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Koniec roku i początek nowego to moment refleksji i podsumowań 
tego, co trwało przez ostatnie dwanaście miesięcy. Jednocześnie 
jest to czas na precyzowanie planów, które wytyczą nam działa-

nia na rok kolejny.

 Oddając w Państwa ręce Biuletyn pragnę przedstawić efekty na-
szej całorocznej pracy, poinformować o działaniach i inwestycjach pro-
wadzonych w Jarosławiu w roku 2011, pierwszego roku mojej kolejnej 
kadencji, który śmiało mogę określić najtrudniejszym okresem w historii 
całego 21-lecia istnienia samorządu naszego Miasta. Roku, który upłynął 
pod znakiem zadań i wyzwań. Wszystkie najważniejsze cele zostały zre-
alizowane, przede wszystkim dzięki temu, że w dobie kryzysu, który nas 
otacza, konkretyzowaliśmy zadania. 

 Zgodnie z założeniem wyremontowaliśmy hotel Turkus; je-
steśmy na etapie budowy nowego przedszkola, rozpoczęła się budo-
wa zupełnie nowej biblioteki miejskiej. Bardzo ważną sprawą było sfi-
nalizowanie zagospodarowania zaniedbanych przez wiele lat terenów 
przy ulicy Piekarskiej oraz Grodziszczańskiej. Zapowiadałem, że bę-
dzie to jeden z moich priorytetów i słowa dotrzymałem. Mimo ogra-
niczonych finansów nie zapomnieliśmy oczywiście o zabytkach czy 
też szkolnictwie. Dzięki naszemu wsparciu remontowi poddano jaro-
sławską Kolegiatę oraz przylegające do niej dawne kolegium jezuic-
kie. Ponadto Miasto Jarosław znalazło się wśród 68 gmin i powiatów  
z całej Polski, które otrzymały certyfikat „Samorządowy Lider Edukacji” 
przyznany przez Fundację Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego. 

 Rok 2012 zapowiada się bardzo ciekawie. Do użytku oddana zo-
stanie tak długo oczekiwana obwodnica, która wraz z łącznikiem otworzy 
przed nami nowe możliwości. Musimy przetrwać kryzys, ale jednocze-
śnie myślimy o przyszłości, rozwoju Miasta i realizacji nowych inwestycji. 
Mam na myśli między innymi opracowanie dokumentacji i rozpoczęcie 
pierwszego etapu kanalizacji obszarów, które do tej pory nie są włączone 
do sieci miejskiej, czy też uruchomieniu budownictwa wielorodzinnego. 
Będziemy wychodzić naprzeciw tym wszystkim, którzy chcieliby inwe-
stować i prowadzić działalność w Jarosławiu. Życząc miłej lektury jestem 
przekonany, że dostrzegą Państwo efekty naszych działań. Burmistrz Miasta Jarosławia

Andrzej Wyczawski

W minionym roku podjęli-
śmy wiele cennych inicjatyw 
przynoszących Miastu ko-
rzyści natychmiastowe oraz 
otwierających przed nim 
i jego mieszkańcami wiele 
nowych możliwości. Środki 
koncentrowaliśmy przede 
wszystkim na budowie łącz-
nika do obwodnicy Jarosła-
wia, bo to było najważniej-
sze zadanie zaplanowane na 
2011 rok w naszym budżecie. 
W związku z tym mieliśmy 
pewne ograniczenia w wy-
datkach bieżących, ale dla 
dobra Miasta i jego miesz-
kańców musieliśmy te środki 
zapewnić. 
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BUDŻET na rok 2012 przyjęty jednogłośnie 
Budżet 2012 roku to budżet przeło-
mu. Będziemy minimalizować dług 
– podsumował burmistrz Andrzej 
Wyczawski. 29 grudnia Rada Miasta 
Jarosławia przyjęła uchwałę w spra-
wie budżetu miasta na 2012 rok.

Radni budżet przyjęli jednogłośnie. 
Planowane dochody wyniosą 
97,2 mln zł, natomiast na wydat-

ki potrzeba 99,7 mln. Z tego wynika, iż 
deficyt osiągnie kwotę 2,5 mln. Jest to 
kwota mieszcząca się z powodzeniem  
w dopuszczalnych widełkach, jakie 
przewiduje ustawa o finansach publicz-
nych. Wśród tegorocznych największych 
wydatków trzeba wymienić te zaplano-
wane na oświatę - 44,6 mln, na pomoc 
społeczną - 17,2 mln, na sport i kulturę 
fizyczną - 5,4 mln, na działania związane 

z kulturą - 4,8 mln, na sprawy związane 
z transportem - ponad 3 mln. Ponad 3 
mln przeznaczone zostaną również na 
gospodarkę komunalną z ochroną śro-
dowiska. 
W sesji Rady Miejskiej gościnnie uczest-
niczył Andrzej Buczek Przewodniczący 
Zarządu Regionu Ziemia Przemyska 
NSZZ „Solidarność", a zarazem radny sej-
miku województwa.

Monika Poilita 

Budżet jednostki samorządu terytorialnego jest rocznym 
planem dochodów i wydatków oraz przychodów i rozcho-
dów tej jednostki. 

Jest uchwalany w formie uchwały budżetowej i stano-
wi podstawę gospodarki finansowej jednostki samorządu  
terytorialnego w danym roku budżetowym.

BUDŻET
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Opracowany na rok 2012 budżet miasta Jarosławia jest kolejnym - po roku 
2011, budżetem dostosowanym do wymogów ustawy o finansach publicznych  
z 2009 roku wprowadzającej nowe limity zadłużenia.
Po trzyletnim okresie przejściowym (tj. od 2014 roku - przyp. red.) budżet miasta 
spełniać będzie musiał zapisy ww. ustawy, dlatego też konieczne jest racjonalne 
planowanie dochodów i wydatków na kolejne lata.
Przyjmując dane finansowe uwzględnione w budżecie miasta na 2012 oraz  
w wieloletniej prognozie finansowej począwszy od roku 2014 sytuacja finansowa 
gminy pozwoli na spełnienie ustawowych obostrzeń dotyczących zadłużenia za-
pewniając jednocześnie stały i stabilny poziom inwestycji.

„

STRUKTURA  
DOCHODÓW  
BUDŻETU  
MIASTA  
JAROSŁAWIA  
W ROKU 2012

STRUKTURA WYDATKÓW  
BUDŻETU MIASTA JAROSŁAWIA W ROKU 2012



6 www.jaroslaw.pl/biuletyn/| BIULETYN | NR 1/2012

WYDATKI BUDŻETU MIASTA JAROSŁAWIA W ROKU 2012  
WG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

ZADŁUŻENIE GMINY I SPŁATA KREDYTÓW W LATACH 2007-2012

WYSZCZEGÓLNIENIE 2007 2008 2009 2010 2011 2012

ZADŁUŻENIE NA KONIEC 
ROKU

38 mln  
630 tys.

38 mln  
630 tys.

38 mln  
630 tys.

38 mln  
630 tys.

40 mln  
078 tys.

40 mln  
616 tys.

SPŁATA DŁUGU  
I ODSETEK

4 mln  
814 tys. 479 

zł

5 mln  
640 tys.  
958 zł

5 mln  
196 tys. 430 

zł

7 mln  
458 tys.  
208 zł

8 mln  
593 tys.  
800 zł

9 mln  
270 tys.  
020 zł
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WYSZCZEGÓLNIENIE 2007 2008 2009 2010 2011 2012

ZADŁUŻENIE NA KONIEC 
ROKU

38 mln  
630 tys.

38 mln  
630 tys.

38 mln  
630 tys.

38 mln  
630 tys.

40 mln  
078 tys.

40 mln  
616 tys.

SPŁATA DŁUGU  
I ODSETEK

4 mln  
814 tys. 479 

zł

5 mln  
640 tys.  
958 zł

5 mln  
196 tys. 430 

zł

7 mln  
458 tys.  
208 zł

8 mln  
593 tys.  
800 zł

9 mln  
270 tys.  
020 zł

WOKÓŁ MIASTA 
„GRODZISZCZAŃSKA” „Cieszę się, że udało się sfinalizo-

wać sprzedaż terenów przy ulicy 
Grodziszczańskiej. Mająca po-
wstać tam inwestycja przyniesie 
duże korzyści. Okolica zostanie 
wreszcie zagospodarowana, otwo-
rzą się nowe możliwości w tej czę-
ści Jarosławia. Wymiernym skut-
kiem będą wpływy z tytułu podatków do kasy miasta, 
a przy tym; co najważniejsze, tak jak w przypadku 
terenu przy ulicy Piekarskiej i budowy nowoczesnej 
galerii handlowej, powstaną nowe miejsca pracy. 

Zaniedbane od wielu lat tereny przy ulicy Grodziszczań-
skiej zostaną zagospodarowane. Akt notarialny pod-
pisali 23 listopada ub. r. burmistrz Andrzej Wyczawski  
i radca prawny spółki TANKPOL - Mosio i Wspólnicy sp.j., 
która wygrała przetarg. 

Działka o łącznej powierzchni 1.7869 ha została 
sprzedana w drodze przetargu nieograniczonego 
ustnego za 3 mln 450 tys. 160 zł. Teren wokół roz-

poczętej niegdyś budowy ciepłowni, nieopodal ogród-
ków działkowych, przez blisko 20 lat był zaniedbany,  
a teraz wreszcie zmieni swoje oblicze. Nowy właściciel za-
mierza wybudować tam centrum handlowe z pełną infra-
strukturą i zapleczem, w skład którego wejdą dwa budynki  
o powierzchni użytkowej 4 tys. m² i 9 tys. m². Obiekty będą po-
łączone drogami z ulicą Krakowską oraz Grodziszczańską. 

Wpływ do budżetu: 
3.450.160 zł
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„PIEKARSKA”

Wpływ do budżetu: 
10.300.000 zł

Na Piekarskiej powstanie nowoczesna galeria handlo-
wa i centrum rozrywki wraz z kinem. Teren zagospo-
daruje spółka CD Locum.  

Spółka CD Locum - podkarpacka firma zarejestrowana 
w Warszawie zgodziła się zapłacić ponad 10 mln zł za 
wieczyste użytkowanie działki przy ulicy Piekarskiej. 

Akt notarialny 9 września 2011 roku podpisali burmistrz  
Andrzej Wyczawski i prezes spółki Stanisław Kosoń. Na Pie-
karskiej ma powstać galeria handlowa o powierzchni 20 tys. 
m², budynek handlowo-biurowy z 3 tys. m² powierzchni prze-
znaczonej pod wynajem. Wchodzący w skład nieruchomości 
budynek dawnej ujeżdżalni będzie pełnił funkcje rozryw-
kowe. Ponadto wybudowane zostaną podziemne parkin-
gi na 700 miejsc. Spółka, która ma zagospodarować teren 
przy ulicy Piekarskiej posiada wieloletnie doświadczenie 
w zakresie wykonania i komercjalizacji projektów jakie re-
alizuje. Jest wykonawcą między innymi galerii handlowych  
w Bochni oraz w Nowym Sączu.„Zagospodarowanie placu przy ulicy 

Piekarskiej było jednym z moich priory-
tetów. Cieszę się, że w pierwszym roku 
kolejnej kadencji udało się tę sprawę sfi-
nalizować. Przypominam, że pierwotnie 
plan zagospodarowania zakładał roz-
drobnienie tego terenu na małe działki  
i drobne obiekty handlowe, natomiast mi 
zależało by kompleks, który tam powsta-
nie był nowoczesną wizytówką Jarosła-
wia. Mamy zabezpieczenie w postaci 
wpisu hipotecznego gwarantującego 
nam odszkodowanie w przypadku gdyby 
inwestor odstąpił od decyzji. Czekamy 
teraz na uprawniony projekt obiektu. 
Inwestycja przy ul. Piekarskiej wiąże 
się oczywiście z powstaniem kolejnych 
miejsc pracy. 
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Wstępne  
wizualizacje projektu
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ŁĄCZNIK DO OBWODNICY

Najważniejsza inwestycja ubiegłego 
roku to łącznik obwodnicy i ul. Mo-
rawskiej. Ze względu na położenie 
budowanej drogi poza granicami Ja-
rosławia inwestycję prowadzi powiat, 
a finansuje miasto. 

W lutym 2011 r. podpisana zosta-
ła umowa na wykonanie robót 
budowlanych. Na realizację 

inwestycji uzyskane zostało dofinanso-
wywanie ze środków Unii Europejskiej  
w ramach projektu pn. „Poprawa powią-
zań komunikacyjnych powiatu poprzez 
budowę łącznika pomiędzy obwodnicą 
miasta Jarosławia, a drogą krajową nr 4”, 
współfinansowanego z Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ra-
mach Osi Priorytetowej 2 „Infrastruktura 
techniczna” Regionalnego Programu Ope-
racyjnego Województwa Podkarpackiego 
na lata 2007-2013.
Drogę o długości 472 metrów planujemy 
oddać do użytku na przełomie sierpnia  
i września 2012 roku.  Zakończenie inwe-
stycji: sierpnień/ wrzesień 2012 r.

Całkowita  
wartość projektu: 
11.383.870 zł

Środki własne Gminy: 
7.727.204 zł

Dofinansowanie z EFRR: 
3.656.666 zł
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„ Na budowę łącznika przeznaczyliśmy prawie  
8 mln zł. Jest on konieczny, jeśli chcemy wyprowa-
dzić ruch tranzytowy z miasta. To trudna budowa, 
ponieważ trzeba pokonać duże róznice poziomów  
i przejść przez niestabilne podłoże.
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NOWE PRZEDSZKOLE NA OS. KOMBATANTÓW

Po przeprowadzeniu specjalistycznych 
badań technicznych, podjęto decyzję  
o konieczności budowy nowego przed-
szkola na miejscu już istniejącego. W 2010 
r. opracowany został projekt budowlano-
wykonawczy na budowę obiektu z czte-
rema oddziałami przedszkola i dwoma 
oddziałami żłobka. Dzieci jednego z więk-
szych osiedli w mieście doczekają się no-
woczesnej placówki, zgodnie z planami 
jeszcze w tym roku. Do chwili obecnej, po 
rozebraniu starego budynku przedszko-
la wykonany został stan surowy nowego 
obiektu. Jest to inwestycja wieloletnia. 

Przedszkole wyposażone zostanie w in-
frastrukturę towarzyszącą - przed pla-
cówką będzie kolorowy, bezpieczny plac 
zabaw. Opiekunowie przywożący dzieci 
do przedszkola bez problemu zaparkują 
samochód przed placówką.

Projekt wykonawczy: elewacja północno-zachodnia, kolorystyka.

Całkowita  
wartość zadania: 
5.784.677 zł
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BIBLIOTEKA MIEJSKA im. ALEKSANDRA FREDRY

Dobiega końca budowa nowoczesnej 
biblioteki miejskiej. Na 1 tys. 37 m² 
urządzona będzie przestrzenna, multi-
medialna czytelnia połączona z wypo-
życzalnią dla dorosłych, dla młodzieży, 
kącik dla maluchów, a także kawiarnia, 
stanowisko do odsłuchu muzyki, stacja 
dokująca, stanowiska komputerowe 
oraz multimedialna sala spotkań. 
System zabezpieczający zbiory umożliwi 
czytelnikom samodzielne wypożyczanie 
książek. Biblioteka będzie zajmować par-
ter budynku mieszkalnego Towarzystwa 
Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.  
w Jarosławiu.

„To będzie obiekt na miarę XXI wie-
ku; nowoczesny, oferujący bogatą 
paletę usług czytelniczych i multi-
medialnych. Myślę, że spełni ocze-
kiwania wszystkich mieszkańców. 
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JAROSŁAWSKIE TOWARZYSTWO  
BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO

Spółka miejska zajmuje się budową miesz-
kań czynszowych dla osób, których nie 
stać na zakup mieszkania własnościowe-
go oraz własnościowych sprzedawanych 
na wolnym rynku.
W 2011 r. zakończono budowę budynku, 
w którym poza mieszkaniami znajdzie 
miejsce biblioteka. 

W części mieszkalnej zastosowano  
szereg nowoczesnych rozwiązań np.: 

- instalacja solarna, 
- podziemny garaż, 
- monitoring, 
- oświetlenie z czujnikami ruchu. 

PLANY
Spółka zamierza rozpocząć budowę dwóch budynków mieszkal-
nych wielorodzinnych każdy po 57 mieszkań. Jeden budynek wy-
kończony w stanie deweloperskim z przeznaczeniem na sprzedaż, 
a drugi wykończony „pod klucz” z przeznaczeniem na wynajem  
(w tym również w systemie: „z docelową własnością”). Przewidywane 
koszty inwestycji wynoszą ok. 20 mln zł. Spółka posiada pozwolenie 
na budowę i obecnie przygotowuje dokumentację przetargową.

Całkowita  
wartość zadania: 

15.738.500 zł
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Ul. ks. J. Makary (dawniej ul. Synów Pułku) 
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HOTEL TURKUS

W lutym 2011 roku zakończono 
prace modernizacyjne obiektu. 
Hotel wymagał kompleksowe-
go remontu, od lat nie speł-
niał oczekiwań potencjalnych 
turystów.  Wieloosobowe sale 

zamieniono na jedno i dwuosobowe 
pokoje z pełnym węzłem sanitarnym, 
dostosowane także dla osób niepeł-

nosprawnych. W chwili obecnej hotel 
posiada 54 miejsca noclegowe w 27 po-
kojach gościnnych. Po zakończeniu prac 
remontowo-budowlanych, w paździer-
niku 2011 r. hotel zyskał nowy wystrój, 
wyposażenie, lokal gastronomiczny 
(400 tys. zł). W chwili obecnej trwa pro-
cedura rejestracyjna obiektu. 

Całkowita  
wartość zadania: 
1.815.098 zł
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„
Hotel po 40 latach eksploatacji wymagał 
gruntownych zmian, ponieważ nie speł-
niał oczekiwań gości, którzy przyjeżdża-
li tutaj indywidualnie jak i na rozgrywki 
sportowe. Pokoje były wieloosobowe, bez 
łazienek, a sanitariaty na korytarzach. 
Teraz zyskał zupełnie nowe oblicze.

Hotel TURKUS oddany zo-
stał do użytku w 1971 roku, 
początkowo przeznaczony 
dla 100 osób, z pokojami 
wieloosobowymi.  
Od 1991 roku znalazł się  
w zarządzie miasta i wszedł 
w struktury MOSiR-u. 
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30 września 2011 r. został złożony wnio-
sek o dofinansowanie projektu o nazwie 
„JAROSŁAW – UŻGOROD: WSPÓLNA 
INICJATYWA NA RZECZ PODNIESIENIA 
ATRAKCYJNOŚCI TURYSTYCZNEJ HI-
STORYCZNYCH MIAST PARTNERSKICH”. 
Wnioskodawcą projektu jest Gmina 
Miejska Jarosław, zaś partnerami: Ko-
mitet Wykonawczy Użgorodzkiej Rady 
Miejskiej,  Agencja  Centrum Rozwoju 
Innowacji, Inwestycji i Turystyki Użgoro-
du oraz Powiat Jarosławski. Nabór wnio-
sków przeprowadzony został z Progra-
mu Współpracy Transgranicznej Polska 
- Białoruś - Ukraina 2007-2013 w ramach 
Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa 
i Partnerstwa (EISP). Celem projektu 
jest zagospodarowanie nieużytkowa-
nych powierzchni w obiektach zabyt-
kowych (po stronie polskiej adaptacja 
piwnic pod kamienicami Rynek 4, 5, 6  
w Jarosławiu na Podziemne Przejście 
Turystyczne, po stronie ukraińskiej za-
gospodarowanie zamku AMBAR - Win-
ne piwnice). 
Zamysłem wnioskodawcy jest stworze-
nie oryginalnego produktu turystyczne-
go bazującego na bogatym dziedzictwie 
kulturowym obu miast partnerskich, 
jako atrakcji dla mieszkańców pograni-
cza oraz turystów krajowych i zagranicz-
nych. Realizacja projektu w obszarze 
dziedzictwa kulturowego będzie miała 
wpływ na rozwój gospodarczy i eko-
nomiczny regionu. Beneficjenci końco-
wi, tj. lokalne społeczeństwo, otrzyma 
korzyść w postaci zmiany jakości życia. 
Projekt przyczyni się też do zaspoko-
jenia potrzeby odpoczynku, aspiracji 
kulturalnych, poprawy dostępności do 
dziedzictwa kulturowego oraz podnie-
sienia kompetencji kulturalnych. Po-
przez uwzględnienie ważnych funkcji 
społecznych i kulturalnych może również 
stanowić dodatkowy czynnik kształtują-
cy przemiany strukturalne oraz sprzyjać 
tworzeniu silniejszego poczucia iden-
tyfikacji mieszkańców z regionem wraz  
z jego tradycjami i wartościami. Reali-
zacja projektu planowana jest w latach 
2013-2014 (pod warunkiem otrzymania 
dofinansowania z EISP).

PODZIEMNA TRASA TURYSTYCZNA

Całkowita  
wartość projektu: 

2.189.721,45 EUR

Wysokość dofinansowania z EISP: 
1.970.749,31 EUR
Wartość projektu po stronie ukraińskiej: 
862.894 EUR
Wartość projektu po stronie polskiej: 
1.222.555 EUR O
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KOLUMBARIUM NA NOWYM CMENTARZU

Na Nowym Cmentarzu przy uli-
cy Krakowskiej powstało pierwsze 
w naszym mieście i w okolicy ko-
lumbarium. Ściana zawiera 87 nisz 
umożliwiających umieszczenie w 
każdej z nich do trzech urn z procha-
mi zmarłych.

Inwestorem ściany kolumbaryjnej 
jest Przedsiębiorstwo Gospodarki 
Komunalnej i Mieszkaniowej w Ja-

rosławiu Spółka z o.o. w porozumieniu 
z Urzędem Miasta Jarosławia. Budowa 
kolumbarium zrodziła się w związku  
z rosnącym zainteresowaniem spopie-
lania zwłok zmarłych osób oraz w celu 
umożliwienia dokonywania takich po-
chówków na miejskim cmentarzu. Nie 
bez znaczenia jest także fakt, że coraz 

mniej jest miejsc na tradycyjny pochó-
wek. Niszę kolumbaryjną można nabyć 
w biurze Zakładu Pogrzebowego przy 
ul. Cmentarnej w Jarosławiu za kwotę 2 
600 zł. Cena poza niszą obejmuje koszt 
grawerowania płyty nagrobnej, opłatę „To alternatywa dla tradycyjnych pochówków. Kolumba-

rium daje rodzinom zmarłych wybór sposobu pogrzebania 
bliskich. Dotyczy to szczególnie pochówku osób zmarłych 
za granicą oraz daleko od Jarosławia, ułatwia sprowadze-
nie ich prochów i pochowanie. Opłata za złożenie prochów 
zmarłego w niszy będzie o połowę niższa od kosztów wyku-
pienia miejsca przy tradycyjnym pochówku. Oczywiście nie 
zapominamy o budowie całkiem nowego cmentarza. Jeste-
śmy na etapie finalizowania dokumentacji. Nowy cmentarz 
powstanie naprzeciw istniejącego przy ulicy Krakowskiej, 
po drugiej stronie torów kolejowych. Projekt jest gotowy.

za prawo do korzystania  z niszy przez  
50 lat, a także zapewnienie utrzyma-
nia porządku wokół miejsca spoczyn-
ku. Aktualnie w Jarosławiu urządza się 
rocznie ok. 10 pochówków urnowych.

Projekt zagospodarowania terenu dla inwestycji Cmentarza Komunalnego. 
Jednostka projektowa: ARCONT Pracownia Projektowa
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10 marca 2011 r. podpisana została 
umowa partnerska w ramach Progra-
mu Współpracy Transgranicznej Rzecz-
pospolita Polska - Republika Słowacka 
2007-2013 na realizację projektu pn. 
„Innowacyjna platforma współpracy 
Sieci Miast Euroregionu Karpackiego”. 
Umowę podpisało dwunastu partne-
rów projektu, w tym Gmina Miejska Ja-
rosław. Partnerem wiodącym projektu 
współfinansowanego z Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego jest 
Miasto Humenne ze Słowacji. Celem 
projektu jest wzmocnienie i profesjo-

INNOWACYJNA PLATFORMA WSPÓŁPRACY  
SIECI MIAST EUROREGIONU KARPACKIEGO

Całkowita  
wartość projektu: 
354.050 EUR

Wartość dofinansowania z EFRR: 

298.724,85 EUR

nalizacja współpracy miast karpackich 
poprzez stworzenie innowacyjnej plat-
formy współpracy Sieci Miast Euro-
regionu Karpackiego. Realizacja tego 
działania jest przydatna dla stworzenia 
zorientowanej na rozwój społeczno-go-
spodarczy terytorialnej struktury współ-
pracy ośrodków miejskich pogranicza 
polsko-słowackiego oraz zacieśnienie 
współpracy na rzecz polityki wzrostu  
i poprawy jakości życia mieszkańców 
zaangażowanych miast. Czas trwania i 
okres realizacji projektu: 18 miesięcy (od 
kwietnia 2011 r. do września 2012 r.)

Gmina Boguchwała 

NAJWAŻNIEJSZE CELE:
1. Opracowanie procedur współpra-
cy w ramach Sieci – pozwoli na ujed-
nolicenie zasad współpracy i ułatwi 
jej monitoring. 
2. Stworzenie technicznych możli-
wości organizowania telepracy po-
między miastami/partnerami SMEK 
– umożliwi współpracę pomiędzy 
partnerami w trybie telekonferencji. 
3. Stworzenie centrów koordynacyj-
nych w Stowarzyszeniach – odpowia-
dać będą za monitoring Sieci, współ-
pracę z zachodnimi partnerami z UE 
oraz za rekrutację nowych członków. 

PARTNERZY

Miasto Humenne - Wnioskodawca

Stowarzyszenie Euroregion 
Karpacki Polska

Stowarzyszenie Euroregion 
Karpacki Słowacja Północ

Gmina Miejska Przemyśl

Gmina Miejska Przeworsk

Gmina Lesko

Miasto Jasło

Miasto Snina

Miasto Medzilaborce

Gmina Miejska Ustrzyki Dolne

Miasto Vranov nad Toplou

Gmina Miejska Jarosław
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PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI Sp. z o.o.

1. Przebudowa sieci wodociągo-
wej w ul. Górnoleżajskiej do ul. 
Kulkowej 
Opracowano dokumentację formalno 
– prawną i zrealizowano sieć wodocią-
gową w ul. Górnoleżajskiej. Efektem 
przebudowy sieci było wyeliminowanie 
awaryjnego odcinka wodociągu, a tym 
samym poprawa niezawodności dosta-
wy wody dla dzielnicy Dolnoleżajsk.

Wartość inwestycji: 62.069,11 zł

2. Budowa sieci wodociągowej  
z przyłączami w ul. Traugutta

Zrealizowano sieć wodociągową o łącz-
nej długości 621,50 mb oraz przyłącza 
wodociągowe o długości 151,50 mb. 
Efektem budowy sieci było wyelimino-
wanie awaryjności wodociągu, a tym 
samym poprawa niezawodności dosta-
wy wody dla mieszkańców ul. Traugutta 
i ulic przyległych.

Wartość inwestycji: 286.041,87 zł

3. Wymiana pompy wody czystej 
w pompowni wysokiego tłoczenia 
Zakładu Uzdatniania Wody

Zakres rzeczowy inwestycji obejmo-
wał wykonanie fundamentu pod układ 
pompowy, montaż pompy, przebudowę 
rurociągów technologicznych ssących 
i tłocznych, wykonanie instalacji AKPiA 
sterowania pracą pomp i powiązania jej 
z istniejącym układem technologicznym 
i układem automatyki na obiektach Za-
kładu Uzdatniania Wody dla Jarosławia. 
Efektem realizacji inwestycji jest ograni-
czenie zużycia energii elektrycznej przy 
produkcji wody oraz zautomatyzowanie 
i poprawa ciągłości dostawy wody do 
odbiorców.

Wartość inwestycji: 360.273 zł

4. Poprawa zabezpieczenia prze-
ciwpowodziowego oczyszczalni 
ścieków
Wykonano remont komory wlotowej 
K01 na terenie oczyszczalni ścieków.  

W komorze, na kolektorze wlotowym 
do oczyszczalni i kolektorze przelewo-
wym zamontowano nowe zastawki ze 
stali nierdzewnej. Efektem inwestycji 
jest poprawa zabezpieczenia przeciw-
powodziowego obiektu.

Wartość inwestycji:147.177,97 zł

5. Wymiana pokrycia stropoda-
chów na budynku energetycznym  
i części budynku koagulacji Zakła-
du Uzdatniania Wody

Efektem realizacji robót jest zabezpie-
czenie obiektów i urządzeń (między 
innymi rozdzielni średniego napięcia) 
znajdujących się w nich przed skutkami 
niekorzystnych warunków atmosferycz-
nych. 
 
Wartość remontów: 65.054,41 zł 

Całkowita  
wartość wszystkich prac: 
920.616,36 zł

PLANY
Kanalizacja sanitarna dla Jarosławia

We wrześniu 2011 r. złożono wniosek 
aplikacyjny projektu pn. „Ukraińsko 
– polska współpraca w sferze zmniej-
szenia zanieczyszczenia terytorium 
transgranicznego poprzez moderniza-
cję oczyszczalni ścieków w Użgorodzie  
i budowę kanalizacji sanitarnej w Ja-
rosławiu” w ramach Programu Współ-
pracy Transgranicznej Polska-Białoruś-
Ukraina 2007-2013. Liderem Projektu 
jest komitet wykonawczy Użgorodzkiej 
Rady Miejskiej, Partnerem 1 jest PWiK 
Jarosław Sp. z o.o., a Partnerem 2 Trans-
karpacka Agencja Inwestycji, Innowacji  
i Rozwoju. Projekt został złożony w ra-
mach Priorytetu 2. Poprawa jakości ży-
cia, Działanie 2.1. Ochrona środowiska 

w obszarze przygranicznym.
Całkowite nakłady inwestycyjne wyno-
szą 3.987.717,72 euro. Wszystkie wydat-
ki w ramach projektu stanowią wydatki 
kwalifikowane. W przypadku uzyskania 
dofinansowania z funduszy Unii Euro-
pejskiej jego wysokość może wynieść 
do 90% wartości kosztów kwalifikowa-
nych, co stanowiłoby kwotę do 3 588 
945,94 euro. Pozostała część zostałaby 
pokryta wkładem własnym lidera oraz 
partnera projektu (PWiK Jarosław).
Celem ogólnym inwestycji jest popra-
wa ochrony środowiska, standardu ży-
cia mieszkańców, zwiększenie stopnia 
uregulowania gospodarki ściekowej 
oraz atrakcyjności turystycznej i inwe-
stycyjnej obszaru pogranicza polsko 
– ukraińskiego poprzez modernizację 

oczyszczalni ścieków w Użgorodzie  
i budowę kanalizacji sanitarnej w Jaro-
sławiu. Realizacja inwestycji po stronie 
polskiej granicy obejmowałaby budowę 
odcinka kanalizacji sanitarnej w północ-
nej części miasta Jarosławia – część ulic: 
Burmistrza Matusza, Batalionów Chłop-
skich, Kruhel Pełkiński, Akacjowa oraz 
ulica Różana, objętej projektem budow-
lanym pn. „Kanalizacja sanitarna dla Ja-
rosławia. Kanał sanitarny w ulicach: Kru-
hel Pełkiński, Batalionów Chłopskich, 
Dolnoleżajska, Brodowicze, Stawki, Kul-
kowa, Górnoleżajska, Zacisze”. Prace są 
V etapem inwestycji i byłaby to konty-
nuacja skanalizowania północnej części 
miasta Jarosławia.
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PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ  
I MIESZKANIOWEJ Sp. z o.o.
Selektywna zbiórka  
odpadów  
komunalnych

Przedsiębiorstwo Gospodarki Ko-
munalnej i Mieszkaniowej - Za-
kład Oczyszczania Miasta od kilku 
lat prowadzi selektywną zbiórkę 
surowców wtórnych tak, aby na 
składowiska trafiały tylko odpady, 
które nie dają się ponownie wyko-
rzystać.  

2011 rok
1. zakup samochodu ciężarowego 
do transportu odpadów komu-
nalnych zebranych selektywnie, 
zużytego sprzętu gospodarstwa 
domowego i odpadów wielkoga-
barytowych - koszt: 235.000 zł,

2. 120 szt. pojemników o poj. 
1 100 l do selektywnej zbiórki 
odpadów - koszt. 57.000 zł, 

Łącznie w mieście jest 180 takich pojemników na osiedlach. Naj-
więcej posegregowanych surowców wtórnych uzyskuje się bez-
pośrednio z gospodarstw i domów jednorodzinnych, 

3. Rekultywacja składowiska odpadów przy ul. Kamiennej  
w Jarosławiu - koszt: ok. 83.000 zł.

Inwestycje sprzętowe 
Zakładu Oczyszczania 
Miasta w 2011 r. 

1. zakup specjalistycznego samo-
chodu tzw. śmieciarko-myjki na 
podwoziu Volvo  - 700.000 zł,

2. zakup przyczepy oraz konte-
nerów do transportu odpadów 
na większe odległości (głównie 
na składowisko odpadów w Mły-
nach) - 95.100 zł,

3. zakup ciągnika wraz z pługiem 
odśnieżnym do prowadzenia „ak-
cji zima” - 130.000 zł,

Powyższe inwestycje dotyczą 
utrzymania sprawności i gotowo-
ści sprzętu do prowadzenia zadań 
związanych z odbiorem i trans-
portem odpadów komunalnych 
oraz utrzymaniem czystości i od   

   śnieżaniem dróg i ulic. 

MIEJSKI ZAKŁAD KOMUNIKACJI Sp. z o.o.
W ramach współfinansowania:

Remont pokrycia dachowego  
na zabytkowym budynku  
warsztatowym 

1. 

2. 

3. Wysokość dofinansowania ze środków     
własnych zależeć będzie od wykonania 
kosztorysu powykonawczego.

Dofinansowanie  
Podkarpackiego Wojewódzkiego  

Konserwatora Zabytków: 

70.000 zł

Dofinansowanie  
Województwa Podkarpackiego: 

50.000 zł

Podniesienie jakości usług.  

Watrość:1.300.100 zł
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ZABYTKI 
Konserwacja nagrobków  
na terenie Nowego Cmentarza

W 2011 r. pracami konserwatorskimi 
objęte zostały dwa zabytkowe pomniki 
nagrobne na terenie Nowego Cmenta-
rza, które z zupełnie różnych powodów 
skupiały uwagę przechodniów prze-
mieszczających się aleją główną w kie-
runku ołtarza polowego. 
Pierwszy z nich, upamiętniający Łucjana 
Baeckera, wyróżniał się formą i walorami 
historycznymi. Prace remontowo-kon-
serwatorskie nagrobka przywróciły do-
bry stan techniczny obiektu oraz pier-
wotne walory plastyczno-estetyczne. 
Przekazy ikonograficzne były podstawą 
do rekonstrukcji zwieńczenia pomnika 
w formie zbliżonej do urny.

Drugi pomnik poświęcony Marii i Mi-
kołajowi Jaremkiewiczom z uwagi na 
zniszczony postument porośnięty bez-
ładną roślinnością, bardzo negatyw-
nie kontrastował z otoczeniem ołtarza.  
W 2011 r. wykonany został pierwszy, 
aczkolwiek najważniejszy etap prac re-
montowo konserwatorskich, polegający 

na ustabilizowaniu podło-
ża poprzez wykonanie no-
wej płyty fundamentowej  
i ustawienie zrujnowane-
go, kilkustopniowego po-
stumentu. Dzięki wykona-
nym robotom kamienny 

obiekt został uratowany, a dalsze prace 
wymagające między innymi rekonstruk-
cji krzyża i konserwacji kamienia, będą 
kontynuowane. Prace remontowo-kon-
serwatorskie wykonano ze środków fi-
nansowych zebranych podczas kwesty  
w 2010 r. na rzecz ratowania zabytko-
wych nagrobków oraz z budżetu Gmi-
ny Miejskiej Jarosław.

Remont Kapliczki  
przy ul. Benedyktyńskiej 
wraz z konserwacją rzeźb  
św. Jana Nepomucena, Matki Bo-
żej i Chrystusa Ukrzyżowanego 

Po rozpoczęciu w 2010 r. remontu kon-
serwatorskiego okazało się, że stan 
obiektu jest katastrofalny. Konieczne 
było poszerzenie zakresu robót, których 
zakończenie przesunięto na rok 2011.  
Dzięki wykonanym zabiegom przywró-
cone zostały prawidłowe parametry 
techniczne obiektu i pierwotne walory 
estetyczne, w tym oryginalna kolorysty-
ka i barwione przeszklenie drzwi. Tym 
samym niełatwe dzieło ratowania za-
bytkowej kapliczki zakończyło się peł-
nym powodzeniem. 

W
id

ok
 p

rz
ed

 re
m

on
te

m
.

W
id

ok
 p

rz
ed

 re
m

on
te

m
.

W
id

ok
 p

rz
ed

 re
m

on
te

m
.



23BIULETYN | NR 1/2012 |www.jaroslaw.pl/biuletyn/

Kolegiata pw. Bożego Ciała  
Dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej 
pw. Bożego Ciała przy Kolegiacie w Ja-
rosławiu, Pl. Ks. Piotra Skargi na remont 
elewacji południowo-wschodniej daw-
nego kolegium jezuickiego oraz elewa-
cji wieży zegarowej.

Dotacja z budżetu miasta:
140.000 zł
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OŚWIATA 

Szkoła  Podstawowa Nr 4 
im. Stefana Żeromskiego 
Zmiana pokrycia dachowego  sali gim-
nastycznej i łącznika  oraz wykonanie 
elewacji  sali gimnastycznej.  
Koszt: 255.713 zł
Remont zespołu żywieniowego -
powiększono stołówkę szkolną.  
Koszt: 30.036 zł

Publiczne Gimnazjum Nr1 
im. Św. Królowej Jadwigi 

Modernizacja wewnętrznej instalacji 
elektrycznej z przebudową układu 
pomiarowego,  wymianą rozdzielnic, 
instalacji przeciwpożarowych.  
Koszt: 244.996 zł

Zespół Szkół im. Jana  
Pawła II 
Adaptacja pomieszczeń dla dzieci  
z oddziału przedszkolnego (sala lek-
cyjna, świetlica, szatnia i toalety)  
wraz z wyposażeniem.   
Koszt: 75.170 zł

Miejskie Przedszkole  
Nr 9 im. Jana Brzechwy  
 
Plac zabaw z częściową przebudo-
wą utwardzenia terenu przedszkola. 
Utworzono bezpieczny, atrakcyjny plac 
zabaw dla dzieci z tyłu budynku z wy-
korzystaniem sprzętu zabawowego  
z placu zabaw przy ul. Grucy. 
Koszt: 139.225 zł

Miejska Biblioteka Publiczna 

W 2011 roku Miejską Bibliotekę Publicz-
ną w Jarosławiu odwiedziło 45 560 czy-
telników, którym wypożyczono 116 828 
woluminów, w tym 10 437 woluminów 
na miejscu.

Sukcesem Miejskiej Biblioteki w 2011 
roku było zdobycie I miejsca i pucharu 
za najlepiej zrealizowany program „Ty-
dzień Bibliotek 2011” na Podkarpaciu. 
Opracowany program „Biblioteka za-
wsze po drodze - nie mijam, wchodzę” 
nawiązywał do ważnych ogólnopol-
skich i lokalnych wydarzeń oraz rocznic 
kulturalnych. 

Funkcja edukacyjno - kulturalna  w śro-
dowisku lokalnym:
- zorganizowanie m.in. 8 spotkań autor-
skich, 54 dyskusji, 82 lekcji bibliotecz-
nych, 14 wystaw, 9 konkursów. W wy-
darzeniach wzięło udział ponad 5 tys. 
uczestników. Ciekawy okazał się cykl 
spotkań „Przedszkolaki kochają ksią-
żeczki”, który obejmował głośne czyta-
nie i prezentacje najpiękniejszych bajek 
i baśni. 

Dla osób z dysfunkcją wzroku zorga-
nizowano spotkanie „Biblioteka nie-
widomym i niedowidzącym", którego 
tematem były nowatorskie rozwiązania 
techniczne umożliwiające korzystanie 
ze zbiorów.

Od 10 maja 2011 r. biblioteka udostępnia 
czytelnikom niewi-
domym i niedowidzą-
cym pakiet cyfrowych 
książek mówionych, 
nagranych w zako-
dowanym systemie 
mp3. Aby umożliwić 
korzystanie ze zbio-
rów został zakupiony 
CZYTAK NPN. 

WYRÓŻNIENIE „Samorządowy Lider Edukacji”

Miasto Jarosław znalazło się w gronie 68 gmin i powia-
tów z kraju, które otrzymały certyfikat. Wyróznienia 
przyznała Fundacja Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyż-
szego. W listopadzie 2011 r., podczas gali finałowej  
I edycji konkursu w auli Collegium Novum UJ w Krakowie, 
certyfikat przyznany naszemu miastu odebrał burmistrz 
Andrzej Wyczawski. 
To wyróżnienie jest miłym i satysfakcjonującym uzu-
pełnieniem  ogromnego wysiłku i wielu lat pracy na-
uczycieli oraz pracowników oświaty, ale także pra-
cowników Urzedu Miasta. O tym, że warto inwestować  
w oświatę nie trzeba chyba nikogo przekonywać - 
mówi burmistrz A. Wyczawski. 

INWESTYCJE I REMONTY:
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Miejska Biblioteka Publiczna 
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telników, którym wypożyczono 116 828 
woluminów, w tym 10 437 woluminów 
na miejscu.

Sukcesem Miejskiej Biblioteki w 2011 
roku było zdobycie I miejsca i pucharu 
za najlepiej zrealizowany program „Ty-
dzień Bibliotek 2011” na Podkarpaciu. 
Opracowany program „Biblioteka za-
wsze po drodze - nie mijam, wchodzę” 
nawiązywał do ważnych ogólnopol-
skich i lokalnych wydarzeń oraz rocznic 
kulturalnych. 

Funkcja edukacyjno - kulturalna  w śro-
dowisku lokalnym:
- zorganizowanie m.in. 8 spotkań autor-
skich, 54 dyskusji, 82 lekcji bibliotecz-
nych, 14 wystaw, 9 konkursów. W wy-
darzeniach wzięło udział ponad 5 tys. 
uczestników. Ciekawy okazał się cykl 
spotkań „Przedszkolaki kochają ksią-
żeczki”, który obejmował głośne czyta-
nie i prezentacje najpiękniejszych bajek 
i baśni. 

Dla osób z dysfunkcją wzroku zorga-
nizowano spotkanie „Biblioteka nie-
widomym i niedowidzącym", którego 
tematem były nowatorskie rozwiązania 
techniczne umożliwiające korzystanie 
ze zbiorów.

Od 10 maja 2011 r. biblioteka udostępnia 
czytelnikom niewi-
domym i niedowidzą-
cym pakiet cyfrowych 
książek mówionych, 
nagranych w zako-
dowanym systemie 
mp3. Aby umożliwić 
korzystanie ze zbio-
rów został zakupiony 
CZYTAK NPN. 

Bezpłatne porady prawne  
„Prawo dla każdego” 
styczeń - grudzień 2011
Program realizowany jest od 2005 roku 
i głównym jego założeniem jest udzie-
lanie pomocy prawnej osobom, których 
sytuacja finansowa utrudnia dostęp 
płatnej pomocy prawnej. Od stycznia 
2011 r. udzielono 278 porad prawnych. 
Program cieszy się ogromnym powo-
dzeniem, z roku na rok przybywa osób, 
które korzystają z tej formy pomocy. 

Program Wczesnego Wykrywania 
Raka Piersi 
maj 2010 - styczeń 2011
Ponad 5 tys. jarosławianek otrzymało za-
proszenia na bezpłatne badanie mam-
mograficzne. Dodatkowym elementem 
zachęcającym do jego przeprowadzenia 
było ufundowanie atrakcyjnych nagród 
rzeczowych. Łącznie z badań skorzysta-
ło ponad 4 tys. kobiet.  

Pierwsza pomoc - ratownicy są 
wśród nas
październik 2010 - czerwiec 2011
Cykl szkoleń udzielania pierwszej po-
mocy ratownictwa przedmedycznego 
dla różnych grup społecznych w tym: 
uczniów szkół podstawowych i gim-
nazjalnych, kierowców i pracowników 
MZK, członków Związku Strzeleckiego 
„Strzelec". 

„Bezpieczny komputer” 
luty - marzec 2011
Spotkania z przedszkolakami na temat 
mądrego korzystania z komputera i ko-
rzystania z Internetu. Spektakl teatralny, 
spotkania z pedagogiem. 
   

Wśród wielu zadań realizowanych przez Urząd Miasta znajdują się przedsięwzięcia profilaktyczne, których nadrzędnym celem jest  
poprawa bezpieczeństwa i porządku publicznego w naszym mieście. Prowadzone są one w ramach programu „Bezpieczny Jaro-
sław”, ponadto wynikają z zadań określonych w  przepisach o Zarządzaniu Kryzysowym  i  Obronie Cywilnej.

STOP 18 - Program  
Odpowiedzialnej Sprzedaży
Akcja zorganizowana w ramach ogólnopol-
skiego Programu Odpowiedzialnej Sprzedaży 
Stop 18 oraz kampanii edukacyjnej  „Pozory 
mylą, dowód nie". Częścią akcji w ubiegłym 
roku było przeprowadzenie już po raz piąty 
badania ankietowego „Tajemniczy klient" - nt. 
sprzedaży alkoholu nieletnim. Łącznie ankie-
terzy odwiedzili 77 placówek handlowych  
i gastronomicznych.

„Prowadzę – jestem trzeźwy”
W 2011 r. odbyła się druga edycja kampanii promującej temat trzeźwości wśród 
kierowców, uwrażliwiającej na problem przyzwolenia społecznego prowadze-
nia pojazdów  po spożyciu alkoholu oraz kwestię właściwej reakcji na takie zjawisko. 
Grupą do, której skierowane były działania to głównie młodzież jarosławskich 
szkół  gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. W ramach kampanii zorganizowano 
prelekcje, spotkania, konferencje. Gośćmi byli m.in.: Małgorzata Ohme - psycholog  
i wykładowca SWPS w Warszawie, Michał Pozdał - trener Strefy Młodzieży SWPS 
oraz Bartosz Węglarczyk - dziennikarz Gazety Wyborczej. 

„Bezpieczne Wakacje 2011”
W ramach programu prowadzone 
były działania w zakresie przeciw-
działania zagrożeniom oraz zapew-
nienia młodym ludziom bezpiecz-
nego wypoczynku w okresie wakacji 
w naszym mieście.

BEZPIECZEŃSTWO 
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Policjant + Strażnik

W 2011 roku współpraca z Policją 
polegała na organizowaniu tzw. „patroli 
mieszanych” tj. w składzie policjant i 
strażnik. 

Wspólne przedsięwzięcia

• „Trzeźwy poranek” (kontrola trzeźwo 
   ści kierowców przez wspólne patrole), 
•„Wagarowicz 2011”, 
• „Alkohol, nikotyna  
   - NIE dla nieletnich”.

Zakup specjalistycznego 
samochodu.

10 lat monitoringu wizyjnego 
15 kamer do listopada zarejestrowa-
no 820 zdarzeń lub zgłoszonych pod 
numer 986 interwencji, wykroczeń lub 
przestępstw. Ścisła współpraca moni-
toringu z Komendą Powiatową Policji  
w Jarosławiu m.in. w zakresie udostęp-
niania nagrań z kamer monitorujących. 

MONITORING  
WIZYJNY STRAŻ MIEJSKA

„Bezpieczna droga do szkoły”

Straż Miejska i Komenda Powiatowa Policji we 
współpracy z placówkami oświatowymi w ra-
mach programu „Bezpieczny Jarosław” przepro-
wadziły 70 pogadanek z uczniami szkół pod-
stawowych, gimnazjów i średnich. Tematyka 
spotkań dostosowana była do wieku odbior-
ców. W sumie uczestniczyło w nich ponad 1300 
uczniów.  

Od stycznia 20011 roku w Urzędzie 
Miasta działa zintegrowany program 
finansowy  RATUSZ. Wydział finansowy 
i wydziały zajmujące się naliczaniem 
odpłatności są ze sobą elektronicznie 
zespolone, co ułatwia obsługę intere-
santów. Program posiada bezpośredni 
dostęp do ewidencji gruntów i bu-
dynków w Starostwie Powiatowym, co 
skutkuje szybszą obsługą w sprawach 
podatków od nieruchomości i podatku 
rolnego. 

Informatyzacja 
SPRAWNIEJSZA OBSŁUGA JAROSŁAWIAN

W 2011 roku Ministerstwo Spraw We-
wnętrznych i Administracji przyspieszy-
ło realizację krajowego projektu Zinte-
growany Moduł Obsługi Końcowego 

Użytkownika. Projekt zakłada utworze-
nie centralnych baz danych. Meldunek, 
wymeldowanie będzie możliwe na te-
renie całego kraju widoczne będzie na-
tychmiast w bazie centralnej. W ramach 
projektu w 2011 roku otrzymaliśmy 14 
komputerów, 4 skanery i 4 drukarki oraz 
1 serwer. 
Ponadto na własne potrzeby zakupiono 
serwer wraz z zasilaczem awaryjnym, 
na którym osadzono bazy danych ewi-
dencji ludności oraz aktów stanu cywil-
nego. Zakup serwera przede wszyst-
kim pozwolił na podniesienie poziomu 
bezpieczeństwa baz danych i zwiększył 
komfort pracy.

Dla młodzieży spotkania na temat 
odpowiedzialności prawnej za popeł-
nione czyny karalne oraz o roli i zada-
niach Straży Miejskiej w utrzymaniu 
porządku publicznego.

STRAŻ MIEJSKA  
i POLICJA

Dla najmłodszych spotkania na 
temat m.in. jak bezpiecznie poruszać się 
po drogach, jak istotne jest noszenie ka-
mizelek i elementów odblaskowych, jak 
bezpiecznie korzystać z placu zabaw,  
a także jak radzić sobie w trudnych sytu-
acjach w szkole i w domu.  
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KULTURA 

CZTERYSTA LAT  
OPACTWA  
BENEDYKTYNEK  
W JAROSŁAWIU  
1611-2011
W 2011 roku Opactwo Benedykty-
nek w Jarosławiu obchodziło 400-le-
cie istnienia. Z tej okazji została 
wydana publikacja pt. Czterysta lat 
Opactwa Benedyktynek w Jarosła-
wiu 1611-2011, autorstwa O. Albina 
Sroki.

Wsparcie finansowe dla organizacji pozarządowym na 
organizację imprez kulturalnych, działolność kulturalną, 
wydawnictwa, sesje popularnonaukowe, warsztaty lite-
rackie, wystawy, spotkania.

Dotacja z budżetu miasta:
303.000 zł

PUBLIKACJE wydane  
z budżetu Miasta

50 LAT KAPŁAŃSTWA  
KS. PRAŁATA  
MARIANA RAJCHLA
 

Pod takim tytułem ukazała się 
publikacja poświęcona jubileuszowi 
50-lecia kapłaństwa Ks. Prałata Ma-
riana Rajchla. Zespół redakcyjny: Ks. 
Jan Jagustyn, Ks. Marek Pieńkowski, 
Krystyna Berbeć, Zofia Krzanowska, 
Krystyna Terlecka.

JAROSŁAW  
Z LOTU PTAKA

Na rynku wydawniczym pojawiła się 
druga edycja albumu JAROSŁAW  
Z LOTU PTAKA, w którym można po-
dziwiać nasze miasto z niecodziennej 
perspektywy. Autorem fotografii jest 
Ludwik Biernacki.

PUBLIKACJE  
współfinansowane  
z budżetu Miasta

DZIEJE ZESPOŁU SZKÓŁ 
TECHNICZNYCH I OGÓL-
NOKSZTAŁCĄCYCH - 
DAWNEGO MECHANIKA

Na początku listopada ubiegłego roku 
Zespołu Szkół Technicznych i Ogólno-
kształcących  w Jarosławiu obchodził 
jubileusz 130-lecia. Historię wydano 
publikację pt. Dzieje Zespołu Szkół 
Technicznych i Ogólnokształcących  
w Jarosławiu  – dawnego Mechanika, 
autorstwa Danuty Krasickiej oraz Mał-
gorzaty Bednarz. 



28 www.jaroslaw.pl/biuletyn/| BIULETYN | NR 1/2012

Centrum Kultury i Promocji w Jaro-
sławiu w roku 2011 prowadziło swoją 
działalność w oparciu o dotacje z Urzę-
du Miasta, wypracowane środki własne  
z bieżącej działalności gospodarczej 
oraz fundusze pozyskiwane z innych 
źródeł. 

Realizowano imprezy cykliczne, których 
Centrum było współorganizatorem m.in. 
Festiwal Muzyki Dawnej „Pieśń Naszych 
Korzeni”, III Międzynarodowy Festiwal 
Kultury Kresowej, Międzynarodowy Fe-
stiwal Fotografii Młodych; koncerty oraz 
małe formy artystyczne takie jak: Recital 
wokalny Renaty Johnson, Koncert „Ku 
Pamięci Niemena”, „Recital fortepiano-
wy z Kraju Kwitnącej Wiśni”, liczne wy-
stawy prezentowane w Galerii (Anna 
Kobak-Pisowacka – „Symbole, Metafory, 
Tkanina”, „W Hołdzie dla Jana Pawła II”, 
„Magia Podkarpacia”, „Losy jarosław-
skich Żydów” i inne). Nowym wydarze-
niem była współorganizacja maratonów 
filmowych pt. „Noc z Filmem Grozy” oraz 
„Ze Świętami w tle”. 

Działania te mają na celu promowanie 
miasta, regionu oraz ułatwienie dostępu 
do informacji wszystkim mieszkańcom  
i turystom.

KONCERT ORATORYJNY  
Tadeusz Maklakiewicz  
„Msza Góralska"

Koncert odbył się w nowej Sali Koncertowej Szkoły Muzycznej w Jaro-
sławiu. Oprawa oraz artyści stworzyli klimat bardzo uroczysty nadając 
wydarzeniu rangę najwyższej klasy. „Mszę Góralską” Tadeusza Maklakie-
wicza wykonał Chór i Orkiestra Zespołu Szkół Muzycznych w Przemyślu. 
Orkiestrą dyrygował Antoni Guran, zaśpiewał tenor - Jacek Ścibor, a chór 
przygotowała Joanna Gibała-Szelążek. Program zawierał dzieła wybitne 
m.in. Marc-Antoine Charpentier – „Te Deum", Georg Friedrich Haendel – 
„Recytatyw oraz aria z opery Kserkses", Giulio Caccini – „Ave Maria".’

hasło:  CKIP JAROSLAW 

GALA PERKUSYJNA - Sala Lustrzana

Gala Perkusyjna w wykonaniu Laureatów Regionalnych i Ogólnopolskich konkur-
sów Perkusyjnych Szkół Muzycznych Jarosławia i Przemyśla. Koncert przebiegał  

w dwóch odsłonach. Wydarzenie cie-
szyło się ogromnym zainteresowaniem. 
W programie znalazły się m.in. Wil-
liam Schinstine – „THREE’S A,  Crowd-  
„TRZECH TO JUŻ TŁOK”, G. Peter – GA-
LOP „WSPOMNIENIE Z CYRKU”.

Rok 2011
Wydarzenia w Sali Lustrzanej - 42
• Inne - 9 (w tym spotkania autorskie,  
    promocje książek)

Wystawy:
• Galeria Główna „U Attavantich” - 17
• Hol Kamienicy Attavantich - 11
• Galeria Debiutów - 11
• Plenerowe - 2
• Podziemia Kamienicy - 1

CENTRUM KULTURY I PROMOCJI W JAROSŁAWIU

Udostępniono w obrębie kamienicy 
Attavantich bezpłatną sieć interne-
tową WiFi.

NOWA SZATA GRAFICZNA  
STRONY WWW
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RECITAL FORTEPIANOWY  
PIOTRA KOŚCIKA 

Podczas tego wspaniałego wieczoru 
zgromadzona publiczność delekto-
wała się muzyką wielkich kompozyto-
rów m.in. Chopina, Liszta, Bethovena.  
W programie znalazły się m.in. sona-
ty, które swoją głębią uczuć poruszały 
wszystkie emocje, to wszystko dzięki 
mistrzowskiemu wykonaniu Piotra Ko-
ścika. Koncert uzyskał miano wielkie-
go wydarzenia kulturalnego zbierając 
owacje na stojąco.

MARATON FILMOWY:  
„NOC Z FILMEM GROZY”  
„ZE ŚWIĘTAMI W TLE”

Wydarzenie kulturalne współorganizowano wraz z niefor-
malną grupa „Młodzi w kulturze”. To propozycja dla wszyst-
kich kinomanów pasjonujących się scenariuszami wielkich 
reżyserów. Centrum Kultury i Promocji wyszło naprzeciw po-
trzebom mieszkańców dla których kino jest sposobem ode-
rwania się od codzienności. Ubiegłoroczna edycja przed-
stawiała klasyki z gatunku horror oraz filmy nawiązujące do 
tematyki Świąt Bożego Narodzenia.

WYSTAWA 
KRYSTYNY GŁOWNIAK 
„WENECJA”

Wernisaż wystawy zorganizowany przez CKIP skupił 
ogromną publiczność. Wystawa prezentowana była 
w Galerii głównej u Attavantich. Autorka prac - Kry-
styna Głowniak jest artystką znaną i uznaną. Jej dzie-
ła prezentowane były na licznych wystawach pla-
stycznych, polskich i europejskich. Zdobią ściany 
gmachów użyteczności publicznej, a także są w posia-
daniu wielu kolekcjonerów prywatnych. To malarstwo  
z kręgu magii i oniryzmu o kubizujących formach, spe-
cyficznym klimacie i trafnie dobranej kolorystyce. Sama 
autorka jawi się jako „renesansowy humanista", dla której 
ważny jest człowiek i jego miejsce na ziemi. Na pierwszym 
piętrze kamienicy Attavantich odbywa-
ją się wernisaże wystaw podczas których 
mieszkańcy, artyści oraz zaproszeni goście 
mają szansę obcować ze światem sztuki  
z najwyższej półki.

WYSTAWA 
„HARCERSKA POCZTA  
POLOWA W POWSTANIU 
WARSZAWSKIM”

Wydarzenie wyjątkowe, ponieważ wy-
stawa po raz pierwszy w działalności 
CKIP miała miejsce w piwnicach u Atta-
vantich. Otwarcie wystawy połączone 
było z wykładem Juliana Borkowskiego, 
to zupełnie nowa forma prezentacji tak 
istotnej historii. Ekspozycja pochodziła 
ze zbiorów Muzeum Powstania War-
szawskiego oraz Muzeum Historyczne-
go m.st. Warszawy. 

Nowe miejsce ekspozycji wystaw  
- PIWNICE U ATTAVANTICH!
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MIEJSKI OŚRODEK KULTURY W JAROSŁAWIU

Pozostałe imprezy:
• Przegląd Piosenki Kresowej - impreza  
o zasięgu wojewódzkim popularyzującą 
piosenkę kresową, charakterystyczną dla 
dawnych wschodnich ziem Rzeczpospo-
litej. 

• „Serce w plecaku” Festiwal Piosenki Oj-
czystej im. Michała Zielińskiego - celem 
festiwalu jest niezmiennie prezentacja 
i popularyzacja polskiej, historycznej  
i współczesnej pieśni i piosenki patriotycz-
nej. 

XIV SPOTKANIA TEATRALNE 
„Jasełka 2011” 

Coroczny przegląd widowisk jasełko-
wych, obrzędowych i kolędniczych 
związanych z tradycją Świąt Bożego 
Narodzenia, przeznaczony dla dzieci, 
młodzieży i osób dorosłych, cieszący się 
stałym zainteresowaniem uczestników. 
W 2011 roku w imprezie zaprezentowa-
nych zostało 21 przedstawień. 

OGÓLNOPOLSKI FESTIWAL 
KOLĘD I PASTORAŁEK 

Pod patronatem Burmistrza Miasta Ja-
rosławia. Festiwal promuje współczesną 
i tradycyjną interpretację kolęd i pasto-
rałek. W 2011 r. wzięło w nim udział 22 
solistów oraz 8 zespołów. 

I JAROSŁAWSKI PRZEGLĄD 
TEATRÓW AMATORSKICH 
„Na Dziedzińcu...”

W 2011 r. zorganizowany po raz pierw-
szy. Na dziedzińcu Kamienicy Rynek 6 
zaprezentowało się osiem teatrów ama-
torskich z woj. podkarpackiego i lubel-
skiego. Gościliśmy teatry z Krosna, Rze-
szowa, Przemyśla, Łęcznej, Rudy Huty. 
Nie mogło zabraknąc również spektakli 
w wykonaniu grup teatralnych z Jarosła-
wia.

MIĘDZYNORODOWE  
KONFRONTACJE  
FOTOGRAFICZNE  
„Tylko Jedno Zdjęcie 2011” 

Konfrontacje Fotograficzne organizo-
wane są przez Miejski Ośrodek Kultury 
w Jarosławiu, Klub Fotograficzny „Atest 
70”oraz Urząd Miasta Jarosławia. Stale 
poszerza się grono zainteresowanych 
udziałem w konkursie w Polsce i za-
granicą. W 2011 r. wzięło w nim udział 
ponad dwustu artystów z 23 państw. 
Komisja wybierająca najlepszych skła-
da się ze znanych polskich fotografi-
ków zrzeszonych w międzynarodowych  
i ogólnopolskich stowarzyszeniach fo-
tograficznych.

SUKCESY GRUPY TEATRALNEJ „PLA-
STER” ORAZ TEATRU JEDNEGO AKTORA 
DZIAŁAJĄCEGO PRZY MOK W JAROSŁA-
WIU.

- „Otwarta Złota Kurtyna” – I miejsce za 
spektakl „Ubu król- oprawcy” wg A. Jarrywa 
w reż. P. Sroki na 8. Festiwalu Teatrów Mło-
dzieżowych „Inny”  
/ 2-5.06.2011 r. w Krośnie.
- I miejsce w kat. szkół ponadgimnazjalnych 
za spektakl „Ubu król – oprawcy” w reż P. 
Sroki na XIII Konfrontacjach Zespołów 
Teatralnych Małych Form  
„Antrakt” / 8.06.2011 r. w Przemyślu.
- II miejsce w kat. szkół gimnazjalnych za 
spektakl „Duchy” wg D. Ugresic w reż P. Sroki 
na XIII Konfrontacjach Zespołów Teatral-
nych Małych Form „Antrakt” / 7.06.2011 r.  
w Przemyślu.
- III miejsce za monodram „Na zawsze” wg  
R. Ligockiej w reż P. Sroki w wyk. Moniki Sia-
ry na 56. OKR eliminacjach ogólnopolskich 
w Słupsku / 5-7.06.2011 r.
-Wyróżnienie za monodram „Firma Portreto-
wa” wg S. Witkiewicza, w reż P. Sroki w wyk 
Sylwii Gawury podczas 7 Festiwalu Teatrów 
Niewielkich w Lublinie / 22-24.10.2011 r.
- Nagroda za scenariusz do monodramu  
„Na zawsze” wg R. Ligockiej dla Pawła Sroki.

Działalność Miejskiego Ośrodka Kultury w 2011 r. opierała się w szczególności na imprezach cyklicznych. Jednocześnie instrukto-
rzy podejmowali nowe przedsięwzięcia w ramach MOK, jak również z powodzeniem uczestniczyli w imprezach organizowanych  
w innych ośrodkach.

- Wyróżnienie za spektakl „Juwenilia. Dziwny 
sen Mamy?” wg S. Witkiewicza w reż P. Sroki 
na XXXII Biesiadzie Teatralnej w Horyńcu 
Zdroju / 20-23.01.2011 r.
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Łącznik do obwodnicy 
 

„Piekarska”

 

„Grodziszczańska”
 
Biblioteka Miejska  
im. Aleksandra Fredry

 
Przedszkole 
na os. Kombatantów


