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1.04.2010

Obrady kolejnej sesji RM tym razem 
zwołanej w trybie nadzwyczajnym mia-
ły miejsce 1 kwietnia 2010 r. Podczas 
krótkiej pracy, podjęto dwie uchwały, 
jedna dotyczyła wprowadzenia zakazu 
sprzedaży alkoholu na terenie miasta 
podczas planowanych Dni Młodzieży 
Archidiecezji Przemyskiej, kolejna zwią-
zana była z otrzymaniem datacji 333 tys. 
zł z przeznaczeniem na budowę trzecie-
go kompleksu boisk sportowych MIOJE 
BOISKO ORLIK 2012 przy Szkole Podsta-
wowej nr 10 w Jarosławiu. 

Sesja 
Rady Miasta

26.04.2010 r. 

LXVIII Sesja Rady Miasta odbywała się 
w dniu 26 kwietnia br., podczas obrad 
dyskutowano nad kilkunastoma projek-
tami uchwał, spośród których najważ-
niejsze dotyczyły:
• zatwierdzenia Miejscowego Planu Za-
gospodarowania Przestrzennego tzw. 
terenu  Za Parkiem - obejmującego tere-
ny od zachodu Grodziszczańską, wscho-
du Pełkińską i Kruhelem Pełkińskim, od 
północy projektowaną drogą obwodo-
wą. Obszar ma powierzchnię 108 ha,
• zmiany cen biletów autobusowych 
Miejskiego Zakładu Komunikacji usta-
lając cenę biletu normalnego od  1.8 zł 
, miesięcznego 67 zł w strefie miejskiej, 
do 2,8 zł i miesięcznego w wys. 105 zł  
w strefie IV - (od 18 do 24 km),
• Ustalenia trybu udzielania i rozliczania 
dotacji dla szkół i przedszkoli oraz in-
nych form wychowania przedszkolnego 
zakładanych i prowadzonych przez oso-
by fizyczne i prawne,,
• zwiększenia dochodów miasta o 318 
tys. 253 zł w wyniku otrzymania środ-
ków na realizację projektu Czas na 
aktywność w gminie Jarosław. Środki 
przyznano w ramach Programu Opera-
cyjnego Kapitał Ludzki Europejskiego 
Funduszu Społecznego dla ośrodków 
pomocy społecznej,
• przekazania 60 tys. zł na pomoc Gminie 
Pawłosiów w przeprowadzeniu remontu 

drogi gminnej w Maleniskach, 
• przeznaczenia dodatkowych 100 tys. zł 
na remont dróg wewnętrznych na tere-
nie miasta,
• zmian we wcześniejszej uchwale doty-
czącej stałych obwodów głosowania. 

5.05.2010  

W trybie nadzwyczajnym dla uchwale-
nia projektu uchwały o utworzeniu od-
rębnych obwodów głosowania w pla-
cówkach - szpitalu przy ul. 3 Maja oraz 
Kościuszki.

Sesja RM w dniu 31.05.2010 r. rozpoczę-
ła się od dyskusji nad przedłożonym rad-
nym sprawozdaniem z realizacji w okre-
sie od grudnia 2007 do grudnia 2009 
Gminnego Programu Opieki nad Zabyt-
kami na lata 2007-2011. Radni po dys-
kusji zdecydowaną większością głosów 
przyjęli sprawozdanie. Następnie prze-
głosowano projekt dotyczący przekaza-
nia dodatkowych 83 tys. zł jako udziały 
spółki PWiK na remont kanalizacji ulicy 
Trybunalskiej w  Jarosławiu. Zagrażają-
ce są powtarzające się awarie systemu 
kanalizacyjnego i stałe podmywanie ka-
mienicy Orsettich od ul. Trybunalskiej. W 
kilku uchwałach radni wyrazili zgodę na 
sprzedaż nieruchomości, w tym Zarząd 
Województwa Podkarpackiego wystą-
pił z wnioskiem o przekazanie działek 
leżących w pasie drogi wojewódzkiej 
na Garbarzach. Nie podjęto projektu 
uchwały dot. zgody na sprzedaż działek 
zabudowanych garażami w obrębie pla-
cu przy stadionie na ul. Bandurskiego. 
Radni zgodzili się na podjecie przez Bur-
mistrza miasta Jarosławia zobowiązań 

31.05.2010

finansowych wykraczających poza rok 
2010 na sfinansowanie nowego przed-
szkola na osiedlu Kombatantów. Zadanie 
zaplanowane jest na trzy lata. Radni pod-
jęli uchwałę o przeznaczeniu 16 tys. 856 zł 
z przeznaczeniem na sporządzenie planu 
zagospodarowania przestrzennego ob-
szarów położonych przy ul. Pruchnickiej 
Centrum Handlowego i Traugutta.

22.06.2010 r. 

We wtorek, 22 czerwca 2010 r. zosta-
ła zwołana nadzwyczajna sesja Rady 
Miasta w sprawie zaopiniowania przez 

RM projektu przedłożonego przez Re-
gionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w 
Krakowie dotyczącego studium ochro-
ny przeciwpowodziowej w zlewni Sanu, 
dot. terenu miasta Jarosławia. Komisja 
Przestrzegania Prawa i Porządku Pu-
blicznego negatywnie zaopiniowała 
przedłożony projekt studium ochrony 
przeciwpowodziowej w  zlewni Sanu 
z uwagi m.in. na: nieuwzględnienie w 
opracowaniu, ewentualnych zmian spo-
wodowanych przebiegiem drogi ob-
wodowej Jarosławia oraz występującą 
dysproporcję pomiędzy strefą zalewu, 
określoną w operacie przeciwpowo-
dziowym dla m. Jarosławia z 1988 r., a 
wyznaczonymi w opracowaniu obsza-
rami miasta, zagrożonymi powodzią. 
Przy głosowaniu radni jednogłośnie 
podtrzymali opinię komisji i tym samym 
uchwała nie została przyjęta. 

Przewodniczący 
Rady Miasta Jarosławia

 Janusz Szkodny

Radni podczas jednego z głosowań. FOT. I.MIĘDLAR

sesja
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Sesja 
Rady Miasta

W tym dniu ob-
chodziliśmy Dzień 
Patrona Miasta 
bł. O. Michała 
Czar tor yskiego.  
Obchody rozpo-
częły się Mszą św. 
w kolegiacie pw. 
Bożego Ciała kon-
celebrowaną pod 
przewodnictwem 

archiprezbitera jarosławskiego ks. pra-
łata Andrzeja Surowca. Homilię wygłosił 
przeor oo. dominikanów o. Jacek Sku-
pień przedstawiając nauki Patrona jako 
wzór religijności, miłości i patriotyzmu. 
Po Mszy św. odbyła się uroczysta sesja 
Rady Miasta, w której uczestniczyli du-
chowni z jarosławskich parafii, władze 
miasta, radni, naczelnicy wydziałów 
Urzędu Miasta, dyrektorzy szkół oraz 
jarosławianie. Sesję otworzył Przewod-

Grupowy Dom Rodzinny dla osób z upo-
śledzeniem umysłowym jest wykańczo-
ny. Prace związane z powstaniem takiej 
placówki trwały długie lata. 

Zgodnie ze s Statutem celem PSOUU 
jest działanie na rzecz wyrównywa-

nia szans osób z upośledzeniem umy-
słowym, prowadzenia ich ku aktywne-
mu uczestnictwu w życiu społecznym 
oraz wspieranie ich rodzin. Grupowy 
Dom Rodzinny - bo tak się nazywa ta 
placówka - jest przysłowiowym strza-
łem w dziesiątkę; tutaj osoby niepełno-
sprawne znajdą swój dom, nauczą się 
samodzielności odnajdując swoje miej-
sce w życiu i społeczeństwie. 
Grupowym Domem Rodzinnym przy 
ulicy Wilsona 6a interesuje się wiele 
osób, to nowatorska na Podkarpaciu 
forma wsparcia osób z niepełnospraw-
nością intelektualną. 5 maja 2010 roku  
placówkę odwiedzili  burmistrz Andrzej 

Wyczawski z zastępcą Bogdanem Woło-
szynem, przewodniczący Rady Miasta 
Janusz Szkodny oraz radni:  Marta Ba-
tiuk, Antoni Lotycz, Alicja Pelc. Goście 
zapoznali się ze stanem zaawansowania 
prac, będącej na ukończeniu inwestycji 
oraz ideą mieszkalnictwa dorosłych osób 
z niepełnosprawnością intelektualną. 
G r u p o w y 
Dom Ro-
d z i n n y 
stwarzają-
cy osobom 
z niepełno-
s p r a w n o -
ścią inte-
l e k t u a l n ą 
szansę na 
godne ży-
cie mógł 
p o w s t a ć 
dzięki bar-
dzo dobrej 

Grupowy Dom Rodzinny

niczący Rady 
Miasta Ja-
nusz Szkodny 
jednocześnie 
d z i ę k u j ą c 
w s z y s t k i m 
za udział we 
Mszy św. 
i przyjęcie 
zaproszenia. 
Krystyna Kie-
ferling - star-
szy kustosz 
M u z e u m 
w Jarosławiu 
przypomniała biogram bł. O. Michała 
Czartoryskiego.  Sesję uświetnił pro-
gram artystyczny autorstwa Marzeny 
Kaplity w wykonaniu uczniów z Zespo-
łu Szkół Ogólnokształcących im. Książąt 
Czartoryskich w Jarosławiu, a piosenka 
pt. „Takiego mamy patrona” wykonana 
w rytmie rap ukazała prawdziwe Jego 
życie. Miłym akcentem kończącym ob-
chody Patrona Miasta było wręczenie 
Zofii Bieńkowskiej - starszemu kusto-
szowi Muzeum odznaki „ZASŁUŻONY 
DLA OCHRONY DZIEDZICTWA KULTU-

ROWEGO JAROSŁAWIA”, która podczas 
Międzynarodowego Dnia Ochrony Za-
bytków nie mogła odebrać jej osobiście.  
Bł. O. Michał Czartoryski - dominikanin, 
inżynier architekt, kapelan powstańców 
na Powiślu III Zgrupowania AK „Konrad” 
jest Patronem Miasta od 2005 roku. 13 
czerwca minęło 11 lat, jak w Warszawie 
Ojciec Święty Jan Paweł II ogłosił błogo-
sławionymi 108 męczenników II wojny 
światowej. Wśród nich znalazł się po-
chodzący z podjarosławskich Pełkiń - O. 
Michał Czartoryski. 

Magdalena Rożek

współpracy stowarzyszenia z władzami 
miasta Jarosławia. W roku 2000 Rada 
Miasta Jarosławia przekazała stowarzy-
szeniu na ten cel działkę budowlaną. 
Pozyskanie środków i sama budowa 
trwały blisko 8 lat. Na poczatku w domu 
mieszka 7 dorosłych osób, docelowo 
znajdzie tam swoje miejsce 9.           redBI

11.06.2010

sesja

Wizyta pilotażowa w Grupowym Domu Rodzinnym PSOUU.                       FOT. ARCHIWUM

Uczniowie szkoły pod patronatem Błogosławionego.              FOT. M. ROŻEK
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  wydarzenia

 asłużeni dla Ochrony  
Dziedzictwa Kulturowego 

Jarosławia
Dziedzictwo kulturowe spełnia fundamentalną rolę  
w poszukiwaniu tożsamości i ciągłości rozwoju społecz-
nego i kulturowego. Nad dobrami kultury Jarosławia czu-
wa wiele osób fizycznych i prawnych, bez udziału których 

nasze dziedzictwo w dużym stopniu byłoby uboższe. Formą docenienia ich pra-
cy oraz wyróżnieniem, jest ustanowiona przez Burmistrza Miasta Jarosławia od-
znaka ZASŁUŻONY DLA OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO JAROSŁAWIA. 

Odznaczenie to zostało po raz pierwszy wręczone 4.05.2010 r. pod-
czas konferencji, zorganizowanej w Jarosławiu z okazji Międzynaro-

dowego Dnia Ochrony Zabytków. Burmistrz Miasta Jarosławia wręczył od-
znaki dziewięciu osobom za szeroko pojętą działalność w zakresie ochrony 
dziedzictwa kulturowego. Tym szczególnym wyróżnieniem zostali uhonorowani: 

HALINA 
JURIEWICZ 
Archeolog, w la-
tach `68-75 Powia-
towy Konserwator 
Zabytków - rów-
nież  Jarosławia, kierownik Pracowni 
Konserwatorskich w PPZ „Carpatia”  
i ZZ „Iglopol”, od lat 90. związana ze 
służbami konserwatorskimi, obec-
nie główny specjalista w Wojewódz-
kim Urzędzie Ochrony Zabytków. 
 

KRYSTYNA 
KIEFERLING 
Od 36 lat pracow-
nik Muzeum Ka-
mienica Orsettich 
w Jarosławiu, w 
latach 1986-90 dyrektor tejże placów-
ki, obecnie starszy kustosz. Historyk  
z wykształcenia i z pasji. Prowadzi ba-
dania nad historią naszego miasta. 

ZOFIA KOSTKA 
- BIEŃKOWSKA 
Starszy kustosz Mu-
ze u m - K a m i e n i c a 
Orsettich w Jarosła-
wiu, a jednocześnie 
badacz  historii, historii architektury 
i urbanistyki miasta Jarosławia. Po-
siada bogaty dorobek naukowy pre-
zentujący historię naszego miasta, 
jego rozwoju przestrzennego i po-
szczególnych obiektów zabytkowych. 

ZBIGNIEW 
CEBULAK 
Od 1983 r. właści-
ciel firmy prowa-
dzącej szereg prac 
przy obiektach za-
bytkowych naszego miasta. Realizacje 
w Jarosławiu to m.in.: kamienice przy 
Pl. Św. Michała 1, budynek Banku Spół-
dzielczego, hala targowa, klasztor   
i kościół oo. Dominikanów, kościół Św. 
Ducha, kolegiata pw. Bożego Ciała, bu-
dynek dawnego kolegium jezuickiego, 
elewacja ratusza z izolacją fundamentów. 

RYSZARD 
BUGRYN 
Absolwent Techni-
kum Budowlane-
go w Jarosławiu, 
od lat 80. zatrud-
niony w MPG-
KiM w Jarosławiu  
w tzw. Komórce Dokumentacji. Później 
pracownik „Carpatii” i właściciel firmy 
remontowo-budowlanej. Od 2003 r. 
kierownik prac remontowo-konser-
watorskich w Zakładzie Budowlanym 
Zbigniewa Cebulaka. Praktycznie od 
ponad 30 lat związany z zabytkami. 

KAZIMIERZ 
HOŁYSZKO 
Autor i współautor 
licznych dokumen-
tacji projektowych: 
w tym obiektów  
zabytkowych. Spo-
śród licznych realizacji należy wymienić 
m.in.: projekt wzmocnień fundamentów  
i sklepień cerkwi „Przemienienia Pań-
skiego”, projekt remontu  elewacji SP 
Nr 2  przy ul. Jana Pawła II, remontu 
dachu Gmachu d. Towarzystwa Gim-
nastycznego „Sokół”, remontu i mo-
dernizacji kamienicy Attavantich, ele-
wacji i modernizacji budynku Ratusza. 

HENRYK 
IŁOWSKI 
Przez lata zwią-
zany z Pracownią 
Konserwacji Za-
bytków w Jaro-
sławiu, kierownik 
Pracowni Badań Konserwatorskich,  
a następnie Pracowni Konserwacji Dzieł 
Sztuki. Autor licznych dokumentacji  
i opinii konserwatorskich, wykonawca, 
kierownik budowy, inspektor nadzoru 
prac przy jarosławskich zabytkowych. 

JAROSŁAW 
ORŁOWSKI 
Od 2002 r. dy-
rektor Muzeum 
Kamienica Orset-
tich w Jarosławiu. 
Zaangażowany w pozyskiwanie 
środków oraz remont kamienicy  - 
perły renesansu - której stan tech-
niczny pozostawiał wiele do życzenia. 

Z

TERESA 
PIEKARZ 
Przez wiele lat 
związana z Pra-
cownią Konser-
wacji Zabytków 
w Jarosławiu - specjalista do spraw 
architektury i urbanistyki, kierownik 
Pracowni Dokumentacji Naukowo Hi-
storycznej. Obecnie główny specjalista  
w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony 
Zabytków z siedzibą w Przemyślu.

***
Odznaka ZASŁUŻONY DLA OCHRONY 
DZIEDZICTWA KULTUROWEGO JARO-
SŁAWIA została ustanowiona przez 
Burmistrza Miasta Jarosławia zarzą-
dzeniem Nr 69/2010 z dnia 30.03.2010 
roku. Może ją nadać z własnej inicja-
tywy lub na wniosek stowarzyszeń, 
organizacji społecznych, radnych RM 
Jarosławia, naczelników wydziałów. 
Jej projekt oraz wykonanie został po-
wierzony miejscowemu artyście pla-
stykowi - Damianowi Waliczkowi.

Małgorzata Młynarska
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  wydarzenia

ziedzictwo kulturowe 

...tak można w skrócie podsumować konferencję, zorganizowaną  
4 maja br. z okazji Międzynarodowego Dnia Ochrony Zabytków. Tego-
roczne święto zabytków w Jarosławiu zostało przełożone na ten ter-
min z 19 kwietnia, ze względu na kwietniową tragedię narodową. 

Cel jest zawsze ten sam: zaintereso-
wać jak najszersze grono odbior-

ców tematem dziedzictwa kulturowego, 
jego pielęgnowania, tak by przetrwało 
dla następnych pokoleń w jak najmniej 
zmienionej postaci. Obiekty, które mi-
jamy na co dzień stanowią świadec-
two minionych epok, historycznych 
wydarzeń. Mamy czym się szczycić,  
a obchodzenie Międzynarodowego Dnia 
Ochrony Zabytków - również tych w 
naszym mieście - jest tego przykładem. 
Inicjatorką jego zorganizowania w Ja-
rosławiu - po raz pierwszy  w ubiegłym 
roku - była Jadwiga Stęchły, inspektor 
w Wydziale Gospodarki Przestrzen-
nej i Ochrony Zabytków. Burmistrz 
Miasta Jarosławia poparł ten pomysł, 
wykonując w tym roku ukłon w stro-
nę osób przyczyniających się czynnie 
do ratowania zabytków, ustanawia-
jąc odznakę „Zasłużony Dla Ochrony

D przyszłością Jarosławia...

FO
T.

 I.
 M

IĘ
D

LA
R

O marce JAROSŁAW opowiadał Piotr Lutek z firmy Synergia Sp. z o.o.

FO
T.

 M
. M

ŁY
N

A
RS

KA
 

FOT. M. MITUŚ

Dziedzictwa Kulturowego Jarosławia”. 
W tym roku, w sali narad jarosławskiego 
Ratusza została zaplanowana konferen- 
cja, w której wzięli udział zaproszeni 
goście m.in.: poseł na Sejm RP Tomasz 
Kulesza, dr Grażyna Stojak - Wojewódzki 
Podkarpacki Konserwator Zabytków, Se-
kretarz Miasta Jarosławia Jan Biłas, Ko-
mendant Straży Miejskiej Andrzej Jędrej-
ko, radni, księża, dyrektorzy placówek 
kulturalnych, przedstawiciele służb kon-
serwatorskich, architekci, muzealnicy, 
właściciele zabytków, dyrektorzy szkół, 
nauczyciele z młodzieżą. Gospodarz 
spotkania burmistrz Andrzej Wyczaw-
ski jako pierwszy przedstawił efekt prac 
remontowo-konserwatorskich wykona-
nych w 2009 roku oraz planowanych na 
rok 2010 (służyła temu przygotowana 
prezentacja multimedialna). Podkreślił, 
że: - (...) w Jarosławiu pytanie o dziedzic-
two kulturowe nabiera szczególnego 
znaczenia, ponieważ jesteśmy obdarze-
ni wspaniałością różnego rodzaju zabyt-
ków. Piękno to jest także obowiązkiem, 
który staramy się sumiennie wykonywać. 
Uczestnicy konferencji w kolejnym 
wykładzie mogli zapoznać się z no-
wym pojęciem „marki miasta Jarosław”, 
które przybliżył Piotr Lutek - dyrektor 
firmy Synergia odpowiedzialnej za 
jej przygotowanie. Przyznał, że: - (...) 
nie można budować marki Jarosławia 
myśląc tylko o elementach futury-
stycznych, przyszłości. To jest marka,  
w której zabytki stanowią podsta-
wową część. Dodał: - (...) Jarosław 
jest miejscem dla rozwiniętych du-
chowo turystów, na pewno dojrzal-

szych niż młodzież, którzy to tury-  
ści potrafią  znaleźć wiele dla siebie. 
Trzeci wykład dotyczył historii fortyfika-
cji Jarosławia na przestrzeni wieków oraz 
ich znaczenie dla obronności miasta. Te-
mat ten przedstawiła Krystyna Kieferling. 
Na zakończenie cyklu wykładów został 
poruszony problem systemu fortyfika-
cyjnego Bramy Krakowskiej. Wprowa-
dzenie przygotowała Jadwiga Stęchły 
podkreślając istotę zajęcia się ich ra-
towaniem jako autentycznych świad-
ków historii z XVI i 1. poł. XVII wieku 
usytuowanych praktycznie w centrum 
miasta. O pracach koncepcyjno-pro-
jektowych, rekonstrukcji i zagospo-
darowaniu Bramy Krakowskiej, muru 
obronnego i wału opowiedział Jerzy 
Śliwa - Naczelnik Wydziału Gospodar-
ki Przestrzennej i Ochrony Zabytków. 
Po przerwie zostały wręczone odznacze-
nia Burmistrza Miasta Jarosławia przy-
znane dziewięciu osobom „Zasłużonym 
Dla Ochrony Dziedzictwa Kulturowego 
Jarosławia”, których sylwetki przybliżył 
Zbigniew Zięba - inspektor w Wydzia-
le Inwestycji Miejskich UM Jarosławia. 
Obchody Dnia Zabytków zorganizowa-
ne zostały również z myślą o młodzieży. 
W tym roku uczniowie gimnazjów mogli 
zmierzyć się z tematem nowożytnych 
systemów obronnych w konkursie: „Za-
bawa z fortyfikacjami”, do którego współ-
organizacji włączyło się Stowarzyszenie 
Miłośników Jarosławia. Ogłoszenie wy-
ników miało miejsce podczas uroczystej 
konferencji 4 maja br. i jednocześnie 
zakończyło obchody Dnia Zabytków. 
Zadanie gimnazjalistów polegało na 
przygotowaniu zeszytu edukacyj-
nego w formie: łamigłówek, zadań, 
zagadek, gier związanych z nowo-
żytnymi fortyfikacjami miasta. Na te-
goroczny konkurs wpłynęło 19 prac 
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  wydarzenia

- również zespołowych - ze wszyst-
kich jarosławskich gimnazjów. Komi-
sja w składzie Krystyna Kieferling - star 
szy kustosz Muzeum-Kamienica Orset-
tich (przewodnicząca), Józefa Frendo 
- prezes Stowarzyszenia Miłośników Ja-
rosławia, Dariusz Jasiewicz - wicepezes 
SMJ oraz Jadwiga Stęchły - inspektor

W kamienicy Rynek 6 można było zasmakować wina z winnic  
z Jarosławia i Węgierki.  Na trasie zwiedzania można było obejrzeć 
wystawy prezentujące wielokulturowość dawnego Jarosławia. 
Największą atrakcją był jednak koncert Andrzeja Cierniewskie-
go w Muzeum - Kamienica Orsettich, który swoimi piosenka-
mi porwał tłumy do zabawy. Zaraz po koncercie w sąsiedniej 
Kamienicy Attavantich odbył się koncert grupy Vox Angeli.  
Duch Anny Ostrogskiej - największej dobrodziejki Jaro-
sławia sprawił, że pogoda choć w całej Polsce deszczo-
wa, w Jarosławiu utrzymała się prawie do godz. 22.00. 
Organizatorem Nocy Muzeów był Burmistrz Miasta Jarosławia 
oraz Muzeum - Kamienica Orsettich. Noc Zwiedzania Rynku zor-
ganizowali: Stowarzyszenie Muzyka Dawna oraz Centrum Kul-
tury i Promocji w Jarosławiu.

Magdalena Rożek

Rzesze ludzi spragnionych nocnych, muzealnych uciech 
spacerowało z przewodnikami po Rynku w nocy z 15 na 
16 maja br. zwiedzając Stare Miasto, jarosławskie pod-
ziemia oraz Muzeum w Jarosławiu i jego filię w Zarzeczu. 

Nie zabrakło też imprez towarzyszących: kon-
certów, spektakli, wystaw oraz degustacji win,  

które w sposób szczególny uatrakcyjniły tę noc. 
Czas oczekującym w kolejce do podziemi umi-
lał występ cymbalisty Władysława Wojty-
ny.  Tuż po 20-tej w podcieniach zagrała Ka-
pela Brodów oraz zatańczyła grupa taneczna  
z Powiatowego Ogniska Baletowego w Jarosławiu. 
W tym samym czasie w Centrum Kultury i Promo-
cji odbywały się spektakle w wykonaniu instrukto-
ra MOK Pawła Sroki oraz Grupy Teatralnej Plast-ter. 
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Noc Muzeum 

w Wydziale Gospodarki Przestrzennej  
i Ochrony Zabytków UM Jarosławia, przy-
znała następujące nagrody i wyróżnienia: 
I miejsce: Katarzyna Strohbach, PG nr 1 
w Jarosławiu, II miejsce: Tomasz Krzywo 
nos i Dorota Pupka, PG nr 4 w Jarosławiu,
III miejsce: Jakub Kida i Jakub Jaworski, 
Prywatne Gimnazjum SS. Niepokalanek  

w Jarosławiu. Wyróżnienia: Patryk Broś-
Bąk, PG nr 5 w Jarosławiu,  Stanisław Broży-
na i Jakub Wasiewicz, PG nr 4 w Jarosławiu,
Joanna Kamińska i Agnieszka Jabłońska, 
PG nr 1 w Jarosławiu. Podziękowania  
z rąk burmistrza Andrzeja Wyczawskie-
go odebrali także opiekunowie uczniów. 

Małgorzata Młynarska 

Laureatki konkursu z burmistrzem Andrzejem Wyczawskim, Jadwigą Stęchły oraz opiekunami.

Jarosławskie podziemia.

Mur obronny dawnego opactwa benedyktyńskiego.
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Jarosławskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego rozpoczęło budowę ko-
lejnego bloku mieszkalnego i biblioteki publicznej. W piątek, 28 maja odbyła się 
uroczystość poświęcenia i wmurowania kamienia węgielnego pod nowy budynek.

To kolejna bardzo ważna inwesty-
cja realizowana w Jarosławiu. Ten 

nowo budowany obiekt jest pierwszym 
komercyjnym realizowanym przez To-
warzystwo, będąc jednocześnie najno-
wocześniejszym, wielorodzinnym bu-
dynkiem w naszym mieście. Biblioteka 
będzie miała wreszcie możliwości do 
pełnego rozwoju i dotarcia w najno-
wocześniejszy sposób do czytelników. 
Wiedząc, jak skutecznie pozyskuje środ-
ki na wprowadzane innowacje, jestem 
pewien, że jej nowoczesna siedziba w 

połączeniu z zaangażowaniem pracow-
ników będzie tylko procentować – pod-
kreślał burmistrz Andrzej Wyczawski. 
– Chcemy zapewnić, że nowa siedziba 
biblioteki będzie dla nas wielkim zobo-
wiązaniem w pełnieniu jej szlachetnej 
misji – mówiła dyrektor tej placówki 
Elżbieta Tkacz. Jarosławska biblioteka 
mieści się obecnie w budynku należą-
cym do Gminy Żydowskiej – Wiąże się 
to z czynszem obciążającym budżet 
miasta. Jej przeniesienie do nowej sie-
dziby przyniesie więc także wymierne 

oszczędności – dodał burmistrz. Cztery 
poziomy bloku zasiedlą mieszkańcy, na-
tomiast parter pomieści nowocześnie 
urządzoną Miejska Bibliotekę Publiczną, 
a w podziemiu gmachu będzie parking 
z miejscami postojowymi dla pojaz-
dów należących do lokatorów. Komu-
nikację pomiędzy piętrami zapewnią 
windy. – Oddanie budynku do użytku 
planujemy na koniec września 2011 
roku – powiedział Zenon Wajda, prezes 
zarządu Jarosławskiego Towarzystwa 
Budownictwa Społecznego. Dla wia

Kamień
wmurowany

Na uroczystości wmurowania kamienia węgielnego obecni byli między innymi burmistrz Andrzej Wyczawski, zastępcy burmistrza Stanisław Misiąg i Bogdan 
Wołoszyn, przewodnicący RM Janusz Szkodny i wiceprzewodniczący RM Marian Kozłowski.
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domości i świadectwa Akt Erekcyjny podpisali burmistrz Andrzej Wyczawski, przewodniczący Rady Miasta Janusz Szkodny, 
prezes JTBS Zenon Wajda oraz dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej Elżbieta Tkacz. Budowę poświecili ksiądz dziekan Jan 
Jagustyn i proboszcz Kościoła Trójcy Przenajświętszej i Klasztoru Ojców Franciszkanów  - Reformatów ojciec Józef Kiełbasa.

Tomasz Strzębała

Przypomnijmy:
Miejska Biblioteka Publiczna mieści się budynku należącym do Gminy Żydowskiej przy ul. Tarnowskiego 1. 
Budynek kilka lat temu musiał zostać zwrócony Gminie Żydowskiej, placówka płaci czynsz za jego użytkowanie. 
Istniała konieczność znalezienia dla niej nowej siedziby, ponieważ umowa bieżąca między Gminą Miejską Jarosław                  
a Gminą Żydowską na wynajem obowiązuje do 2012 roku.  
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KiA O/Rzeszów Rejon w Jarosławiu 
z/s w Żurawicy dostarczył materiały 
drogowe niezbędne do wykonania in-
westycji, natomiast Gmina Miejska Ja-
rosław wykonała projekt budowlany, 
przeprowadziła procedurę przetargową 
na wykonanie robót oraz sfinansowała 
koszt robocizny i podbudowy chodnika. 
Na mocy takich porozumień w ubie-
głym roku Miasto dofinansowało: 
• remont dróg i chodników powiato-
wych: Kilińskiego, Reformacka, Szczyt-
niańska, Racławicka, Podzamcze, Gło-
wackiego, Poniatowskiego - kwota  
z budżetu miejskiego 1 mln 196 tys. zł,
• remont  chodników krajowych: ul. 3 
Maja od ul. Włókienniczej do wjazdu do 
dawnego Jarlanu oraz ul. Kraszewskiego - 
kwota z budżetu miejskiego 73 tys. 800 zł.

Iwona Międlar

umowę podpisano 5.02.2010 r. Ter-
min zakończenia prac planowany jest 
na marzec 2012 r. Jak podaje rzecznik 
GDDKiA o. Rzeszów - głównym celem 
projektu jest usprawnienie ciągu ko-
munikacyjnego woj. podkarpackiego 
oraz zwiększenie atrakcyjności inwesty-
cyjnej miasta Jarosław jako lokalnego 
ośrodka społeczno - gospodarczego. 
Celami szczegółowymi projektu, rozu-
mianymi jako korzyści osiągane bezpo-
średnio po realizacji projektu, będą: 
poprawa przejezdności przez miasto 
w ciągach ważnych dróg krajowych, 
bezpieczeństwa ruchu drogowego 
oraz poprawa dostępności komuni-
kacyjnej istniejących przedsiębiorstw. 
Nowa inwestycja zostanie zrealizowa-
na w ramach działania IV.1 Programu 
Operacyjnego Rozwój Polski Wschod-
niej. Realizacja przedsięwzięć w ramach 
IV osi priorytetowej przyczyni się do 
poprawy jakości dróg oraz uspraw-
nienia połączeń komunikacyjnych 
pomiędzy dużymi ośrodkami i pozo-
stałymi obszarami Polski Wschodniej. 

Iwona Międlar

Dzięki porozumieniom remontujemy  
więcej dróg i chodników

Dobiegły końca prace przy remoncie 
chodnika przy ul. Krakowskiej na odcin-
ku od ul. Szczytniańskiej do drugiej bra-
my Nowego Cmentarza. Budżet Mia-
sta remont ten kosztował 125 tys. 340 
zł, chodnik należy do drogi krajowej, 
czyli zarządza nią Generalna Dyrekcja 
Dróg Krajowych i Autostrad o. Rzeszów.

Gmina Miejska na mocy porozumie-
nia podejmuje się prowadzenia prac 

remontowych na nie swoich drogach, 
ulicach. To znacznie przyspiesza ter-
miny remontów i napraw nawierzchni. 
Tym razem remontem objęty był od-
cinek ponad 670 mb. chodnika. Po-
dobnie jak w latach ubiegłych, zgod-
nie z porozumieniem zawartym 
jeszcze w październiku 2009 r., GDD-

Obwodnica z dofinansowaniem unijnym
Jak podaje Generalna Dyrekcja 
Dróg Krajowych i Autostrad o. Rze-
szów, jarosławska obwodnica będzie 
dofinansowana ze środków unij-
nych w ramach Programu Opera-
cyjnego Rozwój Polski Wschodniej. 

18 czerwca 2010 r. podpisano poro-
zumienie na dofinansowania pro-

jektu „Budowa obwodnicy Jarosławia 
w ciągu drogi krajowej nr 4” z funduszu 
Programu Operacyjnego Rozwój Polski 
Wschodniej. Inwestorem zadania jest 
GDDKiA o. Rzeszów, a porozumienie 
zostało podpisane z Polską Agencją

Rozwoju Przedsiębiorczości na kwotę 
431 577 400,00 zł, w tym dofinanso-
wanie z Europejskiego Funduszu Roz-
woju Regionalnego 177 925 892,00 zł. 
Projekt zostanie zrealizowany w ramach 
IV osi priorytetowej Programu Ope-
racyjnego Rozwój Polski Wschodniej, 
której celem jest poprawa dostępności  
i jakości powiązań komunikacyjnych 
województw Polski Wschodniej.

Przypomnijmy! 
Budowa obwodnicy w ciągu drogi kra-
jowej nr 4 o długości ok. 11 km obejmu-
je inwestycję z  niezbędną infrastruktu-

rą techniczną, budowlami  
i urządzeniami budowla-
nymi. Początek znajduje 
się w miejscowości Tywo-
nia, dalej droga przebie-
gać będzie nowym śladem 
przez miasto Jarosław
oraz miejscowość Muni-
na i Tuczempy, następ-
nie połączy się ponow-
nie z krajową „czwórką”.   
Wykonawcą jest konsor-
cjum firm z liderem EURO-
VIA Polska S.A., z którym
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Stanisław Ludkiewicz - kompozytor tworzący i pracujący we 
Lwowie, był jarosławianinem; tutaj się urodził, chodził do 
szkoły podstawowej i gimnazjum, lata studenckie spędził 
już we Wiedniu i Lwowie. Jego ojciec był dyrektorem szkoły 
na Przedmieściu Dolnoleżajskim. Rodzice pochowani są na-
cmentarzu, gdzie mieści się park im. Cz. Puzon ps. Baśka. Od 
maja przy cerkwi greckokatolickiej mamy ulicę jego imienia. 

W uroczystościach wzięli udział burmistrz Andrzej Wy-
czawski, zastępca Stanisław Misiąg, przewodniczący RM 

Janusz Szkodny z zastępcami: Jarosławem Pagaczem i Maria-
nem Kozłowskim, sekretarz Jan Biłas, konsul Ukrainy Serhij 
Dyryza, wójt Krakowca Olha Mamczur, przedstawiciele Związ-

ku Ukraińców w Polsce na czele z przewodniczącym Zarządu 
Głównego Piotrem Tymą, przewodniczącą wojewódzkiego 
oddziału w Przemyślu Maria Tucką i Włodzimierzem Bożykiem 
- przewodniczącym jarosławskiego Koła. Uroczystość rozpo-
częto od wspólnego nabożeństwa w cerkwi greckokatolic-
kiej, któremu przewodniczyli ks. Bogdan Kruba - proboszcz 
parafii jarosławskiej i ks. Jan Parapacki - dziekan z Przemyśla. 
Proboszcz jarosławskiej Kolegiaty ks. Marian Bocho wyraził 
nadzieję, że ulica Ludkiewicza będzie symbolem wzajemnej 
współpracy i dobrosąsiedzkich relacji.  Artyści Akademii Mu-
zycznej we Lwowie uświetnili wydarzenie koncertem muzyki 
Stanisława Ludkiewicza. - Jarosław tradycję wielokulturowo-
ści nosi w sobie od lat, tutaj w zgodzie żyli ludzie różnego 
pochodzenia i religii, dopiero lata wojny i powojenna historia 
nas różniła. Jarosław pamięta o kompozytorze, ta pamięć od 
dziś będzie miała także swój wymiar rzeczywisty - powiedział 
burmistrz Andrzej Wyczawski. Piotr Tyma wyraził serdeczną 
wdzięczność za uznanie przez Radę Miasta Jarosławia po-
stulatów Związku Ukraińców w Polsce i nadanie jednej z  ulic 
imienia Ludkiewicza. Formalnie ulica ta mieści się przy cerkwi 
przy ul. Sobieskiego. Przypomnijmy, iż we wrześniu 2009 roku 
w Jarosławiu odbyła się uroczystość 130. rocznicy urodzin i 
równocześnie 30. rocznica śmierci kompozytora. Z tej okazji 
odbyły się seminaria, odczyty i koncerty poświęcone popu-
laryzacji Stanisława Ludkiewicza i jego twórczości. Organiza-
torem wydarzenia był Związek Ukraińców w Polsce oraz Bur-
mistrz Miasta Jarosławia.                                                   Iwona Międlar

Uznanie dla kompozytora

FOT. I. MIĘDLAR

Jarosław jest liderem
Projekty w ramach Stowarzyszenia otrzymują wysokie noty 

i dzięki pozyskiwanym funduszom unijnym pozwalają na 
rozwój regionów. W chwili obecnej realizowany jest wspólny 
z partnerskim Jarosławiowi Humennem na Słowacji projekt 
rewitalizacji parków obu miast. To przykład, jak skutecznie 
sięgać po unijne pieniądze i umiejętnie korzystać z położenia 
naszych miast w pasie transgranicznym. Warto należeć do Eu-
roregionu, to świetna ścieżka dofinansowania i sposób na roz-
wój naszych miast i regionów - powiedział Andrzej Wyczawski 
na międzynarodowej konferencji poświęconej realizowane-
mu właśnie projektowi pn. „Zielone dziedzictwo - parki Jaro-
sławia i Humennego”. Burmistrz Jarosławia to twórca Stowa-
rzyszenia Euroregionu Karpaty  -  inicjatywy, jaka powstała 
przed 10 laty. Okazuje się, że pierwsze pomysły na rozwój ca-
łego regionu karpackiego powstawały przed wejściem Polski 
do struktur unijnych. Dawid Lasek - wiceszef Stowarzyszenia 
Euroregionu Karpackiego podkreślał wiodącą rolę Jarosła-

wia w Stowarzyszeniu - jest jego niezaprzeczalnym liderem 
- skomentował. Konferencja odbyła sie 14 maja, wiodącym 
tematem były zagadnienia związane z ochroną dzidzictwa 
kulturowego i przyrodniczego regionów.  Doświadczeniami i 
korzyściami płynącymi z budowania mocnych struktur dzielili 
się oczywiście Andrzej Wyczawski, Dawid Lasek oraz były wo-
jewoda Preszowski Josef Polačko, burmistrz słowackiego mia-
sta Snina Štefan Milovčik, Milan Macko realizator projektów 
Sieci Miast po stronie słowackiej, Sylwester Pokrywka z Pod-
karpackiego Urzędu Marszałkowskiego, starosta strzyżowski 
Robert Godek. 

Iwona Międlar

Wśród 60 podmiotów tworzących Stowarzyszenie Eu-
roregion Karpaty Polska Jarosław jest niewątpliwym 
liderem - te słowa powiedział podczas międzynaro-
dowej konferencji Dawid Lasek - wiceszef Stowarzy-
szenia. To silna instytucja łącząca podmioty położone 
w transgranicznym pasie Polski, Słowacji i Ukrainy.

Goście wymieniali się doświadczeniem na temat korzysci położenia transgraniczne-
go. 

FOT. I. MIĘDLAR

kontakty zagraniczne
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Po raz pierwszy Jarosąłw promował swoje walory na tar-
gach warszawskich. Podobnie jak na Krakowskim Salonie 

Turystycznym występowaliśmy wspólnei z naszymi partner-
skimi miastami: Michalovcami i Vyškovem. Na powierzchni 
ponad 10.000 m², znalazły się stoiska reprezentujące niemal 
wszystkie regiony Polski. Targom LATO 2010 towarzyszyły tak-
że występy zespołów, pokazy tańców, degustacje specjałów 
regionalnych, a także konkursy z nagrodami. Wspólne - mię-
dzynarodowe stoisko miast Jarosławia, Michaloviec i Vyškova 
prezentowało się interesująco, przyciągając ofertą turystycz-
ną, ale również wystrojem. Odwiedzający nas mogli uzyskać 
materiały informacyjne o każdym mieście - bazie turystycznej, 
zabytkach. Jarosław przygotował wielojęzyczne wydawnic-
two pt. Warto zobaczyć, foldery: Jarosławski Rynek, Świątynie 
Jarosławia, Spacerkiem po Jarosławiu, albumy Z lotu ptaka; 
Miasto Michalovce Informator Turystyczny, mapy, a miasto 
Vyškov foldery, płyty CD, ulotki o Dinoparku, Zooparku. Gro-
no odwiedzających było bardzo różnorodne - od osób, które 
pierwszy raz słyszały o Jarosławiu i naszych miastach part-
nerskich, przez tych, którzy są emocjonalnie związani z tymi 

XV Międzynarodowe Targi Turystyki i Wypoczynku LATO 2010 - jedna z największych imprez tego typu w Europie. Wśród po-
nad 300 wystawców i podwystawców z całej Polski i zagranicy swoją ofertę turystyczną prezentowało miasto Jarosław razem z 
zaprzyjaźnionymi miastami partnerskimi z Michaloviec (Słowacja) oraz Vyškova (Czechy). 

terenami, mają tu rodziny i znajomych, po planujących wy-
poczynek w naszej okolicy. Pracownicy Urzędu Miasta zapra-
szali do Jarosławia i miast partnerskich, informowali co warto 
zobaczyć, jakich zabytków nie można przeoczyć, jak wygląda 
kalendarz imprez miejskich. 

Małgorzata Młynarska

LATO 2010

Jarosław jest jednym z czterech miast Podkarpacia, ujętym 
w „Programie stażu-treningu dla kierujących organami samo-
rządowymi Ukrainy w Województwie Podkarpackim”. Projekt 
ten jest realizowanym przez ukraiński Instytut Transformacji 
Społeczeństwa w Kijowie, którego dyrektora prof. Olega So-
skina wraz z przedstawicielami samorządów lokalnych gości-
liśmy 20 maja br. w naszym mieście. 

Instytut Transformacji Społeczeństwa w Kijowie - czołowe 
ukraińskie centrum naukowo-analityczne, przy współpracy 

Ambasady Polski na Ukrainie przygotowało projekt w opar-
ciu o analizy doświadczeń samorządowych czterech miast 
Podkarpacia: Rzeszowa, Przemyśla, Sanoka oraz Jarosławia. 
W czasie spotkania samorządowców z Ukrainy z burmistrzem 
Andrzejem Wyczawskim oraz naczelnikami wydziałów Urzę-
du Miasta zaplanowano szereg tematów, które pozwoliły 
gościom zapoznać się z modelem zarządzania Jarosławiem, 
strategią rozwoju miasta, zagadnieniami z dziedziny finansów 
miejskich, zasadami uchwalania i realizacji budżetu, transpor-
tu publicznego, zarządzania drogami gminnymi, czy promo-
cji. Wprowadzenie przygotował burmistrz Andrzej Wyczawski 
prezentując najciekawsze walory miasta oraz działania zmie-
rzające do lepszego ich wykorzystywania. - Tego rodzaju spo-
tkania są ważnym źródłem informacji na temat doświadczeń 
w reformowaniu samorządu lokalnego w Polsce, dla podej-

mujących tego rodzaju działania na Ukrainie - powiedział bur-
mistrz Andrzej Wyczawski. - Cieszę się, że możemy podzielić 
się doświadczeniem z przyjaciółmi zza wschodniej granicy, 
przybliżyć jak funkcjonuje nasz samorząd, pokazać gdzie re-
alizujemy ustawy i  tworzymy prawo lokalne - dodał. Goście 
mieli możliwość skonsultowania wielu problemów z naczel-
nikami Urzędu Miasta, którzy dokładniej przybliżyli zakres 
pracy ich wydziałów. Po spotkaniu w sali narad był czas na 
zwiedzenie najciekawszych obiektów Jarosławia oraz jednej 
z placówek oświatowych.

Małgorzata Młynarska

Sympozjum samorządowe z Ukrainą 

Konferencja dotyczyła wielu istotnych zafadneiń samorzą-
du polskiego. 

FOT. M. MŁYNARSKA

Stoisko z Jarosławia, Michaloviec i Vyškova na targach w  Warszawie. FOT. M. MŁYNARSKA

kontakty zagraniczne
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 jubileusze

Od 20 lat pełni posługę w naszym 
mieście, a 8 czerwca br. obcho-

dził 30. rocznicę święceń kapłańskich.
Zaczynając pracę w jarosławskiej para-

Impreza, której jak zawsze honoro-
wymi gośćmi są niepełnospraw-

ni, pensjonariusze domów pomocy 
społecznej, wychowankowie domów 
dziecka oraz organizacje, które bezin-
teresownie pomagają potrzebującym 
miała jak wszystkie poprzednie wymiar 
międzynarodowy. Tym razem był to 
piknik Polsko-Słowacki, w Heluszu nie 
zabrakło więc przedstawicieli amba-
sady słowackiej, a także partnerskich 
miast Jarosławia. Po Mszy św. i wcze-
śniejszym poświęceniu przez ks. Abp. 
Józefa Michalika kaplicy, pomnika Jana 
Pawła II, ołtarza polowego oraz drogi 

łumy  
na pikniku

uczestnikami pikniku podziwiał okolicę 
z podnośnika strażackiego. Podczas im-
prezy można było posłuchać koncertu 
fortepianowego w wykonaniu Japonki 
Atsuko Ogawa, słowackiego zespołu 
folklorystycznego Zemplin, a na deser 
zaśpiewał znany z telewizyjnego pro-
gramu „Jaka to melodia?” Robert Ja-
nowski. Wszyscy zgodnie podkreślali, 
że na Helusz na pewno wrócą za rok. 

Tomasz Strzębała

ok. 5-tysięczna parafia z trzydziestoma 
grupami m.in.: Stowarzyszeniem Rodzi 
na Kolpinga, czy Wspólnotą niepełno-
sprawnych i ich przyjaciół „Samarytanin”. 
Parafianie dziękowali za dar kapłaństwa 
 w 30. rocznicę święceń swojego Probosz-
cza. Mszę św. dziękczynną koncelebrował 
ks. Jubilat, a homilię wygłosił ks. Marian 
Bocho - proboszcz parafii pw. Bożego Ciała  
w Jarosławiu, który zaznaczył istotę 
sakramentu kapłaństwa, przypomniał 
również zasługi ks. Andrzeja Surowca. 
Nie mogło zabraknąć również podzię-
kowań i życzeń od reprezentantów róż-
nych grup społecznych - od najmłod-
szych parafian po wspólnoty wiernych. 
We Mszy św. uczestniczyli również bur-
mistrz Andrzej Wyczawski, zastępcy 
Stanisław Misiąg i Bogdan Wołoszyn, 
sekretarz Jan Biłas, przewodniczący 
Rady Miasta Janusz Szkodny oraz wi-
ceprzewodniczący Marian Kozłowski. 
Po zakończeniu uroczystości wrę-
czyli Ks. Jubilatowi podziękowanie, 
kwiaty oraz upominek z życzeniami 
opieki Patrona Miasta - Błogosławio-
nego O.  Michała Czartoryskiego OP. 

Małgorzata Młynarska

fii, podjął się trudnego zadania ukoń- 
czenia budowy nowej świątyni. Kon-
sekwentne dążenie do celu, łączenie 
inicjatyw „czysto” religijnych z działal-
nością kulturalną, sportową i charyta-
tywną, doprowadziło do utworzenia 
się przy parafii wielu wspólnot, które 
integrują społeczność parafialną i miej-
ską. Obecnie jest to prężnie działająca, 

Taki cel przyświecał nowo mianowa-
nemu 18 lat temu proboszczowi pa-
rafii pw. Chrystusa Króla w Jarosławiu, 
którym został ks. Andrzej Surowiec.

Tradycyjny, wielki piknik charytatywny 
„Z bliźnim na majówkę” organizowa-
ny przez Parafię Chrystusa Króla, przy 
wsparciu Burmistrza Miasta Jarosławia 
po raz kolejny zgromadził w Ośrodku Sto-
warzyszenia Kolping na Heluszu tłumy. 

krzyżowej zabawa rozpoczęła się na do-
bre. - Te spotkania dają nam szansę za-
trzymania się w codziennym zabieganiu 
i zwrócenia większej uwagi na niepełno-
sprawnych, a także wszystkich potrze-
bujących. Przypominają, że powinniśmy  
z dawać z siebie więcej i zawsze 
pamiętać o drugiej oso bie - ko-
mentował burmistrz Andrzej Wy-
czawski, który wraz z najmłodszymi

FOT. M. MŁYNARSKA
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Nowoczesna wizja duszpasterstwa

Podziekowania od ks. Jubilata Andrzeja Surowca dla obecnych na Mszy św. 
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Otwieramy 
nowy rozdział

- Minione dwudziestolecie zamyka pewną niełatwą epokę. Poprzez nowe 
działania i program systemowy rozwoju chciałbym otworzyć nowy roz-
dział Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej - mówił podczas jubileuszo-
wych uroczystości jarosławskiego MOPS-u burmistrz Andrzej Wyczawski. 

Uroczyste obchody 20 lat istnienia tej placówki społecznej odbyły się w pią-
tek, 14 czerwca w Sali Lustrzanej Centrum Kultury i Promocji. Zainaugurował 

je koncert muzyki Chopina w wykonaniu Aleksandra Kozińskiego, później zapro-
szonych gości powitali dyrektor MOPS Stanisław Słota i burmistrz Wyczawski, 
który wręczył okolicznościowe dyplomy długoletnim kierownikom i pracowni-
kom MOPS-u. Wśród wyróżnionych znaleźli się: Kazimierz Chudy, Stanisław Kłak, 
Elżbieta Budzowska, Iwona Gaweł, Dorota Kot, Aniela Szczepankiewicz i Helena 

Wańko. Pisemne podziękowania otrzy-
mały też osoby pracujące w MOPS od 
początku jego istnienia: Agnieszka Ba-
woł, Alicja Drabik, Małgorzata Kropiw-
nicka, Alicja Nowak, Małgorzata Nycz, 
Barbara Turczynowska i Halina Ziemba. 
- Tworząc budżet na przyszły rok bę-
dziemy dążyć do tego, by znalazły się 
tam większe pieniądze na wszystkie 
działania ośrodka; zarówno jeśli chodzi 
o świadczenia, jak i płace. Chciałbym 
stworzyć fundusz nagród i doprowa-
dzić do tego by po dwudziestu latach 
działania samorządu nastąpiła sta-
bilizacja, która będzie oparta o zdro-
we, finansowe i merytoryczne zasa-
dy - podkreślał burmistrz Wyczawski. 
MOPS zatrudnia obecnie 40 pracowni-
ków, skupionych w działach pomocy 
środowiskowej i świadczeń rodzinnych 
oraz dziale księgowości. Placówka działa 
w powiązaniu z innymi instytucjami po-
wiatowymi: Starostwem, Powiatowym 
Centrum Pomocy Rodzinie, Zespołem 
ds. Orzekania o Niepełnosprawności, 
Urzędem Pracy, KPP, SM, Sądem Rejono-
wym, Urzędem Skarbowym, COM i inny-
mi. Wśród zaproszonych na uroczystość 
gości znaleźli się przedstawiciele Urzędu 
Województwa, Starostwa Powiatowego, 
Urzędu Miasta, instytucji współpracują-
cych z MOPS, kierownicy schronisk, sto-
warzyszeń oraz byli i obecni pracownicy 
MOPS. Na zakończenie dla wszystkich 
wystąpił znany satyryk Krzysztof Piasecki. 

Tomasz Strzębała

Wyróżnieni pracownicy MOPS-u.

Dla wszystkich wystąpił satyryk 
Krzysztof Piasecki.
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W uroczystości brali udział: wojewoda Mirosław Karapyta, 
burmistrz Andrzej Wyczawski - honorowy członek Klu-

bu, opiekun jarosławskich krótkofalowców, Janusz Szkodny 
- przewodniczący RM i członek Klubu, zastępca burmistrza 
Bogdan Wołoszyn - członek Klubu, sekretarz Miasta Jan Biłas 
honorowy członek Klubu, Piotr Skrzypczak - prezes Zarządu 
Głównego PZK, ks. ppor. Grzegorz Bechta, Marcin Krawczyk 
- dyrektor Oddziału Urzędu Komunikacji Elektronicznej w Rze-
szowie, Jagoda Dryś - komendant Hufca ZHP Jarosław, Paweł 
Dąbrowski, Zbigniew Kołodziej - z Urzędu Komunikacji Elektro-
nicznej w Rzeszowie, Jacek Rutyna, Zbigniew Wilczyński, Wie-
sław Paszta redaktor naczelny Krótkofalowca Polskiego, Ewa 

Michałowska, Ry-
szard  Nowo-
grodzki, Jan Paj-
da - prezes ZPC 
San w Jarosławiu, 
Zenon Wajda - 
prezes Aeroklu-
bu Jarosław oraz 
licznie zebrani ja-
rosławscy krótko-
falowcy. Uroczy-
stość prowadził 
współzałożyciel 
jarosławsk iego 
Klubu i nieprze-
rwanie prezes Za-
rządu Zbigniew 

Guzowski. Wojewoda wręczył na mocy postanowienia Prezy-
denta RP z 9 marca 2010 r. Złoty Krzyż Zasługi Zofii Guzowskiej 
SP 8 LNO oraz Januszowi Kołakowskiemu SQ 8 CMS. Srebrny 
Krzyż Zasługi otrzymali natomiast: ks. ppor. Grzegorz Bechta 
SQ 8 AY oraz Tadeusz Lewko SQ 8 IE.  Jubileusz był okazją do 

wyrażenia podziękowań za po-
moc i przychylność wielu osób 
i instytucji w funkcjonowaniu 
Klubu. Jarosławski Klub jako je-
dyny w Polsce funkcjonuje przy 

Burmistrzu Miasta, co jak pod-
kreślał prezes Guzowski znacz-
nie ułatwia rozwijanie pasji i 
poszerzanie swoich kontaktów 
krótkofalarskich. - Od czterdzie-
stu lat jestem aktywnym krótko-
falowcem, zapewniam Państwa, 
że nasza pasja przedkłada się 
bardzo realnie na promocję Ja-
rosławia w całym kraju i poza 
jego granicami. Organizując 
szereg zawodów i maratonów 
skupiamy uwagę innych krótko-

falowców na naszym mieście, ma to bardzo wymierny efekt 
promocyjny - powiedział. Pamiątkowy grawerton od Zarządu 
Głównego PZK wręczył burmistrzowi Andrzejowi Wyczaw-
skiemu i zastępcy Bogdanowi Wołoszynowi prezes ZG PZK 
Piotr Skrzypczak. Medale Zarządu jarosławskiego Klubu krót-
kofalowców Zasłużony dla Rozwoju Krótkofalarstwa na Tere-
nie Miasta Jarosławia otrzymali: Jan Biłas, Marcin Krawczyk, 
Janusz Szkodny, nieobecny Jacek Wojtas - kurator oświaty, 
Krzysztof Jaśkiewicz SP 8 FCL, Stanisław Konefał SP 8 XGQ, 
Jerzy Miśkiewicz SP 8 TK oraz Kazimierz Radzyniak SQ 8 DBE. 
Zarząd jarosławskiego klubu krótkofalowców przyznał oko-
licznościowe dyplomy za aktywną działalność w strukturach 
krótkofalarstwa jarosławskiego Anicie Banaś, Annie Dąbrow-
skiej, Teresie Lewko, Bartoszowi Kłodzie, Markowi Piotrowskie-
mu, Zbigniewowi Wendyczowi, Radosławowi Froniowi. Piotr 
Skrzypczak przekazał na ręce prezesa Zbigniewa Guzowskie-
go okolicznościowy grawerton.                                    Iwona Międlar

W czerwcu w Centrum Kultury i Promocji odbyło się spotkanie jubileuszowe z okazji 80. rocznicy 
działalności Polskiego Związku Krótkofalowców oraz 40. rocznicy Międzyzakładowego Klubu PZK 
przy Burmistrzu Miasta Jarosławia. Uroczystość połączona była także z jubileuszem 25-lecia Ogól-
nopolskiego Klubu Kobiet Krótkofalowców, jaki powstał właśnie w Jarosławiu. 

Na fali od lat czterdziestu
jubileusze
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Służebnica Boża Anna Jenke - polo-
nistka, nauczycielka jarosławskich 

szkół w okresie II wojny światowej i lat 
powojennych w jarosławskim środo-
wisku znana jest bardzo dobrze. Wielu 
mieszkańców ją pamięta, a ideały, któ-
rym była wierna są pielęgnowane w 
środowiskach szkolnych i parafialnych. 
W kwietniu odbyło sie kolejne sympo-
zjum poświęcone sylwetce Sł. B. Anny. 
Towarzystwo Przyjaciół Anny Jenke 
propagując wartości, którymi żyła Anna 
Jenke organizuje kilka razy w roku sym-
pozja, prelekcje, w których ucestniczy 
szerokie grono przyjaciól Anny Jenke z 
całej Polski. 
25 kwietnia spotkanie rozpoczęło się od 
Mszy św. w kolegiacie koncelebrowanej 
z homilią ks. dr. Andrzeja Skiby, a na-
stępnie obejrzeliśmy w Miejskim Ośrod-
ku Kultury spektakl MÓJ CHRYSTUS PO-
ŁAMANY - adaptację utworu pod tym 
samym tytułem Ramona Cue Romano 
SI. Inscenizację zaprezentowali licealiści 
Zespołu Szkół Ekonomicznych w Dębi-
cy.  Głównym punktem spotkania oka-

Miłośnicy i sympatycy Sługi Bożej Anny Jenke uczestniczyli w ostatnią niedzielę w sympozjum popularyzującym jej postać. 
Spotkanie zorganizowało Towarzystwo Przyjaciół Anny Jenke oraz Burmistrz Miasta Jarosławia. 

Spotkanie z Anną - patronką 

W konkursie wzięło udział 40 uczest-
ników reprezentujących jarosław-

skie szkoły podstawowych i gimnazjów: 
Szkołę Podstawową nr 4 im. Stefana 
Żeromskiego, Zespół Szkół nr 5 im. Jana 
Pawła II, Szkołę Podstawową nr 11 im. 
Adama Mickiewicza, Publiczne Gimna-
zjum nr 3  im. ks. Jana Twardowskiego 
oraz Szkołę Podstawową nr 6 im. ks. 
Piotra Skargi. W miniony piątek, 28 maja 
br. w Centrum Kultury i Promocji w Ja-
rosławiu odbyło się uroczyste podsu-
mowanie konkursu, w którym nie było 
przegranych. Każdy otrzymał nagrodę 
ufundowaną przez Burmistrza Miasta 

Jarosławia. Wręczenia nagród doko-
nali: sekretarz Miasta Jan Biłas, prezes 
Stowarzyszenia Kombatantów Misji Po-
kojowych ONZ Koło w Jarosławiu Zbi-

Żołnierze 21. Brygady Strzelców Podhalańskich 
w niesieniu wolności narodom świata…
To tytuł konkursu plastycznego zorgani-
zowanego po raz trzeci przez Stowarzy-
szenie Kombatantów Misji Pokojowych 
ONZ Koło w Jarosławiu.

gniew Broś oraz dyrektor biura posła 
Piotra Tomańskiego, który dodatkowo 
ufundował dla trzech osób wycieczkę 
do Sejmu RP.

Magdalena Rożek

zał się wykład ks. prof. dr. hab. Tadeusza 
Guza pt. Tylko miłość zwycięża świat. 
Członkowie kół terenowych Towarzy-
stwa Przyjaciół Anny Jenke z Łańcuta, 
Rogóżna, Błażowej, Dębicy, Rzeszowa, 
Przemyśla, Radymna, Świdnicy, Jaroszo-
wa, Sanoka i oczywiście Jarosławia wy-
pełnili salę Miejskiego Ośrodka Kultury 
po brzegi. Wśród duchownych, którzy 
uczestniczyli w spotkaniu znaleźli się ks. 

prałat Andrzej Surowiec - archiprezbiter, 
ks. prałat Marian Bocho - opiekun TPAJ, 
ks. Jan Mazurek - moderator Ruchu Apo-
stolstwa Młodzieży. Przed wykładem ks. 
prof. Tadeusza Guza. Sesja organizowa-
na jest przez Jarosławskie Towarzystwo 
Przyjaciół Anny Jenke oraz Burmistrza 
Miasta Jarosławia. 

Iwona Międlar

Licealiści z Dębicy zachwycili publiczność podczas spotkania o Annie Jenke. FOT. I.MIĘDLAR

Wystawa plastyczna o misjach ONZ  w Centrum Kultury i Promocji. FOT. M.ROŻEK

  spotkania 
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   spotkania

Ratusz czyta dzieciom
Zabawy, konkursy, wspólne śpiewanie, czytanie najpopularniejszych ba-
jek oraz wiele innych atrakcji czekało na dzieci w dniu ich święta. Rów-
nocześnie w sali lustrzanej  Centrum Kultury i Promocji został zainaugu-
rowany w naszym mieście IX Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom. 

Tydzień Bibliotek 2010 

Patronat honorowy nad impre-
zą objął burmistrz Andrzej Wy-

czawski, który wspólnie z prezes To-
warzystwa Przyjaciół Dzieci Anną 
Korczewską oraz dyrektor Miejskiej 
Biblioteki Publicznej Elżbietą Tkacz 
przeczytał wiersz  „Lokomotywa” Ju-
liana Tuwima. Tego dnia przedszkolaki 
mogły obejrzeć występ rówieśników 
z Przedszkola nr 10, słuchały wierszy 
Jana Brzechwy, Juliana Tuwima, brały 
udział w konkursach literackich o bo-
haterach znanych bajek, zabawach mu-
zyczno-ruchowych, miały również oka-

zję bawić się wspólnie z zaproszonymi gośćmi w lokomotywę 
- w rolę maszynisty wcielił się burmistrz Andrzej Wyczawski, który otrzymał 

od Huberta Olejarza - ucznia klasy 
3 SP nr 4 w Jarosławiu - wiersz wła-
snego  autorstwa pt. „Jarosław mo-
ich marzeń”. Na zakończenie został 
odczytany list jarosławskich dzieci  
z życzeniami do dzieci świata, a w nie-
bo poszybowały kolorowe balony. 
Pomysł na akcję promującą głośne 
czytanie dzieciom zrodził się dziewięć 
lat temu - 1 czerwca 2001 r. Od tego 
czasu Fundacja „ABCXXI - Cała Polska 
Czyta Dzieciom” położyła szczególny 
nacisk na uświadamianie społeczeń-
stwu znaczenia czytania dzieciom dla 
ich dobrego rozwoju. Do akcji z roku 
na rok włącza się coraz więcej znanych 
osób m.in.: Teresa Lipowska, Joanna 
Brodzik, Artur Barciś i Dorota Zawadz-
ka, którzy pełnią honory ambasadorów 
kampanii „Cała Polska czyta dzieciom”. 

Małgorzata Młynarska

W dniach 8-15 maja br., pod hasłem: „Biblioteka – Słowa, Dźwięki, Ob-
razy” obchodziliśmy Ogólnopolski Tydzień Bibliotek. Miejska Bibliote-
ka Publiczna im. A. Fredry w Jarosławiu również włączyła się do tej ak-
cji przygotowując specjalny program, a w nim m.in. spotkania, konkursy, 
warsztaty, lekcje biblioteczne, kiermasz książek i inne imprezy czytelnicze. 

Pomysłodawcom Tygodnia Bibliotek 
zależało na ukazaniu tych placó-

wek, jako miejsc swobodnego dostępu 
do wiedzy, informacji i kultury, ale rów-
nież miejsc promocji książki, czytelnic-
twa oraz nowoczesnych źródeł infor-
macji. Ponadto w haśle zostało zawarte 
odniesienie do Roku Chopinowskiego, 
który właśnie trwa. Miejska Biblioteka 
przygotowała program już od 7 maja 
br. W Głównej Siedzibie oraz Filii nr 2 
(os. Witosa 2) na czytelników czekały 
„książki do których warto powrócić” 
- kiermasz książek. Najmłodsi mogli 
obejrzeć wystawę bajek, wziąć udział  
w konkursie pięknego czytania pn. „czy-
tam z radością - słucham z przyjemno-
ścią” zorganizowanym w sali lustrzanej 
Centrum Kultury i Promocji, natomiast  
w Filii nr 2 usłyszeć najpiękniej-
sze bajki - m.in. fragmenty bajek  
J. Brzechwy, W. Chotomskiej i J. Tuwima. 
Konkurs pięknego czytania zgromadził

pełną salę małych czytelników, którzy 
z dużym zaangażowanie i przejęciem 
czytali kolejne wersy przeróżnych bajek.
12 maja wszystkie projekty przygoto-
wano z myślą o F. Chopinie, zarówno 
w programie słowno-muzycznym jak  
i ogłoszonych konkursach: poetyckim, 
plastycznym oraz na prezentację mul-
timedialną. Dzień z Fryderykiem Cho-
pinem rozpoczął się w sali lustrzanej 
CKiP od programu słowno-muzycznego 
poświęconego życiu i twórczości kom-
pozytora, w wykonaniu uczniów PG nr 1 
w Jarosławiu pod kier. Marty Zadorożny. 
Tego dnia zostały również rozstrzygnię-
te trzy konkursy, ogłoszone przez Miej-
ską Bibliotekę Publiczną dla uczniów 
szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjal-
nych. Łącznie na wszystkie wpłynęło 
172 prace, w których zostało wyróż-
nionych 47 uczniów. Nagrody ufundo-
wał m.in. Burmistrz Miasta Jarosławia.

  Małgorzata Młynarska
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Elżbieta Tkacz - dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej  
im. A. Fredry w Jarosławiu.

Burmistrz Andrzej Wyczawski i Anna Korczewska - prezes Towarzy-
stwa Przyjaciół Dzieci w Jarosławiu.
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Świętowanie rozpoczęło się od 
godzin porannych, kiedy to dzieci 
zmierzały na halę widowiskową MO-
SiR. Zabawę zapoczątkowało malo-
wanie barwnego pociągu marzeń 
opartego na motywach znanej baj-
ki Jana Brzechwy pt. „Lokomotywa”. 
Bardzo ciekawym punktem zabawy 
dla dzieci była możliwość wykonania 
projektu miasta z wykorzystaniem 
tektury i papieru w ramach zabawy 
„Miasto w którym zamieszkam” oraz  
namalowanie „plakatu przyszłości”. 
Dzieci wykonały również kostiumy z pa-
pieru, które posłużyły do przedstawie-
nia krótkiego występu artystycznego  
o nazwie „Papierowy teatr”. Główne role 
w spektaklu na podstawie bajki Jana 
Brzechwy pt. „Na straganie” zagrały dzie-
ci przebrane w wykonane przez siebie 
stroje. Na scenie gościły m.in.: bruksel-
ka, burak, kapusta, seler i marchewka. 
Wśród bawiących się dzieci obecnych 
na hali MOSiR był również zastępca 
burmistrza Bogdan Wołoszyn. W sło-
wach skierowanych do najmłodszych 
życzył samych pogodnych, szczę-
śliwych dni w życiu oraz aby na co 
dzień z ich twarzy nie znikał uśmiech. 
Atrakcją dnia była zabawa na „Naj-
ciekawszą twarz”, w której każdy  
z uczestników mógł poddać się 
fantazji malujących twarze i nieco  

Cieszę, się, że mogę być tutaj  
z wami. Wszystkim życzę po-

łamania kija - mówił burmistrz.  
W rywalizacji z wędką wystartowało 
160 zawodników i zawodniczek. Zwy-
cięzcy poszczególnych grup otrzy-
mali pamiątkowe puchary, a każde 
dziecko atrakcyjną nagrodę. Nie za-
brakło kiełbasek z grilla i grochówki. 
Jak zwykle w czasie zawodów pa-
nowała miła i serdeczna atmosfera. 
Wyniki: Niepełnosprawni Niezrze-
szeni do lat-11 1. Bartłomiej Gdyk, 
2. Maciej Kowal, 3. Paulina Turek. 
Niezrzeszeni 12-16 lat (dziew-
czynki) 1. Natalia Kłak, 2. Domini-
ka Senderek, 3. Agata Wilewska. 
Niezrzeszeni 12-16 lat (chłopcy)
1. Krystian Jakubek, 2. Aleksander 
Strączek, 3. Wojciech Kasperski. 
Zrzeszeni do 16 lat 1. Kewin Haj-
nosz, 2. Damian Świerk, 3. Da-
mian Stawarz.

Tomasz Strzębała

DzieN Dziecka w Jarosławiu i na Babionce

1 czerwca to dzień, kiedy obchodzimy 
Międzynarodowy Dzień Dziecka. Te-
goroczne święto w Jarosławiu upłynę-
ło pod znakiem szeregu zabaw, wielu 
atrakcji, konkursów, a przede wszystkim 
radosnego uśmiechu.

Polski Związek Wędkarski – Koło Ja-
rosław „Miasto” pod patronatem bur-
mistrza Andrzeja Wyczawskiego zor-
ganizowało w niedzielę, 30 maja na 
akwenie wodnym Babionka zawody 
wędkarskie z okazji Dnia Dziecka. 

zmienić w tym dniu swój wygląd. 
W trakcie imprezy dzieci  śpiewały pio-
senki znanych artystów w zabawie kara-
oke. Bardzo ciekawą atrakcją dla dzieci 
okazała się możliwość spróbowania 
swoich sił w  strzelaniu z łuku. Zawod-
nicy z sekcji łuczniczej UKS przy ZSTiO 
w Jarosławiu zaprezentowali również 
swoje umiejętności strzelając w sam 
środek tarczy.  Członkowie Aeroklubu 
Ziemi Jaro-sławskiej zaprezentowali 
szybowiec, który można było nie tylko 
podziwiać ale i zasiąść za jego sterami. 
Dzieci zaproszone zostały  do zaba-
wy z zawodnikami ZNICZA JAROSŁAW  
w piłkę koszykową. Po krótkim pokazie 
umiejętności zawodników uczniowie mo-
gli zmierzyć się w rzutach do kosza oraz 
innych przygotowanych konkursach. 
Imprezę uświetniła ogromna koloro-
wa zjeżdżalnia dla dzieci, do której 
kolejki nie było końca. Frajdą okaza-
ły się balony napełnione helem, któ-
re cieszyły się dużym powodzeniem. 
Za udział w konkursach i zabawach 
wszystkie dzieci otrzymały  słodycze. 
Uczniowie „kółek dziennikarskich” 
zbierali materiały do artykułu na te-
mat „Dnia Dziecka” - robili zdjęcia, 
przeprowadzali krótkie wywiady  

  

z uczestnikami zabawy oraz jej orga-
nizatorami. Wszystkie opracowane ar-
tykuły zamieszczane zostaną docelo-
wo na stronie internetowej miasta Na 
wszystkie z niecierpliwością czekamy! 
Organizatorami imprezy byli: Bur-
mistrz Miasta Jarosławia, Centrum 
Kultury i Promocji w Jarosławiu oraz 
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji im. 
Burmistrza A. Dietziusa w Jarosławiu. 

Rafał Żelazo
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bezpieczeństwo

i sierpień były najbardziej tragiczne  
w wypadki śmiertelne z udziałem nie-
trzeźwych kierowców - przypominał 
asp. Wiesław Szpunar. Trudno jest pro-
wadzić akcję profilaktyczną zwracając 
się tylko do osób dorosłych. Młodzi lu-
dzie są szczególnie narażeni na wszel-
kiego rodzaju zagrożenia, również te 
wynikające z sięgania przedwcześnie 
po alkohol. Dlatego też ważnym punk-
tem kampanii jest edukacja młodzieży. 
W jarosławskich szkołach ponadgim-
nazjalnych organizowano spotkania 
połączone z prezentacją filmu instruk-
tażowego, możliwością doświadczenia 
efektów prowadzenia pojazdu po spoży-
ciu alkoholu na specjalnych trenażerach. 
W dniu konferencji na jarosławskim rynku 
zainteresowani mogli osobiście spraw-
dzić się na symulatorach, prezentowany 
był także sprzęt tj. radary policyjne, al-
komaty. Organizatorami ogólnopolskiej 
kampanii są Duszpasterstwo Trzeźwości 
Archidiecezji Katowickiej z ks. Piotrek 
Brząkalikiem oraz Agencja Reklamo-
wa Business Consulting, natomiast do 
współorganizacji jej w Jarosławiu przy-
łączył się Burmistrz Miasta Jarosławia.

Małgorzata Młynarska

Piłeś? Nie jedź!
Urząd Miasta Jarosławia - w tym roku po raz pierwszy - przyłączył się do kam-
panii ogólnopolskiej promującej trzeźwość wśród kierowców. Kampania zo-
stała zainaugurowana 26 maja konferencją w sali lustrzanej Centrum Kultury  
i Promocji. Hasło przewodnie brzmiało; „Prowadzę – jestem trzeźwy”.

Mając na uwadze poważny pro-
blem, jakim jest nadużywanie 

alkoholu i wsiadanie po jego spożyciu 
za kierownicę oraz wewnętrzne przeko-
nanie co do celowości akcji, Burmistrz 
Miasta Jarosławia włączył się do jej re-
alizacji w ramach lokalnego samorzą-
du. - Organizatorzy kampanii już od 
dziesięciu lat budują modę na trzeź-
wość naturalną, odważną, konsekwent-
ną, cierpliwą i stanowczą. Popieramy 
te słowa ks. Piotra Brząkalika, a przede 
wszystkim działania zmierzające do 
prowadzenia trzeźwego stylu życia - za-
pewniał burmistrz Andrzej Wyczawski. 
Podczas konferencji inaugurującej 
kampanię w Jarosławiu, o rosnącym 
problemie nadużywania alkoholu przez 
kierowców mówili: kierowca i pilot raj-
dowy Maciej Wisławski, asp. Wiesław 
Szpunar z Komendy Powiatowej Policji 
w Jarosławiu oraz psycholog Marcin 
Kapuściński. - Statystyki policyjne nie-

stety nie są optymistyczne. Zbliża się 
okres wakacyjny, a w ubiegłym roku 
to właśnie miesiące czerwiec, lipiec  

7 czerwca br. w godzinach rannych 
5.00 - 8.00, pod hasłem: „trzeźwy 

poranek” funkcjonariusze miejscowej 
Komendy Powiatowej Policji oraz Straży 
Miejskiej, w wyznaczonych 4 punktach 
przeprowadzili akcję kontroli trzeźwości 
kierujących pojazdami, wręczając przy 
tej okazji ulotki informacyjne oraz ga-
dżety programu. Łącznie zostało skon-
trolowanych 108 kierowców, ujawniono  
3 kierujących pod wpływem alkoholu. Do 
propagowania bezpieczeństwa i trzeź-
wości na drogach, włączyli się również 
proboszczowie jarosławskich parafii. 
Poza wygłaszanymi homiliami nt. trzeź-
wości. Pod wszystkimi jarosławskimi

„Trzeźwy poranek”
Częścią akcji „Prowadzę - jestem trzeź-
wy” była również kontrola trzeźwości 
kierujących pojazdami, przeprowadzo-
na w wybranym dniu tygodnia przez 
funkcjonariuszy jarosławskiej Policji. 

kościołami funkcjonariusze Policji, 
Straży Miejskiej,  młodzież ze Sto-
warzyszenia „Strzelec”, harcerze     
i uczniowie, rozdawali kierowcom 
pojazdów okolicznościowe ulotki  
i gadżety w postaci zapachów sa-
mochodowych z logo programu.

red. 

Pod koniec maja w sali narad UM Jarosławia odbyła się I część turnie-
ju - test pisemny, a II część turnieju - praktyczna 15.06. 2010 r. w hali 

sportowej MOSiR. W tym roku do udziału w turnieju zgłosiło się 20 zespo-
łów - 11 drużyn ze szkół podstawowych i 9 gimnazjalnych m.in.: z Wierzb-
nej, Boratyna, Szówska Kramarzówki, Świebodnej, Jodłówki i Pruchnika. 
Celem programu jest uświadamianie, uczenie i ćwiczenie zasad postępowa-
nia w nagłych zdarzeniach zagrażających życiu człowieka. Była to już III edycja 
programu realizowanego od września 2007 r. Dla laureatów turnieju przygo-
towano atrakcyjne nagrody ufundowane przez Burmistrza Miasta Jarosławia  
i dofinansowane przez sponsorów: PZU Życie S.A. oraz Aeroklub Ziemi Jarosławskiej.

Marta Hawryszko 

Turniej wiedzy i umiejętności w zakresie udzielania pierwszej pomo-
cy przedmedycznej był finałowym etapem programu „PIERWSZA POMOC 
- RATOWNICY SĄ WŚRÓD NAS”. Przedsięwzięcie to, już po raz trzeci reali-
zowane jest w ramach programu „Bezpieczny Jarosław”.

Pierwsza pomoc   
ratownicy są wśród nas

Maciej Wisławski - kierowca i pilot rajdowy.
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Jarosław jest z was dumny...
Powiedział burmistrz Andrzej Wyczawski dziękując strażakom Powiatowej 
Komendy Straży Pożarnej za zaangażowanie i pracę na rzecz ochrony mie-
nia i życia ludzkiego. Święto Strażaka obchodzone w Jarosławiu 17 maja 
było okazją do wręczenia statuetek dziękczynnych za dobrą współpracę. 

Podczas Dnia Strażaka w Komen-
dzie Powiatowej Straży Pożarnej 

w Jarosławiu nie zabrakło słów do-
cenienia i uznania za poświęcenie w 
ratowaniu mienia i życia ludzkiego.  
Z budżetu Miasta co roku przekazu-
jemy pokaźne sumy na pomoc naszej 

straży pożarnej, mimo, iż nie jest to 
placówka podległa Miastu - komen-
tuje burmistzrz Andrzej Wyczawski. 
Komendant Piotr Biały podzięo-
wał serdecznie za udzielaną pomoc 
wręczając Andrzejowi Wyczaw-
skiemu okolicznościową statuetkę.

Przypomnijmy: 

W roku 2009 z budżetu miasta 
przekazano 100 tys. zł z prze-
znaczneiem na zakup specjali-
stycznego samochodu ratowni-
czego.

Burmistrz Andrzej Wyczawski podziękował strażakom za ich zaangażowanie i pracę.

W dniach 22 i 23 kwiet-
nia 2010 na prośbę Dyrek-
cji Zespołu Szkół Technicz-
nych i Ogólnokształcących 
w Jarosławiu, Straż Miej-
ska przeprowadziła cykl 
spotkań z uczniami klas 

pierwszych. 

Tematyką tych spotkań z młodzieżą było zapozna-
nie jej z zadaniami i obowiązkami Straży Miejskiej, 

przedstawienie problemów związanych z niewłaściwy-

mi zachowaniami uczniów w miejscach publicznych, 
 a także grożących konsekwencjach tych nagannych za-
chowań, m.in. używania wulgaryzmów, palenia papie-
rosów, spożywania alkoholu. Poruszane były także za-
gadnienia związane z odpowiedzialnością prawną osób 
nieletnich.Młodzież interesowały również kwestie związa-
ne z warunkami naboru do pracy w Straży Miejskiej, co zo-
stało im również przedstawione. Spotkanie te cieszyły się 
wielkim zainteresowaniem uczniów, którzy mieli przy tym 
możliwość zadawania pytań dotyczących konkretnych 
zdarzeń, czy też okoliczności w których już się znaleźli. 
Pogadanki zostały przeprowadzone w czterech klasach i 
były kontynuowane w maju. 

Bogusław Ryzner

Straż w szkole
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Jarosławskie uroczystości zwią-
zane z Dniem Flagi Narodowej 

miały miejsce w centrum miasta.  
Na Rynku zabrzmiał Hymn Rze-
czypospolitej Polskiej, a Kom-
pania Honorowa Wojska Pol-
skiego pod dowództwem mjr. 
Dariusza Tyla wciągnęła na maszt 
flagę biało-czerwoną. Gospo-
darz uroczystości burmistrz An-
drzej Wyczawski witając gości, 
mieszkańców miasta, a zwłasz-
cza młodych ludzi powiedział: -  
Z roku na rok, z majówki na ma-
jówkę coraz wyraźniej widać, że 
jesteśmy dumni z bycia Polakami. 
Coraz więcej z nas wywiesza flagi 
biało-czewone, bo dzisiaj oznacza 
to bycie Polakiem świadomym  
i nowoczesnym, mającym głębo-
ko w sercu swą przynależność do 
Narodu Polskiego. Symbole naro-
dowe przemawiają do nas i dziś. 
(...) Dziękuję młodzieży i wszyst-
kim Państwu za wywieszanie co-
raz to liczniej flag narodowych. 
W tym roku uczniowie jarosław-

Święto Flagi Narodowej
Wśród polskich świąt patriotycznych, obok Dnia Niepodległości i Konsty-
tucji 3 Maja, znajduje się jeszcze jedno - Dzień Flagi Narodowej – usta-
nowione przez Sejm RP w 2004 roku i przypadające na 2 maja. Jedno-
cześnie 2 maja jest obchodzony jako Dzień Polonii i Polaków za Granicą. 
Przygotowywanie do ich obchodów najmłodszych to inwestycja w przy-
szłość, by te święta stały się czymś więcej, niż tylko dniami wolnymi od pracy. 

skich szkół w uroczystym pochodzie 
przeszli ulicami miasta od pomnika Walk 
i Męczeństwa przy ul. Słowackiego do 
miejsca głównych uroczystości. Do świę-
towania tego Dnia włączyli się również 
studenci, którzy przygotowali 15-me-
trową flagę prezentując ją podczas 
trwania oficjalnej części uroczystości. 
Na zakończenie obchodów Święta Fla-
gi Narodowej parlamentarzyści, bur-
mistrz Andrzej Wyczawski, radni Rady 
Miasta rozdali biało-czerwone flagi. 
W uroczystościach poza gospodarzem 
wzięli udział m.in.: zastępcy burmistrza: 
Stanisław Misiąg i Bogdan Wołoszyn, 
sekretarz Jan Biłas, parlamentarzyści: 
dr Andrzej Ćwierz, Mieczysław Golba  
i Tomasz Kulesza, Starosta Powiatu Jaro-
sławskiego Tadeusz Chrzan, radni Rady 
Miasta z przewodniczącym Januszem 
Szkodnym na czele, Dowódca Garnizonu 
Jarosław - mjr Dariusz Tyl, doc. dr Krzysz-
tof Rejman - prorektor ds. studenckich  
i organizacyjnych PWSZ im. B. Markie-
wicza w Jarosławiu, dyrektorzy, prezesi 
instytucji publicznych, pozarządowych, 
stowarzyszeń oraz mieszkańcy miasta.

Małgorzata Młynarska
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rocznice

Jarosławianie mogli uczcić ten Dzień 
biorąc udział w uroczystościach, któ-

re rozpoczęły się Mszą św. w kościele 
pw. NMP Królowej Polski, koncelebro-
waną pod przewodnictwem Ks. Prała-
ta Aleksandra Kustry - wieloletniego 
proboszcza parafii pw. Bożego Ciała,  
z udziałem dziekanów, proboszczów  
i wikariuszy na czele z Ks. Archiprezbite-
rem Andrzejem Surowcem. Modlono się 
w intencji Ojczyzny oraz - w 160. rocznicę 
założenia - za Zgromadzenie Sióstr Słu-
żebniczek NMP Niepokalanie Poczętej. 
Oprawę liturgiczną Mszy św. przygoto-
wali m.in: burmistrz Andrzej Wyczawski, 
zastępca Stanisław Misiąg, przewodni 
czący Rady Miasta Janusz Szkodny, wi-
ceprzewodniczący Marian Kozłowski, 
starosta Tadeusz Chrzan, przewodni-

3-go maja świętowaliśmy 219. 
rocznicę uchwalenia najważ-
niejszego aktu prawnego, 
okrzykniętego przez Polaków 
– „majową jutrzenką swobo-
dy”. Ustawa ta jako pierwsza 
w Europie i druga na świe-
cie regulowała organizację 
władz państwowych, prawa  
i obowiązki obywateli, zabez-
pieczała możliwość rozwoju 
gospodarczego i polityczne-
go kraju. Obecnie pozostaje 
symbolem odrodzenia naro-
dowego, mądrości postępu  
i determinacji obozu reform. 

szyć każdemu z nas, jako wzór mądre-
go i odważnego myślenia o państwie, 
województwie, mieście czy gminie. 
Głos zabrali także Posłowie na Sejm RP: 
dr Andrzej Ćwierz, Mieczysław Golba, 
Tomasz Kulesza, Mieczysław Kasprzak,  
w imieniu Wojewody Podkarpackiego 
Dariusz Tracz - dyrektor Wydziału Polityki 
Socjalnej Podkarpackiego Urzędu Woje-
wódzkiego w Rzeszowie, Wicemarszałek 
Województwa Podkarpackiego Kazi-
mierz Ziobro, Starosta Powiatu Jarosław-
skiego Tadeusz Chrzan. Na zakończenie 
przedstawiciele władz państwowych, 
samorządowych, radni, przedstawiciele 
służb mundurowych, związków zawodo-
wych, instytucji, zakładów pracy, orga-
nizacji społecznych, szkół i weterani zło-
żyli pod pomnikiem wiązanki kwiatów. 

Małgorzata Młynarska

czący Rady Powiatu Stanisław Kłopot. 
Po zakończeniu liturgii, uroczystości 
przeniosły się pod pomnik Konstytucji 3 
maja. Tam często padały słowa o potrze-
bie patriotyzmu i prawdy, wychowaniu 
młodego pokolenia, nie mogło też za-
braknąć wspomnień tragedii kwietnio-
wej. Burmistrz Andrzej Wyczawski w wy-
stąpieniu przypomniał rys historyczny 
obchodów „trzeciomajowych” w naszym 
mieście. Podkreślił, że: - Konstytucję 3 
Maja nazwać można  niezwykłym pomni-
kiem odwagi i poświęcenia. Tych warto-
ści w czasach wojen nigdy Polakom nie 
brakowało, ale jako cnoty cywilne są nie 
tylko w naszej Ojczyźnie, ale i na świe-
cie  dobrem wyjątkowo rzadkim. Dodał 
również: - Sądzę, że pamięć o twórcach 
Konstytucji 3 maja powinna towarzy-

„Majowa jutrzenka swobody”
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Właśnie minęła 70. rocznica aresztowań przez Gestapo członków 
jarosławskich organizacji konspiracyjnych i wywozu pierwszym 
transportem, do obozu koncentracyjnego Auschwitz. Informa-
cja jest dla nas o tyle ważna, iż w tym historycznym transporcie 
znalazło się wielu jarosławian, a przy tym tak się złożyło, że część  
z nich otrzymało pierwsze numery obozowe. 

Napięta sytuacja polityczna, prowokowana demonstracyjnie 
wyrażanymi nastrojami nacjonalistycznymi oraz dążenia eks-

pansywne „państw osi” w latach 30-tych XX wieku była wyraźną 
zapowiedzią nadchodzącego konfliktu zbrojnego o zasięgu po-
nadlokalnym. Realnym jej zwiastunem w Jarosławiu było pierwsze 
bombardowanie miasta przez niemieckie siły powietrzne Luftwaffe 
3 września 1939 r., a już 12 września na jego ulicach pojawili się żoł-
nierze niemieccy. Natychmiast po zajęciu Jarosławia zaczął się terror i 
represje. Jarosławianie nie tracili jednak nadziei i niemal natychmiast 
podjęli działalność konspiracyjną.  Niestety, brak doświadczenia, 
nieostrożność oraz - według niektórych - kolaboracja z Niemcami, 
zapoczątkowały 5 maja 1940 roku falę aresztowań jarosławskich 
konspiratorów, głównie młodzieży gimnazjalnej. Jako pierwsi w 
celi jarosławskiego Gestapo znaleźli się dwaj bracia Wlazłowie, dwaj 
bracia Motowidełkowie oraz Czesław Gil i Edward Ferenc. Ledwie 
dokonano tych aresztowań, a już dzień później rozeszła się wiado-
mość, że gestapowiec Franciszek Schmidt (rodowity jarosławianin 
- volksdeutsch) aresztuje w budowlance. Istotnie, pod budynek szko-
ły budowlanej przy ul. Poniatowskiego w Jarosławiu zajechały dwa 
samochody ciężarowe, do których pod zbrojną eskortą załadowano 
grupę uczniów i przewieziono do Sądu Grodzkiego przy ul. Dietziu-
sa (dziś ul. Jana Pawła II). Zaczęły się brutalne przesłuchania i rewi-
zje. Celował w tym zwłaszcza Franciszek Schmidt, którego niektórzy 
aresztowani znali osobiście. 7 maja 1940 roku miała miejsce wywóz-
ka kilkudziesięciu więźniów z Jarosławia do więzienia zbiorczego  
w Tarnowie. Przeprowadzono ją niespodziewanie i bardzo szybko 
tak, że świadkami tego zdarzenia byli tylko nieliczni członkowie ich 
rodzin. Żaden z nieszczęśników nie zdawał sobie wówczas spra-
wy w jak tragiczną udaje się podróż. W pierwszej grupie „jarosław-
skiej” znalazło się 19 osób. Później następowały kolejne transporty. 
Większość z aresztowanych przez jarosławskie Gestapo wywiezio-
no z Tarnowa 14 czerwca 1940 r. transportem kolejowym do obo-
zu koncentracyjnego w Oświęcimiu. Po przybyciu do KL Auschwitz 
więźniom nadano kolejne numery obozowe od 31 do 758. Numery 
od 1 do 30 przeznaczone zostały kadry więźniów funkcyjnych nazy-
wanych „kapo”, rekrutowanych spośród kryminalistów z  więzienia 
w Sachsenhausen. Tak się złożyło, że część jarosławskich więźniów 
otrzymało numery bardzo niskie, przy czym nr 31 otrzymał uczeń 
Państwowej Szkoły Budownictwa w Jarosławiu - Stanisław Ryniak, 
zaś nr 32 Czesław Gil. Również kilka kolejnych numerów przydzie-
lono więźniom z transportu jarosławskiego. Ostatni numer pierw-
szego transportu (758) otrzymał urodzony w łodzi  Ignacy Płachta, 
który po aresztowaniu przez Gestapo także przetrzymywany był  
w więzieniu jarosławskim. W pierwszym transporcie więźniów po-
litycznych do KL Auschwitz znalazły się między innymi następujące 
osoby aresztowane przez jarosławskie Gestapo: 
1. Stanisław Ryniak - nr 31 - ur. w 1915 r. w Sanoku, uczeń Państwo-
wej Szkoły Budownictwa w Jarosławiu (1944 r. przeniesiony z Au-
schwitz do obozu Flossenbürg - przeżył). 2.  Czesław Gil - nr 32 - ur.  
w 1920 r. w Jarosławiu, uczeń Gimnazjum I im. J. Piłsudskiego w Ja-
rosławiu (zginął 10.05.1943 r. w Auschwitz). 3.  Jan Teichman - nr 33 

- ur. 2.01.1916 r. w Jarosławiu, urzędnik (1942 r. przeniesiony z KL 
Auschwitz do więzienia w Przemyślu - przeżył). 4. Antoni Rychłow-
ski - nr 34 ur. w 1923 r. w Adamówce k. Sieniawy, uczeń gimnazjum 
(1943 r. przeniesiony z Auschwitz do obozu Flossenbürg - przeżył). 
5. Mieczysław Ciepły - nr 35 ur. w 1920 r. w Przemyślu, uczeń Pań-
stwowej Szkoły Budownictwa (zginął 5.06.1942 r. w Auschwitz). 6. 
Mieczysław Popkiewicz - nr 36 ur. w 1922 r. w Cieszanowie w pow. 
lubaczowskim, uczeń Gimnazjum I im. J. Piłsudskiego w Jarosławiu 
(1943 przeniesiony do obozu Neuengamme, zginął 3.05.1945 r. na 
zatopionym statku „Thielbeck”). 7.  Tadeusz Szwed - nr 37 - uczeń 
(zginął w 1944 r. w Auschwitz).  8.  Sławomir Błonarowicz - nr 38 
ur. w 1919 r. w Radymnie, absolwent liceum II im. A. Witkowskiego 
w Jarosławiu, urzędnik (zginął w Auschwitz w 1942 r.). 9.  Roman 
Trojanowski - nr 44 ur. w 1922 r. w Żydaczowie, uczeń (zwolniony  
z Auschwitz 1.04.1942 r. - przeżył). 10. Adam Becker - nr 45 ur.  
w 1921 r. w Rawie Ruskiej, uczeń Gimnazjum II im. A. Witkowskie-
go w Jarosławiu (nie przeżył - zginął w 1940 r. w Auschwitz). 11. 
Józef Bieniek (w obozie nazwisko Rychel) nr 207 ur. 17.12.1892 r.  
w Gnieźnie, mjr WP (zginął 2.08.1941 w Auschwitz). 12.  Edward Fe-
renc - nr 281 ur. w  1918 r. w Pawłosiowie, uczeń Gimnazjum II im. 
A. Witkowskiego w Jarosławiu (w październiku 1944 r. przeniesiony 
do Oranienburga, a w lutym 1945 r. do Mauthausen - przeżył). 13. 
Kazimierz Tokarz - nr 282 ur. 1920 r. w Jarosławiu, absolwent Gim-
nazjum II im. A. Witkowskiego w Jarosławiu (przeniesiony w 1943 
r. do obozów w Neuengamme i do Mauthausen - przeżył). 14. Jan 
Czuczkiewicz - nr 283 ur. 27.03.1924 r. w Sieniawie, uczeń (zginął 
14.03.1941 r. w Auschwitz). 15. Zygmunt Bereziński - nr 284 ur. 1920 
w Radymnie, uczeń (zwolniony z Auschwitz w 1940 r.). 16. Stanisław 
Hedorowicz - nr 289 ur. w 1918 r. w Jarosławiu, absolwent Gimna-
zjum I im. J. Piłsudskiego (zginął w Auschwitz w 1944 r.). 17. Wiesław 
Kielar - nr 290 ur. w 1919 r. w Przeworsku, uczeń Gimnazjum II im. A. 
Witkowskiego w Jarosławiu (w listopadzie 1944 r. przeniesiony do 
obozu Sachsenhausen, potem do lagru Porta-Westfalica, który był 
filią obozu Neuengamme - przeżył). 18.  Tadeusz Knara - nr 410 ur. 
w 1922 r. w Lubaczowie, uczeń Gimnazjum I im J. Piłsudskiego w Ja-
rosławiu (zwolniony z Auschwitz 5.11.1942 r.). 19.  Edward Galiński 
- nr 531 ur. 5.10.1923 r. w Więckowicach, uczeń gimnazjalny (zbiegł 
z Auschwitz 24.06.1944 r., ujęty i powieszony prawdopodobnie  
w sierpniu 1944 r.). 20.  Mieczysław Motowidełko - nr 532 ur. w 1919 
r. w Kidałowicach, absolwent Państwowej Szkoły Budownictwa  
w Jarosławiu, (zginął 11.06.1941 r. w Auschwitz). 21. Henryk Wlazło 
- nr 533 ur. w 1919 r. w Chłopicach, absolwent Szkoły Handlowej  
w Jarosławiu (przeniesiony 28.10.1944 r. do obozu Flossenbürg  
- przeżył). 22.  Jerzy Karabanik - nr 534 ur. w 1922 r. w Jarosławiu, 
uczeń Liceum I im. J. Piłsudskiego w Jarosławiu (zginął 7.02.1941 
r. w Auschwitz). 23. Bolesław Motowidełko - nr 535 ur. w 1919 r.  
w Kidałowicach, absolwent Szkoły Handlowej w Jarosławiu (w 1941 
r. przeniesiony do obozu Neuengamme, a następnie do obozu Da-
chau, skąd został zwolniony - przeżył). 24.  Bolesław Szumlakowski 
- nr obozowy 539 - ur. w 1919 r. w Jarosławiu, uczeń licealny (w 1943 
r. zwolniony z Auschwitz). 25.  Kazimierz Szumlakowski - nr obozo-
wy 540 - ur. w 1920 r. w Jarosławiu, student (rozstrzelany 11.11.1941 
r. w Auschwitz). 26.  Zdzisław Decowski - nr obozowy 542 - ur.  
w 1913 r. w Jarosławiu, prawnik (zwolniony z Auschwitz 13.06.1941 
r.). 27.  Ignacy Płachta - nr 758 - ur. w 1921 r. w Łodzi, uczeń gimna-
zjalny (w 1944 r. przeniesiony do obozu Sachsenhausen - przeżył).                                                                            
                                                                                                            Zbigniew Zięba

                                                                                      

Jarosławianie - pierwsi więźniowie obozu
rocznice
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  kultura

Atrakcji było co niemiara.  
W pierwszym dniu; impreza or-

ganizowana przez Centrum Kultury  
i Promocji oraz Urząd Miasta Jarosławia, 
zaczęła się od „Clownady” - programu 
dla najmłodszych. Później na scenie 
wystąpił zespół taneczny „Takt”, zespół 
Ad Rem, a następnie soliści z Miejskie-
go Ośrodka Kultury. Wieczorem za-
grały „Proforma” oraz przygotowująca 
się do występu na Carpathia Festiwal 
w Rzeszowie grupa „Amiti”. Na deser 
znakomity koncert dał zespół Kombii. 

ajówka 2010 już za nami !

Tłumy jarosławian bawiły się na Rynku 
podczas tegorocznej majówki. W sobo-
tę, 1 maja gwiazdą wieczoru był zespół 
Kombii, natomiast w niedzielę, 2 maja 
dyskotekowe rytmy zapewnili didżeje. 

bliczności za taniec „electro boogi” 
zdobył  Kamil Ingot, uczeń Gimna-
zjum nr 5, a nagrodę posła Mieczy-
sława Golby w kategorii „beat box” 
otrzymał Krzysztof Szydłowski, rów-
nież reprezentant Gimnazjum nr 5. 
W drugim dniu „Majówki” pogoda 
trochę się popsuła, ale nie odstra-
szyła mieszkańców naszego mia-
sta. Odbyły się warsztaty plastycz-
ne, pisarskie i tańca irlandzkiego.  
W sali lustrzanej, Galerii u Attavan-
tich można było posłuchać autor-
skiego koncertu muzyki poważnej  
w wykonaniu Radomira Rakowskie-
go i Paweła Poskrobko, oraz mono-
dramu w wykonaniu Edyty Poskrob-
ko. Na rynku wystąpił zespół „Bruno”  
z Hrubieszowa oraz „Energy” z Ukra-
iny, a na zakończenie zagrali dj Maj-
co ze Słowacji i dj Gabriel Delgado. 

Tomasz Strzębała

 
„Jak korzystać z instruk-
cji obsługi” wg Umber-
to Eco w reż. Pawła Sro-
ki. Obie triumfatorki 
Turnieju uczęszczają 
na zajęcia teatralne  
w Miejskim Ośrodku 
Kultury prowadzone 
przez Pawła Srokę, in-
struktora teatralnego 
MOK.

Andrzej Zgryźniak

Sukcesy recytatorek Pawła Sroki
W Eliminacjach Wojewódzkich LV(55) 
Ogólnopolskiego Konkursu Recytator-
skiego przeprowadzonych w Centrum 
Kulturalnym w Przemyślu (11-12.05.2010) 
dwie recytatorki z MOK odniosły suk-
ces w kategorii - turniej teatrów jed-
nego aktora.

Monika Siara zdobyła II miejsce 
za monodram „Śmiertka” wg 

Olgi Tokarczuk w reż. Pawła Sroki. Ka-
seta z nagraniem monodramu trafi 
do Zarządu Głównego Towarzystwa 
Kultury Teatralnej w Warszawie, gdzie 
zostanie podjęta decyzja o ewentual-
nym zakwalifikowaniu wykonawczy 
ni do finału.  Wyróżnienie zaś zdo-
była Sylwia Gawura za monodram

M

Legenda polskiego pop-rocka zagra-
ła swoje największe przeboje między 
innymi: „Pokolenie”, „Ślad”, „Awinion”, 
„Nie ma zysku”, czy też „Słodkiego mi-
łego życia”. Całość zwieńczył nato-
miast spektakl teatru ognia „Kayobi”. 
Równocześnie w sali Miejskiego Ośrod-
ka Kultury odbywał się finał jarosław-
skiej edycji konkursu „Masz talent”, 
którego organizatorem jest Fundacja 
„Pomocna Dłoń”. Jego laureatem zo-
stała Karolina Węgrzyn z Zespołu Szkół 
Plastycznych w Jarosławiu. Nagrodę pu- 
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Grzegorz Skawiński - lider zespołu KOMBII.
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Powyżej Sylwia Gawura,  
obok Monika Siara.
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w kraju i zagranicą; brał udział  
w 286 plenerach krajowych oraz to-
mik fraszek „Taniec z fraszkami”;   
w 2001 r. zostały wydane nastepu-
jace albumy: „Oświęcim i Grodzisk 
Wlkp. w grafice, „Ginąca architek-

W półwiecze pracy twórczej
50 lat pracy twórczej obchodził Zdzi-
sław Połączarz, artysta pochodzący  
z Oświęcimia. W Galerii Rynek 6 do 30 
kwietnia br. eksponowana była wysta-
wa tego artysty.

Zdzisław Połą-
carz, pseudo-

nim - Zdzich, malarz, 
grafik, rysownik, 
działacz spolecz-
ny, ur. 19.04.1945 r.  
w Oświęcimiu. Na-
leży do Grupy twór-
ców „Na Zamku”  
w Oświęcimiu. Jest 
także członkiem 
Związku Plastyków 
Warmii i Mazur oraz 
członkiem Stowa-
rzyszenia Artystów 
N i e p e ł n o s p r a w -
nych w Krakowie. 
Wypowiada się 
w różnych technikach plastycznych 
między innymi rysunku, pasteli, ma-
larstwie olejnym i akwarelowym. 
Dorobek artystyczny: wystawy in-
dywidualne - 146 w kraju i zagra-
nicą,; wystawy zbiorowe - 623  

tura oraz stare kościółki i zabytki  
w Małopolsce”, „Uroki plenerowe  
w rysunkach graficznych”, „Moje miasta  
w rysunkach graficznych”, „Uroki ple-

nerowe i skanse-
ny w akwareli”, 
„ N a j p i ę k n i e j s z e 
zakątki Krotoszyna  
w akwa-reli” wy-
dany przez UMiG 
Krotoszyn, „Miasta 
Europy w akwa-
reli” - dwa tomy, 
Wielkopolskie ko-
ścioły drewniane,  
w 2005 r.,  Śląskie 
kościoły drewniane,  
w 2007 r., Zabyt-
ki architektury 
drewnianej powia-
tu grodziskiego,  
w 2009 r. Działa  na 
rzecz upowszech-

niania kultury polskiej w Niemczech, za 
co otrzymał specjalne podziękowanie,  
a także „CERTIFICATE OF ACHIEVEMENT” 
Columbus, Ohio. Prace jego znajdują 
się w zbiorach muzealnych w kraju, za-
granicą, oraz w kolekcjach prywatnych. 

Na podstawie materałów przesłanych przez 
Zdzisława Połączarza.  

Andrzej Zgryźniak 

  kultura

Dorota Wasylewicz–Krynicka - absolwentka Państwowego Liceum 
Sztuk Plastycznych w Jarosławiu,  autorka grafik, obrazów olej-
nych, ikon oraz ilustracji do wielu pozycji książkowych. Obecnie 
mieszka i tworzy we wsi Jabłonka w gminie Dydnia.

Kwiaty autorowi wręcza s. Matylda Bołoz ze Zgromadzenia Sióstr Felicjanek w Przemyślu. 

międzynarodowych; ma na swoim 
koncie 258 nagród i wyróżnień; zaj-
muje się ilustrowaniem tomików 
poetyckich; w 1998 r. wydał własny

FOT. K. MRUK

orota Wasylewicz-Krynicka 

Tematyka jej prac jest nierozerwal-
nie związana z najbliższą okolicą. 

Z lubością wypowiada się szczo drą 
paletą barw. Lubi zarówno kolory-
stykę skrajną, ekstremalną, jak i po-
średnią - z jednej strony jaskrawości 
ikon, pejzaży i kompozycji kwiato-
wych, a z drugiej - stonowanie i spo-
kój aktów kobiecych. Wyjąt kowe 
znaczenie ma dla niej to, co wydaje 
się najdostojniej sze, czyli wizerun-
ki o tematyce sakralnej. Twórczość

ta jest swobodna, można by 
rzec zrelaksowa na, pełna wy-
sublimowanego niedopo-
wiedzenia, emanuje ciepłem  
i wyciszeniem, pozosta-
wiając widzowi dowolność 
interpretacji. Nie narzuca 
się, nie przytłacza, nie po-
woduje wrażenia domina-
cji, wprost przeciwnie - delikatnie 
wciąga w świat piękna i dobra,  
w krainę łagodności i uśmiechu.  
 

Autorka wystawy. FOT. K. MRUK

czyli na desce malowane

Fragmenty z ”Wiadomości Brzozowskich”, 
czerwiec 2005, autor – dr Mariusz Kaznowski).  
Z matreriałów przekazanych przez Autorkę. 

Andrzej Zgryźniak

D
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Minął rok... 
Od roku w jarosławskiej kamienicy Attavantich mieści się Centrum Kultury i Promocji. 
Nowa instytucja zdążyła już wpisać się w życie kulturalne naszego miasta.

Kamienica Attavantich przez cały 
XIX wiek pełniła ważne funkcje. 

Po zajęciu ratusza przez Austriaków 
mieściły się w niej władze gminy 
miejskiej, a później sąd. W wieku XX 
ulokowano tu Szkołę Ludową oraz 
Towarzystwo Muzyczne im. Frydery-
ka Chopina. Przez ostatnie lata budy-
nek był jednak mocno zdewastowany 
i dopiero burmistrzowi Andrzejowi 
Wyczawskiemu udało się przywrócić 
mu jego dawny blask. Ulokowane w 
nim Centrum Kultury i Promocji zo-
stało uroczyście otwarte 20 czerwca 
2009 roku. Obok punktu informacji 
turystycznej mieszczą się tu galerie 
„W holu” i „U Attavantich”, prezentu-
jące prace nie tylko rodzimych arty-
stów. W słynnej już „Sali lustrzanej” 
odbywają się koncerty muzyczne, 
małe formy teatralne, wieczory po-
ezji i promocje książek, a w małej 
galerii „Debiuty” przedstawiana jest 
twórczość uzdolnionej młodzieży z 
jarosławskiego „plastyka”. Od czerw-

ca 2009 roku w „Centrum” można było 
oglądać prace 80 artystów. Działalność 
galerii zainaugurowała wystawa pod ty-
tułem „Droga do wolności” w czasie któ-
rej pokazano pamiątki, fotografie, pla-

katy należące do działaczy Solidarności 
i IPN w Rzeszowie. Dużym wydarzeniem 
była wystawa malarstwa, grafiki i rysun-
ku Ireny Oryl – wybitnej postaci życia 
kulturalnego Jarosławia, długoletniego 
pedagoga naszego Liceum Sztuk Pla-
stycznych. Swoje prace prezentowali tu 
też jej uczniowie: Teresa Ulma, Tadeusz 
Błoński, Jan Franciszek Ferenc, Stanisław 
Świeca, Małgorzata Świeca-Dzierżak, 
Ewa Włodzik-Burdzy, Marek Burdzy. Pod-
czas tegorocznej „Majówki” okazję do 
zaprezentowania swojej twórczości mie-
li artyści zrzeszeni w grupie „Złota linia”. 
Można było zobaczyć prace z dziedzi-
ny malarstwa, rzeźby, grafiki, rysunku, 
ceramiki i fotografii. We wrześniu jubi-
leusz 40-lecia pracy twórczej obchodził 
Jerzy Jartym, w galerii swoje prace wy-
stawiał też Jerzy Plucha. Wszyscy arty-
ści podkreślali, że czują się związani z 
naszym miastem i chętnie tu wracają. 

Elżbieta M. Piekarska
Oprac:. Tomasz Strzębała
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W galerii „U Attavantich” odbywa się wiele wystaw.

Centrum Kultury i Promocji w naszym mieście działa już od roku.
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gażowanie w wychowanie młodzieży,  
a uczniom życzył wielu sukcesów i radości  
w podejmowaniu przygody z nauką.

Małgorzata Młynarska  

Szkoła z tradycjami
28 maja Publiczne Gimnazjum nr 2 im. Stanisława Konarskiego  
w Jarosławiu obchodziło swoje święto. Uroczystości towarzyszyły akademia 
szkolna z programem artystycznym przygotowanym przez uczniów, wręcze-
nie nagród laureatom konkursów, wspólne spotkania.

Publiczne Gimnazjum nr 2  
w Jarosławiu to szkoła z trady-

cjami, bogatą historią; jest nieodłącz-
nym elementem życia edukacyjnego 
Jarosławia - mówił podczas spotka-
nia burmistrz Andrzej Wyczawski. 
Wychowanie i nauka prowadzona  
w tej placówce umożliwia gimnazjali-
stom zdobywanie pierwszych miejsc 
w konkursach regionalnych oraz 

Zakończenie  
roku szkolnego  
2009/2010

udział w konkursach ogólnopolskich. 
Jak wielu zdolnych uczniów kształ-
ci PG nr 2 można było się przekonać 
podczas wręczenia im nagród przez 
burmistrza oraz o. Józefa Kiełbasę. 
Święto szkoły to właściwy moment do 
złożenia życzeń i gratulacji wszystkim, 
którzy pracują na sukcesy szkoły. Na 
ręce Pani Dyrektor burmistrz złożył pe-
dagogom wyrazy uznania za trud i zaan- 
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 Dyrektor PG 2 Anna Chuchla.

Wzorowi i utalentowani
46 uczniów z 11 szkół podstawo-

wych oraz gimnazjów otrzymało z rąk 
burmistrza Andrzeja Wyczawskiego i wi-
ceprzewodniczącego RM Jarosława Pa-
gacza nagrody za szczególne osiągnię-
cia w konkursach interdyscyplinarnych  
i przedmiotowych w roku szk. 2009/2010.

Wyróżnionych zostało również 26 
uczniów z 15 szkół podstawowych, gim-
nazjalnych i licealnych, którzy osiągnęli 
najwyższą średnią w szkole. Nagrody 
wręczyli zastępca burmistrza Bogdan 
Wołoszyn i Antonii Lotycz – przewod-
niczący Komisji Oświaty RM Jarosła-
wia. Uroczyste przekazanie gratulacji 
dla najlepszych oraz ich rodziców od-
było się podczas miejskiego zakoń-
czenia roku szkolnego 2009/2010, 23 
czerwca w Miejskim Ośrodku Kultury.

Małgorzata Młynarska
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19 maja, w Miejskim Przedszkolu nr 10 w Jarosławiu odbyła się uroczystość rozdania nagród laureatom VIII Edycji konkursu 
plastyczno – literackiego  „Jarosław moja Mała Ojczyzna” pod hasłem „Jarosław moich marzeń”. 

Jarosław moich marzeń

Konkurs plastyczno – literacki „ Jaro-
sław moja Mała Ojczyzna” organizo-

wany jest od ośmiu lat i stał się jedną z 
form edukacji regionalnej i patriotycz-
nej młodego pokolenia Jarosławian. 
Uczestniczyły w nim dzieci z jarosław-
skich przedszkoli: Nr 1, Nr 4, Nr 8 , Nr 
9 Nr 10 i Niepubliczne Przedszkole im. 
Bł. E. Bojanowskiego oraz szkół podsta-
wowych: Nr 4, Nr 6, Nr 7, Nr 10 i Nr 11. 
Swoją obecnością uroczystość zaszczy-

ciła Elżbieta Kuchta z Biblioteki Dziecię-
cej w Jarosławiu. W części artystycznej 
wystąpiły dzieci z przedszkola nr 10, 
z grupy „ Skrzaty”   i „ Zajączki”.  Prace 
wykonane przez uczestników konkur-
su  ukazują odrębny  i niepowtarzalny 
urok naszego miasta, a teksty literac-
kie odzwierciedlają osobiste uczucia, 
zachwyt i marzenia o naszym mieście, 
ukazują jego historię , rozwój i tradycję .

Nagrodzeni laureaci w kategorii przed-
szkola : I miejsce Juliusz Piotrowicz; II 
miejsce Martyna Gnes i Oliwia Kłos; III 
miejsce Zuzanna Dąbrowska  - Miej-
skie Przedszkole Nr 8 Montessorii

Wyróżnienia: Emilia Sało - Miejskie 
Przedszkole Nr 9 im. J. Brzechwy; 
Izabela Sokołowska i Gabriela Lo-
renc - Miejskie Przedszkole Nr 1; Julia 
Gwóźdź- Niepubliczne Przedszkole 

im. Bł. E. Bojanowskiego, Amelia Czaj-
ka - Miejskie Przedszkole Nr 12; Karoli-
na Czajka, i Hanna Szczotka - Miejskie 
Przedszkole Nr 10; Justyna Matysek i 
Iza Wielgosz - Miejskie Przedszkole Nr 4;

Nagrodzeni laureaci w kategorii szkoły 
podstawowe  - prace plastyczne : I miej-
sce Julia Nowak -  Szkoła Podstawowa   Nr 
10; II miejsce Agnieszka Fedor – Szkoła 

„Piękny Jarosław bardzo kochamy. Tu się uczymy i tutaj mieszka-
my. Jest stare miasto i kamieniczki. A wokół niego wąskie uliczki. 
Nasz ratusz nocą ładnie wygląda. Księżyc świetliście na zegar spo-
gląda. Muzeum Miejskie historię głosi, a wiatr ją po okolicy nosi”

Podstawowa Nr 10;  III miejsce  Aleksan-
dra Jagiełka - Szkoła Podstawowa nr 4;

Wyróżnienia: Jakub Kosał-
ka, Jakub Wysocki i Paulina Ka-
tan Szkoła Podstawowa Nr 4;
Kamil Piątek, Paulina Urbaniak, Bartosz 
Gierczak, Igor Łuc i Karolina Szczygieł - 
Szkoła Podstawowa Nr 10;  Katarzyna 
Mularz - Szkoła Podstawowa Nr 6;  Kor-
nelia Kiper, Katarzyna Wagowska i Wik-
toria Lasek - Szkoła Podstawowa Nr 7; 
Hubert Gudz -  Szkoła Podstawowa Nr11;

Nagrodzeni laureaci w kategorii tek-
sty literackie: I miejsce Hubert Olejarz, 
II miejsce Jakub Słaby, III miejsce Mi-
chał Biliński - Szkoła Podstawowa Nr4;

- Gratulujemy wszystkim uczestnikom 
konkursu, a burmistrzowi Andrzejowi 
Wyczawskiemu składamy podziękowa-
nia za ufundowanie nagród dla laure-
atów    - podsumowali organizatorzy. 

 MP  nr 10  
                                                                                              

FOT.ARCHIWUM.Laureaci otrzymali nagrody i wyróżnienia.

edukacja
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Jarosławskie Perełki - czyli spotkania
przedszkolaków ze sztuką

Cóż wart jest naród nie szanujący swoich artystów, cóż warte jest mia-
sto nie promujące swoich twórców…Uczymy dzieci kochać sztukę, uczy-
my wrażliwości na piękno, podkreślamy estetykę w każdym wymiarze  
edukacji. 

Ale to najpierw my - dorośli, musimy 
poznać kulturę, korzenie i tradycje 

naszego miasta. I nieraz  ogarnia nas 
zdumienie… że tu u nas… tak pięk-
nie? W koncepcję pracy przedszkola 
nr 8 Montesori w Jarosławiu  wpisane 
jest dążenie do uwrażliwiania dzie-
ci na sztukę. Wiadome jest, że sztuka 
stanowi integralny element osobowo-
ści człowieka, jest nośnikiem wartości 
uniwersalnych, kształci i wychowuje. 
Nauczycielki w przedszkolu Montes-
sori, już od wielu lat wprowadzają 
dzieci w świat sztuki, łącząc twórczość 
lokalnych artystów z twórcami, któ-
rych nazwiska znane są w całej Polsce.   
Program Edukacyjno - Wychowawczy 
Montessori  wprowadza dzieci w świat  

sztuki, w sposób prosty i skuteczny. Re-
alizują go  bowiem wspólnie z nauczy-
cielami eksperci, specjaliści w swoich 
dziedzinach, jarosławscy artyści, którzy  
zawsze gotowi są dać dzieciom swój 
czas, talent i pokazać radość tworze-
nia. Odbywa się to w trakcie cyklicznie 
prowadzonych warsztatów, poetyckich 
poranków, czy akcji plastycznych. Ce-
lem tych zajęć jest nie tylko otworzenie 
dzieci na sztukę, ale również promocja 
wspaniałej twórczości, która zasługu-
je na miano „jarosławskich perełek”.
Z wielką przyjemnością gościliśmy w 
przedszkolu Krzysztofa Kubaszka, auto-
ra książek dla dzieci. Prowadzone przez 
niego warsztaty literackie „Słowa pisane, 
malowane, śpiewane” okazały się wspa-

niałą inspiracją do tworzenia rymowa-
nek i wierszyków przez dzieci. Niezwy-
kłe było spotkanie z Anną Gajdą, osobą 
skromną i ciepłą. Całe swoje życie zawo-

dowe poświęciła dzie-
ciom. Jej twórczość wie-
lokrotnie nagradzano 
na międzynarodowych 
konkursach. Cudowną 
poezję, przepełnioną 
autentyczną wiarą w 
piękno i dobro znaleźli-
śmy w utworach Marty 
Osiadły. Jej mini - recital 
dwukrotnie uświetnił 
uroczystości przed-
szkolne naszej placów-
ki.  Przewodnikami 
dzieci po świecie sztuk 
plastycznych, był ma-
larz Wiesław Gajda oraz 
rzeźbiarz Marcin Ko-
walczuk. Jak przekonać 
dziecko, że również fo-
tografia może być dzie-
łem sztuki? Być może 
wystarczy pokazać 
zdjęcia autorstwa Rena-
ty Stasiak, nauczycielki 
naszego przedszkola, 
która już kilkakrotnie 
wystawiała swoje pra-
ce na różnorodnych 
wystawach i pokazach.

Na uwagę zasługuje również twórczość 
Romana Burego, od wielu lat propagu-
jącego kulturę, obyczaje i tradycje Jaro-
sławia. Przeżywanie sztuki przez dzieci 
w wieku przedszkolnym, należy wiązać, 
o ile to możliwe z bezpośrednim kontak-
tem z twórcą, autorem dzieła. Wówczas 
ustrzeżemy dzieci przed jej powierz-
chownym odbiorem. Dlatego zacznijmy 
od tego co jest nam bliskie, małe muzea, 
pojedyncze egzemplarze i wielcy twór-
cy z naszego miasta. Wtedy będziemy 
mieć pewność, że nasi wychowanko-
wie staną się w przyszłości wytrawny-
mi odbiorcami sztuki, nie dzieląc jej na 
tę wielką i małą o lokalnym zasięgu.

Lidia Wróbel   

W przedszkolu Montesori już od wielu lat wprowadza się dzieci w świat sztuki.

edukacja
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Finał IX Zlotu Gwiaździstego odbył 
się jak co roku pod Krzyżem Gol-

goty Narodów przy b. opactwie SS. Be-
nedyktynek, poprzedzony został Mszą 
Św. w kościele Św. Mikołaja i Stanisława 
bpa, którą koncelebrował ks. prałat Ma-
rian Bocho z parafii pw. Bożego Ciała. 
W wystąpieniu zastępca burmistrza 
Bogdan Wołoszyn zacytował tragicz-
nie zmarłego Prezydenta RP Lecha 
Kaczyńskiego: „Musimy pielęgno-
wać swoją kulturę, musimy pamiętać  
o swojej historii, musimy pamiętać  
o swojej tożsamości. Tożsamości cie-
kawej, niepowtarzalnej, na którą zło-
żyły się nasze skomplikowane dzieje”. 
Po przemarszu na plac przed Krzyż 
Golgoty Narodów, odegraniu przez 
orkiestrę dętą z Jarosławia hymnu RP,  
przemówieniach i  złożeniu kwiatów 
pod Krzyżem, nastąpiło ogłoszenie 
wyników; wręczenie dyplomów, na-
gród i wyróżnień laureatom konkursu. 
Wynik: w kategorii Szkół Podsta-
wowych: I miejsce Dominika KRZE-
BIOT,  SP Nr 4 Jarosław; II miejsce Kin-
ga WYGNANIEC, SP Nr 4; III miejsce 
Karolina PLEBANKIEWICZ, SP  Nr 4; 
III miejsce Weronika OLBRYCHT,  SP  
w Zespole Szkół w Gaci. Wyróżnio-
ne prace: Franciszek LEWCZUK, SP Nr 
4, Bartosz TEREBECKI, SP Nr 4;  Jolan-
ta WIERZBIŃSKA SP w Zespole Szkół  
w Gaci, Marzena HAWRYŁKO SP Nr4. 
W kategorii Szkół Gimnazjalnych:  
I miejsce Joanna ŁUCZYŃSKA z Gim-
nazjum w Muninie; II miejsce Paweł 
FRĄCZEK z Gimnazjum w Sieniawie;      

Zlot Gwiaździsty
„Śladami Miejsc Pamięci Narodowej”

Jak co roku, pod koniec kwietnia miał 
miejsce finał konkursu patriotyczno – 
historycznego „Zlot Gwiaździsty. Ślada-
mi Miejsc Pamięci Narodowej”. Urząd 
Miasta Jarosławia, Oddziałowe Biuro 
Edukacji Publicznej IPN o. Rzeszów, Sto-
warzyszenie Miłośników Jarosławia oraz 
Centrum Kulturalne w Przemyślu, byli 
organizatorami kolejnej edycji, której  
w br. hasło brzmiało „Polacy - Żydzi - 
Ukraińcy. Relacje między sąsiadami pod-
czas II wojny światowej w mojej pamięci”. 
Współorganizatorzy: Fundacja Pomocy 
Edukacyjnej dla młodzieży im. Heleny  
i Tadeusza Zielińskich w Jarosławiu. 

III miejsce Adrianna OLEJARZ Gimna-
zjum w Makowisku; III miejsce Tomasz 
TARNAWSKI, PG Nr 1 Jarosław; III miej-
sce Anita WAŁOS, Gimnazjum w Zespo- 
le Szkół w Skołoszowie. Wyróżnione pra-
ce: Monika BARAN, PG Nr 1; Paulina KUR-
PIEL, Gimnazjum w Zespole Szkół w Pa-
włosiowie; Dominika NAZAR, PG Nr 1, 
Dominika PLEŚNIAK, PG Nr 2 Jaro-
sław. W kategorii Szkół Ponad gimna-
zjalnych: I miejsce Joanna KARWAN 
z LO w Zespole Szkół w Sieniawie.  
W związku z nadesłaniem naj-
większej ilości prac uczniów oraz 
uzyskaniem najwyższej liczby 
punktów przyznano Puchar Prze-
chodni Dowódcy Garnizonu Jaro-
sław Szkole Podstawowej nr 4 im. 
Stefana Żeromskiego w Jarosławiu. 
Skład komisji  tworzyli: Józefa Fren-
do, Zofia Bieńkowska, Tomasz Bere-
za,  Małgorzata Gliwa, Michał Kalisz. 
W uroczystości wzięli udział m.in.: ks. 
prałat dr Henryk Hazik - proboszcz 
parafii ze Skołoszowa, który wygłosił 
homilię podczas Mszy św., ks. Ma-
rek Pieńkowski - dyrektor Ośrodka 
Formacji i Kultury Chrześcijańskiej 
w  Jarosławiu, Wicemarszałek Woje-
wództwa Podkarpackiego Kazimierz 
Ziobro,  Wicestarosta Jarosławski 
Jacek Stańda, Zastępca Burmistrza 
Jarosławia Bogdan Wołoszyn, radna 
Halina Mańkowska, Prezes Stowarzy-
szenia Miłośników Jarosławia Józefa 
Frendo, prof. Wacław Wierzbieniec  
z Uniwersytetu Rzeszowskiego, dr 
Tomasz Bereza z Instytutu Pamię-
ci Narodowej w Rzeszowie, por. 

Mariusz Jaroszyński - przedstawi-
ciel Dowódcy Garnizonu Jarosław  
z 14. Dywizjonu Artylerii Samobież-
nej, Krystyna Trojanowska z Centrum 
Kulturalnego  w Przemyślu, Stani-
sław Kiełbowicz - Przewodniczący 
Rady Fundacji Pomocy Edukacyjnej 
dla młodzieży im. Heleny i Tadeusza 
Zielińskich w Jarosławiu, dyrektorzy  
i nauczyciele placówek oświatowych, 
poczty sztandarowe, Kompania Ho-
norowa Wojska Polskiego, członkowie 
związków, organizacji i stowarzyszeń, 
przedstawiciele mediów, mieszkańcy 
miasta oraz prowadząca zlot Magda-
lena Lehnart - naczelnik Wydziału Edu-
kacji i Kultury Fizycznej  UM Jarosławia. 
Patronat nad imprezą objęli: Burmistrz 
Miasta Jarosławia, Marszałek Woje-
wództwa Podkarpackiego, Starosta 
Powiatu Przeworskiego, Starosta Po-
wiatu Jarosławskiego, Dowódca Gar-
nizonu Wojska Polskiego w Jarosławiu. 

Rafał Żelazo
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W tegorocznej akcji „Gorączka Złota 2010” zorganizowanej 
przez Zarząd Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Jaro-
sławiu zebrano rekordową sumę: 7.650,53 zł., a tytułem Naj-
większego Zbieracza Złota – 2010 może się poszczycić Szkoła 
Podstawowa im. Jana Pawła II w Świebodnej, która zebrała naj-
większą ilość groszówek bo: 1.280,73. 

Gorączka Złota  
2010

11 czerwca 2010 r. w Kamienicy Atta-
vantich odbyło się rozstrzygnięcie kon-
kursu i uroczyste wręczenie dyplomów 
i nagród.

W uroczystości udział wzięli: sekre-
tarz Miasta Jarosławia Jan Biłas, 

naczelnik Wydziału Promocji, Rozwoju 
i Współpracy Międzynarodowej Iwona 
Lis, dyrektor Podkarpackiego Zarządu 
Okręgowego PCK w Rzeszowie Euge-
niusz Taradajko,  wiceprezes Zarządu 
Rejonowego PCK w Jarosławiu Zdzisław 
Wójcik oraz kierownik Biura Zarządu 
Rejonowego PCK w Jarosławiu Ewa Za-
łęska. Za zebrane groszówki sześcioro 
najbiedniejszych dzieci pojedzie na ko-
lonię do Iwonicza Zdroju. Patronat nad 
akcją objął Burmistrz Miasta Jarosławia 
oraz Starosta Powiatu Jarosławskiego. 
W tym dniu  rozstrzygnięto także kon-
kurs „OGNISTY RATOWNIK - GORĄCA 
KREW” oraz zaingurowano II Powiatowy 
Przegląd Kronik i Pamiątek. Za wybitną 
indywidualną działalność pozyskiwania 
krwi w swojej okolicy otrzymał Krzysz-
tof Zaleski, któremu w ramach tak wiel-
kiej idei wręczono puchar wraz z po-
dziękowaniem, zaś I miejsce otrzymał 
Klub HDK PCK „Strażak” przy Zarządzie 
Oddziału Gminnego ZOSP RP w Pruch-
niku. Na zakończenie Jacek Chmiel - in-
struktor ratownictwa medycznego PCK 
przeprowadził pokaz pierwszej pomocy 
w ramach programu Światowego Dnia 
Honorowego Dawcy Krwi oraz Między-
narodowego Pokazu Ratownictwa Me-
dycznego pod patronatem Burmistrza 
Miasta Jarosławia. 

Magdalena Rożek

Najlepsi z najlepszych razem z organizatorami akcji.   FOT. (1,2,3) M. ROŻEK

edukacja



32 www.jaroslaw.pl/biuletyn/| BIULETYN | NR 4,5,6/2010

  sport

W turnieju wystartowało 254 za-
wodników z 26 klubów w tym z 

Jarosławia. Ponadto rywalizowali repre-
zentanci Przeworska, Brzozowa, Dębi-
cy, Jasła, Kielc, Kolbuszowej, Krakowa 
YMKA, Krakowa Krowoderski KK, Kro-
sna, Leżajska, Limanowej, Nowego Są-
cza, Nowego Targu, Olesna, Pustkowa, 
Przemyśla, Rzeszowa, Sandomierza, Sa-
noka, Stalowej Woli, Starego Sącza, Tar-
nobrzega, Tarnowa i Zakopanego. Mi-
strzostwa otworzył Burmistrz Jarosławia 
Andrzej Wyczawski, a sędzią głównym 
był shihan Andrzej Drewniak (7 Dan). 

Tomasz  Strzębała 

Turniej karate
27 marca w jarosławskiej hali MOSiR od-
były się Mistrzostwa Makroregionu Połu-
dniowego i Międzywojewódzkie Mistrzo-
stwa Młodzików w Karate Kyokushin.

Międzynarodowy Turniej Piłki Siatkowej Pracowników Samorządowych Miast Partnerskich.

22 maja w Jarosławiu odbył się kolej-
ny Międzynarodowy Turniej Piłki Siat-
kowej pracowników samorządowych 
miast partnerskich. W br. przeprowa-
dzony również z okazji 20 - tej roczni-
cy powstania samorządów lokalnych. 

Samorządowa siatkówka

W Turnieju udział wzięły ekipy sa-
morządowców z Michaloviec 

(Słowacja) oraz Vyszkova (Czechy), Sta-
rostwa Powiatowego oraz gospodarzy 
turnieju reprezentowanych przez Urząd 

Miasta Jarosławia. Wyniki drużyny z  Ja-
rosławia: UM Jarosław - Michalovce 2:0, 
UM Jarosław - Vyszkov 2:1, UM Jarosław 
- Starostwo Powiatowe Jarosław 1:2
Końcowa klasyfikacja turnieju:
1. Starostwo Powiatowe Jarosław 4-2, 
5-3; 2. Urząd Miasta Vyszkov 4-2, 5-3; 
3. Urząd Miasta Jarosławia 4-2, 5-3; 4. 
Urząd Miasta Michalovce 0-6, 0-6.

Organizatorzy turnieju za najlepszego 
zawodnika uznali Mirosława Lasek ze 
Starostwa Powiatowego, najlepiej ata-

kującym został  wybrany Martin Krýsa 
z Vyszkova, najlepiej wystawiający Ján 
Jasovský, zaś najmilszą  zawodniczką 
Turnieju okazała się Ewa Rokoszyńska 
reprezentantka Urzędu Miasta Jaro-
sławia. Drużyna Urzędu Miasta wy-
stępowała w składzie: Mirosław Twar-
dowski - kapitan drużyny, Małgorzata 
Szymczycha, Ewa Rokoszyńska, Magda 
Folta - Telega, Katarzyna Cholewa, Elż-
bieta Bacza, Joanna Majdańska,  Anna 
Purcha Jacek Żołyniak, Mateusz Cho-
mont, Maciej Kędzior, Paweł Wolont-
kowski, Paweł Lewko, Artur Zwolski.

Zwycięskie zespoły oraz wyróż-
nieni zawodnicy otrzymali z rąk  
burmistrza Andrzeja Wyczaw-
skiego oraz zastępcy burmistrza Bog-
dana Wołoszyna okolicznościowe 
puchary oraz indywidualne nagrody.

Ten niezwykle udany Turniej został 
zorganizowany przez Wydział Edukacji  
i Kultury Fizycznej UM Jarosławia oraz 
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji im. 
Burmistrza Adolfa Dietziusa w Jarosławiu  

Rafał Żelazo

Drużyna UM Jarosław.
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Burmistrz Andrzej Wyczawski pogratulował młodzieży 
i ich trenerom osiągnięć sportowych życząc słonecz-

nych wakacji oraz jeszcze większych sukcesów nie tylko na 
szczeblu miejskim, ale także wojewódzkim i ogólnopolskim. 
Zwycięskim drużynom i zawodnikom w poszczególnych dys-
cyplinach sportowych dyplomy, medale i puchary wręczyli: 
burmistrz Andrzej Wyczawski, zastępca burmistrza Bogdan 
Wołoszyn, przewodniczący komisji oświaty Antoni Lotycz, 
przewodniczący Miejskiego Szkolnego Związku Sportowego 
w Jarosławiu Bogusław Musur, z-ca dyrektora Publicznego 
Gimnazjum Nr 3 im. ks. Jana Twardowskiego Dariusz Tomas. 
Ponadto:
II miejsce w Finale Wojewódzkim Igrzysk Młodzieży Szkolnej 
w piłce ręcznej dziewcząt zajęła Szkoła Podstawowa nr 10 im. 
Wojska Polskiego, 
II miejsce w Finale Wojewódzkim w pływaniu w stylu grzbie-
towym zajął Dominik Makarowski z Zespołu Szkół, 
III miejsce w Indywidualnych Mistrzostwach Województwa 
Kadetów w tenisie stołowym oraz Finał Wojewódzki Gimna-
zjady w tenisie stołowym chłopców - gry drużynowe zajęli: 
Hubert Żołyniak i Marcin Gołębiowski z Prywatnego Gimna-
zjum Sióstr Niepokalanek, 
III miejsce w Finale Wojewódzkim w piłce ręcznej chłopców 
zajęło Publiczne Gimnazjum nr 1 im. Św. Królowej Jadwigi, 
II miejsce w Finale Wojewódzkim POLCOURT ORLIK CUP 2010 
w piłce nożnej zajął Zespół Szkół im. Jana Pawła II, 
V miejsce w Wojewódzkiej Lidze Lekkoatletycznej Gimnazja-
da 2009/2010 zajęło Publiczne Gimnazjum nr 3. 
W Jarosławskiej Olimpiadzie Młodzieży laureatami zostali: 
w kat. gimnastyka - Szkoła Podstawowa nr 10, w kat. pływanie 
- Zespół Szkół im. Jana Pawła II, w kat. pływanie - Publiczne 
Gimnazjum nr 2, w kat. gimnastyka - Zespół Szkół Ogólno-
kształcących, w kat.tenis stołowy - Szkoła Podstawowa Sióstr 
Niepokalanek. 

Magdalena Rożek

Puchary dla sportowców rozdane
Koniec roku to czas podsumowań i czas uhonorowania nagrodami i wyróżnieniami osób, które poprzez ciężką pracę i wysiłek 
odniosły sukces. We wtorek, 22 czerwca 2010 r. w Centrum Kultury i Promocji w Jarosławiu dokonano uroczystego podsumo-
wania roku sportowego 2009/2010 na szczeblu miejskim i wojewódzkim. 

W kategorii chłopców 
MIEJSCE  GIMNAZJUM                PUNKTY 
I miejsce  Publiczne Gimnazjum nr 1  32 pkt 
I miejsce  Publiczne Gimnazjum nr 3  32 pkt 
III miejsce  Publiczne Gimnazjum nr 2  30 pkt 
IV miejsce  Publiczne Gimnazjum nr 5  19 pkt 
V miejsce  Publiczne Gimnazjum nr 4  10 pkt 
VI miejsce  Prywatne Gimnazjum SNN     5 pkt 

W kategorii dziewcząt 
MIEJSCE  GIMNAZJUM                 PUNKTY 
I miejsce  Publiczne Gimnazjum nr 2  23 pkt 
II miejsce  Publiczne Gimnazjum nr 1  22 pkt 
III miejsce  Publiczne Gimnazjum nr 3  17 pkt 
IV miejsce  Publiczne Gimnazjum nr 5  13 pkt 
IV miejsce  Publiczne Gimnazjum nr 4  13 pkt 

GIMNAZJADA

Sala lustrzana była wypełniona po 
brzegi.

FOT. M.ROŻEK

sport

FOT . M. ROŻEK (2)
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10 kwietnia 2010 roku
Data 10 kwietnia 2010 r. po tragicznym wy-
padku samolotu rządowego z 96 osobami 
pełniącymi najważniejsze funkcje w pań-
stwie na pokładzie, wyznaczyła nowy bieg 
wydarzeń w naszym kraju. W tym czasie  
w Jarosławiu trwało Spotkanie Młodych 
Archidiecezji Przemyskiej, którego pro-
gram - natychmiast po smutnych do-
niesieniach spod Smoleńska – został 
zmieniony.

Wojewódzka  
Msza św. żałobna
Następnego dnia w naszym mieście 
została odprawiona Wojewódzka Msza 
św. żałobna w intencji ofiar, prze-
wodniczył jej ks. abp Józef Michalik.  
W modlitwie wierni objęli pamięcią 
Parę Prezydencką oraz wszystkich, któ-
rzy oddali swoje życie lecąc na oficjalne

„Boże Miłosierny. Dlaczego? Czy rzeczywiście dajesz 
nam jakiś znak, którego nie rozumiemy? Miej w opiece 
naszą Ojczyznę i Rodziny pozostające w smutku i żalu. 
Wieczne odpoczywanie...”

uroczystości w 70. rocznicę tragedii 
katyńskiej. W nabożeństwie na ryn-
ku uczestniczyło ok. 3 tys. wiernych,  
w tym: wojewódzcy dygnitarze rządo-
wi i samorządowi, parlamentarzyści, 
przedstawiciele lokalnych samorządów, 
służb mundurowych, poczty sztanda-
rowe, delegacje szkół, instytucji i jaro-
sławianie. Podczas homilii w jedności  
z całym krajem oddano hołd tragicznie 
Zmarłym przez dwuminotową ciszę.  
W kolejnych dniach mieszkańcy miasta 
mogli również wpisywać się do Księgi 
Kondolencyjnej, która została wystawio-
na w Ratuszu oraz do jej elektronicznej 
wersji na stronie internetowej Urzędu 
Miasta. Widnieją w nich m.in. takie wpisy: 

„Trudno pogodzić się z tak ogromną stra-
tą. Będziemy pamiętać o Tych co zginęli  
i głęboko współczuć Tym co zostali  
w smutku i żałobie”.

„Nie umiera ten, kto trwa w pamięci żywych”
Modlitwę i pamięć ofiarujmy wszystkim, których  
dotknęła ta niewyobrażalna tragedia”.

„Uprimnu sustrast pozostalym obeti tejto leteckej katastrofy”.

„Mieliśmy złożyć hołd ofiarom, a złożyliśmy ofiary w hołdzie...:-( 
Wyrazy ogromnego współczucia dla Najbliższych! [*]”.
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W intencji ofiar
14 kwietnia w kościele pw. Św. Mikołaja i Stanisła-
wa bpa na terenie dawnego opactwa ss. benedyk-
tynek z inicjatywy działaczy miejskiego klubu Pra-
wa i Sprawiedliwości również odprawiono Mszę św.  
w intencji ofiar katastrofy oraz pogrążonych w żałobie rodzin. 

red.
  

Lot nieukończony ...
To był szczególny lot
Samolot Prezydencki
Miał misję historyczną - Katyńską
W 70-tą rocznicę mordu
Pasażerowie niezwykli
Pan Prezyden z Małżonką i Prezydent Ryszard,
Generałowie, Ministrowie, Posłowie, Kapłani
Biskupi, Prezesi Najwyższych Urzedów
I Rodzina Katyńska
Znakomici piloci za sterami
Lot był spokojny
Nagle mgła - gęsta - mleczna
Już Ziemia Smoleńska Ich wita
8,56
Nagle stanęły zegary życia
i zegary pokładowe
Korony drzew ścięte
Skrzydło wbite w ziemię
Samolot się rozpada i płonie
Płonie Polska - Prawda historyczna płonie ...

(fragment wiersza Lidii Tomkiewicz)

Wspólna sesja
 
Radni Miasta Jarosławia i Powiatu Jarosławskiego spotkali się  
20 kwietnia na wspólnej sesji, na której przez aklamację podjęli 
oświadczenie składające hołd ofiarom tragicznego wypadku sa-
molotowego pod Smoleńskiem. Bardzo osobistymi wspomnie-
niami podzieliła się Anna Szczepanik, której krewni zginęłi zamor-
dowani  w Starobielsku. Zofia Garczyńska - prezes jarosławskiego 
Związku Sybiraków - z żalem podkreślała, że w katastrofie zginął 
także sekretarz generalny Zarządu Głównego Związku Sybiraków. 
W programie artystycznym uczniowie ZSO im. Ksią-
żąt Czartoryskich oddali hołd Polakom zamordowanym  
w Lesie Katyńskim w 1940 r. i ofiarom wypadku z 2010 r.

Dzień Katyński 
13 kwietnia w Kościele pw. Chrystusa Króla w Jarosławiu zo-
stała odprawiona Msza św. w intencji ofiar pomordowanych 
w Katyniu oraz ofiar katastrofy lotniczej w Smoleńsku. Msza 
św. koncelebrowana pod przewodnictwem bpa Adama Szala  
z udziałem ks. Archiprezbitera Andrzeja Surowca oraz probosz-
czów i księży z jarosławskich parafii zgromadziła rzesze wiernych. 
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