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        Z okazji  Świąt Bożego Narodzenia  

        proszę przyjąć najserdeczniejsze życzenia  

                   
         spokoju i rodzinnego ciepła.  

                   
      Niech Nowy 2012 Rok  

                   
 przyniesie spełnienie marzeń,  

                   
  szczęście i pomyślność
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Grodziszczańska przestanie straszyć

100 lat ZHP

Kapliczka św. Jana Nepomucena

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
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Współpraca z Uczelnią21.

Prace przy zabytkowych nagrobkach

Jarosław liderem
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Uzależnieniom mówimy NIE29.
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Dodatki mieszkaniowe     016/ 624-87-32-33
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Akty małżeństwa   ....................016/ 624-87-06
Straż Miejska ...............................alarmowy 986,  
                                                        016/ 624-87-50

09. Honorowi Obywatele ze Słowacji

25. ARABIAN zaprasza

14. X Konkurs im. J. Hordyńskiego

26. Dzień Edukacji Narodowej

’ spis tresci

5-7.  JAROSŁAWY 2011

Wenecja i nie tylko31.
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Najważniejsze zadania  
są zrealizowane

- To był trudny okres, ale wszystkie plany i cele strategiczne zostały zrealizo-
wane, dzięki temu, że działaliśmy planowo i w dobie kryzysu konkretyzowa-
liśmy zadania - mówi o mijającym roku 2011 burmistrz Andrzej Wyczawski.

Okres świąteczno-noworoczny to czas podsumowań i po-
stanowień. Jak Pan ocenia pierwszy rok swojej drugiej ka-
dencji?

- To był bez wątpienia najtrudniejszy okres w historii całe-
go 21-lecia istnienia samorządu naszego miasta. Mimo to 
mogę powiedzieć, że wszystkie najważniejsze plany i cele 
strategiczne, które sobie założyłem zostały zrealizowane. 
Działaliśmy planowo i w dobie kryzysu konkretyzowaliśmy 
zadania. Wychodziłem naprzeciw tym wszystkim, którzy 
chcieliby inwestować i prowadzić działalność w naszym 
mieście. 

Środki zostały skoncentrowane przede wszystkim na budo-
wie łącznika do obwodnicy.

- Zgadza się. To było najważniejsze zadanie zaplanowane 
na rok 2011 w naszym budżecie. Przypomnę, że budowa 
drogi o długości 472 metrów była konieczna, a jej całko-
wity koszt wyniósł ponad 11 mln zł. Przez to trzeba było 
znacznie ograniczyć wydatki bieżące, ale dla dobra przy-
szłości miasta i jego mieszkańców musiałem zapewnić na 
„łącznik” środki. 

Rozmowa z Burmistrzem Miasta Jarosławia

Ostatnio po raz kolejny wizytował Pan prace nie tylko na 
budowie łącznika, ale także na całej długości obwodnicy. 
Jak wygląda ich postęp. Kiedy zakończy się ta długo ocze-
kiwana nie tylko przez mieszkańców inwestycja?

- Z miesiąca na miesiąc prace przy budowie obwodnicy 
są coraz bardziej zaawansowane, położono już pierwsze 
odcinki asfaltu. Spodziewany termin oddania obwodnicy 
przypada na  przełom sierpnia i września przyszłego roku, 
dlatego apeluję jeszcze o odrobinę cierpliwości. Musimy 
pamiętać, że skala tej inwestycji jest ogromna. Przecież to 
ponad 11 kilometrów dróg, 9 kilometrów ekranów aku-
stycznych, cztery węzły drogowe, dwupoziomowe skrzy-
żowania z drogami poprzecznymi, 9 wiaduktów.  Z dwupa-
smowej jezdni będzie można zjechać w czterech miejscach, 
tzw. węzłach. Dzięki obwodnicy znacznie zmniejszy się 
ruch w centrum miasta, na czym skorzystają zarówno nasi 
mieszkańcy jak również przejeżdżający przez Jarosław kie-
rowcy, a także nasze zabytki. Obwodnica otworzy przed 
nami nowe możliwości. 
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Burmistrz Andrzej Wyczawski i dyrektor Piotr Pławecki z firmy Eurovia podczas wizytacji budowy łącznika.
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Wracając do inwestycji i zrealizowanych 
planów. Co jeszcze należy uznać za suk-
ces mijającego roku?

- Na pewno sfinalizowanie zagospoda-
rowania zaniedbanych przez wiele lat 
terenów przy ulicy Piekarskiej oraz Gro-
dziszczańskiej. Zapowiadałem, że będzie 
to jeden z moich priorytetów i słowa do-
trzymałem. Akt notarialny na wieczyste 
użytkowanie działki przy ulicy Piekarskiej 
podpisaliśmy 9 września. Trzeba podkre-
ślić, że pierwotnie plan zagospodarowa-
nia tego terenu zakładał rozdrobnienie go 
na małe działki, co niewątpliwie przecią-
gało sprawę w czasie. Zależy mi by kom-
pleks, który tam zostanie wybudowany 
stał się „nowym centrum” naszego miasta, 
by był to nowoczesny obszar przestrzeni 
publicznej. Ponadto w drodze przetargu nieograniczone-
go ustnego sprzedaliśmy działkę o łącznej powierzchni 
1.7869 ha przy ulicy Grodziszczańskiej, gdzie powstanie 
centrum handlowo - usługowe. Obie inwestycje przyniosą 
nam duże korzyści. Okolica zostanie zagospodarowana, 
wymiernym skutkiem będą wpływy z tytułu podatków do 
kasy miasta. Szacujemy, że będzie to kwota ponad 1,2 mln 
zł., ale; co najważniejsze dzięki nim powstanie blisko 600 
nowych, tak bardzo potrzebnych miejsc pracy. 

Miasto buduje też nowe przedszkole, wyremontowało 
miejski hotel, a niebawem będzie mogło pochwalić się 
bardzo nowoczesną biblioteką.

- To kolejne bardzo ważne inwestycje, które realizujemy. 
Przedszkole na osiedlu Kombatantów ma zostać oddane 
do użytku w 2012 roku. Przy okazji pragnę uspokoić na-
szych mieszkańców i zapewnić, że budowa tej placówki 
mimo kilku problemów wynikających z błędów projekto-
wych za które pełną odpowiedzialność; łącznie z kosztami 
naprawy, ponosi projektant i Inspektor Nadzoru jest kon-
tynuowana. Jeśli chodzi o hotel przy Miejskim Ośrodku 
Sportu i Rekreacji, który po 40 latach eksploatacji wymagał 
gruntownego remontu, to jego otwarcie zaplanowaliśmy 
już na początku roku. Budynek zyskał teraz zupełnie nowe, 
nowoczesne oblicze. Jego całkowita modernizacja koszto-
wała budżet miasta 1 mln 930 tys. zł. Cały czas trwają prace 
przy budowie zupełnie nowej biblioteki miejskiej, o której 
bez wątpienia można powiedzieć, że będzie placówką XXI 
wieku z osobną ofertą dla dzieci, młodzieży i dorosłych. 
Na 1 tys. 37 m kw., które zajmie znajdą się przestrzenna 
multimedialna czytelnia połączona z wypożyczalnią dla 
dorosłych, część dziecięca, kącik dla maluchów, a także 
kawiarnia, stanowisko do odsłuchu muzyki, stanowiska 
komputerowe oraz multimedialna sala spotkań.

Czy prócz realizowanych poważnych inwestycji miasto sta-
ra się znaleźć środki na kulturę czy też oświatę oraz kwestie 
związane z remontami infrastruktury naszych zabytków?

- Oczywiście, że tak. Mimo ograniczonych środków nie za-
pominamy o tym. Dla przykładu powiem, że dzięki nasze-
mu wsparciu remontowi poddano jarosławską Kolegiatę 
oraz przylegające do niej kolegium jezuickie. Prowadzone 

remonty świątyni pw. Bożego Ciała i budynku parafialnego 
przy wsparciu miasta przyczyniły się do rewitalizacji Placu ks. 
Piotra Skargi i sprawiły, że stał się on najpiękniejszym placem 
w mieście. 29 listopada, podczas gali finałowej I edycji kon-
kursu w auli Collegium Novum Uniwersytetu Jagiellońskie-
go otrzymaliśmy certyfikat „Samorządowy Lider Edukacji” 
przyznany przez Fundację Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa 
Wyższego. Miasto Jarosław znalazło się wśród 68 gmin i po-
wiatów z całej Polski, które otrzymały takie wyróżnienie. Waż-
nym wyznacznikiem były tu osiągnięcia w zakresie wspierania 
rozwoju naukowego, sportowego i kulturalnego młodzieży, 
wsparcie rozwoju infrastruktury edukacyjnej, skuteczność  
w pozyskiwaniu środków zewnętrznych na edukację i szkol-
nictwo, innowacyjność i oryginalność działań w tej sferze oraz 
jakość oferty edukacyjnej. 

Zbliżający się wielkimi krokami nowy 2012 rok ze względu na 
sytuację światowej gospodarki zapowiada się równie trudny. 
Jakie wyzwania stawia Pan przed sobą?

Najważniejszą sprawą będzie przede wszystkim zachowanie 
istniejących miejsc pracy i próba tworzenia nowych poprzez 
szukanie oszczędności budżetowych i lepsze zarządzanie jedno-
stek podległych w wyniku przeprowadzonych profesjonalnych 
zewnętrznych audytów. Tuż po uchwaleniu budżetu na 2012 
rok i jego zatwierdzeniu przez Regionalną Izbę Obrachunkową 
w Rzeszowie przystąpię do niezwłocznego ogłoszenia przetargu 
na naprawę oświetlenia w naszym mieście. Ta kwestia jest dla 
mnie bardzo ważna. Zależy mi również na utrzymaniu tempa 
realizacji inwestycji. Musimy przetrwać kryzys, ale jednocześnie 
myśleć o przyszłości. Rozwijać miasto i realizować nowe zada-
nia. Mówię między innymi o opracowaniu dokumentacji i roz-
poczęciu pierwszego etapu kanalizacji ulic, które do tej pory 
nie są włączone do sieci miejskiej. Wspólnie z Użgorodem, na-
szym partnerskim miastem na Ukrainie złożyliśmy wniosek w 
ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś 
– Ukraina 2007-2013 pod tytułem „Jarosław Użgorod wspólna 
inicjatywa na rzecz podniesienia atrakcyjności turystycznej hi-
storycznych miast partnerskich”. Ponadto w ramach tego same-
go Programu został złożony wniosek na modernizację stadionu 
Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Zamierzam też urucho-
mić w porozumieniu z inwestorem budownictwo wielorodzin-
ne poprzez stworzenie spółdzielni na terenach usytuowanych za 
Parkiem Miejskim i doprowadzić do finalizacji budowy nowego 
cmentarza. 
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Akt notarialny - umowa sprzedaży terenu przy ul. Grodziszczańskiej  
wraz z burmistrzem Andrzejem Wyczawskim  
podpisał radca prawny Bartłomiej Prorok.
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2011arosławyJ

Jarosławy przyznawane są nieprzerwanie od 1994 roku. 
Tradycję tę zapoczątkował ówczesny burmistrz Jerzy Ma-
tusz. Po tych kilkunastu latach nagrody burmistrza są już 

na stałe wpisane w życie kulturalne naszego miasta.  Wyróż-
nienia te przypadają w udziale osobom prywatnym i instytu-
cjom, których praca, pasja lub osiągnięcia wnoszą wymierny 
wkład w rozwój naszego miasta i jego sukcesy.

Tym razem nagrodzono dziesięć osób, zarządów instytucji  
i stowarzyszeń, które w szczególny sposób przyczyniły się 
do rozwoju Jarosławia w zakresie: kultury, oświaty, promocji 
miasta, przedsiębiorczości, rewaloryzacji zabytków, aktyw-
ności społecznej, promocji turystyki. Uroczystego wręczenia 
statuetek dokonał gospodarz uroczystości i jednocześnie 
przewodniczący Kapituły Honorowych Nagród - burmistrz 
Andrzej Wyczawski.

Wieczór uświetnił koncert Aloszy Awdiejewa z zespołem. 
Artysta muzyką i żartem  umiejętnie rozruszał zgromadzoną 
publiczność. Cała imprezę poprowadził znany aktor teatralny  
i filmowy - Tomasz Borkowski. W tym roku Honorowe Nagrody 
Burmistrza Miasta Jarosławia przypadły:

Już 18 lat liczą sobie Honorowe Nagrody Burmistrza Miasta Jarosławia – JAROSŁAWY. W sumie rozdano 166 sta-
tuetek. 3 grudnia podczas uroczystej gali w Miejskim Ośrodku Kultury z rąk burmistrza Andrzeja Wyczawskiego 
prestiżowe wyróżnienie odebrało dziesięciu nowych laureatów.

OŚWIATA
ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH  
I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH  
im. KRÓLA KAZIMIERZA WIELKIEGO 
W JAROSŁAWIU

To szkoła ze 100-letnią histo-
rią i tradycją i jest jedną z naj-
lepszych szkół budowlanych  
w Polsce. Potwierdza to tytuł „Najlepsza Szkoła Budowlana  
w Polsce" przyznany przez Komitet Główny Olimpia-
dy Wiedzy i Umiejętności Budowlanych w Warsza-
wie. Wszechstronny rozwój zapewnia uczniom znako-
mita kadra pedagogiczna, wciąż rozwijająca się baza 
dydaktyczna, współpraca z Izbą Przemysłowo-Handlową 
Budownictwa w Warszawie, a także  z przedsiębiorcami bu-
dowlanymi z całego kraju. Szkoła przetrwała dwie wojny 
światowe, dając początek innym placówkom dydaktycznym 
o charakterze technicznym i zawodowym w Jarosławiu,  
a sama jako Zespół Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących 
na trwałe wkomponowała się w edukacyjny krajobraz mia-
sta.
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PROMOCJA TURYSTYKI
JACEK HOŁUB 

Przewodnik turystyczny, tereno-
wy i beskidzki, pilot wycieczek, 
ratownik górski Bieszczadzkiej 
Grupy GOPR, członek PTTK, 
przewodnik Jarosławskiego 
Stowarzyszenia Przewodników 
Turystycznych i Pilotów Wy-
cieczek oraz Stowarzyszenia Przewodników Turystycznych 
„Karpaty". Pasjonat Jarosławia. Znany z cennych inicjatyw  
w dziedzinie turystyki i promocji naszego miasta. Pomysło-
dawca i organizator cyklicznych imprez turystycznych m.in.  
„Z Betlejem do Betlejem", Rajdu Rowerowego Tato + Syn. Za 
swoją działalność został odznaczony Honorową Odznaką 
Ministra Gospodarki „Za zasługi dla turystyki" oraz Statu-
etką Marszałka Województwa Podkarpackiego „Za szcze-
gólną aktywność w rozwoju turystyki i promocji regionu".

AKTYWNOŚĆ SPOŁECZNA
STOWARZYSZENIE  
MIŁOŚNIKÓW KONI „ARABIAN"   

Stowarzyszenie powstało w 2000 
roku. W swojej działalności po-
łączyło miłość do koni i chęć 
pomocy drugiemu człowiekowi. 
Przez zdrowy i aktywny tryb ży-
cia pielęgnuje nasze kulturowe 
dziedzictwo, pokazuje, że można żyć aktywnie i bez nałogów. 
Dzięki członkom - pedagogom wychowuje młodych adeptów 
sztuki jeździeckiej na dobrych, pracowitych i uczciwych ludzi. 
Prowadzi zajęcia z hipoterapii, które ściśle dostosowane są 
do indywidualnych potrzeb i możliwości pacjenta. Prowadzi 
naukę jazdy konnej, organizuje wycieczki i rajdy konne. Na te-
renie stowarzyszenia odbywają się również zajęcia dla dzieci 
i młodzieży niepełnosprawnej z Ośrodka Rehabilitacyjno-Edu-
kacyjno-Wychowawczego w Jarosławiu oraz dla osób z Domu 
Pomocy Społecznej w Sośnicy.

REWALORYZACJA ZABYTKÓW
KSIĄDZ PRAŁAT  
MARIAN BOCHO 

Proboszcz parafii pw. Boże-
go Ciała w Jarosławiu. Dzięki 
determinacji i wielkiemu za-
angażowaniu Księdza Prała-
ta wykonano liczne remonty 
i konserwacje kościoła oraz 
części dawnego kolegium co pozwoliło na przywrócenie 
utraconego piękna Kolegiaty. Wszystkie prace remontowe, 
zarówno przy Kolegiacie jak i przy budynku parafialnym pro-
wadzone były z wielką precyzją i dbałością o detale. W wielu 
przypadkach odtworzono nieznane do tej pory elementy 
architektoniczne. Jednocześnie z pracami remontowymi 
prowadzono badania archeologiczne, które w przyszłości 
pozwolą na udostępnienie podziemi Kolegiaty. W dawnym 
jezuickim kolegium ponownie gości młodzież, gdyż remon-
towane podziemia budynku, sukcesywnie przekazywane są 
na rzecz świetlicy socjoterapeutycznej im. Sługi Bożej Anny 
Jenke. Prowadzone remonty świątyni i budynku parafialnego 
przyczyniły się do rewitalizacji Placu ks. Piotra Skargi i sprawi 
                - ły, że stał się on najpiękniejszym placem w mieście. 

KULTURA 
PAŃSTWOWA  

SZKOŁA MUZYCZNA I st.  
im. FRYDERYKA CHOPINA 

Szkoła powstała 1 listopada 1947 
roku. Założona i prowadzona przez 
Ministra Kultury i Sztuki wpisała 
się już na stałe w krajobraz insty-
tucji oświatowych i kulturalnych 

Jarosławia i powiatu jarosławskiego. W ciągu 64 lat jej istnienia 
mury szkoły opuściło 1500 absolwentów. Jarosławscy  muzycy  
i pedagodzy kształcą młodzież w sekcjach instrumentów smycz-
kowych, dętych i perkusyjnych oraz w klasie gitary, fortepianu 
i akordeonu. Obok działalności dydaktycznej szkoła słynie z or-
ganizacji imprez i działań twórczych dla środowiska lokalnego  
i instytucji publicznych. Nowym impulsem i znaczącym wydarze-
niem dla rozwoju szkoły było otwarcie 8 października 2011 r. naj-
nowocześniejszej w mieście Sali Koncertowej, o powstanie której 
zabiegała dyrektor tej placówki Elżbieta Dąbrowska. Inwestycja 
warta 6 mln zł została sfinansowana ze środków Ministra Kultury  
i Dziedzictwa Narodowego. Szkoła muzyczna obok funkcjonu-
jącej szkoły plastycznej, jest gwarantem artystycznego rozwoju 
miasta.     

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ
ZAKŁADY MIĘSNE  

„SOKOŁÓW" S.A.  
- ODZIAŁ W JAROSŁAWIU 

Są jednym z najnowocześniejszych 
zakładów przetwórstwa mięsnego w 
Polsce, którego dyrektorem jest Le-
szek Wybraniec. To przedsiębiorstwo 
z pełnym profilem produkcyjnym  

i marką najbardziej znaną i kupowaną w naszym kraju. Historia 
najstarszego zakładu sięga 1899 roku. Jarosławski zakład po-
wstał w 1927 roku. Od tamtego czasu, przedsiębiorstwo stale się 
rozwijało, ulepszając zaplecze techniczne i technologiczne oraz 
zakres produkcji. Od 11 lat zakład jest oddziałem produkcyjnym 
Grupy SOKOŁÓW S.A. Potencjał produkcyjny Grupy umożliwia 
dzienną produkcję na poziomie ok. 1200 ton wysokiej jakości 
wyrobów, a rozbudowana sieć sprzedaży i dystrybucji zapew-
nia dostępność produktów w całym kraju i za granicą. Produkty 
firmy są najwyższej jakości, czego potwierdzeniem są liczne na-
grody i wyróżnienia uzyskane na prestiżowych targach w kraju  
i zagranicą.

AKTYWNOŚĆ SPOŁECZNA
MARIAN ŻOŁYNIAK 

Przewodniczący Zarządu Oddzia-
łu Fundacji Pomocy Młodzieży im. 
Jana Pawła II „Wzrastanie", dyrektor 
Schroniska dla Bezdomnych w Ja-
rosławiu oraz Zakładu Opiekuńczo-
Pielęgnacyjnego „KOLGMED". Od 
początku swojej pracy w Fundacji 
z pasją i oddaniem angażuje się  

w jej życie starając się ją zmieniać i dostosowywać do wyzwań, 
które niesie współczesna rzeczywistość. Swoje funkcje pełni w 
sposób sprawny i fachowy nie pobierając przy tym żadnego wy-
nagrodzenia. Fundacja „Wzrastanie”, która prowadzi w Jarosławiu 
schronisko dla bezdomnych mężczyzn oraz hospicjum świadczy 
pomoc 80 podopiecznym - ludziom cierpiącym, samotnym, wy-
kluczonym społecznie.
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PROMOCJA MIASTA
SERIAL 1920. WOJNA I MIŁOŚĆ 

Film w reżyserii Macieja Migasa przedstawia 
jeden z najważniejszych okresów w dziejach 
Polski - walkę o niepodległość w 1920 roku. 
Zdjęcia do 13-to odcinkowego serialu trwały 
4 miesiące, były realizowane w 130 obiektach 
w całej Polsce, w tym w Jarosławiu. Podczas 
zdjęć we wrześniu 2010 roku, jarosławski Ry-
nek, plac przed Kolegiatą, tyły ulicy Tatarskiej i Sobieskiego, 
zaułek przy ulicy Ostrogskich, Kasztelańska były zarezerwo-

AKTYWNOŚĆ SPOŁECZNA
FABRYKA PIECZYWA 
CUKIERNICZEGO 
„SAN"  PAJDA SP. Z O.O. 

To lider w produkcji pieczywa 
piankowego - biszkoptów na 
polskim rynku. W przeszłości 
fabryka należała do Zakładów 
Przemysłu Cukierniczego „San" 
w Jarosławiu, później United Biscuits Poland (Mc'Vities Gro-
up - UK), a następnie LU Polska. W 2003 roku pan Jan Pajda 
wykupił fabrykę od zagranicznego inwestora i stworzył ro-
dzinną firmę opierającą produkcję na tradycyjnej recepturze  
i naturalnych, zdrowych składnikach. Przez 8 lat istnienia 
firma na trwałe zapisała się w środowisku wspierając akcje 
charytatywne i imprezy kulturalne, między innymi wsparła 
finansowo: ACTA Medica w Jarosławiu, Gimnazjum nr 2, Ro-
tary Club, Polski Związek Niewidomych, Polski Związek Węd-
karski, AZS z jarosławskiej uczelni, Międzynarodowy Festiwal 
Kultury Kresowej, Fundację Anny Jenke, Stowarzyszenie na 
Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym, Stowarzyszenie 
„Kolping" i wiele, wiele innych. 

REWALORYZACJA ZABYTKÓW
LUCYNA GRODZICKA 

- GRUNTOWICZ 

Jest administratorem kamie-
nic przy ul. Słowackiego 1 oraz 
przy ul. Grunwaldzkiej 12 i 13. 
Funkcje swoją Pani Lucyna peł-
ni z wielkim  zaangażowaniem 
i troską o zachowanie zabytko-

wej substancji. Dzięki sprawnej i konsekwentnej pracy Lucyny 
Grodzickiej - Gruntowicz wykonane zostały roboty remonto-
wo-budowlane i konserwatorskie w jednej z najpiękniejszych 
kamienic Jarosławia - kamienicy przy ul. Słowackiego 1. Po-
nieważ stanowi ona reprezentacyjne zamknięcie osi wido-
kowej przy wjeździe do Jarosławia od zachodniej strony, jej 
wygląd ma duży wpływ na wizerunek miasta. Podobne pra-
ce zrealizowane zostały kilka lat temu przy elewacji kamieni-
cy przy ul. Grunwaldzkiej 12. Lucyna Grodzicka - Gruntowicz 
nieustannie troszczy się o utrzymanie wnętrz kamienic, dba 
o bezpieczeństwo instalacji technicznych oraz systematycz-
ne wykonywanie remontów bieżących. Jest osobą, która  
z wielkim sercem, zaangażowaniem i troską pełni swoją funk-
cję jako administrator. 

wane dla scenarzystów, operatorów, aktorów  
i statystów. Wśród aktorów spotkać można było  
Jakuba Wesołowskiego, Michała Żurawskiego, 
Wojciecha Zielińskiego, Tomasza Borkowskie-
go czy Karolinę Chapko. Serial to doskonała 
promocja Jarosławia. Urocze zaułki miasta, 
place i architektura skłoniły ekipę filmowców 

do wybrania właśnie naszego miasta i pokazania milionom 
widzów, że Polska, a w niej  Jarosław - jest naprawdę piękny. 

FOT. M. POLITA (13)



  NR 9/2011

w
w

w
.ja

ro
sl

aw
.p

l/b
iu

le
ty

n

8

Grono Honorowych Obywateli Miasta powiększyło się o Vi-
liama Zahorčáka i Jána Ďurovčika. 11 listopada odbyła się 
ceremonia wręczenia aktu nadania zaszczytnego tytułu. 

Nadanie tytułu „Honorowy Obywatel Miasta Jarosławia" 
jest najważniejszą formą uznania indywidualnych za-
sług Obywateli dla miasta, jego rozwoju, ratowania 

pamiątek kultury, popularyzacji wiedzy o Jarosławiu i jego hi-
storii oraz innych dziedzin życia publicznego. W naszym mie-
ście, po raz pierwszy, nadano ten tytuł w 1857 roku. Uchwałą 
Rady Miasta Jarosławia z 3 października 2011 roku kolejnymi 
honorowymi obywatelami zostali Viliam Zahorčák oraz Ján 
Ďurovčik, wnioskował o to burmistrz Andrzej Wyczawski. Vi-
liam Zaharčák od 2006 roku jest burmistrzem słowackiego 
miasta Michalovce. Kontakty partnerskie Jarosławia z Micha-
lovcami należą do najdłuższych i intensywnie rozwijających 
się. Umowa o współpracy partnerskiej pomiędzy miastami 
została podpisana 5 lipca 1998 roku. Przez trzynaście lat wza-
jemne relacje zawsze były serdeczne, a objęte współpracą 
dziedziny: kultura, sport i turystyka pozwalały na ożywie-
nie społeczności obydwu miast. Wspólne kontakty bazują  
w dużej mierze na wymianie grup artystycznych i młodzieży 
szkolnej. Od lat obydwa miasta równocześnie promują swoje 
walory podczas targów turystycznych. Wspólne stoisko wysta-
wiennicze Michaloviec i Jarosławia pokazuje bogatą i żywą-
tradycję partnerstwa. Wzajemne poznawanie i promowanie 
swojej kultury, tradycji oraz przyjazne stosunki dyplomatycz-
ne pieczętuje inicjatywa nazwania ulic w centrum miasta: ul. 
Michalovska w Jarosławiu i ul. Jarosławska po stronie słowac-
kiej. Jarosław może poszczycić się również projektami unij-
nymi zrealizowanymi we współpracy z miastem partnerskim: 
„Miasta Euroregionu Karpackiego - Razem na rzecz rozwoju 
turystyki" oraz „Jarosław - Michalovce - Most Przyjaźni Ponad 
Karpatami". Od początku współpracy obu miast patronuje Ján 
Ďurovčik, który przez dwie kadencje, pełnił funkcje Zastępcy 
Burmistrza Miasta Michalovce. Obecnie jest radnym IV kaden-
cji Rady Miejskiej. Dzięki jego bezpośredniemu zaangażowa-

Przyjaciele ze Słowacji  
                       uhonorowani

niu w ramach współpracy bilateralnej udało się zrealizować 
wiele przedsięwzięć. Viliamovi Zahorčákovi i Jánovi Ďuro-
včikovi prestiżowe tytuły zostały nadane w uznaniu zasług  
w zakresie promocji Jarosławia, jego osiągnięć gospodar-
czych, społecznych i kulturalnych na Słowacji oraz podej-
mowanie inicjatyw na rzecz rozwoju współpracy bilateralnej 
Jarosław - Michalovce. Nowi honorowi obywatele akt nada-
nia tytułu odebrali z rąk burmistrza Andrzeja Wyczawskiego 
oraz przewodniczącego Rady Miasta Jarosława Pagacza. Ce-
remonia odbyła się w Miejskim Ośrodku Kultury. „Przyjaciele 
ze Słowacji", tak o wyróżnionych mówił burmistrz Andrzej 
Wyczawski, który przedstawił ich sylwetki, podkreślił rów-
nież ogromny wkład w promocję naszego miasta po stronie 
słowackiej. W uroczystości oprócz burmistrza Wyczawskiego 
uczestniczyli również jego zastępcy Bogdan Wołoszyn i Stani-
sław Misiąg oraz sekretarz Jan Biłas. 

Monika Polita
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03.10.2011 r. Sesje Rady Miasta
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Zasłużony dla sportu

Wręczenie Złotej Odznaki „Za Zasługi dla Sportu” po-
przedziło pierwszą październikową sesję Rady Miasta. 
Na wniosek Zarządu Wojewódzkiego Towarzystwa Krze-
wienia Kultury Fizycznej odznaką został uhonorowany 
ks. prałat Andrzej Surowiec. Archiprezbiter Jarosławski 
odebrał ja z rąk marszałka Mirosława Karapyty. Odznaka 
przyznawana jest przez Ministra Sportu i Turystyki oso-
bom wyróżniającym się szczególną aktywnością i uzy-
skującym wybitne osiągnięcia w działalności zawodowej 
i społecznej w dziedzinie kultury fizycznej.

Uhonorowanie ks. prałata poprzedziło wystąpienie Mie-
czysława Doskocza, prezesa Zarządu Wojewódzkiego 
TKKF, pełniącego obecnie funkcję kanclerza Państwo-
wej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej w Jaro-
sławiu. – Jestem urzeczony aktywnością księdza – osoby 

Sesja RM rozpoczęła się od prezentacji multimedial-
nej przedstawionej przez naczelnik Wydziału Eduka-
cji i Kultury Fizycznej Magdalenę Lehnart. W informacji  
o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Miejskiej w roku 
szkolnym 2010/11 znalazły się m.in.: analizy demograficzne 
uczniów, stan remontów szkół oraz ich wyposażenia, wyniki 
nauczania, stan realizacji programów edukacyjnych. Materiał 
zawarty w raporcie, podparty wyliczeniami i statystykami po-
zwolił na pozytywną ocenę działań oświatowych. Kolejnym 
punktem sesji był wybór ławników sądowych na kadencję 
2012-2015. Tegorocznemu naborowi towarzyszyło małe zain-
teresowanie, liczba kandydatów była mniejsza niż zapotrze-
bowanie. W wyniku tajnego głosowania wybrano jedną osobę 

do Sądu Okręgowego w Przemyślu, 14 osób do Sądu Rejo-
nowego w Jarosławiu, w tym 10 do orzekania w sprawach  
z zakresu prawa pracy. Następnie radni przystąpili do pracy nad 
projektami uchwał. Sporą dyskusję wzbudził projekt uchwa-
ły dotyczący wydzierżawienia części działki, od strony ulicy 
Pruchnickiej będącej pod zarządem Zespołu Szkół im. Jana 
Pawła II.  Z wnioskiem o wyrażenie zgody na wydzierżawienie 
terenu wystąpił dyrektor szkoły. Teren ten zostałby przezna-
czony na parking oraz dojazd do działki sąsiedniej, na której 
znajduje się CH PRUCHNICKA. Czynsz ustalony pomiędzy 
stronami byłby sporym zastrzykiem gotówki dla placówki. Z 
pismem do Rady Miasta zwrócili się w tej sprawie zaintere-
sowani mieszkańcy; prosili o niepodejmowanie tej uchwały 

i pozostawienie placu na użytek szkoły i 
mieszkańców. Ostatecznie projekt został 
przegłosowany większością głosów – część 
nieruchomości zostanie wydzierżawio-
na na okres 5 lat w trybie bezprzetargo-
wym. Ponadto rada wprowadziła zmiany 
do budżetu miasta. Zmiany te dotyczyły 
między innymi zwiększenia wydatków  
o kwotę 400 tys. zł, z przeznaczeniem na 
wyposażenie hotelu Turkus. Przyjęto także 
uchwały o nadaniu Honorowego Obywa-
telstwa Miasta Jarosławia Viliamovi Zaho-
rčákovi oraz Jánovi Ďurovčikovi. Tytuły zo-
stały nadane w uznaniu zasług w zakresie 
promocji Jarosławia, jego osiągnięć go-
spodarczych, społecznych i kulturalnych 
na Słowacji oraz podejmowanie inicjatyw 
na rzecz rozwoju współpracy bilateralnej 
Jarosław – Michalovce.

Monika Polita

duchownej, która podjęła wyzwanie wychowywania po-
przez sport; zaangażowania dzieci dla tej ważnej dziedzi-
ny życia – mówił w swojej laudacji Mieczysław Doskocz. 
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Podczas XXI sesji Rada Miasta ustaliła nowe stawki podatku 
od nieruchomości. Opłata za budynki mieszkalne będzie wy-
nosić 0,65 zł za m². Jeśli prowadzimy działalność gospodarczą, 
to za każdy m² zapłacimy 20,98. Ponadto zmienił się podatek 
od gruntów – będzie wynosić 0,31 za m². Nie zmieniła się na-
tomiast opłata za grunty na których prowadzona jest działal-
ność gospodarcza, w dalszym ciągu utrzyma się na poziomie 
0,79 zł. Radni zatwierdzili również nowe taryfy za zbiorowe 
zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków przedłożo-
ne przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji. O 12 gr 

28.11.2011 r.
Pierwszym ważnym punktem sesji RM było omówienie działal-
ności spółek miejskich. Informacje na ten temat przygotował 
Marcin Zaborniak Główny Specjalista ds. Kontroli Wewnętrz-
nej. Zagadnienie to wywołało sporą dyskusję wśród radnych, 
którzy swoje pytania kierowali bezpośrednio do obecnych na 
sesji prezesów spółek. Następnie rozpoczęto prace nad pro-
jektami uchwał. Pierwsza podjęta uchwała dotyczyła przy-
jęcia do realizacji Programu Aktywności Lokalnej „Aktywni 
Razem” dla mieszkańców „osiedla Wróblewskiego”. Program 
będzie działał w ramach projektu „Czas na aktywności w gmi-
nie miejskiej Jarosław”, współfinansowanego przez UE.  Jego 
realizatorem będzie MOPS, a celem podniesienie integracji 
społeczno-zawodowej mieszkańców zagrożonych wyklucze-
niem społecznym i ich otoczenia. Kolejną uchwałę podjęto 
w celu dokonania zmian w uchwale z 2008 roku, dotyczącej 
wysokości opłat na cmentarzach komunalnych. Zmiana wy-
nikała z konieczności wprowadzenia do cennika nowej, nie 
istniejącej wcześniej, pozycji związanej z dokonywaniem po-
chówków prochów zmarłych osób w urnach umieszczonych 
w niszach ściany kolumbaryjnej. Opłata za prawo do niszy na 
okres 50 lat wyniesie 200 zł.

  Monika Polita

24.10.2011 r.

Prace nad budżetem
Trwają prace związane z projektem przyszłorocznego budżetu Jarosławia. Radni zapoznali się z planem dochodów  
i wydatków na rok 2012, do którego mogli wnieść swoje uwagi. 

Radni Rady Miasta Jarosławia nad projektem budżetu Miasta Jarosławia na rok 2012 pracowali w komisjach. Jeżeli nie bę-
dzie większych wątpliwości plan finansowy zostanie przyjęty jeszcze na grudniowej sesji Rady Miasta 28 grudnia br.  
W pracach na budżetem uczestniczył również burmistrz Andrzej Wyczawski. 
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wzrośnie opłata za wodę, która wyniesie 4,54 zł 
za m³, z kolei stawka dla odbiorców przemysło-
wych to 4,56. Za odprowadzenie ścieków zapła-
cimy 4,37 za m³, natomiast opłata abonamento-
wa wzrośnie do 5,73 zł miesięcznie. Nowe stawki 
będą obowiązywać od 2012 roku.

Monika Polita
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W grudniu w naszym mieście gościli przedstawiciele X dziel-
nicy Budapesztu – Köbánya na czele z burmistrzem Robertem 
Kovácsem. Węgierska delegacja spotkała się z burmistrzem 
Andrzejem Wyczawskim. 

- Rozmowy dotyczyły między innymi nawiązania partner-
skich kontaktów pomiędzy obydwoma miastami, w tym  
o możliwości rozwijania współpracy na płaszczyźnie gospodar-
czej, kulturalnej, turystycznej oraz sportowej. Będą na pewno 
jeszcze kontynuowane - mówi burmistrz Andrzej Wyczawski.  
W czasie wizyty goście z Węgier mieli okazję zwiedzić i po-
znać historię Jarosławia, a burmistrz Wyczawski zapoznał ich 
z najważniejszymi inwestycjami realizowanymi w naszym 
mieście. Wraz z burmistrzem Robertem Kovacsem i jego 
żoną do Jarosławia przyjechali ponadto zastępca burmistrza 
Gabor Radványi wraz z żoną, kierownik wydziału kontaktów  
z zagranicą Henrietta Sza-
bodos oraz przewodnicząca 
Ogólnokrajowego Samo-
rządu Mniejszości Polskiej 
na Węgrzech Halina Csúcs. 

Budapeszt – stolica i naj-
piękniejsze miasto Węgier, 
położone w północnej czę-
ści kraju podzielone jest na 
23 dzielnice. Köbánya jest 
jego X dzielnicą. 

iks

Delegacja węgierska w Jarosławiu 

Dzień Pracownika Socjalnego został wprowadzony 
mocą ustawy o pomocy społecznej z dnia 29 listopa-
da 1990 roku. Jest formą wyróżnienia pracowników 

służb społecznych, dostrzeżenia ich roli i znaczenia służby dla 
społeczeństwa oraz pewnym sposobem promowania zawo-
du pracownika socjalnego. Obchody tego dnia przybierają co 
roku uroczysty charakter. Tak było i tym razem. Pracownicy 
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jarosławiu spotka-
li się z przedstawicielami Urzędu Miasta: zastępcą burmistrza 
Bogdanem Wołoszynem, sekretarzem Janem Biłasem oraz 
skarbnik Barbarą Maziarką, by wspólnie świętować ten dzień.
„Życzę wszelkiej pomyślności, wielu sukcesów w tej niełatwej 
i często wymagającej wielu poświeceń pracy, która jest służbą 

Święto pracowników socjalnych

człowiekowi. Niech źródłem Waszej radości i satysfakcji będą 
sukcesy ludzi, którym pomagacie przezwyciężyć życiowe 
trudności" - takie życzenia burmistrz Andrzej Wyczawski skie-
rował do dyrekcji i pracowników MOPS. Na ręce dyrektora Sta-
nisława Słoty oraz jego zastępcy Pawła Niemkiewicza w for-
mie listu przekazał je zastępca burmistrza Bogdan Wołoszyn. 
W trakcie spotkania dyrektor jarosławskiego MOPS-u wręczył 
dyplomy uznania oraz kwiaty pracownikom podległej sobie 
jednostki, za wyróżniającą się pracę zawodową w mijającym 
roku: Alicji Drabik, Annie Drewniak, Grażynie Gwóźdź, Teresie 
Suchożak, Annie Besińskiej, Iwonie Stefanowskiej, Karolinie 
Sobień-Nietrzeba oraz Barbarze Kwaśniak.

                                                                                           Monika Polita

Pomaga gdy rodzina jest na życiowym zakręcie, wspiera i mobilizuje do aktywności i samodzielności w rozwiązywa-
niu problemów, wykorzystując siły tkwiące zarówno u potrzebujących pomocy, jak i w otaczających ich środowiskach.  
O kim mowa? Pracownik socjalny. 21 listopada obchodził swoje święto.
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Zaniedbane tereny przy ulicy Grodzisz-
czańskiej przestaną straszyć i zostaną 
zagospodarowane. Akt notarialny, który 
został podpisany 23 listopada przypie-
czętował dokonanie sprzedaży. 

To kolejna, po placu przy ulicy Pie-
karskiej transakcja zmierzająca do 
powstania nowej inwestycji, która 

została w ostatnim czasie sfinalizowa-
na przez burmistrza Andrzeja Wyczaw-
skiego. Działka o łącznej powierzchni 
1.7869 ha została sprzedana w drodze 
przetargu nieograniczonego ustnego 

- Powstaną kolejne miejsca pracy - mówi burmistrz Andrzej Wyczawski

Grodziszczańska przestanie straszyć

za 3 450 160 zł. Przetarg wygrała spółka 
TANKPOL – R. Mosio i Wspólnicy s.j. ze 
Szczucina. – Pozyskanie potencjalne-
go inwestora nie jest rzeczą prostą, ale 
nasze kroki i działania marketingowe 
mają na celu wychodzić naprzeciw, tym 
wszystkim którzy chcieliby inwestować 
i prowadzić działalność w naszym mie-
ście. Cieszę się, że sprawa terenów przy 
ulicy Piekarskiej, a teraz Grodziszczań-
skiej jest już załatwiona. Dzięki obydwu 
inwestycjom powstaną nowe miejsca 
pracy, wymiernym skutkiem będą też 
wpływy z tytułu podatków do kasy mia-

sta – mówi burmistrz Wyczawski. Teren 
wokół rozpoczętej niegdyś budowy cie-
płowni, nieopodal ogródków działko-
wych przez blisko 20 lat był zaniedbany, 
a teraz wreszcie zmieni swoje oblicze. 
Nowy właściciel zamierza wybudować 
tam centrum handlowe, z pełną infra-
strukturą i zapleczem w skład którego 
wejdą dwa budynki o powierzchni użyt-
kowej 4 tys. m2 i 9 tys. m2, połączone 
drogami z ulicą Krakowską oraz Gro-
dziszczańską.

iks
FO

T.
 T

. S
TR

ZĘ
BA

ŁA
  



w
w

w
.ja

ro
sl

aw
.p

l/b
iu

le
ty

n

  NR 9/2011 13

Obchody rozpoczęły się od Mszy św. pod przewodnictwem 
ks. bpa Mariana Rojka. W uroczystości uczestniczył zastępca 
burmistrza Bogdan Wołoszyn oraz przewodniczący RM Jaro-
sław Pagacz. Następnie w parku przyklasztornym odbyło się 
oficjalne nadanie imion drzewom, które uchwałą Rady Miasta 
ustanowione zostały pomnikami przyrody. Sosna wajmutka 
otrzymała imię „Marcelina Darowska", tulipanowiec amerykań-
ski -  „Jan Paweł II", cis pospolity - „Jacek". Inicjatorem przedsię-
wzięcia był Jacek Hołub - długoletni przewodnik turystyczny, 
społecznik. Jak zapisano w akcie nadania imion: „ustanowie-
nie po raz pierwszy w historii miasta Jarosławia drzew pomni-
kami przyrody ma na celu ich ochronę jako tworów przyrody 
ożywionej, charakteryzujących się wyjątkowymi walorami 
przyrodniczymi (...) symboliczny akt nadania traktowany jest 
jako wyraz hołdu i pamięci o wielkich Polakach: bł. Janie Paw-
le II i bł. M. Darowskiej, ich osobowości, życiu, umiłowaniu 
człowieka i przyrody". Sporządzony dla pamięci przyszłych 
pokoleń dokument został złożony przez ks. bpa Mariana Roj-
ka w korzeniach drzewa. Na zakończenie uczniowie wystąpili 
w przygotowanym programie artystycznym. 
                                                                                     Monika Polita

Związek Harcerstwa Polskiego Komenda hufca im. Czesławy 
„Baśki” Puzon w Jarosławiu obchodził jubileusz 100-lecia. 

Pierwsza drużyna harcerska w Jarosławiu została założo-
na w 1911 roku przy I Gimnazjum.  Główne uroczysto-
ści 100-lecia, w których uczestniczyli burmistrz Andrzej 

Wyczawski i sekretarz Jan Biłas odbyły się 1 października  
w budynku „Gwiazdy". Wcześniej w jarosławskiej Kolegiacie od-
prawiona została Msza św. w intencji harcerzy, następnie wszy-
scy przemaszerowali pod pomnik Czesławy Puzon ps. „Baśka", 
patronki Hufca Jarosław, gdzie został odegrany Harcerski Hymn  
i złożono kwiaty. Podczas akademii komendant jarosławskie-
go hufca dh Jagoda Dryś wręczyła pamiątkowe medale bur-
mistrzowi Andrzejowi Wyczawskiemu i sekretarzowi Janowi 
Biłasowi oraz przewodniczącemu Rady Miasta Jarosławowi 
Pagaczowi. Na odbywającej się 2 dni później Sesji Rady Mia-
sta medal wręczony został również zastępcy burmistrza Bog-
danowi Wołoszynowi. Od burmistrza Wyczawskiego komen-
dant hufca w Jarosławiu otrzymała natomiast list gratulacyjny  
i okolicznościową statuetkę. - Cieszę się, że nasza współpraca  
z harcerzami przebiega pomyślnie. W tym uroczystym dniu 
życzę wszystkim członkom Hufca Ziemi Jarosławskiej dalszych 
sukcesów w działalności, następnych pięknych jubileuszy oraz 
pielęgnowania i kultywowania tradycji Polskiego Harcerstwa - 
mówił burmistrz. W uroczytościach uczestniczyli także radny 
Antonii Lotycz, a także Małgorzata Bórzyńska z Urzędu Miasta. 
Po południu na Rynku zostało otwarte Miasteczko Harcerskie 
z historycznym namiotem, kawiarenką i obozowiskiem. Pra-
cowała też Radiostacja Harcerskiego Klubu Krótkofalowców 
działająca przy Komendzie Hufca ZHP w Jarosławiu o znaku 
SP8ZIV/8, której kierownikiem jest Zbigniew Guzowski - pro-
mując  uroczystości 100-lecia Jarosławskiego Harcerstwa ale  

i tradycje jarosławskiego krótkofalarstwa w tym i harcerskiego - 
ponad 25 lat działania harcerskiego klubu w Jarosławiu. Nie za-
brakło atrakcji dla dzieci i mieszkańców - gier, zabaw i pokazów 
pierwszej pomocy. Na zakończenie rozpalono harcerską watrę  
i zawiązano pożegnalny krąg. 

Tomasz Strzębała

100 lat ZHP  
w Jarosławiu

Na pamiątkę błogosławionej Marceliny Darowskiej
Siostry Niepokalanki z Jarosławia świętowały 26 październi-
ka setną rocznicę śmierci bł. M. Marceliny Darowskiej – zało-
życielki Zgromadzenia Sióstr Niepokalanego Poczęcia NMP. 

FOT. M. POLITA
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        X Regionalny Konkurs Recytatorski i Poetycki  
im. Jerzego Hordyńskiego rozstrzygnięty 

Blisko sześćdziesięciu recytatorów, twórców własnej po-
ezji uczestniczyło w zorganizowanym po raz dziesiąty Re-
gionalnym Konkursie Recytatorskim i Poetyckim im. Jerzego 
Hordyńskiego. 15 października poznaliśmy jego laureatów.

Konkurs ma na celu popularyzację twórczości Jerzego Hordyń-
skiego, jarosławskiego poety o bogatym dorobku literackim, 
a także rozwijanie i pogłębianie wiedzy o mieście i regionie. 
Jego ideą jest również promocja uzdolnionej młodzieży, da-
jąc jej szansę zaprezentowania własnej twórczości. W teksty 
cenionego poety zagłębili się uczniowie szkół gimnazjalnych, 
ponadgimnazjalnych, studenci oraz osoby dorosłe. Konkurs 
rozgrywany był w dwóch kategoriach: recytacja i debiut po-
etycki. W tym roku, to już dziesiąta edycja konkursu, który  
z roku na rok cieszy się większym zainteresowaniem. Tym ra-
zem wśród uczestników znalazły się osoby, które przyjechały 
do nas z Żyrardowa koło Warszawy. Imprezie patronują Pod-
karpacki Kurator Oświaty, Starosta Jarosławski oraz Burmistrz 
Miasta Jarosławia. A oto laureaci poszczególnych kategorii:
Kategoria recytacja / szkoły gimnazjalne: 
I miejsce Katarzyna Lis - Miejski Ośrodek Kultury w Jarosławiu, 
II miejsce Bartłomiej Wład - Publiczne Gimnazjum w ZS im. 
Jana Pawła II w Jarosławiu, III miejsce Patrycja Gawura - Zespół 
Szkół w Piwodzie. Wyróżnienia otrzymali uczniowie jarosław-
skich szkół:  Konrad Piotrowski  PG 2, Gabriela Bury i Milena 
Stec PG 1 oraz Greta Kasiak PG 3. Szkoły ponadgimnazjalne: 
I miejsce Hubert Matysiak - Młodzieżowy Dom Kultury w Ży-
rardowie, II miejsce Piotr Raganowicz-Macina - LO w Zespole 
Szkół w Sieniawie, III miejsce Magdalena Kulis - Młodzieżowy 

Dom Kultury w Żyrardowie. Wyróżnienia otrzymali:  Michał 
Kurek z LO w Zespole Szkół w Lubaczowie, Anita Wawrejko  
z Zespołu Szkół Spożywczych, Chemicznych i Ogólnokształcą-
cych w Jarosławiu, Jolanta Płocica z Zespołu Szkół Technicz-
nych i Ogólnokształcących  w Jarosławiu, Justyna Hawro z  II 
LO w Zespole Szkół w Łańcucie. W kategorii student - dorośli 
nagród nie przyznano. Kategoria debiut poetycki / szkoły gim-
nazjalne: I miejsce Agnieszka Tuleja - Gimnazjum Publiczne-
go w Pruchniku, II miejsce Berenika Potoczny - Publicznego 
Gimnazjum w Rokietnicy. Trzeciego miejsca i wyróżnień nie 
przyznano. Szkoły ponadgimnazjalne: I miejsce Karolina Gre-
lak - Zespołu Szkół w Sieniawie, II miejsce Patrycja Osmyk - LO  
w Zespole Szkół w Kańczudze, III miejsce Kinga Wierzbińska - 
LO w Zespole Szkół w Kańczudze.  Nagrodę publiczności ode-
brał Hubert Matysiak z Żyrardowa natomiast Joanna Potoczny 
z Jarosławia, za recytację wiersza autorstwa Jerzego Hordyń-
skiego pt. „Wodzowi w hołdzie" otrzymała nagrodę ufundo-
waną przez Antoniego Krausa - krewnego patrona konkursu. 
Okolicznościowe statuetki, dyplomy oraz książki laureatom 
wręczyli Podkarpacki Kurator Oświaty Jacek Wojtas, zastęp-
ca burmistrza Bogdan Wołoszyn oraz Wiceprzewodniczący 
Rady Miasta Marian Janusz. Stowarzyszenie Miłośników Ja-
rosławia ufundowało natomiast statuetkę za wkład pracy  
w organizację konkursu i długoletnią pracę w jego komisjach. 
Z rąk prezesa Dariusza Jasiewicza otrzymała ją Stanisława 
Szim. Muzycznymi akcentami imprezę uświetnili: Aleksan-
der Koziński (fortepian) z Państwowej Szkoły Muzycznej im.  
F. Chopina oraz Jerzy Gągoł (gitara - wokal) z Miejskiego 
Ośrodka Kultury w Jarosławiu. 

Marek Piotrowski  

Jerzy Hordyński, patron konkursu urodził się w Jarosławiu w 1919 
roku. Jako poeta zadebiutował w wieku 16 lat. Należał do czołowej gru-
py poetów przedwojennego Lwowa. W roku 1951 wydał pierwszy to-
mik wierszy, był to „Powrót do światła”, a następnie kolejne: „Wędrów-
ki”, „Pod znakiem wagi”, „Rozmowy z Chopinem”, w sumie 15. Ostatni 
tomik „Festyn” został wydany pośmiertnie. Utwory poety zostały 
przełożone na 13 języków. W 1964 roku Jerzy Hordyński osiedlił się  
w Rzymie, gdzie zmarł mając 79 lat.
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- Niech to Święto będzie dla nas z jednej strony dniem zadumy  
i refleksji, z drugiej zaś dniem radości i ogromnej odpowiedzial-
ności za przyszłość - podkreślał w trakcie swojego wystąpienia 
pod Krzyżem Golgoty Narodów burmistrz Andrzej Wyczawski. 
11 listopada obchodziliśmy 93 rocznicę odzyskania przez Polskę 
niepodległości. 

11 listopada 1918 roku Rada Regencyjna przekazała Józefowi 
Piłsudskiemu władzę wojskową i naczelne dowództwo pod-
ległych jej wojsk polskich. Niemcy skapitulowały, zakończyła 
się I Wojna Światowa. - To symboliczny moment. Święto Nie-
podległości stało się dla nas Polaków, dniem wyjątkowym. 

Dzień zadumy, refleksji i radości
Gromadząc się pod Krzyżem Golgoty Narodów; będącego 
symbolem odkupienia, przypominamy o udziale jarosławian 
w czynie niepodległościowym. Powinniśmy pamiętać o tam-
tych wydarzeniach, jak i o ludziach, którzy kiedyś dla nas tę 
niepodległość wywalczyli i później utrzymali mimo wielu 
przeciwności. Pamiętajmy, że najpiękniejsze, najbardziej zna-
czące karty naszej historii były rezultatem trwania przy ta-
kich wartościach jak Bóg, Honor, Ojczyzna - mówił burmistrz 
Wyczawski. Uroczyste obchody Święta Niepodległości w Ja-
rosławiu zainaugurowała odprawiona w Kolegiacie Msza Św.  
w intencji ojczyzny poprzedzona występem Chóru „Jaro-
sław". Wcześniej burmistrz Andrzej Wyczawski oraz jego za-

stępcy Bogdan Wołoszyn i Stanisław Misiąg,  
a także sekretarz Jan Biłas i przewodniczący 
Rady Miasta Jarosław Pagacz złożyli kwiaty 
pod tablicą upamiętniającą XX-letnią rocz-
nicę wyjścia z Ziemi Jarosławskiej Kompanii 
Legionowej w boje o wolność Ojczyzny usy-
tuowanej na budynku Miejskiego Ośrodka 
Kultury oraz pod Pomnikiem Przyjaźni Pol-
sko - Węgierskiej. Po Mszy Św. uczestnicy 
uroczystości przemaszerowali do Opactwa 
Sióstr Benedyktynek, pod Krzyż Golgoty Na-
rodów. Tutaj  po wciągnięciu flagi państwowej 
na maszt, odegraniu hymnu państwowego  
i okolicznościowych przemówieniach odbyło 
się zaprzysiężenie kandydatów na Strzelców,  
a na koniec przybyłe delegacje złożyły kwiaty. 

Tomasz Strzębała  

FOT. T. STRZĘBAŁA (3)
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Już po raz trzeci w tym roku, w sali ślu-
bów Urzędu Stanu Cywilnego miała 
miejsce wyjątkowa uroczystość. Sześć 
par, które przeżyły w jednym związku 
małżeńskim 50 lat odebrało z rąk Zastęp-
cy Burmistrza Miasta Jarosławia Bogda-
na Wołoszyna „Medale za Długoletnie 
Pożycie Małżeńskie”. Uroczystość odbyła 
się 27 października. 

M ałżeństwa świętujące 50  
i więcej wspólnie przeżytych 
lat nagradzane są w naszym 

kraju specjalnym odznaczeniem, ustano-
wionym ustawą z dnia 17 lutego 1960 r.  
o orderach i odznaczeniach, a włączo-
nym do obecnego systemu odznaczeń 
państwowych w 1992 r. „Medal za Długo-

letnie Pożycie Małżeńskie" przyznawany 
jest przez Prezydenta RP na wniosek wo-
jewody. - Na żaden medal nie pracuje się 
tak długo, przeszło 18 tysięcy 250 nocy 
i dni - mówiła witając Jubilatów Barba-
ra Bąk - Kierownik Urzędu Stanu Cywil-
nego. Właśnie tyle dni z sobą spędzili 
Państwo: Danuta i Mieczysław Klimczak, 
Józefa i Kazimierz Kulesza, Franciszka  
i Władysław Marmurowicz, Urszula i Ta-
deusz   Perykasza, Zofia i Tomasz Potasz 
(z Gminy Pawłosiów), Genowefa i Anto-
ni Wojtas oraz  dwie pary, które odebrały 
medale w późniejszym terminie: Helena  
i Waldemar Aab, a także Zofia i Jan 
Chmura (z Gminy Pawłosiów). Uroczy-
stość odbyła się w obecności zastępcy 
burmistrza Bogdana Wołoszyna, wójta 
gminy Pawłosiów Mariusza Renia oraz 

rodzin Jubilatów. Wraz z życzeniami 
kolejnych lat pożycia małżeńskiego w 
zdrowiu oraz serdecznej opiece osób 
najbliższych zastępca burmistrza wrę-
czył medale, dyplomy i kwiaty, nato-
miast wójt przekazał upominki. W imie-
niu burmistrza Andrzeja Wyczawskiego 
zastępca Bogdan Wołoszyn złożył rów-
nież serdeczne gratulacje i podzięko-
wania Jubilatom za wzorowy przykład 
jaki dają młodym jarosławianom. - Nie 
ma nagrody, która mogłaby być wy-
starczającym wyrazem wdzięcznością 
za trud włożony w wychowanie kolej-
nych pokoleń, za wspaniałą postawę 
i wspólnie przeżyte lata. Odznaczenie 
jest tylko symbolem. Życzę zdrowia, re-
alizacji dalszych planów i zamierzeń na 
każdy następny dzień oraz aby to dzi-
siejsze spotkanie pozostało na długo w 
Państwa pamięci - dodał zastępca bur-
mistrza. Miłym, muzycznym akcentem 
był występ solistki MOK Moniki Czarny 
pod kierunkiem Wiktora Maruta. Nie 
mogło zabraknąć również symbolicz-
nej lampki szampana. Była to już trzecia 
uroczystość wręczenia „Medali za Dłu-
goletnie Pożycie Małżeńskie" w 2011 r., 
zorganizowana w sali ślubów jarosław-
skiego Urzędu Stanu Cywilnego. Łącz-
nie ten piękny jubileusz świętowało 31 
par: w styczniu 9 par - w tym jedna ob-
chodząca Diamentowe Gody, w czerw-
cu 14 par, natomiast w październiku  
8 par małżeńskich. Wszystkim Jubilatom 
składamy serdeczne gratulacje! 

 Małgorzata Młynarska
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Złoty Jubileusz

11 listopada, koncertem galowym 
zakończył się Festiwal Piosenki Pa-
triotycznej i Żołnierskiej im. Michała 
Zielińskiego „Serce w plecaku”. Każ-
dy z laureatów zaprezentował swoje 
umiejętności publiczności zgroma-
dzonej w Miejskim Ośrodku Kultury.

 „Serce w plecaku” to tytuł piosenki, któ-
ra powstała w 1933 roku. Jej autorem 
jest Michał Zieliński, urodzony w Jaro-
sławiu podoficerem Wojska Polskiego. 
Służył w 3.  Pułku  Piechoty  Legionów, 
stacjonującym w naszym mieście.  Po 
wojnie był nauczycielem w szkole mu-
zycznej. Piosenkę jego autorstwa podczas 
II wojny światowej mieli na ustach Polacy 
walczący na wszystkich frontach. To wła-
śnie Michał Zieliński jest patronem jaro-
sławskiego Festiwalu Piosenki Patriotycz-
nej i Żołnierskiej. W tegorocznej edycji 
Festiwalu wzięło udział 8 zespołów i 20 

solistów. Podczas piątkowego koncertu 
ogłoszone zostały wyniki. W kategorii 
solistów szkół gimnazjalnych I miejsce 
zdobyła Aleksandra Lechocińska z Klubu 
5 Batalionu Strzelców Podhalańskich w 
Przemyślu, II miejsca nie przyznano, III 
miejsce - Angelina Zdybek z ZSO im. Ksią-
żąt Czartoryskich w Jarosławiu. Wyróż-
nienie przypadło Annie Dąbkowskiej z ZS 
im. Jana Pawła II oraz  Patrycji Adamiec z 
ZS w Piwodzie. Spośród solistów ze szkół 
ponadgimnazjalnych I miejsce wywalczy-
ła Magdalena Pamuła z Klubu 5 Batalionu 
Strzelców Podhalańskich w Przemyślu, II 
miejsce - Karolina Domagalska - Zespół 
Szkół Usługowo-Hotelarskich i Gastro-
nomicznych w Przemyślu, III miejsce 
- Paulina Chodzińska - ZSO im. Książat 
Czartoryskich w Jarosławiu. Wyróżnienie: 
Anna Kroczek - Klub Kotłownia przy ZSO 
im. Książąt Czartoryskich w Jarosławiu, 
Monika Czarny - LO im. M. Kopernika w 

Na żołnierską nutę
Jarosławiu.  Natomiast w kategorii zespoły  
I miejsce wywalczył zespół FICCO - Klub 
5 Batalionu Strzelców Podhalańskich w 
Przemyślu, II miejsce - zespół NSF - Klub 5 
Batalionu Strzelców Podhalańskich w Prze-
myślu. Wyróżnienia: Duet Alicja Jedynak  
i Justyna Kuczek - ZSO im. Książąt Czar-
toryskich w Jarosławiu, Grupa z Zespołu 
Szkół Technicznych i Ogólnokształcących 
im. Stefana Banacha w Jarosławiu. Nagro-
dy i gratulacje laureaci Festiwalu otrzymali 
z rąk burmistrza Andrzeja Wyczawskiego 
oraz dyrektor MOK – Teresy Piątek. Na 
koncercie galowym gościem była również 
córka kompozytora - Jadwiga Spiradek 
wraz z mężem. Festiwal został zorgani-
zowany przez Urząd Miasta Jarosławia, 
Miejski Ośrodek Kultury, Fundacja Pomo-
cy Edukacyjnej dla Młodzieży im. Heleny  
i Tadeusza Zielińskich w Jarosławiu. Nato-
miast patronatem honorowym objęło go 
Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie.

Monika Polita 
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Bezpieczna  

droga do szkoły 

Od 13 października 2011 r. jarosławska 
Straż Miejska, wspólnie z Komendą Po-
wiatową Policji rozpoczęła realizację 
kolejnej edycji przedsięwzięcia pn. "Bez-
pieczna droga do szkoły". 
    

BEZPIECZNA DROGA DO SZKOŁY 
to cykliczna akcja, która na stałe 
wpisała się  w ramy miejskiego 

programu poprawy bezpieczeństwa 
„Bezpieczny Jarosław". 
Dzieci w trakcie spotkań uczą się między 
innymi: jak bezpiecznie poruszać  się 
po drogach, jakie istotne znaczenie dla 
bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów 
ma noszenie kamizelek i elementów od-
blaskowych, jak bezpiecznie korzystać z 
placu zabaw, a także jak radzić sobie w 
trudnych sytuacjach występujących w 
szkole i w domu.  W roku bieżącym, pro-
gram skierowany jest do dzieci, uczniów 
klas 0, I i II jarosławskich szkół podsta-
wowych. Uczestnicy spotkań z funkcjo-
nariuszami Straży Miejskiej i Policji w ich  
w trakcie otrzymują elementy odblasko-
we oraz słodycze. Każdej odwiedzanej  
szkole, prelegenci przekazują również  
komplet 30 kamizelek odblaskowych 
dla najmłodszych uczniów. Akcję wspie-
rają, sponsor główny programu "Bez-
pieczny Jarosław"- PGNiG - Gazownia 
Jarosławska oraz PZU S.A. Ostatnim 
etapem przedsięwzięcia podsumowu-
jącym akcję jest konkurs plastyczny pod 
hasłem „Bezpieczna droga do szkoły", 
przeznaczony dla wszystkich dzieci. 
Konkurs, którego regulamin otrzymuje 
opiekun każdej odwiedzanej klasy, or-
ganizowany jest w dwóch kategoriach 
wiekowych. Dla dzieci - laureatów kon-
kursu, przewidziano okolicznościowe 
dyplomy oraz  nagrody rzeczowe. 

Katarzyna Gdyk

21 października 2011 r. w sali narad 
Urzędu Miasta Jarosławia odbyło się 
kolejne posiedzenie Rady Programowej 
„Bezpieczny Jarosław". 
    

Tematem wiodącym spotkania 
była ocena stanu bezpieczeństwa 
i porządku publicznego w naszym 

mieście na przestrzeni I półrocza 2011 r. 
Na spotkanie zostali zaproszeni prze-
wodniczący Rad Dzielnic z terenu 
miasta Jarosławia, przedstawiciele Ko-
mendy Powiatowej Policji, Komendy 
Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej 
oraz Straży Miejskiej. Spotkanie popro-
wadził Przewodniczący Rady Programo-
wej BJ Andrzej Pieszko, który na wstę-
pie powitał zebranych i złożył wyrazy 
podziękowania głównemu sponsorowi 
programu „Bezpieczny Jarosław" PGNiG 
- Gazowni Jarosławskiej za wsparcie fi-
nansowe oraz pozostałym sponsorom : 
PZU, Urzędowi Gminy Wiązownica, Sta-
rostwu Powiatowemu w Jarosławiu. W 
imieniu jarosławskich samorządowców 
głos zabrał zastępca burmistrza Bogdan 

Wołoszyn, który  w formie prezentacji 
multimedialnej przedstawił informację 
dot. oceny stanu bezpieczeństwa na te-
renie miasta i powiatu.  Przedstawiciele 
instytucji, zajmujących się utrzymaniem 
porządku i zapewnieniem bezpieczeń-
stwa w mieście (KP Policji, KP Państwo-
wej Straży Pożarnej, Straży Miejskiej, 
Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządza-
nia Kryzysowego) przedstawili ocenę 
zagrożeń bezpieczeństwa i porządku 
publicznego w I półroczu 2011, a tak-
że poinformowali o przedsięwzięciach 
realizowanych i planowanych w naj-
bliższym okresie do realizacji. Uczestni-
czący w spotkaniu przedstawiciele Rad 
Dzielnic poruszyli kwestię współpracy 
z Policją i Strażą Miejską oraz przedsta-
wili własne sugestie dot. podjęcia nie-
zbędnych działań w zakresie  poprawy 
bezpieczeństwa i porządku na terenie 
poszczególnych dzielnic miasta. Uczest-
niczący w spotkaniu Jan Biłas - Sekretarz 
Miasta, przedstawił  zebranym informa-
cję dot. działalności Miejskiego Zespołu 
Zarządzania Kryzysowego. 

Katarzyna Gdyk

16 listopada w jarosławskim Urzędzie Miasta odbyło się po-
siedzenie Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego,  
w czasie którego omawiano gotowość jednostek odpowie-
dzialnych za działania związane z przygotowaniem do ewen-
tualnych zagrożeń w nadchodzącym okresie zimowym. - Tego 
typu spotkania organizowane są co roku. Pod przewodnic-
twem Szefa Miejskiego Zarządzania Kryzysowego, z udziałem 
miejskich, powiatowych i wojewódzkich jednostek organiza-
cyjnych, przedstawicieli służb, inspekcji i straży wchodzących 
w skład zespołu, omawiane są najważniejsze zadania stojące 
przed odpowiednimi służbami. Chcemy, aby miasto było do-

brze przygotowane do nadchodzącej zimy – mówi burmistrz 
Andrzej Wyczawski. W trakcie spotkania zostały poruszone ta-
kie zagadnienia jak: zapewnienie właściwych warunków byto-
wych i wyżywienia osobom bezdomnym, zimowe utrzymanie 
dróg i chodników na terenie miasta, zapewnienie właściwego 
stanu bezpieczeństwa obiektów mieszkalnych i wielkopo-
wierzchniowych oraz ciągłości w dostawie wody i ogrzewania 
do mieszkań. Została także omówiona kwestia współpracy 
poszczególnych służb w sytuacji szczególnie trudnych warun-
ków meteorologicznych.

Chcemy być dobrze przygotowani...

Posiedzenie Rady Programowej  
„Bezpieczny Jarosław” 
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W dniu 17 listopada br. w Centrum Kultury i Promocji w Jaro-
sławiu zorganizowana została Konferencja pod hasłem „Pro-
wadzę – jestem trzeźwy” w ramach wspólnej akcji Urzędu Mia-
sta Jarosławia i Starostwa Powiatowego w Jarosławiu.

Wkonferencji, w roli prelegentów,  udział wdzieli 
pracownicy naukowi z Państwowej Wyższej Szkoły 
Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu dr Piotr Dłu-

gosz, dr Katarzyna Stasiuk,  mgr  Marcin  Sowiński,  trenerzy  
Strefy  Młodzieży  SWPS  w Warszawie Małgorzata Ohme  
i Marcin Pozdał, przedstawicielki TNS OBOP Katarzyna i Ju-
styna Furman, pracownik Poradni Psychologiczno-Peda-
gogicznej w Jarosławiu Aleksandra Pawlak, funkcjonariusz 

Powiatowej Komendy Policji  
w Jarosławiu Ryszard Tyka, oraz  
dziennikarz Gazety Wyborczej 
Bartosz Węglarczyk. Uczestników 
spotkania, w imieniu burmistrza 
miasta Jarosławia, przywitał Bog-
dan Wołoszyn z-ca burmistrza.  
W trakcie Konferencji omówio-
ne zostały m.in. wyniki tego-
rocznych  badań ankietowych, 
przeprowadzonych wśród jaro-

sławskiej młodzieży, których tematem była kwestia nadużywania 
alkoholu przez młodych ludzi, oraz problem źródeł społecznego 
przyzwolenia na prowadzenie pojazdów pod wpływem alkoho-
lu. Prelegenci w trakcie swoich wystąpień, na podstawie prowa-
dzonych badań  i doświadczeń, prezentowali skalę problemu, 
jakim jest  prowadzenie pojazdów po spożyciu alkoholu oraz 
społeczne przyzwolenie na ten proceder, zarówno w wymia-
rze lokalnym jak też ogólnopolskim. W trakcie wystąpień formu-
łowane były również opinie w kwestii sposobów radzenia sobie 
z problemem, w szczególności w środowisku młodzieżowym. 
Uczestnikami Konferencji, licznie przybyłymi na spotkanie, byli 
przedstawiciele lokalnych władz samorządowych, dyrektorzy  
i pedagodzy z jarosławskich placówek oświatowych, członkowie 
organizacji, instytucji, służb zainteresowanych problematyką 
uzależnień alkoholowych, oraz bezpieczeństwa  i trzeźwości na 
drodze. Organizatorzy Konferencji składają serdeczne podzię-
kowania dla Zespołu teatralnego „Plaster", pod kierownictwem 
instruktora MOK Pawła Sroki, który zaprezentował interesujący 
występ happenerski,  nawiązujący swoją treścią do tematyki 
konferencji oraz młodzieży Zespołu Szkół Plastycznych w Jarosła-
wiu, która przygotowała prace tematyczne, wystawione w cza-
sie trwania konferencji w holu Centrum Promocji i Kultury.                                                                                            

Katarzyna Gdyk

„Prowadzę - jestem trzeźwy”
FO
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5 sierpnia 1772 r. w Petersburgu nastąpiło podpisanie traktatów 
dotyczących pierwszego rozbioru Rzeczypospolitej, przy czym 
już w 1770 r. Austria samorzutnie przejęła Spisz i powiaty 
nowotarski, nowosądecki i czorsztyński. W maju 1772 r. do 
Jarosławia wkroczyły wojska „Jego Cesarskiej Mości” i miasto 
znalazło się pod zaborem austriackim. Nie było już potężnym 
ośrodkiem handlowym czy rzemieślniczych, jednak co do 
zasobności i wielkości należało do największych miast Galicji (w 
1780 r. Jarosław liczył 11 000 mieszkańców, dla porównania Lwów 

Czy Straż Miejska ma tylko 20 lat? - cz. II

Bogusław Ryzner

POLICJA MIEJSKA W JAROSŁAWIU *

*Artykuł jest fragmentem większej rozprawy, której oryginał znajduje się w posiadaniu autora. Oparty został na materiałach archiwalnych pozostających w zbiorach Archiwum 
Państwowego w Przemyślu,  publikacjach drukowanych oraz czasopismach. Ze względu na ograniczone miejsce w Biuletynie przypisy zostały pominięte.
 

17 000 mieszkańców). Zasobny był aż w jedenaście kościołów, 
siedziby miały tutaj cztery zakony z bogatym inwentarzem, 
do których należały liczne okoliczne wioski i folwarki, cechy 
rzemieślnicze, a także osiedlone rodziny bogatych kupców. 

Grabieże i łupiestwo

Żadne miasto zajęte przez Austrię nie poniosło takich strat 
jak Jarosław. Konfiskaty za czasów Marii Teresy i Józefa II, czy 
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rekwizycje za Franciszka II dla miasta były odebrane jako grabież 
i łupiestwo. Żeby zobrazować wartość całego zagrabionego 
majątku trzeba zapoznać się z przebiegiem i zakresem konfiskat 
przeprowadzonych w mieście, a mianowicie: 1773 r. - zniesienie 
zakonu Jezuitów i konfiskata majątku; 1782 r. - wydalenie 
Benedyktynek i zajęcie posiadłości oraz części skarbca kolegiaty 
Wszystkich Świętych, zniesienie bractw religijnych i zajęcie ich 
fundacji; 1788 r. - zniesienie zakonu Franciszkanów, sprzedaż 
klasztoru i majątku, zniesienie kościoła św. Zofii na Przygrodziu, 
sprzedaż kościoła św. Ducha; 1800 r. - zajęto fundacje, dochody 
i majątek kolegiaty Wszystkich Świętych, zagrabiono srebra ze 
świątyni; 1810 r. - sprzedaż reszty skarbca kolegiaty; 1817 r. - 
przeprowadzono rekwizycje srebra po kościołach i u mieszkańców 
miasta. 

Kibitka i bluzy 

Pierwszym zapisem zachowanym w Aktach Dawnych Miasta 
Jarosławia przechowywanych w Państwowym Archiwum w 
Przemyślu jest zapis świadczący o pierwszych potrzebach policji 
miejskiej, a mianowicie „sprawienia kibitki dla policji miejskiej” 
uchwalony na posiedzeniu 14 czerwca 1869 r. oraz protokół z 
posiedzenia Rady Miasta z 20 grudnia 1869 r. gdzie na wniosek 
Zwierzchności Gminnej zapisany pod liczbą L.2491 jest zakup 
mundurów, bielizny i obuwia dla policji miejskiej na rok 1890. W tym 
właśnie protokole pojawia się liczba 12 policjantów zatrudnionych 
w służbie miasta. W 1871 r. pojawił się problem związany z krojem 
mundurów i materiałem wykorzystanym do ich uszycia. Rada 
Miasta na posiedzeniu z dnia 5 czerwca tego roku pod liczbą L.936 
na relację nadzoru policji „o potrzebie sprawienia bluz dla policji 
miejskiej, w sposób jak takowe wojsko i wszystka policja po 
innych miastach już noszą, z materii wełnianej” jednogłośnie 
sprawienie uchwaliła. Na posiedzeniu Rady Gminnej w dniu 
22 stycznia 1872 r. uchwalono zgodnie z wnioskiem nadzoru 
policji sprawienie z granatowego sukna kabatów i kasków 
policji miejskiej. Jednak nie wszystkie sprawy były tak sprawnie 
załatwiane. Przykład stanowi wniosek złożony przez sekcję 
skarbową o zakupie strzelby dubeltówki dla policji miejskiej 
potrzebnej w celu wytrzebienia pojawiających się wściekłych 
psów. Rada Miejska w protokole z dnia 2 kwietnia 1889 r. 
postanowiła przejść nad tym wnioskiem do porządku dziennego.

Dietzius reguluje

W chwili, gdy burmistrzem miasta został dr Adolf Dietzius sprawy 
z funkcjonowaniem miasta jak i urzędu zaczęły nabierać formy 
uregulowanej, pojawia się budżet, a w nim konkretne kwoty 
przeznaczone na zdania gminy, w tym bezpieczeństwo publiczne. 
Regulacje w ratuszu przeprowadzono na posiedzeniu Rady 
Miejskiej 3 grudnia 1891 r., gdzie w przyjętej uchwale zapisano 
m.in.: „Wszyscy urzędnicy przy Magistracie i zakładach miejskich 
w Jarosławiu bądź stale, bądź prowizorycznie umieszczeni, mają 
charakter urzędników miejskich”. Inna uchwała również z tego 
dnia stwierdzała w paragrafie pierwszym, że stała służba miejska 
w Jarosławiu składa się ze straży policyjnej (bezpieczeństwa), 
straży pożarnej, służby przy urzędach i zakładach miejskich. 
W skład straży policyjnej wchodził: jeden wachmistrz, jeden 
sierżant, dwóch kaprali, osiemnastu żołnierzy policyjnych, 
prócz tego do etatu służby policyjnej dwóch konwojentów 
szupaśniczych (pachołków). Z biegiem lat uchwały te oczywiście 
ulegały zmianom i korektom, o czym świadczy uchwala z dnia 19 
listopada 1903 r., która wprowadziła zmiany o etatach i poborach 
urzędników miejskich w Jarosławiu.

Dobudowane areszty

Po reorganizacji policji zarząd miasta podjął decyzję o dobudowaniu 
przy Ratuszu aresztów miejskich na podstawie projektu architekta 
Talowskiego. W czasie posiedzenia Rady w dniu 25 kwietnia 
1899 r. część radnych uważała, że parterowa dobudówka 

zepsuje wygląd ratusza, jednak opinia architekta Talowskiego: 
„ta dobudówka uzupełni gmach, nie szpecąc jego w całości” 
przekonała Radę, która uchwaliła budowę aresztów miejskich. Do 
tego projektu powrócono ponownie przy podejmowaniu decyzji 
o dobudowie skrzydła po zachodniej stronie ratusza. Oprócz 
Karola Gaberlika – inspektora Policji Miejskiej - przewijają się 
nazwiska innych strażników miejskich, a to głównie z powodu, 
że wielokrotnie starali się o zapomogi, które Rada Miasta 
przydzielała. Wśród wymienianych osób padają takie nazwiska: 
kapral Lisowski, szeregowy Jan Bereza, Jan Szymański, Kazimierz 
Kotez, kapral Józef Markowski, Kazimierz Kołcz, Jędrzej Lewnis, 
Marek Szklarski, Sebastian Kotnik, Błażej Biedroń, Jędrzej Lens, 
Antoni Jaremkiewicz, Antoni Wojciechowski, Antoni Stok, Jan 
Śliwiński, Szymon Kamiński. 

Okres I Wojny Światowej

I Wojna Światowa doprowadziła do tego że wielu mężczyzn 
mieszkańców miasta zostało wcielonych w szeregi wojsk zaborczych 
i niejednokrotnie walczyli stając naprzeciw siebie w szeregach 
wrogich armii. Jarosławianie oczekiwali chwili, by walczyć o 
wolność, by być wolnymi. Sytuację wyśmienicie obrazuje parafraza 
pieśni legionowej: „Bo taki los zrządził nam Bóg, Że my nie wiemy, 
kto nasz wróg”. Policja Miejska stanęła przed nie lada wyzwaniem 
gdy elity miasta ewakuowały się do Wiednia, część policjantów 
została wcielona do armii, praktycznie wszystko pogrążało 
się w destrukcji, nieładzie. Władze powiatowe napominały o 
obowiązkach władze prześwietnego Magistratu. Pismem z dnia 
4 sierpnia 1914 r.  „ … z powodu mobilizacji bywają w znacznym 
stopniu zanieczyszczone place publiczne i ulice podwórza 
domów … wzywam Magistrat ażeby ze zdwojoną energią nad 
utrzymaniem czystości i porządku i winnych zanieczyszczania 
pociągał do surowej odpowiedzialności…”. W takiej sytuacji 
znalazło się społeczeństwo w październiku 1918 r., w wyniku 

Policja przed budynkiem Starostwa. FOT. ze zbiorów B. RYZNERA
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Takie cele przyświecały projektowi realizowanemu wspólnie przez Pol-
ski Czerwony Krzyż – Zarząd Rejonowy w Jarosławiu oraz Burmistrza 
Miasta Jarosławia. Podsumowanie działań w tym zakresie odbyło się 18 
listopada w Sali lustrzanej Centrum Kultury i Promocji.

Projekt realizowany przy wsparciu finansowemu Gminy Miejskiej 
Jarosław skierowany był zarówno do dzieci i młodzieży jarosław-
skich szkół jak i osób dorosłych. Obejmował szereg działań takich 

jak prelekcje, pokazy i szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy 
oraz rozmowy na temat honorowego dawstwa krwi. Na zakończenie 
etapu dotyczącego honorowego krwiodawstwa zorganizowano kon-
kurs międzyszkolny dla uczniów szkół  średnich w formie testu, pozwa-

sytuacji jaka wywiązała się na frontach w nocy 31 października 
1918 r. Jarosław jako jedno z pierwszych miast galicyjskich 
zrzucił z siebie austriackie jarzmo niewoli. 1 listopada 1918 r. po 
146 latach niewoli ludność znalazła się już w wolnym państwie 
Polskim.

Straż Obywatelska, Municypalna, Miejska…

Jednak nie kończyła się walka o wolność i suwerenność. Z 
powodu bliskości frontu ukraińskiego w mieście powołano 
Miejską Straż Obywatelską, którą dowodził prof. K. Skarbowski, ta 
po rozwiązaniu przekazała swe kompetencje Wojskowej Służbie 
Bezpieczeństwa. Dokumentem, który ten temat przybliża jest 
sprawa z 1920 r. oddania przez Wojskową Straż Policyjną lokalu 
zajmowanego w ratuszu oraz konieczność jego wyremontowania. 
Przełom nastąpił w 1919 r. w którym została powołana do życia 
Policja Państwowa. Tworzenie nowej policji wprowadziło wiele 
zamieszania, miasta nie wiedziały jak traktować nowe służby 
i co zrobić ze starymi służbami miejskimi – Policją Miejską. 
Dokumentem związanym z tym problemem jest zapytanie miasta 
Gorlice o podjęte decyzje w sprawie likwidacji policji miejskiej i 
skutkach finansowych. Odpowiedź brzmiała, że miasto Jarosław 
zgodziło się na przejęcia służby bezpieczeństwa przez Policje 
Państwową z powodu niemożności skompletowania korpusu 

policyjnego, który w ciągu wojny został znacznie zredukowany, 
bądź to z powodu powołania członków korpusu do służby 
wojskowej, bądź też z powodu dobrowolnego wystąpienia 
ze służby. Policja Państwowa na początku przejęła w mieście 
wyłącznie służbę bezpieczeństwa z czasem też inne agendy, 
policji sanitarnej, targowej i biuro meldunkowe, przejmowani 
zostali też policjanci z ratusza. W piśmie z 10 kwietnia 1920 r. 
skierowanym do Magistratu miasta przez Powiatową Komendę 
Policji Państwowej w Jarosławiu czytamy: „Celem wzmocnienia 
stanu osobowego komisariatu Policyi Państwowej w Jarosławiu 
przyjmie powyższa komenda zbędnych funkcyonaryuszy 
tamtejszej policyi miejskiej na etat Policyi Państwowej”.
Inspektor Policji Miejskiej pozostawał nadal w kontakcie z Policją 
Państwową, z tym że prowadził tylko agendy szupaśnicze, policję 
budowlaną i inne nie wchodzące w zakres działania policji 
państwowej. W sierpniu 1920 r. pozostało w służbie już tylko 
sześciu funkcjonariuszy. Policja Państwowa przejęła całkowicie 
zakres działania Policji Miejskiej, co spowodowało jej całkowitą 
likwidację, był to ostatni etap działania Policji Miejskiej. Dopiero 
po siedemdziesięciu latach w 1990 r., w nowej niepodległej 
Polsce wrócono do idei Policji Miejskiej. W Jarosławiu powołano 
ją do życia 1 lipca 1991 r. jako Policję Municypalną  - Straż Miejską, 
ale tą historię już wszyscy znamy.

lającego utrwalić wiedzę i sprawdzić jej poziom. 
Ku zadowoleniu organizatorów młodzież wykazała 
się  dużą znajomościa zagadnienia, dlatego by móc 
wyłonić zwycięzcę podczas piątkowego spotkania 
została przeprowadzona dogrywka. Ostatecznie na 
29 pytań najlepiej odpowiedzieli uczniowie Zespołu 
Szkół Drogowo - Geodezyjnych i  Licealnych zajmu-
jąc tym samym I miejsce. II miejsce ex aequo zajęli 
uczniowie z Zespołu Szkół Spożywczych, Chemicz-
nych i Ogólnokształcących oraz Zespołu Placówek 
Oświatowo - Wychowawczych, natomiast III miejsce 
zdobył Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształ-
cących. Zostały przyznane także trzy wyróżnienia 
dla Zespołu Szkół Licealnych i Technicznych, Ze-
społu Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących, 
Zespołu Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących. 
Dla nagrodzonych grup oraz ich opiekunów przy-
gotowane zostały dyplomy i upominki. Popularyza-
cję idei honorowego krwiodawstwa oraz promocję 
zasad udzielania I pomocy poparł burmistrz Andrzej 
Wyczawski. Biorąc udział w spotkaniu podsumowu-
jącym projekt życzył wszystkim uczestnikom, aby 
zdobytą wiedzę przekazywali dalej, ponieważ jest 
to istotne dla ratowania nie tylko naszego życia, ale 
również naszych bliskich. Prezesowi ZR PCK Janowi 
Potoniec oraz wszystkim pracownikom podzięko-
wał i złożył gratulacje. - Mam nadzieję, że inicjaty-
wa będzie się rozwijała - dodał burmistrz. Podczas 
piątkowego spotkania zostały także wydane unijne 
certyfikaty po zakończeniu II edycji  szkoleń z za-
kresu I pomocy, w których tym razem wzięła udział 
młodzież oraz naczelnicy i pracownicy Urzędu 
Miasta. W ubiegłym roku takim szkoleniem zostali 
objęci dyrektorzy i prezesi jarosławskich zakładów 
pracy.

Małgorzata Młynarska

Idea honorowego krwiodawstwa
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2 października członkowie Towarzystwa 
Przyjaciół Anny Jenke oraz sympatycy 
Sługi Bożej uczestniczyli w sympozjum 
popularyzującym jej postać. 

Uroczystość została zainauguro-
wana w jarosławskiej Kolegiacie 
Mszą św. koncelebrowaną pod 

przewodnictwem  Moderatora Ruchu 
Apostolstwa Młodzieży Archidiece-

zji Przemyskiej, księdza Jana Mazurka. 
Następnie uczestnicy spotkania uda-
li się do Miejskiego Ośrodka Kultury, 
gdzie odbył się wykład ks. prof. dr hab. 
Tadeusza Guza. „Połóżmy tamę zapro-
gramowanemu złu" pod takim hasłem 
przebiegało sympozjum. Uroczystość 
prowadziła Prezes Towarzystwa Przy-
jaciół Anny Jenke w Jarosławiu, Ewa 
Dziaduś. Z programem artystycznym 

Sympozjum w Towarzystwie Przyjaciół Anny Jenke

Współpraca  
z Uczelnią 

12 grudnia burmistrz Andrzej Wyczaw-
ski spotkał się z Rektorem Państwowej 
Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicz-
nej w Jarosławiu Wacławem Wierzbień-
cem oraz przedstawicielami uczelni. 

Rozmowy dotyczyły zorganizo-
wania imprezy plenerowej pod 
roboczym tytułem „Majowe dni 

polsko-słowackie” oraz Juwenaliów. W 
spotkaniu uczestniczył także Dawid La-
sek, wiceprezes Zarządu Stowarzyszenia 
Euroregion Karpacki Polska. Dyskuto-
wano nad kwestią organizacyjną takie-
go wydarzenia i wstępnie ustalono, że 
impreza miałaby się odbyć pod koniec 
maja przyszłego roku. – Współpraca 
miasta i uczelni może nieść ze sobą wie-
le korzyści zarówno dla naszych miesz-
kańców jak i społeczności akademickiej 
– podsumował burmistrz Wyczawski.

iks

wystąpili uczniowie Gimnazjum im. 
Anny Jenke z  Błażowej, którzy zapre-
zentowali swoje umiejętności wokalnie 
i tanecznie. Po wykładzie księdza Guza 
odbyła się dyskusja. Jako pierwszy głos 
zabrał burmistrz Andrzej Wyczawski, 
który uczestniczył w spotkaniu wraz  
z małżonką. Na zakończenie, siostra dr 
Bernadeta Lipian podziękowała przyby-
łym gościom za wspieranie idei patronki 
Towarzystwa.

Monika Polita

FOT. T. STRZĘBAŁA (2) 

FOT. M. POLITA (2) 
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W pierwszej dekadzie czerwca 2010 r. 
został ogłoszony konkurs pn. „Przekra-
czamy Granice”, skierowany m.in. do 
wszystkich Uniwersytetów Trzeciego 
Wieku Województwa Podkarpackiego. 
Jego celem było rozpropagowanie idei 
aktywnej „jesieni życia” oraz zachęcania 
osób starszych do aktywnego uczest-
nictwa w życiu społecznym i kultural-
nych Województwa Podkarpackiego. 
Tematyka konkursu dotyczyła inter-
pretacji słów „Przekraczamy Granice”  
i wymyślenia swojego hasła. Moje ha-
sło brzmiało „Dworzec nadziei”. Wyniki 
konkursu zostały ogłoszone na stronie 
internetowej eurodeputowanej Elżbiety 
Łukacijewskiej – współorganizator kon-
kursu oraz w lokalnych mediach. Oceny 
prac konkursowych dokonało dziewię-
cioosobowe jury. Dla laureatów została 
ufundowana wycieczka do Parlamentu 
Europejskiego w Brukseli lub w Stras-
burgu. W dniach 18-22 września 2011 r. 
na zaproszenia europoseł E. Łukacijew-

skiej do Brukseli udała się grupa studen-
tów „seniorów” Uniwersytetów Trzecie-
go Wieku oraz młodzieży - laureatów z 
Podkarpacia. Wśród laureatów konkursu 
znalazła się Helena Marmurowicz – wi-
ceprezes Stowarzyszenia Jarosławskie-
go Uniwersytetu Trzeciego Wieku przy 
PWSTE. Uczestnicy wyjazdu zwiedzili 
siedzibę Parlamentu Europejskiego, 
uczestniczyli w prelekcji zorganizowanej 
w Domu Polski Wschodniej. Głównym 
punktem wyjazdu była obecność na uro-
czystym otwarciu wystawy „Innowacyj-
ne Podkarpacie”. Na zakończenie pobytu  
w stolicy Unii Europejskiej grupa stu-
dentów Uniwersytetu Trzeciego Wieku 
zwiedziła najważniejsze zabytki, pozna-
ła najbardziej urokliwe zakątki stolicy. 
Wizyta w „sercu Europy” była dla uczest-
ników konkursu wielkim przeżyciem. 

Laureatka konkursu
Helena Marmurowicz

fot. Piotr Woźnica

Wizyta w „Sercu Europy”Światowy Dzień  
Walki z Cukrzycą
14 listopada obchodzony był Świato-
wy Dzień Walki z Cukrzycą. Z tej okazji, 
dzień po światowych obchodach człon-
kowie Stowarzyszenia Diabetyków Koło 
Terenowe w Jarosławiu spotkali się by 
wspólnie rozmawiać o tej trudnej i prze-
wlekłej chorobie.

W trakcie spotkania referat wy-
głosił Leon Peszko - wiceprezes 
Stowarzyszenia. Przypomniał 

w nim o historii powstania insuliny oraz 
o niepokojących statystykach doty-
czących zachorowalności na cukrzycę. 
Obecny na uroczystości burmistrz An-
drzej Wyczawski podziękował człon-
kom Stowarzyszenia za podejmowanie 
inicjatyw sprzyjających propagowaniu  
i uświadamianiu społeczeństwa o isto-
cie tej choroby cywilizacyjnej. Złożył 
również na ręce prezesa Stowarzysze-
nia Diabetyków, Grzegorza Grabonia 
okolicznościowy list gratulacyjny.

Nieprzypadkowo 14 listopada Świa-
towa Organizacja Zdrowia przy ONZ 
ustanowiła dniem zwiększania świa-
domości społecznej na temat cukrzy-
cy. Właśnie 14 listopada 1891 roku 
urodził się Frederick Banting, który 
wraz Charles'em Bestem odkrył insu-
linę, co wkrótce okazało się przeło-
mem w leczeniu cukrzycy. W 1923 za 
to odkrycie otrzymał Nagrodę Nobla. 
W tym roku mija 90 lat od odkrycia in-
suliny. Według najnowszych danych,  
w Polsce na cukrzycę cierpi 2,6 mln osób. 
Z chorobą wykrytą żyje 1,6 mln osób,  
a prawie milion choruje, ale o tym nie 
wie. Na świecie liczba chorych na cu-
krzycę szacowana jest już na prawie 
300 mln, a Międzynarodowa Federacja 
Diabetologiczna oblicza, że w 2030 r. ta 
choroba może dotknąć nawet 435 mln 
osób.                                             Monika Polita 
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Wizyta w „Sercu Europy”

Przy ulicy Benedyktyńskiej w Jarosławiu, prowadzącej do 
dawnego opactwa panien benedyktynek, usytuowana jest 
skromna w architektonicznej formie, murowana kapliczka  
z figurą św. Jana Nepomucena. Z uwagi na neobarokową sty-
listykę datowana była dotychczas na przełom XIX i XX wieku. 
Przeprowadzony w przeciągu ostatnich dwóch lat remont  
i konserwacja rzeźb z kapliczki pozwoliły na przesunięcie da-
towania i jednocześnie odkryły historię Nepomuka z ul. Bene-
dyktyńskiej. 
Po rozpoczęciu, w 2010 r., remontu konserwatorskiego 
okazało się, że stan obiektu jest katastrofalny. Brak funda-
mentu, rozwarstwienia dolnej partii murów spowodowa-
ne przez korzenie rosnącej w bezpośrednim sąsiedztwie 
akacji oraz mocne rozpojenie tylnej ściany (podłużne pęk-
nięcie) groziły jej zawaleniem. Konieczność poszerzenia za-
kresu robót, w tym ankrowania i wykonania fundamentu, 
spowodowały przesunięcie terminu zakończenia remontu 
na rok 2011. Dzięki wykonanym zabiegom przywrócone 
zostały prawidłowe parametry techniczne obiektu i pier-
wotne walory estetyczne, w tym oryginalna kolorystyka  
i barwione przeszklenie drzwi. Tym samym niełatwe dzieło 
ratowania zabytkowej kapliczki zakończyło się pełnym po-
wodzeniem.
Przy okazji wykonywania robót ujawniły się wyraźne ślady 
remontu wykonywanego w przeszłości. Po usunięciu wtór-
nych nawarstwień oraz zmurszałych i odspojonych tynków 
odsłonięte zostały pierwotne wątki muru. Kapliczka budo-
wana z cegły na zaprawie lessowej była pierwotnie znacznie 
niższa, kryta dwuspadowym daszkiem z półokrągłą niszą 
wewnątrz  niewątpliwie na figurę św. Jana Nepomucena.  

KAPLICZKA  ŚW. JANA NEPOMUCENA  
PRZY UL. BENEDYKTYŃSKIEJ – HISTORIA POWSTANIA I RENOWACJI
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2) Z czasem, wskutek braku fundamentu, kapliczka odchy-

liła się mocno od pionu i popękała. W 1918 r. wykonany 
został jej remont połączony z nadbudową. W celu wizualne-
go wyprostowania pochylonego mocno obiektu, po jednej 
stronie - w części cokołowej - domurowano warstwę cegieł, 
a górną partię ściany przeciwległej wyrównano grubą war-
stwą tynku. Wówczas też kapliczka została nadbudowana  
i przykryta nowym daszkiem. Wstawiono ponadto przeszklo-
ne drzwi, a całość obiektu zwieńczono krzyżem (?). Kapliczka 
odnowiona została przez niejakiego Józefa Tarczyńskiego ze 
środków finansowych miasta. Na mocy uchwały z 14 sierp-
nia 1918 r. za wykonane wówczas roboty wypłacona została 
kwota 50 koron1.  Przez kolejny wiek, aż do roku 2010, obiekt 
odnawiany był kilkakrotnie, jednak wyłącznie przez przema-
lowanie tynków i figury Nepomuka. Na podstawie zebranych 
informacji ustalono, że kapliczka pochodzi z XVIII wieku, a jej 
neobarokowa forma jest wynikiem rozbudowy wykonanej 
w 1918 r. Na XVIII w. wskazuje również rzeźba św. Jana Ne-
pomucena z tego okresu. Jej pełna konserwacja, polegająca 
m.in. na usunięciu przemalowań i przywróceniu pierwotne-
go wyglądu,  odsłoniła piękno  barokowej  rzeźby świętego, 
którego kult zaczął silnie krzewić się w Polsce w 2 ćw. XVIII 
w. Przydrożne kapliczki mnożyły się w tym okresie w szybkim 
tempie. Trudno powiedzieć przez kogo została ufundowana 
kapliczka ustawiona przy drodze prowadzącej do dawnego 
opactwa panien benedyktynek. Można się jedynie domyślać, 
że na tamte czasy, przy braku obecnej zabudowy mieszka-
niowej (domów i kamienic) wzdłuż ulicy Pełkińskiej i  Bene-
dyktyńskiej, była ważnym obiektem kultu religijnego. Warto 
jeszcze dodać, że w kapliczce znajdują się także dwie później-
sze, wtórnie wstawione rzeźby dopełniające jej obecny wy-
strój wewnętrzny: drewniany krucyfiks o cechach ludowych 
oraz półpełna rzeźba Matki Bożej (jej forma i kolorystyka szat 
mogą wskazywać na pochodzenie z grupy pasyjnej (?). Pra-
ce remontowo-konserwatorskie przy kapliczce oraz rzeźbach 
wykonała Pracowania Konserwacji Dzieł Sztuki Elżbiety i Zdzi-
sława Wróblewskich z Jarosławia.

                                                                       Jadwiga Stęchły

1 Inf. za K. Kieferling, Kapliczka św. Jana Nepomucena, Karta ewidencyjna 
zabytku,  
    w zb. Arch. WKZ w Przemyślu
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Św. Jan Nepomucen (* 1348 w Pomuku koło czeskiej Pragi, + 1393 r.) – pre-
zbiter, spowiednik Zofii Bawarskiej, męczennik i święty Kościoła katolickiego. 
Skazany został na śmierć za spiskowanie przeciw królowi czeskiemu Wacławowi 
IV. Według innej wersji zginął ponieważ odmówił królowi ujawnienia tajemnicy 
spowiedzi królowej Zofii (król podejrzewał żonę o niewierność), został wówczas 
poddany ciężkim torturom i w konsekwencji wrzucony do Wełtawy. Po śmierci 
Wacława IV (+ 1419) kult Męczennika zaczął się szerzyć spontanicznie. W wieku 
XVII bywa nazwany "błogosławionym" i nieformalnie uchodzi za patrona Pragi 
i Czech. Beatyfikowany został w 1721 roku, przez Innocentego XIII, a kanonizo-
wany 1729 przez Benedykta XIII. 
W ikonografii Święty przedstawiany jest w stroju kapłańskim, w sutannie, rokie-
cie i birecie. Najczęściej z palmą męczeńską w ręce i palcem na ustach (symbol 
zachowanej tajemnicy). Jego atrybutami są: klucz, kłódka, krzyż, język w unie-
sionej w górę dłoni, książka, zapieczętowany list, wieniec z pięciu gwiazd  wokół 
głowy.
Jest patronem Pragi, jezuitów, spowiedników, szczerej spowiedzi, dobrej sławy  
i tonących oraz orędownikiem podczas powodzi. Według tradycji ludowej był 
świętym, który chronił pola i zasiewy przed powodzią, ale również i suszą. Dla-
tego figury Jana Nepomucena (nepomuki) można spotkać jeszcze dzisiaj przy 
drogach w sąsiedztwie mostów, rzek, ale również na placach publicznych i ko-
ścielnych oraz przy skrzyżowaniach dróg.

W bieżącym roku pracami konserwatorskimi objęte zostały 
dwa zabytkowe pomniki nagrobne na terenie Nowego Cmen-
tarza, które z zupełnie różnych powodów skupiały uwagę 
przechodniów przemieszczających się aleją główną w kie-
runku ołtarza polowego. Pierwszy z nich, upamiętniający 
Łucjana Baeckera, wyróżniał się formą i walorami historycz-
nymi, zaś drugi, poświęcony Marii i Mikołajowi  Jaremkiewi-
czom, z uwagi na zawalony postument porośnięty bezładną 
roślinnością bardzo negatywnie kontrastował z otoczeniem 
ołtarza. Łucjan Baecker zapisał się na łamach lokalnej hi-
storii, jako osoba zasłużona dla jarosławskiego szkolnictwa,  
a zwłaszcza dla miejscowej szkoły budowlanej (obecnie Ze-
spół Szkół Budowlanych w Jarosławiu), która we wrześniu 
bieżącego roku świętowała 100. rocznicę założenia. Archi-
tekt Łucjan Baecker (30.06.1852-16.06.1921) był pierwszym 
dyrektorem tejże szkoły i funkcję tę pełnił od 1911 do 1919 
roku. W pamięci potomnych, zapisał się, jak głosi tablica in-
skrypcyjna umieszczona na pochyłej płycie grobowca, jako „… 
życzliwy opiekun młodzieży i prawdziwy przyjaciel podwład-
nych”. Prace remontowo-konserwatorskie nagrobka przy-

Prace przy zabytkowych nagrobkach 
wróciły dobry stan techniczny obiektu oraz pierwotne walory 
plastyczno-estetyczne. Przekazy ikonograficzne były podsta-
wą do rekonstrukcji zwieńczenia pomnika w formie zbliżonej 
do urny. Przy pomniku Marii i Mikołaja Jaremkiewiczów wy-
konany został pierwszy, aczkolwiek najważniejszy etap prac 
remontowo konserwatorskich, polegający na ustabilizowa-
niu podłoża poprzez wykonanie nowej płyty fundamentowej  
i ustawienie zrujnowanego, kilkustopniowego postumentu. 
Dzięki wykonanym robotom kamienny obiekt został uratowany,  
a dalsze prace wymagające między innymi rekonstrukcji krzy-
ża i konserwacji kamienia, będą kontynuowane. Prace remon-
towo-konserwatorskie wykonał Zakład Remontowo Budow-
lany Zbigniew Cebulak z Jarosławia ze środków finansowych 
zebranych podczas ubiegłorocznej kwesty na rzecz ratowania 
zabytkowych nagrobków oraz z budżetu Gminy Miejskiej Ja-
rosław.                                                                            

    Jadwiga Stęchły
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Nagrobek Łucjana Baeckera po wykonaniu prac remontowych.
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„ARABIAN” zaprasza„ARABIAN” zaprasza

FOT. ARCHIWUM STOWARZYSZENIA (3)

Zapraszamy do Pełkiń pod Jarosławiem, gdzie swoją siedzibę ma 
Stowarzyszenie Miłośników Koni „Arabian”. Można tam nie tylko spę-
dzić czas z końmi, ale również pospacerować po okolicznym parku 
i podziwiać piękno przyrody doświadczając przy tym przyjemnych 
wrażeń. 

Funkcjonujące na terenie dawnej posiadłości Czartoryskich  
i sąsiadujące z Zespołem Pałacowo – Parkowym stowarzysze-
nie dąży do wspierania czynnej formy wypoczynku, jaką jest 

jazda konna. Szczególnie wśród ludzi młodych promuje ekologię, 
ochronę środowiska, kulturę fizyczną, sport i turystykę. Propaguje 
ideę integracji społeczności lokalnej z osobami niepełnosprawny-
mi. 

STOWARZYSZENIE OFERUJE: 

• naukę jazdy konnej dla początkujących i zaawansowanych  
w każdym wieku - również dla najmłodszych dzieci. Początkowe 
lekcje jazdy konnej odbywają się na lonży (koń chodzi na lin-
ce trzymanej przez instruktora), w późniejszym okresie nauki,  
w miarę jak jeźdźcy zaczynają samodzielnie kierować końmi - w 
grupie na ujeżdżalni i w terenie. Wyjazdy w teren odbywają się 
zawsze z instruktorem. Dla zaawansowanych istnieje możliwość 
organizacji kilkudniowego rajdu konnego. 
• zajęcia z hipoterapii, które prowadzone są w ośrodku na spe-
cjalnie przygotowanych koniach, przez instruktorów - hipote-
rapeutów z uprawnieniami Polskiego Towarzystwa Hipotera-
peutycznego. Zajęcia z hipoterapii dostępne są dla wszystkich 
osób, dla których wskazana jest ta forma rehabilitacji ruchowej, 
zarówno dzieci jak i dorosłych. Warunkiem przystąpienia do za-
jęć z zakresu hipoterapii jest pisemne zalecenie lekarza. Rehabi-
litacja konna dostępna jest zarówno dla grup zorganizowanych 
(klasy integracyjne, świetlice terapeutyczne, ośrodki dziennego 
pobytu itd) oraz dla pacjentów indywidualnych,
• zajęcia dla klas szkolnych - ognisko/grill wraz z przejażdżką 
konną, pokazy umiejętności jazdy konnej podczas pikników  
i festynów, przejażdżki dla dzieci i młodzieży podczas pikników 
i festynów.

Istnieje możliwość oddania do stajni Stowarzyszenia konia 
pod fachową opiekę (pensjonat). W stajniach są do dyspozycji 
przestronne i bezpieczne boksy wyposażone w automatyczne 
poidła. 
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14 października nauczyciele, pedago-
dzy i pracownicy oświaty obchodzili 
Dzień Edukacji Narodowej. Święto usta-
nowione 27 kwietnia 1972 roku przy-
pomina o roli edukacji i właściwego 
wychowanie przyszłych pokoleń oraz 
o ważnych zadaniach jakie stoją przed 
współczesnym szkolnictwem. 

W Jarosławiu uroczyste spotkanie  
z dyrektorami i nauczycielami 
placówek oświatowych podle-

głych Gminie Miejskiej zorganizowano 
dzień wcześniej, 13 października. Była 
to doskonała okazja do przyznania od-
znaczeń, nagród i wyróżnień osobom 
wspierającym oświatę oraz nauczycie-
lom za efektywną pracę dydaktyczno-
wychowawczą. Nie mogło zabraknąć 
również życzeń. Burmistrz Andrzej 
Wyczawski podziękował wszystkim na-
uczycielom za pracę, wyrozumiałość 
i cierpliwość w stosunku do uczniów, 
ale także w stosunku do problemów, 
z jakimi od wielu lat boryka się polska 
oświata. - Wszystkim Państwu życzę 
twórczych pomysłów, skuteczności  
w działaniu, dobrej współpracy z rodzi-
cami oraz wszystkiego, co daje poczucie 
satysfakcji z pracy zawodowej -  dodał. 
W uznaniu zasług dla rozwoju jarosław-
skiego szkolnictwa i wychowania, Bur-
mistrz Miasta Jarosławia nadał Honoro-
we Odznaczenia „Za Zasługi dla Oświaty 
Jarosławskiej", które otrzymali: Barbara 
Maziarka - Skarbnik Miasta Jarosławia, 
Antoni Lotycz - Przewodniczący Komisji 

„Takie będą Rzeczypospolite,  
jakie ich młodzieży chowanie…”

Oświaty RM Jarosławia, Wiktor Szajowski 
- pracownik Wydziału Edukacji i Kultury 
Fizycznej UM Jarosławia, Mieczysław 
Chomont - emerytowany dyrektor SP 
7, Danuta Wierzbieniec - emerytowany 
nauczyciel SP 7, Teresa Gliniak - dyrektor 
MP  4, Wojciech Popczyński - dyrektor 
ZS im. Jana Pawła II, Maria Dziaduś - na

uczyciel SP  4, Irena Kornak - nauczyciel 
SP  4, Jolanta Juzwa -  nauczyciel SP 11, 
Jadwiga Wałecka - nauczyciel PG 1, Da-
nuta Wolańska - pracownik PG  2 oraz 
Albina Jarema - pracownik ZSO. 
Burmistrz przyznał również nagrody za 
osiągnięcia dydaktyczne, wychowawcze 
i opiekuńcze oraz całokształt pracy pe-
dagogicznej w roku 2011. Otrzymali je: 
Anna Lizut -  dyrektor SP 6, Zenon Skrzy-
pek - dyrektor SP 7, Dorota Muzyczka 
- dyrektor MP 3, Krystyna Michalik - dy-
rektor MP 10, Alina Walter - wicedyrektor 
PG 1, Elżbieta Żurawska - wicedyrektor 
PG 2, Adam Kroczek - wicedyrektor ZSO, 
Dariusz Serafin - nauczyciel PG 1, Janusz 
Kaltenberg - nauczyciel PG 2, Agnieszka 
Pasierbiewicz - nauczyciel PG 3, Ewa Tu-
rek - nauczyciel ZSO, Irena Gawrońska 
- nauczyciel ZS, Barbara Eider-Chodań 
- nauczyciel SP 4, Teresa Kiper - nauczy-
ciel SP 4, Agnieszka Niemiec - nauczy-
ciel SP 6, Barbara Jańczak - nauczyciel 
SP 9, Maria Kowal - nauczyciel SP 9, Re-
nata Drabik - nauczyciel SP 10, Marzena 
Machała - nauczyciel SP 10, Bogusława 
Porczak-Osada - nauczyciel MP 1, Cecy-
lia Homa - MP 8, Jolanta Szewczyk - MP 

9, Dorota Czajka - nauczyciel MP 10.  
Jedno z odznaczeń, wręczonych 13 
października zostało nadane przez Pre-
zydenta RP. Za wzorowe, wyjątkowo su-
mienne wykonywanie obowiązków wy-
nikających z pracy zawodowej w służbie 
Państwa „Złoty Medal za Długoletnią 
Służbę" otrzymała Ewa Pawlak - dyrek-
tor Miejskiego Przedszkola Nr 12. Osiem 
medali przyznał także Minister Edukacji 
Narodowej. Za osobiste zaangażowanie 
i pracę przyczyniającą się nie tylko do 
rozwoju naszego miasta, ale i do pod-
niesienia poziomu jarosławskiej oświaty 
„Medale Komisji Edukacji Narodowej" z 
rąk Podkarpackiego Kuratora Oświaty 
odebrali: Burmistrz Miasta Jarosławia 
Andrzej Wyczawski, Zastępca Burmi-
strza Miasta Bogdan Wołoszyn, Ewa Jan-
kowska - dyrektor PG 3, Elżbieta Zabłoc-
ka - nauczyciel SP 4, Grażyna Hajduk 
- nauczyciel SP 4, Agata Borysowicz - SP 
6, Dębicki Tomasz - SP 10, Marzena Sa-
durska - MP 9. Ponadto cztery nagrody 
przyznał Podkarpacki Kurator Oświaty. 
W uznaniu dorobku pracy dydaktycz-
nej, wychowawczej i opiekuńczej otrzy-
mali je: Tomasz Kulesza ZSO, Agnieszka 
Jamrugiewicz PG 2, Ewa Witek SP 6 oraz 
Halina Olejarz MP 8. Na zakończenie 
spotkania program artystyczny przygo-
towali uczniowie Publicznego Gimna-
zjum nr 3 im. Ks. Jana Twardowskiego w 
Jarosławiu.  W uroczystości wzięli udział: 
burmistrz Andrzej Wyczawski, zastępcy 
burmistrza Stanisław Misiąg i Bogdan 
Wołoszyn, naczelnik Wydziału Edukacji  
i Kultury Fizycznej UM Magdalena Le-
nart, która prowadziła uroczystość. 
Wśród zaproszonych gości znaleźli się 
m.in.: Podkarpacki Kurator Oświaty Ja-
cek Wojtas, przedstawiciele Powiatu na 
czele z przewodniczącym Rady Lesz-
kiem Szczybyło, Andrzej Mamak - pre-
zes Związku Nauczycielstwa Polskiego 
Oddział w Jarosławiu, Andrzej Buczek  
- przewodniczący ZR Ziemia Przemyska 
NSZZ „Solidarność" oraz Jadwiga Piątek 
- przewodnicząca Komisji Międzyzakła-
dowej NSZZ „Solidarność" Pracowników 
Oświaty i Wychowania, Tomasz Wywrót 
- dyrektor Centrum Kultury i Promocji 
Jarosławia. 

 Małgorzata Młynarska
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„Zawody w gospodarce nieruchomo-
ściami”, „Praktyczne aspekty zawodów  
i informacja o nieruchomościach”, „Ry-
nek nieruchomości a uwarunkowania 
jego rozwoju” – wokół tych trzech za-
gadnień koncentrowały się wystąpienia 
prelegentów konferencji pn. „Działal-
ność zawodowa i uwarunkowania roz-
woju rynku nieruchomości w Polsce", 
zorganizowanej 17 listopada w PWSTE. 
Patronat honorowy objął Burmistrz 
Miasta Jarosławia Andrzej Wyczawski. 

Konferencja składała się z trzech 
paneli tematycznych. Pierwszy 
obejmował zagadnienie zawodów 

w gospodarce nieruchomościami, drugi 
praktyczne aspekty zawodów w połącze-
niu z informacjami o nieruchomościach, 

10 października w Państwowej Wyższej 
Szkole Techniczno-Ekonomicznej zainau-
gurowano nowy rok akademicki. W uro-
czystości uczestniczył burmistrz Andrzej 
Wyczawski, a także zastępcy burmistrza 
Bogdan Wołoszyn i Stanisław Misiąg 
oraz przewodniczący Rady Miasta Jaro-
sław Pagacz. 

Jarosławska PWSTE w ciągu 13 lat 
funkcjonowania stała się Uczelnią 
z własną tradycją i własnym środo-

wiskiem akademickim - mówił podczas 
wystąpienia burmistrz Andrzej Wyczaw-
ski. Przybyłych gości powitał nowy Rek-
tor prof. nadzw. dr hab. Wacław Wierz-
bieniec, który podkreślał dobre relacje 
Uczelni z samorządem miejskim. Jaro-
sławska Uczelnia podnosi swój prestiż i 
stale poszerza swoją ofertę edukacyjną. 
Proponuje kształcenie na 28 specjalno-
ściach w ramach 14 kierunków studiów. 
Inaugurację roku akademickiego mają 
za sobą również słuchacze Uniwersy-

tetu Trzeciego Wieku działającego przy 
PWSTE. Uroczystość odbyła się 14 listo-
pada w sali widowiskowej Miejskiego 
Ośrodka Kultury. Inaugurację poprowa-
dził przewodniczący Uniwersytetu Trze-
ciego Wieku Marian Janusz, wiceprze-
wodniczący Rady Miasta, który otworzył 
spotkanie słowami -  Jest nas ponad 300 
osób, tworzymy zatem jedną wspólną 

INAUGURACJA ROKU AKADEMICKIEGO

Rada Miasta  
w PWSTE
26 października miejscy radni odwiedzili 
Państwową Wyższą Szkołę Techniczno-
Ekonomiczną. W spotkaniu z władzami 
placówki uczestniczył również zastępca 
burmistrza Bogdan Wołoszyn. Tema-
tem wiodącym rozmów była możliwość 
współpracy na linii Miasto – Uczelnia. 

Radni wraz z przewodniczącym 
RM Jarosławem Pagaczem oraz 
zastępcą burmistrza Bogdanem 

Wołoszynem spotkali się z władzami 
jarosławskiej szkoły wyższej, w tym  
z Rektorem Wacławem Wierzbieńcem, 
by przedyskutować kwestie wzmoc-
nienia bilateralnej współpracy na rzecz 
integracji obu środowisk dla dobra 
miasta i regionu. Zastępca burmistrza 
podkreślił, iż jest wiele płaszczyzn, na 
których samorząd miejski może współ-
pracować z placówką, a takie wspólne 
działanie może w przyszłości przynieść 
wymierne korzyści zarówno pod wzglę-
dem edukacyjnym jak i inwestycyjnym. 
W programie wizyty znalazł się także 
rekonesans bazy dydaktycznej Uczelni: 
nowej biblioteki, hali sportowej oraz 
wybranych Instytutów.           

Monika Polita

natomiast trzeci zagadnienia z zakresu 
nieruchomości i uwarunkowań jego roz-
woju. Wśród szerokiego grona zaintere-
sowanych znaleźli się m.in. przedstawi-
ciele największych na Podkarpaciu firm  
i organizacji branżowych rynku nieru-
chomości, a także Zastępca Burmistrza 
Miasta Jarosławia ds. gospodarki Stani-
sław Misiąg oraz w roli prelegenta inż. 
Jerzy Śliwa - naczelnik Wydziału Go-
spodarki Przestrzennej i Ochrony Śro-
dowiska Urzędu Miasta. Wystąpienia 
inż. Jerzego Śliwy pt. „Zakres i sposoby 
postępowania w sprawach przezna-
czenia terenów na określone cele oraz 
ustalanie zasad ich zagospodarowania 
zgodnie z ustawą o planowaniu i zago-
spodarowaniu przestrzennym", można 
było wysłuchać w panelu II konferencji.                                
                                                            red.

Konferencji dotycząca rynku nieruchomości
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rodzinę, składającą się z dwóch dotych-
czas działających stowarzyszeń oraz cał-
kiem nowych członków. W uroczystości 
uczestniczył sekretarz miasta Jan Biłas, 
który przekazał na ręce przewodniczą-
cego list gratulacyjny skierowany od 
burmistrza Andrzeja Wyczawskiego.

Tomasz Strzębała
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Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej  
w Jarosławiu zajęło pierwsze miejsce w ogólnopolskim kon-
kursie ekologicznym w kategorii „Zielony Kontakt – zbiórka 
Zużytego Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego”. 

Wręczenie nagród odbyło się 
22 listopada podczas galo-
wego finału XII edycji Kon-

kursu o Puchar Recyklingu. PGKiM za 
zajęcie pierwszego miejsca otrzyma-
ło statuetkę oraz nagrodę pieniężną  
w wysokości 5 tys. zł ufundowaną 
przez Narodowy Fundusz Ochrony Śro-
dowiska i Gospodarki Wodnej. Konkurs 
ma na celu nagradzanie podmiotów, 
które w sposób wzorowy i efektywny 
prowadzą u siebie selektywną zbiór-
kę odpadów oraz skuteczne działa-
nia edukacyjne. PGKiM w Jarosławiu 
zgłosiło się do rywalizacji w dwóch 
kategoriach: „Zielony kontakt", „Zielo-
na Bateria". Spółka w ramach XII edycji 
konkursu, z terenu miasta Jarosławia 
zebrała 67 487 kg „elektrośmieci". - Po-

Jarosław liderem

Miasto Jarosław znalazło się wśród 68 gmin i powiatów  
z całej Polski, które otrzymały certyfikaty „Samorządowy Li-
der Edukacji” przyznane przez Fundację Rozwoju Edukacji  
i Szkolnictwa Wyższego. 29 listopada br., podczas gali finało-
wej I edycji konkursu w auli Collegium Novum Uniwersytetu 
Jagiellońskiego w Krakowie, wyróżnienie przyznane naszemu 
miastu odebrał burmistrz Andrzej Wyczawski.

W I edycji projektu „Samorządowy Lider Edukacji" do 
konkursu zgłosiło się blisko 170 gmin i powiatów  
z całej Polski, w tym również Gmina Miejska Jarosław. 

O przyznaniu wyróżnienia decydowało niezależnie od siebie 
troje recenzentów - wybitni przedstawiciele świata polskiej na-
uki specjalizujący się w problematyce rozwoju systemu eduka-
cji i promocji szkolnictwa. Podstawą była wypełniona ankieta, 
która trafiła do gmin i powiatów realizujących samodzielnie 

Pierwsze miejsce dla PGKiM

bądź we współpracy z partnerami społecznymi, ciekawe pro-
jekty edukacyjne skierowane do uczniów, studentów, nauczy-
cieli itp. Ważnym wyznacznikiem były również osiągnięcia  
w zakresie wspierania rozwoju naukowego, sportowego i kul-
turalnego młodzieży, wsparcie rozwoju infrastruktury eduka-
cyjnej, skuteczność w pozyskiwaniu środków zewnętrznych 
na edukację i szkolnictwo, innowacyjność i oryginalność 
działań w tej sferze oraz jakość oferty edukacyjnej gminy/
powiatu. - To dla nas bardzo cenne wyróżnienie, które jest 
miłym i satysfakcjonującym uzupełnieniem ogromnego wy-
siłku i wielu lat pracy nauczycieli oraz pracowników oświaty, 
ale też pracowników naszego Urzędu. To bardzo ważne, bo 
podkreśla różnorodność naszych działań. O tym, że warto in-
westować w oświatę nie trzeba chyba nikogo przekonywać 
- mówi burmistrz Andrzej Wyczawski. Certyfikat dla miasta 
Jarosławia burmistrz odebrał z rąk Grażyny Kaczmarczyk - 
prezes Fundacji Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego.  
W uroczystości uczestniczyli także zastępca burmistrza Bog-
dan Wołoszyn oraz naczelnik Wydziału Edukacji i Kultury Fi-
zycznej Magdalena Lehnart.

Małgorzata Młynarska
 

wyższe odpady zostały zebrane w Punkcie Zbiorki Zużytego 
Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego działającym przy 
ul. Racławickiej 24, gdzie mieszkańcy miasta dostarczali po-
wstałe w domu „elektrośmieci". Dodatkowym dość istotnym 
źródłem pozyskiwania odpadów ZSEiE były odpady zebrane 

w ramach konkursów ekologicznych or-
ganizowanych przez Spółkę wspólnie  
z Urzędem Miasta pn. „Przynieś z domu 
do GPZON-u" - mówi Krzysztof Sopel 
prezes PGKiM. To dzięki zaangażowaniu 
mieszkańców naszego miasta zebrany 
zużyty sprzęt elektryczny i elektronicz-
ny oraz oświetlenie trafiły do odpowied-
nich Zakładów Przetwarzania Odpadów 
ZSEiE. W dalszym ciągu zachęcamy 
mieszkańców do korzystania z Punktu 
Zbierania Elektrośmieci, gdzie można 
bezpłatnie dostarczyć wszelkiego typu 
zużyte kompletne urządzenia elektrycz-
ne (m.in. pralki, telewizory, komputery, 
lodówki). Punkt Zbiórki Zużytego Sprzętu 
Elektrycznego i Elektronicznego, 37-500 Ja-
rosław, ul. Racławicka 24; tel./fax. 16 621 22 
60. Punkt jest czynny w dni robocze od godz. 
6.00 do 14.00.                                       red.

FOT. A. WIKIERA

FOT. ARCHIWUM PGKiM
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24 listopada odbył się uroczysty finał je-
siennej edycji kampanii profilaktycznej 
„Uzależnieniom mówimy NIE”, skiero-
wanej do uczniów jarosławskich szkół 
gimnazjalnych. 

Kampania organizowana jest od 
2009 roku i odbywa się w dwóch 
edycjach: wiosennej adresowanej 

do uczniów szkół podstawowych, której 
finał odbył się 24 maja oraz jesiennej 
kierowanej do uczniów gimnazjum. We 
wrześniu i październiku we wszystkich 
drugich klasach jarosławskich gimna-
zjów zostały przeprowadzone poga-
danki profilaktyczne, których tematem 
były zagrożenia wynikające z wczesnej 
inicjacji alkoholowej i narkotykowej 
oraz ich konsekwencje w aspekcie ła-
mania przepisów prawa. Wykłady pro-
wadzili specjaliści terapii uzależnień ze 

Specjalistycznego Psychiatrycznego 
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Jarosła-
wiu oraz funkcjonariusz KPP. Natomiast 
9 listopada w sali narad Urzędu Miasta 
został przeprowadzony turniej wiedzy 
związany właśnie z tematyką uzależ-
nień. Przystąpiło do niego 48 uczniów. 
Laureatami turnieju zostali: I miejsce 
-  Magdalena Klimczak (PG 5); II miejsce 
-  Gabriela Górska (PG 5); III miejsce - Syl-
wester Kajder (PG 1); IV miejsce - Patry-
cja Szczykutowicz (PG 5). Wyróżnieni: 
Maria Szmigiel (PG 2), Krzysztof Śliwa 
(PG 5), Radosław Olejarz (PG 3), Iwona 
Młynarowicz (PG 3), Kornel Binowski 
(PG 3). Zwycięzcy turnieju otrzymali 
dyplomy, puchary,  encyklopedie oraz 
maskotki - policyjne misie. Laureaci 
nagrody odebrali z rąk sekretarza Jana 
Biłasa oraz Przewodniczącego Miejskiej 
Komisji Rozwiązywania Problemów Al-
koholowych Zbigniewa Guzowskiego. 
Organizatorzy doceniając trud włożony 
w wychowanie dzieci złożyli podzięko-
wania również rodzicom oraz pedago-

Mając na celu podnoszenie świadomości ekologicznej dzieci i młodzieży 
oraz  realizując założenia polityki ekologicznej miasta w zakresie edukacji 
ekologicznej Gmina Miejska Jarosław nawiązała w 2009 współpracę z Fun-
dacją Ekologiczną ARKA. Fundacja prowadzi działalność na rzecz ekologii 
i jest organizatorem licznych akcji na terenie całego kraju, w tym. m.in. akcji 
„Kochasz dzieci nie pal śmieci”. Do akcji tej przyłączyła się Gmina Miejska 
Jarosław poprzez zakup plakatów i ulotek informacyjnych. Celem działania 
jest uświadomienie społeczeństwu szkodliwości spalania odpadów w nie-
przystosowanych do tego celu instalacjach, jakimi są np. kotłownie domowe. 
Ze szczegółami działalności Fundacji zapoznać się można na stronie www.
FundacjaArka.pl. 

 
„Uzależnieniom mówimy NIE”

gom szkolnym sprawujących 
opiekę nad uczniami biorący-
mi udział w kampanii. Książki 
i filmy profilaktycze „Dopala-
cze" otrzymały także  szkoły, 
dzięki czemu młodzież bę-
dzie mogła wracać do tema-
tów zagrożeń związanych  
z uzależnieniami. Podsumo-
wując spotkanie Zbigniew 
Guzowski powiedział: - Mam 
nadzieję, że wiedzę, którą 
uzyskaliście w czasie trwania 
tej kampanii będziecie wy-
korzystywać na co dzień w 

życiu, tak by przede wszystkim chronić 
i dbać o swoje zdrowie  a swym postę-
powaniem jako laureaci tegorocznej 
kampanii będziecie dawać przykład 
pozytywnych zachowań dla swoich 
koleżanek i kolegów. W finale kampa-
nii oprócz nagrodzonych oraz peda-
gogów szkolnych uczestniczyli: sekre-
tarz Jan Biłas; prowadzący uroczystość 
Zbigniew Guzowski - Przewodniczący 
Miejskiej Komisji Rozwiązywania Pro-
blemów Alkoholowych; Małgorzata 
Bórzyńska - sekretarz MKRPA, Tadeusz 
Padekuła - Dyrektor Specjalistycznego 
Psychiatrycznego  Zespołu Opieki Zdro-
wotnej w Jarosławiu, Teresa Adamczyk 
- wiceprzewodnicząca MKRPA, Gra-
żyna Prząda - pracownik Powiatowej 
Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej 
a zarazem radna RM, Antoni Lotycz - 
przewodniczący  Komisji Oświaty Rady 
Miasta Jarosławia, Andrzej Jędrejko - 
Komendant Straży Miejskiej i członek 
MKRPA; Krzysztof Osiadły - funkcjona-
riusz KPP w Jarosławiu. 

Monika Polita
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Koncert Oratoryjny w wykonaniu Chóru i Orkiestry ZPSM  
w Przemyślu zakończył miejskie obchody 93. rocznicy Odzy-
skania Niepodległości. 13 listopada br., w Sali Koncertowej 
jarosławskiej Szkoły Muzycznej, melomani mogli wysłuchać 
m.in. „Mszy Góralskiej” Tadeusza Maklakiewicza. 

Koncert zorganizowany przez Centrum Kultury i Promo-
cji w Jarosławiu po raz pierwszy miał miejsce w nowej 
Sali Koncertowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Jaro-

sławiu. Artyści stworzyli klimat bardzo uroczysty nadając wy-
darzeniu rangę najwyższej klasy. Partie solowe wykonał tenor 
Jacek Ścibor współpracujący z Centrum Kultury i Promocji 
od początku działalności instytucji. Orkiestra Symfoniczna 
Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych w Przemyślu wy-
stąpiła pod dyrekcją Antoniego Gurana, natomiast chór przy-
gotowała Joanna Gibała-Szelążek. Program został podzielony 
na dwie części. Wpierwszej, licznie zgromadzona publiczność 

- wśród której obecni byli rów-
nież zastępca burmistrza Stani-
sław Misiąg oraz przewodniczący 
RM Jarosław Pagacz - mogli wy-
słuchać takich dzieł jak: Te Deum 
Marca-Antoine Charpentiera, 
Recytatyw oraz arię z opery 
Kserkses Georga Friedricha Ha-
endla, Ave Maria Giulio Caccini, 
zaś w drugiej części Mszę Gó-
ralską Tadeusza Maklakiewicza,  
a w niej m.in.: Kyrie, Gloria, Credo, 
Ofiarowanie, Sanctus, Benedic-
tus, Agnus Dei. Wprowadzenie 
o repertuarze przygotowanym 
na ten listopadowy wieczór mu-
zyczny oraz biogramy artystów 
przedstawił Bogusław Pawlak. 
Centrum Kultury i Promocji za-
prasza na kolejne, równie wyjąt-
kowe koncerty. 

Małgorzata Młynarska

23 października br. w MOK w Jarosławiu odbyły się przesłu-
chania i Koncert Laureatów IV Przeglądu Piosenki Kresowej. 
Na scenie zaprezentowali się wokaliści i zespoły muzyczne. 
Gościnnie wystąpiła Kapela Podwórkowa „Beka" z Przewor-
ska. Organizatorzy imprezy: Towarzystwo Miłośników Lwowa 
i Kresów Południowo-Wschodnich Oddział w Jarosławiu oraz 
Miejski Ośrodek Kultury. Patronat m.in. Andrzej Wyczawski - 
Burmistrz Miasta Jarosławia. 

Komisja artystyczna w składzie: Jadwiga Nowosiad  - 
chórmistrz , nauczyciel Państwowej Szkoły Muzycznej  
w Jarosławiu, Mariusz Mirkiewicz - Szef Kapeli „Beka"  

z Przeworska, Wiktor Marut - instruktor muzyczny MOK w Ja-
rosławiu po wysłuchaniu wszystkich uczestników postanowi-
ła przyznać następujące nagrody i wyróżnienia : w kategorii 
solistów - szkoły gimnazjalne / I nagroda - Aleksandra Lecho-
cińska - Klub Garnizonowy  w Przemyślu; II nagroda - Maria 
Feduniewicz  - Klub Garnizonowy  w Przemyślu; II nagroda - 
Aldona Mikoś - Gimnazjum w Łowcach; III nagroda - Urszula 
Sowa - Zespół Szkół w Nowosielcach. W kategorii solistów 
- szkoły ponadgimnazjalne / I nagroda - Monika Damaszko 
- Klub Garnizonowy w Przemyślu; II nagroda - Dagmara Mo-
skwa - I Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika w Jaro-
sławiu. Wyróżnienie przyznane zostało Weronice Szumełda 
- Klub Garnizonowy w Przemyślu. W kategorii osoby dorosłe 
/ wyróżnienia otrzymali: Anna Orlewicz - Rudołowice oraz Ta-
deusz Kałamarz za akompaniament. W kategorii zespołów / 
I miejsce - Zespół instrumentalno-wokalny z ZS w Roźwieni-
cy. Nagrody ufundował Miejski Ośrodek Kultury w Jarosławiu 
oraz Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo - 
Wschodnich Oddział Jarosław.    

Andrzej Zgryźniak                                                                             

Przegląd  
Piosenki Kresowej 
rozstrzygnięty

KONCERT  
ORATORYJNY

FOT. Z. KRZANOWSKA

FOT. M. MŁYNARSKA
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Krystyna Głowniak - Wenecja i nie tylko

Małe formy rzeźbiarskie

Galeria Główna u Attavantich

20 października - 3 listopada 2011

W październiku Galeria Główna u Attavantich gościła lubelską artystkę Kry-
stynę Głowniak. Na wystawie zatytułowanej „Wenecja” można było obejrzeć 
dzieła inspirowane nie tylko tym włoskim miastem, ale i Jerozolimą oraz 
greckimi klimatami. Podczas wernisażu - wśród szerokiego grona zaintere-
resowanych - obecny był także zastępca burmistrza Bogdan Wołoszyn.

26 listopada -15 grudnia 2011

Na www.ckip.jaroslaw.pl czytamy: - Wenecja to wystawa poruszająca piękno 
zewnętrzne, można w niej odnaleźć siłę koloru, kultury, tradycji jak również 
niepowtarzalnej architektury nadającej klimat twórczy. Galeria u Attavantich 
w swoich wnętrzach odsłania miejsca niebywałe, weneckie maski kryjące ta-
jemnice zapraszają do przygody, w której kolor, zapach i muzyka prowadzą 
przez wąskie uliczki być może do niezapomnianej chwili. Patrząc na obrazy, 
fotografie widz odnajduje zupełnie inną perspektywę wolności, magia miej-
sca pozwala na zachwyt, zadumę oraz relaksję. W takiej chwili przechodząc 
do kolejnego pomieszczenia Galerii  Nasz wzrok zajmuje Jerozolima  - miej-
sce gdzie wielu z Nas odczuwa nowe narodziny, to część świata, który zapisał 
właśnie tam w Jerozolimie początek najwyższych wartości.  Prezentowana 
wystawa łączy nie tylko kolor i piękno miejsc,ona pobudza zmysły odbiorcy 
przenosząc go w świat odmiennych emocji dowodem na to jest motyw grecki 
równie kontrastowy oraz mocno naznaczony tradycją.  Galeria Główna u Attavantich
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Autorka, Marzena Pomian-Rabiasz urodziła 
się w Jaśle na Podkarpaciu, jest absolwent-
ką Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych 
w Rzeszowie. Studiowała w Akademii Sztuk 
Pięknych w Warszawie, na Wydziale Rzeźby 
w pracowni prof. Stanisława Kulona. Praca 
dyplomowa powstała pod kierunkiem prof. 
Piotra Gawrona. Od 10 lat artystka mieszka  
i tworzy na Podhalu. W 1996 roku, podczas wi-
zyty w Watykanie polskich rektorów szkół wyż-
szych, jej praca została podarowana Ojcu Św. 
Janowi Pawłowi II. 

Wystawa  
w Opactwie

Jeszcze do 14 stycznia będzie można oglądać 
jubileuszową wystawę pt. „Dobrodzieje, rezy-
dencji i użytkownicy Opactwa Benedyktyń-
skiego w Jarosławiu”.

Centralne uroczystości 400-lecia jaro-
sławskiego Opactwa obchodzone były 
w dniach 17-18 września. W ramach 

jubileuszu zorganizowana została wystawa 
obejmująca między innymi najbardziej zasłu-
żonych dla konwentu donatorów i rezyden-
tów. Można ją jeszcze oglądać do 14 stycznia 
2012 roku w korytarzu głównego piętra połu-
dniowego skrzydła klasztoru. 

***
Jubileuszowi Opactwa poświecone zostało 
również specjalne wydanie Biuletynu Infor-
macyjnego Miasta Jarosławia, które cieszyło 
się dużym zainteresowaniem. W nawiązaniu 
wystawy, z prośbą o zamieszczenie kilku słów 
komentarza dotyczącego historii Opactwa  
w czasie okupacji zwrócił się doc. dr hab. nauk 
med. Stanisław Sobocki: W okresie IX 1939 
- VII 1944 cały obiekt Opactwa był podległy 
gestapo, a zwłaszcza jego pracownikowi, ka-
towi Jarosławia – Franzowi Schmidtowi, któ-
ry osobiście zastrzelił pod ścianą śmierci, na 
prawo od obecnego wejścia głównego ok. 
200 Żydów. Ponadto w okolicy ściany śmierci 
zakopywano zwłoki jeńców wojska radziec-
kiego, którzy nie zdołali dojść ze stacji PKP 
Jarosław do obozu jenieckiego w Pełkiniach. 
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FOT. M. MŁYNARSKA (3) 

Kalendarz miejski już w sprzedaży! 
Kalendarz na 2012 rok wydany przez Urząd Miasta Jarosławia  
można nabyć w Centrum Kultury i Promocji, Rynek 5.


