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Wydawca: Urząd Miasta Jarosławia
Adres: Rynek 1, 37-500 Jarosław
Tel. centrala: 16 624 87 00, fax.: 16 624 87 65
Artykuły podpisane odzwierciedlają poglądy autorów.
Zezwala się na wykorzystanie informacji pod warunkiem 
podania źródła. Prawo do wykorzystania zdjęć zastrzeżone. 
Redakcja zastrzega sobie możliwość skracania tekstów, zmiany 
ich tytułów oraz adjustacji.

Biuletyn redaguje  Biuro Informacji i Komunikacji 
Społecznej, Rynek 5, 37-500 Jarosław
tel. 16 624 87 43; e-mail: iks@um.jaroslaw.pl
Zdjęcie na okładce: Iwona Międlar
Druk: Wydawnictwo „PAPIRUS”, ul. Spytka 11,  
37-500 Jarosław, tel. 16 621 45 41,  
fax 16 621 22 01;  
e-mail: biuro@papirus.jaroslaw.pl

Przewodnik po Urzędzie
Centrala  ......................................  16-624-87-00
Kasa  .................. 16/ 624-87-57 (7.30 - 14.30)
Podatki  ...................................... 16/ 624-87- 60
Księgowość podatkowa  ....... 16/ 624-87-58
Dowody osobiste  ............ 16/ 624-87-39, 84
Działalność gospodarcza  ....  16/ 624-87-37
Meldunki:  ...........................  16/ 624-87-35-36
Dodatki mieszkaniowe     16/ 624-87-32-33
Akty urodzenia    ............... 16/ 624- 87-41-68
Akty zgonu .......................... 16/ 624-87-42-68
Akty małżeństwa   ....................16/ 624-87-06
Straż Miejska ............................. alarmowy 986,  
                                                        16/ 624-87-50

Turkus już otwarty

Sesja Rady Miasta

Pamiętamy o ofiarach

Świąteczne opłatki 
Orkiestra zagrała po raz dwudziesty
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Orszak Trzech Króli

Wernisaż Ireneusza Janickiego 
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Jubileuszowa wystawa „Cebulowe Pola 2”
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Konkurs ekologiczny 
Zbiórka odpadów niebezpiecznych
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Wyrażam wdzięczność wszystkim, którzy w bolesnych chwilach  
po stracie moich Rodziców

dzielili ze mną smutek i żal, okazali wiele serca,  
duchowego wsparcia, współczucia i życzliwości,  

a także brali udział w uroczystościach pogrzebowych.

Za okazaną pomoc, wsparcie i modlitwę szczególnie dziękuję Rodzinie,
Duchownym, Przyjaciołom, Delegacjom oraz Współpracownikom.

Andrzej Wyczawski 
Burmistrz Miasta Jarosławia

PANU ANDRZEJOWI WYCZAWSKIEMU 
BURMISTRZOWI MIASTA JAROSŁAWIA 

WRAZ Z MAŁŻONKĄ  

wyrazy głębokiego współczucia i żalu 
po stracie  

RODZICÓW
składa

Rada Miasta Jarosławia 

•†•  

Głębokie wyrazy współczucia po stracie  

RODZICÓW
PANU ANDRZEJOWI WYCZAWSKIEMU  
BURMISTRZOWI MIASTA JAROSŁAWIA 

składają

Zastępcy Burmistrza Miasta Jarosławia 
Sekretarz Miasta, Skarbnik Miasta  

oraz  
Pracownicy Urzędu Miasta Jarosławia

•†•  

Łącząc się w bólu po stracie  

TEŚCIÓW
PANI MAŁGORZACIE WYCZAWSKIEJ  

wyrazy głębokiego współczucia
składają

Zastępcy Burmistrza Miasta Jarosławia 
Sekretarz Miasta, Skarbnik Miasta  

oraz  
Pracownicy Urzędu Miasta Jarosławia

†••

•†•  



  NR 2/2012

w
w

w
.ja

ro
sl

aw
.p

l/b
iu

le
ty

n

4

XXV sesja Rady Miasta Jarosławia rozpoczęła się od uczcze-
nia minutą ciszy zmarłego Romana Zemana, lekarza stoma-
tologii, radnego RM IV kadencji. Następnie radni przeszli 
do omawiania porządku obrad. Zatwierdzili plan pracy 
Rady Miasta na 2012 r., przyjęli również trzynaście uchwał. 
Jednogłośnie zadecydowali o przyznaniu Jordi Savallowi 
tytułu Honorowego Obywatela Miasta Jarosławia. Gło-
sowanie nad tym projektem uchwały poprzedziła pre-
zentacja multimedialna przedstawiona przez burmistrza 
Andrzeja Wyczawskiego, od którego wyszła propozycja 
uhonorowania hiszpańskiego muzyka. Jordi Savall jest jed-
nym z najwybitniejszych interpretatorów muzyki dawnej, 
zwłaszcza okresu renesansu i baroku. W 2004 roku muzyk 
wraz z synem Ferranem koncertował w naszym mieście 
podczas Festiwalu Muzyki Dawnej „Pieśń Naszych Korzeni". 
Artysta zachwycił się wówczas Jarosławiem, czego efektem 
jest jeden z utworów na płycie „Musique du temps et de 
l'instant" zatytułowany właśnie „Jarosław”. Tego utworu 
mogli wysłuchać również radni przed podjęciem decyzji  
o uhonorowaniu Savalla. W tym roku Festiwal Muzyki Dawnej 

30.01.2012 r.

Sesje Rady Miasta Jarosławia
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Jordi Savall - kataloński mistrz 
muzyki dawnej, gość XII Fe-
stiwalu Muzyki Dawnej „Pieśń 
Naszych Korzeni" w 2004 r.; autor 
utworu zatytułowanego  „Jaro-
slaw” (improvisations), który jest 
jedną z dziewiętnastu kompozy-
cji na płycie „Musique du temps 
et de l'instant".FO
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obchodzi jubileusz dwudziestolecia, to doskonały moment 
na wyróżnienie światowej sławy muzyka. Oprócz uchwały  
o nadaniu honorowego obywatelstwa radni wyrazili również 
zgodę na podjęcie działań przez Miejski Ośrodek Pomocy 
Społecznej związanych z pilotażowym wdrażaniem standar-
dów usług w zakresie bezdomności. Dokonali zmian w budże-
cie miasta, podjęli uchwały o nabyciu, sprzedaży i zamianie 
nieruchomości.  

 Monika Polita
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Turkus już otwarty
Działający przy Miejskim Ośrodku Sportu  
i Rekreacji w Jarosławiu hotel Turkus jest  
już otwarty. 

Dzięki modernizacji, która kosztowała budżet miasta  
1 mln 930 tys. zł hotel zyskał nowy wystrój, wyposa-
żenie i lokal gastronomiczny. Wieloosobowe sale za-

mieniono na jedno i dwuosobowe pokoje z pełnym węzłem 
sanitarnym, dostosowane także dla osób niepełnosprawnych. 
- Wreszcie będziemy mieli konkretną bazę hotelarską w miej-
skim kompleksie sportowym - mówił podczas uroczystego 
otwarcia hotelu burmistrz Andrzej Wyczawski, podkreślając 
przy tym rolę radnych poprzedniej kadencji, którzy decydowali  
o remoncie. Przypomnijmy, że oddany do użytku w 1971 roku 
obiekt był początkowo przeznaczony dla 100 osób i posiadał 
wieloosobowe pokoje. W zarządzie miasta i w strukturach 
MOSiR  znalazł się w 1991 roku. Przez lata był jednak nie re-
montowany i nie spełniał oczekiwań gości, którzy przyjeżdżali 
tutaj indywidualnie jak i na rozgrywki sportowe. Teraz zyskał 
nowe oblicze, dzięki temu oferuje miłą atmosferę, komfort 
oraz spokojny wypoczynek. Hotel dysponuje 54 miejscami, na 
co składa się 27 pokoi. W tym trzy pokoje trzyosobowe, trzy 
pokoje jednoosobowe i 21 pokoi dwuosobowych. Ponadto 
na każdym piętrze usytuowana jest sala konferencyjna, zaś na 
parterze budynku ogólnodostępna restauracja. Symboliczną 
wstęgę uroczyście przecięli burmistrz Wyczawski, wiceprze-
wodniczący RM Jan Gilowski i Andrzej Pieszko oraz dyrektor 
MOSiR Jacek Stalski. Hotel został poświęcony przez ks. prałata 
Andrzeja Surowca.

Tomasz Strzębała 
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Pamiętamy o ofiarach
27 stycznia na całym świecie obchodzony był 
Międzynarodowy Dzień Pamięci o Ofiarach 
Holokaustu. Tego dnia również w Jarosławiu 
uczciliśmy pamięć pomordowanych  
w czasie II wojny światowej. 

Uroczystości w naszym mieście rozpoczęły się nabo-
żeństwem w intencji Polaków z Podkarpacia zamor-
dowanych za pomoc niesioną Żydom oraz Żydów, 

którzy ponieśli śmierć na tym terenie. Burmistrz Andrzej 
Wyczawski wraz z Wacławem Wierzbieńcem, Rektorem Pań-
stwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej oraz Lucią 
Retman, uratowaną z Holokaustu odczytali listę znanych ofiar 
prześladowań i zagłady. Następnie modlitwą i symbolicz-
nym zapaleniem zniczy uczczono ofiary Holokaustu zamor-
dowane przy murze Jarosławskiego Opactwa. O tragicznych 
doświadczeniach z tego okresu opowiedziała Lucia Retman 
z Izraela. Usłyszeliśmy o latach okupacji, gdy wraz z rodziną 
ukrywała się u Zofii Pomorskiej z Lubaczowa. Za okazaną 
Żydom pomoc Zofia Pomorska otrzymała pośmiertnie me-
dal Sprawiedliwy Wśród Narodów Świata. Głos zabrała także  
s. Dawida Ryll ze Zgromadzenia Sióstr św. Michała Archa-
nioła w Miejscu Piastowym, która opowiedziała przejmującą 
historię rodzinną. Opowieść o próbie ratowania rodziny ży-
dowskiej. - Dla mnie dzisiejsze wydarzenie, stanowi zupełnie 
wyjątkowy dzień, całkowicie niezwyczajny, który przeżywam 
po raz pierwszy, w duchu wspomnienia o tych trudnych cza-
sach, o tym, że kiedyś tak było i że to ludzie ludziom zgoto-
wali taki los - mówił burmistrz Andrzej Wyczawski. Dalsza 

część obchodów odbyła się w budynku PWSTE. Z wykładem 
„Stosunki polsko-żydowskie na Podkarpaciu w okresie II woj-
ny światowej" wystąpiła dr Elżbieta Rączy z Uniwersytetu 
Rzeszowskiego. Ostatnim akcentem był wernisaż wystawy 
fotografii Piotra Soboty pt. „Chasydzi - powrót do korzeni".

Monika Polita 
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Kolorowy korowód rycerzy, giermków, pasterzy, aniołów 
wyruszył dokładnie w południe z trzech jarosławskich 
kościołów: parafii pw. Chrystusa Króla, Miłosierdzia Bo-

żego i oo. Dominikanów. Orszaki: europejski, azjatycki i afry-
kański połączyły się i wierni wspólnie weszli na rynek. Tutaj 
odgrywano sceny jasełkowe, Trzej Królowie złożyli dary, każdy 
miał możliwość złożenia gwiazdy dobrych uczynków przed 

Po raz pierwszy w tak uroczysty sposób obchodzono Święto Trzech Króli w Jarosławiu. Central-
nym punktem uroczystości stał się rynek, gdzie przy symbolicznym żłóbku zebrało się kilka 
tysięcy jarosławian by wspólnie kolędować. W Orszaku Trzech Króli udział wzięli goście specjal-
ni: nuncjusz apostolski w Polsce arcybiskup Celestino Migliore oraz abp Józef Michalik- metropolita 
przemyski, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski. Jarosław dołączył do kilkudziesięciu 
miast Polski, w których święto ma wymiar społeczny. 

żłóbkiem, kolędować wspólnie z Eleni oraz połamać się opłat-
kiem. W przebieg uroczystości zaangażowały się jarosławskie 
szkoły, instytucje, zakłady pracy. Na czele każdego z trzech 
orszaków stał król ze swoją świtą, kolędnicy, pasterze, anio-
łowie i inni. W imieniu jarosławian wyrażam wdzięczność za 
to, że Pasterze z Watykanu i Przemyśla  stanęli na czele nasze-
go orszaku i stali się najmilszymi gośćmi lokalnego Betlejem 
- powiedział burmistrz Andrzej Wyczawski. Uroczysty orszak 
poprzedziła msza św. koncelebrowana pod przew. nuncjusza 
apostolskiego ks. arcybiskupa Celestino Migliore z udziałem 
ks. arcybiskupa Józefa Michalika i jarosławskiego ducho-
wieństwa w kościele pw. św. Stanisława i Mikołaja na terenie  
d. Opactwa sióstr Benedyktynek. Według koordynatora akcji 
ks. Andrzeja Surowca - archiprezbitera jarosławskiego Orszak 
wyróżniał się od pozostałych gwiazdkami dobrych uczynków, 
które każdy mógł symbolicznie ofiarować Bożej Dziecinie  
w żłóbku. Głównymi organizatorami wydarzenia byli: Urząd 
Miasta Jarosławia, Starostwo Powiatowe, parafie i szkoły.   

 Iwona Międlar

Orszak Trzech Króli
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Celem konkursu było promowanie zagadnień związa-
nych z ochroną środowiska naturalnego, kształtowa-
nie świadomości ekologicznej, zachęcenie nauczycieli 

do przygotowania własnych scenariuszy lekcji, wzbogacenie 
tradycyjnych programów nauczania oraz uczynienie ich bar-
dziej atrakcyjnymi dla uczniów. Do udziału w nim zaprosze-
ni zostali wszyscy nauczyciele szkół podstawowych i gim-
nazjalnych. Uczestnicy konkursu przygotowali ciekawe  
i oryginalne propozycje połączenia treści edukacyjnych  
z atrakcyjną formą przekazu, wykorzystując przy tym umie-
jętnie cechy tablicy interaktywnej w pracy dydaktycznej. 
Scenariusze reprezentowały różne przedmioty nauczania od 
programów edukacji wczesnoszkolnej po języki obce. Zdo-
bywcy nagród: I miejsce - Elżbieta Zagrobelna z PG nr 3 im. 
ks. Jana Twardowskiego za scenariusz lekcji „Woda - bezcenny 
skarb"; II miejsce - Agata Borysowicz z SP nr 6 im. Piotra Skar-
gi  za scenariusz lekcji „Jak chronić środowisko naturalne?";  
III miejsce - Agnieszka Bereza z SP nr 4 im. Stefana Żeromskie-
go za scenariusz lekcji „Chrońmy środowisko, chrońmy las".
Dodatkowo organizator ufundował również nagrody rzeczo-
we dla każdej placówki dydaktycznej, z której nauczyciele 
wzięli udział w konkursie. Nagrodą dla każdej szkoły był sprzęt 
multimedialny o wartości ok. 3 000 zł. Zdobywca I miejsca 
otrzymał oprogramowanie do tablicy interaktywnej  o warto-
ści do 1 500 zł, II miejsca o wartości do 1 200 zł, zaś III miejsca  
o wartości do 1 000 zł. W sumie do szkół podlegających Gmi-

Konkurs ekologiczny

PGKiM w Jarosławiu   Sp. z o.o.
UWAGA! ZMIANA NUMERU KONTA

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej  
i Mieszkaniowej w Jarosławiu  

informuje Klientów, iż wszelkie należności  
wobec Spółki należy wplacać na poniższy rachunek:

Bank Spółdzielczy w Jarosławiu  
10 9096 0004 2001 0053 9454 0001

Zbiórka odpadów  
niebezpiecznych

Kontynuując inicjatywę podjętą przez 
Gminę Miejską Jarosław w 2006 r., Bur-
mistrz Miasta Jarosławia zawiadamia  

o możliwości nieodpłatnego przekazywa-
nia odpadów niebezpiecznych i problemo-
wych pochodzących z gospodarstw domo-
wych z terenu miasta Jarosławia. Gminny 
Punkt Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych 
prowadzi PGKiM w Jarosławiu Sp. z o.o. na 
terenie bazy przy ul. Racławickiej 24, nr tel.: 
16 621 22 60.

Punkt jest czynny od poniedziałku do piątku 
od godz. 6.30 do godz. 14.00, we wtorki do 
godz. 17.00. 
Do punktu powinniśmy zanieść: baterie i aku-
mulatory ołowiowe niklowo-kadmowe, alka-
liczne; materiały izolacyjne i konstrukcyjne 
zawierające azbest; świetlówki; niebezpiecz-
ne elementy i części składowe pochodzą-
ce z zużytych urządzeń (np. elementy insta-
lacji elektrycznej); przeterminowane środki 
ochrony roślin; odpady opakowaniowe po 
farbach i rozpuszczalnikach; odczynniki fo-
tograficzne; magnetyczne optyczne nośniki 
danych (np. dyskietki, dysk twardy); zużyte 
opony; produkty spożywcze przeterminowa-
ne lub nieprzydatne do spożycia. 

W ramach inicjatywy sześć aptek  
w naszym mieście przyjmuje przetermi-
nowane i niewykorzystane leki. Sąto: CE-
FARM - os. Witosa 2, CEFARM - os. 
1000-lecia 12, MEDIQ - ul. Kraszew-
skiego 5, MEDIQ - Rynek 11, NOVA 
- ul. 3-go Maja 65, ASPIRYNKA - ul. 
Jana Pawła II 21. 

Burmistrz Miasta Jarosławia był organizatorem konkursu ekologicznego na najlepszy scenariusz lek-
cji pt. „Chrońmy Środowisko” adresowanego do nauczycieli szkół podstawowych i gimnazjalnych, 
dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Jarosław. Podsumowanie konkursu oraz 
wręczenie nagród odbyło się 17 stycznia w sali narad Urzędu Miasta. 

nie Miejskiej Jarosław trafiły nagrody o łącznej wartości ponad 
30 000 złotych. Nagrody wręczył zastępca burmistrza Bogdan 
Wołoszyn oraz Zbigniew Piskorz naczelnik Wydziału Gospo-
darki Komunalnej i Ochrony Środowiska. 
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W Galerii u Attavantich w Centrum Kultury i Pro-
mocji prezentowano wystawę Ireneusza Janic-
kiego. W otwarciu wernisażu jarosławskiego 
artysty uczestniczył między innymi burmistrz  
Andrzej Wyczawski. 

Ireneusz Janicki jest absolwentem Liceum Sztuk Plastycz-
nych w Jarosławiu. Ukończył studia w Instytucie Artystycz-
nym Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, 

uzyskując w 1988 roku dyplom w pracowni malarstwa prof. 
Mariana Stelmasika. Od 1995 roku wystawia swoje prace  
w krakowskich galeriach „Labirynt", „Piano Nobile" i „Artemis".

Tomasz Strzębała

Od 29 stycznia do 20 lutego na odwiedzających 
Galerię u Attavantich czekała wyjątkowa wy-
stawa rodzinna Henryka Cebuli, na której - poza 
twórczością znanego artysty satyryka, karyka-
turzysty, rzeźbiarza – można było oglądać 
prace prawie całej jego Rodziny. Obecny na 
wernisażu burmistrz Andrzej Wyczawski, złożył 
artyście serdeczne podziękowania oraz gratu-
lacje.
 

Przez 30 lat pracy pedagogicznej oraz 35 lat pracy twór-
czej Henryk Cebula zgromadził ogromny dorobek arty-
styczny - 108 wystaw indywidualnych, 870 wystaw zbio-

rowych, który przyniósł artyście sławę na całym świecie. Jako 

Wernisaż  
Ireneusza Janickiego

Jubileuszowa wystawa 
CEBULOWE POLA 2

mistrz satyry i karykatury niezwykle trafnie i swobodnie ko-
mentuje bieżące wydarzenia polityczne, społeczne, porusza 
także temat ochrony środowiska, wojny, czy przemocy. Jak 
sam przyznaje, to właśnie rysunek społeczny jest mu szcze-
gólnie bliski. Artystyczne pasje rozwija m.in. w prowadzonej 
w Jarosławiu galerii satyry „Pirania”, w której do tej pory odby-
ło się już ponad 120 wystaw światowych artystów. Niezwykle 
ceni sobie także pracę z młodzieżą; jako nauczyciel w jaro-
sławskim „Plastyku” organizuje konkursy oraz liczne plenery 
malarskie. 
 Artystę we wszystkich działaniach wspiera żona 
Helena. Wśród wielu zajęć chętnie fotografuje m.in. imprezy 
artystyczne i plenery, a namiastkę tej twórczości można było 
oglądać właśnie w Galerii u Attavantich. Rodzicom towarzy-
szyli: córki, synowie, zięć i synowa prezentujący rysunek, ma-
larstwo, rzeźbę, inne media. W sumie w Galerii zawisły dzie-
ła prawie całej rodziny Henryka Cebuli. Podczas wernisażu 
nie mogło zabraknąć przyjaciół i znajomych artysty, stałych 
bywalców wystaw organizowanych w jarosławskiej Galerii, 
zaproszonych gości - w tym także burmistrza Andrzeja Wy-
czawskiego. W imieniu własnym oraz mieszkańców burmistrz 
złożył Henrykowi Cebuli serdeczne podziękowania za promo-
cję naszego miasta w Polsce i poza jej granicami, a całej Ro-
dzinie pogratulował i złożył wyrazy uznania. - Życzę dalszych 
wielkich dzieł i tak wspaniałej twórczości, która jest jak tlen dla 
naszego życia - dodał składając wpis do księgi pamiątkowej. 
Podczas wernisażu wystąpiła grupa poetycka „W RZEPAQ”. 
Wystawie towarzyszył katalog sfinansowany przez Burmistrza 
Miasta Jarosławia.                                                 

Małgorzata Młynarska

W Małej Galerii Miejskiego Ośrodka Kultury odbył 
się wernisaż prac Mirosława Kowalczuka i Damiana  
Waliczka – nauczycieli jarosławskiego „Plastyka”.

MIROSŁAW KOWALCZUK „Miro" to artysta plastyk, ma-
larz, rysownik, projektant designu, muzyk. Ukoń-
czył PLSP w Jarosławiu, Studium Nauczycielskie  

w Rzeszowie (kierunek - Plastyka), ASP w Krakowie na wydziale 
form przemysłowych (dyplom w 1994 r.) oraz Podyplomowe 
Studium Pedagogiczne przy ASP w Warszawie (2004 r.). Upra-
wia rysunek , malarstwo, design oraz psychodeliczny  rock  
w grupie GET BREAK. Od 1996 r. jest nauczycielem technik 
graficznych, ćwiczeń praktycznych, podstaw projektowania  
i technologii w ZSP w Jarosławiu. 

Natomiast DAMIAN WALICZEK zajmuje się grafiką, rysunkiem, 
fotografią, projektowaniem i aranżacją wnętrz. Prace wystawia 
w kraju i za granicą; niektóre znajdują się w zbiorach prywat-
nych w Anglii, Niemczech, Słowacji, Stanach Zjednoczonych, 
Meksyku. Współtworzy grupę artystyczną „SPOIWO". Od 2008 
r. uczy w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym i ZSP 
w Jarosławiu. Od 2007 r. jest opiekunem autorskiej galerii „Za 
piecem" w Oleszycach, zaś od 2009 r. prowadzi zajęcia MOK.

iks

Malarstwo & Grafika

FO
T.

 M
. D

U
D

EK

FO
T.

 M
. D

U
D

EK



  NR 2/2012

w
w

w
.ja

ro
sl

aw
.p

l/b
iu

le
ty

n

10

Okres świąteczno-noworoczny to czas życzeń  
i spotkań opłatkowych. Tradycyjnie już takie spo-
tkanie zorganizował krakowski oddział Stowarzy-
szenia Miłośników Jarosławia; życzenia świątecz-
ne składano sobie także m.in. w Państwowej 
Wyższej Szkole Techniczno-Ekonomicznej w Jaro-
sławiu oraz w Związku Sybiraków.

Noworoczne życzenia od burmistrza Andrzeja Wyczaw-
skiego i mieszkańców Jarosławia przekazał członkom 
Stowarzyszenia Miłośników Jarosławia w Krakowie 

zastępca burmistrza Bogdan Wołoszyn wraz z przewodni-
czącym Rady Miasta Jarosławem Pagaczem.  Jarosławska de-
legacja, oprócz życzeń, przywiozła krakowskim miłośnikom 
Jarosławia kalendarze wydane przez Urząd Miasta, książki  
o naszym mieście oraz Biuletyn Informacyjny. Prezes oddziału 

Świąteczne opłatki

W spotkaniu opłatkowym zorganizowanym przez Państwo-
wą Wyższą Szkołę Techniczno-Ekonomiczną uczestniczył bur-
mistrz Wyczawski. Tradycyjny „opłatek” odbył się w budynku 
nowej Biblioteki i rozpoczął się od koncertu chóru uczelnia-
nego. Następnie życzenia noworoczne zebranym gościom 
złożył Rektor PWSTE Wacław Wierzbieniec. 

Spotkanie opłatkowe Związku Sybiraków, w którym uczestni-
czyli Sekretarz Miasta Jan Biłas, Przewodniczący Rady Miasta 
Jarosław Pagacz oraz Naczelnik Wydziału Kultury, Turystyki  
i Promocji Miasta Joanna Mordarska zainaugurowała uro-
czysta Msza św. w kościele pw. św. Mikołaja i Stanisława bpa. 
Liturgia rozpoczęła się od wystąpienia Zofii Garczyńskiej - 

SMJ Jadwiga Górska oraz jej zastępca Stanisław Przewrocki 
złożyli oryginalne życzenia na każdy miesiąc nowego roku. 
Wraz z gospodarzem obiektu, rektorem Politechniki Krakow-
skiej prof. Kazimierzem Furtakiem (gdzie odbywało się spo-
tkanie – przyp. red.), pochodzącym z podjarosławskiej miej-
scowości, przygotowali suto zastawione stoły. W spotkaniu 
wzięło udział około 60 członków krakowskiego oddziału SMJ. 
Nie zabrakło jego trzech założycieli: Wiktora Bojarskiego, Jana 
Blajera i Zbigniewa Bąka. Prezes oddziału SMJ Jadwiga Gór-
ska podkreślała jak ważne dla członków SMJ są odwiedziny 
przedstawicieli jarosławskich władz samorządowych. 

prezes Związku Sybiraków, która przybliżyła trudną historię 
Zesłańców zwracając jednocześnie uwagę na wielką wagę 
wolności jaką możemy obecnie się cieszyć. W drugiej części 
spotkania zebrani połamali się opłatkiem składając sobie ser-
deczne życzenia noworoczne. 

Ewa Kłak-Zarzecka/ Monika Polita/Małgorzata Młynarska

8 stycznia odbył się XX finał Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy. „Czerwonych serduszek” 
nie zabrakło też w Jarosławiu. Tradycyjnie orga-
nizatorem sztabu w naszym mieście było Jaro-
sławskie Stowarzyszenie Oświaty i Promocji Zdro-
wia na czele z prezes Teresą Krasnowską. 

Podczas jarosławskiego finału, nad którym patro-
nat objął burmistrz Andrzej Wyczawski udało się ze-
brać ponad 70 tys. zł. W tym roku pieniądze zbiera-

no na zakup urządzeń do ratowania życia wcześniaków oraz 
pomp insulinowych dla kobiet ciężarnych z cukrzycą. Na ja-
rosławskim Rynku zagrały między innymi Fake, The Other 
Way i Overcome. Odbył się także efektowny pokaz ognia  
w wykonaniu grupy Fire From Heaven. Wcześniej „orkiestra" 
zagrała też w Miejskim Ośrodku Kultury i w sali koncertowej 
Państwowej Szkoły Muzycznej.  O godz. 20.00 nad Rynkiem 
rozbłysło „światełko do nieba". - Cieszę się, że Wielka Orkie-
stra Świątecznej Pomocy po raz kolejny zagrała w naszym 
mieście. Dziękuję wszystkim mieszkańcom Jarosławia za-
angażowanym w akcję - podkreślał burmistrz Wyczawski.  

Tomasz Strzębała

Orkiestra 
zagrała po raz dwudziesty

FO
T.

 E
. K

ŁA
K-

ZA
RZ

EC
KA

 (2
)

FO
T.

 M
. M

ŁY
N

A
RS

KA



w
w

w
.ja

ro
sl

aw
.p

l/b
iu

le
ty

n

  NR 2/2012 11

Zakończył się już szczególny okres bożonarodze-
niowy, nieodłącznie związany z chrześcijańską 
tradycją kolęd i jasełek. Czas ten obfitował w fe-
stiwale i przeglądy, na których młodzi wykonaw-
cy udowodnili swoje przywiązanie do polskiej 
tradycji prezentując najbardziej znane polskie 
kolędy i wcielając się w postacie jasełkowe.

Jednym z takich wydarzeń był Ogólnopolski Festiwal Kolęd 
i Pastorałek organizowany w Jarosławiu od 17 lat. Cieszy 
się on stale sporym zainteresowaniem, co roku zaskaku-

jąc wieloma sposobami interpretowania i aranżacji kolęd.  
W tegorocznej edycji wzięło udział 23 solistów oraz 11 zespo-
łów. Burmistrz Andrzej Wyczawski objął wydarzenie patrona-
tem. Laureatami konkursu zostali: kategoria zespoły: I nagroda 
- duet Milena Pelc, Anna Wiącek z Rzeszowa, II nagroda - so-
liści i grupa artystyczna z Rzeszowa, III nagroda - zespół śpie-
waczy „Jarzębina" z Kocudzy. Kategoria solistów: I nagroda - 
Justyna Wota z Jankowic oraz ex aequo Magdalena Pamuła z 
Przemyśla, II nagroda - Daniel Lipiec z Jarosławia, III nagroda 
Katarzyna Motyka z Przeworska ex aequo Dagmara Moskwa 
z Cząstkowic ex aequo Aleksandra Lechocińska z Przemyśla. 
Nagrodę publiczności otrzymał zespół VERITAS z Nowosielec. 
Zespół instrumentalny z Przemyśla, który tworzyli najmłodsi 
uczestnicy konkursu otrzymał nagrodę specjalną. 
Wcześniej, 10 stycznia w MOK odbył się Przegląd Kolęd i Pa-
storałek Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych, który jak co 
roku organizuje Dom Dziecka nr 1. W przeglądzie wzięło udział 
35 uczestników z ponad 20 placówek z całego Podkarpacia. 
Wykonawcy zaprezentowali się w repertuarze solowym, jak  
i w duetach. W sumie jury przyznało nagrody 23 wykonaw-
com poszczególnych kategorii konkursowych.
Natomiast inscenizacje jasełkowe można było obejrzeć pod-
czas XV już Spotkań Teatralnych - JASEŁKA 2012. Organiza-
torem Spotkań Teatralnych jest Burmistrz Miasta oraz Miejski 
Ośrodek Kultury. Impreza organizowana od 15 lat zjednała już 
sobie stałe grono zwolenników.  W dwudniowym przeglądzie 
udział wzięło kilkadziesiąt grup teatralnych. Nagrodę główną 
przyznano zespołowi Tornado z PG nr 2 w Jarosławiu.  Najlep-
szym aktorom jury przyznało nagrody indywidualne. Otrzy-

Kolęd i jasełek czas mali je: Michał Superson, Przemysław Mikita, Magdalena 
Szewczyk, Wiktoria Homa, Majka Kwaśna, Damian Szymala, 
Klaudia Czyżewska, Bartosz Perykasza, Jagoda Jaroń, Alek-
sandra Rokosz, Dawid Przygoda, Kamil Broda; kilka zespołów 
wyróżniono. Od kilku lat do Spotkań Teatralnych dołączają się 
także grupy przedszkolne. W tegorocznym przeglądzie komi-
sja przyznała nagrodę główną dla Przedszkola Niepubliczne-
go im. Edmunda Bojanowskiego w Jarosławiu. 
W Przedszkolu im. M. Montessori jasełka wystawiały również 
te najmniejsze pociechy. Dzieci swoim występem uczciły za-
proszonych dziadków w dniu ich święta. Chociaż treść Jasełek 
nigdy się nie zmienia, to wykonanie i aranżacja artystyczna 
zawsze jest inna i za każdym razem piękna. Tak też było i tym 
razem, dzieci w uroczy sposób wcieliły się w postacie; Maryi, 
Św. Józefa Trzech Króli, zastęp aniołków i grupę pastuszków.

Iwona Międlar/ Monika Polita
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