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Sesje Rady Miasta

Rozmowa z Burmistrzem Miasta Jarosławia

92 lata Związku Inwalidów Wojennych

Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie

Niech się święci 3 Maja

Janowi Pawłowi II

Jarosław w rekach studentów

04. 

07. 

09. 

14. 

16. 

18.

23.

25.

28.

09. Zlot Gwiaździsty

28. Dzień Dziecka

17. Biało-czerwone Święto

20-21. Wyjątki z życia jarosławskich   
                   strażaków ogniowych

11.  W hołdzie Błogosławionemu

Nocne zwiedzanie

Święto Brygady

Biblioteka zawsze po drodze

Przewodnik  
po Urzędzie

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

Wystawy  
w „Galerii  u Attavantich” 
· 11-30 czerwca 
Eugeniusz Molski - art. plastyk  

03.

’ spis tresci

Zapis ukryty...27.

zaprasza
· 19 czerwca (niedziela),  
godz. 18.00
Promocja albumu JAROSŁAW 
autorstwa Henryka Góreckiego  
i Janusza Motyki,  
wstęp wolny,  
miejsce: sala lustrzana.

Policjant Ruchu Drogowego 2011

Uzależnieniom mówimy „NIE"

30.

32.

35. Dzień Dziecka na Babionce

Orlik  „Basketmania"34.

Zapraszamy na DNI JAROSŁAWIA36.

z Nowego Wiśnicza, malarstwo i rzeźba ceramiczna.
· 2-19 lipca 
Elżbieta Piekarska - malarstwo, 
Stanisław Sobczyk - malarstwo, 
Janusz Sobczyk - rzeźba.
· 20 lipca - 3 sierpnia 
Prace plastyczne mieszkańców  
Domu Pomocy Społecznej w Jarosławiu.
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XI sesja Rady Miasta rozpoczęła się od przedstawienia przez 
Naczelnik Wydziału Inwestycji Miejskich Agnieszkę Bukowy-
Jedynak informacji o stanie inwestycji miejskich: łącznika 
drogi obwodowej, cmentarza komunalnego przy ul. Szczyt-
niańskiej, przedszkola na osiedlu Kombatantów. Następnie 
Rada Miasta w myśl art. 17 ust. 1 pkt. 13 ustawy z dnia 12 
marca 2004 r. o pomocy społecznej przyjęła „System profilak-
tyki i opieki nad rodziną i dzieckiem w mieście Jarosław na 
lata 2011-2020”. Głównym celem programu jest skuteczny 
system zapobiegania kryzysom rodziny i wspieranie rodzin 
w kryzysie. W realizacji programu udział wezmą instytucje 
i placówki lokalne, organizacje pozarządowe, a także inne 
podmioty zajmujące się problematyką rodzinną. Za realiza-
cję programu, jego koordynowanie, wprowadzanie zmian 
oraz ewentualne problemy przy jego przebiegu odpowiada 
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jarosławiu. Podję-

Sesja Rady Miasta
18.04.2011 r.
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 Sesja Rady Miasta

Sesja Rady Miasta
30.05.2011 r.
30 maja na sesji Rady Miasta radni zadecydowali między innymi 
o wysokości opłat za pobyt dziecka w żłobku publicznym. Staw-
ki te będą obowiązywać od 1 września 2011 r. I tak: opłata mie-
sięczna za pobyt dziecka w żłobku do 10 godz. dziennie wynie-
sie 150 zł; opłata za wydłużony pobyt dziecka powyżej 10 godz. 
dziennie wyniesie 30 zł za każdą rozpoczętą godzinę opieki; 
maksymalna wysokość opłaty za wyżywienie dziecka objętego 
opieką żłobkowa wyniesie 6 zł dziennie. Rodzice, których dwoje 
lub więcej dzieci równocześnie korzysta z opieki tego samego 
żłobka zwolnieni są częściowo od ponoszenia opłaty za pobyt 

to również uchwałę wprowadzającą zmiany w wieloletniej 
prognozie finansowej poprzez dodanie paragrafu dotyczą-
cego upoważnienia burmistrza do zaciągania zobowiązań 
z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i la-
tach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości 
działania jednostki i z których wynikające płatności wykra-
czają poza rok budżetowy. Radni przez głosowanie nanieśli 
zmiany w budżecie miasta na 2011 r. Dotyczyły one między 
innymi zwiększenia wydatków w dziale kultury fizycznej  
i sportu poprzez przekazanie 70 tys. zł na zakup kontene-
rów socjalnych dla MOSiR na wyposażenie obiektu stadionu 
szkolnego. Kontenery będą pełniły funkcję szatni, umywal-
ni dla uczniów korzystających z obiektu oraz pomieszczeń 
socjalnych dla pracowników. Ponadto radni wyrazili zgo-
dę na sprzedaż prawa własności nieruchomości położonej 
przy ulicy Podzamcze na rzecz użytkownika wieczystego.

Monika Polita

dziecka w żłobku do wysokości 100 zł za każde dziecko. Radni 
podjęli również uchwałę w sprawie ustalenia cen biletów au-
tobusowych w zbiorowym transporcie publicznym. Ceny bile-
tów wzrosną o 11%. Dotychczasowa wysokość taryfy opłat za 
przewozy osób została ustalona jeszcze w 2007 r., od tego cza-
su znacznie wzrosły koszty eksploatacji  jest to spowodowane 
m.in. rosnącymi cenami paliw. Uchwały podlegają ogłosze-
niu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego  
i wchodzą w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

Monika Polita
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 wokół miasta

Rozmowa z Burmistrzem Miasta Jarosławia

Obwodnica i oświetlenie...

Wizytuje Pan prace przy budowie obwodnicy. Jak z per-
spektywy tych kilkunastu miesięcy układa się współ-
praca z firmą Eurovia, czy wszystko idzie zgodnie z pla-
nem?

- Od samego początku nasza współpraca układa się 
znakomicie. Dlatego cieszę się, że Eurovia wygrała też 
przetarg na łącznik, którego budowa jest już realizo-
wana. Postęp prac jest ogromny i wszystko przebiega 
zgodnie z planem. Ostatnio miałem okazję przyjrzeć się 
budowie na całej długości obwodnicy. Wyplantowano 
olbrzymie partie ziemi, osuszono i wzmocniono podło-
że. Są już wybudowane wiadukty, powstają bezkolizyj-
ne skrzyżowania. Trudno mieć jakiekolwiek uwagi. Kra-
jobraz naszego miasta wyraźnie się zmienia.

- Budowa obwodnicy idzie zgodnie z planem, natomiast 
pierwszorzędnym tematem jest teraz kwestia oświetle-
nia - o bieżących sprawach w mieście z burmistrzem  
Andrzejem Wyczawskim rozmawiał Tomasz Strzębała.

FOT. T. STRZĘBAŁA (4)
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Obwodnica się buduje, ale w mieście robi się coraz 
ciemniej. Rejonowy Zakład Energetyczny usunął ponad 
150 skorodowanych, zagrażających bezpieczeństwu 
lamp.  Mieszkańcy niepokoją się, że tak już zostanie.

- Rzeczywiście Rejonowy Zakład Energetyczny należą-
cy do PGE Dystrybucja O/Zamość podjął decyzję o wy-
cięciu niektórych latarni po wypadku na ul. Lubelskiej, 
kiedy jedna z nich spadła na przechodzącego tamtędy 
młodego człowieka. Niestety choć płacimy za konser-
wację nie mamy żadnego wpływu na działania firmy. 
Traktuję to wyjątkowo priorytetowo i chcę uspokoić 
mieszkańców. Prowadzimy w tej sprawie bardzo po-
ważne rozmowy z Rejonowym Zakładem Energetycz-

nym. W tej chwili jesteśmy 
na etapie negocjacji kwe-
stii finansowych. Chodzi 
między innymi o obniżenie 
kosztów za oświetlenie,  
a tym samym wygospo-
darowanie dodatkowych 
środków  na nowe lampy, 
które mają być też oszczęd-
ne. Chcemy rozwiązać ten 
problem najszybciej jak 
to tylko możliwe. Myślimy 
ponadto o nowych lokali-
zacjach i miejscach gdzie 
tego oświetlenia do tej 
pory nie było. To w tym 
momencie jedna z najważ-
niejszych spraw w mieście.

 Z ogromnym żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci  
Dyrektora Wojewódzkiego Podkarpackiego Szpitala Psychiatrycznego  

im. prof. Eugeniusza Brzezickiego w Żurawicy  
ŚP. JANUSZA KOŁAKOWSKIEGO,  

wieloletniego Naczelnika Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu.  
To nieodżałowana strata dla nas wszystkich.  

Łączymy się w bólu z Rodziną Zmarłego, Przyjaciółmi  
oraz Współpracownikami  

zachowując śp. Janusza Kołakowskiego na zawsze w naszej pamięci.

Burmistrz Miasta Jarosławia, Przewodniczący i Radni Rady Miasta  
oraz pracownicy Urzędu Miasta Jarosławia.

***

A jak się ma sprawa budowy nowego cmentarza?

- Jak już wielokrotnie wspominałem budowa nowego 
cmentarza jest niezbędna. Ma być to nowoczesny obiekt 
spełniający wszystkie standardy. Nabyliśmy już ponad 
90 procent gruntów potrzebnych pod jego budowę. Ten 
rok jest jednak trudny, mamy ograniczony budżet, więc 
kolejne inwestycje muszą iść etapowo i na ich realizacje 
potrzeba trochę czasu. Ruszył łącznik, a przypominam, 
że trwa budowa nowego przedszkola na os. Kombatan-
tów.

Nie zapominajmy o nowej bibliotece miejskiej w budyn-
ku TBS-u przy ulicy Synów Pułku, która rośnie w oczach. 

- To ma być jedna z najnowocześniejszych bibliotek  
w regionie. Budynek jest już niemal na etapie stanu 
surowego. Niebawem pojawi się dach i będzie można 
prowadzić prace wewnątrz. Przypomnę, że  biblioteka 
będzie w pełni dostosowana do wymogów współcze-
snego czytelnictwa.

„Pamiętam Janusza Kołakowskiego jako bardzo aktywnego  
i życzliwego Człowieka. Inicjatora i dobrego organizatora, 
działającego i pracującego dla wspólnego dobra. My, Jego 
znajomi, przyjaciele i współpracownicy, będziemy przede 
wszystkim wspominać Go jako wspaniałego, pełnego po-

mysłów Człowieka, z którym spędziliśmy wiele cudownych 
chwil – zarówno na płaszczyźnie zawodowej, jak i prywat-

nej. Odszedł od nas Człowiek niezwykle zasłużony, ale przy 
tym bardzo skromny i takim pozostanie w naszej pamięci"

Andrzej Wyczawski 
Burmistrz Miasta Jarosławia

ŚP. Janusz Kołakowski zmarł 3 czerwca 2011 r., w wieku 57 
lat. Był ofiarą wypadku z 24 maja br. Z wykształcenia na-
uczyciel historii. W czasie transformacji ustrojowej rozpo-
czął działalność samorządową w Urzędzie Miasta Jarosławia  
- dał sie poznać jako Osoba o wielkiej energii i zaangażowaniu. 
W latach 1998-2006 Wicestarosta Powiatu Jarosławskiego, 
a następnie radny. Był inicjatorem m.in. akcji charytatywnej 
pod nazwą „Mała Kapela Gorących Serc", Festiwalu Folk-
lorystycznych Zespołów Słowiańskich, czy Jarosławskiego 
Festiwalu Muzyki Dawnej „Pieśń Naszych Korzeni". Współ-
tworzył Stowarzyszenie Samorządowe „Mała Ojczyzna";  
pełnił w nim funkcję prezesa. 

Serdecznie zapraszam wszystkich na Dni Jarosławia.  
W sobotę 18 czerwca na Rynku będziemy m.in. gril-
lować na Cztery Strony Świata, nie zabraknie atrakcji 
dla dzieci oraz dobrej muzyki. Gwiazdą wieczoru bę-
dzie zespół „Brathanki”. W niedzielę 19 czerwca za-
praszam m.in. na pokaz tańca oraz mody, a wieczorem 
na „Babską Biesiadę”. Do zobaczenia na Rynku! 
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RADA DZIELNICY NR 1 
1. Adamczyk Teresa  
    Przewodnicząca Zarządu Dzielnicy 
2. Guzowski Zbigniew  
    Członek Zarządu Dzielnicy 
3. Moskwa Jolanta   
    Członek Zarządu Dzielnicy 
4. Salabura-Baszanowska Teresa  
    Członek Zarządu Dzielnicy 
5. Wieliczko Bronisław  
    Członek Zarządu Dzielnicy 
6. Bajrak Kazimierz
7. Banaś Paweł
8. Binowski Zenon
9. Czerniecka Małgorzata
10. Grzeszczak Stanisław
11. Kornafel Jerzy
12. Kuźma Stanisław
13. Strzępek Wiesław
14. Wojakowski Marian
15. Wywrót Tomasz

RADA DZIELNICY NR 2 

1. Żak Wacław 
    Przewodniczący Zarządu Dzielnicy
2. Berwisz Roman 
    Członek Zarządu Dzielnicy
3. Cichy Bogdan 
    Członek Zarządu Dzielnicy
4. Gardian Maria 
    Członek Zarządu Dzielnicy
5. Lis Józef 
    Członek Zarządu Dzielnicy
6. Arasim Lidia
7. Chudy Kazimierz
8. Janaś Stanisława
9. Krzeszowski Zdzisław
10. Łatka Andrzej
11. Łatka Jacek
12. Maciejko Henryk
13. Stefanowska Lucyna
14. Winnik Piotr
15. Wrucha Krzysztof

RADA DZIELNICY NR 3 
1. Słowik Tadeusz 
     Przewodniczący Zarządu Dzielnicy
2. Bednarski Grzegorz 
     Członek Zarządu Dzielnicy
3. Lotycz Mirosław 
    Członek Zarządu Dzielnicy
4. Mazur Elżbieta 
     Członek Zarządu Dzielnicy

Składy osobowe Rad Dzielnic
5. Mosiężny Zbigniew 
     Członek Zarządu Dzielnicy
6. Garbarz Kazimierz
7. Jaroni Kazimierz
8. Nakonieczny Grzegorz
9. Panek Łukasz
10. Pawełek Zygmunt
11. Podolec Maria
12. Staniszewski Stanisław
13. Szewczyk Janusz
14. Trojnar Albina
15. Wasiuta Marian

RADA DZIELNICY NR 4 
1. Kociuba Dariusz 
    Przewodniczący Zarządu Dzielnicy
2. Franczak Krystyna 
    Członek Zarządu Dzielnicy
3. Sęk Anna 
     Członek Zarządu Dzielnicy
4. Sęk Eugeniusz 
     Członek Zarządu Dzielnicy
5. Strzelec Grażyna 
      Członek Zarządu Dzielnicy
6. Bartoszek Krzysztof
7. Bartoszek Wiesław
8. Droński Bartłomiej
9. Duda Bogdan
10. Franczak Kinga
11. Klimczak Jacek
12. Łanowy Bożena
13. Skrzypek Andrzej
14. Szpilka Anna
15. Włoch Waldemar

Zarząd Dzielnicy Nr 4 zawiadamia, że 
dyżury członków Rady Dzielnicy od-
bywają się w każdy 1-szy poniedziałek 
miesiąca w godzinach 18.00 – 19.30  
w Zespole Szkół im. Jana Pawła II, przy 
ul. Traugutta 15.

RADA DZIELNICY NR 5 
1. Daszyński Jerzy 
    Przewodniczący Zarządu Dzielnicy
2. Garczyński Witold 
     Członek Zarządu Dzielnicy
3. Jagoda Jacek 
     Członek Zarządu Dzielnicy
4. Robaczyńska Anna 
     Członek Zarządu Dzielnicy
5. Szpond Elżbieta 
     Członek Zarządu Dzielnicy
6. Batiuk Marta
7. Bielecki Andrzej
8. Cieślik Bronisław

9. Gomułczak Antoni
10. Jarema Weronika
11. Karaś Rozalia
12. Kiper Marian
13. Lepszy Lucyna
14. Matuszewski Czesław
15. Pilawa Jan

RADA DZIELNICY NR 6 
1. Czerniecki Piotr 
    Przewodniczący Zarządu Dzielnicy 
2. Joniec Teresa 
    Członek Zarządu Dzielnicy
3. Marmuźniak Stanisław 
    Członek Zarządu Dzielnicy
4. Radzyniak Helena 
    Członek Zarządu Dzielnicy 
5. Ząbkiewicz Jerzy 
    Członek Zarządu Dzielnicy 
6. Buszewska Bogumiła
7. Chabałowski Antoni
8. Karciński Krzysztof
9. Komor Jan
10. Lesiak Wiesław
11. Makara Stanisław
12. Okopski Ryszard
13. Stanuszek Daniel
14. Szuba Marek
15. Szwed Stanisław

Zarząd Dzielnicy Nr 6 zawiadamia, że dy-
żury członków Rady Dzielnicy odbywają 
się w każdy 1-szy poniedziałek miesiąca 
w godzinach  17.00 – 18.00 w Bibliotece, 
os. Witosa 2.

RADA DZIELNICY NR 7 
1. Maciałek Urszula 
    Przewodnicząca Zarządu Dzielnicy 
2. Arian-Bartoszek Elżbieta 
     Członek Zarządu Dzielnicy 
3. Bochno Kazimierz 
     Członek Zarządu Dzielnicy 
4. Kogut Łucja 
     Członek Zarządu Dzielnicy 
5. Kuchta Piotr 
     Członek Zarządu Dzielnicy 
6. Aab Waldemar
7. Cisek Henryk
8. Czwałga Józef
9. Dudek Krystyna
10. Ryzner Waldemar
11. Skrzypek Zenon
12. Stasieńko Andrzej
13. Stec Kazimierz
14. Zieliński Marian
15. Zięba Kazimierz

W dniach 28 marca - 11 kwietnia 2011 r. pełnoletni mieszkańcy Jarosławia  
wybierali piętnastoosobowe składy Rad Dzielnic. Poniżej zamieszczamy wyniki. 
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26 maja w sali narad Urzędu Miasta odbyło się pierwsze posiedzenie Zespołu 
Interdyscyplinarnego Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. 

Członków Zespołu powołał w drodze 
Zarządzenia Burmistrz Miasta Ja-
rosławia. W jego skład weszli: Tere-

sa Adamczyk, Monika Chruściel, Andrzej 
Jędrejko, Agnieszka Kaczorowska, Anna 
Korczewska, Mieczysław Kraus, Halina Łu-
pińska, Halina Mańkowska, Paweł Niemkie-

Przeciwdziałanie  
przemocy w rodzinie

wicz, Patrycjusz Nowakowski, Lucyna Pau-
lo, Zofia Pieszko, Joanna Prucnal, Witold 
Rejent, Barbara Wota, Marian Żołyniak. Są 
to przedstawiciele jednostek organizacyj-
nych pomocy społecznej, gminnej komisji 
rozwiązywania problemów alkoholowych, 
policji, oświaty, ochrony zdrowia, organi-

zacji pozarządowych, kuratorzy 
sądowi. Zadaniem Zespołu jest 
integrowanie i koordynowa-
nie działań różnych jednostek, 
podmiotów oraz specjalistów 
w zakresie przeciwdziałania 
przemocy w rodzinie w szcze-
gólności przez diagnozowanie 
problemu przemocy w rodzi-
nie, podejmowanie działań  
w środowisku zagrożonym 
przemocą w rodzinie mających 
na celu przeciwdziałanie temu 
zjawisku, inicjowanie interwen-
cji w środowisku dotkniętym 
tym problemem, rozpowszech-
nianie informacji o instytucjach, 
osobach i możliwościach udzie-
lania pomocy w środowisku 
lokalnym, inicjowanie działań  
w stosunku do osób stosujących 
przemoc w rodzinie. 

Monika Polita

Burmistrz Andrzej Wyczawski 
spotkał się z Wacławem Wierz-
bieńcem, rektorem elektem 
Państwowej Wyższej Szkoły 
Techniczno - Ekonomicznej  
w Jarosławiu. 

Dr hab. Wacław Wierzbie-
niec jest z wykształcenia 
historykiem. Pełni funkcję 

prodziekana wydziału socjolo-
giczno-historycznego na Uniwer-
sytecie Rzeszowskim. Urodził się 
w naszym mieście. 11 maja wy-
grał wybory na rektora jarosław-
skiej PWSTE i władzę na uczelni 
przejmie 1 września. - Serdecznie 
gratuluję. Zaufanie, którym został 
Pan obdarzony jest wynikiem pro-
fesjonalizmu oraz zaangażowania 
w pracy z młodzieżą. To także wy-
razy uznania Pana dotychczaso-
wych osiągnięć - mówił burmistrz 
Wyczawski. W spotkaniu uczestni-
czył także poseł Andrzej Ćwierz. 

Tomasz Strzębała

Spotkanie z nowym Rektorem
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 wokół miasta

Ostatni odcinek serialu  
„1920. Wojna i miłość”

25 maja br. TVP1 wyemitowała ostatni odci-
nek serialu historyczno-sensacyjnego „1920. 
Wojna i miłość”, do którego część scen po-
wstawała w Jarosławiu. 13-odcinkowy serial 
opowiadał o bohaterstwie, przyjaźni oraz 
miłości z wojną polsko-bolszewicka w tle. 
Od 2 marca 2011 r. w każdą środę o godz. 
20.25, w TVP1 i TVP HD mogliśmy śledzić 
losy młodych bohaterów, których historie 
splotły się podczas ucieczki z zaborczych 
armii w 1918 r., na kilka miesięcy przed 
odzyskaniem przez Polskę niepodległo-
ści. Ekipa serialu odpowiednią scenerię do 
nakręcenia wybranych ujęć znalazła m.in. 
w naszym mieście. Twórców serialu oraz 
aktorów gościliśmy w pierwszej połowie 
września ubiegłego roku. Wystylizowa-
ny Rynek,  okoliczne uliczki: Kasztelań-
ska, Ostrogskich, Tatarska i Sobieskiego 
oraz plac przed Kolegiatą stanowiły przez 
kilka dni miejsce pracy ekipy serialu. 
Zachęcamy do obejrzenia wystawy foto-
grafii z planu zdjęciowego „1920. Wojna  
i miłość", która aktualnie prezentowana jest 
w „Galerii za Chórem" przy Kolegiacie Ja-
rosławskiej oraz fotorelacji na stronie UM  
w zakładce Galeria – Jarosław w obiektywie.

Małgorzata Młynarska

www.smj.jaroslaw.pl

Stowarzyszenie Miłośników Jarosławia  
z wielką przyjemnością informuje, że zosta-
ła uruchomiona strona internetowa Stowa-
rzyszenia: www.smj.jaroslaw.pl 
Na stronie znajdą Państwo informacje  
z działalności naszego Stowarzyszenia, pla-
ny spotkań, wykładów i uroczystości, na-
tomiast w galerii  można obejrzeć zdjęcia 
archiwalne i współczesne. Trwają jeszcze 
prace nad uzupełnieniem części zakładek, 
zatem prosimy o wyrozumiałość. Cenne są 
dla nas również spostrzeżenia internautów, 
dlatego wszelkie wskazówki można kiero-
wać na adres: smj@vp.pl 
Życząc owocnego przeglądania naszej stro-
ny internetowej. Ufamy, że przyniesie wiele 
satysfakcji i zadowolenia. 

Bogusław Ryzner
Zastępca Prezesa SMJ

W dniu 19 maja 2011 r., po długiej 
i ciężkiej chorobie, zaopatrzony św. 
Sakramentami odszedł do Pana 
nasz serdeczny Kolega i Przyjaciel 
- STANISŁAW BATKO - współtwórca 
i członek „pierwszej” Solidarności  
oraz członek Stowarzyszenia Osób 
Represjonowanych w Stanie Wojen-
nym w Jarosławiu. 

      

Wspomnienie  
o śp. Stanisławie

ZMARŁY był jedną z osób, od której zaczęła się cała historia jarosławskiej „Soli-
darności”. Jako pracownik Huty Szkła Opakowaniowego „JAROSŁAW”, pierwsze 
boje z komunistyczną władzą dyrekcji Huty - częściowo samodzielnie, a częścio-
wo z kilkoma zaufanymi kolegami z pracy - toczył już w pierwszej połowie lat 
siedemdziesiątych ubiegłego wieku. Walczył o prawa pracownicze, o uczciwość 
i sprawiedliwość w stosunkach pracodawca – pracownik, o równe traktowanie 
wszystkich bez względu na poglądy i przynależność partyjną. Jego działalność 
zorientowana była także na poprawę warunków i jakości pracy itp. To stało się 
powodem wypowiedzenia Mu umowy o pracę w styczniu 1975 r. W wyniku dzia-
łań odwoławczych Okręgowy Sąd Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Przemyślu 
przywrócił Go do pracy na poprzednich warunkach, co znajduje potwierdzenie 
w dokumentacji IPN Oddział w Rzeszowie. 
W miesiącach wiosenno-letnich 1980 roku zaczął się w całej Polsce - szczególnie 
na Wybrzeżu - bardzo gorący czas dla władzy komunistycznej PRL. Echa działań 
dużych zakładów pracy z różnych stron kraju docierały również do Jarosławia. 
Częściowo pod ich wpływem, w dniu 24 lipca na nocnej zmianie w Hucie Szkła, 
Stanisław Batko wraz z Kazimierzem Ziobro - wówczas również pracownikiem 
Huty, dokonali „włamania” do jednego z pomieszczeń biurowych i na „ wypoży-
czonej” maszynie do pisania sporządzili wcześniej zredagowany tekst zawierają-
cy 12 żądań - postulatów  do Dyrekcji Huty. Postulaty te, podpisane przez część 
będących na zmianie zaufanych pracowników, zostały wywieszone przed godzi-
ną 6.00 rano na zakładowych tablicach ogłoszeń, a następnie kilkuosobowa de-
legacja przedstawiła je dyrektorowi Huty. 
Działania te szybko zyskały duży rozgłos i rozprzestrzeniły się na inne zakłady 
jarosławskie - „Jarlan”, Zakłady Remontowo - Montażowe, Karpackie Zakłady Ga-
zownicze, oświatę jarosławską (szkoły) i inne instytucje rozpalając ogień „Soli-
darności”.
Po wprowadzeniu 13 grudnia 1980 roku Stanu Wojennego, bardzo szybko po-
wstała w Jarosławiu Solidarność „podziemna”, której przewodniczącym został 
dotychczasowy przewodniczący Międzyzakładowej Komisji Związkowej NSZZ 
„Solidarność” - Kazimierz Ziobro. Stanisław Batko stał się jego najbardziej zaufa-
nym człowiekiem i „prawą ręką” do wszelkich działań podejmowanych i realizo-
wanych na rzecz prawdziwie wolnej i niepodległej Polski. Za tę działalność Sta-
nisław Batko został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski 
- przez Prezydenta RP  śp. prof. Lecha Kaczyńskiego; Krzyżem SEMPER FIDELIS 
- Zawsze Wierny - przez kapitułę Krzyża Związku „Solidarności" Polskich Kom-
batantów w Gdańsku; Honorową Odznaką ZASŁUŻONY DLA REGIONU „ZIEMIA 
PRZEMYSKA” NSZZ „SOLIDARNOŚĆ” – przez Walny Zjazd Delegatów Regionu.  
W Zmarłym straciliśmy wielkiego Patriotę, który starał się żyć według hasła: BÓG, 
HONOR, OJCZYZNA. Stanisław Batko pozostanie na zawsze w naszej pamięci 
modlitewnej. 

WIECZNY ODPOCZYNEK RACZ MU DAĆ PANIE, A ŚWIATŁOŚĆ WIEKUISTA 
NIECHAJ MU ŚWIECI. AMEN 

                     Adam Międlar
Prezes Stowarzyszenia Osób Represjonowanych w Stanie Wojennym  

Oddział Wojewódzki w Jarosławiu
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 wydarzenia

Jak co roku, pod koniec kwietnia w Jarosławiu 
organizowany jest finał konkursu patriotyczno 
– historycznego „Zlot Gwiaździsty”. Już od dzie-
sięciu lat Urząd Miasta Jarosławia, Stowarzysze-
nie Miłośników Jarosławia oraz włączające się 
w poszczególnych latach różne instytucje m.in. 
Oddziałowe Biuro Edukacji Publicznej Instytu-
tu Pamięci Narodowej O. Rzeszów zapraszają  
i zachęcają młodzież do poznawania historii  
w żywy, nie tylko podręcznikowy sposób. 

Podsumowanie jubileuszowej - X edycji „Zlotu 
Gwiaździstego" odbyło się 29 kwietnia br. na 
terenie Dawnego Opactwa SS. Benedyktynek. 

Rozstrzygnięcie ogłoszonych konkursów poprzedziła 
Msza św. w kościele św. Mikołaja i Stanisława bpa, pod 
przewodnictwem ks. Marka Pieńkowskiego, z udzia-
łem m.in. zastępcy burmistrza Bogdana Wołoszyna, 
przewodniczącego RM Jarosława Pagacza, radnych, 
dowódcy Garnizonu Jarosław - płk. Roberta Matyska, 
prezesa SMJ Dariusza Jasiewicza. 
Tegoroczny temat, z którym zmierzyli się uczestnicy 
cyklicznego konkursu brzmiał: „Na zakrętach historii...". 
Wydarzenia XX wieku, które miały wpływ na losy mojej 
rodziny. Wspólnie z młodzieżą szkół powiatów jaro-
sławskiego, przeworskiego, przemyskiego i lubaczow-
skiego chcieliśmy zebrać wspomnienia osób - świad-
ków życia codziennego wydarzeń XX wieku, które 
miały wpływ na losy danej społeczności. Proponowa-
liśmy uczniom dotarcie do świadków historii lub pozo-
stawionych przez nich świadectw (zdjęć, dokumentów, 
relacji) i poprzez te źródła opisanie ich wspomnień na 
tle wydarzeń ww. lat zgodnie z tematyką Zlotu. Na 
konkurs nadesłano ogółem 57 prac, z których komisja 
konkursowa w składzie: Zofia Bieńkowska, Barbara Su-
dzińska, Tomasz Bereza, Artur Brożyniak oraz Marcin 
Bukała, wybrała te najlepsze.
W kategorii szkół podstawowych I miejsce i statuetkę 
„Zlotu Gwiaździstego" przyznano Aleksandrowi Sem-
ko (SP nr 5 im. Bohaterów Września w Przemyślu), II 
miejsce ex aequo: Gabrieli Ziębie (SP nr 2 im. Hugo 
Kołłątaja w Przeworsku) oraz Maciejowi Baranowi (SP 
nr 15 w Przemyślu). Dwa trzecie miejsca zajęły: Julia 
Kurcz (SP nr 5  im. Bohaterów Września w Przemyślu) 
oraz Marta Malawska (SP nr 5 w Jarosławiu). W katego-
rii szkół gimnazjalnych nagrodzeni zostali: I miejscem 
i statuetką „Zlotu Gwiaździstego" - Weronika Olbrycht  
(Gimnazjum im. Bronisława Markiewicza w Zespole 
Szkół w Gaci); II miejsce otrzymała Jolanta Wierzbińska 
(Gimnazjum im. Bronisława Markiewicza w Zespole 
Szkół w Gaci); III miejsce - Konrad Zyda (Gimnazjum w 
Makowisku). Wyróżnienia przyznano: Dorocie Pupka 
(PG nr 4 w Jarosławiu), Krzysztofowi Mazurowi (PG nr 1  
w Jarosławiu), Tomaszowi Mikłasz (PG im. ks. Bronisława 
Markiewicza w Pruchniku), Tomaszowi Tarnawskiemu 
(PG nr 1 w Jarosławiu). W kategorii szkół ponadgimna-
zjalnych statuetkę „Zlotu Gwiaździstego", a tym samym 
I miejsce komisja przyznała Joannie Macnar (I LO im. 
M. Kopernika w Jarosławiu); II miejsce Karolinie Siara 
(LO w ZSO im. Książąt Czartoryskich w Jarosławiu); III 
miejsce Arkadiuszowi Wereszczakowi (ZSEiO im. Ma-
rii Dąbrowskiej w Jarosławiu). Wyróżnienie otrzyma-
ła Anna Rusinek (LO w ZSO im. Książąt Czartoryskich  

w Jarosławiu). Puchar przechodni Dowódcy Garnizonu Jarosław trafił 
do Publicznego Gimnazjum nr 1 im. Św. Królowej Jadwigi w Jarosławiu, 
którego uczniowie uzyskali w sumie  najwyższą liczbę punktów ocenio-
nych prac. Puchar wręczył ppłk dypl. Rober Matysek - dowódca Garnizo-
nu Jarosław. X edycja „Zlotu Gwiaździstego" to również konkurs „Dzieje 
dawnego Opactwa SS. Benedyktynek we wspomnieniach na przestrzeni 
XX wieku" zorganizowany przez Ośrodek Kultury i Formacji Chrześcijań-
skiej im. Sługi Bożej Anny Jenke, przy wsparciu Urzędu Miasta Jarosławia 
oraz Stowarzyszenia Miłośników Jarosławia. Celem konkursu było zain-
teresowanie uczniów najnowszą historią Opactwa z uwzględnieniem 
pozyskania nowych źródeł historycznych. Jest to jedna z wielu inicjatyw 
podjęta przy okazji wyjątkowego jubileuszu, jaki w tym roku obchodzi 
jarosławskie Opactwo - 400 lat istnienia. Z piętnastu prac jakie wpłynęły 
na konkurs ks. Marek Pieńkowski, Jerzy Czechowicz i Agnieszka Kostka 
wybrali najlepsze i nagrodzili w dwóch kategoriach. Szkoły Podstawo-
we: I miejsce - Marcel Polaszek (SP nr 4); II miejsce - Marcin Mazur (SP nr 
4); III miejsce - Julia Kaliciak (SP SS. Niepokalanek). Wyróżnienia: Anna 
Białoń, Katarzyna Domagalska, Aleksandra Galanty, Aleksandra Jasie-
wicz, Oliwia Stefaniak, Magdalena Wilusz, Alicja Ulma. Gimnazja: I miej-
sce - Dorota Pupka (PG nr 4); II miejsce - Monika Sztandera (Gimnazjum 
w Makowisku); III miejsce - Paulina Czepil (PG nr 5). Wyróżnienia: Jakub 
Kida, Sylwia Ochyra. Laureaci nagrody otrzymali pod Krzyżem Golgoty 
Narodów; delegacje złożyły tam również kwiaty. Uroczystość uświetniła 
Jarosławska Orkiestra „Laudate Dominum" oraz Kompania Honorowa 
Wojska Polskiego. Zapraszamy na kolejny, jedenasty „Zlot Gwiaździsty". 

Patronat nad imprezą objęli: Marszałek Województwa Podkarpackiego, 
Podkarpacki Kurator Oświaty, Starosta Jarosławski, Starosta Przeworski, 
Burmistrz Miasta Jarosławia, Dowódca Garnizonu WP Jarosław. 

Fundatorzy nagród: Marszałek Województwa Podkarpackiego, Podkar-
packi Kurator Oświaty, Burmistrz Miasta Jarosławia, Starosta Jarosławski, 
Stowarzyszenie Miłośników Jarosławia, Fundacja Pomocy Edukacyjnej 
dla Młodzieży im. Heleny i Tadeusza Zielińskich w Jarosławiu, Dowódca 
Garnizonu Jarosław. 

Małgorzata Młynarska
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Obecnie proboszcz Parafii pw. Przemie-
nienia Pańskiego w Brzozowie. W Jaro-
sławiu pełnił kapłańską posługę przez 
19 lat. Wiele lat poświęcił na restaurację 
założenia kościelno-klasztornego SS. 
Benedyktynek. Skoncentrował się na 
gruntownym remoncie opactwa, roz-
poczętego w 1991 r. staraniem ks. bpa 
Ignacego Tokarczuka. Dzięki zaangażo-
waniu księdza prałata został poddany 
remontowi kościół św. Mikołaja i Stani-
sława bpa; m.in. zrekonstruowano sztu-
katerie na sklepieniu oraz chór wsparty 
na potężnych filarach, a wnętrze świą-
tyni zyskało nowe wyposażenie - ołta-
rze i ambonę z pojezuickiego kościoła  
w Przemyślu. Ich stan zachowania wy-
magał pełnej konserwacji, której ks. 
Franciszek stale patronował. Jego stara-
niem wykonano też doraźne prace przy 
basztach i murach obronnych, odbu-
dowując i wzmacniając ich fragmenty. 
Wnętrze baszty bramnej zaadoptowano 
na studio RADIA AVE MARIA. Dzięki ko-
lejnym dużym nakładom finansowym 
ks. prałat Rząsa adaptował budynek po-

Zasłużeni dla Ochrony  
Dziedzictwa Kulturowego Jarosławia

18 kwietnia obchodzony jest jako Międzynarodowy Dzień Ochrony  
Zabytków. To doskonała okazja do wyróżnienia tych, którzy z wielkim zaan-
gażowaniem działają w szeroko pojętej ochronie dziedzictwa kulturowego.
Uczynił to burmistrz Andrzej Wyczawski wręczając po raz drugi złote od-
znaki „Zasłużony dla Ochrony Dziedzictwa Kulturowego Jarosławia". W tym 
roku odznaczenia zostały przyznane trzem osobom.

Odznaka „Zasłużony dla Ochrony Dzie-
dzictwa Kulturowego Jarosławia" zosta-
ła ustanowiona przez Burmistrza Mia-
sta Jarosławia zarządzeniem Nr 69/2010 
z dnia 30.03.2010 r. Może ją nadać  
z własnej inicjatywy lub na wniosek stowa-
rzyszeń, organizacji społecznych, radnych 
RM Jarosławia, naczelników wydziałów: Go-
spodarki Przestrzennej i Ochrony Zabytków, 
Kultury, Turystyki i Promocji Miasta oraz Edu-
kacji i Kultury Fizycznej. 

 wydarzenia

Ksiądz Prałat  
dr Franciszek Rząsa 

Od 2004 r. rektor kościoła „Św. Mikołaja” 
i dyrektor Ośrodka Kultury i Formacji 
Chrześcijańskiej im. Służebnicy Bożej 
Anny Jenke w Jarosławiu. Swoim działa-
niem w pełni zasłużył na miano prawdzi-
wego gospodarza wzgórza z XVII-wiecz-
nym założeniem kościelno-klasztornym 
dawnego Opactwa SS. Benedyktynek.  
Owocem wytężonej pracy i skutecz-
nych działań ks. Marka jest dzisiejszy 
stan zachowania, wygląd założenia 
oraz prężnie działający Ośrodek, który 
skupia coraz liczniejsze grono miesz-
kańców Jarosławia, turystów i pielgrzy-
mów z całej Polski. Od 2005 r. staraniem 
ks. Marka wykonano prace związane  
z osuszeniem ścian fundamentowych 
klasztoru, remont części pomieszczeń 
mieszkalnych, pomieszczeń północnej 
i południowej wieży kościoła wraz z ich 
adaptacją na pokoje mieszkalne i go-
ścinne. Wykonano także pełną konser-
wację ołtarza bocznego Jana Chrzcicie-
la, chrzcielnicy, lichtarza oraz malowanej 
tarczy zegara w południowej  wieży ko-
ścioła. Poza materialnym dziedzictwem 

klasztorny na dom rekolekcyjny, dzięki 
czemu mógł coraz lepiej służyć powo-
łanemu Ośrodkowi Kultury i Formacji 
Chrześcijańskiej oraz pielgrzymom. 
Powstała również Golgota Męczeństwa 
Narodu Polskiego, stacje różańcowe, 
pomnik ks. Jerzego Popiełuszki i  Sługi 
Bożej Anny Jenke (figura przeniesiona  
z nieistniejącego Przedszkola nr 9). 

Od 2006 r. proboszcz Parafii pw. Boże-
go Ciała w Jarosławiu. Wówczas stan 
zachowania pojezuickiego kościoła 
wykazywał duży stopień degradacji za-
bytkowej substancji i tylko wytężona 
praca, starania o pozyskanie środków 
finansowych oraz determinacja księdza 
prałata, stały się fundamentem odnowy 
całego założenia. W latach 2006-2010 
wykonano osuszenie, izolację i wzmoc-
nienie fundamentów kościoła i części 
dawnego kolegium, prowadzono ba-
dania archeologiczne, których wyniki 
stanowią ważny wkład w pogłębianiu 
wiedzy na temat historii założenia i sa-
mego miasta. Wykonana została rów-
nież konserwacja ołtarza z XVI-wiecz-
nym obrazem MB Śnieżnej. Ponadto 
zostały odkopane, pogłębione i wyre-
montowane piwnice w części południo-
wej kolegium. W dziele ochrony zabyt-
kowego założenia ważną rolę odgrywa 
parafialna gazetka „W cieniu Kolegiaty”  
i strona internetowa, w której publiko-
wane teksty służą popularyzacji jednego 
z cenniejszych jarosławskich zabytków. 

Ksiądz Rektor 
Marek Pieńkowski

kulturowym ks. Marek troszczy się  
o zachowanie i utrwalanie historycz-
nej tradycji miejsca. Wyrazem tego są 
liczne uroczystości patriotyczne, które 
odbywają się na wzgórzu św. Mikołaja, 
publikacje, strona internetowa, spotka-
nia, konferencje, zjazdy, a także wszel-
kie uroczystości, związane z tegorocz-
nymi  obchodami 400-lecia Opactwa 
Benedyktyńskiego, którym patronuje. 

Ksiądz Prałat 
Marian Bocho
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 wydarzenia

1 maja, w godzinach wieczornych, już po oficjalnych uroczysto-
ściach beatyfikacyjnych, które odbyły się w Rzymie na placu św. 
Piotra, wyniesienie na ołtarze Jana Pawła II świętowali miesz-
kańcy Jarosławia i okolic. 

Uroczystości w naszym mieście rozpoczęły się nabożeństwem 
Drogi Światła, w trakcie której duszpasterze jarosławskich pa-
rafii wspólnie ze zgromadzonymi rozważali tajemnice światła 

różańca świętego. W hołdzie dla Jana Pawła II mieszkańcy Jarosławia 
przemaszerowali ze świecami w ręku na trasie od Starostwa do Rynku, 
gdzie z przyniesionych zniczy powstał piękny, mieniący się świetlnymi 
refleksami napis „JP II". Przedstawiciele samorządu, w tym burmistrz 
Andrzej Wyczawski, przekazali symboliczne światełka, które zostały 
umieszczone na specjalnie przygotowanym krzyżu. Następnie bur-
mistrz Wyczawski i starosta Jerzy Batycki odczytali modlitwy, w których 
zawierzyli błogosławionemu Janowi Pawłowi II mieszkańców miasta  
i regionu. Na zakończenie zgromadzeni wysłuchali koncertu solistów 
Miejskiego Ośrodka Kultury w Jarosławiu pod kierownictwem Wiktora 
Maruta, a także obejrzeli pokaz jarosławskich grup tanecznych „Ufo" i „Takt". 

Monika Polita

W hołdzie Błogosławionemu

FOT. T. STRZĘBAŁA, M. POLITA
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Nocne zwiedzanie
W sobotni wieczór, 14 maja jarosławski Rynek tętnił 
życiem. Akordeoniści, bandurzyści, grupa teatralna 

„Plaster”, a także występ Magdy Welc to tylko nieliczne 
atrakcje jakie czekały na mieszkańców naszego miasta  

w ramach akcji „Noc Muzeów” i „Noc Zwiedzania Rynku”.
 

Jarosław od kilku lat włącza się w organizację imprezy, która 
została zainicjowana 15 lat temu w Berlinie, a od 2003 r. 

przyjęła się w Polsce.  Nawet długie kolejki nie zniechęciły 
uczestników, którzy całymi rodzinami pojawili się na naszym 

rynku. Chętni wrażeń kulturalnych mogli między innymi 
odbyć wycieczkę wraz z przewodnikiem szlakiem najciekaw-

szych zabytków Jarosławia, a na każdym z jej przystanków 
posłuchać o historii miasta i niezwykłych losach jarosławskich 

kamienic, ulic oraz kościołów. Można było również zwiedzić 
Muzeum - Kamienica Orsettich, podziemną trasę turystyczną, 
czy też zobaczyć panoramę miasta z wieży ratuszowej. Jedną 

z niespodzianek był występ znanej z telewizyjnego programu 
„Mam Talent" Magdy Welc. Ucztę dla melomanów zafundował 
również Adam Strug, poeta i pieśniarz, którego koncertu moż-

na było posłuchać w Kamienicy Marysieńki. W holu Kamieni-
cy Attavantich wystawiane były krótkie spektakle teatralne, 

muzyką rozbrzmiewały jarosławskie podcienia. Te wszystkie 
atrakcje zapewnili organizatorzy: Centrum Kultury i Promocji, 

Stowarzyszenie Muzyka Dawna w Jarosławiu oraz Jarosław-
skie Stowarzyszenie Przewodników Turystycznych i Pilotów 

Wycieczek. 

Biuro Informacji i Komunikacji Społecznej

 wydarzenia

FOT. M. POLITA (3)
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Parada  
Schumana

...i Spotkania EuropejskieRok 2011 w Unii Europej-
skiej został ogłoszony 
Europejskim Rokiem Wo-

lontariatu. Jest to okazja, by uświadomić sobie znaczenie tego 
rodzaju działalności; jakie daje możliwości i dlaczego warto 
się w nią zaangażować. Jarosławskie Stowarzyszenie Oświaty  
i Promocji Zdrowia przy wsparciu różnych instytucji organizując  
w naszym mieście już po raz jedenasty Paradę Schu-
mana, tym razem podkreślało rolę właśnie wolontariu-
szy. Impreza wieńcząca cykl wydarzeń o tematyce eu-
ropejskiej odbywających się w pierwszych dniach maja, 
również w Jarosławiu potwierdziła, że każdego roku przy-
bywa euroentuzjastów i chętnych spędzenia ciekawie  
i rodzinnie wolnego czasu. Tego dnia ulicami wokół ja-
rosławskiego Rynku w barwnym korowodzie prowadzo-
nym przez Mażoretki i Szałamaistki z WDK Rzeszów wspól-
nie przeszli: parlamentarzyści, przedstawiciele władz 
samorządowych, nauczyciele i uczniowie nie tylko z jaro-
sławskich szkół i przedszkoli, ale również z Powiatu Jaro-
sławskiego. Burmistrza Miasta Jarosławia reprezentowała 
Joanna Mordarska - naczelnik Wydziału Kultury, Turystyki  
i Promocji Miasta. Nie mogło zabraknąć organizatorów przed-
sięwzięcia na czele z Teresą Krasnowską - Prezes Jarosławskiego 
Stowarzyszenia Oświaty i Promocji Zdrowia. Znakiem rozpo-
znawczym uczestników były niesione kolorowe kwiaty. 

 wydarzenia

Podczas  trwania imprezy  na  scenie odbywały się występy 
artystyczne dzieci i młodzieży. Swoje umiejętności zaprezen-
towały dzieci i młodzież z miejskich szkół i przedszkoli oraz  
z Powiatu Jarosławskiego. Wystąpiła także orkiestra dęta 
Państwowej Szkoły Muzycznej I St. im. F. Chopina w Jarosła-
wiu pod kierunkiem Bogusława Pawlaka. Dodatkowo w for-
mie stoisk prezentowały się organizacje pozarządowe, szkoły  
zrzeszone w Podkarpackiej Sieci Szkół Promujących Zdro-
wie, Szkolne Kluby Europejskie  oraz sponsorzy wydarzenia. 
Organizatorzy przygotowali konkursy, atrakcje w postaci 
wesołego miasteczka,  możliwość przejażdżki konnej, malo-
wanie twarzy  i słodkie wypieki ZHP. Dużym zainteresowa-
niem najmłodszych cieszyły się pokazy  sprzętu związanego 
z ratowaniem zdrowia  i życia, quad, radiowóz oraz motocykl 
policyjny. Zrealizowanie projektu było możliwe m.in. dzięki 
wsparciu finansowemu Burmistrza Miasta Jarosławia oraz 
wielu instytucji i przedsiębiorstw. Organizatorzy: Jarosław-
skie Stowarzyszenie Oświaty i Promocji Zdrowia, Podkarpac-
ka Sieć Promujących Zdrowie. Współorganizator: Państwowa 
Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna w Jarosławiu. 

Małgorzata Młynarska

To wydarzenie już od jedenastu lat przyciąga na jarosławski Ry-
nek dzieci, młodzież i dorosłych, którzy przechodząc barwnym 
korowodem ulicami miasta wspólnie świętują Dzień Europy.  
W tym roku impreza została zorganizowana 21 maja, a towarzyszyło 
jej hasło: „Młodzież i Wolontariat”. 
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 wydarzenia

ŚWIĘTO  
BRYGADY
27

Pokaz sprzętu, musztra paradna orkiestry wojsko-
wej, wręczenie odznaczeń i wyróżnień tak wyglą-
dały uroczystości święta 21 Brygady Strzelców 
Podhalańskich na jarosławskim Rynku. 

maja uroczystym apelem rozpoczęły się główne obchody 
święta 21 Brygady Strzelców Podhalańskich. Podczas uroczy-
stości przyznano wyróżnienia dla żołnierzy i uhonorowano 

przyjaciół oraz sympatyków 21 BSP. Odznaczenie z rąk gen. bryg. Stanisła-
wa Olszańskiego odebrał między innymi burmistrz Andrzej Wyczawski. - 
Jako gospodarz miasta jestem usatysfakcjonowany, że główne uroczysto-
ści po raz kolejny odbywają się w Jarosławiu, gdzie stacjonują wchodzące 
w skład Brygady Strzelców Podhalańskich 14 Dywizjon Artylerii Samobież-
nej i 21 Dywizjon Przeciwlotniczy - podkreślał podczas swojego wystąpie-
nia Burmistrz. Apel zakończyło odśpiewanie pieśni brygady przez żołnie-
rzy i defilada pododdziałów. Zaprezentowany został również dynamiczny 
pokaz wyszkolenia przygotowany przez kompanię rozpoznawczą, który 
został nagrodzony licznymi brawami przez mieszkańców miasta. - Dzię-
kuję Wam za ofiarną służbę i wzorowe wypełnianie obowiązków. Za wielki 
trud ustawicznego podnoszenia poziomu wyszkolenia, za gotowość do 
realizacji nowych zadań i za ciągłe podnoszenie zdolności obronnych 
naszej Ojczyzny - mówił burmistrz Wyczawski. Dodatkowo obchodom 
towarzyszyły pokazy sprzętu oraz punkt promujący 21BSP i Wojska Lą-
dowe. Największym zainteresowaniem, szczególnie wśród najmłodszych,  
cieszyły się: haubica samobieżna „Goździk", Bojowy Wóz Piechoty oraz 
broń strzelecka. Uroczystość zakończyły występy zespołów wokalnych  
i solistów z klubów wojskowych Rzeszowa i Przemyśla. 

 Monika Polita
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Piknik charytatywny  
w Heluszu
Po raz kolejny w Heluszu odbyła się impreza charytatywna pod nazwą „Z bliźnim na ma-
jówkę” organizowana przez parafię Chrystusa Króla w Jarosławiu, przemyski Caritas oraz Bur-
mistrza Miasta Jarosławia.

W pikniku uczestniczyły dzieci i młodzież z ośrodków dla niepełnosprawnych, a także pensjonariusze 
placówek pomocy społecznej. Zaczęło się od poświęcenia Nowej Drogi Krzyżowej przez arcybisku-
pa Józefa Michalika i metropolitę lwowskiego abpa Mieczysława Mokrzyckiego. Później odprawio-

no Msze św., a tuż po niej wszyscy mogli bawić się przy muzyce zespołu „Hetmańscy Sarmaci". Były pokazy 
tańca, konkursy dla najmłodszych, występy zespołów. W imprezie uczestniczyli m.in. burmistrz Andrzej Wy-
czawski, zastępca burmistrza Stanisław Misiąg i sekretarz Jan Biłas. W czasie pikniku sprzedawano cegiełki 
na pomoc w odbudowie rezydencji arcybiskupów lwowskich.

Tomasz Strzębała

 wydarzenia
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 rocznice

Święto  
Dywizjonu

19 kwietnia burmistrz Andrzej Wyczawski uczestniczył w obchodach  
święta 21 Dywizjonu Artylerii Przeciwlotniczej im gen. dyw. Józefa Ludwika 
Zająca. 

- Składam podziękowania za Wasz trud i poświęcenie dla dobra Polski. Życzę 
przede wszystkim zdrowia, pomyślności w życiu osobistym, a także siły, hartu du-
cha, zawodowych sukcesów i wytrwałości - mówił burmistrz Wyczawski. Urząd 
Miasta reprezentował także sekretarz Jan Biłas. 21 Dywizjon Artylerii Przeciwlotni-
czej stanowi jeden z pododdziałów 21 Brygady Strzelców Podhalańskich im. gen. 
bryg. Mieczysława Ludwika Boruty-Spiechowicza w Rzeszowie. 

Tomasz Strzębała

 
92 lata Związku Inwalidów Wojennych

Uroczystość została zainauguro-
wana Mszą św. w intencji Ojczy-
zny w Bazylice Matki Bożej Bo-

lesnej, koncelebrowaną przez o. Jacka 
Skupienia - przeora klasztoru OO. Domi-
nikanów.  Dalsza część obchodów od-
była się pod pomnikiem Inwalidów Wo-
jennych RP, gdzie został odczytany Apel 
Poległych i oddana salwa honorowa, 
wręczone zostały również okoliczno-
ściowe medale i odznaczenia. Odznaką 
za zasługi dla Związku został uhonoro-
wany m. in. burmistrz Andrzej Wyczaw-
ski. Natomiast jarosławski oddział Związ-
ku Inwalidów Wojennych RP przyznał 

27 kwietnia miały miejsce wojewódzkie obchody 92. rocznicy powstania 
Związku Inwalidów Wojennych RP Województwa Podkarpackiego. 

odznaczenia za aktywną działalność na 
rzecz Związku, pomoc organizacyjną  
i zaangażowanie w realizację obchodów. 
Z rąk Jana Kisiela - prezesa ZIW Oddział 
w Jarosławiu, takie odznaczenie odebrał 
m. in. Sekretarz Miasta Jarosławia Jan 
Biłas. W uroczystościach wzięli udział: 
zastępca burmistrza Bogdan Wołoszyn, 
Joanna Mordarska Naczelnik Wydzia-
łu Kultury, Turystyki i Promocji Miasta, 
przedstawiciele Rady Miasta Jarosławia,  
przedstawiciele władz samorządowych, 
instytucji, kombatanci, mieszkańcy Ja-
rosławia. 

Monika Polita

Okolicznościową statuetkę  
odbiera sekretarz Jan Biłas.
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dzień  
Flagi  Narodowej

 rocznice

Biało-czerwone ulice, flagi w domach i zakładach pracy, defilada 
Kompanii Honorowej Wojska Polskiego, ułani ze Szwadronu Niepo-
łomice, spotkanie włodarzy miasta z mieszkańcami - tak Jarosław 
obchodził, mające zaledwie 8 lat, święto państwowe. 

Tego dnia w całej Polsce odbywały się różnego rodzaju akcje pa-
triotyczne popularyzujące wiedzę o symbolach narodowych 
i polskiej tożsamości. Jarosławskie uroczystości związane  

z ustanowionym 24 lutego 2004 r. świętem zorganizowano na 
Starym Mieście. Orkiestra „Laudate Dominum" odegrała 
Hymn RP, a na komendę Dowódcy Garnizonu Jarosław 
została wciągnięta na maszt Flaga Państwowa. 
Gospodarz uroczystości, burmistrz Andrzej 
Wyczawski kierując słowa do zebranych  
na rynku jarosławian podkreślił, że:  
- Dzień Flagi to nie wyłącznie okazja 
do wzniosłych przemówień. Jest to 
przede wszystkim prosta i prawdzi-
wa lekcja patriotyzmu oparta na naj-
ważniejszych symbolach. Nie bójmy się 
okazywać naszej polskości na co dzień. Nie 
wstydźmy się wieszać flagi podczas świąt 
narodowych, w miejscach publicznych, 
czy naszych domach. Głos zabrali rów-
nież poseł Tomasz Kulesza oraz starosta 
Jerzy Batycki. Do świętowania tego Dnia 
włączyli się studenci jarosławskiej uczel-
ni, którzy przygotowali 20-metrową flagę, 
prezentując ją podczas trwania oficjalnej 
części uroczystości. Kilka metrów dłuższa niż  
w roku ubiegłych, w kolejnych latach systema-
tycznie ma jej przybywać, aż do opasania rynku 
- zapewniali studenci. Nie mogło zabraknąć rów-
nież defilady Kompanii Honorowej Wojska Pol-
skiego, której towarzyszyli harcerze oraz ułani ze 
Szwadronu Niepołomice - Stowarzyszenia kul-
tywującego tradycje przedwojennego 8 pułku 
księcia Józefa Poniatowskiego. Zakończeniem 
uroczystości było rozdanie przez gospodarza 
miasta Andrzeja Wyczawskiego oraz zaproszo-
nych gości stu biało-czerwonych flag. W obcho-
dach Święta Flagi wzięli udział m.in.: burmistrz 
Andrzej Wyczawski, zastępcy burmistrza: Stani-
sław Misiąg i Bogdan Wołoszyn, poseł Tomasz 
Kulesza, sekretarz miasta Jan Biłas, przewodni-
czący RM Jarosław Pagacz, radny Szczepan Łąka, 
przedstawiciele Powiatu Jarosławskiego na czele 
ze starostą Jerzym Batyckim, ppłk Robert Maty-
sek, zastępca Komendanta Powiatowego Policji 
w Jarosławiu podinsp. Wacław Cząstka, prze-
wodniczący Zarządu Regionu Ziemia Przemyska 
NSZZ „Solidarność" Andrzej Buczek. Państwową 
Wyższą Szkołę Techniczno-Ekonomiczną repre-
zentowały doc. dr Dorota Dejniak oraz doc. dr 
Maria Malinowska. 

 
 Małgorzata Młynarska
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rocznice

Jarosławianie świętowali rocznicę uchwalenia najstarszej w Europie Konstytucji, 
przyjętej przez Sejm Wielki 220 lat temu po burzliwej debacie. 

Mieszkańcy miasta mogli 
uczcić ten dzień biorąc 
udział w uroczystościach, 

które rozpoczęły się w kościele 
NMP Królowej Polski występem 
Reprezentacyjnego Chóru Miesza-
nego „Jarosław", pod dyrekcją An-
drzeja Jakubowskiego. Można było 
usłyszeć pieśni patriotyczne m.in.: 
„Żeby Polska była Polską" - nieoficjal-
nie uznawaną za hymn „Solidarności". 
Mszy św. koncelebrowanej przewod-
niczył o. Teodor Knapczyk OFM, któ-
ry wygłosił także homilię. W intencji 
Ojczyzny modlili się proboszczowie 
jarosławskich parafii na czele z archi-
prezbiterem ks. prałatem Andrzejem 
Surowcem, przedstawiciele władz 
państwowych, wojewódzkich i po-
wiatowych, burmistrz Andrzej Wy-
czawski z zastępcami Stanisławem 
Misiągiem i Bogdanem Wołoszynem, 
sekretarz miasta Jan Biłas, prze-
wodniczący RM Jarosław Pagacz, 
radni, służby i instytucje publiczne, 
weterani, organizacje pozarzą-
dowe, szkoły oraz licznie zebrani 
mieszkańcy Jarosławia. Po liturgii 
i odmówieniu modlitwy za Oj-
czyznę ks. Piotra Skargi, nastąpił 
przemarsz pod Pomnik Kon-
stytucji 3 Maja. Tam burmistrz 
Andrzej Wyczawski  w swoim 
przemówieniu przytoczył frag-
ment preambuły Konstytucji, 
podkreślił, że uczy nas ona iż dla 
osiągnięcia ważnych - społecz-
nych celów warto rezygnować  
z partykularnych interesów i sta-
wać ponad podziałami. Nawiązując 
do przypadającej tego dnia uroczy-
stości Matki Bożej Królowej Polski, 
dodał: - (...) Uznać Maryję za Królową 
oznacza przede wszystkim żyć na Jej 
wzór. To wezwanie do kształtowania 
autentycznej miłości do Ojczyzny, która 
przejawia się w prawym sumieniu, rze-
telnym wypełnianiu obowiązków swego 
stanu (...). Zakończeniem uroczystości 
było złożenie pod pomnikiem biało-
czerwonych wiązanek. Jarosławskie 
obchody 220. rocznicy uchwalenia 
Konstytucji uświetniły Orkiestra 
„Laudate Dominum", Kompania Ho-
norowa Wojska Polskiego, harce-
rze i poczty sztandarowe. 

Małgorzata Młynarska

Niech się święci 3 MajaNiech się święci 3 Maja

FOT. M. MŁYNARSKA (3)
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rocznice

Uroczystości jubileuszowe rozpoczęły się w Kolegiacie jarosławskiej od Mszy 
św. koncelebrowanej z homilią ks. prof. dr hab. Tadeusza Guza. Dalsza część 
obchodów odbyła się w Miejskim Ośrodku Kultury gdzie spotkali się ka-

płani, uczniowie, wychowankowie, przyjaciele i znajomi Anny Jenke oraz wszyscy, 

 - To święto tych, którzy pełnią niebezpieczną, pełną zagrożeń, ale też  
w swoisty sposób piękną służbę – mówił podczas uroczystości na pla-
cu Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Jarosławiu bur-
mistrz Andrzej Wyczawski. 

Międzynarodowy  
Dzień Strażaka

Obchody „Dnia Strażaka" w naszym mieście odbyły się 20 maja. Z ramienia 
Urzędu Miasta uczestniczyli w nich także zastępca burmistrza Stanisław 
Misiąg oraz sekretarz Jan Biłas. Uroczysty apel otworzył Komendant Po-

wiatowy PSP w Jarosławiu - mł. bryg. Piotr Biały, który z rąk burmistrza Wyczaw-
skiego otrzymał pamiątkową statuetkę oraz list gratulacyjny. - Dziękuję za wykazywanie pełnej gotowości i zdecydowanej po-

ubileuszowe świętowanieJ

stawy w trudnych do pokonania 
zadaniach chroniąc życie, zdrowie  
i mienie ludzkie - podkreślał Bur-
mistrz Miasta Jarosławia. Powiato-
we obchody Święta Straży Pożar-
nej były też okazją do odznaczeń 
i mianowania na wyższe stopnie 
służbowe. Na koniec ks. archipre-
zbiter Andrzej Surowiec poświęcił 
nowy sprzęt jarosławskiej jed-
nostki. 

Tomasz Strzębała
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22 maja Towarzystwo Przyjaciół Anny Jenke zorganizowało  
uroczystość z okazji 90. urodzin swojej patronki. 

którym ta oso-
ba jest bli-
ska duchem.
Spotkanie poprowadziła siostra Bernadeta Lipian. Ze-
brani goście mieli okazję podzielić się wspomnieniami 
związanymi z jubilatką. Na zakończenie uroczystości 
odbył się koncert Zespołu Artystycznego z Głubczyc. 
W uroczystości uczestniczyli: posłowe RP: dr Andrzej 
Ćwierz i Mieczysław Golba, Marszałek Województwa 
Podkarpackiego Mirosław Karapyta, Naczelnik Wydziału 
Kultury, Turystyki i Promocji Miasta Joanna Mordarska, 
członkowie Towarzystwa Przyjaciół Anny Jenke na czele  
z prezes Ewą Dziaduś, rodzina oraz sympatycy Anny Jenke. 

Monika Polita
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Nowoczesny sprzęt gaśniczy i wysoki poziom wyszkole-
nia sprawiają, że akcje przeprowadzane przez straża-
ków są bardzo profesjonalne i skuteczne, co zaskarbia 

im powszechne uznanie. Jarosławska straż ogniowa, w róż-
nych formach organizacyjnych, działa od bardzo dawnych 
czasów. W okresie, kiedy miasto posiadało zwartą zabudowę 
drewnianą, a dostęp do wody był ograniczony, gaszenie ognia 
możliwe było w zasadzie tylko w jego zarodku. Kiedy ogień 
rozprzestrzenił się na większą skalę, wówczas dochodziło do 
prawdziwych klęsk, a wszystkie niemal zabudowania zamie-
niały się w zgliszcza. Dawny Jarosław wielokrotnie nawie-
dzany był pożarami, z których dwa, w 1600 oraz 1625 roku, 
przeszły do historii jako prawdziwie niszczycielskie żywioły. 
Wówczas to szczęśliwymi byli ci, którym udało się ujść z ży-
ciem. Doceniając umiejętności i możliwości sprzętowe straża-
ków współczesnych, którzy oprócz gaszenia ognia biorą udział  
w wielu innych akcjach (wypadki, żywioły, skażenia środo-
wiska, powodzie, itp.), warto cofnąć się o ponad 100 lat, aby 
prześledzić na konkretnych przykładach, jak dawniej radzono 
sobie z ogniowymi problemami. Trzeba tutaj podkreślić, że 
dla utrzymania sprawności bojowej na odpowiednim pozio-
mie, dawni strażacy, podobnie jak czynią to ich współcześni 
następcy, przeprowadzali specjalistyczne ćwiczenia. Jedno  
z tego rodzaju zdarzeń zrelacjonowane zostało w „Gazecie Ja-
rosławskiej" z 1 lipca 1892 roku: „Ćwiczenia próbne miejskiej 
straży pożarnej odbyły się w dniu 2 bm. na budynku ratusza 
i sądu (sąd znajdował się wówczas w kamienicy Attavantich 
- Rynek 5) pod komendą p. Michała Hatały wobec licznie zgro-
madzonej publiczności. Spinanie się na dach, próby z wozem 
ratunkowym, dalej próby gaszenia ognia wężem wyciągnię-
tym na dach budynku 2-piętrowego i spuszczanie się straża-
ków po linewkach założonych na drabinki, nie pozostawiły 
nic do życzenia, podnieść atoli w pierwszym rzędzie musi-
my dokładną znajomość sygnałów trąbkowych tak oddziału 
dachowego jako też sikawkowego i ratunkowego, tudzież 
szybkość wybierania się na miejsce pożaru. Przy tak wyćwi-
czonej straży ogniowej miejskiej, której dzielnie wtóruje straż 
ogniowa ochotnicza pod komendą p. Jana Koprowskiego nie 
powinno nas przerażać widmo pożaru. Zwrócić tu tylko musi-
my uwagę, że wąż sikawki jest za krótki i należałoby go jesz-

jarosławskich  
STRAŻAKÓW  
OGNIOWYCH
Tradycyjnie 4 maja, w dniu wspomnienia w kościele 
katolickim św. Floriana, obchodzony był, ustanowiony  
w 1999 roku, Międzynarodowy Dzień Strażaka (w Polsce 
przyjęty oficjalnie w 2002 roku). Chociaż święto, przy-
padające w dniu  patrona wszystkich strażaków, nie ma 
zbyt długiej tradycji, to jego obchody bardzo szybko na-
brały cech ważnego wydarzenia nie tylko dla strażaków, 
ale także dla tych wszystkich, którzy dzięki nim czują się 
bezpieczniej, a wielu zawdzięcza zdrowie i życie.

cze o kilka metrów przedłużyć, obecnie bowiem wystarcza on na 
dach kamienicy 2-pietrowej tylko wówczas, jeżeli sikawka może 
podjechać popod sam dom, jeśliby atoli to było niemożliwym 
wskutek przeszkód naturalnych lub przypadkowych, natenczas 
okaże się za krótki, by go można było wyciągnąć na dach palą-
cego się budynku”. Po solidnie odbytych ćwiczeniach przychodził 
zwykle czas próby podczas prawdziwej akcji gaszenia pożaru, co 
w dawniejszych czasach zdarzało się nader często. Przybliżeniu 
atmosfery dawnej akcji pożarniczej posłużyć może relacja repor-
terska, zamieszczona w „Tygodniku Jarosławskim" z 6 lipca 1907 
roku: „Po północy z środy na czwartek wybuchł groźny pożar na 
strychu nowej dwupiętrowej kamienicy majora Godzińskiego  
w rynku. Strażak pełniący służbę na wieży ratuszowej, niepotrzeb-
nie sygnalizował pożar uderzeniem dzwona, gdyż powinno to 
mieć miejsce dopiero na wypadek, jeśliby inną drogą nie mógł za-
alarmować straży. Na odgłos dzwonka z ratusza, zaczęto dzwonić 
w cerkwi na gwałt i pobudzono ludność. Przybyła na miejsce straż 
miejska pod przewodnictwem naczelnika p. Ziembowicza, wzięła 
się raźnie do pracy i nie dopuszczono ognia na zewnątrz, tak, że 
spaliła się tylko część wiązania. Dzielnie spisał się strażak Kopecki, 
stał bowiem na drabinie śmiało wśród płomieni i dymu buchają-
cego okienkiem strychowym pod okapem dachu, a gdy tylko prą-
dem wody nieco ogień przytłumił, wlazł okienkiem tym odważnie 
na strych i tam dalej pracował. Ludzie ze strachem spoglądali na 
strażnika, prorokując mu, na szczęście fałszywie, że odurzony dy-
mem przytomność straci i spadnie z 2 piętrowej wysokości. Przy-
było również raźnie pogotowie wojskowe i wielu oficerów, aby  
w razie potrzeby dać pomoc dla wynoszenia rzeczy z mieszkania  
i ratowania mieszkańców. Przy tej sposobności, znów wylazło 
licho naszego biura budownictwa miejskiego. Sławne rowy bru-
kowane, zwane rynzalami (rynsztoki), zrobiły swoje. Do ognia nie 
można jechać krokiem, ani też w nocy pamiętać woźnicy, gdzie są 
sławne rynzale. Sikawka jadąc w najszybszym tempie do ognia, 
wyrżnęła przednimi kołami w rynzal, sworzeń nowy pękł i sikawka 
uległa takiemu uszkodzeniu, że pozostawiono ją na miejscu. Na 
szczęście żaden ze strażników nie odniósł uszkodzenia. Podob-

Wyjątki z życia
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nych wypadków było już kilka, kilkakrotnie wywracały się beczkowozy 
przy przejeździe przez te rowy rynzalowe i strażnicy kaleczyli się. Po-
wodem pożaru spisanego było według wszelkiego prawdopodobień-
stwa pozostawienie świecy na strychu wśród różnorodnych rupieci”.
Warto w tym miejscu uzupełnić, że kamienica należąca do majora 
Andrzeja Godzińskiego zlokalizowana była nie w samym Rynku, lecz 
przy ówczesnej ulicy Krakowskiej 99 (obecnie ulica Grodzka 2).  Miej-
ska straż pożarna mieściła się natomiast na Placu Mickiewicza, w bu-
dynku, w którym obecnie funkcjonuje Zespół Szkół Ekonomicznych. 
Jak informowano na łamach „Gazety Jarosławskiej" z 1 listopada 1891 
roku, w związku z decyzją o budowie okazałego budynku dla straży 
miejskiej, Rada Miejska na posiedzeniu w dniu 15 października 1891 
roku wezwała „p. Rutkowską i spadkobierców ś.p. Bakalarza, by budki 
na wałach miejskich naprzeciw hotelu Victoria (ob. Pl. Mickiewicza 14) 
stojące, z dniem 1 marca 1892 usunęli, w miejscu tym bowiem wybu-
duje gmina budynek piętrowy na koszary dla straży ogniowej i bu-
dynek na rekwizyty tychże, tudzież stajnię dla koni miejskich”. Relacja  
z drugiego pożaru, który miał miejsce niemal w tym samym czasie co 
poprzedni, zawiera ciekawą informację na temat specjalistycznego 
sprzętu stosowanego wówczas przez jarosławskich strażaków: „Wie-
czorem w poniedziałek wybuchł ogień na strychu pod westybulem 
budynku Gwiazdy, wskutek pozostawienia węgli jarzących się przez 
blacharza dach naprawiającego. Ogień zgasiła straż miejska, zanim 
zdołał przybrać większe rozmiary. Aby nie zniszczyć wodą sufit, zasto-
sowano aparaty Optimusa, które okazały się bardzo dobrymi” (palący 
się budynek przy ulicy Franciszkańskiej należał w tym czasie do To-
warzystwa Rzemieślniczego „Gwiazda”, zaś obecnie stanowi własność 
Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej w Jarosławiu). 
Niestety, znacznie mniej mogli zdziałać dzielni jarosławscy strażacy 
podczas trzeciego pożaru, który miał miejsce z soboty na niedzielę, 
czyli niewiele więcej, jak jedną dobę przed pożarem Gwiazdy. W jego 
wyniku spaleniu uległ dach na budynku należącym do niejakiego 
Jana Hebdy, a bezpośrednią tego  przyczyną było umyślne podpale-
nie „zbrodniczą ręką”. Jak się wkrótce okazało, drugie już podpalenie 
tego budynku w okresie ostatnich dwóch tygodni, było dziełem Kata-

rzyny Hebdowej, która „sama dom swego męża podpaliła 
i do czynu się przyznała”. Za ten zbrodniczy czyn omal nie 
została zlinczowana przez swych sąsiadów. Przy tej oka-
zji nieco uwagi należy poświęcić wspomnianemu przy 
okazji opisu pożaru kamienicy Godzińskich, ówczesnemu 
komendantowi jarosławskich strażaków, Władysławowi 
Ziembowiczowi, którego krótki życiorys przedstawiony 
został w Gazecie Jarosławskiej w 1936 roku. Urodzony  
w 1876 roku w Krośnie, obowiązki naczelnika jarosławskiej 
straży ogniowej pełnił od 1904 roku „oddając wszystkie 
siły dla zapewnienia bezpieczeństwa obywatelom mia-
sta”. Szczególne zasługi poniósł podczas I wojny światowej  
w okresie inwazji rosyjskiej, „kiedy to Zarząd miejski opu-
ścił miasto i często z narażeniem własnego życia, w czasie 
pamiętnej bitwy nad Sanem, pod ogniem kul nieprzyja-
cielskich spieszył do tłumienia pożaru, który wzniecony 
granatami wybuchał w różnych punktach miasta”. Za jego 
staraniem dwukrotnie modernizowano sprzęt strażac-
ki, „raz przed wojną światową - kiedy to straż otrzymała 
parową sikawkę, a następnie za czasów niepodległości 
Państwa - przez zupełne zmotoryzowanie”. Przez ówcze-
sną prasę lokalną przedstawiony został jako „najlepszy 
Mąż i Kolega, nadzwyczaj uczynny i dobry”, który jak pod-
kreślono „nie wysuwał się nigdy na jakieś stanowiska czy 
godności - ale każda realna praca miała w Nim gorącego 
propagatora i wykonawcę”.  Zmarł w 1936 roku, po czym 
pochowany został na miejscowym Cmentarzu Starym 
(lokalizacji grobu nie udało się ustalić). Pozostawił po so-
bie „szczery żal i najlepszą pamięć wśród wszystkich bez 
wyjątku” obywateli miasta. Jak informował Tygodnik Ja-
rosławski w 1904 roku,  naczelnikiem jarosławskiej straży 
ogniowej został on w wyniku oceny „ćwiczeń zwykłych, 
tak zwanych szkolnych”. Władysław Ziembowicz, który 
zdaniem oceniających popełnił mniej błędów, kierował 
zaimprowizowaną akcją gaszenia pożaru ratusza, zaś jego 
konkurent, Olszewski z Jasła, akcją gaszenia pożaru szko-
ły i piwnic. Niejako przy okazji stwierdzono, że ówczesny 
„tabor pożarny miejski jest bardzo dobrym, także strażacy 
są należycie wyćwiczeni i obrotni”. Tacy to przed wiekiem 
byli dzielni strażacy jarosławscy, których chlubne tradycje 
kultywowane są z powodzeniem przez ich współczesnych 
następców.

Zbigniew Zięba

Pożar magazynów Metzgera na zapleczu ul. Grodzkiej na pocz. XX w. , fot. archiwum.
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W dniu 28 kwietnia 2011 r. w krakowskim oddziale Stowarzy-
szenia Miłośników Jarosławia zostało zorganizowane spotka-
nie wielkanocne, w którym uczestniczyła delegacja z naszego 
miasta: zastępca burmistrza Bogdan Wołoszyn, przewodniczą-
cy Rady Miasta Jarosław Pagacz oraz zastępca prezesa SMJ Bo-
gusław Ryzner. 

Takie spotkania to już wieloletnia tradycja, podobnie jak 
wspólne dzielenie się opłatkiem i kolędowanie. Wielka-
nocne życzenia błogosławieństwa od Zmartwychwstałe-

go Chrystusa, zdrowia i wszelkiej pomyślności dla wszystkich 
członków krakowskiego oddziału Stowarzyszenia w imieniu 
burmistrza Andrzeja Wyczawskiego złożył zastępca burmistrza 
Bogdan Wołoszyn; przekazał również na ręce prezes Jadwigi 
Górskiej sernik od Państwa Marii i Tadeusza Słowik. Ponad-
to spotkanie było okazją do wręczenia tytułów Honorowych 
Członków Stowarzyszenia, które z rąk zastępcy prezesa SMJ 
Bogusława Ryznera odebrał 91-letni Kazimierz Trybalski oraz 
Wiktor Bojarski - poprzedni prezes krakowskiego oddziału SMJ. 
W uznaniu zasług dla jarosławskiego Stowarzyszenia drugim 
wyróżnieniem było przyznanie złotej odznaki SMJ Krystynie 
Billy. Po oficjalnej części, czas mile upłynął wśród wspomnień 
związanych z Jarosławiem oraz pytań o bieżące sprawy mia-
sta. Gośćmi tegorocznego spotkania wielkanocnego byli także: 
prof. Kazimierz Furtak - rektor Politechniki Krakowskiej, prof. Antoni Bojarski, Jan Blajer - inicjator powołania do życia oddziału 
krakowskiego SMJ w 1995 r., prof. Andrzej Lenart, Zbigniew Bąk - były dyrektor działu administracyjnego Uniwersytetu Jagiel-
lońskiego oraz Adam Tabor z małżonką - syn Adama Tabora nauczyciela z LO im. Mikołaja Kopernika w Jarosławiu. Państwo 
Taborowie co miesiąc przyjeżdżają z Sosnowca, by uczestniczyć w spotkaniach SMJ w Krakowie. 

Bogusław Ryzner
Zastępca Prezesa SMJ 

Coroczne spotkanie  
w Krakowie

3 Maja na jazzowo? Dlaczego nie. Tego dnia w Miej-
skim Ośrodku Kultury dla jarosławian zagrał Leszek 
Żądło Ensamble. 

Poza oficjalnymi uroczystościami pod pomnikiem 
Konstytucji 3 Maja, wieczorem dla jarosławian po 
raz pierwszy wystąpił profesor muzyki jazzowej - 

Leszek Żądło z zespołem. Choć sala widowiskowa Miej-
skiego Ośrodka Kultury nie była wypełniona po brzegi, to 
muzycy zagrali na 100%. Solówki gitarowe, na saksofo-
nie, perkusji, czy klarnecie były nagradzane zasłużonymi 
oklaskami. Światowej sławy muzyk, mimo wielkich suk-
cesów i kilkudziesięciu lat pobytu w Niemczech zawsze 
z naciskiem podkreśla zarówno swój rodowód polski, jak 
i polskie inspiracje muzyczne. W Jarosławiu był po raz 
pierwszy. Zaprosił go  - pochodzący z naszego miasta - 
Witold Chronowski, gitarzysta jazzowy, którego również 
można było usłyszeć. Na scenie zagrali jeszcze Marian 
Pawlik - kontrabas i Michał Peiker - perkusja. Na jazzowo 
zabrzmiały utwory inspirowane Fryderykiem Chopinem 
oraz m.in. Out of the east, Song of a nice death, Zastępca. 

Małgorzata Młynarska

Inspiracje Chopinowskie
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Do 21 maja br. w „Galerii u Attavantich" prezento-
wana była wystawa zbiorowa „W hołdzie dla Jana 
Pawła II". Wernisaż połączony z koncertem muzyki 
religijnej odbył się 30 kwietnia w przeddzień uro-
czystości beatyfikacyjnych w Rzymie. 

W hołdzie dla wyniesionego na ołtarze Bł. Jana 
Pawła II, swoje prace zaprezentowało 27 ar-
tystów. Malarstwo, rysunek, rzeźba, ceramika. 

Szeroki zakres formy i treści. Przed otwarciem wystawy, 
w sali lustrzanej Centrum Kultury i Promocji wystąpili 
uczniowie Państwowej Szkoły Muzycznej I Stopnia im. 
F. Chopina oraz Szkoły Muzycznej II stopnia Towarzy-
stwa Muzycznego w Jarosławiu, w koncercie pieśni 
religijnych. Dopełnieniem wystawy w galerii głównej 
była ekspozycja na parterze, korytarzach I i II piętra  
prezentująca m.in. plakaty z wizyt Ojca Świętego do 
Ojczyzny, nadania Honorowego Obywatelstwa Miasta 
Jarosławia Janowi Pawłowi II, a także fotografie repor-
tażowe i dokumentalne autorstwa: Jerzego Czecho-
wicza, Henryka Góreckiego, Jerzego Ślusarza, Eweliny 
Śliwińskiej, Barbary Starzeckiej, Agnieszki Wilczyńskiej.  
Artyści, których prace można było oglądać w głównej 
galerii to: Stanisław Białogłowicz, Henryk Cebula, Maria 
Ferenc, Jan Ferenc, Grzegorz Frydryk, Barbara Gmiter, 
Maria Siuta-Górecka, Stanisław Górecki, Jan K. Hrycek, 
Ireneusz Janicki, Dariusz Jasiewicz, Marek Kozak, An-
drzej Krawczyk, Małgorzata Młynarska, Jadwiga Mróz-
Zasowska, Irena Oryl, Elżbieta Piekarska, Maria Piśko, 
Jerzy Plucha, Ewa Sączawa, Janusz Sobczyk, Stanisław 
Sobczyk, Marzena Stęc, Małgorzata Świeca-Dzierżak, 
Stanisław Świeca, Janusz Szpyt, Halina Zabłocka. Ko-
misarz wystawy: Elżbieta Piekarska. 

Małgorzata Młynarska

anowi Pawłowi IIJ
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kultura

Fotograficzna  
Syberiada 
Jolanta Danak-Gajda, etnograf i muzy-
kolog, dziennikarka radiowa, znana z au-
dycji "Na ludową nutę" i "Plebiscytu ka-
pel ludowych Radia Rzeszów" (aktualnie 
prowadzą "Bukowianie" z Bukowska), 
pasjonuje się również fotografią krajo-
brazową. W roku 2009 uczestniczyła w 
międzynarodowej wyprawie na Syberię 
drogą prowadzącą od Irkucka, poprzez 
jezioro Bajkał, Buriację, Omsk, Tiumeń, 
aż po Jekaterynburg. W dniach 11-29 
kwietnia, w Małej Galerii MOK w Jarosła-
wiu można było obejrzeć wystawę Jo-
lanty Danak-Gajdy pt. "Inna Syberia". 
Autorka za popularyzację kultury ludo-
wej otrzymała prestiżową Nagrodę im. 
Franciszka Kotuli oraz Nagrodę Marszał-
ka Województwa Podkarpackiego. 

red.

Tunezja  
- last minute
Jedną z wystaw jaką można 
było obejrzeć w Galerii Rynek 
6 to fotografie Moniki Stach-
nik-Czapli, autorki którą Gale-
ria gościła również rok temu 
podczas wystawy „Krym od  
A do Z". Tegoroczna wystawa 
prezentowana była w dniach 
8-29 kwietnia. Tak sama au-
torka mówiła o pomyśle na 
wystawę „Tunezja - last minu-
te": - Kiedy rok temu plano-
wałam wypad na krótkie wa-
kacje do Tunezji, miałam tylko 
dwa priorytety: miało być ta-
nio (stąd opcja last minute)  
i chciałam trafić nad ciepłe 
morze z czystą, piaszczystą 
plażą. Nie jestem wymaga-
jąca, szybko więc znalazłam 
odpowiednią ofertę. Niestety 
trzy dni przed wyjazdem po-
dano informację o upadłości 
biura, w którym wykupiłam 
wycieczkę. Nie poddałam się jednak - po kilku godzinach szperania w Internecie 
znalazłam kolejną ofertę, wykupiłam jedno z ostatnich miejsc w samolocie i tak 
dotarłam do wymarzonej Tunezji. Urokliwa miejscowość Port El Kantaoui spełniała 
moje oczekiwania: piaszczysta plaża, krystalicznie czyste, ciepłe morze, hotelowe 
all inclusive - raj dla turystów. Po dwóch dniach okazało się, że nie do końca odpo-
wiada mi monotonia całodziennego plażowania. Dlatego kiedy znalazłam ofertę 
wycieczki objazdowej na Saharę, potrzebowałam zaledwie kilku minut namysłu, 
aby wpisać się na listę. Wystawa, którą prezentuję jest relacją z tego wyjazdu. Nie 
ma na moich zdjęciach plaż, morza i wszystkich ważnych tynezyjskich zabytków, 
za to można zobaczyć, jak żyją mieszkańcy Tunezji. Okazało się, że niemal w ostat-
niej chwili uchwyciłam codzienność Tunezji. Kilka miesięcy później turyści ucieka-
li z ogarniętego rewolucją kraju, podano informacje o pierwszych ofiarach... Nie 
wiadomo, jak Tunezja będzie wyglądała za kilka miesięcy czy lat, w jaki sposób 
rozwinie się sytuacja polityczna. Być może kiedyś znów tam powrócę i porównam. 
Tymczasem pragnę pokazać obraz Tunezji taki, jakim mogłam go zobaczyć we 
wrześniu 2010 roku. Prezentuję na zdjęciach to, co urzekło mnie zaledwie w cią-
gu dwudniowej wycieczki na Saharę. Wszystko co zobaczyłam wywarło na mnie 
jak najbardziej pozytywne wrażenie. Niektórzy spytają: co może być ciekawego w 
handlu przydrożnym, w starych odrapanych zaułkach miasteczek lub w skromnym 
życiu Berberów? Te niepowtarzalne klimaty były dla mnie najlepszym materiałem 
do obserwowania i fotografowania. Po prostu zwyczajne życie - „moja" Tunezja last 
minute. 

Monika Stachnik-Czapla 
  

  Monika Stachnik-Czapla od 2005 r. jest członkiem rzeczywi-
stym Stowarzyszenia Twórców Fotoklubu RP w Warszawie. 
Amatorską fotografią zajmuje się od kilku lat. Od 2001 roku 
jest członkiem Krakowskiego Klubu Fotograficznego. Otrzy-
mała tytuł Artysty Fotografa Rzeczypospolitej Polskiej. Zaj-
muje się głównie fotografią reportażową, fotografuje także 
naturę i pejzaż.   

„Warszawa 44” 

FOT. K. PESZKO
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kultura

Przez trzy dni to studenci Państwowej Wyższej Szkoły Technicz-
no - Ekonomicznej w Jarosławiu mieli w posiadaniu klucz do 
bram miasta. Burmistrz Andrzej Wyczawski przekazał im go 

podczas oficjalnego otwarcia Juwenaliów, jednocześnie życząc „god-
nych rządów naszym miastem" i udanej zabawy. W Jarosławiu Ju-
wenalia odbywają się od kilku lat i utrwaliły sie już w corocznym ka-
lendarzu imprez miejskich. W tym roku to święto studentów po raz 
pierwszy jest  wspólną inicjatywą uczelni z: Rzeszowa, Tarnobrzegu, 
Jarosławia, Stalowej Woli, Sanoka, Przemyśla i Krosna. Istotą przedsię-
wzięcia jest zjednoczenie braci studenckiej z całego województwa, 
promowanie dorobku artystycznego studentów oraz promocja woj. 
podkarpackiego. Koncerty gwiazd muzycznych, teatr ognia, pokazy 
tańca, korowody przebierańców, występy kabaretów, pokaz filmów 
amatorskich to jedne z wielu atrakcji jakie znajdują się w programie  
I Juwenaliów Podkarpackich. 

Monika Polita

Jarosław w rękach studentów
11 maja ruszyły Pierwsze Pod-
karpackie Juwenalia. Corocz-
na zabawa studentów po raz 
pierwszy odbywa się w siedmiu 
największych miastach Podkar-
pacia. 

Od 13 maja do 10 czerw-
ca br. , w podziemiach 
Kamienicy Attavantich 
prezentowana była wy-
stawa pt. „Warszawa 44”. 
Przed udostępnieniem 
jej dla zwiedzających  
w sali lustrzanej CKiP od-
był się wykład Juliana 
Borkowskiego - adiunkta 
w Muzeum Historycznym 
m.st. Warszawy pt. „Har-
cerska poczta polowa  
w Powstaniu Warszaw-
skim". Ekspozycja pocho-
dziła ze zbiorów Muzeum 
Powstania Warszawskiego 
oraz Muzeum Historycz-
nego m. st. Warszawy. 

„Warszawa 44” 
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Trzecią edycję jarosławskiego progra-
mu „Masz Talent” wygrał Daniel Lipiec 
z Liceum Ogólnokształcącego im. Mi-
kołaja Kopernika w Jarosławiu. Wielki 
Finał odbył się 22 maja br. w Sali Lu-
strzanej CKiP w Jarosławiu. 

Jury po wysłuchaniu jedenastu finali-
stów w różnych kategoriach wybrało 

najlepszych. Wśród nagrodzonych zna-
leźli się: Daniel Lipiec - nagroda główna, 
laptop;  Wiktoria Ciemierkiewicz - nagro-
da specjalna od sponsora; Dawid Krzep-
toń - nagroda publiczności; Piotr Kąfera 
- wyróżnienie; Mateusz Wysocki - wyróż-
nienie; Aurelia Fąfara - wyróżnienie.  Mło-
dych artystów oceniało jury w składzie: 
dr Jacek Ścibor - przewodniczący, Joanna 
Mordarska - Naczelnik Wydziału Kultury, 
Turystyki i Promocji Miasta, Alicja Zając 
- prezes Fundacji Pomocna Dłoń, Irmina 
Kardaszyńska - instruktor CKIP w Jaro-
sławiu, dj Gabriel Delgado, Maria Anna 
Połeć reprezentująca sponsora głównego 
PKO Bank Polski z siedzibą w Warszawie 
O/Jarosław. Organizatorzy: Jarosławska 
Fundacja Pomocna Dłoń, Centrum Kultu-
ry i Promocji w Jarosławiu, Urząd Miasta 
Jarosławia 

Magdalena Rożek

Mistrzynie monodramu
Monika Siara z Miejskiego Ośrodka Kultury w Jaro-
sławiu została wytypowana na Przegląd Finałowy 
56. Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskie-
go. Przegląd odbędzie się 16-18 czerwca br.  
w Słupsku. 

Monika zdobyła I miejsce w tegorocznych woje-
wódzkich eliminacjach OKR w Centrum Kultural-
nym w Przemyślu (29-30.04 br.) w kategorii - turniej 
teatrów jednego aktora. Wystawiła prezentowany 
wcześniej przed jarosławską publicznością mo-
nodram pt. „Na zawsze" według Romy Ligockiej  
i Lewisa Carrolla, na podstawie scenariusza przygo-
towanego wspólnie z Pawłem Sroką, instruktorem 
teatralnym MOK i reżyserem spektaklu. Laureatką 
eliminacji wojewódzkich tegorocznego OKR zosta-
ła również reprezentująca MOK Agata Socha - III 
miejsce w tej samej kategorii za monodram „Śmiech  
i zapomnienie" (reż. Paweł Sroka, muz. Wiktor Ma-
rut). Obie dziewczyny uczęszczają na zajęcia teatral-
ne prowadzone w MOK. 

Andrzej Zgryźniak  
MOK Jarosław

W dniach 12-27 maja br. Mała Galeria MOK (Pl. A. Mickiewicza 6) zorganizo-
wała wystawę malarstwa przemyślanki Ireny Śliwy. 

Autorka pochodzi z rodziny o artystycznych korzeniach. Swoją przygodę  
z twórczością rozpoczęła dzięki inspiracji prof. Stefana Wyrwicza, który podarował 
jej farby, pędzle i przekonał do malowania. Od 1979 r. należy do Klubu Plastyka Nie-
profesjonalnego w Centrum Kulturalnym w Przemyślu. Wielokrotnie była nagradza-
na i wyróżniana m. in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski i Odznaką  
„Zasłużony Działacz Kultury". 
Praca twórcza to jej pasja. „Moje portrety kwiatów" - to podsumowanie przeszło 
30-letniej pracy artystycznej. Ulubionym motywem Ireny Śliwy są pejzaże, architek-
tura miasta Przemyśla, ale przede wszystkim kwiaty. „Od lat je portretuję na 
płótnie. Kocham kwiaty, są piękne w kolorach, kształtach, zapachu i zawsze 
uśmiechnięte. Dają człowiekowi radość. Szczególnie lubię malować skrom-
ne polne kwiaty i ogrodowe bratki. Staram się je przedstawiać realnie. Nie 
zabrudzam ich barw. Pragnę, aby przyniosły ludziom radość swoim urokiem 
w tej szarej rzeczywistości dnia codziennego" - zwierzyła się na wernisażu, 
wzruszona obecnością wielu przyjaciół autorka.                                               red.

kultura

Program 
„Masz Talent”  
zakończony

Malarstwo Ireny Śliwy
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Do 9 czerwca br. w „Galerii u Attavantich” CKiP 
prezentowana była wystawa malarstwa Stani-
sława Białogłowicza – profesora w Zakładzie 
Malarstwa na Wydziale Sztuki Uniwersytetu 
Rzeszowskiego. „Myśl po myśli. Zapis ukryty”- 
bo tak została zatytułowana, to wątek nurtują-
cy artystę od lat. Efekt tej wieloletniej i twórczej 
pracy artysty, w wybranych dziełach można było 
obejrzeć w Jarosławiu. 

Podczas wernisażu, 21 maja absolwent jarosław-
skiego „Plastyka” wspominając lata spędzone  
w naszym mieście, mówił o wspaniałych ludziach 

jakich spotkał na swojej drodze, bez których jego droga 
prawdopodobnie potoczyłaby się inaczej. Do grona tych 
osób należy – obecna na wernisażu swojego wychowan-
ka - Irena Oryl. Jak przyznał sam artysta, to właśnie dzięki 
niej zaczął myśleć o wystawie w Jarosławiu, a pomogli zre-
alizować ten pomysł przyjaciele i rodzina. 

Stanisław Białogłowicz uprawia malarstwo sztalugowe, 
malarstwo monumentalne, rysunek i rzeźbę. Swój bogaty 
dorobek artystyczny prezentował na wielu wystawach indy-
widualnych i zbiorowych w Polsce i zagranicą. 
Obrazy znajdujące się na wystawie w Jaro-
sławiu pochodziły z różnych lat i - poza dwo-
ma dziełami - wszystkie były efektem pracy   
w plenerze łącznie z obrazem „Ostatnia Wie-
czerza", powstałym na Słowacji. To właśnie 
jemu na wernisażu Stanisław Białogłowicz 
poświęcił więcej uwagi, mówiąc o historii po-
wstania. Mianowicie, przebywając na plenerze 
na Słowacji zapytany przez żonę - z zawodu 
psycholog, czy ona również może namalować 
obraz, odpowiedział: - Oczywiście! Spróbuj! 
Szukając przez dłuższy czas motywu, w jednym 
z miejscowych drewnianych kościołów natrafi-
ła na modlitwę „Ojcze Nasz" w języku słowac-
kim i to od niej dolna część obrazu zaczęła 
nabierać kształtu i znaczenia w takim układzie,  
w jakim mogliśmy ją oglądać. 

Forma, jaką obecnie posługuje się Stanisław 
Białogłowicz to efekt poszukiwań wynikają-
cych z braku możliwości wyrażania idei przy 
pomocy stosowanego przez pewien czas, okre-
ślonego warsztatu. Poszukiwania rozpoczął od 
zamalowania kilku wcześniejszych obrazów, a proces ten nazwał: „Myśl 
po myśli - obraz zamalowany". To nowe, warsztatowe doświadczenie 
pozwoliło artyście na kontynuowanie danego wątku w wielu odsło-
nach i w każdej chwili. Spostrzegł również, że może wrócić do dawnych 
obrazów, których rozwiązań wcześniej nie potrafił znaleźć. W jednym  
z katalogów wystawy czytamy: - „ (...) Malowanie stało się dla mnie pra-
gnieniem błądzenia w tajemnicy, dążeniem do odsłonięcia lub odkrywa-
nia nowej przedziwnej prawdy o sobie i świecie "Do końca i bez końca" 

Zapis ukryty  
w malarstwie Stanisława Białogłowicza

kultura

przy pomocy środków malarskich. Dążenie do tajem-
nicy w każdym następnym obrazie stało się moją ob-
sesją, niekończącym się sprawdzaniem czy plamy, 
ślady, postacie, figury stawiane na płaszczyźnie są 
prawdziwe, czy są śladami upadku, a może wzno-
szenia się"¹. 
¹ Stanisław Białogłowicz. Malarstwo. Znaki oczyszczenia. 
Zapis ukryty: Katalog wystawy, Rzeszów 2008, s. 11). 

                                                                   Małgorzata Młynarska

FOT. M. MŁYNARSKA (3)
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Biblioteka zawsze po drodze,  
nie mijam - wchodzę
Tak brzmiało tegoroczne hasło „Tygodnia Bibliotek” przypadającego  
w dniach 8-15 maja. Poprzez włączenie się do akcji, Miejska Biblioteka Pu-
bliczna im. A. Fredry w Jarosławiu podkreślała znaczenie tej instytucji jako 
miejsca, które towarzyszy nam przez całe życie, z ciekawą ofertą dla każde-
go, źródła wiedzy,  rozrywki, kształtowania bogatej wyobraźni. 

O tym wszystkim można się było przekonać biorąc udział w  przygotowanych 
przez jarosławską bibliotekę ciekawych imprezach czytelniczych. 9 maja  
w Oddziale dla Dzieci zaplanowana została „Baśniowa podróż po Europie": 

głośne czytanie baśni, konkurs o ulubionych bohaterach, wystawa „Najpiękniej-
sze baśnie europejskie". Równocześnie w Czytelni Głównej trwały spotkania pod 
hasłem: „Biblioteka niewidomym i niedowidzącym". O nowościach technicznych  
w dziedzinie nowoczesnej rehabilitacji osób niepełnosprawnych  opowiadał Da-
wid Dziobak - specjalista ds. tyfloinformatyki, kierownik rzeszowskiego oddziału 
Firmy „ALTIX". Został również zaprezentowany nowo zakupiony czytak oraz zało-
żenia projektu biblioteki w aspekcie osób niepełnosprawnych. W kolejnych dniach 
pracownicy biblioteki służyli pomocą młodzieży w wyszukiwaniu książek za pomo-
cą tradycyjnych i elektronicznych katalogów MBP, prowadzili lekcje biblioteczne, 
dostarczali książki do domu czytelnikom starszym i chorym. Zostały rozstrzygnięte 
konkursy ogłoszone w ramach „Roku Czesława Miłosza”, przygotowano ekspozycje: 
„Biblioteka zawsze po drodze, nie mijam - wchodzę", „Pamiętajmy o Miłoszu", „Lasy 
- zielone płuca ziemi", „Kocham moje miasto". W czasie trwania „Tygodnia Bibliotek” 
czytelnicy przetrzymujący książki zostali zwolnieni z opłat.

Małgorzata Młynarska

edukacja

Dzień 
Dziecka 

1 czerwca to data, której z niecier-
pliwością oczekiwali najmłodsi.  
W tym dniu na stadionie szkolnym  
w Jarosławiu dla dzieci przygotowa-
no wiele atrakcji. 

Ponad 1000 dzieci z terenu powia-
tu jarosławskiego świętowało Po-
wiatowy Dzień Dziecka z Prawami 

Dziecka. Organizatorzy: Burmistrz Mia-
sta Jarosławia, Starosta Jarosławski oraz 
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci oddział 
Jarosław przygotowali dla dzieci wiele 
niespodzianek. Każdy milusiński mógł 
bez ograniczeń zjeżdżać na dmuchanej 
zjeżdżali, skakać na trampolinie, śpie-
wać, chodzić na szczudłach oraz brać 
udział w licznych konkursach sprawno-
ściowych i plastycznych. Dla osłodzenia 
tych atrakcji każde dziecko otrzymało 
słodką drożdżówkę, watę cukrową oraz 
napoje, a najbardziej aktywni mnó-
stwo nagród. W konkursie rysunkowym 
pt. „Moja wymarzona szkoła" komisja 
konkursowa z 200 wykonanych prac 
wyłoniła następujących zwycięzców. 
W kategorii klas pierwszych: I miejsce 
- Marcel Pelc ze SP nr 9 w Jarosławiu, 
II miejsce - Diana Marek ze SP nr 11  
w Jarosławiu, III miejsce - Łukasz Sęk ze 
SP nr 4 w Jarosławiu. W kategorii klas 
drugich: I miejsce: Oliwia Ostapowicz ze 
SP w Rozborzu Długim, II miejsce - We-
ronika Pieszko ze SP nr 4 w Jarosławiu, 
III miejsce - Dominika Stasienko ze SP nr 
7 w Jarosławiu. W kategorii klas trzecich: 
I miejsce: Emilia Bak ze SP nr 5 w Jaro-
sławiu, II miejsce - Kacper Cicirko ze SP 
nr 5 w Jarosławiu, III miejsce - Kornelia 
Kiper ze SP nr 7 w Jarosławiu. Zwycięz-
com gratulujemy. Impreza była współ-
finansowana ze środków otrzymanych 
od Ministerstwa Pracy i Polityki Społecz-
nej w ramach Programu Operacyjnego 
Fundusz Inicjatyw Obywatelskich „Wy-
chowanie przez mądre kochanie". 

Magdalena Rożek
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Turniej Bezpieczeństwa  
w Ruchu Drogowym
6 kwietnia br. w Publicznym Gimnazjum Nr 1 im. Św. Królowej  
Jadwigi w Jarosławiu przeprowadzony został Finał Miejski Ogólno-
polskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym. 

Zorganizowany staraniem Jarosławskiego Klubu Motorowego i Ra-
townictwa Drogowego, Komendy Powiatowej Policji oraz Urzędu 
Miasta Jarosławia turniej zgromadził na starcie reprezentacje dzie-

więciu szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu miasta Jarosławia. 
Jego celem było podnoszenie kultury motoryzacyjnej społeczeństwa  
i działanie na rzecz poprawy stanu bezpieczeństwa w ruchu drogowym 
głównie dzieci i młodzieży poprzez popularyzację przepisów i zasad bez-
piecznego poruszania się po drogach, kształtowanie partnerskich zacho-
wań wobec innych uczestników ruchu, popularyzowanie roweru jako środ-
ka transportu, a także rekreacji i sportu. W wyniku eliminacji pisemnych 
oraz praktycznej jazdy na rowerze zwycięzcami turnieju zostali: w katego-
rii szkół podstawowych: I miejsce - SP nr 7, II miejsce – SP Sióstr Niepoka-
lanek, III miejsce - SP nr 4. Zwycięska drużyna SP nr 7 wystąpiła w składzie: 
Dominik Kowal, Michał Białowąs, Dominik Miśkiewicz. W kategorii szkół 
gimnazjalnych: I miejsce - PG nr 3, II miejsce - Prywatne Gimnazjum Sióstr 
Niepokalanek, III miejsce - PG nr 1. Zwycięską drużynę PG nr 3 reprezen-
towali: Paweł Białowąs, Konrad Kowal, Radosław Olejarz. Najlepszą zna-
jomością przepisów ruchu drogowego wykazali się: Damian Sobolewski 
(SP nr 4) oraz Michał Iwanowicz (PG nr 2). Wszyscy zawodnicy wchodzący  
w skład drużyn, które zajęły pierwsze trzy miejsca w poszczególnych 
kategoriach, otrzymali nagrody rzeczowe w postaci sprzętu sportowe-
go (akcesoria rowerowe) ufundowanego przez Urząd Miasta Jarosławia.   
W Finale Powiatowym Turnieju nasze miasto reprezentować będą drużyny 
Szkoły Podstawowej nr 7 oraz Publicznego Gimnazjum nr 3. 

Marek Piotrowski

18 maja 2011 r., Szkoła Podstawowa 
nr 7 im. ks. Stanisława Staszica w Ja-
rosławiu zorganizowała po raz ko-
lejny Majówkę w ramach miejskiej 
kampanii „Uzależnieniom mówimy 
NIE”. W tym roku imprezie towarzy-
szyło hasło „Z przyjaciółmi zdrowo  
i wesoło”. 

Szkoła gościła uczniów klas III z ja-
rosławskich szkół podstawowych. 
Każdy z 250 uczestników spotkania 

mógł wykazać się swoimi umiejętnościami 
i wiedzą. W programie znalazły się konkur-
sy: plastyczny („Bliżej siebie, dalej od alko-
holu", „W zdrowym ciele zdrowy duch"), 
wiedzy ekologicznej oraz zawody sporto-
we - zwinnościowy tor przeszkód, rzut do 
celu, skoki na skakance, hula-hoop, skoki 
na odległość, strzały do bramki.  Szczegól-
ną atrakcją były występy młodych arty-
stów, uczestników konkursu „Mam Talent". 
Ponadto zwolennicy zdrowej żywności 

Zabawa i sport najlepszą profilaktyką
mogli podziwiać umiejętności uczniów 
ZSChiO w Jarosławiu, którzy przygotowali 
kiermasz warzywno - owocowy połączony 
z pokazem dekoracji potraw. Dzieci z du-
żym zainteresowaniem oglądały również 
pokaz tresury psa terapeuty, zorganizo-
wany dzięki uprzejmości Ośrodka Rehabi-
litacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego  
w Jarosławiu. Laureaci konkursów otrzy-
mali upominki, zwycięzcy zawodów pu-
chary, a szkoły pamiątkowe dyplomy. Na 
zakończenie uczniowie zregenerowali 
swoje siły przy wspólnym posiłku. Nagro-
dy wręczyli koordynatorzy kampanii „Uza-
leżnieniom mówimy NIE": Zbigniew Gu-
zowski - przewodniczący Miejskiej Komisji 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
oraz Małgorzata Bórzyńska - pracownik 
UM Jarosławia. Piknik współorganizowali  
i wsparli finansowo Burmistrz Miasta Jaro-
sławia oraz Miejska Komisja Rozwiązywa-
nia Problemów Alkoholowych. 

Biuro Informacji i Komunikacji Społecznej

FOT. M. KONDRAT

FOT. ARCHIWUM SZKOŁY
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„Policjant Ruchu Drogowego 2011” 
W ubiegłym tygodniu w Jarosławiu zostały zorganizowane wojewódz-
kie eliminacje ogólnopolskiego konkursu „Policjant Ruchu Drogowego 
2011". 21 funkcjonariuszy ze wszystkich komend powiatowych Pod-
karpacia zmagało się w konkurencjach, które pozwoliły wyłonić najlep-
szych policjantów drogówki. 

Celem wojewódzkich eliminacji zorganizowanych 20 maja br. w Jarosła-
wiu było wyłonienie najlepszych funkcjonariuszy, którzy będą reprezen-
tować Podkarpacie w finale konkursu 20-22 czerwca w Centrum Szko-

lenia Policji w Legionowie. Eliminacje rozpoczęły się od testu ze znajomości 
wybranych przepisów prawa o ruchu drogowym, zagadnień prawa karnego, 
prawa o wykroczeniach, wyszkolenia strzeleckiego, taktyki pracy policjanta, 
udzielania pierwszej pomocy ofiarom wypadków drogowych. Kolejny etap 
- strzelanie z broni służbowej zorganizowano na strzelnicy jarosławskiej ko-
mendy, a kierowanie ruchem drogowym na jednym z głównych skrzyżowań 
Jarosławia. Zmagania zakończył ostatni etap na rynku - jazda sprawnościowa 
samochodem osobowym. Uczestnicy zostali poddani tzw. „Testowi Stewarta". 
Ich zadaniem było przejechanie specjalnego toru w jak najkrótszym czasie, 
wioząc piłeczkę tenisową umieszczoną w specjalnym talerzu na ma-
sce samochodu. 

Bezkonkurencyjny w kierowaniu ruchem drogowym na skrzyżowa-
niu oraz w teście ze znajomości przepisów okazał się mł. asp. Adam 
Czajka z KPP w Jaśle. Natomiast st. sierż. Maciej Długosiewicz z KPP w 
Nisku najlepiej poradził sobie w konkurencji strzeleckiej. To właśnie 
ci funkcjonariusze z Podkarpacia będą  walczyć w Legionowie z po-
licjantami ruchu drogowego z innych komend wojewódzkich Policji  
i Komendy Stołecznej Policji oraz Żandarmerii Wojskowej o zwycięski 
tytuł „Policjanta Ruchu Drogowego 2011". W tym roku finał konkur-
su „Policjant Ruchu Drogowego" odbędzie się już po raz dwudziesty 
czwarty. Wieloletnia tradycja sprawiła, że tytuł ten jest prestiżowym 
wyróżnieniem.  Celem konkursu jest nie tylko nagradzanie funkcjona-
riuszy, ale również zaprezentowanie społeczeństwu pracy Policji i pro-
blematyki związanej z bezpieczeństwem w ruchu drogowym, dlatego 
też 20 maja br. w Jarosławiu można było obejrzeć nie tylko zmagania 
policjantów, ale również radiowozy, motocykle, ambulans pogotowia 
ruchu drogowego, a na specjalnym stoisku najmłodsi otrzymywali 
gadżety i ulotki związane z bezpieczeństwem na drodze. Podsumo-
wanie eliminacji konkursu i wręczenie nagród odbyło się na scenie 
przed jarosławskim Ratuszem w obecności: Posła na Sejm RP  Tomasza 
Kuleszy, Zastępcy Burmistrza Miasta 
Jarosławia Stanisława Misiąga, Sta-
rosty Jarosławskiego Jerzego Batyc-
kiego, Komendanta Powiatowego 
Policji w Jarosławiu insp. Janusza 
Dymka, Naczelnik Wydziału Kultury, 
Turystyki i Promocji Miasta Joanny 
Mordarskiej, Zastępcy Podkarpac-
kiego Komendanta Wojewódzkiego 
Policji insp. Andrzeja Sabika, nad-
kom. Waldemara Pieniowskiego  
z Wydziału Ruchu Drogowego KWP 
w Rzeszowie, Dyrektora WORD  
w Rzeszowie Marka Poręby, Dyrek-
tora WORD w Tarnobrzegu Wiesława 
Lichoty, Zastępcy Dyrektora WORD 
w Krośnie Marka Hejnara, Podkar-
packiego Wojewódzkiego Inspekto-
ra Transportu Drogowego Łukasza 
Tura oraz Prezesa PZM w Rzeszowie  
          Zdzisława Grzyba.    

Małgorzata Młynarska

W imieniu burmistrza Andrzeja Wyczawskiego, nagrody wręczył zastępca Stanisław Misiąg.

FOT. M. MŁYNARSKA (3)
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11 maja br. z inicjatywy Burmistrza 
Miasta Jarosławia zostało zorganizo-
wane spotkanie cykliczne ze służbami 
mundurowymi naszego miasta. 

W spotkaniu uczestniczyli: Proku-
rator Rejonowy Barbara Hopko-
Grzebyk, Komendant Powiatowy 

Policji insp. Janusz Dymek, Komendant 
Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej 
mł. bryg. Piotr Biały, Dowódca Garnizonu 
Jarosław i 14 dywizjonu artylerii samo-
bieżnej płk Robert Matysek, Komendant 
Wojskowej Komendy Uzupełnień ppłk 
Marian Wardęga, z-ca dyrektora Powiato-
wej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej 
inż. Edward Mokrzycki, Sekretarz Miasta 
Jan Biłas oraz burmistrz Andrzej Wyczaw-
ski.  Spotkanie było okazja do podsumo-
wania dotychczasowej współpracy oraz 
omówienia aktualnych problemów w jed-
nostkach służb mundurowych. Natomiast 
burmistrz poruszył temat inwestycji miej-
skich będących w trakcie realizacji, jak 
również tych planowanych w najbliższym 
czasie. 

  Biuro Informacji i Komunikacji Społecznej

Niebieski  
Parasol
Od 9 do 13 maja 2011 r.  w jarosław-
skim Ratuszu zorganizowano tydzień 
bezpłatnych porad prawnych pod ha-
słem "Prawo cywilne bez tajemnic". 

W godz. od 15.30 do 18.00 udzielane były 
bezpłatne porady prawne w ramach akcji 
„Niebieski Parasol", zorganizowane przez 
Krajową Radę Radców Prawnych, pod 
patronatem honorowym Ministra Spra-
wiedliwości. Akcja cieszyła się dużym za-
interesowaniem. W tych dniach z porad 
prawnych skorzystały 45 osób.

Służby mundurowe u burmistrza

1 czerwca 2011 r. na stadionie 
MOSiR, w trakcie obchodów 
Dnia Dziecka, zorganizowana zo-
stała kolejna już edycja turnieju 
wiedzy i umiejętności w zakre-
sie udzielania pierwszej pomocy  
w ramach programu pn. „Pierw-
sza pomoc - ratownicy są wśród 
nas". 

Przedsięwzięcie  było reali-
zowane już po raz czwarty 
przez Urząd Miasta Jarosławia 

- Wydział Bezpieczeństwa Miasta  
i Zarządzania Kryzysowego. W tur-
nieju  wzięli udział uczniowie szkół 
podstawowych i gimnazjalnych. 
W tym roku do udziału zgłosiły się 
cztery drużyny  spoza Jarosławia 
– z Dobkowic, Szówska, Pruchnika  
i Cieszacina Wielkiego. W zawodach 
wystartowało 17 trzyosobowych 
drużyn, w dwóch kategoriach wie-
kowych (szkoły podstawowe i gim-
nazjalne); 9 drużyn reprezentowa-
ło szkoły podstawowe, natomiast  
8 gimnazjalne. Turniej rozpoczął się 
sprawdzianem testowym przepro-
wadzonym 31 maja br. w sali narad 
UM. Część praktyczna odbyła się 
na stadionie szkolnym, gdzie dru-
żyny musiały się zmierzyć z trzema 
zainscenizowanymi sytuacjami, wy-
magającymi udzielenia pierwszej 
pomocy poszkodowanym osobom.  
W roli pozorantów („ofiar" nieszczę-

śliwych wypadków) wcielili się uczniowie 
ZSBiO w Jarosławiu. Ostatecznie zwycięz-
cą turnieju w kategorii „Szkoły Podstawo-
we" została drużyna SP Sióstr Niepokala-
nek. II miejsce zajęła SP nr 6, natomiast 
III miejsce przypadło drużynie SP nr 10. 
W kategorii „Gimnazja" zwycięzcą została 
drużyna Prywatnego Gimnazjum Sióstr 
Niepokalanek, II miejsce zajęła drużyna  
z ZS w Cieszacinie Wielkim, a III miejsce za-
jęło PG nr  3. W imieniu Burmistrza Miasta 
zwycięzcom nagrody rzeczowe wręczył Le-
sław Strohbach - Naczelnik Wydziału Bez-
pieczeństwa i  Zarządzania Kryzysowego 
Urzędu Miasta Jarosławia. Nagrodą spe-
cjalną ufundowaną przez Aeroklub Ziemi 
Jarosławskiej dla  członków zwycięskich 
drużyn był darmowy przelot szybowcem. 
Dodatkowo dla najmłodszego uczestnika 
turnieju nagrodę rzeczową ufundowało 
Stowarzyszenie  Poszkodowanym w Wy-
padkach Komunikacyjnych, a zwycięskie 
szkoły otrzymały torby medyczne z wy-
posażeniem. Współorganizatorzy przed-
sięwzięcia: Centrum Opieki Medycznej  
w Jarosławiu - Pogotowie Ratunkowe, 
Centrum Ratownictwa Medycznego sp.  
z o.o., Stowarzyszenie Poszkodowanym  
w Wypadkach Komunikacyjnych „Bez-
pieczne Życie” w Jarosławiu, Komenda 
Powiatowa Policji w Jarosławiu, Straż 
Miejska. Sponsorzy nagród: PGNiG S.A. - 
Gazownia Jarosławska, Burmistrz Miasta 
Jarosławia, Wójt Gminy Wiązownica, Kon-
cern Cukierniczy Delekta S.A. 

Katarzyna Gdyk

 Ratownicy są wśród nas

FOT. M. MŁYNARSKA (3)

FOT. T. STRZĘBAŁA
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24 maja zakończyła się kampania 
profilaktyczna „Uzależnieniom mó-
wimy NIE”, skierowana do uczniów 
jarosławskich szkół podstawowych 
i gimnazjalnych. W czasie jej trwa-
nia przeprowadzono pogadanki 
na temat zagrożeń związanych  
z wczesną inicjacją alkoholową  
i narkotykową oraz ogłoszono kon-
kurs plastyczny, którego zwycięz-
ców poznaliśmy w sali lustrzanej 
Centrum Kultury i Promocji w Jaro-
sławiu. 

- Kampania „Uzależnieniom mówimy 
NIE" organizowana jest od 2009 r. i do 
tej pory kierowana była wyłącznie do 
uczniów szkół gimnazjalnych. W tym 
roku na wniosek Komisji Zdrowia Rady 
Miasta postanowiliśmy rozszerzyć jej 
zasięg i objąć nią również szkoły pod-
stawowe, a w szczególności uczniów 
klas czwartych -  mówił podczas fina-
łu kampanii Zbigniew Guzowski Prze-
wodniczący Miejskiej Komisji Rozwią-
zywania Problemów Alkoholowych. 
W kwietniu w powyższych klasach 
zostały przeprowadzone pogadanki 
profilaktyczne, których tematem były 
zagrożenia wynikające z wczesnej ini-
cjacji alkoholowej i narkotykowej oraz 
ich konsekwencje w aspekcie łamania 
przepisów prawa. Prowadzili je funk-
cjonariusz KPP w Jarosławiu Krzysztof 
Osiadły oraz specjalistki terapii uzależ-
nień - Joanna Prucnal i Joanna Jurek 
ze Specjalistycznego Psychiatrycznego 
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Jarosła-
wiu. Formą utrwalenia zdobytych wia-
domości było zorganizowanie 11 maja 
w sali narad UM, konkursu plastyczne-
go związanego właśnie z tematyką uza-
leżnień. Dzieci wykazały się niezwykłą pomysłowością i wyobraźnią, dlatego też 
wybór najlepszych prac nie był łatwy. Po ogłoszeniu wyników przez Małgorzatę 
Bórzyńską - sekretarz Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 
z rąk zastępcy burmistrza Stanisława Misiąg nagrody odebrali: I miejsce - Julia Pio-
trowicz (SP 11), II miejsce  - Emilia Ryzner (SP 9), III miejsce  - Aleksandra Babij (SP 6). 
Wyróżnienia: Sylwia Karwan (SP 9), Kacper Pęcak (SP 7), Aleksandra Waliczek (SP 5), 
Michalina Golba (SP 10), Marlena Kremer (SP 4). Doceniając trud rodziców włożony 
w wychowanie dzieci oraz pedagogów szkolnych sprawujących opiekę nad ucznia-
mi biorącymi udział w kampanii, organizatorzy złożyli  im szczególne podziękowa-
nia. Pakiet filmów dydaktycznych otrzymały także  szkoły, dzięki czemu tematyka 
zagrożeń związanych z uzależnieniami będzie mogła być w przyszłości przypomi-
nana dzieciom i młodzieży. Na zakończenie spotkania Zbigniew Guzowski dodał: 
- Pewne jest, że tego typu działania i zdrowa rywalizacja to najlepsza profilaktyka 
jaką można stosować. Mamy nadzieję że pozyskana w ten sposób wiedza będzie 
służyć nie tylko wam,  ale podzielicie się nią z innymi. Współorganizując podobne 
imprezy kierujemy się zasadą, że lepiej przeznaczać środki na intensywne i - mam 
nadzieję - skuteczne zapobieganie niż leczenie. W finale kampanii uczestniczyli: za-

„Uzależnieniom mówimy NIE”

stępca burmistrza Stanisław Misiąg, który 
wręczał nagrody laureatom; prowadzący 
uroczystość Zbigniew Guzowski - Przewod-
niczący Miejskiej Komisji Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych; członkowie ko-
misji konkursowej: Marek Leśko - przewod-
niczący Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej 
i Ochrony Środowiska Naturalnego RM Ja-
rosławia, Małgorzata Bórzyńska - sekretarz 
MKRPA, Andrzej Jędrejko - Komendant Stra-
ży Miejskiej i członek MKRPA; Joanna Jurek 
- specjalistka terapii uzależnień SPZOZ, 
Krzysztof Osiadły - funkcjonariusz KPP  
w Jarosławiu,  laureaci i uczestnicy konkur-
su plastycznego, dyrektorzy i pedagodzy 
szkół podstawowych. 

  Małgorzata Młynarska
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„Majowe kopanie”
Coroczną tradycją jest organizacja w naszym mieście,  
w maju cyklu imprez rekreacyjno – sportowych dla uczcze-
nia rocznicy Konstytucji 3 Maja. Jedną z takich imprez był 
Turniej Dzikich Drużyn Chłopców w Piłkę Nożną, któremu 
patronował Burmistrz Miasta Jarosławia. 

W dniu 2 maja 2011 r. na stadionie MOSiR rozegrany zo-
stał doroczny „Otwarty Turniej Dzikich Drużyn w Piłce 
Nożnej Chłopców". Rozgrywki zostały przeprowadzo-

ne w systemie „każdy z każdym" w dwóch kategoriach wieko-
wych : rocznik 1997-1998 oraz rocznik 1999 - 2000. Do rywalizacji  
o miejsca na podium przystąpiło łącznie 13 zespołów. Organi-
zatorem imprezy był Urząd Miasta Jarosławia oraz MOSiR. Kla-
syfikacja końcowa Turnieju: Rocznik 1999 i 2000 / 1. FC NIEUKI,  
2. WSCHÓD JAROSŁAW, 3. JAROSŁAW 2. 

Nagrodę indywidualną otrzymał  Hubert Kasia - zawodnik  FC 
NIEUKI jako najlepszy zawodnik turnieju w kategorii  1999-2000. 
Najlepszym zawodnikiem turnieju w kategorii 1997-1998 został 
Dawid Kołcz z drużyny ŁASKOTKI. 

Klasyfikacja końcowa rocznik 1997-1998 
1. WĄCHACZE, 2. ŁASKOTKI, 3. GALAKTICOS. 

Wszystkie drużyny, które zajęły trzy pierwsze miejsca na podium 
w poszczególnych kategoriach wiekowych otrzymały okolicz-
nościowe nagrody w postaci pucharów, medali oraz sprzętu 
sportowego ufundowane przez organizatorów . 

Marek Piotrowski

Turniej  
im. prof. J. Nowackiego 
27 zespołów z całej Polski oraz rumuński zespół  
z Satu Mare, w dniach 2-3 maja wzięło udział w Ogól-
nopolskim Turnieju Piłki Siatkowej Dziewcząt po-
święconym prof. Janusza Nowackiemu.

Ta prestiżowa impreza ze względu na swój tego-
roczny rozmiar zorganizowana została w dwóch 
miastach jednocześnie: Jarosławiu (hala sportowa 

MOSiR oraz PG nr 2) oraz w Łańcucie. Do turnieju zgłosi-
ło się 27 zespołów z całej Polski  m.in. z Warszawy, Gorlic, 
Ostrowca Świętokrzyskiego, Tomaszowa Lubelskiego, Tar-
nowa, Sandomierza, Przemyśla, Łańcuta, Jarosławia oraz 
jeden zespół z Satu Mare w Rumuni. Uczestniczyło w nim 
blisko 300 młodych siatkarek, a wśród nich finalistki i pół-
finalistki Mistrzostw Polski w kategoriach młodzieżowych.  
Z punktu widzenia ilości zespołów oraz poziomu rywaliza-
cji była to jedna ze znaczących imprez siatkarskich (mło-
dzieżowych) rozegranych w naszym kraju. Turniej rozegra-
no w trzech kategoriach wiekowych: osobno dla rocznika 
1995, 1996 i 1997. Każdy rocznik zakończył zawody wła-
sną klasyfikacją, niezależnie od której prowadzona była 
klasyfikacja klubowa o nagrodę główną - czek w wysoko-
ści 3 tys. złotych. Poniżej podajemy końcowe klasyfikacje 
turnieju (po trzy zespoły w każdej kategorii). Klasyfikacja 
główna w kategorii Klubów: I miejsce MKS SAN - PAJDA 
Łańcut; II miejsce KS TOMASOVIA Tomaszów Lubelski; III 
miejsce ADEP Satu Mare Rumunia. Klasyfikacja w kate-
gorii rocznika 1995: I miejsce KS TOMASOVIA Tomaszów 
Lubelski; II miejsce MUKS PIĄTKA Sandomierz; III miejsce 
MKS SAN-PAJDA Łańcut. Klasyfikacja w kategorii rocznika 
1996: I miejsce MUKS MOS Wola Warszawa; II miejsce MKS 
SAN-PAJDA Łańcut; III miejsce KS TOMASOVIA Tomaszów 
Lubelski. Klasyfikacja w kategorii rocznika 1997: I miejsce 
ADEP Satu Mare Rumunia; II miejsce MKS SAN-PAJDA Łań-
cut; III miejsce UKS TRÓJKA Leżajsk. Organizatorzy oraz sę-
dziowie zawodów wybrali najlepsze zawodniczki turnieju. 
MPV w kategorii wiekowej 1995 wybrano Katarzynę Żuk 
z KS TOMASOVIA Tomaszów Lubelski. MPV w kategorii 
wiekowej 1997 została Jagoda Maternia z MKS SAN-PAJ-
DA Łańcut. Wszystkie zwycięskie zespoły oraz wyróżnione 
zawodniczki otrzymały okolicznościowe nagrody rzeczo-
we ufundowane przez organizatorów FPC „SAN-PAJDA" 
Sp. z o.o. Jarosław. Współorganizatorzy : Urząd Miasta Ja-
rosławia - Wydział Edukacji i Kultury Fizycznej, Starostwo 
Powiatowe, MOSiR, Publiczne Gimnazjum nr 2 im. ks. St. 
Konarskiego, Zespół Placówek Oświatowo-Wychowaw-
czych, I Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Koperni-
ka, Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy oraz MKS 
SAN-PAJDA i MOSiR Łańcut.    

Marek Piotrowski
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Od 4 maja do 5 czerwca br. na kompleksach „Moje 
Boisko-ORLIK 2012” w całym kraju rozgrywany był 
turniej koszykówki dziewcząt i chłopców „Orlik Ba-
sketmania”. Wielki Finał tej imprezy zaplanowany 
został na 5 czerwca br. na boiskach przy Spodku  
w Katowicach. 

W dniach 6 - 11 maja 2011 r. na boisku Orlik przy 
Szkole Podstawowej nr 4 w Jarosławiu odbył 
się cykl turniejów organizowanych w ramach 

Ogólnopolskiej – 1. edycji turnieju koszykówki dzieci  
i młodzieży „ORLIK BASKETMANIA". Impreza skierowa-
na była do dziewcząt i chłopców w dwóch kategoriach 
wiekowych: 12-13 lat oraz 14-15 lat. W jarosławskich 
zawodach stanowiących eliminacje na szczebel wyż-
szy turnieju wzięło udział 15 reprezentacji dziewcząt  
i chłopców z Jarosławia, Radymna, Przemyśla i Tryńczy.  
W wyniku sportowej, stojącej na dobrym poziomie ry-
walizacji, w kategorii dziewcząt 12-13 lat  szkół podsta-
wowych zwyciężył zespół ,,Zielone Żabki" z Radymna, 
którego opiekunem był Maciej Lizoń. II miejsce zajął ze-
spół z SP nr 4 Jarosław , a na III miejscu uplasowały się 
koszykarki z jarosławskiej ,,Szóstki". W tej samej kategorii 
wiekowej w kat. chłopców I miejsce bezkonkurencyjnie 
wywalczył najlepszy zespół turnieju ,,Gim Basket Prze-
myśl" -  opiekun Piotr Jakubiszyn.  II miejsce zajęli chłopcy  
z zespołu ,,Żółte bociany" z Radymna, III miejsce przypa-
dło chłopcom z ,,Czwórki” Jarosław. W kategorii chłop-
ców 14-15 lat w turnieju wzięło udział pięć zespołów, 
które reprezentowały jarosławskie gimnazja nr 1, 2, 4 i 5.  
I miejsce w tej kategorii wywalczyła drużyna „Źubry"  
z PG nr 4 działającego w ZSO im. Książąt Czartoryskich, 
której opiekunem był Grzegorz Moskal,  na II miejscu 
znaleźli się reprezentanci PG nr 1,  a na  III  reprezentan-
ci PG nr 2. W kategorii dziewcząt do turnieju zgłoszono 
dwa zespoły z Jarosławia i jeden z Tryńczy. I i III miejsce 
wywalczyły dziewczęta z PG nr 2 - opiekun Ewa Turek. 
Na II miejscu rywalizację ukończyły dziewczęta z Tryń-
czy. Wszystkie zwycięskie zespoły jarosławskiego turnie-
ju zdobyły prawo do udziału w dalszych rozgrywkach, 
które zaplanowano w Łańcucie. Turniej „Orliki Basketma-
nia" organizowany jest z inicjatywy Ministerstwa Sportu  
i Turystyki, zaś jego głównym  organizatorem jest Polski 
Związek Koszykówki oraz TAURON Polska Energia S.A.  
W Jarosławiu turniej przygotował i prowadził animator 
Bogusław Musur. Organizatorzy zawodów serdecznie 
dziękują wszystkim opiekunom zespołów, którzy razem 
ze swoimi reprezentacjami brali udział w turnieju. Ze-
społom, które awansowały do dalszych rozgrywek ży-
czymy osiągnięcia jak najlepszych wyników. 

Marek Piotrowski

sport

„Orlik  
Basketmania” 

150 zawodników z Polski i Niemiec 14 maja br. wzięło udział   
w miedzynarodowych zawodach sztuk walki. Imprezę zorganizo-
wało Autonomiczne Zrzeszenie Combat Aikido z Jarosławia.

Impreza została dofinansowana przez Burmistrza Miasta Jarosławia 
Andrzeja Wyczawskiego, a honorowy patronat nad imprezą objął 
Marszałek Województwa Podkarpackiego Mirosław Karapyta, który 

ufundował nagrody, albumy, przewodniki turystyczne po Podkarpaciu. 
Podczas zawodów wyłoniono najlepsze drużyny w poszczególnych 
formułach sportowych: ju-jitsu, combat aikido i stylach uderzanych se-
mi-contact. Warto dodać, że Autonomiczne Zrzeszenie Combat Aikido 
jest jedynym w regionie, które organizuje zawody ju-jitsu na taką ska-
lę i jedyną szkołą w Polsce, która organizuje regularne zawody aikido. 
Opracowane w AZCA reguły pozwoliły na utworzenie Ligi Combat Aiki-
do - organizacji unikalnej w skali całego kraju. Na zawodach gościliśmy 
drużyny ju-jitsu (Niemcy, Śląsk-Mysłowice, Nowy Brzeg), kick-boxing 
(Niemcy, Jarosław ) muay-thai (Łącko), mma, style mieszane (Mielec). Za 
szczególnie wysoki poziom techniczny nagrodzeni zostali następujący 
zawodnicy: z Jarosławia w kick boxing Jacek Bronowski, w combat aiki-
do Tomek Dąbrowski oraz formule grappling  Tomasz Bogaczyk (MMA 
Limanowa), ćwiczący także w klubie Combat Aikido  Radymno. Nagro-
dy wręczała Naczelnik Wydziału Edukacji i Kultury Fizycznej Magdalena 
Lehnart. Po zawodach pokaz swoich możliwości zaprezentował soke 
Hnas Höhn posiadający najwyższy stopień mistrzowski 10 dan - jeden 
z opiekunów i trener drużyny z Niemiec. Niedziela została przeznaczona 
na szkolenie dzieci i młodzieży w technikach sportowych i samoobrony, 
które poprowadził mistrz Hans Höhn. Na koniec szkolenia mistrz zapre-
zentował techniki masażu, którego przez wiele lat uczył się w Chinach. 
Mistrz był bardzo zadowolony z pobytu w naszym mieście i zapewnił, że 
postara się nas jeszcze odwiedzić. Dodał też na zakończenie, że jest mile 
zaskoczony wysokim poziomem sztuk walki w naszym regionie oraz en-
tuzjazmem, z jakim władze oraz środowisko wspierają sport i rekreację.  

Sławomir Zieliński 

Combat Aikido  
i Ju - Jitsu 
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Po raz kolejny Polski Związek Wędkarski – Koło Jarosław „Miasto” pod patronatem 
burmistrza Andrzeja Wyczawskiego zorganizował zawody wędkarskie z okazji Dnia 
Dziecka. 

Mimo niesprzyjającej pogody impreza cieszyła się dużym zainteresowaniem uczest-
ników. W rywalizacji z wędką wystartowało ponad 160 zawodników i zawodniczek. 
Zwycięzcy poszczególnych grup otrzymali pamiątkowe puchary, a każde dziecko 

atrakcyjną nagrodę. Nie zabrakło kiełbasek z grilla i grochówki. Upominki wręczał burmistrz 
Andrzej Wyczawski oraz Zofia Karwańska etatowy członek zarządu Powiatu Jarosławskiego, 
a także poseł Mieczysław Golba i Jan Pajda, prezes firmy San-Pajda. - Myślę, że zawody były 
bardzo udane. Pogoda próbowała nam trochę pokrzyżować plany, ale nie daliśmy się. Chciał-
bym podziękować wszystkim którzy pomogli nam zorganizować tą imprezy a w szczególno-
ści burmistrzowi Andrzejowi Wyczawskiemu - powiedział Józef Maziarek, prezes PZW Koło 
Jarosław Miasto.                                                         

Tomasz Strzębała
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Dzień Dziecka na Babionce
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