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Zdrowych i pogodnych 
Świąt Wielkanocnych, 

Błogosławieństwa 
od Zmartwychwstałego Chrystusa, 

wiele szczęścia  
oraz spełnienia marzeń. 

 
Niech świąteczna atmosfera  
obfituje w serdeczne spotkania 

w gronie rodzinnym i wśród przyjaciół
 

życzą 
 

Burmistrz Miasta Jarosławia
Andrzej Wyczawski

Przewodniczący Rady Miasta
Janusz Szkodny 
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Tak istotnego wydarzenia inwestycyjnego jeszcze nie 
było. Minister Cezary Grabarczyk powiedział, że Pod-

karpacie będzie niedługo wielkim placem budowy, we-
dług niego powstanie tu w tym roku 60 km dobrych dróg. 
- Jarosławska obwodnica to jedna z kilku inwestycji drogo-
wych, które planujemy oddać przed EURO 2012. To dla mnie 
zaszczyt, że zostałem zaproszony na uroczystą sesję.  W lu-
tym zawarliśmy umowę i obiecałem, że przyjadę tutaj na in-
augurację budowy. Kończymy etap przygotowań, zaczynamy 
realizację, dziękuję wszystkim, którzy przed nami zabiegali  
o tę obwodnicę - powiedział minister. - Czekamy na tę obwodnicę 
dwadzieścia,  niektórzy mówią, że trzydzieści  lat. Prace koncep-
cyjne ruszyły na pewno w 1992 roku, potem aktualizowano doku-
mentacje, wnioski. Od 1999 roku sprawa zaczęła nabierać tempa. 
W roku 2006 nasza obwodnica została zapisana do dofinansowania  
z programów unijnych. Nasz samorząd przejął tzw. resz-
tówki, a potem już weszła w życie spec-ustawa, któ-
ra dała nam właściwie zielone światło. Dziękuję ministro-
wi, parlamentarzystom - szczególnie Tomaszowi Kuleszy, 

BUDOWA OBWODNICY  rozpoczęta !
22 marca br. zostały wbite pierwsze łopaty w miejscu budo-
wy obwodnicy Jarosławia. W ten sposób z udziałem mini-
stra infrastruktury Cezarego Grabarczyka oficjalnie rozpoczę-
to realizację najbardziej oczekiwanej w mieście inwestycji. 
Jarosławska obwodnica ma być po dwóch latach oddana do użyt-
ku i rozładować bardzo trudną sytuację komunikacyjną miasta. 

wokół miasta

OBWODNICA 
Obwodnica zaklasyfikowana 

jest do drogi głównego ruchu 
przyspieszonego  

o dozwolonej prędkości  
80 km/h.  

 
Szerokość jezdni wyniesie  

7 m, a utwardzonych   
poboczy po 2 m.  

Długośc drogi to 11,3 km. 

Kontrakt opiewa na kwotę 
369 mln 261 tys. 463 zł 

dofinansowany będzie  
ze środków unijnych  

w ramach Europejskiego 
Funduszu Rozwoju  

Regionalnego.
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OBWODNICA 
za determinację i pomoc w doprowadze-
niu sprawy do finału - komentował pod-
czas sesji burmistrz Andrzej Wyczawski. 
Uroczystość rozpoczęła się w ratuszu 
w ramach sesji RM, gdzie gośćmi spe-
cjalnymi, poza ministrem infrastruktury 
również wojewoda Mirosław Karapyta, 
przewodniczący Sejmiku Podkarpac-
kiego Andrzej Matusiewicz, dyrektor 
Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych 
i Autostrad o. Rzeszów Wiesław Ka-
czor, Marek Gosztyła - dyrektor Eu-
rovia o. Rzeszów, parlamentarzyści,  
w tym Tomasz Kulesza, ks. Andrzej Su-
rowiec - archiprezbiter jarosławski.

Iwona Międlar 

wokół miasta

Rozpoczęcie budowy obwodnicy to bardzo 
długo oczekiwany moment. Cieszymy się że 

wreszcie udało się sfinalizować nasze starania o 
tę jakże ważną dla naszego miasta inwesty-
cję. Musimy jednak przygotować się  na pew-
ne utrudniania spowodowane sama budową. 
Wiadomo, że przez dwa lata tereny, przez jakie 
przebienie obwodnica, zamienią się w wielki 
plac budowy, dlatego apeluje do mieszkańców 
o wyrozumiałość i cierpliwość. Ze swojej strony 
obiecuję stworzymy plan zmniejszający w miarę 
możliwości te utrudnienia drogowe, jakie po-
wstaną podczas budowy. To wielkie dzieło inży-
nieryjne, ponad 11-kilometrowa droga w pięciu 

miejscach będzie miała pięć węzłów łączących miasto z obwodnicą. Naprawdę, 
mnóstwo jeszcze utrudnień przed nami. Blisko 700 działek należało wykupić, wiele 
z nich wiele z nich Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Rzeszowie 
potrzebowała w części, więc wzięłiśmy na siebei wykup tzw. resztówek, co ze stro-
ny Miasta było krokiem przyspieszającym procesy wykupu nieruchomości.

FOT. I. MIĘDLAR (7)

OBWODNICA 
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wokół miasta

Minister Infrastruktury Cezary Grabarczyk. 

Ks. Archiprezbiter Andrzej Surowiec.

Od lewej: Poseł na Sejm RP Tomasz Kulesza, Wojewoda Podkarpacki Mirosław Karapyta, Poseł na Sejm RP Mieczysław Golba  
oraz Burmistrz Miasta Jarosławia Andrzej Wyczawski. 

Dyrektor GDDKiA w Rzeszowie Wiesław Kaczor.

OBWODNICA 
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sesja / inwestycje

Sesja 
Rady Miasta

23.03.2010 r.

Obrady LXV sesji Rady Miasta rozpoczę-
ły się od uchwał dotyczących wprowa-
dzenia zmian w budżecie. Następnie 
radni przegłosowali projekt w sprawie 
zasad udzielania zniżek tygodniowego 
obowiązującego wymiaru zajęć nauczy-
cielom, którym powierzono stanowiska 
kierownicze w szkołach (zespołach szkół 
prowadzonych przez Gminę Miejską 
Jarosław oraz przyznawania zwolnie-

Dyskusje nad projektami uchwał. 

znaczony pod budowę, uchwała została 
przegłosowana. Na dłużej zatrzymano 
się też przy temacie zwiększania wydat-
ków miasta z przeznaczeniem na zlece-
nie rozbiórki obiektu „dużej ujeżdżalni” 
przy ulicy Piekarskiej. Kwestie dotyczą-
ce tego obiektu radnym przybliżył Jerzy 
Śliwa, naczelnik Wydziału Gospodarki 
Przestrzennej i Ochrony Zabytków. Pro-
jekt uchwały został ostatecznie prze-

nia od obowiązku realizacji tych zajęć. 
Większą dyskusję wywołał natomiast 
projekt uchwały w sprawie wyrażenia 
zgody na sprzedaż nieruchomości po-
łożonej w Jarosławiu w okolicach rzeki 
San. Radni mieli pewne wątpliwości 
dotyczące zasadności jej sprzedaży, ale 
po wyjaśnieniach Stanisława Misiąga, 
zastępcy burmistrza, który poinformo-
wał, że jest to teren zalewowy nie prze-

głosowany. W związku trudną sytuacją 
Wojskowego Zakładu Remontowo- 
Budowlanego w Jarosławiu radni w 
formie apelu wyrazili sprzeciw wobec 
negatywnego zaopiniowania przez Mi-
nistra Obrony Narodowej wniosku Dy-
rektora Departamentu Budżetowego 
MON o przekształcenie tego zakładu 
w Instytucję Gospodarki Budżetowej.

Przewodniczący RM 
Janusz Szkodny

Remont parku rozpoczęty

1.03.2010 r.

LXIV sesja zwołana była w trybie nad-
zwyczajnym, radni podjęli dyskusję nad 
przesunięciem środków finansowych 
zaplanowanych w tym roku na realizację 
łącznika do obwodnicy. Regionalna Izba 
Obrachunkowa zakwestionowała zapis 
jednej z wcześniejszych 
uchwał okołobudżeto-
wych i należało zmienić 
zapis o zabezpieczeniu 
środków z budżetu Mia-
sta na łącznik. Złożono 
wniosek o dofinanso-
wanie drogi z progra-
mów Regionalnego Pro-
gramu Operacyjnego 
dla Polski Wschodniej, 
dokumentacja musiała 
zostać uzupełniona przed 
8 marca. Radni przegłosowali uchwałę o 
zmianach budżetowych poprzez doda-
nie 34 tys. zł dla klasztoru oo. dominika-
nów na dofinansowanie zabytkowego 
wyposażenia zakrystii. Na zakończenie 
radni zgłaszali wnioski w sprawie ko-
nieczności pozimowego remontowania 
dróg w mieście. 

Przewodniczący RM 
Janusz Szkodny

Do połowy czerwca park przy ulicy Baś-
ki Puzon zyska nowy wizerunek. W ra-
mach projektu pn. „Zielone dziedzictwo 
- Parki Jarosławia i Humennego” remon-
towane są alejki i fontanna. 

Unijne wsparcie sięga 85 % wartości 
zadania. Park o powierzchni 0,68 

ha, będzie miał dodatkowo kilkadzie-
siąt ławek, prawie 1400 sztuk krzewów 
i drzewek, a wyremontowana fontanna 
zyska iluminację. Wszystkie prace zo-
staną przeprowadzone zgodnie z obo-
wiązującymi przepisami. Bliźniaczą dla 
jarosławskiego remontu inwestycją jest 
renowacja parku przy zamku w Humen-
nem. Projekt składa się z dwóch powią-
zanych ze sobą tematycznie inwestycji 

oraz z działań związanych z tematyką dotyczącą zarządzania terenami zielonymi w 
miastach na pograniczu polsko-słowackim.

Iwona Międlar

Prace w parku przy ulicy Baśki Puzon ruszyły już pełną parą.
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wokół miasta 

 23 lutego br. radni wojewódzcy w ramach 
XLIII sesji Sejmiku Województwa Pod-
karpackiego obradowali w Jarosławiu. 

Podczas sesji wyjazdowej radni 
przegłosowali kilkadziesiąt uchwał 

bieżących oraz wysłuchali informacji 
na temat inwestycji na drogach woje-
wódzkich w roku 2009 i 2010. W ob-
radach uczestniczyli radni, marszałek, 
wojewoda, prezydenci, burmistrzowie 
i wójtowie miast i gmin regionu, a tak-
że przewodniczący rad miejskich, dy-
rektorzy szpitali, i innych instytucji.
Sesję prowadził przewodniczący An-
drzej Matusiewicz, burmistrz Andrzej 
Wyczawski przedstawił krótką pre-
zentację poświęconą Jarosławiowi,  
a następnie dyr. Kazimierz Surmacz  
z Podkarpackiego Zarządu Dróg Woje-
wódzkich omówił drogowe zagadnie-
nia inwestycyjne na terenie powiatów: 
jarosławskiego, lubaczowskiego, prze-
worskiego i przemyskiego. Jak podaje 
dyr. Surmacz, na Podkarpaciu w zarzą-
dzie wojewódzkim znajduje się 632 km 
dróg, w czym 327 obiektów mostowych 
o łącznej długości 10 km. W skali ostat-
niego dziesięciolecia budżet przezna-
czany na utrzymanie i remontowanie 
tych dróg wzrósł z 40 mln do 407 mln zł 
w roku bieżącym. W powiecie jarosław-
skim jest 78 km dróg wojewódzkich. 
Jednocześnie dyr. Surmacz poinfor-
mował, że jeden pas remontowanego 
mostu na rzece San w ciągu drogi woje-

Sejmik wojewódzki tworzą radni wy-
bieraniu w wyborach bezpośrednich na 
okres równorzędny z  innymi samorzą-
dowymi organami w Polsce.  To organ 
stanowiący i kontrolny samorząd wo-
jewódzki. Odpowiada za rozwój cywi-
lizacyjny w regionie. Przewodniczącym 
Sejmiku Województwa Podkarpackiego 
jest Andrzej Matusiewicz, wiceprzewod-
niczącymi są: Lidia Błądek, Teresa Kubas 
-Hul oraz Czesław Łączak. Prezydium  sej-
miku nie może wchodzić w skład zarządu 
województwa. Przewodniczący sejmiku 
nie ma uprawnień do reprezentowania 
województwa na zewnątrz. Pełniona 
przez niego oraz przez wiceprzewodni-
czących funkcja ma charakter społeczny. 
Sejmik Podkarpacki tworzy 33 radnych. 

Kompetencje 
sejmiku:
• Stanowi akty prawa miejscowego, 
w tym statut województwa, zasady go-
spodarowania mieniem wojewódzkim, 
a także zasady i tryb korzystania z woje-
wódzkich obiektów i urządzeń użytecz-
ności publicznej.
• Uchwala strategię rozwoju wojewódz-
twa oraz wieloletnie programy woje-
wódzkie. Do wyłącznej właściwości sej-
miku należy również uchwalanie planu 
zagospodarowania przestrzennego.
• Uchwala także programy wojewódz-
kie służące realizacji ponadlokalnych i 
regionalnych celów publicznych.
• Uchwala również budżet wojewódz-
twa i określa zasady udzielania dotacji  
z budżetu województwa.
• Podejmuje uchwały w sprawie udzie-
lenia lub nieudzielenia absolutorium 
zarządowi województwa z tytułu wyko-
nania budżetu.
• Wybiera i odwołuje zarząd wojewódz-
twa, rozpatruje sprawozdania z jego 
działalności oraz powołuje i odwołuje, 
na wniosek marszałka województwa, 
skarbnika województwa, który jest 
głównym księgowym budżetu woje-
wództwa.

Iwona Międlar

wódzkiej zostanie ponownie zamknięty 
w kwietniu i maju.  W roku 2010 remont 
mostu zamknął się w kwocie 10 mln zł, 
natomiast kontynuacja prac w 2010r., 
to koszt kolejnych 3 mln 800 tys. zł.
Następnie wiceprzewodniczący Sejmiku 
Kaziemirz Ziobro przedstawił sytuację 
placówek ochrony zdrowia na omawia-
nym terenie ze szczególnym uwzględ-
nieniem sytuacji ekonomicznej szpitali.
W pozostałej częsci obrad radni podej-
mowali już dyskusje nad projektami 
uchwał. Sesje wyjazdowe odbywają sie 
dwa razy do roku, wcześniej organizo-
wane były m.in.  w Dębicy, Ustrzykach 
Dolnych, Mielcu.

Iwona Międlar

Sejmik  wojewódzki 
         w Jarosławiu

Zarząd Województwa. FOT. I. MIĘDLAR (2)
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W naradzie uczestniczyli przedstawiciele: Dróg Kra-
jowych i Autostrad, Wojewódzkiego i Powiatowego 
Zarządu Dróg, z-ca Komendanta Powiatowego Policji, 
Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej, 
Prezesi PWiK sp. z o.o. i  PGKiM sp. z o.o., kierownik ZOM, 
Komendant Straży Miejskiej, naczelnicy Wydziału Dróg 
oraz  Bezpieczeństwa  i Zarządzania Kryzysowego. 

Ocena zagrożeń  
 

19.02.2010 r. w sali narad Urzędu Miasta Ja-
rosławia z inicjatywy burmistrza Andrzeja 
Wyczawskiego odbyła się narada nt. „Oceny 
zagrożeń spowodowanych intensywnymi opa-
dami śniegu na terenie miasta oraz działań 
służb w przypadku wystąpienia nagłej odwilży”. 
Naradę prowadził  burmistrz wraz z z-cą Stanisła-
wem Misiągiem oraz sekretarzem Janem Biłasem. 
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i Zarządzania Kryzysowego przedsta-
wił krótką informację dotyczącą stanu 
wody na rzece San oraz przepływu in-
formacji o ewentualnych zagrożeniach z 
tym związanych. Mimo dużej ilości śnie-
gu nie wystąpiło zagrożenie  powodzio-
we, stan wody w Sanie utrzymywał się 
na niskim poziomie-  90 cm, a rzeka na 
odcinku Jarosławia była wolna od kry. 
Na zakończenie spotkania burmistrz 
zwrócił uwagę na zagrożenie związane 
z lokalnymi podtopieniami budynków  
i piwnic przez wodę z topniejącego 
śniegu.

Lesław Strohbach
Naczelnik Wydziału Bezpieczeństwa

i Zarządzania Kryzysowego

Na wstępie burmistrz przedsta-
wił temat, którym były problemy  

związane z dużymi ilościami  śniegu 
zalegającego na jarosławskich ulicach 
i chodnikach oraz zagrożenia w przy-
padku  wystąpienia nagłej odwilży. 
Zwrócił się z wnioskiem do  uczest-
ników spotkania  o podjęcie skoor-
dynowanych działań związanych  
z koniecznością sukcesywnego usuwania 
zalegającego śniegu z ulic i chodników. 
Zastępca  burmistrza  poprosił  zarządców 
dróg o przystąpienie do usuwania śnie-
gu. Jednocześnie zadeklarował, że Urząd 
Miasta Jarosławia bezzwłocznie przy-
stąpi  do oczyszczania administrowa-

nych przez siebie dróg i chodników. 
Na pytanie kierowane przez przedsta-
wicieli zarządców dróg, określił miej-
sce składowania wywożonego śniegu 
oraz wskazał  pracowników Wydziału 
Dróg jako koordynatorów tych prac. Na 
prośbę burmistrza, z-ca Komendan- 
ta Powiatowego Policji zadeklarował 
udzielenie  przez funkcjonariuszy policji 
pomocy w zakresie właściwego zabez-
pieczenia ruchu drogowego w mieście 
w trakcie wykonywania tych prac. Do 
podjęcia podobnych działań, zwłasz-
cza w obrębie Starego Miasta, zobo-
wiązał się komendant Straży Miejskiej.
naczelnik Wydziału Bezpieczeństwa

W dalszej części odprawy naczelnik 
Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządza-
nia Kryzysowego przedstawił informa-
cję z realizacji przedsięwzięć  z zakre-
su OC i zarządzania kryzysowego w 
2009r. oraz  plany na 2010 r. Istotnym 
elementem narady było szkolenie jej 
uczestników  przeprowadzone przez 
dr. Pawła Łuczkowskiego nt. „Plano-
wanie  i realizacja zadań w zakresie 
obrony cywilnej i zarządzania kryzyso-
wego jako jeden z elementów kiero-
wania bezpieczeństwem narodowym". 

Lesław Strohbach
Naczelnik Wydziału Bezpieczeństwa 

i Zarządzania Kryzysowego 

Roczna narada Szefów OC z terenu miasta Jarosławia
25 lutego 2010 r. w Urzędzie Miasta Jarosławia odbyła się doroczna narada 
szefów OC z terenu miasta Jarosławia, zwołana przez Burmistrza Miasta – 
Szefa Obrony Cywilnej Miasta Jarosławia. 

W naradzie uczestniczyli: burmistrz 
Andrzej Wyczawski, sekretarz Jan Biłas, 
przedstawiciele zakładów pracy, służb  
i instytucji oraz pracownicy wydziału Bez-
pieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego. 
Burmistrz  podkreślił znaczenie, jakie ja-
rosławskie władze  samorządowe przy-
wiązują do kwestii zapewnienia bez-
pieczeństwa mieszkańcom Jarosławia. 
Zwrócił uwagę na konieczność  właści-
wego podejścia do problematyki zarzą-
dzania  kryzysowego i obrony cywilnej.  
W swoim wystąpieniu stwierdził, że 
obecny zakres podejmowanych działań 
przez struktury OC jest związany  raczej ze

współczesnymi zagrożeniami cywi-
lizacyjnymi, które są w szczególno-
ści  efektem działań  sił natury oraz 
cywilizacyjnej aktywności człowieka. 
Podsumowując złożył podziękowania 
uczestnikom za owocną współpracę 
na przestrzeni 2009 r., a przedstawi-
cielom najbardziej zaangażowanych 
zakładów pracy wręczył listy gratula-
cyjne oraz okolicznościowe upominki.   
Sekretarz Miasta poinformował uczest-
ników narady o zasadach funkcjono-
wania Miejskiego Zespołu Zarządzania 
Kryzysowego oraz działaniach podejmo-
wanych przez Zespół w roku ubiegłym. 

wokół miasta
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Lekka i przejrzysta szata graficzna i po-
prawnie wykonana nawigacja to głów-

ne zalety serwisu Jarosław. Sposób pre-
zentacji treści na tej stronie stanowi jeden 
z najlepszych z jakimi spotkaliśmy się na 
stronach gmin - piszą w raporcie o serwisie 
http://www.jaroslaw.pl/ autorzy rankingu. 
Oprócz serwisu Jarosławia za najlepsze  
uznano serwisy gmin miejskich: Bochni, 
Chełma, Człuchowa, Kobyłki, Krosna, Skar-
żyska-Kamiennej, Sopotu, Sosnowca i Wisły. 
Badanie zaprojektowała i przeprowadziła 

WebKlinika - organizacja studencka z Krakowa, zajmująca się użytecznością stron internetowych. Ocena stron trwała ponad mie-
siąc. Podstawowym celem raportu jest zaprezentowanie obiektywnej i przekrojowej wiedzy na temat stanu stron gmin miejskich. 

Magdalena Rożek

www.jaroslaw.pl   
jedna z najlepszych stron w Polsce 

Studenci Uniwersytetu Jagiellońskie-
go skupieni w organizacji WebKlinika, 
przeprowadzili badania użyteczności 
stron internetowych gmin miejskich. 
Na podstawie oceny 306 gmin miejskich 
wyłoniono 10 najlepszych stron inter-
netowych, wśród których znalazła się 
strona internetowa Miasta Jarosławia. 
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towania dzikich zwierząt lub ptaków.   
Niejednokrotnie opieka ludzi jest nie-
przemyślanym gestem, a nawet wy-
rządzaniem  im krzywdy. Często ludzie 
znajdujący małe sarny uważają, że są 
one porzucone przez matkę i należy im 
pomóc za wszelką cenę, a najczęściej 
sprawa wygląda zupełnie inaczej, takie 
pozorne zostawienie młodego zwierzę-
cia bez opieki, to naturalny sposób za-
chowania służący nauce przetrwania. To 
instynkt, wypracowana i przekazywana 
praktyka młodym. Młode sarny czy ko-
ziołki, w odróżnieniu od dorosłych, nie 
wydzielają intensywnego zapachu, są 
mało ruchliwe, przez co pozostają nie-
zauważone przez drapieżniki. Matka 
specjalnie opuszcza miejsce przebywa-
nia potomstwa i powraca do niego tylko 
w czasie karmienia. Jej stała obecność 
narażałaby młode na niebezpieczeń-
stwo. Gdy w lesie znajdziemy młode, 
zdrowe  zwierzę, nie zabierajmy go,  nie 
bierzmy na ręce, nie dotykajmy. Może 
zdarzyć się, że matka czując ludzki za-
pach nie wróci do niego i je porzuci. 
Inaczej jest, gdy znajdziemy zra-
nione zwierzę np. w pasie drogo-
wym lub w mieście, należy powia-
domić policję, zarządcę drogi lub 
miejscowy urząd gminy. Przetrzymywa-
nie zwierząt jest niezgodne z prawem.   

 Iwona Międlar

Dzikie zwierzęta w mieście 
Prawdopodobnie długa zima, opa-
dy śniegu i mrozy spowodowały, 
że w ostatnich dniach strażnicy 
miejscy kilkakrotnie interweniowa-
li w sprawach zranionych dzikich 
zwierząt, które zaplątały się w cen-
trum i na obrzeżach miasta. Były to 
sarny, lisy, ale też ptaki drapieżne 
jak krogulec, jastrząb. Niestety nie 
wszystkim można było pomóc, ale 
te które przeżyły, trafiły na szczę-
ście w dobre i profesjonalne ręce. 

W ostatnich dniach Straż Miejska 
interweniowała kilkakrotnie w 

dość nietypowych sprawach, mianowi-
cie ratując znalezione w mieście dzikie 
zwierzęta. Były to koziołek, jastrzębie, 
krogulec, sarna i lisy. Ptaki miały uszko-
dzone skrzydła, nie mogły samodziel-
nie poruszać się, a złapano je na ul. 
Stawki i Kraszewskiego. Strażnicy miej-
scy odwieźli je natychmiast do Ośrod-
ka Rehabilitacyjnego Zwierząt Chro-
nionych Radosława Fedaczyńskiego  
w Przemyślu. Lisy niestety często po-
kazują się w okolicach miejskich przy-
legających do otwartych przestrzeni 
jak os. Kombatantów, Piłsudskiego, 
Armii Krajowej oraz ul. Grodziszczań-
ska, Głęboka, Żołnierska i Słoneczna. Są

to zwierzęta częściowo oswojone, zbli-
żają się do aglomeracji miejskich, do 
pojemników na śmieci szukając w nich 
resztek jedzenia. Jak informują łowczy 
kół łowieckich, generalnie na terenach 
łowieckich odnotowuje się małą popu-
lację lisów. Działania Straży Miejskiej 
w przypadku lisów ograniczają się do 
odstraszenia zwierzęcia, które powraca 
do swego leża. Nie jest możliwe łapa-
nie ich, czy odwożenie w inne miejsca. 
Młoda sarna znaleziona na ul. Dojazdo-
wej niestety została zagryziona przez 
psy. Dla koziołka znalezionego na  
ul. Słonecznej w okolicy ogrodów dział-
kowych pomoc przyszła w porę. Kozioł-
kiem zaopiekował się mieszkaniec tej 
ulicy. Po konsultacji z przedstawicielem 
koła łowieckiego stwierdzono koniecz-
ności odłowienia i przewiezienia do 
Ośrodka Rehabilitacji Zwierząt Chronio-
nych w Przemyślu, który jest jednostką 
pożytku publicznego, więcej informa-
cji na stronie www.orzw.pl Wszystkie 
zwierzęta przekazane do ośrodka są  
w dobrej formie i pod fachową opieką 
w odpowiednich dla siebie warunkach. 
Jak podaje Bogusław Ryzner - kierownik 
referatu organizacji służby jarosławskiej 
straży miejskiej,  strażnicy stosunko-
woczęsto stykają się z przypadkami ra-

wokół miasta
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Podczas spotkania, które prowadziła 
prezes „Grupy Poetyckiej" Grażyna 

Stopa można było wysłuchać wierszy 
zdolnych, młodych autorów objętych 
opieką przez Stowarzyszenie. Dla kobiet 
i o kobietach napisali: Dominik Starzyk 
(SP w Zapałowie), Gabriela Szal (Gimna-
zjum w Zapałowie), Sylwia Rybka (Gim-
nazjum w Piwodzie), Magdalena Hałoń 
i Justyna Wota (Gimnazjum w Boraty-
nie), Gabriela Stefanowicz, Monika Kor-
niak, Izabela Radoń, Krystian Kamecki 
(wszyscy z Gimnazjum w Rokietnicy). 
Od dzieci z Miejskiego Przedszkola nr 

Recital 

W przeddzień Święta Kobiet - z myślą o wszystkich kobietach 
Stowarzyszenie „Grupa Poetycka” w Jarosławiu 7 marca (niedzie-
la) br. przygotowało XV Salon Literacki pn. „KOBIETOM”. Zapro-
szenie do Jarosławia w tym wyjątkowym dniu przyjął aktor Jacek 
Borkowski, który wystąpił z recitalem dedykowanym płci pięknej. 

XV Salon Literacki miał miejsce w sali lustrzanej Centrum Kultury 
i Promocji i cieszył się ogromnym zainteresowaniem. Zaszczyciło 
go wielu gości m.in. Sekretarz Miasta Jan Biłas, mjr Zdzisław Niem-
czycki -  pomysłodawca „Zlotów Gwiaździstych”, Zdzisław Paszyń-
ski - autor książki pt. „Epitafia Harcerzy Hufca Związku Polskiego 
im. Czesławy Baśki Puzon w Jarosławiu poległych podczas II wojny 
światowej w latach 1939-1945”, radni, naczelnicy Urzędu Miasta. 

Jacek Borkowski.

9 im. Jana Brzechwy Panie otrzymały 
kwiaty, do których w imieniu burmi-
strza Andrzeja Wyczawskiego, sekretarz 
Jan Biłas dołączył ciepłe życzenia. Tego 
dnia dla wszystkich kobiet wystąpił 
aktor Jacek Borkowski, od 1977 roku 
związany z warszawskim teatrem „Ate-
neum”, znany z ról filmowych, m.in. 
w serialu „Klan”. Aktor wykonał reci-
tal, w repertuarze którego znalazły się 
m.in. przeboje Franka Sinatry, Charlesa 
Aznavoura, a także utwory z polskich 
przed- i powojennych kabaretów li-
terackich. Jacek Borkowski to także

fantastyczny konferansjer i wodzirej 
na eventach, konferencjach, koncer 
tach. W Jarosławiu został przywitany 
niezwykle żywiołowo i szybko nawią-
zał kontakt z publicznością zachęca-
jąc do wspólnej dyskusji oraz śpiewu. 
Po koncercie można było nabyć tomik 
poezji pn. „Kobietom” oraz autograf Jac-
ka Borkowskiego. XV Salon został zreali-
zowany m.in. przy wsparciu Burmistrza 
Miasta Jarosławia, Miejskiego Przed-
szkola nr 9,  Centrum Kultury i Promocji 
w Jarosławiu, Jarosławskiego Stowa-
rzyszenia Oświaty i Promocji Zdrowia. 

Małgorzata Młynarska

Jacka Borkowskiego
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Ponadto komisja artystyczna w 
składzie: Genowefa Dudek - na-

uczyciel języka polskiego oraz Zofia 
Kolasa i Janina Suchożak - główne in-
struktorki Miejskiego Ośrodka Kultury  
w Jarosławiu, przyznała dalsze nagro-
dy i wyróżnienia w dwu kategoriach. 
W kategorii gimnazjów nagrody otrzy-
mały: I nagroda - Małgorzata Kamińska 
- Prywatne Gimnazjum Sióstr Niepoka-
lanek im. bł. M. Marceliny Darowskiej  
w Jarosławiu; II nagroda - Adrianna 
Gamrat - Publiczne Gimnazjum Nr 2 
im. ks. Stanisława Konarskiego w Jaro-
sławiu; III nagroda ex aequo - Roksana 
Froń - Miejski Ośrodek Kultury oraz 
Natalia Pelc - Publiczne Gimnazjum Nr 
2 im. ks. Stanisława Konarskiego w Ja-
rosławiu. Wyróżnienia zdobyły: Anna 
Gaciarz oraz Dominika Nazar - Publicz-
ne Gimnazjum Nr 1 im. Św. Królowej Ja-
dwigi w Jarosławiu, Adalberto Korneń-
ko - Publiczne Gimnazjum Nr 3 im. ks. 
Jana Twardowskiego w Jarosławiu, Wio-
letta Jaworska - Publiczne Gimnazjum 
Nr 7 w Ośrodku Szkolno-Wychowaw-
czym im. Jana Pawła II w Jarosławiu. 
W kategorii szkoły ponadgimnazjal-
ne nagrody przypadły następującym 

Poetycki Dzień Kobiet
W Dniu Kobiet 8 marca br. w Miejskim Ośrodku Kultury odbył się Kon-
kurs Recytatorski „Lutnia Safony 2010”, popularyzujący twórczość poetyc-
ką Płci Pięknej. Do recytatorskich zmagań przystąpiło 50 uczestników z gim-
nazjów i szkół ponadgimnazjalnych. Nagrodę Główną w postaci statuetki 
przedstawiającej tytułową Lutnię zdobyła Aleksandra Cyrul, uczennica Prywatne-
go Gimnazjum Sióstr Niepokalanek im. bł. M. Marceliny Darowskiej w Jarosławiu. 

uczestnikom: I nagroda - Sylwia Gawu-
ra - Miejski Ośrodek Kultury; II nagroda 
- Beata Madaj - Miejski Ośrodek Kultury; 
III nagroda ex aequo - Paulina Krupa - Ze-
spół Szkół Ogólnokształcących im. Ksią-
żąt Czartoryskich w Jarosławiu, Monika 
Siara - I Liceum Ogólnokształcące im. 
Mikołaja Kopernika w Jarosławiu. Wy-
różnienia uzyskali: Małgorzata Micha-
lik - Zespół Szkół Drogowo-Geodezyj-
nych i Licealnych im.  A. Witkowskiego 
w Jarosławiu; Agata Socha, Magdalena 
Szulc - I Liceum Ogólnokształcące im. M. 
Kopernika w Jarosławiu; Agnieszka Zeń-
ko - Zespół Szkół Ogólnokształcących 
im. Książąt Czartoryskich w Jarosławiu; 
Aleksandra Piętnik, Klaudia Lasek, Kata-
rzyna Bogacz - Zespół Szkół Licealnych 
i Ogrodniczych im. Zesłańców Sybiru 
w Pawłosiowie; Łukasz Żariczny - Ze-
spół Szkół Spożywczych, Chemicznych 
i Ogólnokształcących im. M. Curie-Skło-
dowskiej w Jarosławiu. Wszystkim Lau-
reatom wręczone zostały książki ufun-
dowane przez Urząd Miasta Jarosławia. 
Organizatorami Konkursu byli: Urząd 
Miasta Jarosławia - Wydział Edukacji 
i Kultury Fizycznej oraz Miejski Ośro-
dek Kultury. Statuetkę Lutnia Safony 
wykonał Paweł Sroka, instruktor MOK. 

Andrzej Zgryźniak 
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Osobą tą jest, jak to określono w lokal-
nej prasie międzywojennej, „praw-

dziwy stuprocentowy legionista" - Serafin 
Dobrzański, który urodził się w Jarosła-
wiu 5 grudnia 1859 r., jako syn Grzegorza  
i Marii z domu Błochowicz. Tutaj też 
spędził większość swojego życia. Po 
ukończeniu edukacji szkolnej odbył 
służbę w armii austriackiej, po czym zo-
stał urzędnikiem Rady Powiatowej na 
stanowisku drogomistrza powiatowe-
go (okręg Pruchnik). Jako członek To-
warzystw: Rzemieślniczego „Gwiazda", 
Gimnastycznego „Sokół" i Szkoły Lu-
dowej prowadził ożywioną działalność 
narodową, propagując czynną walkę  
z zaborcami. Kiedy w 1911 r. Związek 
Walki Czynnej przystąpił do tworze-
nia polskich oddziałów wojskowych, 
jako jeden z pierwszych rozpoczął for-
mowanie sokolich drużyn zbrojnych. 
Posiadając przeszkolenie wojskowe  
w armii austriackiej, został instruk-
torem plutonu. Po wybuchu I w.ś.  
w wieku 55 lat przejął komendę nad całą 
140-osobową drużyną sokolą, którą we 
wrześniu 1914 r. wyprowadził z Jaro-
sławia do Krakowa. Po przeszkoleniu 
wojskowym drużyna jarosławska, jako 
15. kompania czwartego batalionu le- 

150. rocznica urodzin  Serafina Dobrzańskiego
Wśród wielu „okrągłych” rocznic różnych wydarzeń historycznych, 
które przypadły na rok 2009, u jego schyłku minęła też jubileuszo-
wa 150. rocznica urodzin jednego z największych jarosławian, zasłu-
żonego nie tylko dla naszego miasta, lecz także dla całej Ojczyzny. 

zasług mianowany został Kawalerem 
Krzyża Niepodległości. Od Towarzystwa 
Gimnastycznego „Sokół” otrzymał tytuł 
członka honorowego, a w 10. rocznicę 
wymarszu jarosławskiej drużyny sokolej 
jego nazwisko umieszczono na tablicy 
pamiątkowej wmurowanej w ścianę 
westybulu gmachu „Sokoła”. Związek 
byłych Ochotników Armii Polskiej mia-
nował go swym członkiem honorowym, 
Związek Legionistów powierzył stanowi-
sko Prezesa, a wkrótce po śmierci, która 
nastąpiła 28 listopada 1936 r., Rada Mia-
sta Jarosławia nazwała jego imieniem 
ulicę łączącą ul. Kościuszki z ul. Racła-
wicką. W notce pośmiertnej, w Expres-
sie Jarosławskim na początku 1937 r., 
podkreślono, że S. Dobrzański posiadał 
„charakter bez skazy” oraz że był „typem 
prawdziwego Spartanina”, który „brzy-
dził się fałszem, potępiał niecne intrygi 
i nigdy nie dał się wciągnąć do rozgryw-
ki, gdy był przekonany o jej bezpod-
stawności, wypływającej jedynie na tle 
porachunków osobistych. (...) Czysty jak 
łza nie afiszował się swoimi wyczynami 
i nigdy nawet dla swych najbliższych 
nie chciał wykorzystywać swych zna-
jomości. Zamknął swe powieki na sen 
wieczny z tym przekonaniem, że żył  
i cierpiał dla Ojczyzny i że dla Niej speł-
nił swój święty obowiązek”. Mimo 
tak wielu zasług pochowany został  
w  skromnym grobowcu na Starym 
Cmentarzu wraz z żoną Różą (1861-1931). 

 Zbigniew Zięba

gionowego, poszła do boju w składzie 
Żelaznej Karpackiej Brygady. Miano-
wany przez dowództwo Legionu po-
rucznikiem, dowodził swoją kompanią 
w bitwach w okolicy Stanisławowa. Jak 
podkreślono w Gazecie Jarosławskiej  
w 1936 r.:  „W boju, pomimo podeszłego 
wieku i steranego zdrowia, kroczył na 
czele wzdłuż i wszerz Karpat, parł Mo-
skali przed sobą, aż pod Pasieczną cięż-
ko ranny popadł w niewolę i wywieziony 
został do Moskwy”. Szczęśliwie wyleczo-
ny z ran, przebywał w rosyjskiej niewo-
li przez 3 lata, po czym, odzyskawszy 
wolność po wybuchu rewolucji rosyj-
skiej, powrócił do Jarosławia. Po upad-
ku monarchii austro-węgierskiej objął  
w 1918 r. komendę nad tworzącą się 
w mieście Strażą Obywatelską, która 
utrzymywała ład i porządek publiczny. 
Po odzyskaniu niepodległości zgłosił 
się ochotniczo w szeregi armii polskiej, 
jednak ze względu na podeszły wiek  
i nienajlepsze zdrowie, w stopniu kapi-
tana Legionów przeszedł w stan spo-
czynku. Otoczony ogólnym szacunkiem 
i wdzięcznością jarosławian, nadal brał 
czynny udział w życiu publicznym mia-
sta. Trzykrotnie odznaczony Krzyżem 
Walecznych, w uznaniu poniesionych

Zgodnie z decyzją Sejmu RP rok 2010 
ogłoszony jest Rokiem Chopinow-
skim, przypada w nim 200. rocznica 
jego urodzin. Jak pisaliśmy wcześniej 
Jarosław był miejscem oficjalnej in-
auguracji obchodów uroczystości.

Z tej okazji odbył się koncert muzy-
ki Chopina w wykonaniu uczniów szkół muzycznych I i II stopnia Podkarpacia oraz 

studentki Akademii Muzycznej w Krakowie Dominiki Peszko. Uroczystość rozpoczęto od  
złożenia kwiatów pod pomnikiem Fryderyka Chopina. Uczestniczyli w nim  nauczyciele  
i uczniowie szkół muzycznych, a także poseł Tomasz Kulesza, sekretarz Powiatu Jarosław-
skiego Zofia Karwańska  oraz sekretarz Miasta Jan Biłas. W sali lustrzanej Centrum Kultury  
i Promocji wysłuchano koncertu chopinowskiego. Organizatorem inauguracji Roku Chopi-
nowskiego w naszym województwie jest Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. Fryde-
ryka Chopina oraz Towarzystwo Muzyczne w Jarosławiu. - Jestem usatysfakcjonowany, że Ja-
rosław jest gospodarzem tej uroczystości, od nas zależy jakie te obchody będą, tym bardziej 
miło, że Chopin jest słuchany i grany także przez najmłodszych - powiedział główny wizytator 
Centrum Edukacji Artystycznej Krzysztof Szczepaniak obecny na koncercie. Do dzisiaj trwają 
dywagacje kiedy dokładnie przypadają urodziny kompozytora. Mówi się o dwóch datach: 22 
lutego i 1 marca 1810 r. - Ale to nic wielkiego, taki geniusz mógł przecież rodzić się przez tydzień - żartobliwie podsumował Szczepaniak.   

Iwona Międlar

ChopinowskiRok

FOT. I. MIĘDLAR 

 rocznice
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FOT. ARCHIWUM CENTRUM KULTURY I PROMOCJI (2) 

Pianistka już drugi raz występowała w 
Jarosławiu, tym razem ze zrozumia-

łych względów usłyszeliśmy interpre-
tację utworów Chopina. A były to m.in. 
Ballada F-dur op. 38, Scherzo h-moll  
op. 20 (z kolędą Lulajże Jezuniu), Im-
promptu Fantazja cis-moll, Andante 
Spianato i Wielki Polonez Es-dur op. 22, 
Mazurek a-moll op. 17 nr 4, a na bis Len-
to con grand espressione (znane jako 
Nokturn cis-moll op. posth.). Recital 
charakteryzowały perliście wykonywa-
ne partie wirtuozowskie, piękny głęboki 
dźwięk. Hoszowska-Jabłońska stworzyła 
niepowtarzalny klimat oddając atmos-
ferę emocjonalności muzyki Chopina,  
w bardzo wyważony sposób stoso-
wała grę rubato, ujmowała prostotą, 
szczerością wypowiedzi oraz kształto-
wania  frazy. Zachwycająca dla publicz-
ności była także narracja w balladzie. 
Agnieszka Hoszowska-Jabłońska kon-
certuje w Polsce i poza jej granicami, zaj-
muje się bardzo szerokim wachlarzem 
poważnej muzyki, jednak najlepiej czu-
je się wykonując utwory Fryderyka Cho-
pina i Ignacego Jana Paderewskiego. 

Rok Chopinowski

Agnieszka Hoszowska-Jabłońka.

W ramach obchodów Roku Chopinowskiego, Centrum Kultu-
ry i Promocji w Jarosławiu organizuje koncerty, seminaria i spo-
tkania poświęcone muzyce kompozytora. Jedną z wielu imprez 
przygotowanych z tej okazji był recital fortepianowy Agnieszki 
Hoszowskiej-Jabłońskiej, który odbył się 11 marca w sali lustrzanej. 

Jest absolwentką Akademii Muzycznej 
w Krakowie w klasie prof. Ewy Bukojem-
skiej. Swoje umiejętności pianistyczne 
doskonaliła m.in. pod kierunkiem profe-
sorów: Badury-Skoda, Buchbindera oraz 
Piotra Palecznego. Aktywnie koncertuje 
w Polsce i za granicą zarówno jako so-
listka oraz kameralistka. Jest laureatką 

II nagrody na MIĘDZYNARODO-
WYM KONKURSIE DUETÓW FOR-
TEPIANOWYCH ROMA 96. Zosta-
ła wyróżniona za najlepszą partię 
fortepianową w Kameralnym Konkur-
sie Wolfganga Amadeusza Mozarta  
w Krakowie w 1991 roku. Wprowadzenie 
do koncertu zapewnił dr Jacek Ścibor. 

Iwona Międlar

Dr Jacek Ścibor.

w mieście
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Uczestników konkursu oceniały 
dwie komisje artystyczne. W kate-

gorii plastycznej: artysta plastyk Agata 
Woźniak-Niemkiewicz, artysta plastyk 
Dariusz Jasiewicz oraz artysta plastyk 
Helena Piaskowska. W kategorii re-
cytacji i poezji śpiewanej: prof. Paweł 
Próchniak - krytyk literacki, wykła-
dowca Uniwersytetu Pedagogicznego  
w Krakowie i Katolickiego Uniwersytetu 
Lubelskiego, Barbara Płocica - teatro-
log, instruktor Centrum Kulturalnego   
w Przemyślu, Aga Viburno - założycielka 
autorskiej szkoły śpiewu w Warszawie, 
ks. Tadeusz Biały - duszpasterz Diakonii 
Muzycznej Archidiecezji Przemyskiej. 
Spośród 196 uczestników w katego-
rii plastycznej oraz 134 uczestników 
w kategorii recytacji i poezji śpiewa-
nej jury wyróżniło i nagrodziło najlep-
szych. Laureatem Nagrody Grand Prix 
został Konrad Kubrak z Gimnazjum  
w Gniewczynie Łańcuckiej.  Zajął on rów-
nież I miejsce w kategorii plastycznej. 
I nagrodę w kategorii poezji śpiewa-

W sobotę, 6 marca 2010 r. odbył się w Prywatnym Gimnazjum Sióstr Nie-
pokalanek w Jarosławiu finał XI Wojewódzkiego Konkursu „SACRUM 
W LITERATURZE I SZTUCE” w kategorii recytatorskiej oraz plastycznej. 
Honorowy Patronat na tą prestiżową imprezą objęli: Jego Eks-
celencja Ks. Bp Adam Szal, Burmistrz Miasta Jarosławia An-
drzej Wyczawski, Wojewoda Podkarpacki Mirosław Karapyta oraz 
Marszałek Województwa Podkarpackiego Zygmunt Cholewiński. 

otrzymał Amadeusz Lesiak z Gimna-
zjum w Nagoszynie, uczestnik warsz- 
tatów teatralnych przy Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Żyrakowie. Nagroda 
jury młodzieżowego przypadła Symo-
nidzie Modras - uczennicy Prywatne-
go Gimnazjum Sióstr Niepokalanek  
w Jarosławiu. Nagrodę Burmistrza Mia- 
sta Jarosławia dostała Karolina Ożóg 
z Zespołu Szkół Nr 2 w Nienadówce. 
Fundatorami nagród byli: Burmistrz 
Miasta Jarosławia, Prywatne Gimna-
zjum Sióstr Niepokalanek w Jarosławiu 
oraz Centrum Kulturalne w Przemyślu. 
Specjalnym gościem finału XI Woje-
wódzkiego Konkursu Sacrum w Lite-
raturze i Sztuce był Marcin Styczeń  
i jego zespół. Zaprezentował on wcze-
sną twórczość Karola Wojtyły, zwłasz-
cza tą napisaną w czasach II wojny 
światowej, która zakończyła finał. 
W Gimnazjum ss. Niepokalanek wśród 
zaproszonych gości znaleźli się m.in. 
ks. bp Adam Szal, kurator oświaty Jacek 
Wojtas oraz sekretarz miasta Jan Biłas. 

Magdalena Rożek

nej jury przyznało Jagodzie Maze-
pie z Gimnazjum Nr 2 w Lubaczowie. 
 W kategorii recytacji I miejsca nie 
przyznano, zaś miejsce II otrzymali ex 
aequo: Aleksandra Cyrul z Prywatnego 
Gimnazjum Sióstr Niepokalanek w Ja-
rosławiu i Łukasz Lenart z Gimnazjum 
w Konieczkowej. Nagrodę Specjalną - 
za wewnętrzną prawdę i oryginalność 

Koncert laureatów XI Wojewódzkiego Konkursu  

  kultura

„Sacrum w literaturze i sztuce”
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Komisja artystyczna w składzie: Jacek 
Marcińczak  - instruktor Centrum 

Kulturalnego w Przemyślu, Wiktor Ma-
rut  - instruktor muzyczny Miejskiego 
Ośrodka Kultury w Jarosławiu, Piotr Po-
lański - nauczyciel Państwowej Szkoły 
Muzycznej II st. im. Fr. Chopina w Jaro-
sławiu - wytypowała do finału przeglą-
du „Śpiewaj razem z nami (w Centrum 
Kulturalnym w Przemyślu) najlepszych 
uczestników, którzy występowali w 4 
kategoriach. Kat. I - (soliści do 9 lat) Ju-
lia Zarzecka - SP nr 4 w Jarosławiu; kat. 
II (soliści w wieku 10-12 lat) - Wiktoria 
Skiba - SP nr 10 w Jarosławiu, Kacper 
Dąbrowski - ZS im. Jana Pawła II w Ja-
rosławiu, Natalia Darkowska - SP nr 10 
w Jarosławiu; kat. III (soliści w wieku 
13-17 lat) - Monika Czarny oraz Moni-
ka Trojnar - ZS  w Pawłosiowie, Anna 
Dąbkowska -  ZS im. Jana Pawła II  
w Jarosławiu, Karol Argasiński - I LO im. 
M. Kopernika w Jarosławiu, Izabela Za-
wada - Zespół Szkół Drogowych, Geode-
zyjnych i Licealnych w Jarosławiu; kat. IV 
(zespoły wokalne i wokalno-instrumen-
talne) - zespół wokalno-instrumentalny 
„RozTeam" -  ZS w Roźwienicy, zespół  
„Dziesiąteczki" -  SP nr 10  w Jarosławiu.  

Andrzej Zgryźniak

Z Eliminacji  
Powiatowych  
na Finał

1 marca 2010 r. w Miejskim Ośrod-
ku Kultury w Jarosławiu odbyły 
się Eliminacje Powiatowe XX Prze-
glądu Piosenki „Śpiewaj razem  
z nami”. W imprezie przeznaczonej 
dla uzdolnionych wokalnie dzieci 
i młodzieży do lat 17 wzięło udział 
15 solistów oraz 2 zespoły wokalne. 

Kryzysowego Urzędów Wojewódzkich. 
Głównym celem konkursu jest zainte-
resowanie dzieci i młodzieży tematem 
szeroko pojętego bezpieczeństwa, 
rozwijanie świadomości występowa-
nia różnego rodzaju niebezpiecznych 
zdarzeń, umiejętności ich unikania oraz 
radzenia sobie w sytuacji zagrożenia. 
Eliminacje centralne odbędą się 
w połowie czerwca br. w Komen-
dzie Głównej PSP w Warszawie. 

Magdalena Rożek

„Wiatr, wypadek, ogień, woda - 
strażak zawsze rękę poda”
17 lutego 2010 r. odbyły się eliminacje gminne XII edycji Ogólno-
polskiego Konkursu Plastycznego dla dzieci i młodzieży, pod ha-
słem: „Wiatr, wypadek, ogień, woda - strażak zawsze rękę poda”.

Komisja konkursowa w składzie: 
przewodnicząca Magdalena Leh-

nart oraz Marta Hawryszko, Magdale-
na Rożek i Kazimierz Kucab spośród 75 
nadesłanych prac z jarosławskich szkół, 
do Wydziału Edukacji i Kultury Fizycznej 
wyłoniła 16 najlepszych prac w 4 kate-
goriach wiekowych, które przeszły do 
następnego - powiatowego już etapu. 
I kategoria wiekowa: 6-8 lat, I miejsce: 
Julia Siry - SP nr10, II miejsce: Korne-
lia Kiper - SP nr 7, III miejsce: Norbert 
Szmul - SP nr 11, IV miejsce: Maciej 
Gancan - SP nr 10, V miejsce: Mateusz 
Olech - SP Sióstr Niepokalanek; II kate-
goria wiekowa: 9-12 lat, I miejsce: Róża

Wiśniewska - SP nr 10, II miejsce: Alicja 
Ulma - SP nr 6, III miejsce: Bartłomiej 
Gilarski - SP nr 10, IV miejsce: Justyna 
Pozimska - SP nr 10, V miejsce: Weronika 
Markowska - SP nr 11; III kategoria wie-
kowa: 13-16 lat, I miejsce: Julia Mazur 
- PG nr 1, II miejsce: Gabriela Bury - PG 
nr 1, III miejsce: Michał Sarzyński - PG 
nr 1, IV miejsce: Grzegorz Dudek - PG nr 
2, V miejsce: Karolina Wojtów - PG nr 1 
IV kategoria: uczniowie niepełno-
sprawni, I miejsce: Paweł Kaczor - SP 
nr 11. Organizatorem konkursu jest 
Komendant Główny Państwowej Stra-
ży Pożarnej we współpracy z Wydzia- 
łami Bezpieczeństwa i Zarządzania

Jarosław na Teatralnym Szlaku
Wniosek o dotację na projekt przygotowany przez gł. instruktora Miejskiego 
Ośrodka Kultury Zofię Kolasę został pozytywnie rozpatrzony przez Ministra Kul-
tury i Dziedzictwa Narodowego. Projekt o nazwie - I Jarosławski Szlak Edukacji 
Teatralnej „TEATRoBRUK” otrzymał dofinansowanie na całą postulowaną przez 
MOK kwotę tj. 35.520 zł (całkowity koszt przedsięwzięcia wyniesie 60.360 zł). 

W ramach trzydniowej imprezy we 
wrześniu br. na Rynku zaprezento-

wanych zostanie kilka spektakli uznanych 
artystów teatralnych. Ponadto odbędą 
się specjalistyczne warsztaty w dziedzi-
nie tańca, ruchu i akrobatyki, improwi-
zacji aktorskiej, teatru ulicznego oraz 
projektowania scenografii i kostiumów 
teatralnych. Na zakończenie uczestnicy 
warsztatów zademonstrują przed jaro-
sławską publicznością zdobyte umie-
jętności w formie happeningów, akcji 
ulicznych, pokazów itp. „TEATRoBRUK” 
ogółem będzie obejmował 23 wydarze-
nia kulturalne. Pierwszorzędny cel pro-
jektu stanowi przygotowanie młodzieży 
zarówno do roli odbiorcy kultury, jak  
i jej twórczego uczestnika. Impreza ma 
być ciekawą ofertą spędzenia wolnego 
czasu, dającą możliwość odkrywania 
zdolności i nabywania kompetencji. 
Jej uczestnicy zapoznają się ze specy-
fiką sztuki teatralnej, w szczególności 
z różnymi formami teatru niekonwen- 
cjonalnego. Projekt skierowany został

do młodzieży reprezentującej szkoły 
gimnazjalne i ponadgimnazjalne rejonu 
jarosławskiego. Warto przypomnieć, że 
nie jest to pierwszy sukces Zofii Kola-
sy w dziedzinie pozyskiwania środków 
pozabudżetowych na działalność MOK.  
W 2008 r. uzyskała dotację na imprezy: 
„U wrót doliny” - Spotkania z poezją Zbi-
gniewa Herberta (również od MKiDN) 
oraz spotkania chórów „Muzyka Buduje 
Mosty” (z Fundacji Współpracy Polsko-
Niemieckiej); w sumie ok. 14.000 zł. Jest 
inicjatorką i realizatorką całego szeregu 
znanych przedsięwzięć promujących 
MOK jak np. Spotkania Teatralne „Jaseł-
ka”, Przegląd Szkolnych Form Teatral-
nych „Jarosławski Kacperek”.  Prowadzi 
również Małą Galerię, Dziecięcą Galerię 
„W korytarzu”, opiekuje się Klubem Pla-
styka (Szkoła Rysowania i Malowania). 
W ramach Teatru Słowa wyreżysero-
wała spektakl „Wesele” St. Wyspiań-
skiego (2006), który podobnie jak inne 
przygotowane przedstawienia spotkał 
się z wielkim uznaniem publiczności.   

Andrzej Zgryźniak 
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Organizatorem wernisażu była 
Pedagogiczna Biblioteka Woje-

wódzka w Przemyślu Filia w Jarosła-
wiu. Kierownik biblioteki - Beata Mi-
chałuszko witając wszystkich nie kryła 
zadowolenia, ponieważ wystawa cie-
szy się coraz większym powodzeniem. 
Swoje prace zaprezentowali: Anweiler 
Urszula - Publiczne Gimnazjum Nr 3,  
Bębenek Małgorzata - SP w Muninie, 
Błahuta Marzanna - SP 4, Bosak Ewa 
- Publiczne Gimnazjum Nr 3, Cużytek 
Danuta - Miejskie Przedszkole Nr 10, 
Czajka Dorota - Miejskie Przedszkole 
Nr 10, Jastrzębska Ewa - SP 11 w Jaro-
sławiu, Kamińska Maria Małgorzata - SP 
10, Kołakowska Joanna - ZSO im. Książąt 
Czartoryskich, Kostka Dorota - SP 11, Le-
dwożyw Leszek - Publiczne Gimnazjum 
NR 1, Lotycz Mirosław -  SP 10, Marko-
wicz Halina - Miejskie Przedszkole Nr 10, 
Mazur Jolanta - SP 10, Mroczko Bronisła-
wa - SP 11, Musur Bogusław - SP 4, Pałys 
Sylwia - SP im. A. Fredry w Surochowie, 
Piątek Jadwiga - SP 6, Plęs Renata ZS  
w Cieszacinie Wielkim, Szewczyk Mag-
dalena - I LO im. M. Kopernika, Śliwiń-
ska Elżbieta- Publiczne Gimnazjum Nr 
1, Wielgos Alicja - Bursa Międzyszkolna, 
Żołyniak Joanna - ZSB i O, Teresa Giliciń-
ska Pelc (prace męża) ZSSCh i O, Damian 
Waliczek SOSW, Maria Cyran SOSW.                                                                                                                     
Ponadto w wernisażu wzięli udział: za-
stępca burmistrza Bogdan Wołoszyn, 
naczelnik Wydziału Oświaty i Polityki 
Społecznej Lucyna Paulo, naczelnik 
Wydziału Kultury, Turystyki i Promo-
cji Miasta Joanna Mordarska, dyrektor 
Centrum Kultury i Promocji Iwona Tu-
rek, Prezes Komisji Międzyzakłado-
wej NSZZ „Solidarność” Pracowników 
Oświaty i Wychowania w Jarosławiu 
Jadwiga Piątek, która sama wystawiała 
swoje prace oraz nauczyciele i znajomi.  

Magdalena Rożek

„Każdemu wolno tworzyć”

widualna „Dla Małgosi” (2009), wy-
stawa jubileuszowa Klubu Plastyka 
Nieprofesjonalnego (2009); wystawa 
poplenerowa „Kazimierz Dolny 2009" 
w Jarosławiu. Wystawa Karoliny Pe-
nar w Małej Galerii przedstawia kwiaty  
w różnej postaci. Jest jakby pierwszym 
zwiastunem nadchodzącej wiosny jak 
stwierdził doc. dr Stanisław Sobocki. 

Andrzej Zgryźniak

        Wernisaż wystawy Karoliny PenarArtystyczny powiew wiosny  
26 lutego br. w Małej Galerii MOK /pl. A. Mickiewicza 6/ odbyło się otwarcie 
wystawy akwareli i akryli Karoliny Penar z Klubu Plastyka Nieprofesjonal-
nego, działającego przy Centrum Kulturalnym w Przemyślu. W wernisażu 
uczestniczyli znajomi i przyjaciele Autorki, twórcy z Przemyśla i z Jarosławia.

To tytuł wystawy prezentującej dorobek artystyczny nauczycieli ze szkół i przed-
szkoli naszego powiatu, która została zainaugurowana 3 marca br. w Galerii u Atta-
vantich. Swoje prace wystawiło aż 27 nauczycieli w różnych dziedzinach artystycz-
nych: malarstwie, rękodziele, fotografii, grafice, eseju, rysunku, a nawet tańcu i śpiewie.  

Wystawy zbiorowe i indywidualne,  
w których brała udział Karolina 

Penar: X Międzywojewódzka Wysta-
wa Akwareli im. Mariana Strońskiego 
„Ściana Wschodnia” w Rzeszowie (2008 - 
2009); wystawa poplenerowa w Iwoniczu 
Zdroju (2008); oraz w rodzimym mieście 
Przemyślu - I Regionalny Konkurs Pla-
styki Nieprofesjonalnej (2008), wystawa 
„Kobiece Klimaty” (2009), wystawa indy-
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pernika w Jarosławiu; III miejsce - Jan Tryn-
kiewicz, PG nr 4 im. Książąt Czartoryskich  
w Jarosławiu; IV miejsce - Maciej Gren-
da, I LO im. M. Kopernika w Jarosławiu; 
V miejsce - Justyna Bekier, ZS Ekono-
micznych im. M. Dąbrowskiej w Jaro-
sławiu; VI miejsce - Justyna Turek, Bursa 
Międzyszkolna w Krośnie. Uczestnicy 
indywidualni: I miejsce - Stanisław Ga-
jos, uczestnik pochodzący z Młynic k/
Strzelna w woj. kujawsko-pomorskim 
uprawiający „turystykę ortograficzną”;
II miejsce - Rafał Misztal, mieszkaniec 
Jarosławia; III miejsce - Marta Jodłow-
ska-Hanasiewicz, mieszkanka Jarosła-
wia, bibliotekarka z Miejskiej Biblioteki 
Publicznej im. A. Fredry w Jarosławiu. 
Goście Potyczek: I miejsce - Jadwiga 
Baran-Mazurkiewicz, Dyrektor Porad-
ni Pedagogiczno-Psychologicznej w 
Jarosławiu; II miejsce - Danuta Kolek, 
kierownik Biblioteki Pedagogicznej w 
Łańcucie; III miejsce - Zbigniew Tabor, dy-
rektor I LO im. M. Kopernika w Jarosławiu. 
Zwycięzcy poszczególnych katego-
rii mogą przez cały rok 2010 posłu-
giwać się honorowym i zaszczytnym 
tytułem „Jarosławskiego Mistrza Or-
tografii”, a pozostałych uczestników 
zachęcamy do szlifowania poprawnej 
pisowni języka polskiego, by w na-
stępnym roku sięgnąć po zwycięstwo. 

Małgorzata Młynarska

Tytuł „Jarosławskiego Mistrza Ortografii”  
dla najlepszych

18 marca br. w naszym mieście już po raz trzeci obchodziliśmy Mię-
dzynarodowy Dzień Języka Ojczystego. Tym razem tego dnia w Miej-
skim Ośrodku Kultury wszyscy chętni mogli sprawdzić się w powia-
towym dyktandzie ortograficznym. Organizatorem była Wojewódzka 
Biblioteka Pedagogiczna w Przemyślu/Filia Jarosław oraz Bursa Mię-
dzyszkolna w Jarosławiu. Patronat: Burmistrz Miasta Jarosławia, Staro-
sta Powiatu Jarosławskiego oraz Rektor Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Intencją organizatorów było zachęce-
nie jarosławskiej młodzieży i mieszkań-

ców powiatu do nauki języka polskiego 
poprzez zabawę. Jest to jedna z ciekaw-
szych form krzewienia i promowania 
poprawnej polszczyzny, motywująca do 
pogłębiania wiedzy i umiejętności orto-
graficznych oraz podejmowania współ-

zawodnictwa. W tegorocznym dyktan-
dzie wzięło udział 175 osób, z czego 
35 to zaproszeni goście, kolejne 35 to 
uczestnicy indywidualni, 48 ucznio-
wie szkół ponadgimnazjalnych oraz 57 
uczniowie szkół gimnazjalnych. Wszyst-
kie prace sprawdzało aż 50 polonistów. 
Wśród gości znaleźli się m.in. Bogdan 
Wołoszyn - zastępca burmistrza, Da-
riusz Tracz - dyrektor Wydziału Polityki 
Społecznej Podkarpackiego Urzędu 
Wojewódzkiego w Rzeszowie, Walde-
mar Szumny - dyrektor Departamentu 
Edukacji i Kultury Urzędu Marszałkow-
skiego, Jacek Wojtas - Podkarpacki 
Kurator Oświaty, Jacek Stańda - wice-
starosta Powiatu Jarosławskiego, Mag-
dalena Lehnart - naczelnik Wydziału 
Edukacji i Kultury Fizycznej Urzędu 

Miasta, Andrzej Buczek - przewodni-
czący ZR Ziemia Przemyska NSZZ „Soli-
darność”, Jadwiga Piątek - przewodni-
cząca Komisji Międzyzakładowej NSZZ 
„Solidarność” Pracowników Oświaty  
i Wychowania w Jarosławiu, Teresa Kra-
snowska - prezes Jarosławskiego Sto-
warzyszenia Oświaty i Promocji Zdro-

wia, Halina Ukarma - dyrektor Pedago-
gicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. J.G. 
Pawlikowskiego w Przemyślu, Danuta 
Kolek - kierownik Pedagogicznej Biblio-
teki Wojewódzkiej w Rzeszowie Filia  
w Łańcucie, Kazimierz Marciak - sekcja 
regionalna Oświaty i Wychowania NSZZ 
„Solidarność”w Radymnie, dyrektorzy ja-
rosławskich szkół i instytucji publicznych. 
Najlepsi w III Jarosławskich Potyczkach 
Ortograficznych okazali się: Uczniowie:  
I  miejsce - Katarzyna Kamińska, ZSLiT 
im. J. Słowackiego w Jarosławiu, która 
otrzymała również nagrodę ufundowa-
ną przez ks. archiprezbitera Andrzeja 
Surowca dla uczestnika, który był naj-
lepszy spośród wszystkich piszących 
dyktando i popełnił najmniej błędów.   
II miejsce - Natalia Stęchły, I LO im. M. Ko-

FOT. R. KIJANKA (2)

  kultura
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KOSZYKÓWKA PLK

Znicz
powalczy o play-off

Kończy się zasadnicza część sezonu 
w ekstraklasie koszykarzy. 

Zespół Znicza Jarosław utrzymanie 
wśród najlepszych drużyn nasze-

go kraju zapewnił sobie już wcześniej. 
Teraz ma szansę powalczyć o play-of-
fy. - Fajnie byłoby zająć ósme miejsce, 
bo wtedy byłaby szansa dostać się do 
play-off. Mając na uwadze osłabienie 
drużyny, możliwości klubu i grę kilku 
juniorów to byłby świetny wynik - 
mówi trener Dariusz Szczubiał.

tos

PIŁKA NOŻNA IV LIGA

JKS chce się utrzymać

Piłkarze IV ligi zaczęli rewanżową 
rundę rozgrywek. 

Drużyna Jarosławskiego Klubu 
Sportowego 1909 będzie wal-

czyć o utrzymanie.

Terminarz
27.03. 17. kolejka JKS - KS Zaczernie 
(godzina 16:00), 3.04. 18. kolejka 
Błękitni Ropczyce - JKS (11:00), 7.04. 
16. kolejka Wisłok Wiśniowa - JKS 
(16:00), 10.04., 19. kolejka JKS - Iglo-
opol Dębica (17:00) 17.04. 20. kolejka 
Żurawianka Żurawica - JKS (16:00), 
25.04. 21. kolejka Kolbuszowian-
ka Kolbuszowa - JKS (16:00), 1.05. 
22. kolejka JKS - LZS Turbia (17:00), 
8.05. 23. kolejka MKS Kańczuga - JKS 
(17:00), 15.05. 24. kolejka JKS - Orzeł 
Przeworsk (17:00), 22.05. 25. kolejka 
Pogoń Leżajsk - JKS (17:00), 29.05. 
26. kolejka JKS - Polonia Przemyśl 
(17:00), 2.06. 27. kolejka Rzemieślnik 
Pilzno - JKS (17:00), 5.06. 28. kolejka 
JKS - Sokół Nisko (17:00), 12.06. 29. 
kolejka Strumyk Malawa - JKS (16:00), 
19.06. 30. kolejka JKS - Partyzant Tar-
gowiska (16:00)

tos

TENIS STOŁOWY

Turniej u Niepokalanek
20 marca w Szkole Sióstr Niepokalanek po raz czwarty odbył się Ogólnopolski Tur-
niej Tenisa Stołowego. 

W tym roku rywalizacja toczyła się w obsadzie międzynarodowej z udziałem 90 
zawodników, w tym Ukraińców ze Lwowa. Turniej otworzyli ks. prałat Andrzej 

Surowiec i przełożona Zgromadzenia Sióstr Niepokalanek s. Macieja. Wśród zapro-
szonych gości, którzy wrę-
czali nagrody znalazł się 
między innymi wicemar-
szałek Kazimierz Ziobro i 
sekretarz urzędu miasta 
Jarosławia - Jan Biłas. Po-
nadto zwycięzcom gra-
tulowali dyrektor gimna-
zjum s. Felicyta, dyrektor 
szkoły podstawowej SN s. 
Alicja i przełożona s. Ma-
cieja.            tos

Koszykarze Znicza sprawili ostatnio niespodziankę w Słupsku. 

Gośćmi specjalnymi turnieju byli między innymi Jan Biłas i Kazimierz Ziobro.
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Przez dwa dni dziewięciu sędziów 
oceniało psie piękności w kilku 

klasach i dziesięciu kategoriach. Po-
kazy rozpoczynały się o godz. 10.00. 
Najwięcej emocji wzbudzały jak zwy-
kle szczenięta, psy prezentowane 
przez dzieci oraz mało popularne rasy. 
Wystawa z roku na rok cieszy sie spo-
rym zainteresowaniem jarosławian. 
Tytuł najpiękniejszego psa wystawy 
- BEST IN SHOW - przypadł w udziale 
białemu pudlowi miniaturowemu, któ-
ry przyjechał na wystawę ze Lwowa.   
Puchar wręczał zastępca burmi-
strza Bogdan Wołoszyn oraz staro-
sta Tadeusz Chrzan.

Iwona Międlar

Przegląd psich piękności
Blisko 150 ras psów można było obejrzeć w Jarosławiu w sobotę i niedzielę 
(13-14 marca br.) podczas XXXV Krajowej Wystawy Psów Rasowych i V Wy-
stawy Owczarków Niemieckich. Związek Kynologiczny w Przemyślu był or-
ganizatorem imprezy, patronował jej Burmistrz Miasta Jarosławia i Starosta. 
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