 016/ 624-87-58
Dowody osobiste:  016/ 624-87-39, 84
Działalność gospodarcza:  016/ 624-87-37
Meldunki:   016/ 624-87-35,36
Dodatki mieszkaniowe: 016/ 624-87-32,33
Akty urodzenia:   016/ 624- 87-41,68
Akty zgonu:  016/ 624-87-42,68
Akty małżeństwa:  016/ 624-87-06
Straż Miejska:   alarmowy 986, 016/ 624-87-50

Przewodnik po Urzędzie

03. Obwodnica rusza!   

Spis treści
Obwodnica

Rozmowa

Nowy system informatycz-

Mieszkania socjalne

Stan wojenny

Złote Odznaki

Irena Jarocka

Politechnika Dziecięca

Plebiscyt

Wielka galeria

03.

06. 

07. 

08. 

09. 

10. 

11.

14.

20.

24.

ZAPOWIEDZI
13 marca (sobota) 
Wieczór słowno-muzyczny 
poświęcony Agnieszce Osieckiej
19 marca (piątek) 
Recital akordeonowy
Pawła Janasa
26 marca (piątek) 
Recital nadzwyczajny



3BIULETYN | NR 1/2010 |www.jaroslaw.pl/biuletyn/

Uroczyste podpisanie umowy na jarosławską obwodnicę odby-
ło się w obecności ministra infrastruktury Cezarego Grabarczy-
ka, szefa sejmowej komisji infrastruktury Zbigniewa Rynasiewi-
cza, wojewody Mirosława Karapyty, dyrektora GDDKiA Wiesława 
Kaczora, posła Tomasza Kuleszy, którzy nie kryli satysfakcji z ustaleń. 

Rozpoczęły się realizacje dwóch kluczowych dla 
Podkarpacia inwestycji drogowych: obwodowej Ja-
rosławia oraz ekspresowej S 19. Decyzje te zapadły  
8 lutego br. w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych  

i Autostrad w Rzeszowie .

- Na obwodnicę jarosławianie czekają od kilkudziesięciu lat, 
cieszę się, że wreszcie budowa będzie realizowana i dzięku-
ję za wzajemną pracę na rzecz tej inwestycji wielu osobom,  
w tym także burmistrzowi Andrzejowi Wyczawskiemu  
i jego zastępcy Stanisławowi Misiągowi - poseł Tomasz Kulesza. 

Wykonawca, czyli Konsorcjum Firm Eu-
rovia Polska S.A. w tym miesiącu roz-
poczyna budowę obwodnicy i zgodnie  
z umową ma 24 miesiące na  jej zakoń-
czenie. Oznacza to, że w marcu 2012 
roku inwestycja będzie skończona,  
a miesiąc potem, po wydaniu decyzji 
na jej użytkowanie, oddana dla ruchu 
samochodowego. Obwodnica zakla-
syfikowana jest do drogi głównego ru-
chu przyspieszonego - o dozwolonej 
prędkości 80 km/h. Szerokość jezdni 
wyniesie 7 m, a utwardzonych  pobo-
czy po 2 m. Długość drogi to 11,3 km. 
Kontrakt opiewa na kwotę 369 mln 261 
tys. 463 zł i dofinansowany będzie ze 
środków unijnych w ramach Europejskie-
go Funduszu Rozwoju Regionalnego.  
Na spotkaniu podkreślano zaangażo-
wanie parlamentarzystów i samorzą-
dowców przy zabieganiu o obwodnicę. 
Burmistrz Andrzej Wyczawski na mocy 
uchwały radnych zdecydował o wy-
kupie tzw. resztówek - czyli gruntów 
przyległych do obwodnicy, ale nie leżą-
cych ściśle w jej pasie oraz wzięcia  na 
siebie budowy łącznika (długość 478 
m) u wylotu z Jarosławia  w kierunku 
Przemyśla. Umowę podpisali: w imieniu 
Skarbu Państwa - GDDKiA w Rzeszowie 
dyr. Wiesław Kaczor i  zastępca Aneta 
Gierlak-Czarnik, natomiast wykonawcę 
reprezentowali: Arkadiusz  Kierkowicz - 
dyrektor Regionu Południe Eurovii Pol-
ska S.A. oraz Marek Gosztyła - dyrektor 
Eurovia Polska S.A oddział Rzeszów. 

Iwona Międlar

- Zakontraktowanie budowy obwodnicy Jarosławia oznacza, że 
kolejny punkt rządowego programu budowy dróg krajowych zo-
stał przypieczętowany. Druga inwestycja - fragment drogi expre-
sowej również  ma wielkie znaczenie i uzyskała gwarancję realiza-
cji. Trzymam kciuki  za powodzenie tych inwestycji - minister  

Cezary Grabarczyk.  

- To historyczny moment dla rozwoju naszego miasta. Czekali-
śmy na ten dzień od kilkudziesięciu lat, jestem bardzo zadowo-
lony, że udało się doprowadzić do realizacji obwodnicy dzięki 
m.in. dobrej współpracy z parlamentarzystami, wojewodą,  
a także GDDKiA - burmistrz Andrzej Wyczawski.

- Jarosławska obwodnica do chwili obecnej była dla nas prawdziwym 
„węzłem gordyjskim”. Tak naprawdę przez wiele lat nie było sprzyja-
jących warunków do rozpoczęcia tej inwestycji. Dzisiaj z satysfakcją 
podpisuję umowę na jej realizację - dyrektor GDDKiA Wiesław Kaczor.
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Obwodnica Jarosławia
W marcu rusza budowa



4 www.jaroslaw.pl/biuletyn/| BIULETYN | NR 1/2010

23.11.2009 r.

Sesja LVIII Rady Miasta odbywała się 
tradycyjnie z udziałem burmistrza mia-
sta i jego zastępców, skarbnik oraz se-
kretarza. Radni zmienili wieloletni plan 
rozwoju i modernizacji urządzeń wo-
dociągowych i kanalizacyjnych na lata 
2007-2013 poprzez dodanie do zadania 
remontu ulicy Trybunalskiej w wys. 350 
tys. zł. Sytuacja ulicy jest bardzo trudna, 
co jakiś czas pojawiają się tam wycieki 
wodne, nie wiadomo jakiego pocho-
dzenia, z uwagi na bliskie sąsiedztwo 
zabytkowych obiektów - szczególnie 
muzeum Kamienica Orsettich koniecz-
ne jest dofinansowanie zadania. Po-
nadto zatwierdzone zostały taryfy za 
zbiorowe zaopatrywanie w wodę oraz 
odprowadzanie ścieków, radni nadali 
uchwałą bocznej ulicy A. Fredry nazwę 
Czesława Miłosza. Na tej sesji RM także 
otrzymaliśmy projekt uchwały budżeto-
wej na 2010 rok oraz podjęliśmy uchwa-
łę na finansowanie zadań transporto-
wych MZK wykraczających poza rok 
budżetowy. Było to konieczne z uwagi 
na zmianę przepisów unijnych w zakre-
sie powierzania zadań transportowych. 

Przewodniczący 
Rady Miasta Jarosławia  

Janusz Szkodny

18.12.2009 r.  

Obrady LIX sesji Rady Miasta rozpoczę-
to od uroczystego wręczenia Srebrne-
go Krzyża Zasługi Henrykowi Osińskie-
mu - długoletniemu działaczowi JKS-u. 

Podjęliśmy także uchwałę o przyznaniu 
Złotej Odznaki Za Zasługi dla Miasta 
Jarosławia doc. dr. Stanisławowi Soboc-
kiemu; z uwagi na nieobecność prze-
wodniczącego, przypadło mi w udziale 
prowadzenie sesji RM. Spośród uchwał 
podejmowanych przez radnych, jedna 
dotyczyła uznania za bezzasadną skar-
gi na burmistrza. Opinię na ten temat 
przytoczyła przewodnicząca komisji 
rewizyjnej Halina Mańkowska. Spośród 
kilku uchwał dot. zmian w budżecie 
miasta 2009 roku, jedna dot. przyzna-
nia dodatkowych 45 tys. zł dla JTBS-u 
z przeznaczeniem na opracowanie do-
kumentacji technicznej dla biblioteki 
miejskiej, która będzie w bloku przy 
ul. Synów Pułku. Ponadto podjęliśmy 
uchwałę wyrażającą zgodę na zacią-
gnięcie zobowiązań finansowych wy-
kraczających poza rok budżetowy zwią-
zanych z budową przedszkola na os. 
Kombatantów. Przyjęty został Gminny 
Program Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych na 2010 r. 

Wiceprzewodniczący 
Rady Miasta Jarosławia 

Jarosław Pagacz  
29.12.2009

LX sesja Rady Miasta była sesją budże-
tową, po raz drugi w historii samorząd-
ności udało się głosować nad budże-
tem w roku poprzedzającym. Gośćmi 
specjalnymi byli poseł Tomasz Kulesza, 
Andrzej Buczek - przewodniczący NSZZ 
Solidarność Regionu Ziemia Przemyska.  
W sesji uczestniczyli także burmistrz 
Andrzej Wyczawski wraz z zastępcami 
Stanisławem Misiągiem i Bogdanem Wo-
łoszynem, skarbnik Barbara Maziarka, 
sekretarz Jan Biłas. Tomasz Kulesza przed 
dyskusją nad budżetem podziękował za 
współpracę i osiągnięcie sukcesu przy 
ostatecznych decyzjach przy obwodnicy.
Regionalna Izba Obrachunkowa w Rze-
szowie wydała opinię pozytywną  na 
temat projektu budżetu miasta 2010. 
Komisje Rady Miasta: gospodarki miasta, 
oświaty, kultury, sportu i rekreacji, zdro-
wia, opieki społecznej i ochrony środo-
wiska przestrzegania prawa i porządku 
publicznego, rozwoju miasta i rodziny wy-
dały opinię pozytywną na temat budżetu 
nanosząc w nim tylko niewielkie zmiany 
pod głosowanie. Przewodniczący komisji 
budżetowej Szczepan Łąka poinformo-
wał o pozytywnej opinii komisji na temat 
planowanego budżetu. Przewodniczą-
cy Rad Dzielnic wyrazili opinie na temat 
budżetu i przy jednym głosie sprzeciwu 
przegłosowaliśmy uchwałę w sprawie 
budżetu miasta Jarosławia na 2010 r. 
Następnie podjęliśmy jeszcze uchwały 
w  sprawie zmian budżetowych 2009 r., 
w tym o udzielaniu pomocy finansowej na 
prowadzenie przez Gminę Miejską Prze-
myśl schroniska dla bezdomnych zwierząt.    

Sesja 
Rady Miasta

Budżet został przyjęty przy jednym głosie 
sprzeciwu.

Henryk Osiński odbiera gratulacje.

sesja
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Przewodniczący 
Rady Miasta  Jarosławia 

Janusz Szkodny

4.01.2010

Pierwsza w roku 2010 sesja Rady Miasta, 
LXI zwołana została w trybie nadzwy-
czajnym. Jak poinformował burmistrz 
Andrzej Wyczawski, głównym powo-
dem zebrania się radnych była koniecz-
ność podjęcia uchwały o przeniesieniu 
planów dochodu miasta o kwotę 11 
tys. 240 zł  jako wkład własny gminy 
na organizację nowej imprezy kultural-
nej pt. „Przywracając dawną świetność 
- Jarmark Jarosławski na mapie gospo-
darczo-kulturalnej Euroregionu Kar-
packiego”. Na realizację projektu  otrzy-
maliśmy dofinansowanie w wys. 85 % 
wartości projektu ze środków unijnych.

18.01.2010

LXII sesja Rady Miasta zwołana zosta-
ła w  trybie nadzwyczajnym, głównym 
powodem takiego trybu pracy radnych, 
okazała się konieczność podjęcia kilku 
uchwał dot. zmian w budżecie miasta 
w roku bieżącym. Na sesji obecni byli 
wszyscy radni. Pierwsza z uchwał mówi 
o zwiększeniu dochodów miasta w wys. 
250 tys. zł na obsługę transportu lo-
kalnego na terenie Gminy Wiązownica 

realizowanego na mocy porozumienia 
międzygminnego przez Miejski Zakład 
Komunikacji. Kolejne uchwały dotyczy-
ły przeniesienia z innych zadań tymcza-
sowo środków na realizację unijnego 
projektu „Przywracając dawną świet-
ność - Jarmark Jarosławski na mapie 
kulturalno-gospodarczej Euroregionu 
Karpackiego”. Dofinansowanie unijne 
w wys. 85 % wartości, wpłacone będzie 
do budżetu miasta po zakończeniu pro-
jektu. Środki w wys. 201 tys. zł z prze-
znaczeniem na budowę łącznika do ob-
wodnicy przekazano na mocy kolejnej 
„uchwały okołobudżetowej” Powiatowi 
Jarosławskiemu. 

Przewodniczący Rady Miasta
Janusz Szkodny

15.02.2010

LXIII sesja Rady Miasta rozpoczęłą się od 
wprowadzenia zmian w budżecie mia-
sta. Radni przegłosowali między innny-
mi sprawę wyrażenia zgody na zawarcie 
porozumieia międzygminnego pomię-
dzy Gminą Miejską Jarosław, a Gminą 
Miejską Przemyśl na zapewnienie opie-
ki nad bezdomnymi zwierzętami po-
chodzącymi z terenu naszego miasta. 

Największe dyskusje wywołały uchwały 
dotyczące zagospodarowania terenu 
w rejonie ulic Traugutta i Pruchnickiej. 
Chodzi o wniosek dla lokalizacji obiek-
tów handlowych powyżej 2000 m. kw. 
Zgodnie z przepisami, lokalizacja takich 
obiektów jest możliwa dopiero, gdy w 
miejscowym planie zagospodarowania 
przestrzennego zostaną wyznaczone 
granice terenów pod ich budowę. O 
możliwości sporządzenia analizy, która 
pozwoliłaby ocenić sytuację komunika-
cyjną na tym obszarze, a następnie pod-
jąć odpowiednie kroki mówił naczelnik 
Wydziału Gospodarki Przestrzennej 
Jerzy Śliwa. Projekty uchwał zostały 
ostatecznie przegłosowane. Na dłużej 
zatrzymano się także przy zmieniają-
cej uchwale w sprawie ustalenia strefy 
płatnego parkowania pojazdów samo-
chodowych oraz pobierania opłat za 
parkowanie na terenie miasta. Ponadto 
burmistrz Andrzej Wyczawski  poprosił 
o  dzielenie głosu przedstawicielowi fir-
my Krynicki &Recykling. Firma ta ma za-
miar w przyszłości wybudować zakład 
dostarczający do Huty Szkła stłuczkę 
szklaną, a co jest najważniejsze - zatrud-
nić w nim około 50 osób.

Przewodniczący Rady Miasta
Janusz Szkodny

Radni Rady Miasta Jarosławia. FOT. I. MIĘDLAR (3)

sesja
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Zapraszam na moją stronę: 
www.wyczawski.pl

    rozmowa

To budżet 
- Niestety po raz pierwszy od wielu lat kwoty zapisane w budżecie po stronie wydatków i dochodów 
są mniejsze w porównaniu z rokiem poprzednim  - mówi burmistrz Andrzej Wyczawski. 

 na miarę możliwości
Panie burmistrzu jak ocenia Pan tego-
roczny budżet? 

To trudny budżet, który został uchwalo-
ny jeszcze w roku poprzednim. Taka sy-
tuacja zdarzyła się dopiero po raz drugi 
w historii dwudziestolecia jarosławskie-
go samorządu. Wcześniej z różnych przy-
czyn budżety uchwalano już w trakcie 
trwania roku budżetowego, co powo-
dowało określone trudności w realizacji 
budżetu - np. ogłoszeń przetargowych. 
W czwartym kwartale 2009 roku we 
wskaźnikach ministerstwa finansów 
dotyczących planowanych środków 
budżetowych dowiedzieliśmy się, że do 
naszego budżetu wpłynie kwota o 2 mln 
700 tys. zł mniejsza. To ogromna suma, 
której zabrakło. Decyzja ministerstwa 
skutkuje dla nas utratą zdolności kre-
dytowej w wys. ok. 6 mln zł. Nagle mu-
sieliśmy znaleźć na pokrycie tej luki pie-
niądze. Radni przy jednym tylko głosie 
sprzeciwu przyjęli uchwałę budżetową.
 
Jakie są główne składniki dochodów?
 
Mechanizm wydaje się być prosty: do 
Skarbu Państwa wpływają podatki, któ-
re częściowo wracają do gmin i ich bu-
dżetów. Największe wpływy dla miasta 
stanowią dochody z podatku dochodo-
wego od osób prawnych i fizycznych 
- to ponad 37 mln zł, w tym są także 
podatki od nieruchomości - 12 mln, od 
środków transportowych, od spadków i 
darowizn. Drugim istotnym czynnikiem  
kształtujacym dochody miasta jest 
subwencja ogólna z budżetu państwa, 
która w ogromnej części przeznaczona 
jest na utrzymanie szkół i wynosi 23,5 
mln zł, ale podkreślić muszę jednak, że 
ta subwencja nie pokrywa wydatków, 
jakie przekazywane są szkołom. Znaczą-

cym elementem dochodów miasta są 
subwencje na wykonywanie tzw. zadań 
zleconych, głównie z pomocy społecz-
nej, dochody z tytułu opłat za zarząd, 
użytkowanie i użytkowanie wieczyste.  

Czy kryzys światowy dotknął także 
nasze miasto? Czy zmniejszona kwo-
ta  subwencji jest tym spowodowana?

Przypuszczam, że tak. Informacją tą ża-
den prezydent i burmistrz na pewno się 
nie ucieszył. Z tak pomniejszonych do-
chodów musimy zaplanować wydatki, 
co nie jest proste. Prawidłowość dziesię-
cioletnia pokazuje, że musimy zaciągać 
kredyty, aby można było inwestować 
w mieście. Nie dałoby się bez kredytów 
rozwijać miasta.    

Wiemy z grubsza, z czego składają się 
dochody miasta, a jak wygląda sprawa 
wydatków?

Najogólniej mówiąc, najwięcej kosztują 
nas szkoły i ich utrzymanie, ale jest to 
konieczność, z którą nikt nie dyskutu-
je. Subwencja państwowa nie pokrywa 
zapotrzebowania na działalność szkol-
nictwa w mieście, w związku tym po 
prostu dotujemy je w kwocie ponad 20 
mln złotych. Oświata według planu bu-
dżetu pochłonie 42 % ogółu wydatków, 
co jest czteroprocentowym wzrostem w 
porpwnaniu z 2009 r. Również poważ-
ną kwotą są wydatki z zakresu opieki 
społecznej - to 18 % budżetu. Na nieco 
niższym poziomie w porównaniu z 2009 
rokiem zaplanowaliśmy koszty admini-
stracyjne. Jest to budżet bardzo trudny, 
nastawiony przede wszystkim na spra-
wy związane z ochroną najsłabszych, 
najbiedniejszych i utrzymanie koniecz-
nych zadań. 

O jakich kwotach mówimy?

Dochody wynoszą 87 mln zł natomiast 
wydatki 94 mln zł, deficyt tegoroczny 
sięga 6 mln zł, ale jak wiadomo mamy 
zobowiązania za inwestycje z poprzed-
nich lat, na które zaciągane były kredyty. 
Cieszę się że najważniejsze zaplanowa-
ne przez nas inwestycje udało się zre-
alizować w ubiegłym roku, ale nie ukry-
wam, że chciałbym aby takie tempo 
rozwoju można było utrzymywać przez 
wszystkie lata.Mimo sporych trudno-
ści, bo kryzys światowy dopiero teraz 
tak naprawdę odbija się na naszych fi-
nansach, w roku bieżącym realizować 
będziemy kilka ważnych inwestycji: 
rozpoczynamy budowę nowego cmen-
tarza przy ul. Szczytniańskiej, moder-
nizujemy park Baśki Puzon - środki na 
naszą i słowacką inwestycję pochodzą 
z UE, chcemy aby w tym roku powstał 
projekt budowlany sali gimnastycznej 
przy Szkole Podstawowej nr 6, powsta-
ną kolejne place zabaw przy szkołach nr 
9, 7, 11. Przygotowujemy się do budo-
wy trzeciego już w mieście ORLIKA 2012 
przy Szkole Podstawowej nr 10. Stan 
techniczny przedszkola na os. Komba-
tantów jest niezadowalający, wydatki w 
wys.  1 mln zł przeznaczamy na budowę 
nowej placówki, zadanie to rozłożone 
jest na dwa lata. Co roku znaczącymi 
kwotami wspomagamy instytucje słu-
żące jarosławianom, takim jak: szpital, 
policja, straż pożarna. 

Czy jakieś modyfikacje wchodzą w grę? 

Jesteśmy pewni, że jakkolwiek bu-
dżet jest uchwalony, modyfikowa-
ny będzie przez cały czas roku bu-
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W grudniu 2009 r. zostało oficjalnie od-
danych do użytku 27 nowych mieszkań 
socjalnych, położonych w Jarosławiu 
przy ul. Wróblewskiego. 

Oficjalne oddanie do użytku 27 
mieszkań socjalnych miało miej-

sce przy udziale burmistrza Andrzeja 
Wyczawskiego, zastępcy Stanisława Mi-
siąga, prezesa PGKiM Krzysztofa Sopla, 
ks. prałata Mariana Bocho, Małgorzaty 
Schneider-Dutko oraz Zygmunta Sana-

stanowi dofinansowanie z Banku Go-
spodarstwa Krajowego w Warszawie. W 
budynku są mieszkania od ok. 
30 m² do ponad 50 m², jedno 
i dwupokojowe, wyposażone 
w kuchnię i  łazienkę. Część 
mieszkań jest ogrzewana pali-
wem stałym, a część własnym 
centralnym ogrzewaniem (ga-
zowym). 

Komu przysługuje

kiewicza. 
- Wykonując inwestycję mieliśmy na 
uwadze ludzi potrzebujących. Standard 
tych mieszkań jest wysoki, a przy tym 
dostosowany do możliwości finanso-
wych lokatorów - powiedział burmistrz 
Andrzej Wyczawski. 

Prawie trzydzieści
Przypomnijmy: to kolejne mieszkania 
socjalne, w roku oddano dwanaście 
mieszkań socjalnych w budynku przy 
ul. Krakowskiej, natomiast w styczniu 
2008 roku pięć w parterowym przy ul. 
Wróblewskiego. Od dzisiaj cieszymy się 
już prawie trzydziestoma mieszkaniami. 
Cena wykonania inwestycji wyniosła 3 
mln 600 tys. zł, z  zego 673 tys. 464 zł 

Lokal socjalny może otrzymać osoba 
znajdująca się na prawomocnej liście 

Mieszkania socjalne przysługują osobom 
pozostającym w trudnej sytuacji material-
nej i życiowej. Umowa najmu z Gminą Miej-
ską Jarosław podpisywana jest na rok.

Mieszkania socjalne budowane nowoczesną technologią powstały w ostatnich latach przy ul. Wró-
blewskiego i stanowią  mini osiedle mieszkaniowe.

przydziału mieszkań. Listy sporządzane 
są co dwa lata przez Społeczną Komisję 
Mieszkaniową. Kryteriami otrzymania 
lokalu socjalnego są: trudne warunki 

mieszkaniowe oraz wysokość 
dochodów w gospodarstwie 
domowym. Próg dochodowy 
w gospodarstwie wielooso-
bowym nie może przekro-
czyć kwoty 405 zł brutto na 
osobę, przy osobie samot-
nie gospodarującej 810 zł. 
Czynsz ustalony jest na koszt 
64 gr./m², znacznie niższy od 
rzeczywistego, a różnicę za-
wsze wyrównuje z własnych 
środków Gmina Miejska Ja-
rosław. 
Burmistrz Miasta Jarosławia - 
zgodnie z wymogami prawa 
- przydziela takie lokale oso-
bom, które posiadły upraw-
nienia na podstawie wyroku 
sądowego, a także pełnolet-
nim wychowankom domów 
dziecka pochodzącym z Ja-

rosławia. Burmistrz, w przypadkach uza-
sadnionych szczególnymi względami 
społecznymi, może również przydzielić                       

Nowe mieszkania 
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Można tu przyjść, zjeść coś dobre-
go, porozmawiać, znaleźć bratnie 

dusze - mówią młodzi, dla których to 
miejsce jest znakomitym miejscem na 
sensowne spędzanie wolnego czasu. 
Potrzebę twórczego zagospodarowania 
wolnego czasu młodych jarosławian w 
naszym mieście dostrzegł proboszcz ko-
legiaty ks. prałat Marian Bocho, który stał 
się inicjatorem powstania przy tej świą-
tyni świetlicy. Stowarzyszenie Kultural-
no-Wychowawcze im. Ks. Piotra Skargi 
podjęło się prowadzenia tej placówki, 
ale ciężar powstania jej w pięknych pod-
ziemiach zabytkowej wikarówki wziął 
na siebie animator życia kulturalnego, 
duchowego tego miejsca - ks. Bocho. 
- Gdy podejmowałem się pracy dusz-
pasterskiej w tej parafii, marzyłem, aby 
tętniła ona życiem młodych. Piwnice cał-
kowicie zasypane ziemią, nie zatrzymały 
moich marzeń - razem z wiernymi i wie-
loma ludźmi dobrej woli podjęliśmy się 
trudu i dzisiaj mogę z przekonaniem po-

wiedzieć warto marzyć, bo marzenia się 
spełniają - powiedział ks. Bocho. Ofertę 
zajęć kulturalnych, w tym artystycznych, 
fotograficznych, muzycznych, sporto-
wych i wielu innych gwarantują wolon-
tariusze, którzy prowadzić będą tutaj 
zajęcia. Przy parafii od lat funkcjonuje 
świetlica Stowarzyszenia Wzrastanie dla 
dzieci szkół podstawowych, a w chwili 
obecnej mają one możliwość konty-
nuacji zajęć już będąc gimnazjalistami. 
Wśród wielu gratulacji słowa uznania za 
pracę i animowanie życia w parafii po-
wiedzieli burmistrz Andrzej Wyczawski, 
kurator oświaty Jacek Wojtas, dyrektor 
Wydziału Polityki Społecznej Urzędu 
Wojewódzkiego Dariusz Tracz, starosta 
Tadeusz Chrzan, posłowie Tomasz Ku-
lesza i Mieczysław Kasprzak. Obecna 
też była dr Grażyna Stojak - wojewódz-
ki konserwator zabytków. Wśród osób 
uczestniczących w  otwarciu najliczniej-
szą grupę stanowiła młodzież, bo to ona 
jest gospodarzem placówki. 

Iwona Międlar

Ogromne podziemia z ceglanymi sklepieniami, wikarówki kolegiaty jarosławskiej 
do niedawna zasypane i zupełnie zapomniane dzięki przedsiębiorczości i  zapałowi 
proboszcza parafii ks. prałata Mariana Bocho służą młodzieży szkolnej. Świetlica so-
cjoterapeutyczna im. Sł. B. Anny Jenke stoi otworem dla gimnazjalistów i uczniów 
szkół średnich. 

Najważniejsze, to mieć 
   gdzie się spotkać

Jeszcze kilka miesięcy wcześniej te sale zasypane były całkowicie ziemią, wyremontowanie  ich wyma-
gało ogromu prac.

Jest nas coraz mniej 
W ubiegłym roku w Jarosławiu na świat 
przyszło 366 noworodków wśród któ-
rych pojawiło się 3 pary bliźniąt. 

Niestety to o 5 dzieci mniej niż 
w roku 2008 r.  Spadła także licz-

ba zawartych małżeństw, przysięgę 
małżeńską wypowiedziało 446 par, to 
o  4 mniej niż w 2008 r. Wydział Spraw 
Obywatelskich w jarosławskim Ratu-
szu odnotował znaczny wzrost liczby 
rozwodów, w 2009 r. było ich aż 119, 
za to zgonów było o 22 mniej niż rok 
wcześniej. Na dzień 31 grudnia 2009 r. 
w Jarosławiu zameldowanych było 39 
tys. 499 osób. 

M. Rożek 

W Urzędzie Miasta Jarosławia wdra-
żany jest nowy zintegrowany sys-
tem informatyczny, który umoż-
liwi załatwianie części spraw za 
pomocą usług internetowych, bez ko-
nieczności przychodzenia do urzędu. 

Wprowadzanie nowego systemu 
wymaga jednak sporo prac. Za-

nim zostanie on w pełni uruchomiony 
niektóre wydziały borykają się z  pro-
cedurami wdrożeniowymi, przez które 
czasem następują utrudnienia w pra-
cy dokuczliwe dla petentów.  Jednak 
wymiana systemu była konieczna, 
dotychczas Urząd Miasta pracował 
na systemie informatycznym wpro-
wadzonym w roku 2004, który nie 
nadążał za zmianami prwanymi i 
wymaganiami technologicznymi. 
Oprogramowanie musiało zostać 
zmodyfikowane i w konsekwencji wy-
mienione na całkowicie nowy zintegro-
wany system informatyczny RATUSZ.   
Najwięcej trudności mają peten-
ci załatwiajacy sprawy z zakresu 
spraw finansowych, w tym związa-
nych z opłatą za wydanie zezwole-
nia na sprzedaż alkoholu, a także z 
gospodarką nieruchomościami - gł. 
dzierżawy. Ewentualne utrudnienia 
i dłuższe oczekiwanie na swoją ko-
lej spowodowane są koniecznością 
poświęcenia większej uwagi pracow-
ników przy obsłudze interesantów. 

RedBi

Nowy system 
informatyczny 

    wokół miasta
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W Jarosławiu uroczystości związane 
z DNIEM PAMIĘCI OFIAR STANU 

WOJENNEGO rozpoczęły się od okolicz-
nościowego programu artystycznego 
pt. „Rzecz o grudniowej nocy `81” w wy-
konaniu artystów Miejskiego Ośrodka 
Kultury. Koncert przygotował Wiktor 
Marut oraz Paweł Sroka, za co prze-
wodniczący ZR Ziemia Przemyska NSZZ 
„Solidarność” Andrzej Buczek serdecz-
nie podziękował. Wyrazy wdzięczności 
przekazał także prezes Stowarzyszenia 
Osób Represjonowanych w Stanie Wo-
jennym w Jarosławiu Adam Międlar. W 
kościele św. Mikołaja i Stanisława bisku-
pa została odprawiona Msza św. kon-

„Niepodległa, niepokorna,
     zawsze była, będzie, jest”… 
13 grudnia 1981 r. na terenie całej Polski został wpro-
wadzony przez władze komunistyczne stan wojenny. 
Wczoraj minęło dokładnie 28 lat od tamtych drama-
tycznych wydarzeń, w wyniku których wielu Polaków 
było internowanych, więzionych, wielu - wiernych 
ideom prawdy i solidarności - oddało swoje życie. 

celebrowana, pod przewodnictwem ks. 
Dziekana Jana Jagustyna, sprawowa-
na w intencji Ojczyzny oraz ofiar stanu 
wojennego. Wzięli w niej udział m.in.: 
przedstawiciele Stowarzyszenia Osób 
Represjonowanych w Stanie Wojennym 
w Jarosławiu z prezesem Adamem Mię-
dlarem, ZR Ziemia Przemyska NSZZ „So-
lidarność” z przewodniczącym Andrze-
jem Buczkiem, a także burmistrz Andrzej 

Wyczawski, radny Marian Janusz, parla-
mentarzyści, działacze- wszyscy, którym 
leży na sercu dobro Ojczyzny. Na za-
kończenie uroczystości pod pomnikiem 
ks. Jerzego Popiełuszki modlono się o 
wyniesienie Kapelana „Solidarności” na 
ołtarze, Anatol Drąg - członek ZR Zie-
mia Przemyska NSZZ „S” odczytał wiersz 
Teresy Paryny napisany specjalnie na tę 
okoliczność. Następnie złożono kwiaty 
oraz odśpiewano pieśń „Ojczyzno ma”. 
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Skromny jubileusz 
W grudniu ub.r. obchodzono jubileusz 15 lat powołania Ośrodka Formacji i 
Kultury Chrześcijańskiej im. Sł. B. Anny Jenke na terenie dawnego Opactwa 
SS. Benedyktynek. Uroczystość skupiła się na Mszy św. pod przewodnic-
twem arcybiskupa metropolity przemyskiego Józefa Michalika. Ks. Marek 
Pieńkowski - dyrektor Ośrodka przypomniał najnowszą historię miejsca.

Spośród 11 domów rekolekcyjnych na naszym terenie ten jest na pierwszym 
miejscu, wypełnia wiele ról, jest prężnym ośrodkiem kultury nawiązując do 

tradycji chrześcijańskich tego miejsca - powiedział arcybiskup. Ośrodek mieści 
się na terenie dawnego Opactwa sióstr benedyktynek, które związane są z tym 
miejscem od początku XVII wieku, gdy w 1609 r. księżna Anna Ostrogska sprowa-
dziła je z Chełmna. Opuszczone Wzgórze św. Mikołaja (wtedy miasto przeniesione 
już zostało na teren dzisiejszego Rynku) przejęły benedyktynki, a w sąsiedztwie 
drewnianego kościoła pw. św. Mikołaja powstał murowany kościół, pw. świętych 
Mikołaja i Stanisława. Benedyktynki wypełniały tu powołanie zakonne do roku 
1782, do czasu, gdy Franciszek Józef dokonał kasaty klasztoru. Siostry odzyskały 
zrujnowane obiekty dopiero w roku 1990, a rok później wróciły do Jarosławia 
i otoczyły, to miejsce modlitwą. W 1994 r. J.E. ks. abp Józef Michalik erygował 
Ośrodek Formacji i Kultury Chrześcijańskiej. W homilii arcybiskup Michalik przy-
pomniał osobę ks. Franciszka Rząsy, zaangażowanego w odbudowę ośrodka w 
latach 90. XX wieku, ks. prałata Mariana Rajchla. Podkreślił także znaczenie tego 
miejsca dla miasta i regionu. - Tutaj odbywają się rekolekcje, tutaj jest pomnik 
ks. Jerzego Popiełuszki, Krzyż Golgoty Narodów, rozgłośnia Studia Archidiecezji 
Przemyskiej Fara - Ave Maria, jest Przystań św. Benedykta - powiedział. 

Iwona Międlar
FOT. I. MIĘDLAR

              wokół miasta
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To kolejne już z cyklu spotkań, na 
których Stowarzyszenie porusza 

różnego rodzaju problemy dotyczące 
m.in. naszego miasta. Andrzej Wyczaw-

O sytuacji miasta
Gospodarka Miasta Jarosławia i plany 
perspektywiczne - to tytuł prezentacji, 
jaką przedstawił burmistrz Andrzej Wy-
czawski na spotkaniu Stowarzyszenia 
Jarosławskiego Uniwersytetu Trzeciego 
Wieku przy PWSZ w Jarosławiu 19 stycz-
nia br.  

11 stycznia br. miało miejsce uroczyste 
wręczenie Złotych Odznak „Za Zasługi 
Dla Miasta Jarosławia”. Z rąk przewod-
niczącego RM Janusza Szkodnego ode-
brali je doc. dr Stanisław Sobocki oraz 
dr Grażyna Stojak - Podkarpacki Woje-
wódzki Konserwator Zabytków. 

18 grudnia ub.r. radni podjęli uchwałę 
o nadaniu tego zaszczytnego wyróż-
nienia doc. dr. Stanisławowi Sobockie-
mu za społeczną i patriotyczną posta-
wę, wielkie zaangażowanie w pracę na 
rzecz ratowania życia ludzkiego, a także 
za wieloletnią aktywną działalność na 
rzecz samorządu lokalnego. Natomiast 
4 stycznia br. Rada zdecydowała przy-
znać „Złotą Odznakę”  dr Grażynie Sto-
jak - Podkarpackiemu Wojewódzkiemu 
Konserwatorowi Zabytków za zaanga-
żowanie i niewspółmierne - jak na okres 
ponad rocznej współpracy z Gminą 

Miejską Jarosław - efekty w  dziele rato-
wania jarosławskiego dziedzictwa kul-
turowego. Wiedza merytoryczna oraz 
wsparcie finansowe w formie dotacji 
umożliwiły realizację ogromnego zakre-

„Złote Odznaki” przyznano 
su robót remontowo-konserwatorskich, 
przede wszystkim przy kolegiacie, daw-
nym klasztorze benedyktynek, kościele 
oo. Franciszkanów oraz oo. Dominika-
nów, a także budynkach użyteczności 
publicznej: Ratusza, PG nr 1 oraz SP nr 
6 w Jarosławiu. Odznaczeni dziękując 
za docenienie ich pracy na rzecz dobra 
społecznego podkreślali, iż tego rodza-
ju nagroda jest mobilizacją i zachętą 
do kontynuowania działań w dziedzi-
nach im bliskich. Uroczystość prowadził 
przewodniczący Rady Miasta Janusz 
Szkodny. Wzięli w niej udział: posłowie 
dr Andrzej Ćwierz i Mieczysław Golba, 
przedstawiciele Powiatu Jarosławskie-
go ze starostą Tadeuszem Chrzanem, 
burmistrz Andrzej Wyczawski, zastępcy 
Stanisław Misiąg i Bogdan Wołoszyn, 
radni, komendanci służb munduro-
wych, proboszczowie jarosławskich pa-
rafii z archiprezbiterem ks. Andrzejem 
Surowcem, dyrektorzy szkół, naczelnicy 
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ski mógł przybliżyć etapy pracy nad 
wieloma inwestycjami zrealizowanymi 
w ubiegłym roku, ale też plany na przy-
szłość. Towarzyszyła temu prezentacja 
multimedialna. W kameralnym gronie 
zainteresowani mogli uzyskać bliższe 
informacje m.in. o planach budowy no-
wej biblioteki, pracach zmierzających 
do przebudowy płyty rynku, funkcjo-
nowaniu jarosławskich przedsiębiorstw. 
W spotkaniu uczestniczyli również mjr 
Zdzisław Niemczycki - odznaczony Ho-
norową Statuetką „Zlotów Gwiaździ-

stych” oraz doc. dr Stanisław Sobocki, 
który w swoim wystąpieniu poruszył 
dwa tematy: „Dzieje dzieci miasta Jaro-
sławia w czasie okupacji niemieckiej” 
oraz  „Burmistrzowie Wolnego Królew-
skiego Miasta Handlowego Jarosławia”. 
Spotkanie prowadził Zdzisław Okopski 
prezes Stowarzyszenia. Uczestniczyły 
w nim także reprezentantki Stowarzy-
szenia UTW: Helena Marmurowicz, Ma-
ria Ożga, Maria Drostek, ponadto Helena 
Szczepanik - prezes zaprzyjaźnionego 
Towarzystwa Literackiego im. A. Mickie-
wicza w Jarosławiu oraz stali słuchacze.   

Małgorzata Młynarska

Doc. Stanisław Sobocki. 

Wojewódzki Konserwator Zabytków dr Grażyna Stojak.

    wokół miasta
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Medal za Zasługi dla Obronności 
Kraju przyznawany jest osobom 

za okazane męstwo podczas działań 
na rzecz obronności, ale również rodzi-
com w dowód uznania za wychowanie 
wzorowych żołnierzy. W imieniu Prezy-
denta RP i MON uroczystego wręcze-
nia medali i aktów mianowań dokonał 
płk Zbigniew Winiarski - z-ca Szefa 
Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego 
w Rzeszowie w asyście Bogdana Woło-
szyna - zastępcy burmistrza Jarosławia 
i ppłk. Mariana Wardęgi - Wojskowego 
Komendanta Uzupełnień w Jarosławiu. 
Złoty Medal za Zasługi dla Obronności 
Kraju otrzymali: Władysława i Tadeusz 
MATYSKO z Orzechowiec; Srebrny Me-
dal Ewa i Czesław KRZESZOWSCY z Ma-
lenisk, Teresa i Mieczysław NAPORA 
z Rokietnicy, Maria i Antoni NOWAKO-
WIE  z Pruchnika, Maria i Stanisław SIA-
RA z Radymna, Helena i Wiesław SZPIN-
DOROWIE z Opaki (Gmina Lubaczów). 

MON uhonorował w uznaniu zasług 
położonych w dziedzinie rozwoju i 
umacniania obronności RP: Piotra Bia-
łego Powiatowego Komendanta Pań-
stwowej Straży Pożarnej w Jarosławiu 
oraz Janusza Dymka Powiatowego Ko-
mendanta Policji w Jarosławiu, Srebrny-
mi Medalami za Zasługi dla Obronności 
Kraju; Dorotę Goraj- Przybylską nauczy-
cielkę przysposobienia obronnego z  
Zespołów Szkół w Radymnie oraz An-
drzeja Nepelskiego dyrektora Zespołu 
Szkół w Lubaczowie Brązowymi Meda-
lami za Zasługi dla Obronności Kraju. 
Ponadto wręczono mianowania na sto-
pień podporucznika 21 żołnierzom re-
zerwy oraz mianowanie na stopień po-
rucznika, ppor. rez. Witoldowi Teledze. 
   

Małgorzata Młynarska

Odznaki 
za synów

Zespół Szkół Technicznych i Ogól-
nokształcących w Jarosławiu, który 

zorganizował w Jarosławiu zajęcia Poli-
techniki Dziecięcej, objął równocześnie 
patronatem to wydarzenie. 150 dzieci 
z jarosławskich podstawówek wzięło 
udział w projekcie - były to pierwsze 
wyjazdowe zajęcia Politechniki Dziecię-
cej prowadzonej na Podkarpaciu przez 
rzeszowską uczelnię. Uczniowie szkół 
podstawowych w wieku 10, 11 i 12 lat 
przyszli ze swoimi nauczycielami na za-
jęcia z fizyki. W ramach zajęć uczniowie 
- „studenci” podzieleni zostali na 5 grup 
tematycznych: dziwne obroty i inne 
zjawiska związane z ruchem ciał, po-
wstawanie i detekcja dźwięku, zabawy 
z ciepłem i zimnem, wytwarzanie prądu 
elektrycznego, przemiany energii, dzia-
łanie oka, widzenie barw. Zajęcia pro-
wadzili: prof. Tadeusz Paszkiewicz, prof. 
Karol Krop, dr Krystyna Chłędowska, dr 
Wiesław Stępień, dr Sławomir Wolski, 
mgr inż. Wiesław Szaj, mgr inż. Tadeusz 
Bujak, mgr inż. Michał Inglot, mgr inż. 
Bogdan Woś, Emil Pękala.  W inaugura-
cji Politechniki Dziecięcej uczestniczy-

20 stycznia br. miała miejsce uroczy-
stość wręczenia odznaczeń - Medali 
Za Zasługi dla Obronności Kraju dla 
rodziców żołnierzy, których troje i 
więcej dzieci wzorowo pełniło, bądź 
pełni służbę wojskową - oraz ak-
tów mianowań żołnierzy rezerwy na 
pierwszy i kolejne stopnie oficerskie. 

INDEKS 
dla dziesięciolatka

li: prorektor Politechniki Rzeszowskiej 
prof. Leszek Woźniak, Andrzej Czarnecki 
- dyrektor WSK-PZL Rzeszów, dyrektor 
ZSTiO w Jarosławiu Adam Tomaszewski, 
Jarosław Pagacz - wiceprzewodniczący 
RM Jarosławia, Bogdan Wołoszyn - za-
stępca burmistrza, Jan Biłas - sekretarz 
Miasta Jarosławia, przedstawiciele Sta-
rostwa Powiatowego w Jarosławiu, w 
tym wicestarosta Jacek Stańda.

Dlaczego żarówka świeci, a balon leci do sufitu, czy cytryna może być baterią? To 
tylko niektóre zagadnienia, jakie omawiali ze studentami Politechniki Dziecięcej 
wykładowcy Politechniki Rzeszowskiej w Gimnazjum Publicznym nr 1 w Jarosła-
wiu.

Siłę swojego głosu mierzo-
no z wielkim zaangażowaniem...

FOT. I. MIEDLAR (2)

              wokół miasta
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Prezentacja książki   
„Opowiem Ci moją historię... Walka i losy Polaków w latach II wojny światowej”

Celem konkursu jest propagowanie idei selektywnej zbiór-
ki odpadów, wyrabiania nawyków prawidłowej ich segre-

gacji oraz kształtowania postaw odpowiedzialności za śro-
dowisko naturalne. Tym razem tematyka dotyczyła zużytego 
sprzętu elektrycznego i elektronicznego.  Zadaniem uczniów 
było przynoszenie zepsutych lub bezużytecznych urządzeń 
elektrycznych i elektronicznych do szkoły, za co przyznawane 
były punkty.  Do udziału w konkursie zgłosiło się 10 szkół. Na 
spotkaniu w imieniu naczelnika Wydziału Gospodarki Komu-
nalnej i Ochrony Środowiska Zbigniewa Piskorza, zastępca na-
czelnika Marta Płoszaj. Przybliżyła regulamin konkursu, jego 
cele oraz odczytała następujące wyniki konkursu: 
W kategorii szkół podstawowych : 
I miejsce Szkoła Podstawowa nr 7, II Szkoła Podstawowa nr 9,  
III Szkoła Podstawowa nr 6. 
W kategorii gimnazjów: I miejsce Publiczne Gimnazjum Nr 3, II 
Publiczne Gimnazjum Nr 2. 
Nagrody dla zwycięzców zostały ufundowane ze środków 

Aż siedem ton odpadów elektrycznych i elektronicznych zebrali uczniowe jarosławskich szkół w ramach konkursu ekologicz-
nego, jaki zorganizowany był jeszczew grudniu ub.r.  Podczas podsumowania konkursu zastępca burmistrza Bogdan Wołoszyn 
oraz prezes PGKiM Sp. z o.o. Krzysztof Sopel, wręczyli dyrektorom placówek oświatowych nagrody i podziękowania za udział 
w konkursie.

Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wod-
nej. Dodatkowe przez Urząd Miasta Jarosławia oraz PGKiM Sp. 
z o.o. w Jarosławiu. 

Małgorzata Młynarska

Przynieś z domu do GPZON-u

Burmistrz Andrzej Wyczawski wręczył pochwały czterem 
strażnikom miejskim. Ustawa o strażach gminnych prze-

widuje, że strażnik, który wzorowo wykonuje obowiązki oraz 
przejawia inicjatywę w działaniach może uzyskać pochwałę. 
Jako komendant Straży Miejskiej wystąpiłem do burmistrza 
z wnioskiem o przyznanie takiego wyróżnienia czterem strażni-
kom tj. inspektorom straży miejskiej: Aleksandrowi Mnichowi, 
Janowi Jenczalikowi, Pawłowi Sękowi oraz młodszemu inspek-
torowi Jerzemu Mazurowi. W trakcie spotkania ze strażnikami 
burmistrz pogratulował wszystkim wyróżnionym osiągnię-
tych w 2009 r. wyników pracy, wyraził również swoje oczeki-
wania związane z pracą Straży Miejskiej w 2010 r. oraz przed-
stawił zamierzenia wobec tej formacji w najbliższym czasie. 

Komendant Straży Miejskiej 
mgr inż. Andrzej Jędrejko

Pochwały strażników miejskich

Od lewej: J. Mazur,  J. Jenczalik, burmistz A. Wyczawski, komendant A. Jędrej-
ko, P. Sęk, A. Mnich. 
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W połowie grudnia w Miejskim Ośrodku Kultury w Jarosła-
wiu odbył się finał tej akcji. Zbiórka darów prowadzona 

była w następujących w szkołach podstawowych: nr 5, 6, 10, 
Sióstr Niepokalanek, w gimnazjach: nr 1, 2, 3 oraz w Zespole 
Szkół Ogólnokształcących im. Książąt Czartoryskich, Zespole 
Szkół Plastycznych, w przedszkolach nr: 8, 10, 3, 12, 9. Ponad-
to prowadzona była zbiórka uliczna. Koordynatorem akcji na 
terenie miasta był Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej wspie-

rany przez wolontariuszy: Polski Czerwony Krzyż, Polski Komi-
tet Pomocy Społecznej, Stowarzyszenie Opiekuńcze „POMOC”, 
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, Jarosławskie Stowarzyszenie 
Oświaty i Promocji Zdrowia, Polskie Stowarzyszenie na Rzecz 
Osób z Upośledzeniem Umysłowym „Koło” w Jarosławiu. 
Akcja „Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę” ma już 17 lat. Wy-
myśliła ją, i co roku organizuje dziennikarka Polskiego Radia 
Lublin Ewa Dados. 

Magdalena Rożek

Dwie tony darów zebrali jarosławianie podczas ogólnopolskiej akcji „Pomóż dzieciom przetrwać zimę”. Jarosław uczestniczył 
w niej aktywnie już po raz szósty. Z darów wykonano 300 paczek mikołajkowych oraz 250 paczek z żywnością. Ich wartość to 
ok. 15 tys. zł.

Pamiętaj o biedniejszych....

   wokół miasta

Ulica Racławicka - punkt przyjęć odpadów niebezpiecznych: zużytego sprzę-
tu elektrycznego, AGD, rtv, baterii itp. 
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Na promocję  książki przybyli m.in.: 
gospodarz spotkania burmistrz An-
drzej Wyczawski, ks. prałat dr Henryk 
Hazik - proboszcz parafii ze Skołoszo-
wa, Honorowy Członek Stowarzyszenia 
Miłośników Jarosławia, poseł na sejm 
RP dr Andrzej Ćwierz,  pomysłodawca 
„Zlotów Gwiaździstych” mjr Zdzisław 
Niemczycki, dr Mariusz Krzysztofiński - 
kierownik referatu Badań Naukowych 
IPN Oddział w Rzeszowie, dr Tomasz 
Bereza z IPN w Rzeszowie, Antonii Lo-
tycz - przewodniczący Komisji Oświa-
ty Rady Miasta Jarosławia, Magdalena 
Lehnart - naczelnik Wydziału Edukacji  
i Kultury Fizycznej UM Jarosławia, Józefa 
Frendo - Prezes Stowarzyszenia Miłośni-
ków Jarosławia, bohaterowie publika-
cji na podstawie których wspomnień, 
przeżyć powstała promowana książka 
oraz autorzy zawartych w niej prac. 
Burmistrz Miasta Jarosławia i Sto-
warzyszenie Miłośników Jarosławia  
w uznaniu za zasługi w utrwalaniu pa-
mięci o ludziach i ich czynach w wal-
ce o niepodległość Polski podczas  
i po zakończeniu II Wojny Światowej 
przyznał mjr. Zdzisławowi Niemczyc-
kiemu Statuetkę Zlotów Gwiaździstych. 
Burmistrz Andrzej Wyczawski powie-
dział: - to ważna rzecz dla nas, nasza 
historia bolesna  i trudna z okresu II w. 
ś. powoli ulega zapomnieniu; nie mo-
żemy zapomnieć tamtych ludzi bo na-
ród, który traci pamięć traci swój byt. 
Cieszę się że ta publikacja przyczyni 
się do utrwalenia pamięci o wspa- nia-
łych ludziach, którzy żyli, mieszkali 

Prezentacja książki   
„Opowiem Ci moją historię... Walka i losy Polaków w latach II wojny światowej”

Zlot Gwiaździsty Śladami Przeszłości  

1939 - 1956” - które zachęcało dzie-
ci i młodzież do odszukania we wła-
snym środowisku robotników przy-
musowych w III Rzeszy, Sybiraków, 
junaków Baudienstu  i „Służby Polsce”. 
Konkurs historyczny „Zlot Gwiaździsty. 
Śladami Miejsc Pamięci Narodowej” 
organizowany jest już od dziewięciu 
lat w Jarosławiu. Uczestnicy Zlotu  pro-
wadzą trudną, dociekliwą pracę hi-
storyczną, która polega na docieraniu 
do świadków tragicznych wydarzeń, 
dokumentowaniu, tworzeniu kronik. 
Celem konkursu jest zainteresowanie 
uczniów najnowszą historią Polski, ze 
szczególnym uwzględnieniem dziejów 
rodziny i historii regionalnej. Uczestni-
cy konkursu uczą się pozyskiwać nowe 
źródła historyczne, krytycznie je ana-
lizować oraz wykorzystywać w swojej 
codziennej pracy. W pierwszej edycji 
tj. w 2002 roku konkurs skierowany był 
do uczniów jarosławskich szkół, szyb-
ko zyskał rozgłos i zainteresowanie 
szerszych kręgów. Obecnie spotyka się  
z dużym odzewem ze strony uczniów 
szkół z powiatów: jarosławskiego, prze-
worskiego, przemyskiego i lubaczow-
skiego. Finał co roku ma miejsce pod 
Krzyżem Golgoty Narodów przy d. opac-
twie SS. Benedyktynek w Jarosławiu. 
 „Polacy - Żydzi - Ukraińcy. Relacje 
między sąsiadami podczas II wojny 
światowej w mojej pamięci” to temat 
IX edycji konkursu „Zlot Gwiaździsty 
Śladami Przeszłości”, którego finał pla-
nowany jest na 30 kwietnia 2010 r.  

Rafał Żelazo

w Jarosławiu, także nauczali i wpływali 
na nasze postawy, charaktery, życiorysy. 
Ta publikacja jest dla mnie szczególnie 
ważna gdyż Gmina Miejska Jarosław 
przyczyniła się to tego, by pamięć ta 
pozostała w naszej historii. Burmistrz 
podziękował Instytutowi Pamięci Naro-
dowej za redakcję nad publikacją oraz 
Stowarzyszeniu Miłośników Jarosła-
wia za wkład w rozwój idei konkursu. 
Prezes zarządu SMJ Józefa Fren-
do przedstawiła zebranym refleksję  
o zlotach i ich znaczeniu edukacyjnym. 
Jako emerytowana nauczycielka hi-
storii podkreśliła naturalną potrzebę 
pielęgnowania patriotycznych postaw 
ludzi środowiska jarosławskiego, a tak-
że tych, którzy na ościennych terenach 
walczyli o wolność, niepodległość, su-
werenność Ojczyzny oraz o prawdziwe 
oblicze historii w latach powojennych.   
Niniejsza książka wpisuje się zarów-
no w misję Instytutu Pamięci Naro-
dowej, jak i w cele statutowe Sto-
warzyszenia Miłośników Jarosławia. 
Promocja książki była doniosłym spotka-
niem bohaterów opracowań i ich autorów. 
Publikacja zawiera materiał pokon-
kursowy z dwóch edycji Zlotu Gwiaź-
dzistego. Z roku 2007 kiedy dzieci  
i młodzież szkół podstawowych, gim-
nazjów i szkół ponadgimnazjalnych  
z kilku powiatów woj. podkarpac-
kiego „podążali” śladami Polaków na 
frontach II wojny światowej” zaś ha-
sło konkursu z 2008 roku brzmiało 
„Ślady Polaków wykorzystywanych 
do prac przymusowych  w latach
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15 stycznia 2010 r. w sali 
lustrzanej kamienicy At-
tavantich w Jarosławiu 
miała miejsce prezenta-
cja książki pt. „Opowiem 
Ci moją historię… Walka 
i losy Polaków w latach 
II wojny światowej” pod 
redakcją Tomasza Berezy, 
współorganizowana przez 
Burmistrza Miasta Jarosła-
wia, Stowarzyszenie Mi-
łośników Jarosławia oraz 
Instytut Pamięci Narodo-
wej Oddział w Rzeszowie. 

 promocje
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Kawiarenki... Po raz czwarty, na zaproszenie Stowarzyszenia Grupa Poetyc-
ka, w Jarosławiu z recitalem wystąpiła Irena Jarocka. Tym ra-
zem gościło ją Centrum Kultury i Promocji. Pełna sala lustrzana, 
owacje na stojąco, wspólne śpiewanie, mnóstwo wspomnień  
i refleksji tworzyło uroczy klimat wieczoru. 

nie zawsze ich działalność była trakto-
wa na poważnie, adekwatnie do potrzeb  
i aspiracji, jednak w chwili obecnej sytu-
acja Stowarzyszenia jest stabilna, to orga-
nizacja pożytku publicznego otrzymują-
ca wsparcie z budżetu Miasta Jarosławia, 
innych instytucji czy osób prywatnych. 
Dzięki Grupie Poetyckiej w Jarosławiu za-
domowił się jedyny na Podkarpaciu Salon 
Literacki, który gościł m.in. Dorotę Segdę, 
Krzysztofa Kolbergera, Irenę Jarocką, Be-
atę Zarembiankę, Józefa Barana, a ostat-
nio Wojciecha Siemiona i Stana Borysa.  

Iwona Międlar
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Irena Jarocka w Jarosławiu.

Poezja i geodezja

Grażyna Stopa - poetka, geodeta, założycielka i prezes Stowarzysze-
nia „Grupa Poetycka” 16 grudnia 2009 r. dzieliła się swoimi wiersza-
mi z zaprzyjaźnioną sobie publicznością. Znalazły się wśród niej na-
uczycielki, dyrektorki instytucji kulturalnych, urzędniczki, księgowe. 

Spotkanie miało miejsce w klubie KUŹNIA, w którym rolę gospodyni pełniła Te-
resa Krasnowska - prezes Jarosławskiego Stowarzyszenia Oświaty i Promocji 
Zdrowia. Od wierszy napisanych przed laty, po najnowsze Grażyna Stopa przy-
kuwała uwagę swoich przyjaciół i znajomych podczas drugiego w swoim życiu 
wieczoru autorskiego. - Nie umiem pisać na zamówienie, wiersze powstają za-
wsze pod natchnieniem chwili, przeżyć i okoliczności, czasem są okresy intensyw-
nego pisania, a czasem przez jakiś czas nie powstają wcale - komentuje Grażyna 
Stopa.  Zaczęła pisać w szkole średniej, po czym na dłuższy czas przestała; po 

- Dziękuję za zaproszenie mnie po raz kolejny do Jarosławia, czuję 
się w nim znakomicie, pewnie przyjadę tu jeszcze nieraz - powie-
działa na wstępie Irena Jarocka. Gośćmi specjalnymi wieczoru, poza 
oczywiście samą artystką, byli przyjaciele Stowarzyszenia. - Wszyst-
kim przyjaciołom i sympatykom naszej działalności dedykujemy 
ten koncert - powiedziała prezes Grupy Grażyna Stopa. Burmistrz 
Andrzej Wyczawski w ciepłych słowach podziękował za miłe spo-
tkania poetyckie i przede wszystkim za twórczość poetów jaro-
sławskich. Legitymacje honorowego członkostwa Grupy Poetyckiej  
z pierwszym numerem wręczył artystce Adam Halwa członek Sto-
warzyszenia, radny i dyrektor Centrum Kulturalnego w Przemyślu. 
Grażyna Stopa nawiązując do tytułu spotkania - POWROTY - przypo-
mniała jedno z jarosławskich spotkań Ireny Jarockiej z Elżbietą Ma-
ziarz dotknietą niedowidzeniem, a także inne koncerty i spotkania 
poetycko-muzyczne. Paweł Sroka, na co dzień instruktor teatralny, 
zaprezentował wybraną poezję jarosławskich poetów. Po koncer-
cie można było kupić książkę i płyty artystki. Poeci jarosławscy (ale 
nie tylko) zrzeszeni są w Grupie Poetyckiej od ponad dziesięciu lat, 

to, by po latach podjąć pióro ponow-
nie. Na  spotkaniu wysłuchaliśmy kilku-
nastu utworów, które powstawały na 
przestrzeni kilkudziesięciu lat, poetka 
podzieliła się także refleksjami o napisa-
nej w 2001 roku książce parahistorycz-
nej o pobycie w Jarosławiu i Zarzeczu 
ówczesnego kardynała Karola Wojtyły  
i prymasa Stefana Wyszyńskiego. 
Grupa Poetycka współpracuje rów-
nież z Jarosławskim Stowarzyszeniem 
Oświaty i Promocji Zdrowia w zakre-
sie działalności charytatywnej. Obie 
organizacje w fantastyczny sposób 
łączą swoje odmienne aktywności. 
Ostatnim wspólnym przedsięwzięciem 
była akcja charytatywna TRAMPOLINA 
ŻYCIA DLA KASI I PAULINKI . 

Iwona Międlar
 
 

   spotkania
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200. rocznica urodzin

Na te pytania odpowiadali: dr Kazi-
mierz Maciąg (UR) w wykładzie pt. 
„O związkach Juliusza Słowackiego  
z Fryderykiem Chopinem” oraz  prof. dr 
hab. Marek Stanisz (UR) w wykładzie pt. 
„Ja” w kryształowej kuli, czyli Juliusza 
Słowackiego koncepcja przedmiotu. 
Spotkanie literackie zorganizowane w 
Centrum Kultury i Promocji w Jarosła-
wiu 16 grudnia 2009 r. dla uczczenia 
mijającego już Roku Juliusza Słowackie-
go, przyciągnęło sporą grupę młodzie-
ży i nauczycieli z  jarosławskich szkół. 
Na zakończenie instruktor teatral-ny 
z MOK w Jarosławiu, Paweł Sroka wy-
konał w niezwykle wzruszający spo-

Wszyscy doskonale wiemy, że Słowacki wielkim poetą był, ale co łą-
czyło Juliusza Słowackiego z Fryderykiem Chopinem - poza tym, 
że byli artystami, emigrantami i żyli w tej samej epoce? Dlacze-
go Słowacki nie darzył sympatią Chopina? W jaki sposób przedsta-
wiał swoich bohaterów Juliusz Słowacki i kim byli Jego bohaterowie? 

sób wiersz „Testament mój”. Spotkanie 
zakończyła dyskusja na temat poezji 
Juliusza Słowackiego. Organizatorami 
spotkania byli: Burmistrz Miasta Jarosła-
wia, Towarzystwo Literackie im. Adama 
Mickiewicza Oddział w Jarosławiu, Cen-

trum Kultury i Promocji w Jarosławiu, 
Miejski Ośrodek Kultury w Jarosławiu, 
Stowarzyszenie Jarosławskiego Uni-
wersytetu Trzeciego Wieku przy PWSZ  
w Jarosławiu, Zespół Szkół Plastycznych 
im. St. Wyspiańskiego w Jarosławiu. 

Magdalena Rożek
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Helena Szczepanik - Prezes Towarzystwa Literackiego im. A. Mickiewicza w Jarosławiu.

tegorii szkoły podstawowe: I miej-
sce - „Biała zima”, Dagmara Józef-
czyk (SP 5 Jarosław); II miejsce ex 
aequo - „Mróz”, Katarzyna Soboń 
(SP 9 Jarosław), „Śnieżek” - Marle-

na Fudała (SP Sióstr Niepokalanek Ja-
rosław); III miejsce ex aequo - „List do 
szkoły” - Aleksandra Wygnaniec (SP 4 
Jarosław), „Zimowy mrozik” - Zuzan-
na Bosak (SP Sióstr Niepokalanek).
Wyróżnienia za wiersze: „Pierwsza noc 
zimy” - Karolina Bochnak (SP 4 Jaro-
sław), „Idzie zima” - Klaudia Gutkowska 
(SP 9 Jarosław), „Zimowy dzień” - Pa-
tryk Gółka (SP Zapałów), „Zimowe za-
jęcia” - Patrycja Krawiec (SP Pełkinie). 
W kategorii gimnazja: I miejsce - „Zi-
mowa przyjaźń”, Sylwia Rybka (PG Pi-

Konkurs „W zimowej szacie” 
W lutym 2010 r. w kamienicy Attavantich odbyło się wręczenie nagród 
laureatom konkursu  „W zimowej szacie”.  Konkurs cieszył się dużym zain-
teresowaniem wśród młodych twórców.  Wpłynęło 127 utworów uczniów 
szkół podstawowych i gimnazjalnych z miasta i powiatu jarosławskiego. 

woda); II miejsce - „Białe oczyszcze- 
nie”, Krystian Kamecki (PG Rokietni-
ca); III miejsce - „(...)” - Gabriela Wań-
kowicz (PG Pruchnik), „Zimowy czas” 
- Natalia Czarniecka (PG Pruchnik).  
Wyróżnienia za wiersze: „Piękna pani 
zima” - Agata Jasiewicz (PG Pełkinie), 
„Daleko...” - Joanna Skrzypek (PG Pi-
woda), „Czerwień życia” - Monika Kor-
niak (PG Rokietnica), „Chcę pamię-
tać” - Izabela Lepiarz (PG Pruchnik), 
„Narodziny” - Kornelia Piś (PG Pruch-
nik), „Piękno” - Małgorzata Rydzik (PG 
Pruchnik),  „Lubię zimę” - Natalia Kilian 
(Specjalny Ośrodek Szkolno-Wycho-
wawczy Jarosław), „***” - Aleksandra 
Sitko (SP Sióstr Niepokalanek Jarosław). 

Elżbieta Tkacz

Z tej okazji wydany został tomik po-
ezji pt. „W zimowej szacie” zawierający 
wiersze wybrane laureatów konkursu. 
Uroczystość uświetnił program arty-
styczny w wykonaniu uczniów Publicz-
nego Gimnazjum nr 1 w Jarosławiu 
przygotowany pod kierunkiem Marty 
Zadorożny. Wszystkim uczestnikom 
serdecznie gratulujemy i zaprasza-
my do udziału w naszych konkursach. 
Komisja konkursowa przyznała nastę-
pujące nagrody i wyróżnienia. W ka
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Juliusza Słowackiego
   spotkania
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Chór wystąpił z bogatym repertuarem utwo-
rów i pieśni polskich, ale także francuskich, 
hiszpańskich, ukraińskich. Gromkimi brawa-
mi publiczność nagrodziła śpiewaków, dając 
wyraz uznania dla profesjonalizmu wykona-
nia utworów, pięknego brzmienia oraz do-
boru repertuaru. Szczególnie podobały się 
słuchaczom pieśni ukraińskie, utrzymane  
w charakterystycznym, nostalgicznym nastro-
ju. Po występie dyrygent Andrzej Jakubowski  
i członkowie chóru wysłuchali wielu po-
chlebnych opinii i serdecznych podzięko-
wań, zarówno od organizatorów koncertu 
jak i publiczności. Chór „Jarosław” może wpi-
sać koncert w Sejmie na swą coraz dłuż-
szą listę bardzo udanych koncertów. Inicja-
torem koncertu był poseł Tomasz Kulesza.  

Maria Korczyńska-Kwitkowska

Chór Jarosław  
koncertował w Sejmie RP

Reprezentacyjny Chór „Jarosław” z Podkarpacia pomógł zapro-
szonym gościom wczuć się w klimat Świąt Bożego Narodze-
nia.  Zespół koncertował 7 grudnia 2009 r. w Sali Kolumnowej 
gmachu Sejmu dla licznej rzeszy osób niepełnosprawnych. 
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Pamiątkowe zdjęcie z posłem Tomaszem Kuleszą na korytarzu sejmowym.

W grudniu 2009 r. uczniowie, nauczyciele 
oraz absolwenci SP nr 11 z Oddziałami Inte-
gracyjnymi im. Adama Mickiewicza w Jarosła-
wiu świętowali 115. rocznicę istnienia szkoły.

W ramach obchodów odbyła się Msza 
św. w kościele oo. Franciszkanów, część 
artystyczna przygotowana przez na-
uczycieli: M. Makowską, A. Magnow-
ską, A. Drożdziel, H. Ziobrowską-Lotycz,  
B. Strączek, I. Piotrowską, M. Nykiel-Woj-
tuń, D. Kostkę. - Szkoła jest otwarta na 
potrzeby każdego dziecka. Nauczyciele 
stale rozwijają swoje kompetencje. Baza 
szkoły została unowocześniona. Nasza 
praca uwieńczona została kilkoma cer-
tyfikatami: Polskim Certyfikatem Szko-
ły Promującej Zdrowie, Certyfikatem 
Szkoły Uczące się oraz Certyfikat Szkoły 
z Klasą - powiedziała w swoim wystąpie-
niu dyrektor szkoły Anna Korczewska. 
Zastępca burmistrza Bogdan Woło-
szyn podziękował dyrekcji, gronu pe-
dagogicznemu oraz uczniom za ciężką

pracę na rzecz dobra tej szkoły. Zło-
żył także życzenia jeszcze większych 
sukcesów na niwie edukacyjnej. Na 
uroczystości przybyli: zastępca burmi-
strza Bogdan Wołoszyn, radni: Marian 
Kozłowski i Antoni Lotycz,  naczelnik 
Wydziału Edukacji i Kultury Fizycznej 
Magdalena Lehnart, starszy wizytator 
Kuratorium Oświaty Elżbieta Lemek, 
Przewodnicząca NSZZ „Solidarność” 
Pracowników Oświaty, absolwenci, 
emerytowani nauczyciele oraz dzisiej-
sze grono pedagogiczne i uczniowie. 
Wiele wspomnień, radości i uśmiechu 
wzbudziła wystawa poświecona histo-
rii szkoły, a Betlejemskie Światełko Po-
koju przyniesione przez harcerzy ZHP 
- symbol ciepła, miłości, pokoju i na-
dziei przywołało świąteczną atmosferę. 

Magdalena Rożek
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115 lat SP nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi
   wydarzenia
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W świątecznym repertuarze...

Młodzi aktorzy prezentując na różne sposoby historię Bożego Narodzenia wykazali szacunek do tradycji, kunszt aktorski oraz 
niejednokrotnie oryginalne i nowatorskie ujęcie świąt Bożego Narodzenia, a oprawa muzyczna, scenografia, kostiumy i reży-
seria były znakomitym dopełnieniem przeglądu. Powołana przez organizatorów komisja artystyczna przeglądu w składzie: 
Barbara Płocica - teatrolog, Centrum Kulturalne w Przemyślu, Elżbieta Tkacz - dyr. Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jarosławiu, 
Paweł Sroka - instruktor teatralny MOK, po obejrzeniu wszystkich jasełkowych prezentacji przyznała nagrody i wyróżnienia. 

XIII Spotkania Teatralne „Jasełka 2010” 

Nagrodą Specjalną cieszył się Zespół 
„Stella Domini” z Ośrodka Rehabilita-
cyjno-Edukacyjno-Wychowawczego  
w Jarosławiu. Dodatkowe nagrody dla: 
Gromady Zuchowej „Leśne duszki” ze 
SP w Jankowicach, Teatrzyku ze SP  
w Piwodzie filia w Cetuli, Teatrzyku „Fux”  
z Zespołu Szkół w Wiązownicy, Ze-
społu Teatralnego „Menczester” ze SP 
w Manasterzu, Zespołu „Wesoła Gro-
madka” z Gminnego Ośrodka Kultury 
w Kuryłówce, Zespołu „Wiercidryle”  
z MOK Jarosławiu, Grupy Pożarniczej  
z Malawy  oraz jarosławskich placówek:
Zespołu Teatralnego ze Specjalnego 
Ośrodka Szkolno-Wychowawczego, 
Teatrzyku „Jagódki” ze SP nr 6, Teatrzyku „Sza-
lona  Dwudziestka” z  PG nr 5 , Teatrzyku 
„Wiercipiętki” z parafii pw. Bożego Ciała.
Wyróżnienia otrzymały: Teatrzyk „Pro-
myk” z Zespołu Szkół w Dąbrowicy, 
Teatrzyk z Zespołu Szkół w Wierzb-
nem, zespół jasełkowy ze Szkoły Filial-
nej w Bystrowicach, Teatrzyk „Wesołe 
Skrzaty” ze SP w Piwodzie, Teatrzyk 
ze SP w Wetlinie, Teatrzyk ze SP  
w Grodzisku Górnym, Teatrzyku z PG 
w Zarzeczu, Grupy Teatralnej z Zespo-
łu Szkół Ogrodniczych i Licealnych  
w Pawłosiowie, Teatrzyku z Ośrod-
ka Kultury w Wierzawicach, PG  
w Piwodzie oraz jarosławskie grupy:
Teatrzyk ze SP Sióstr Niepokalanek, 
Zespół „Dziewiąteczki” ze SP nr 9, 
Teatrzyk ze SP nr 11,  Teatrzyk „Ja-
gódki” ze SP nr 6, Teatrzyk z PG nr 
1, Grupa Teatralna z Zespołu Szkół
Budowlanych i Ogólnokształcących  
w Jarosławiu. Nagrodę indywidual-
ną otrzymała Czesława Orzechowska 
ze SP w Piwodzie filia w Cetuli. Przy-
znano również wyróżnienia indywi-
dualne dla: Agaty Borysowicz ze SP 
nr 6 w Jarosławiu, Magdaleny Chwal-
ta z Grupy Teatralnej przy Zespole 
  

Szkół w Malawie,  Waldemarowi Wiatr 
oraz Iwonie Orzechowskiej-Wiatr. In-
dywidualne wyróżnienia dla uczniów- 
aktorów otrzymali: Jakub Hanula za  
rolę  Pastucha z Teatrzyku „Wiercidryle”  
z MOK w Jarosławiu, Patryk Dańko z Gru-
py Teatralnej przy Zespole Szkół w Mala-
wie, Kacper Kroczek z Teatrzyku „Wierci-
dryle” z MOK Jarosławiu za rolę Heroda, 
Robert Nowak z Grupy Teatralnej przy Ze-
spole Szkół w Malawie za rolę Św. Józefa. 
Wysoki poziom zaprezentowały malu-
chy z jarosławskich przedszkoli nr: 1, 3, 9, 
4, 10, 8, 12 oraz z Przedszkola Sióstr Słu-
żebniczek NMP Niepokalanie Poczętej. 

Magdalena Rożek
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36 teatralnych formacji zaprezentowało się podczas XIII Spotkań Teatralnych „Jasełka 2010”, zorganizowanych 
przez Urząd Miasta Jarosławia oraz Miejski Ośrodek Kultury w Jarosławiu. Komisja konkursowa w dniach 14-15 oraz 
19 stycznia br. oceniała występy w trzech kategoriach wiekowych: gimnazja, szkoły podstawowe i przedszkola. 

  kultura
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W świątecznym repertuarze...
Przegląd Kolęd i Pastorałek  
Placówek Opiekuńczo-WychowawczychVI

Już po raz trzeci Dom Dziecka Nr 1 w Jarosławiu był organizatorem Przeglą-
du Kolęd i Pastorałek Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Województwa 
Podkarpackiego, w którym wzięło udział aż 18 placówek. Dzieci, młodzież 
oraz – w tym roku pierwszy raz – opiekunowie i wychowawcy zaprezento-
wali się na scenie Miejskiego Ośrodka Kultury w świątecznym repertuarze. 

Dominowały kolędy i pastorałki dobrze 
znane i lubiane, pojawiły się te nieco zapo-
mniane, ale również utwory skompono-
wane specjalnie na tegoroczny przegląd. 
18 stycznia br. mali wykonawcy już 
od godz. 9.30 prezentowali swoje 
umiejętności wokalne na scenie MOK 
w sześciu kategoriach wiekowych. 
Nad przebiegiem przesłuchań czu-
wała Zofia Karwańska - sekretarz Po-
wiatu Jarosławskiego. Oceny ponad 
trzydziestu prezentacji konkursowych 
dokonało jury w składzie: Anna Sza-
łaśna - etnomuzykolog, ks. Prałat Ta-
deusz Biały, Elżbieta Dąbrowska - dy-
rektor Państwowej Szkoły Muzycznej 
I st. w Jarosławiu, Stanisław Kucab 
- były nauczyciel w szkole muzycznej  
w Przemyślu, Jakub Międlar - nauczy-
ciel w Państwowej Szkole Muzycznej  
w Jarosławiu. Nagrodzone osoby: 
(I kategoria - przedszkola) Julia Łyc 
z Katolickiej Placówki Wychowaw-
czej „Nasz Dom” w Jaśle - I miejsce, 

(V kategoria - duety) Barbara Kość  
i Paulina Gaweł z Katolickiej Świetlicy 
Wychowawczej „Oratorium” z Przemy-
śla oraz Marlena Ptasznik i Krystyna 
Nowak z Domu Dziecka Ochronka To-
warzystwa Pomocy im. Św. Brata Alber-
ta w Stalowej Woli - I miejsce ex equo;
Daria Mortka i Małgorzata Jurcaba  
z Rodzinnego Domu Dziecka w Brzo-
zowie oraz Monika i Dominika Burdzel 
z Rodzinnego Domu Dziecka z Tarno-
brzegu - II miejsce ex equo; (VI katego-
ria -  wychowawca, opiekun, dyrektor) 
Józef Hałka - Rodzinny Dom Dziec-
ka w Brzozowie, Jurand Dul i Małgo-
rzata Chwałek - Dom Dziecka w Sko-
paniu, Paweł Pajda - Dom dla Dzieci 
i Młodzieży „Maciek” w Przemyślu. 
Nagrody ufundowali: SKOK Stefczyka  
w Rzeszowie,  firma Tech-Projekt 
Anety i Sławomira Brzozów, Rota-
ry Klub Jarosław, Tadeusz Słowik, 
LU Polska Oddział w Jarosławiu 
oraz J.P.B. „Budexim” w Jarosławiu. 

Małgorzata Młynarska

wawczej „Nasz Dom” z Jasła - I miejsce, 
Dominik Fornal z Domu Dziec-
ka w Nowej Sarzynie - II miejsce,
Damiana Marszałek z Domu Dziecka 
im. Janusza Korczaka w Długiem  -  III 
miejsce. (IV kategoria - szkoły średnie)
Karolina Węglarz z Domu Dziec-
ka nr 1 w Jarosławiu - I miejsce. 
 

Nagrodę publiczności otrzymał Krystian 
Doliński wychowanek Domu Dziec-
ka Ochronka Towarzystwa Pomocy 
im. Św. Brata Alberta w Stalowej Woli, 
który przeżył swój podwójny debiut 
na scenie tegorocznego przeglądu. 

Inez Mazur i Cyprian Mazur  z Placówki 
Opiekuńczo-Wychow. w Tarnobrzegu - 
II miejsce, Julia Bober  z Katolickiej Pla-
cówki Opiekuńczo-Wychow. w Łące - III 
miejsce. (II kategoria - szkoły podstawowe) 
Daria  Mortka z Rodzinnego Domu 
Dziecka w Brzozowie, Sylwia Kość z Ka-
tolickiej Świetlicy Wychowawczej „Ora-

torium” z Przemyśla, Krystian Doliński  
z Domu Dziecka Ochronka Towarzy-
stwa Pomocy im. Świętego Brata Alber-
ta ze Stalowej Woli - I miejsce ex  equo, 
Aleksandra Ryś  z Zespołu Placówek 
Opiekuńczo-Wychow. Dom dla Dzieci  
i Młodzieży „Mieszko” w Rzeszowie - wy-
różnienie. (III kategoria - gimnazja) Bar-
bara Feret z Katolickiej Placówki Wycho-
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W świątecznym repertuarze...

Ogólnopolski  
Festiwal Kolęd i Pastorałek

24 stycznia br. koncert galowy w Miejskim Ośrodku Kultury zakończył XV 
Ogólnopolski Festiwal Kolęd i Pastorałek. Organizatorami byli Urząd Miasta 
Jarosławia, Miejski Ośrodek Kultury oraz parafia pw. Chrystusa Króla. Patro-
nat objął burmistrz Andrzej Wyczawski. 

W kategorii solistów: I miejsce oraz pa-
miątkową statuetkę z logo Festiwalu 
otrzymała Dorota Kaczmarz z Przemyśla, 
II miejsce - Barbara Kozieł z Przemyśla, 
III miejsce - Kacper Owiński z Ja-
sła. Wyróżnienia otrzymały: Justyna 
Kunysz z Przemyśla, Anna Kroczek  
z Jarosławia, Gabriela Opacka z Prze-
myśla, Karolina Lasek z Przeworska. 
W kategorii zespołów: I miejsce oraz 
pamiątkową statuetkę z logo Festiwalu-
otrzymał zespół „Karczmarze” z Rzeszo-
wa, II miejsce - „Veritas” z Nowosielec, 
III miejsce ex equo - „Ficco” i  „Con Fu-
oco” z Przemyśla. Nagrodę publiczności 
wyśpiewał sobie zespół „Karczmarze” 
z Rzeszowa. Na zakończenie koncer-
tu galowego wystąpił Zespół AD REM. 
Nagrody zostały ufundowane przez 
Burmistrza Miasta Jarosławia, Sta-
rostwo Powiatowe oraz MOK.

Małgorzata Młynarska

XV

Sobota 23 stycznia br. była dniem przesłuchań. Przed jury w składzie: dr Olga Po-
powicz i dr Andrzej Jakubowski - pracownicy Instytutu Muzyki Uniwersytetu Rze-
szowskiego oraz ks. dr Tadeusz Bratkowski - muzykolog, zaprezentowało się 16 
solistów i 6 zespołów. Po dniu muzycznych zmagań, 24 stycznia br. został ogło-
szony werdykt jury, wręczono nagrody i wyróżnienia, a zwycięzcy wystąpili w kon-
cercie finałowym. Jury, biorąc pod uwagę dobór repertuaru, aranżacje, interpre-
tacje oraz ogólny wyraz artystyczny postanowiło przyznać następujące nagrody: 
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Rekordową sumę 56 tys. 515 zł 85 gr zebrali wolontariusze i organi-
zatorzy Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Jarosławiu. Pieniądze zosta-
ną przeznaczone na sprzęt medyczny dla dzieci z chorobami onkologicznymi. 

W niedzielę, 10 stycznia br. Wielka Or-
kiestra Świątecznej Pomocy zagrała 
w całej Polsce po raz 18-ty. Blisko 150 
wolontariuszy kwestowało w Jarosła-
wiu, Dobkowicach, Korczowej, Muninie, 
Pawłosiowie, Pełkiniach, Pruchniku, Ra-
dymnie, Szówsku, Tuczempach, Wiązow-
nicy, Kidałowicach, Ożańsku, Wierzb-
nej, Mołodyczu, Radawie i  Rokietnicy.  
Tradycyjnie już od 5 lat organiza-
torem sztabu w Jarosławiu było Ja-
rosławskie Stowarzyszenie Oświa-
ty i Promocji Zdrowia na czele 
z prezesem Teresą Krasnowską. 
Finałowi WOŚP w Jarosławiu towarzy-
szyło wiele imprez kulturalnych i spor-
towych. W Miejskim Ośrodku Kultury 
występ ponad 250 dzieci z Powiatowe-
go Ogniska Baletowego im. Lidii Nar-
towskiej ściągnął całą salę publiczności. 
Nie zabrakło też licytacji i oczywiście 
tortu, ufundowanego przez Zespół Szkół 
Spożywczych, Chemicznych i Ogólno-
kształcących z magiczną świeczką „18”. 
Ponadto, po raz pierwszy na jarosław-
skim Rynku odbywały się koncerty 
zespołów muzycznych: Raph of Ne-

Miasta Jarosławia. Akcję współorgani-
zowali: Podkarpacka Sieć Szkół Promu-
jących Zdrowie, Bursa Międzyszkolna 
Jarosław, ZHP, Stowarzyszenie Poszko-
dowanych w Wypadkach Komunikacyj-
nych, Powiatowe Ognisko Baletowe, Ze-
spół Wake Up Adina, Szkoły Podstawowe 
nr: 6,10,11; Gimnazja Publiczne nr: 1,2,3 
oraz 4 w ZS im. Jana Pawła II; Zespół Szkół 
Technicznych i Ogólnokształcących; LO 
im. M. Kopernika, Zespół Szkół Ekono-
micznych, Zespół Szkół Spożywczych, 
Chemicznych i Ogólnokształcących, 
Zespół Szkół Technicznych i Licealnych, 
Zespół Szkół Budowlanych i Ogólno-
kształcących, Zespół Szkół Plastycznych.  
W sumie ponad 1000 ludzi dobrej woli. 

Magdalena Rożek

21.12.2009 r. po raz 11-ty w Zespole 
Szkół Ogólnokształcących im. Książąt 
Czartoryskich odbyła się Wielka Ga-
leria Artystyczna - wydarzenie, które-
mu od lat towarzyszy aukcja charyta-
tywna prac plastycznych autorstwa 
artystów zawodowych i amatorów 
oraz wytworów dzieci z przedszko-
li i młodzieży z jarosławskich szkół. 
Tegoroczną Wielką Galerię Artystycz-
ną swoją obecnością zaszczycili bur-
mistrz Andrzej Wyczawski, zastępcy 
Bogdan Wołoszyn i Stanisław Misiąg. 
Obecni byli też posłowie Tomasz Ku-
lesza i Andrzej Ćwierz,  Podkarpacki

ternal, Hipnoatik, Ozki Arabe, G-13, 
Na Swój Sposób, Homex & ŁKS, Wu-
era & Boris, Zdolne Przedmieście, 
Wake Up Adina, Eskaubei i Grubson.  
Punktualnie o godz. 20.00 przed Ratu-
szem w Jarosławiu rozbłysło „świateł-
ko do nieba”, w którym uczestniczyli: 
burmistrz Andrzej Wyczawski, poseł 
dr Andrzej Ćwierz, wiceprzewodni-
czący RM Marian Kozłowski, sekre-
tarz Jan Biłas, wolontariusze mnóstwo 
rozbawionej publiczności. Najdroż-
szym przedmiotem wylicytowanym 
w Jarosławiu, była piłka z podpisa-
mi wszystkich zawodników „Znicza”,  
którą kupił poseł A. Ćwierz za 370 zł. 
Patronat nad imprezą objął Burmistrz

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy 
 ma już 18 lat 

Kurator Oświaty Jacek Wojtas, Dyrektor 
Wydziału Polityki Społecznej Podkarpac-
kiego Urzędu Wojewódzkiego Dariusz 
Tracz, Starosta Jarosławski Tadeusz 
Chrzan, wicestarosta Jacek Stańda, Ko-
mendant Powiatowy Policji  Janusz Dy-
mek, z- ca Komendanta Straży Pożarnej 
Mieczysław Ostoja - Zagórski, Członko-
wie  Rotary Club w Jarosławiu, dyrekto-
rzy szkół oraz instytucji kulturalno-
oświatowych Jarosławia. Zgodnie z 
tradycją Galerii, również w tym roku  
uczniowie przygotowali nastrojowy bo-
żonarodzeniowy  program artystyczny.  W 
wyniku aukcji prac oraz sprzedaży 

ozdób świątecznych zebrano ponad 5.000 
zł. Prace wystawione w Galerii można było 
oglądać i kupować do końca stycznia 2010. 

Dorota Tracz

Wielka Galeria Artystyczna 

M. ROŻEK (1)Dzieci z Powiatowego Ogniska Baletowego im. Lidii Nartowskiej w Jarosławiu. 

P. WOLONTKOWSKI (1)

  charytatywnie
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Organizatorem zawodów były: Sto-
warzyszenie Nauka i Rozwój, Zespół 

Szkół Technicznych i Ogónokształcących 
w Jarosławiu i Uczelniany Klub Sporto-
wy „Sport-Tramp”, patronat honorowy 
objął burmistrz Andrzej Wyczawski. 
Zaproszonych gości - burmistrza Andrze-
ja Wyczawskiego i Wacława Siutę preze-
sa Rzeszowskiego Okręgowego Związku 
Łuczniczego oraz wszystkich zawod-
ników  w imieniu dyrekcji ZSTiO przy-
witała wicedyrektor Agata Ząbkiewicz. 
Wacław Siuta przekazał burmistrzowi 
dokumentację MŚ, jakie odbyły się na 
Ziemi Rzeszowskiej, kronikę łucznic-
twa przygotowaną za lata 2004/06 oraz 
symboliczny medal MŚ z Rzeszowa. 
Oficjalnie turniej łuczniczy otworzył 
burmistrz, dodając: - Obecnie łucznic-

two ma szansę kontynuować dorobek 
poprzedników, ponieważ zaczyna od 
młodych, młodszych i najmłodszych. 
Dzięki temu możemy być spokoj-
ni, że wyrosną z nich kiedyś gwiazdy 
łucznictwa. Ważne jest również, by 
wspierać działalność sportową, by naj-
młodsi uczyli się rywalizacji fair play, 
a przy tym rozwijali swoje zdolności. 
W tym roku halowy turniej łuczniczy 
został rozegrany już po raz drugi. Ta 
dyscyplina sportu przyciąga coraz to 
młodsze pokolenia, a swoją historią na 
naszym terenie sięga jeszcze do czasów 
przedwojennych. Przed kilkudziesięciu 
laty, pod okiem nauczyciela i trenera 
Jana Świstowicza w „Sekcji Łucznictwa” 
Klubu Sportowego „Zryw”, trenowali 
i sukcesy odnosili najlepsi zawodni-

cy. Pamięć o tym, pozwoliła pójść krok 
dalej. Zrodziła się wizja reaktywacji 
łucznictwa na gruncie lokalnym. Jej 
pomysłodawcą, a także głównym or-
ganizatorem zajęć był instruktor Wie-
sław Kutyła. W działania organizacyjne 
zaangażowali się również instruktor 
Mariusz Gilowski i Krzysztof Czerkas. 
Efekty są już widoczne, ponieważ w te-
gorocznych zawodach wzięło udział 50 
uczestników z siedmiu klubów sporto-
wych: UKS Sport TRAMP Jarosław, UKS 
„Górnik” Humniska, Sokół Domaradz, 
GKS „Górnik” Grabownica, LKS Jar Kiel-
narowa, SKS Piast 25 Rzeszów, CWKS Re-
sovia. Chłopcy i dziewczęta rywalizowali 
w kilku kategoriach wiekowych: dzieci 
młodsze, dzieci, młodzik, junior młodszy. 
Zwycięzcom trofea wręczył burmistrz 
Andrzej Wyczawski, z którym wszyscy 
nagrodzeni robili sobie pamiątkowe 
zdjęcia. Na zakończenie zawodów na 
wszystkie dzieci czekały upominki. 

Puchary dla najlepszych

Zawody łuczników
5 grudnia 2009 r. w sali gimnastycznej Zespołu Szkół Drogowo-Ge-
odezyjnych i Licealnych im. A. Witkowskiego w Jarosławiu zosta-
ły rozegrane 2. Zawody Łucznicze o Puchar Burmistrza Miasta Jarosławia.

  ze sportu

FOT. P. DRABIK
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  ze sportu

KOSZYKÓWKA

Była znakomita zabawa, ze świet-
nym skutkiem. Dla dzieci z domów 

dziecka kibice i koszykarze Znicza ze-
brali wspólnie kartony słodyczy. Nasz 
ekstraligowy zespół rozegrał towarzy-
ski mecz z III ligowymi rezerwami, a 
w ostatniej kwarcie z „klubem kibica”. 
Okazję sprawdzenia się pod koszem 
mieli też burmistrz Andrzej Wyczawski 
oraz zastępca burmistrza Bogdan Woło-
szyn i wiceprzewodniczący Rady Miasta 
Marian Kozłowski. W przerwach odbył 
się konkurs rzutów wolnych, rzutów 

13 grudnia 2009 r. odbyła się II edycja „Słodkiego Meczu”, charytatywnej akcji z udzia-
łem jarosławskich koszykarzy.

za trzy punkty, a także wsadów. Na try-
bunach autografy rozdawali żużlowcy 
Marmy Polskie Folie Rzeszów - Maciej 
Kuciapa i Dawid Lampart, ale praw-
dziwym showmanem okazał się John 
Williamson. Amerykanin rozbawiał pu-
bliczność i popisywał się efektownymi 
akcjami. Wszyscy zgodnie podkreślali, 
że w takim towarzystwie trzeba spo-
tkać się znowu za rok. Biletem wstępu 
na mecz było „coś słodkiego”. Współ-
organizatorem akcji był Urząd Miasta.

 Tomasz Strzębała

Znicz zagrał 
charytatywnie

FOT. I. MIĘDLAR (3)
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Uroczystość  taka zawsze związana jest 
z emocjami. Na twarzach jubilatów za-
uważyć można było wzruszenie.  W  imie-
niu prezydenta dekoracji dokonali wójt 
Gminy Pawłosiów Halina Węgrzynow-
ska i zastępca burmistrza Bogdan Woło-
szyn. Ceremonię prowadziła kierownik 
USC Barbara Bąk.  Dwie pary: Stanisław 
i Stanisława Odrobina oraz Franciszka  
i  Jerzy  Kluzowie nie mogły wziąć udziału  
w uroczystości, medale i kwiaty zostały 
doręczone jubilatom do domów.  Wszy-
scy podkreślali rolę, jaką małżonkowie 
pełnią w swoim środowisku i rodzinie. 
- Są Państwo dla innych przykładem 
zgodnego życia przez wiele lat - powie-
dział zastępca burmistrza Bogdan Woło-
szyn. Kinga Zalot - solistka  Miejskiego 
Ośrodka Kultury w Jarosławiu  uświetni-
ła uroczystość wykonując kilka utworów. 
W 2008 roku aż siedemnastu parom 
wręczano medal za długoletnie po-
życie małżeńskie, w tym były też mał-
żeństwa z 60-letnim stażem. Podanie  
o przyznanie takiego medalu należy 
składać  w  Urzędzie Stanu Cywilnego  Ry-
nek  6 najmniej  na kilka miesięcy przed 
jubileuszem, czas oczekiwania wynosi 
bowiem od trzech do sześciu miesięcy.     

Iwona Międlar

Jubileusze małżeńskie
Dekorowanie medalami jubilatów świętujących 50 lat pożycia mał-

żeńskiego wpisane jest w tradycję jarosławskiego USC.  Odznaczenie  za długoletnie 
pożycie małżeńskie nadawane przez Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego wręczany 
jest zawsze w bardzo uroczystej atmosferze. Państwo: Zofia i Jan Rupniccy, Helena  
i Ferdynand Pająkowie, Maria i Kazimierz Gdula, Helena i Józef Żurawscy mie-
li okazję otrzymać medale Prezydenta RP za długoletnie pożycie małżeńskie.

I. M
IĘ

D
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XX Edycja Plebiscytu 

Jeremy  Chappell 

Małgorzata Huk Mateusz Jurczak

Na Najpopularniejszego – Najlepszego Sportowca  
i Trenera – Wychowawcę Młodzieży  

Miasta Jarosławia za 2009 r. 

Dariusz Szczubiał Trener Znicza Jarosław

1460 pkt.

Koszykarz  

Znicza Jarosław
2061 pkt.

Piłkarka ręczna Siódemki Jarosław 1676 pkt. Piłkarz JKS-u 1909 Jarosław
1277 pkt.

Jeremy Chappell i Dariusz Szczubiał zostali laureatami XX Plebiscytu na Najlepszego - Najpo-
pularniejszego Sportowca i Trenera - Wychowawcę Młodzieży Miasta Jarosławia w 2009 roku.

Uroczyste ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród wyróżnionym organizowanego  
w naszym mieście od 1990 roku plebiscytu odbyło się w sali narad Urzędu Miasta. W wyniku 

głosowania za pośrednictwem strony internetowej Urzędu oraz na kuponach drukowanych 
w Gazecie Jarosławskiej, tytuł najlepszego - najpopularniejszego sportowca zdobył Je-
remy Chappell. Koszykarz ekstraligowego Znicza zdecydowanie wyprzedził pozostałych 
wyróżnionych. Na drugim miejscu uplasowała się Małgorzata Huk - bramkarka, piłkarka 

ręczna Siódemki, a na trzecim Mateusz Jurczak, piłkarz JKS-u. Trenerem 
roku 2009 w Jarosławiu został Dariusz Szczubiał, szkoleniowiec Znicza.


