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Podatki  ...................................... 16/ 624-87- 60
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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
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Radosnych Świąt Bożego Narodzenia,

zdrowia, szczęścia, spełnienia marzeń.  

Niech pomyślność 

towarzyszy Państwu 

w każdym dniu Nowego 2013 Roku.

Przewodniczący Rady Miasta
Jarosław Pagacz 

Burmistrz Miasta Jarosławia
Andrzej Wyczawski
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XXXVIII Sesja Rady Miasta

�9.10.�01� r.

Sesja rady miejskiej rozpoczęła 
się od omówienia stanu dróg. 

Informację przedstawił naczelnik 
Wydziału Dróg Zygmunt Petru. 
Temat wzbudził spore zaintereso-
wanie wśród radnych, którzy py-
tali o termin remontu nawierzch-
ni zniszczonych przez wykonawcę 
obwodnicy czy wielkość planowa-
nych na przyszły rok nakładów na 
drogi. Pytania zadawali: Andrzej 
Lichończak, Mariusz Walter, Ma-
rian Janusz, Wacław Spiradek. 
W myśl pierwszej z podjętych 
uchwał radni wyrazili zgodę na 
sprzedaż w drodze bezprzetar-
gowej działki leżącej przy ulicy 
Trybunalskiej, pełniącej rolę po-
dwórza Muzeum w Kamienicy Or-
settich. Działkę nabędzie Muzeum 
z 99 % bonifikatą od ceny sprzeda-
ży. Ponadto radni zadecydowali o 
nadaniu nazwy Stanisława Galika 
ulicy łączącej ulice Poniatowskie-
go z ulicą Słowackiego. Z wnio-
skiem o nadanie właśnie takiej 
nazwy zwrócił się do rady Zarząd 
Jarosławskiego Stowarzyszenia 
Przewodników i Pilotów Wycie-
czek. Stanisław Galik był bowiem 
przewodnikiem turystycznym i 
instruktorem krajoznawstwa re-
gionu. Inna z podjętych uchwał 
dotyczyła zgody na nabycie przez 
Gminę Miejską nieruchomości 
sprzedanej niegdyś na rzecz Skar-
bu Państwa z myślą o planowanej 
na tym terenie siedzibie Oddzia-

Wśród podjętych w tym dniu 
uchwał znalazły się między 
innymi te dotyczące nada-
nia nazwy ulicy, wyrażenia 
zgody na nabycie i sprzedaż 
nieruchomości.

Sesja RM tym razem w sali lustrzanej Centrum Kultury i Promocji Miasta.
FOT.M.POLITA(3)

łu Izby Celnej. Wówczas od ceny 
sprzedaży udzielono 99% bonifi-
katy. Po informacji, że plany bu-
dowy nie zostaną zrealizowane 
burmistrz zwrócił się do starosty z 
wnioskiem o odsprzedanie działki 
na identycznych warunkach. 
Radni tak jak obiecywali pod-
czas wcześniejszej sesji wrócili do 
kwestii stypendiów socjalnych dla 

uczniów zamieszkałych na terenie 
miasta. Zmienili uchwałę podjęta 
podczas wrześniowej sesji Rady 
Miasta i tym samym miesięczna 
wysokość stypendium wzrośnie 
do 150 zł. Poza tym radni podjęli 
kilka uchwał dotyczących sprze-
daży nieruchomości. 

Biuro Informacji i Komunikacji Społecznej
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XLI Sesja Rady Miasta

�6.11.�01� r.

Sesja Rady Miejskiej skon-
centrowała się głównie na 
określeniu wysokości stawek 
podatku i opłat, które będą 
obowiązywać mieszkańców 
od 1 stycznia �013 r. 

Radni podjęli uchwały, w myśl któ-
rych od przyszłego roku właściciele 

gospodarstw domowych za metr sześ-
cienny wody zapłacą - 4,83 zł, odbiorcy 
przemysłowi o 2 grosze więcej. Stawka 
za ścieki to 4,63 zł dla wszystkich od-
biorów. Natomiast stawka podatku od 
nieruchomości będzie kształtować się 
następująco: podatek od nieruchomości 
za mieszkania wyniesie 70 gr. za m kw. 
powierzchni użytkowej, w przypadku 
budynku przeznaczonego na prowadze-
nie działalności gospodarczej stawka po-
datku to 22,66 zł za m kw. powierzchni 
użytkowej. Podatek od gruntów związa-
nych z prowadzeniem działalności go-
spodarczej - 85 gr od m kw. powierzchni, 
stawka od gruntów pozostałych - 33 gr.
W 2013 r. osoby i firmy mające zareje-
strowane w Jarosławiu samochody cię-
żarowe o dopuszczalnej masie całkowi-
tej 3,5-5,5 tony zapłacą 631 zł podatku 

Od lewej: A.Lotycz, A. Pelc, J.Korbut, G. Prząda, M. Dankiewicz.

Sesja została zwołana w try-
bie nadzwyczajnym, a więk-
szość podjętych w tym 
dniu uchwał związana była 
z wprowadzeniem nowego 
systemu gospodarki odpa-
dami komunalnymi na tere-
nie miasta Jarosławia.

Od 1 lipca 2013 r. to gminy przej-
mują obowiązek gospodarowania 

od środków transportu, od 5,5 do 9 ton 
- 1035 zł, a od 9 do 12 ton - 1288 zł. Właś-
ciciele autobusów mniejszych niż na 30 
miejsc zapłacą 1483 zł, a o wielkości rów-
nej lub wyższej niż na 30 miejsc - 1905 zł. 
Wysokość podatków dla większych samo-

chodów ciężarowych, ciągników siodło-
wych i przyczep zależą od liczby osi i do-
puszczalnej masy całkowitej pojazdów.

Biuro Informacji i Komunikacji Społecznej

XLIII Sesja Rady Miasta

3.1�.�01�

odpadami komunalnymi, to konsekwen-
cja wejścia w życie ustawy zasadniczo 
zmieniającej dotychczasowy model go-
spodarki odpadami komunalnymi i usta-
nawiającej nowe zasady finansowania, 
odbierania i zagospodarowania odpadów 
komunalnych od właścicieli nieruchomo-
ści. Rada Miasta Jarosławia podczas sesji 
skoncentrowała się właśnie na nowym 
systemie gospodarowania „śmieciami” 
i uchwaliła nowy regulamin utrzymania 
czystości i porządku na terenie miasta 
oraz metody ustalenia opłaty za odpady 
komunalnymi oraz stawki tej opłaty.

Biuro Informacji i Komunikacji Społecznej

Radni podczas jednego z  głosowań. 

Więcej o nowym syste-
mie gospodarowania 
odpadami na str. 9-11

FOT.M.POLITA(2)
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- Ponadto zaistniała nowa sytuacja, po-
nieważ ministerstwo finansów zmniej-
szyło w miejskim budżecie subwencję 
o  3 mln zł w stosunku do roku ubiegłe-
go. Dlatego wspólnie uznaliśmy, że należy 
przełożyć tę inwestycję. Nie chcę narażać 
miasta i mieszkańców w  trudnym, kry-
zysowym roku na znaczne cięcia w bu-
dżecie. Jestem oczywiście wdzięczny 
marszałkowi województwa Mirosławowi 
Karapycie za pomoc przy uzyskaniu dofi-
nansowania, a także za wcześniejszą po-
moc finansową dla miasta. Zastanawiam 

się jednak dlaczego te pieniądze musiały 
trafić tylko i wyłącznie na modernizację 
płyty Rynku. Dlaczego dla przykładu nie 
trafiły do jarosławskiego muzeum, które 

dwukrotnie prosiło o takie dofinansowa-
nie, czy też na inne cele w naszym mie-
ście - kończy  A. Wyczawski. 

IKS

zadłużać miasta i doprowadzić do takiej 
sytuacji, że nie tylko trzeba będzie zwro-
cić pieniądze, ale jeszcze spłacać kredyt. 
Trzeba pamietać, że Jarosław to nie tyl-

ko Rynek, 
ale przede 
wszystkim 
mieszkań-
cy. Nic się 

nie stanie jeśli płyta poczeka do 2014 r. 
na nowe rozdania unijnych pieniędzy. W 
nowej perspektywie może okazać się, że 
dofinansowanie wyniesie na przykład 

80 %, dlatego przełożenie tej inwestycji 
ma sens. Chcę podkreślić, że napisali-
śmy i piszemy wiele innych wniosków, 
na które dostaliśmy dofinansowanie, 
chociażby 4,5 mln zł na projekt pod-
ziemnej trasy turystycznej - dodaje A. 
Wyczawski. Wniosek burmistrza o prze-

łożenie modernizacji płyty Rynku poparła 
w październiku Rada Miasta Jarosławia. 

dla mnie mieszkańcy
Najważniejsi są 

Burmistrz Andrzej Wyczawski twierdzi,  
że nie chce narażać własnego projek-

tu, jakim jest modernizacja płyty rynku.  
- To mój osobisty projekt. To ja go wy-
myśliłem i ja za nim chodziłem. Przez 
wiele lat nikt się tym nie interesował aż 
do teraz. Gdybyśmy otrzymali pieniądze 
z Regionalnego Programu Operacyjnego 
w 2011 roku i wówczas rozpoczęli inwe-
stycję, mielibyśmy czas na ewentualne 

przesunięcia terminu zakończenia po 
wystąpieniu nieplanowanych trudności. 
A takie przy naszym rynku mogą wystą-
pić. Wiemy, że na placu św. Michała stała 
kolegiata, a wokół niej dokonywano po-
chówków. To może spowodować, że ba-
dania archeologiczne, zaplanowane przy 
realizacji wniosku, mogą się przedłużyć. 
I wówczas możemy nie zdążyć z  wykona-
niem i rozliczeniem inwestycji do czerwca 
2015 r. Burmistrz podkreśla, że taka sytu-
acja naraziłaby miasto na ponadnorma-
tywne zadłużenie. By rozpocząć inwesty-
cję miasto musi wyłożyć własne środki w 
wysokości nawet do 10 mln zł.  - Oznacza 
to, że musielibyśmy posiłkować się kre-

dytem, bo wniosek został dofinansowa-
ny tylko  w 43 %. Nie chcę niepotrzebnie 

-  N i e  c h c ę  n a r a ż a ć  m i a s t a  i  m i e s z k a ń c ó w,  d l a t e g o  r e a l i z a c j a  p ł y t y  r y n k u  z o s t a ł a 

p r z e ł o ż o n a  d o  n a s t ę p n e j  p e r s p e k t y w y  f i n a n s o w e j  2 0 1 4 - 2 0 2 0  -  p o d k r e ś l a  b u r m i s t r z 

A n d r z e j  Wy c z a w s k i .  Z a r ó w n o  o n  j a k  i  R a d a  M i a s t a  J a r o s ł a w i a  u z n a l i ,  ż e  r o z p o c z ę c i e 

p r a c  w  2 0 1 3  r. ,  n a w e t  p r z y  w y d ł u ż e n i u  t e r m i n u  w y k o n a n i a  o  p ó ł  r o k u ,  m o ż e  z a k o ń -

c z y ć  s i ę  n i e p o w o d z e n i e m .

Nie chcę niepotrzebnie zadłużać 
miasta na blisko 10 mln zł. 

Radni jarosławscy poparli wniosek  
o przełożenie modernizacji płyty Rynku.

Jarosław to nie tylko Rynek, ale przede 
wszystkim mieszkańcy. Nic się nie stanie 
jesli płyta poczeka do 2014 roku, na nowe 
rozdanie unijnych pieniędzy. 

O pieniądze na płytę aplikowaliśmy do 
Urzędu Marszałkowskiego już w latach 2010 
oraz 2011 i ich nie dostaliśmy. 

W nowej 
perspektywie 
może okazać się, że 
dofinansowanie 
wyniesie np. 80%.
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Nasze miasto otrzyma 4,5 mln zł na za-

gospodarowanie piwnic pod kamienica-

mi: Orsettich, Attavantich i Gruszewiczów 

z Programu Współpracy Transgranicznej 

Polska-Białoruś-Ukraina 2007-2013. To 

dla nas sukces, ponieważ otrzymamy 

prawie 90 % dofinansowania. Z budże-

tu miasta dołożymy zaledwie 450 tys. zł. 

Dużą dogodnością jest to, że program 

przewiduje 60-procentową zaliczkę, któ-

rą możemy otrzymać przed rozpoczęciem 

inwestycji.   

Andrzej Wyczawski:
(burmistrz Jarosławia)

Jarosław-Użgorod: wspólna inicjatywa na rzecz podnie-
sienia atrakcyjności turystycznej historycznych miast 

partnerskich - to projekt, który pozwoli miastu utworzyć 
Podziemne Przejście Turystyczne pod kamienicami: Ry-
nek 4, 5 i 6. Samorząd miejski chce zaadaptować piwnice 
pod kamienicami na „Podziemne Przejście Turystyczne” 
o  długości 187 m. Na jego wykonanie ma dwa lata. Pod 
„Kamienicą Orsettich” zostaną urządzone sale ekspozycyj-
ne nawiązujące tematyką do historii miasta. Niewątpliwą 
ciekawostką będzie umieszczona w dalszej części podzie-
mi makieta Starego Miasta. Będzie ona widoczna również 
przez oszklony szyb wykonany w chodniku przed kamienicą 
Rynek 5. W sali multimedialnej rozbrzmiewać będzie  m.in. 
gwar kupców przypominający o sławnych, jarosławskich 
jarmarkach. Podziemne przejście zakończy część kawiar-
niana oraz sklep z pamiątkami pod kamienicą Rynek 6. 

IKS

ŚWIETL IK 
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JAROSŁAW OTRZYMA 90 % 
KOSZTÓW INWESTYCJI!

wkład własny to tylko 450 tys. zł !

Real izujemy ważny 
projekt -  Podziemna 
Trasa Turystyczna
GABLOTY ekspozycyjne 
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W planach remont 
Bramy Krakowskiej

Przypomnijmy, że w bieżącym roku, na wniosek burmistrza 
Andrzeja Wyczawskiego, Rada Miasta Jarosławia zabezpie-

czyła w budżecie miasta środki na wykonanie projektu Bramy 
Krakowskiej. Projekt techniczny został opracowany przez: Firmę 
Doradczo-Usługową Budownictwa „EuroProjekt” z Brzezia k/
Krakowa, wyłonioną w drodze postepowania przetargowego.
Projekt budowlany obejmuje prace remontowe i konserwator-
skie Bramy Krakowskiej, łącznie z kładką, murem oporowym 
fosy, fragmentem zachodniej kurtyny murów fortyfikacyjnych 
i murem oporowym wału przy ul. Węgierskiej. Zasadniczym ce-
lem projektu jest likwidacja zniszczeń i zagrożeń budowlanych, 
wykonanie pełnej konserwacji wątków ceglanych, wprowadze-
nie izolacji przeciwwilgociowych oraz remont i konserwacja 
dwukondygnacjowego wnętrza bramy. W projekcie przewidzia-

FO
T.

J.
ST

ĘC
H

ŁY
 (2

)

no również udostepnienie obiektu turystom. 
Brama Krakowska - to dawna brama miejska z I poł. XVI wie-
ku, obecnie zachowana w partii piwnic, górne jej kondygnacje 
zostały rozebrane w XVIII wieku. Istniejąca część nadziemna 
Bramy została wykonana w latach 70-tych XX wieku w związku 
z planem jej rekonstrukcji. 

Ewa Kłak-Zarzecka

Zakończyły się prace przy wykonaniu projek-
tu budowlano-wykonawczego. To pozwoliło 
na złożenie wniosku o pozyskanie 300 tys. zł 
do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Naro-
dowego.  

Brama krakowska wymaga remontu.
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Nowy System Gospodarki 
Odpadami Komunalnymi

Przyjęcie przez Radę Miasta Jarosławia na sesji w dniu 
3 grudnia �01� r. pakietu uchwał dotyczących gospo-

darowania odpadami komunalnymi stało się prawnym 
i formalnym podłożem rozpoczynającym wprowadze-
nie nowego systemu na terenie miasta Jarosławia. 
Obowiązek ten nałożyła ustawa z dnia 1 lipca �011 
r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku 

w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 15�, poz. 
897 z późn. zmianami). Gmina z mocy prawa obligatoryjnie 
przejęła od właścicieli nieruchomości obowiązek w zakresie 
gospodarowania odpadami komunalnymi.

Warto może przypomnieć, iż wraz 
z przystąpieniem Polski w 2004 r. 

do Unii Europejskiej powstała koniecz-
ność dostosowania prawa polskiego do 
obowiązujących już przepisów prawa 
unijnego, a także bieżącego implemento-
wania nowych aktów prawa unijnego do 
naszego, polskiego porządku prawnego. 
Poważnym zagrożeniem było i pozostaje 

nadal wywiązanie się Polski z zobowią-
zań wynikających z Traktatu Akcesyjne-
go oraz dyrektywy Parlamentu Europej-
skiego i Rady 2008/98/WE z 19.11.2008 
r. w sprawie odpadów oraz uchylającej 
niektóre dyrektywy. Polska w rozmo-
wach akcesyjnych wynegocjowała okre-
sy przejściowe dot. osiągnięcia unijnych 
standardów w dziedzinie ochrony środo-

wiska, w tym w gospodarce odpadami. 
Komisja Europejska może wszcząć wobec 
państwa niedotrzymującego warunków 
umowy akcesyjnej postępowanie przed 
Europejskim Trybunałem Sprawiedliwo-
ści, a zasądzone kary z tego tytułu mogą 
wynosić nawet do 260 tys. euro dziennie. 
Powyższa okoliczność w sposób znaczący 
przyczyniła się do szybkiego wprowadze-
nia do porządku prawnego nowelizacji 
ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzy-
maniu czystości i porządku w gminach. 
Każda gmina w Polsce została zobligo-
wana do wprowadzenia - najpóźniej od 
dnia 1 lipca 2013r. - nowych rozwiązań.  
Jednakże, aby rozwiązania te mogły być 
wprowadzone, konieczne było podjęcie 
przez Radę Miasta właściwych uchwał.
1. w sprawie nowego regulaminu utrzy-
mania czystości i porządku na terenie 
miasta Jarosław,

www.jaroslaw.pl

Na  mocy ustawy o  utrzymaniu czystości i po-
rządku w gminach każda gmina w Polsce, rów-
niez Gmina Miejska Jarosław została zobligo-
wana do wprowadzenia nowych rozwiązań

WAŻNE
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2. w sprawie metody ustalenia opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalny-
mi oraz stawki tej opłaty,
3. w sprawie terminu, częstotliwości i try-
bu uiszczenia opłat za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi,
4. w sprawie deklaracji o wysokości opłat 
za gospodarowanie odpadami komu-
nalnymi składanej przez właścicieli nie-
ruchomości, w tym terminów i miejsca 
składania deklaracji,
5. w sprawie szczegółowego sposobu i 
zakresu świadczenia usług w zakresie od-
bierania odpadów komunalnych od właś-
cicieli nieruchomości.
Istotą nowych regulacji jest to, że w no-
wym systemie, gmina ma obowiązek 
zapewnić właściwe zagospodarowanie 
odebranych od właścicieli nieruchomo-
ści odpadów oraz umożliwić selektywną 
zbiórkę odpadów komunalnych:
•Gmina ustali też szczegółowe wytycz-
ne i zasady prowadzenia selektywnego 
zbierania i odbierania odpadów komu-
nalnych, w tym odpadów surowcowych, 
wielkogabarytowych, odpadów nie-
bezpiecznych, zużytych opon, zużytego 
sprzętu elektrycznego i elektronicznego, 
baterii i akumulatorów, odpadów z re-
montów, odpadów zielonych
•Gmina ustali również harmonogram 

odbierania przez firmę wywozową odpa-
dów selektywnie zebranych.
Na terenie Jarosławia zostanie wskazany 
Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Ko-
munalnych (PSZOK), do którego będzie 
można we własnym zakresie dostarczać 
selektywnie zebrane odpady komunalne 
(w tym odpady niebezpieczne np. chemi-
kalia, baterie, akumulatory). 
Praktycznym aspektem nowego syste-
mu gospodarowania odpadami komu-
nalnymi będzie rozwiązanie polegające 
na tym, że właściciel nieruchomości nie 
będzie zawierał umowy z przedsiębiorcą 
odbierającym odpady z jego nierucho-
mości (jak to miało miejsce dotychczas). 
Obowiązek ten spocznie na gminie, która 
będzie również pobierała od mieszkań-
ców opłaty za gospodarowanie odpa-
dami komunalnymi. Środki z tych opłat 
będą przeznaczone na finansowanie 
funkcjonowania całego systemu gospo-
darowania odpadami komunalnymi.
Każda metoda opłaty za gospodarowanie 
odpadami  ma swoje zalety, jak i wady.  
Jej wybór stanowi istotny element wdro-
żenia nowego systemu gospodarowania 
odpadami, ma również pomóc sprawied-
liwie naliczać opłaty. Pewnym proble-
mem była konieczność dokonania wybo-
ru jednej z nich. 

Rada Miasta Jarosławia uwzględniając 
m.in. warunki bytowe i mieszkaniowe 
mieszkańców m. Jarosławia, wyniki son-
dażu uchwaliła, że :
1. Właściciele nieruchomości, na któ-
rych zamieszkują mieszkańcy obowiązuje 
stawka opłaty za gospodarowanie odpa-
dami komunalnymi - za każdego miesz-
kańca zamieszkującego nieruchomość
2. Właściciele nieruchomości, na których 
nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają 
odpady komunalne (np. instytucje, fir-
my) obowiązuje stawka opłaty za gospo-
darowanie odpadami komunalnymi - za 
pojemnik o określonej pojemności
Nowym systemem gospodarowania od-
padami komunalnymi, zostaną objęci 
wszyscy mieszkańcy domów jednoro-
dzinnych, wielorodzinnych, wspólnot 
mieszkaniowych, spółdzielni mieszka-
niowych a także instytucje i firmy (np. 
szkoły, urzędy, szpitale, hotele, przedsię-
biorstwa, prowadzący działalność gospo-
darczą).
Szczegółowe zasady funkcjonowania sy-
stemu gospodarki odpadami, opartego 
na znowelizowanej ustawie o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach, zawarte 
będą w nowych regulaminach i uchwa-
łach rady gminy. 

MIESZKAŃCU PAMIETAJ!

Tylko do 30 czerwca 2013 r. obowiązują umowy na wywóz śmieci!

Wypowiedzieć umowę firmie, która zaj-
muje się aktualnie wywozem odpadów 
komunalnych z ich nieruchomości, tak aby 
od 1 lipca 2013 r. nie ponosić dodatkowych 
kosztów. Gmina nie jest stroną w tej spra-
wie i nie może w imieniu właścicieli nie-
ruchomości wypowiedzieć tych umów !!! 

Nie podpisywać nowych umów na odbiór 
odpadów komunalnych z mocą obowią-
zywania po 1 lipca 2013 r. (umowę na 
odbiór i zagospodarowanie odpadów 
komunalnych zawrze gmina z operato-
rem wyłonionym w drodze przetargu).

Właściciele nieruchomości powinni:

Złożyć deklarację o wysokości opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunal-
nymi (formularz będzie można wydru-
kować ze strony www.jaroslaw.pl lub 
pobrać w Urzędzie Miasta). W deklaracji 
samodzielnie obliczymy wysokość opłaty 
za gospodarowanie odpadami komunal-

nowe zasady gospodarki odpadami
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Każda kolejna deklaracja powinna być 
składana w przypadku powstania zmia-
ny będącej podstawą naliczania opłaty, 
w terminie 14 dni od dnia powstania 
zmiany. (np. zmieni się liczba osób za-
mieszkujących daną nieruchomość). De-
klarację należy starannie przechowywać 
i przedstawiać/korzystać przy kolejnych 
wpłatach (urząd nie wystawia decyzji do-
tyczących opłat za gospodarowanie odpa-
dami) . 

Pierwszą deklarację z kopią umo-
wy na odbiór odpadów właściciele 

nieruchomości 
powinni złożyć w terminie

 od 15 stycznia do 31 marca 2013. 

Opłatę za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi każdy właściciel nierucho-
mości (współwłaściciel, zarządca, itp.) 
zobowiązany jest uiszczać samodzielnie, 
bez wezwania,  w kasie Urzędu Miasta Ja-
rosławia lub przelewem na konto Gminy 
Miejskiej Jarosław. Pierwsza opłata 

na wywóz śmieci: 
nie później niż 10 sierpnia 2013.  

(opłacimy wtedy 
lipiec i sierpień) 

WAŻNE!!!

WYSOKOŚC OPŁAT 
ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI

13,50 zł
19,00 zł

miesięcznie od osoby za segregowane śmieci

miesięcznie od osoby za nieselektywne śmieci

odbiór wszystkich śmieci za jedną opłatę
niższe koszty przy segregacji odpadów
nie zawierasz umowy z odbiorcą śmieci

SEGREGUJESZ? 
ZYSKUJESZ!
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Rok �01� został ogłoszony przez Sejm Rokiem ks. Piotra Skar-
gi, a podczas XXVI sesji Rady Miasta Jarosławia radni przyjęli 
uchwałę w sprawie ustanowienia bieżacego roku „Rokiem 
księdza Piotra Skargi" na terenie miasta Jarosławia. Wszyst-
ko za sprawa przypadającej w tym roku 400-setnej rocznicy 
śmierci kaznodziei. W naszym mieście główne uroczystości 
obchodów odbywały się od �1 do �3 listopada. 

Obchody Roku 
ks.Piotra Skargi

Uroczystości w dniu 22 listopada rozpo-
częły się o godzinie 9.00 wspólną sesją 

Rady Miasta Jarosławia i Rady Powiatu Jaro-
sławskiego w sali lustrzanej Centrum Kultu-
ry i Promocji. Otworzyli ją przewodniczący 
RM Jarosław Pagacz oraz przewodniczący 
RPJ Leszek Szczybyło. Z wykładem poświę-
conym jezuicie wystąpiła Joanna Kociuba 
ze Stowarzyszenia Kulturalno-Wychowaw-
czego im. ks. Piotra Skargi w Jarosławiu.
Piotr Skarga zasłynął jako kaznodzieja gło-
szący kazania dla ludu, nie tylko dla osób 
wybranych, dla całej społeczności. Zasłynął 
jako opiekun osób najbiedniejszych - mó-
wiła prelegentka. Ksiądz Piotr Skarga kilka-
krotnie przebywał w Jarosławiu. Odegrał 
ogromną rolę w powstaniu kolegium jezu-
ickiego przy Kolegiacie, wpłynął na decyzje 
Zofii Tarnowskiej o ufundowaniu szkoły. 
Ksiądz Piotr Skarga przyjeżdża raz jeszcze 
do Jarosławia w 1593 roku, po 20 latach 

nieobecności. Do generała zakonu pisze: 
Jestem tu w Jarosławiu... szukałem miejsca 
spokojnego; staram się jednak nie próżno-
wać, chciałbym jakimś pismem przyczynić 
się do chwały Bożej i pożytku dusznego... 
kazania miewam jednak regularnie i wca-
le to nie sprawia ciężaru... Przebywając 
właśnie na naszym terenie Skarga opraco-
wuje Kazanie na niedziele i święta całego 
roku, które wydano w Krakowie w 1595 r.
Piotr Skarga był wybitnym kaznodzieją, 
niestrudzonym obrońcą wiary i polsko-
ści. Umiłowanie Kościoła i ojczyzny oraz 
troska o dobro wspólne były tematem 
przewodnim jego działalności. Jest auto-
rem największych dzieł I Rzeczpospolitej. 
Do dziś nieoceniona jest jego rola jako 
czołowego przedstawiciela polskiej kontr-
reformacji, filantropa. Kaznodzieja zmarł 
w 1612 roku, w Krakowie. Podczas jego 
pogrzebu inny znany kaznodzieja Fabian 

Birkowski powiedział „Nierychło takiego 
kaznodzieję Polska nasza obaczy, który 
serca ludzkie trzymał w rękach swych, 
obracał niemi, kędy chciał, przez dziwną, 
a jemu tylko daną wymowę". W słowach 
Fabiana Birkowskiego zawiera się cała 
działalność Skargi, i ta charytatywna i po-
lityczna. To jego wielkie umiłowanie czło-
wieka, tego prostego; to dla nich budował 
szpitale, zakładał stowarzyszenia - podkre-
ślała Joanna Kociuba w trakcie wykładu.
Dalsza część uroczystości tego dnia przenio-
sła się do Kolegiaty pw. Bożego Ciała. Tam 
odbyła się Msza św. pod przewodnictwem 
bp Adama Szala. A w godzinach popołu-
dniowych zainaugurowano sesję nauko-
wą. Z wykładem wystąpili: ks. dr Kazimierz 
Leń, ks. dr Tomasz Homa SJ, ks. dr Wacław 
Siwak, prof. dr hab. Roman Pelczar, dr Pa-
weł Kozioł. Nie zabrakło również akcentów 
artystycznych. Uczniowie Szkoły Podstawo-
wej nr 6 im. ks. Piotra Skargi zaprezentowa-
li przedstawienie poświęcone patronowi 
swojej szkoły, koncert dał Chór i Orkie-
stra Kameralna NICOLAUS z Kraczkowej.
W sesji jak i we Mszy św. uczestniczył 
burmistrz Andrzej Wyczawski, wraz 
z zastępcami Bogdanem Wołoszynem 
i Stanisławem Misiągiem, sekretarz Jan 
Biłas, przewodniczący Rady Miasta Jaro-
sław Pagacz, radni RM, przedstawiciele 
służb mundurowych i zaproszeni goście.
23 listopada w Państwowej Wyższej Szkole 
Techniczno-Ekonomiczna odbyła się druga 
część sesji naukowej. Głos zabrali: ks. dr 
Kazimierz Leń SJ, ks. prof. dr hab. Stani-
sław Nabywaniec oraz mgr Tomasz Janik. 
A na zakończenie obchodów Roku Piotra 
Skargi w sali lustrzanej Centrum Kultury 
i Promocji odbył się koncert fortepianowy.
Organizatorami obchodów w Jarosławiu 
byli: Parafia pw. Bożego Ciała, Zakład Histo-
rii Nowożytnej - Instytut Historii UR w Rze-
szowie, Urząd Miasta Jarosławia, Starostwo 
Powiatowe w Jarosławiu, Urząd Gminy Ja-
rosław, Stowarzyszenie Kulturalno - Wycho-
wawcze im. Ks. Piotra Skargi w Jarosławiu.

Monika  Polita

Przewodniczący RM i burmistrzowie wręczyli ks. bp. pamiątkowe listy gratulacyjne i obraz bł. Jana Pawła II.
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Wolna
Niepodległa

Święto Niepodległości jest najważniej-
szym polskim świętem narodowym. 

11 listopada 1918 roku po 123 latach 
niewoli Polska odzyskała niepodległość 
i znowu pojawiła się na mapach Euro-
py. W Jarosławiu jak co roku uroczyste 
obchody święta zainaugurowała odpra-
wiona w Kolegiacie Msza Św. w intencji 
ojczyzny poprzedzona występem Chóru 
"Jarosław". Wcześniej burmistrz Andrzej 
Wyczawski oraz jego zastępcy Bogdan 
Wołoszyn i Stanisław Misiąg, a także se-
kretarz Jan Biłas złożyli kwiaty pod tab-
licą upamiętniającą XX-letnią rocznicę 
wyjścia z Ziemi Jarosławskiej Kompanii 

- Nie wstydźmy się patriotyzmu, uczmy nasze dzieci mi-
łości do swojej Ojczyzny. Niech 11 listopada będzie dla 
każdego Polaka dniem wyjątkowym - podkreślał w trak-
cie obchodów Narodowego Święta Niepodległości 
burmistrz Andrzej Wyczawski. W niedzielę, 11 listopada 
obchodziliśmy 94. rocznicę odzyskania przez Polskę nie-
podległości.
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Legionowej w boje o wolność Ojczyzny 
usytuowanej na budynku Miejskiego 
Ośrodka Kultury oraz pod Pomnikiem 
Przyjaźni Polsko - Węgierskiej. Po liturgii 
w asyście orkiestry, harcerzy, kompani 
honorowej, sztandarów wszyscy przeszli 
ulicami miasta pod Pomnik Męczeństwa 
Narodów. Tam  po wciągnięciu flagi pań-
stwowej na maszt, odegraniu hymnu 
państwowego odbyło się zaprzysiężenie 
kandydatów na Strzelców. Tam również 
burmistrz Andrzej Wyczawski w okolicz-
nościowym przemówieniu podkreślił: - 
Dzisiejszy dzień skłania do refleksji, czym 
jest niepodległość, Ojczyzna i patriotyzm 
dnia codziennego. Burmistrz cytował 
również słowa śp. Prezydenta Lecha Ka-
czyńskiego - Szczególnie dziś musimy 
przypominać jak ważne jest kultywowa-
nie przeszłości. Naród bez pamięci, histo-
rii, mitów i bohaterów nie ma racji bytu, 
bo to naród bez własnej tożsamości. Na 
zakończenie przybyłe delegacje złożyły 
kwiaty pod Krzyżem Golgoty Narodów. 11 
listopada to święto wypełnione dobrymi 
emocjami i pozytywną energią. Święto 
pozytywnie pojmowanego patriotyzmu, 

święto przeżywanej z dumą i radością 
polskości. Dobry wzór dla innych dali 
również uczniowie Zespołu Szkół Tech-
nicznych i Ogólnokształcących im. Stefa-
na Banacha w Jarosławiu. Biało-czerwo-
ne kotyliony wykonane przez uczniów 
klasy 3 LH i 3 TB uczestnikom obchodów 

przypinały reprezentacje klas I LH, II LH, II 
LB, II TE, w obecności inicjatorów wyda-
rzenia, Aleksandry Telichowskiej i Moniki 
Fudali.

Monika Polita

FOT.M.POLITA (6)
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Urząd Miasta Jarosławia przygotował 
przed Świętem Zmarłych nowy parking 
przy Nowym Cmentarzu. Na ten cel prze-
znaczył 20-arową działkę. Część działki (5 
arów) pełniła wcześniej funkcję miejsca do 
parkowania. Teraz funkcjonuje tam utwar-
dzony parking na pozostałych 15 arach. Na 
ten cel przeznaczono z budżetu miasta 60 
tys. zł. Parking pomieści 110 samochodów. 

Ewa Kłak-Zarzecka

Przed Świętem Wszystkich 
Świętych powstał nowy par-
king na ponad 100 miejsc 
przy Nowym Cmentarzu 
w Jarosławiu. 

Nowe miejsca parkingowe
FO
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Parking przy Nowym Cmentarzu.

Po przejęciu placu budowy ekipy nowego wykonawcy wyko-
nują równolegle różne prace. Zostały już poprawione komi-

ny, wymieniono częściowo folię na dachu, obecnie firma wy-
konuje ocieplenie budynku i pokrywa więźbę dachową blachą. 
Obecny wykonawca, który wygrał kolejny przetarg to przedsię-
biorstwo JPB Budexim. Jak zapewniają budowlańcy prace pro-
wadzone są zgodnie z planem, według umowy na zakończenie 
budowy przewidziane jest 9 miesięcy. Pracownicy wykonują 
również instalacje wewnętrzne, m.in. c.o. i elektryczną. Wy-
konane zostały także podjazdy dla osób niepełnosprawnych. Z 
powodu konieczności remontu przedszkola dzieci zostały prze-

Od sierpnia br. na placu 
Miejskiego Przedszkola 
nr 10 na os. Kombatan-
tów kolejny wykonaw-
ca kontynuuje prace 
budowlane. Wszystko 
wskazuje na to, że kolej-
ny rok szkolny dzieci roz-
poczną w nowoczesnej, 
bezpiecznej placówce. Budowa Miejskiego Przedszkola nr 10 niebawem dobiegnie końca. FOT.M.ZARĘBSKA-LORENOWICZ

Budowa przedszkola trwa

niesione do budynku Szkoły Podstawowej nr 10, od września 
przyszłego roku będą już w budynku przedszkolnym, który po-
mieści 4 oddziały przedszkolne i dwa żłobkowe. - Mam nadzie-
ję, teraz naprawdę budowa zostanie zakończona powodzeniem 
i już bez żadnych komplikacji dzieci rozpoczną zajęcia w Miej-
skim Przedszkolu nr 10 na os. Kombatantów - podsumowuje 
burmistrz Andrzej Wyczawski. Zawirowania związane z budową 
nowego przedszkola wiązały się z rezygnacją poprzedniego  wy-
konawcy z kontynuacji prac na placu budowy. Sprawa między 
Gminą Miejską a wykonawcą znalazła swój finał w sądzie. 

Biuro Informacji i Komunikacji Społecznej
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Pierwszą kwestę na rzecz ratowania zabytkowych nagrobków Starego Cmentarza w Ja-
rosławiu  przeprowadzono 20 lat temu. Od tego czasu dzięki hojności jarosławian oraz 

dotacjom z budżetu miasta udało się odrestaurować ponad 30 nagrobków. Zbiórka pieniędzy 
w dniu 1 listopada została bardzo dobrze przyjęta przez jarosławian i stała się już dobrą tra-
dycją. W tym roku udało się zebrać kwotę 7 673,50 zł. Organizatorem akcji od lat jest Zespół 
Szkół Ogólnokształcących im. Książąt Czartoryskich w Jarosławiu. W tym roku zbierano tak-
że na restaurację zabytkowych zaniedbanych nagrobków cmentarza z XIX  w. w Jaworowie 
na Ukrainie. Renowację nagrobków rozpoczęto od zabytków usytuowanych w najstarszej 
kwaterze (tuż za kaplicą), ale także dzięki kweście odresturowano nagrobek śp. burmistrza 
Adolfa Dietziusa  (ur. 1852 zm.1920) na miejscowym Nowym Cmentarzu.   
Przypomnijmy, iż jarosławski Stary Cmentarz złożony w 1784  r. jest jednym z najstarszych 
cmentarzy w Europie - posiada wcześniejszą datę założenia od tak znanych cmentarzy, jak 
Łyczakowski we Lwowie (1786), Powązkowski w Warszawie (1790), wileńska Rossa (1800), 
czy też Rakowicki w Krakowie (1803). 

Iwona Międlar

W Dniu Wszystkich Świętych przy Starym Cmentarzu w Jarosła-
wiu prowadzona była kwesta na rzecz ratowania zabytkowych 
nagrobków. Tradycyjnie pieniądze zbierali politycy, samorzą-
dowcy, nauczyciele i członkowie Stowarzyszenia Miłośników 
Jarosławia. Kwestującym udało się uzyskać kwotę przekracza-
jącą 7 tys zł. 

Kwesta na cmentarzu

Renowacja jednego z nagrobków w 2012 r. 
- jedyne takie przedstawienie ikonograficzne 
Anioła Stróża. 
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5 grudnia br. nastąpił odbiór kompleksowego remontu dwóch 
mogił zbiorowych Żołnierzy Wojska Polskiego z II wojny 

światowej znajdujących się w kwaterze nr 21 na Nowym Cmen-
tarzu w Jarosławiu. Polegli żołnierze to zidentyfikowane ofiary 
września 1939 r. Obecny wystrój nadaje miejscu odpowiednią 
rangę i szacunek, kieruje przechodnia do konkretnych czasów. 
Mogiły przed remontem obramowane były cokołem betono-
wym w formie kwadratu wypełnionego ziemią, a w środku 
ustawiony biały krzyż z rury stalowej. Wykonano granitowe 

tablice inskrypcyjne, rzeźbione żeliwne krzyże z podpisem roku 
1939. Mogiły zostały ogrodzone słupkami granitowymi z ozdob-
nym łańcuchem. Na granitowych tablicach są imiona i nazwiska 
żołnierzy poległych i zmarłych w 1939 roku oraz liczba nieziden-
tyfikowanych ofiar wojny. Koszt wykonania remontu wyniósł 91 
679,37 zł z czego 50 000,00 zł - to dotacja celowa przyznana 
Gminie Miejskiej Jarosław z Urzędu Wojewódzkiego, pozostała 
zaś kwota w wysokości 41 679,37 zł to środki własne z budżetu 
miasta.

Biuro Informacji I Komunikacji Społecznej

Wyremontowane 
mogiły żołnierzy

Mogiła żołnierzy sprzed remontu i w chwili obecnej
FOT.M.LECHOWSKA
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�� października nowy rok 
akademicki zainauguro-
wali słuchacze Uniwersyte-
tu Trzeciego Wieku, który                       
w naszym mieście od nie-
dawna funkcjonuje pod 
szyldem Stowarzyszenia 
Akademii Trzeciego Wieku, 
działającej przy PWSTE im. 
ks. Bronisława Markiewicza. 
W uroczystości uczestniczył 
burmistrz Andrzej Wyczaw-
ski. 

Jarosławska „Akademia" liczy obecnie 260 słuchaczy. Uroczy-
stą inaugurację roku rozpoczął Marian Janusz, prezes zarządu 

Stowarzyszenia „Akademii", który mówił o działalności Stowa-
rzyszenia i aktywności studentów - seniorów. Głos zabrał też 
burmistrz Andrzej Wyczawski. - Cieszę się, że w naszym mie-
ście od kilku lat z powodzeniem  prowadzona jest taka inicja-
tywa. Państwa Stowarzyszenie, odnosi coraz większe sukcesy, 
czego wyrazem jest liczne grono członków oraz powiększająca 
się oferta programowa. Życzę Państwu wszelkiej pomyślności, 
niegasnącego entuzjazmu i wytrwałości, wzajemnej życzliwości 
oraz szczerej radości, czerpanej ze wspólnego bycia razem - mó-
wił burmistrz. Pierwszy Uniwersytet Trzeciego Wieku powstał 
we Francji w 1973 roku. W Polsce pierwszy Uniwersytet Trzecie-
go Wieku powstał w 1975 roku w Warszawie. Obecnie w Polsce 
działa blisko 410 Uniwersytetów Trzeciego Wieku, które zrzesza-
ją 80 tysięcy słuchaczy. Jarosławska Akademia Trzeciego Wieku 

Akademia Trzeciego Wieku

jest drugą co do wielkości 
tego typu organizacją na 
Podkarpaciu. Stowarzy-
szenie Akademia Trzecie-
go Wieku w Jarosławiu 
zostało zorganizowane 
przez liczną grupę osób, 
która była słuchaczami Ja-
rosławskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku przy Państwowej 
Wyższej Szkole Zawodowej, do czasu jego likwidacji przez Senat 
Uczelni we wrześniu 2009 r. Akademia jako Stowarzyszenie zo-
stała wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego 30.11.2009 r. 
Cele działania Akademii są zbieżne z celami realizowanymi w 
trzech poprzednich latach w UTW przy PWSZ, gdyż zdecydowa-
na większość słuchaczy ATW, to byli studenci UTW. 

Tomasz Strzębała

Na prawo - prezes zarządu SATW Marian Janusz.

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upo-
śledzeniem Umysłowym Koło w Jarosławiu 
18 października oficjalnie wzbogaciło się 
o nowy obiekt - filię Ośrodka Rehabilita-
cyjno-Edukacyjno-Wychowawczego oraz 
Niepubliczną Szkołę Przysposabiająca do 
Pracy. W uroczystości otwarcia uczestniczył 
burmistrz Andrzej Wyczawski. 

Nowy obiekt Stowarzyszenia

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umy-
słowym Koło w Jarosławiu prowadzi Ośrodek Rehabilitacyj-

no-Edukacyjno-Wychowawczy od 1993 r. Ośrodek pomaga dzie-
ciom i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w  wieku 
3 - 25 lat. Swoim zasięgiem obejmuje pięć powiatów. Zasadni-
czym celem placówki jest dążenie do uzyskania przez wycho-
wanków niezależności, samodzielności i zaradności życiowej 
na miarę indywidualnych potrzeb i możliwości rozwojowych.
Prace przy budowie nowego obiektu przy ulicy Wilsona rozpo-
częły się w ubiegłym roku, a już 18 października br. został on uro-

czyście otwarty. Utworzone zostały nowe pracownie i gabinety 
specjalistyczne, jak również nowe klasy w mieszczącej się w tym 
obiekcie Niepublicznej Szkole Przysposabiającej do Pracy. Nowy 
budynek o powierzchni 1 337,78 m kw. powstał dzięki dofinan-

FOT.M.POLITA

FOT.T.STRZĘBAŁA (2)
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Takie hasło przyświecało uczestnikom sesji 
poświęconej sylwetce Służebnicy Bożej Anny 
Jenke w dniu �8 października. W  spotkaniu 
uczestniczył burmistrz Andrzej Wyczawski 
z zastępcą Bogdanem Wołoszynem, przed-
stawiciele duchowieństwa, członkowie To-
warzystwa Przyjaciół Anny Jenke z Jarosła-
wia oraz całej Polski.  

W trosce o naród

Uroczystość rozpoczęła się od Mszy św. koncelebrowanej 
pod przewodnictwem ks. prałata Andrzeja Surowca w ja-

rosławskiej Kolegiacie z udziałem m.in. ks. proboszcza Maria-
na Bocho. W homilii ks. dr Andrzej Skiba przybliżył wartości, 
jakie przyświecały w życiu Annie Jenke. Jako nauczycielka ja-
rosławskiej szkoły plastycznej w latach okupacji i komunizmu 
walczyła o patriotyczne, a także religijne wychowanie młodzie-
ży niejednokrotnie narażając swoje bezpieczeństwo, a nawet 
życie. W Miejskim Ośrodku Kultury ks. dr Waldemar Janiga 
wygłosił konferencję na temat wartości patriotycznych i za-
grożeń chrześcijańskiej tradycji w dzisiejszej rzeczywistości. 
W wystąpieniu kładł nacisk na konieczność kształtowania po-
czucia wspólnoty w narodzie, więzi z miejscem zamieszkania, 
utożsamiania się z przeszłością naszego narodu. Podkreślał, iż 
młodzież powinna pokochać historię Polski, co nie jest łatwe 
przy okrojonej podstawie programowej z tego przedmiotu. - Ja-
rosław jest wierny tradycjom chrześcijańskim i taki z pewnoś-
cią pozostanie - zapowiedział w przemówieniu burmistrz Wy-
czawski. Atrakcją spotkania okazał się także występ artystyczny 
w wykonaniu gimnazjalistów z Błażowej (szkoła imienia Służeb-
nicy Bożej Anny Jenke). Członkowie Towarzystwa Anny Jenke 
tworzą specyficzną więź i rodzaj wspólnoty. Koła rozsiane po 
całej Polsce propagują kult Służebnicy oraz wartości, jakim była 
wierna. W Jarosławiu sercem Towarzystwa jest siostra zakonna 
dr Bernadetta Lipian, prezesem natomiast Ewa Dziaduś. Tra-
dycyjnie już w spotkaniu licznie uczestniczyła młodzież Ruchu 
Apostolstwa Młodzieży Archidiecezji Przemyskiej z duszpaste-
rzem ks. Janem Mazurkiem, członkowie kół terenowych TPAJ 
z Błażowej, Adamówki, Rogóżna, Jaroszowej, Łańcuta, Rzeszo-
wa, Świdnicy, Sanoka, Dębicy i Lublina, naczelnik wydziału KTiP 
UM Jarosławia Joanna Mordarska, dyrektor CKiP w Jarosławiu 
Tomasz Wywrót. Głównym organizatorem spotkania było To-
warzystwo Przyjaciół Anny Jenke w Jarosławiu oraz Burmistrza 
Miasta Jarosławia.    

Iwona Międlar
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Od lewej: ks. A. Skiba, ks. J. Mazurek, J. Mordarska, B. Wołoszyn, A. 
Wyczawski, ks. M. Bocho. 

Gimnazjaliści z Błażowej.

Burmistrz wręcza kwiaty prezes TPAJ Ewie Dziaduś oraz s. Bernadetcie 
Lipian. 

sowaniu sponsorów na kwotę 2 479 671,05 zł, z czego 866 855 
zł dofinansował Urząd Marszałkowski w Rzeszowie ze środków 
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
Pierwsza część uroczystości otwarcia OREW i NSPP odbyła się 
w Miejskim Ośrodku Kultury. Tam nie zabrakło ciepłych słów 
w kierunku Mariusza Mitusia Przewodniczący Zarządu Koła 
PSOUU, jak i samego Stowarzyszenia. Tam również burmistrz 

Andrzej Wyczawski wraz z zastępcą Bogdanem Wołoszynem 
wręczyli pamiątkowy grawerton i kwiaty Mariuszowi Mitusio-
wi, Anecie Litwiak dyrektor OREW oraz Marioli Szwed dyrek-
tor NSPP. Następnie wszyscy udali się na ulicę Wilsona 6c gdzie 
mieści się nowy obiekt. Na miejscu nastąpiło symboliczne prze-
cięcie wstęgi. Później każdy miał możliwość zwiedzenia okazałe-
go budynku i przypatrywania się pracy podopiecznych ośrodka.

Monika Polita
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W dniach 16-18 listopada  
miało miejsce V Spotkanie Sa-
morządu Przewodników woje-
wództwa podkarpackiego. W 
oficjalnej części spotkania w 
jarosławskim Ratuszu uczest-
niczył burmistrz Andrzej Wy-
czawski. 

Spotkanie 
przewodników

17 listopada salę narad wypełnili 
przewodnicy z Jarosławia, Za-

mościa, Sanoka, Krosna i innych miast 
Podkarpacia ubrani w swoje charakte-
rystyczne czerwone bluzy. W tym dniu 
obchodzony był ponadto podwójny 
jubileusz - 10 lat Jarosławskiego Sto-
warzyszenia Przewodników Turystycz-
nych i Pilotów Wycieczek, a zarazem 
56 lat przewodnictwa w Jarosławiu.
W trakcie spotkania uczestnicy mieli 
możliwość poznać historię Stowarzysze-
nia oraz przewodnictwa w Jarosławiu, 
przedstawiła ją wiceprezes JSPTiPW Zdzi-
sława Bachanek. Część oficjalna nie mo-
gła obyć się bez gratulacji, podziękowań 
i jubileuszowych życzeń. Dziękowano 
prezesowi Stowarzyszenia - Ryszardowi 
Nykunowi, ale dziękował też sam prezes, 
który skierował do burmistrza Andrzeja 

Wyczawskiego następujące słowa:  „Wy-
rażamy swoją wdzięczność za promowa-
nie i wspieranie działalności Jarosław-
skiego Stowarzyszenia Przewodników 
Turystycznych i Pilotów Wycieczek. Do-
ceniamy i  przyjmujemy z wielką radoś-
cią każde działanie które przyczynia się 
do ukazywania i promowania walorów 
turystycznych Jarosławia. Serdecznie 
dziękujemy za dotychczasową pomoc".
Po spotkaniu w Ratuszu uczestni-

cy pojechali w trasę przez Miękisz 
Stary, Tuchlę, Chotyniec podziwia-
jąc „Piękno w drewnie zamknięte".
Dzień wcześniej odbyło się uroczyste na-
danie im. Stanisława Galika jednej z ulic. 
Stanisław Galik był przewodnikiem tury-
stycznym i instruktorem krajoznawstwa 
regionu, a z wnioskiem do Rady Miasta Ja-
rosławia o nadanie właśnie takiego imienia 
zwróciło się jarosławskie Stowarzyszenia.

Monika Polita

Spotkanie jubileuszowe w jarosławskim ratuszu.
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Jerzy Hordyński jest pierwszą uhonoro-
waną w ten sposób wybitną postacią 

jarosławskiego środowiska kulturalnego. 
Uroczystego odsłonięcia płaskorzeźby 
tuż przed finałem konkursu poświęcone-
mu poecie dokonali zastępca burmistrza 
Bogdan Wołoszyn oraz prezes Stowarzy-
szenia Miłośników Jarosławia Dariusz 

KONKURS IM. J. HORDYŃSKIEGO
W sobotę, �7 października w Sali Lustrzanej jarosławskiej ka-
mienicy Attavantich zakończył się XI Regionalny Konkurs Re-
cytatorski i Poetycki im. Jerzego Hordyńskiego. Poprzedziło 
go odsłonięcie pamiątkowej płaskorzeźby tego urodzone-
go w naszym mieście poety i publicysty.

Jasiewicz.  Do udziału w konkursie, któ-
rego celem jest popularyzacja twór-
czości jarosławskiego poety o bogatym 
dorobku literackim a także rozwijanie 
i pogłębianie wiedzy o mieście i regionie, 
oraz promocja uzdolnionych osób, zapro-
szono młodzież gimnazjów, szkół ponad 
gimnazjalnych, studentów a także osoby 
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dorosłe.W kategorii recytacji uczestnicy 
mieli zaprezentować dwa wybrane utwo-
ry: jeden autorstwa Jerzego Hordyńskie-
go i jeden Krystyny Lenkowskiej. Komisja 
konkursowa w składzie: Krystyna Troja-
nowska, Stanisława Szim oraz Jadwiga 
Dyr spośród uczniów gimnazjów I miej-
sce przyznała Milenie Stec (MOK w Jaro-
sławiu), II miejsce Elżbiecie Skrzypek (GP 
przy ZS w Piwodzie), zaś trzecie miejsce 
Patrycji Gawura (GP przy ZS w Piwodzie) 
oraz Konradowi Piotrowskiemu (PG nr 2 
w Jarosławiu). Ponadto w tej kategorii 
wyróżniono Natalię Tkacz (CK w Prze-
myślu). Wśród uczniów szkół ponadgim-
nazjalnych I miejsce przyznano Piotrowi 
Raganowicz-Macinie (CK w Przemyślu), II 
miejsce Mateuszowi Wysockiemu (ZSDGiL 
w Jarosławiu), III miejsce Gabrieli Dubiel 
(CK w Przemyślu) i Michałowi Kurkowi 
(LO przy ZS w Lubaczowie). Komisja wy-
różniła też Katarzynę Gawrońską, (ZSTiO 
w Jarosławiu), Natalię Pelc (MOK w Jaro-
sławiu), Annę Sanocką (ZSDG w Jarosła-
wiu). Nagrodzono również Pawła Walan-
kiewicza w kategorii osób dorosłych (CK 
w Przemyślu). Natomiast nagrodę spe-
cjalną otrzymała Kinga Wygnaniec (PG nr 
1 w Jarosławiu). Natomiast w kategorii 
debiut poetycki należało przesłać swoje 
teksty do organizatorów. Komisja w skła-
dzie: Ewa Lis, Mata Zadorożny, Elżbieta 
Tkacz oraz Jadwiga Dyr w tej kategorii 
spośród uczniów gimnazjów I miejsca 
nie przyznała, zaś na kolejnych miejscach 
znaleźli się Klaudia Orzechowska (PG w 
Piwodzie), Arleta Cycak (PG w Rokietni-
cy). Komisja przyznała też wyróżnienie 
dla Sabiny Skupień (PG w Rokietnicy). 

Wśród uczniów szkół ponadgimnazjal-
nych dwoma różnorzędnymi  I miejscami 
nagrodzono Mateusza Michała Mędronia 
i Michała Kurka (obaj ZS w Lubaczowie). 
W kategorii twórczości osób dorosłych 
nagrodzono wiersze Henryka Grymuzy. 
Organizatorami konkursu, który odbywał 
się pod patronatem Burmistrza Miasta 
Jarosławia, Starosty Jarosławskiego oraz 
Podkarpackiego Kuratora Oświaty byli 
Urząd Miasta Jarosławia, Stowarzyszenie 
Miłośników Jarosławia, Centrum Kultu-
ralne w Przemyślu - Instytucja Kultury 
Województwa Podkarpackiego, Miej-
ska Biblioteka Publiczna im. Aleksandra 
Fredry w Jarosławiu, Miejski Ośrodek 
Kultury w Jarosławiu, Centrum Kultury 
i Promocji w Jarosławiu oraz Towarzy-
stwo Literackie im. Adama Mickiewicza, 
Oddział w Jarosławiu. Patronat medialny 
sprawowała Gazeta Jarosławska.

Tomasz Strzębała

Jerzy Hordyński urodził się 18 paź-
dziernika 1919 r. w Jarosławiu, zmarł 
14 czerwca 1998 r. w Rzymie. Był 
polskim poetą i publicystą. Jest au-
torem kilkunastu zbiorów wierszy. 
Walczył w Armii Krajowej. W latach 
1945 - 1948 był więźniem sowieckich 
łagrów. W 1948 osiadł w Krakowie. 
Współpracował m.in. z „Tygodnikiem 
Powszechnym". W 1956 został człon-
kiem redakcji „Życia Literackiego", 
gdzie wspólnie z W. Szymborską pro-
wadził pocztę literacką. W 1964 r. po 
kilkuletnich podróżach po Europie 
zamieszkał Rzymie, gdzie jego twór-
czość zdobyła uznanie. 

Uroczyste odsłonięcie tablicy. Prezes SMJ Dariusz Jasiewicz i zastępca burmistrza Bogdan Wołoszyn.
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ZAPRASZAM 
na stronę 
internetową
www.wyczawski.pl
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Miasto Jarosław po raz drugi znalazło się w gronie laureatów 
„Samorządowego Lidera Edukacji”. W tej edycji otrzymali-
śmy dodatkowo wyróżnienie „Primus”, wręczane za uzyska-
nie najwyższej liczby punktów przyznanych przez recenzen-
tów. Jarosław został tym samym doceniony za wkład w 
rozwój szkolnictwa oraz tworzeniu dobrych warunków życia 
dla młodzieży uczącej się. 

JESTEŚMY PO RAZ DRUGI
SAMORZĄDOWYM LIDEREM EDUKACJI

61 samorządów z całej Polski zostało uho-
norowanych certyfikatem i znakiem jako-
ści „Samorządowy Lider Edukacji" w II 
edycji Ogólnopolskiego Programu Certyfi-
kacji. 14 listopada br., podczas gali finało-
wej w auli Collegium Novum Uniwersyte-
tu Jagiellońskiego w Krakowie, certyfikat 
odebrał burmistrz Andrzej Wyczawski.
O przyznaniu certyfikatu decydowała 
komisja złożona z naukowców reprezen-
tujących kilka ośrodków akademickich 
z całej Polski - oceniała samorządy pod 
kątem jakości prowadzonej przez nie 
lokalnej polityki edukacyjnej. Eksperci 
badali m.in. działania gmin i powiatów 
na rzecz rozwoju infrastruktury oświa-
towej, skuteczność w pozyskiwaniu 
środków zewnętrznych na szkolnictwo, 
innowacyjność działań w zakresie pod-
noszenia jakości kształcenia czy prowa-
dzenie edukacji zgodnej z potrzebami 
rynku pracy i lokalnych społeczności.
Aby poddać się procedurze akredytacyj-
nej, gminy i powiaty wypełniały specjalny 
raport samooceny, w którym opisywały 
własne działania w sferze lokalnej poli-

tyki edukacyjnej.  Następnie raporty te 
były szczegółowo analizowane przez ko-
misję akredytacyjną, która weryfikowała 
przedstawione w nich osiągnięcia i dzia-
łania. Recenzenci oceniali gminy i powia-
ty na podstawie informacji przekazanych 
przez samorządy, ale także w oparciu 

Burmistrz Andrzej Wyczawski podczas gali wręczania certyfikatów. FOT.A.ADAMSKI

o audyty odbywające się w gminach czy 
dane ze źródeł zewnętrznych, np. dane 
dotyczące wyników egzaminów w szko-
łach, dla których samorząd jest organem 
prowadzącym.  Każdy samorząd oceniało 
niezależnie od siebie troje recenzentów.
Podczas gali do wyróżnionych samorzą-
dowców zwróciła się Grażyna Kaczmar-
czyk, prezes Fundacji Rozwoju Edukacji 
i Szkolnictwa Wyższego, która przepro-
wadziła procedurę akredytacyjną: - To 
że jesteście Państwo z nami dowodzi, iż 
reprezentujecie jednostki samorządowe, 
dla których inwestowanie w wiedzę nie 
jest pustym hasłem, ale realną wartością 
urzeczywistnianą w codziennym dzia-
łaniu, w codziennym rządzeniu i zarzą-
dzaniu lokalną przestrzenią edukacyjną.
W uroczystości uczestniczył burmistrz 
Andrzej Wyczawski, który odebrał cer-
tyfikat z rąk Grażyny Kaczmarczyk, oraz 
zastępca burmistrza Bogdan Wołoszyn.

Biuro Informacji i Komunikacji Społecznej

Burmistrz A.Wyczawski z zastępcą B. Wołoszynem.
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10 listopada w jarosławskiej parafii pw. NMP Królowej Polski 
odbył się II Kongres Akcji Katolickiej Archidiecezji Przemyskiej. 
Było to drugie spotkanie z całego cyklu, który odbywać się 
będzie w kilku miastach i potrwa do maja �013 roku. 

Spotkanie rozpoczęło się od adoracji 
Najświętszego Sakramentu, które 

prowadził ks. prał. Edward Chmura. Na-
stępnie uczestnicy Kongresu przeszli do 
Miejskiego Ośrodka Kultury na dalszą 
część spotkania kongresowego. Wśród 
zaproszonych gości znalazł się Jan Biłas, 
sekretarz Miasta, który w imieniu burmi-
strza Andrzeja Wyczawskiego wystoso-
wał do zebranych słowa: Pragnę wyrazić 
radość z faktu, że Jarosław gości dzisiaj 
członków Akcji Katolickiej. Ojczyzna po-
trzebuje katolickiego laikatu - hasło, 
które przyświeca tegorocznemu Kongre-
sowi, odsłania głęboką prawdę o zada-
niach, jakie stoją przed współczesnym 
świeckim katolikiem. Wspólnota Kościoła 
to nie tylko księża i osoby zakonne. To 
także rzesze osób świeckich, pełniących 
w społeczeństwie różne role. Świeccy 
zgromadzeni w różnych grupach i insty-
tucjach przykościelnych mają ważne za-
danie do spełnienia. Doceniał i podkre-
ślał to Bł. Jan Paweł II, który w osobach 
świeckich widział przyszłość Kościoła 

Kongres Akcji 
Katolickiej

w Polsce, ale także i na świecie. Para-
doksalnie można powiedzieć, że dzisiaj 
bardzo potrzebujemy głosu katolickiego 
w sferze życia publicznego. Nie jest mod-
ne przyznawanie się do wiary, obrona 
godności chrześcijańskiej, przekazywa-
nie jej młodemu pokoleniu jako wartości 
ponadczasowej i nadrzędnej. Rola śro-
dowisk kościelnych opartych na świe-
ckich osobach jest nie do przecenienia.
Na cały Kongres składa się 5 spotkań. 
Kolejne odbędą się w lutym w Przemyślu 
i w kwietniu w Krośnie. Ich zwieńczeniem 
będzie majowa coroczna pielgrzymka do 
Strachociny, gdzie znajduje się sanktua-
rium patrona AK AP - św. Andrzeja Bobo-
li. Wówczas zostaną opracowane wnioski 
z wszystkich spotkań. Akcja Katolicka Ar-
chidiecezji Przemyskiej liczy obecnie 291 
oddziałów parafialnych, które skupiają 
3330 członków zwyczajnych i 623 wspie-
rających. Erygowana została 25 grud-
nia 1995 r. przez abpa Józefa Michalika. 
6 grudnia 1997 r. został powołany pierw-
szy zarząd oraz 60 oddziałów parafialnych.

Tomasz Strzębała

W Centrum Kultury i Promo-
cji w Jarosławiu odbyło się 
zgodnie z planem szkolenia 
obronnego Miasta Jarosławia 
na rok �01� i Zarządzeniem 
Burmistrza Miasta, szkolenie 
w sprawie przygotowania 
i przeprowadzenia szkolenia 
obronnego. 

Szkolenie  
obronne

W szkoleniu uczestniczyła kie-
rownicza kadra Urzędu Miasta, 

a także jednostek organizacyjnych mia-
sta zaangażowanych w wykonywanie 
zadań operacyjnych w czasie podwyż-
szania gotowości obronnej państwa. 
Szkolenie rozpoczął sekretarz Jan Biłas. 
Szkolenie teoretyczne prowadził Jan 
Pacuła specjalizujący się w problema-
tyce obronnej i zarządzania kryzyso-
wego,  natomiast szkolenie praktyczne 
przeprowadził Marian Czech, główny 
specjalista w UM Jarosławia. W czasie 
szkolenia przybliżono założenia syste-
mu wykrywania i alarmowania, stany 
gotowości obronnej, procedury plani-
styczne itp.  Podczas gry obronnej za-
prezentowano  m.in. zagadnienia zwią-
zane z uruchomieniem stałego dyżuru, 
akcji kurierskiej, ewakuacji ludności, 
zabezpieczeniem medycznym i zabez-
pieczeniem ludności w wodę pitną 
w  warunkach kryzysu. W dalszej kolej-
ności zostały przeprowadzone treningi: 
zespołu stałego dyżuru i zespołu akcji 

Od lewej: M. Czech, J. Biłas, L. Strohbach.

kurierskiej. - Mamy  nadzieję, że prze-
prowadzone szkolenie przyczyni się do 
lepszego ugruntowania wiedzy teore-
tycznej i doskonali praktyczne umie-
jętności z zakresu zadań obronnych 
w wypadku podwyższania gotowości 
obronnej państwa - podsumowali or-
ganizatorzy.

Marian Czech

Sala Miejskiego Ośrodka  Kultury wypełniona była przez uczestników kongresu. FOT.T.STRZĘBAŁA
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Okolicznościowa zbiórka z tej okazji odbyła się w siedzi-
bie jarosławskiej Komendy Hufca ZHP. Wśród zaproszo-

nych gości nie zabrakło przedstawicieli samorządu miejskie-
go, a także prezesów i dyrektorów zaprzyjaźnionych firm, 
które wspierają działalność Klubu oraz członków kierowni-
ctwa Harcerskiego Klubu Krótkofalowców i operatorów ra-
diostacji klubowej SP8ZIV. Spotkanie poprowadził kierow-
nik Zbigniew Guzowski SP 8 AUP, który przedstawił historię 
działalności Klubu i podsumował najważniejsze osiągniecia.
- Klub prowadzi stałe szkolenia dla młodych chętnych adep-
tów sztuki krótkofalarskiej, prowadząc zajęcia w ramach 
zajęć poza lekcyjnych znajdując młodym ludziom inne al-
ternatywne zajęcia techniczne ale również powiększają-
ce wiedzę na temat radio - elektroniki geografii, turysty-
ki i astronomii. Wszystkie organizowane przez nasz klub 
zawody i maratony przyjęte zostały do kalendarza ogól-
nopolskich imprez krótkofalarskich. Promujemy nie tylko 
działalność jarosławskiego harcerstwa i krótkofalarstwa 
ale również nasze miasto i powiat - mówił Z. Guzowski.
Z okazji jubileuszu kierownictwo Klubu wspólnie z jarosławską 
Komendą Hufca  zorganizowało okolicznościowe ogólnopol-
skie zawody oraz wydało specjalnie opracowany okolicznoś-

W oficjalnym spotkaniu uczestniczyli zastępca burmistrza 
Bogdan Wołoszyn, skarbnik Barbara Maziarka, sekretarz 

miasta Jan Biłas, komendant Straży Miejskiej Andrzej Jędrejko 

W Polsce Dzień Pracownika Socjalnego ob-
chodzony jest �1 listopada. Z tej okazji pra-
cownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Spo-
łecznej w Jarosławiu odebrali gratulacje 
i podziękowania. 

Święto Pracownika Socjalnego

25-lat Harcerskiego Klubu 
Łączności SP8ZIV

ciowy Dyplom. Podczas uroczystego spotkania podziękowa-
nia i wyróżnienia za działalność na rzecz Klubu otrzymali: 
Grzegorz Bechta, Marek Piotrowski, Jacek Wojtas, Marian Ko-
gut, Jan Pajda, Marek Puzio, Marian Szarek, Zbigniew Baryła, 
Tomasz Strzębała i Teresa Lewko.

Biuro Informacji i Komunikacji Społecznej 

Prezes Zbigniew Guzowski podczas jubileuszowego spotkania.
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oraz naczelnik wydziału spraw obywatelskich Jan Starost. List 
gratulacyjny w imieniu burmistrza Andrzeja Wyczawskiego od-
czytał sekretarz miasta Jan Biłas. Dyrektor MOPS-u Stanisław 
Słota podziękował pracownikom za rzetelną pracę, wypełnianie 
obowiązków związanych z pracą w terenie z najbardziej potrze-
bującymi. W tym roku także po raz pierwszy przyznano tytuł 
Pracownik Roku. Pracownicy MOPS-u uznali, iż tytuł ten otrzy-
ma Iwona Stefanowska. W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecz-
nej w Jarosławiu pracuje 19 pracowników socjalnych, zobo-
wiązanych do tzw. pracy w terenie, czyli z osobami i rodzinami 
potrzebującymi wsparcia, zagrożonymi patologią, czy bezdom-
nością. Blisko 1300 rodzin korzysta na co dzień ze świadczeń 
pieniężnych, a ponad 5000 osób otrzymuje pomoc rzeczową w 
Punkcie 1 grosz przy ul. Bandurskiego.
W chwili obecnej MOPS prowadzi trzy duże programy skiero-
wane do różnych grup społecznych:
1. Czas na aktywność - projekt realizowany ze środków unijnych 
w latach 2008 - 2015. Dotąd wykorzystano 1 mln 790 tys. zł, na 
kolejny etap 2013-2015 aplikują o 2 mln 400 tys. zł.
2. Trampolina - program ze środków rządowych dla osób do-
tkniętych lub zagrożonych przemocą w rodzinie. 
3. Program dla osób bezdomnych dofinansowany ze środków 
ministerstwa pracy i polityki społecznej.

Iwona Międlar

Od lewej : B.Wołoszyn, B. Maziarka, J. Biłas, S. Słota, J. Starost, A. Jędrejko.
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Nie sztuką jest pokochać, sztuką wytrwać. Jeżeli zatem ktoś 
wytrwał pół wieku w małżeństwie i nie uległ pokusie ła-

twych rozwiązań, dokonał wielkiej sztuki - tak powitała dostoj-
nych Jubilatów Barbara Bąk - Kierownik Urzędu Stanu Cywilne-
go. W tym dniu Złote Gody świętowali: Zofia i Jan Aab, Maria 
i Władysław Bujak, Irena i Jan Kucab, Teresa i Ryszard Lasek, 
Józefa i Leopold Montusiewicz, Janina i Wiesław Onuszko, Ma-
ria i Zbigniew Osada, Klara i Jan Piątek, Józefa i Antoni Rusinek, 
Felicja i Zdzisław Stankiewicz, Maria i Jerzy Stępnik. Medale, 
kwiaty oraz upominki Jubilatom wręczył zastępca burmistrza 
Bogdan Wołoszyn wraz z  Wójtem Gminy Pawłosiów Mariuszem 
Reniem. Życzył również jeszcze wielu wspólnie spędzonych lat 
w zdrowiu i w miłości. Po części oficjalnej nie mogło zabraknąć 
toastu wzniesionego lampką szampana. Całość dopełniła opra-
wa muzyczna w wykonaniu Jerzego Gągoła. Wszystkim parom 
obchodzącym „Złote Gody" składamy serdeczne gratulacje! 

Monika Polita

Złote Gody
�3 października w sali ślubów Urzędu Stanu 
Cywilnego 11 par otrzymało Medale za Dłu-
goletnie Pożycie Małżeńskie przyznane przez 
prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej.

Goście z Gruzji w PG 2

Te szczególne odwiedziny były możliwe dzięki studenckiej 
organizacji AIESEC zrzeszającej osoby z ponad 110 krajów 

świata. Organizacja umożliwia młodym ludziom pracę w Azji, 
Europie czy Ameryce Południowej w ramach wolontariatu oraz 
praktyk zagranicznych. Rzeszowski oddział AIESEC po raz pierw-
szy podjął się zadania realizacji projektu Explore Yourself. Ideą 
tego przedsięwzięcia jest poszerzanie wśród młodzieży wiedzy 
z zakresu odpowiedzialności społecznej i rozumienia między-
kulturowych zasad współżycia. W połączeniu z rozrywką i ak-
tywnymi formami zajęć projekt ten daje szansę na obcowanie 
z rówieśnikami z całego świata. Dzięki niemu uczniowie mogą 
rozwijać swoje zainteresowania, lepiej poznawać świat oraz 
problemy związane z życiem  codziennym w Azji, Europie czy 
Ameryce Południowej. Chen Yiyang z Chin i Ana Ramazashvili 
prowadziły w szkole zajęcia warsztatowe o charakterze multi-

medialnym. Gimnazjaliści poznali historię, tradycje oraz życie 
codzienne współczesnych mieszkańców Chin oraz Gruzji. Mieli 
nawet możliwość przymierzenia strojów regionalnych. Zajęcia 
były prowadzone po angielsku, co znacznie podniosło ich walor. 
Dało więc uczniom możliwość poznania własnych umiejętności 
z tego zakresu.

Małgorzata Spólnik

Projekt cieszył się dużym zainteresowaniem wśród gimnazjalistów.

Małżeńskie pary jubileuszowe.

Gratulacje i najlepsze życzenia składał zastępca burmistrza B. Wołoszyn.

Od �� do �6 października Pub-
liczne Gimnazjum nr � gościło stu-
dentki z gruzji - ChenYiyang i Ana  
Ramazashvili. Spotkania ze stu-
dentkami było dla gimnazjalistów 
bardzo ciekawaym doświadcze-
niem.

FO
T.

M
.P

O
LI

TA
(2

)
FO

T.
A

RC
H

IW
U

M



w
w

w
.ja

ro
sl

aw
.p

l/b
iu

le
ty

n

  NR 11,12/2012 �5

Na ręce Zbigniewa Brudka, przewodniczącego Stowa-
rzyszenia Muzycznego „Laudate Dominum" gratulacje 

złożył między innymi burmistrz Andrzej Wyczawski, które-
go podczas uroczystego spotkania reprezentował Marcin 
Zaborniak. - Przez cały okres działalności Orkiestra uświet-
niała wiele imprez sławiąc nasze miasto. Dziś trudno wy-
obrazić sobie większość obchodzonych w Jarosławiu świąt 
państwowych, miejskich i kościelnych bez Państwa udziału. 
Życzę Państwu dalszej satysfakcji z pracy artystycznej, licz-
nych sukcesów, a przede wszystkim radości ze wspólnej pasji 

- w specjalnie wystosowanym liście przekazał burmistrz Wy-
czawski. W spotkaniu jubileuszowym z ramienia miasta uczest-
niczył także wiceprzewodniczący Rady Miasta Andrzej Pieszko.
Początki jarosławskiej orkiestry sięgają roku 1947, gdy przy 
ówczesnym kościele MBB powstał chór i orkiestra, która 
później została przekształcona w „Stowarzyszenie Muzycz-
ne" przyjmując imię jej założyciela Antoniego Kulikowskiego. 
Obecnie orkiestra liczy 35 członków, zrzeszając w swoich sze-
regach zarówno doświadczonych muzyków jak i młodzież.

Tomasz Strzębała

65 lat Laudate Dominum
Działająca przy Bazylice MB Bolesnej w Jaro-
sławiu orkiestra „Laudate Dominum” obcho-
dzi jubileusz 65-lecia.

Jerzy Sobień 
uhonorowany
Ordynator Oddziału Chirurgicznego COM 
w Jarosławiu dr n. med. Jerzy Sobień został 
uhonorowany najwyższym odznaczeniem 
Polskiego Towarzystwa Lekarskiego - Meda-
lem Gloria Medicinae.

Takie odznaczenie może otrzymać tylko dziesięciu lekarzy 
w świecie w ciągu jednego roku. Medal Gloria Medicinae jest 
symbolem wdzięczności dla tych, których życie, czyny i dzieła są 
przepojone są pragnieniem pomocy ludziom i ulżenia ich cier-
pieniom. Dla tych, których osiągnięcia w służbie człowiekowi 
stwarzają lepszy świat dla całej ludzkości. Stało się tradycją, że 
uroczystości dekorowania Medalem Gloria Medicinae odbywa-
ją się w Dniu Polskiego Towarzystwa Lekarskiego. Jej gospoda-
rzem był prezes PTL prof. Jerzy Woy-Wojciechowski przy wspar-
ciu kanclerza Kapituły Medalu prof. Wojciecha Noszczyka oraz 
sekretarza Kapituły prof. Tadeusza Tołłoczki. Galę prowadził 
znany aktor Piotr Fronczewski. - Odznaczenie, które otrzyma-
łem podczas uroczystości na Zamku Królewskim w Warszawie 
jest dla mnie ogromnym zaszczytem. To wspaniałe podsumo-
wanie mojej kariery zawodowej - mówi Jerzy Sobień, który 

jako lekarz pracuje trzydzieści cztery lata, od samego początku 
w Jarosławiu. - Składam Panu ordynatorowi najlepsze życzenia 
i gratulacje, dziękuję za pracę w jarosławskim szpitalu - do gra-
tulacji dołącza się burmistrz Wyczawski. 

Tomasz Strzębała

„Za ofiarną służbę ludziom, za najwyższy  szacunek dla zdro-
wia i życia ludzkiego, za sumienne i godne wykonywanie 
sztuki leczenia, za podtrzymywanie honoru i  szlachetnych 
tradycji stanu lekarskiego, za tworzenie nieprzemijających 
wartości dla dobra Polskiego Towarzystwa Lekarskiego Ka-
pituła Medalu ‘Gloria Medicinae’ przyznaje to najwyższe wy-
różnienie”.  
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Dr Jerzy Sobień odbiera medal Gloria Medicinae.
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W imieniu burmistrza A. Wyczawskiego gratulacje złożył M. Zaborniak.
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Cukrzyca - choroba cywilizacyjna, która nie-
leczona prowadzi do bardzo poważnych 
powikłań, a nawet śmierci. Jak podaje Pol-
skie Towarzystwo Diabetologiczne z tą cho-
robą na świecie zmaga się �50 milionów lu-
dzi, z czego w Polsce ok. �,6 miliona! Niestety 
liczba chorych ciągle rośnie. 

Cukrzyca - 
   jak z nią żyć?

Z tego powodu organizowanych jest coraz więcej akcji po-
pularyzujących wiedzę na temat tej choroby oraz sposobu 

życia z nią. Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Koło Terenowe 
w Jarosławiu 14 listopada br. z okazji Międzynarodowego Dnia 
Walki z Cukrzycą zorganizowało w sali lustrzanej Centrum Kul-
tury i Promocji II spotkanie „Szkoła cukrzycy". Wykład na temat 
zasad samokontroli, sposobów życia z cukrzycą poprowadziła 
pani psycholog Joanna Bronicka z firmy ABBOTT. Nieleczona lub 
źle leczona cukrzyca prowadzi do poważnych powikłań, takich 
jak zawały, udary, niewydolność nerek, amputacje nóg, neu-
ropatia, czy utrata wzroku. Cukrzyca i jej powikłania stanowią 

jedną z pięciu najczęstszych przyczyn zgonów. Prezes PSD koła 
w Jarosławiu Grzegorz Graboń podczas spotkania wręczał ho-
norowe złote i srebrne odznaki przyznane przez Zarząd Głów-
ny PSD. Złotą odznakę przyznano burmistrzowi Andrzejowi 
Wyczawskiemu, natomiast srebrne odznaki otrzymali: poseł 
Tomasz Kulesza, Tadeusz Słowik oraz dr n. med. Hubert Żak. 
W spotkaniu uczestniczyli m.in. prezes podkarpackiego Oddzia-
łu Wojewódzkiego PSD Janusz Bereś oraz sekretarz Teresa Ry-
bak, poseł Tomasz Kulesza, Joanna Mordarska - naczelnik Wy-
działu Kultury, Turystyki i Promocji UM Jarosławia, dr n. med. 
Hubert Żak.PSD koło w Jarosławiu zrzesza ponad 200 członków, 
są wśród nich chorzy z kilkudziesięcioletnim stażem życia z cuk-
rzycą, ale także dzieci, dla których, jak podaje prezes Graboń, 
planowane jest utworzenie sekcji młodzieżowej. Oczywiście 
liczba członków PSD nie odpowiada liczbie osób chorujących na 
cukrzycę w  Jarosławiu. Burmistrz Miasta objął obchody Świa-
towego Dnia Walki z Cukrzycą honorowym patronatem.  

Iwona Międlar

Od lewej: H. Żak, J. Mordarska, T. Kulesza, , P. Barkiewicz.

Prezes Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków Bronisław Ja-
downicki uroczyście powitał przybyłych gości i podkreślił 

jak dużą rolę ma wiedza na temat tej choroby. Spotkanie stało 
się szczególną okazją do zwiększenia wiedzy i przybliżenia ogó-
łowi społeczeństwa zagrożeń związanych z cukrzycą, edukacji i 
profilaktyki.  Światowy Dzień Walki z Cukrzycą ma również na 
celu rozpowszechnianie problematyki związanej z tą chorobą, 
powikłań jakie niesie ze sobą cukrzyca i sposobów walki z nimi. 
Urząd Miasta reprezentował Marcin Zaborniak. Honorowym 
gościem spotkania był archiprezbiter jarosławski ks. Andrzej 
Surowiec. Podczas uroczystości prezes Jadownicki wręczył mu 
honorową  odznakę. Liczne odznaczenia i dyplomy otrzyma-
ło także wiele innych osób za zaangażowanie i pracę na rzecz 
walki z cukrzycą.  Również sam prezes Polskiego Stowarzy-
szenia Diabetyków  w Jarosławiu otrzymał dyplom uznania 
za działalność dla dobra społeczeństwa  chorych na cukrzycę. 
ia dla prezesa Bronisława Jadownickiego, gdyż jarosławskie 

Stowarzyszenie skupia w chwili obecnej już 337 osób. Prezes 
angażuje się w jego rozwój poprzez organizację licznych szko-
leń i spotkań z wybitnymi medykami z dziedziny diabetologii.

IKS 

**********
Polskie Stowarzyszenie Diabetyków w Jaro-
sławiu zorganizowało spotkanie, które zgro-
madziło 130 osób zainteresowanych cukrzy-
cą i zaangażowanych w walkę z nią. 
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19 października, imponującym kon-
certem polskiego pianisty Piotra 

Kościka oraz rosyjskiego skrzypka Yurego 
Revicha, rozpoczął się IV już sezon arty-
styczny u Attavantich. Podczas występu 
spod palców artystów, w oryginalnych 
interpretacjach, płynęły dzieła mistrzów 
– Sarasate, Czajkowskiego, Chopina oraz 
Rachmaninova, a publiczność wyraziła za-
chwyt długimi owacjami na stojąco. Z po-
dobnym uznaniem spotkał się wieczór po-
święcony pamięci I. J. Paderewskiego. W 
trakcie prowadzonego przez Bogusława 
Pawlaka koncertu, pieśni Paderewskiego 
wykonali Olga Popowicz – sopran oraz 
dr Jacek Ścibor – tenor. Przy fortepianie 
zasiadła Agnieszka Hoszowska-Jabłońska, 
akompaniując oraz w mistrzowski sposób 
wykonując nokturn cis-moll F. Chopina. 
Przygotowany przez Zespół Piosenki Bie-
siadnej Uniwersytetu Trzeciego Wieku 

Podczas gdy za oknem niepodzielnie zaczęła królować zima, zastępująca ka-
prysy jesiennej pogody, w Sali Lustrzanej kamienicy Attavantich, od czterech lat 
nieustannie odbywają się koncerty, kabarety, wernisaże oraz wykłady, które za 
sprawą organizatorów - Burmistrza Miasta Jarosławia oraz Centrum Kultury i Pro-
mocji, pozwalają zapomnieć o rutynie dnia codziennego.

występ słowno-muzyczny – „Dla Ciebie 
Polsko Nasza Ojczyzno”, przypomniał 
o  tysiącach Polaków, którzy w zrywach 
narodowowyzwoleńczych oraz frontach I 
wojny światowej, oddali życie za wolność 
i niepodległość. Z kolei koncert Acoustic 
Acrobats pozwolił zapomnieć o zimie. 
Genialni artyści zaprezentowali świetną, 
mieniącą się nieskończoną paletą barw, 
mieszankę muzycznych esencji wyssanych 
z najróżniejszych, często odległych miejsc 
świata. W tym wielokulturowym tyglu 
muzycznym garść bałkańskich melodii 
zmieszała się ze szczyptą latynoskich ryt-
mów i jazzowych aranżów. Spektakularne 
występy oraz zainteresowanie z jakim 
spotkała się inauguracja tegorocznego se-
zonu artystycznego, najlepiej świadczą o 
spopularyzowaniu w Jarosławiu różnych 
form sztuki, w tym koncertów muzyki po-
ważnej. Jednak w kamienicy Attavantich 

nie tylko rozbrzmiewa muzyka…
Rosnącą popularnością cieszą się spot-
kania literackie organizowane wspólnie 
z Towarzystwem Literackim im. A. Mi-
ckiewicza w Jarosławiu. Dotychczasowe 
wykłady poświęcone twórczości B. Prusa, 
S. I. Witkiewicza oraz J. I. Kraszewskie-
go, odsłoniły nieznane oblicza wybit-
nych twórców, intrygując i zachęcając do 
uczestnictwa w kolejnych tego typu spot-
kaniach. Obok Sali Lustrzanej podwoje 
otwierają cztery galerie, w których można 
podziwiać: Reminiscencje - wystawę pod-
sumowującą 2012 rok, grafiki powstałe 
w ramach warsztatów artystycznych „Ja-
rosław 2012”, zdjęcia poświęcone „Sza-
rym Szeregom” oraz wystawę fotografii 
reportażowej uczniów Zespołu Szkół Lice-
alnych i Technicznych.

Marlena Dudek

SEZON KULTURALNY 
TRWA...

Od lewejL Piotr Kościk i Yuri Revich oraz dr Jacek Ścibor.
FOT.M.DUDEK
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Na zaproszenie organizatorów w konferencji wzięli udział 
przedstawiciel jarosławskiego Festiwalu Muzyki Dawnej 

„Pieśń Naszych Korzeni” Piotr Kaplita oraz rektor PWSTE im. 
ks. B.Markiewicza w Jarosławiu prof. Wacław Wierzbieniec 
oraz marszałek Mirosław Karapyta. Partnerstwo Wschodnie 
to projekt określający wymiar wschodni polityki Unii Euro-
pejskiej. Zakłada on zbliżenie do UE wschodnich sąsiadów: 
Armenii, Azerbejdżanu, Białorusi, Gruzji, Mołdawii i Ukrainy. 
Głównym twórcą inicjatywy jest Polska popierana przez Szwe-
cję. Organizatorzy i uczestniczący w konferencji artyści, ludzie 
świata kultury, próbowali zainteresować Brukselę Partner-
stwem Wschodnim jako projektem kulturowym. Przedstawili 
w Komitecie Regionów własne propozycje inicjatyw oraz reko-
mendacje wypracowane podczas pierwszego Kongresu Kultury 
Partnerstwa Wschodniego, który odbył się w Lublinie. Kongres 
ten za kluczowe uznał działania oparte na idei współistnienia, 
budowanie wspólnej przestrzeni kulturowej włączającej kraje 

DNI PARTNERSTWA 
WSCHODNIEGO W BRUKSELI
W dniach �6 - �7 listopada w Brukseli odbyły 
się Dni Partnerstwa Wschodniego. Organiza-
torami konferencji byli Dom Polski Wschod-
niej w Brukseli będący wspólną siedzibą 
województw lubelskiego, podkarpackiego, 
podlaskiego, warmińsko-mazurskiego i świę-
tokrzyskiego, Ministerstwo Kultury i Dziedzi-
ctwa Narodowego oraz Instytut Adama Mi-
ckiewicza.

Partnerstwa Wschodniego i respektującej ich różnorodność. 
W dziedzinie tej duże zasługi posiada Stowarzyszenie „Muzyka 
Dawna w Jarosławiu” i Festiwal „Pieśń Naszych Korzeni”, który 
ma na koncie organizację wielu projektów poświęconych m.in. 
kulturze Ukrainy, Gruzji czy Armenii; projektów posiadających 
wymiar nie tylko prezentacyjny ale także edukacyjny, angażu-
jący we wspólne działania artystów i uczestników z różnych 
krajów. JM Rektor Wacław Wierzbienic zainteresowany był zaś 
pracami nad programem współpracy uniwersyteckiej krajów 
Partnerstwa Wschodniego i UE, zwłaszcza problemem uznawal-
ności dyplomów pomiędzy krajami UE a krajami PW. Wydarze-
nia w ramach Dni Partnerstwa Wschodniego obejmowały dwa 

Siły Pokojowe ONZ �4 lata temu, za działal-
ność na rzecz zbliżenia między narodami 
zostały uhonorowane Pokojową Nagroda 
Nobla. 1 grudnia członkowie jarosławskiego 
koła Stowarzyszenia Kombatantów Misji Po-
kojowych ONZ uczcili rocznicę tego wyda-
rzenia. 

Pierwszym punktem uroczystości było złożenie kwiatów pod 
tablicą upamiętniająca udział żołnierzy Garnizonu Jarosław 

w misjach poza granicami kraju. Później w Centrum Kultury 
i Promocji osobom zasłużonym wręczone zostały akty miano-
wania na wyższe stopnie wojskowe oraz pamiątkowe medale. 
Ponadto w poczet Stowarzyszenia przyjęto nowych członków. 
Z ramienia Urzędu Miasta w spotkaniu uczestniczył sekretarz 
Jan Biłas, który odczytał list jaki burmistrz Andrzej Wyczawski 
skierował do Zbigniewa Brosia, prezesa Stowarzyszenia Kom-
batantów Misji Pokojowych ONZ: „Żołnierze Sił Pokojowych 
Narodów Zjednoczonych zawsze starają się być strażnikami 
najcenniejszych wartości - ludzkiego życia i godności, z hono-

W rocznicę przyznania Nobla

rem wypełniają swój obowiązek wobec Ojczyzny. Wyrażając 
wdzięczność za ofiarną służbę i wzorowe wypełnianie obowiąz-
ków wojskowych na rzecz pokoju w Europie i na całym świecie 
gratuluję Państwu osiągnieć zawodowych dla Ojczyzny. Życzę 
wszelkiej pomyślności w pracy oraz w życiu osobistym". 

Monika Polita

Złożenie kwatów pod pamiatkową tablicą.

Wśród uczestników był Piotr Kaplita - Stowarzyszenie  Muzyka Dawna w Jarosławiu.
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dni. Oprócz konferencji i dyskusji pt. „Partnerstwo Wschodnie 
jako projekt kulturowy” odbył się również okrągły stół na te-
mat białoruskiej kultury „Białoruś i Europa: kultura bez granic”, 
w którym udział wzięli białoruscy artyści oraz konferencja pt. 
„Orkiestry przyszłości – Społeczeństwa przyszłości: W jaki spo-
sób młodzieżowe Orkiestry XXI wieku mogą sprzyjać przepro-
wadzeniu pozytywnych zmian kulturowych i społecznych”. Za 
przykład do dyskusji posłużyła - składająca się młodych muzy-

�8 listopada odbył się uroczysty finał jesien-
nej edycji kampanii profilaktycznej „Uza-
leżnieniom mówimy NIE”, skierowanej do 
uczniów jarosławskich szkół gimnazjalnych. 
Inicjatorem akcji był Burmistrz Miasta Jarosła-
wia a koordynatorem Miejska Komisja Roz-
wiązywania Problemów Alkoholowych. 

NIE dla uzależnień

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

podstawowych oraz jesiennej kierowanej do uczniów klas gim-
nazjalnych. W miesiącu wrześniu i październiku we wszystkich 
drugich klasach jarosławskich gimnazjów zostały przeprowa-
dzone pogadanki profilaktyczne, których tematem były zagro-
żenia wynikające z wczesnej inicjacji alkoholowej i narkoty-
kowej oraz ich konsekwencje w aspekcie łamania przepisów 
prawa. Wykłady prowadzili pracownicy Specjalistycznego  Psy-
chiatrycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Jarosławiu - Tere-
sa Adamczyk, Joanna Jurek, Konrad Chudy oraz emerytowany 
funkcjonariusz Komendy Powiatowej Policji Krzysztof Osiadły. 
Natomiast 16 listopada został przeprowadzony turniej wiedzy 
związany właśnie tematyką uzależnień. Testy oceniała komisja 
w składzie: Zbigniew Guzowski - przewodniczący Miejskiej Ko-
misji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Grażyna Przą-

ków pochodzących z krajów Partnerstwa Wschodniego – I, CUL-
TURE Orchestra. Orkiestra stworzona została w 2011 roku przez 
Instytut Adama Mickiewicza jako część programu kulturalnego 
Polskiej Prezydencji w Radzie Unii Europejskiej. Ostatnim ak-
centem Dni Partnerstwa Wschodniego w Brukseli był koncert 
kameralny I, CULTURE Orchestra, który odbył się w Domu Polski 
Wschodniej.

Piotr Kaplita

da - pracownik Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej 
w Jarosławiu a zarazem radna Miasta Jarosławia, Małgorzata 
Bórzyńska - sekretarz MKRPA, Antoni Lotycz- przewodniczący  
Komisji Oświaty Rady Miasta Jarosławia.
Laureatami turnieju zostali:
I miejsce Iwona Maga - Publiczne Gimnazjum nr 2
II miejsce Daria Łuka - Zespół Szkół Plastycznych
III miejsce Dominika Nalepa - Publiczne Gimnazjum nr 5
IV miejsce Paulina Krasicka- Publiczne Gimnazjum nr 1
Wyróżnienia otrzymali:
Malwina Bodzioch - Zespół Szkół Plastycznych, Jolanta Krupa 
- Publiczne Gimnazjum nr 4, Adriana Marciniszyn - Publiczne 
Gimnazjum nr 1, Katarzyna Ostoja-Zagórska - Publiczne Gim-
nazjum nr 1, Klaudia Jabłońska - Publiczne Gimnazjum nr 2, 
Aleksandra Bednarz - Publiczne Gimnazjum nr 1, Norbert No-
wogrodzki - Publiczne Gimnazjum nr 2.
Nagrody ufundowane przez Burmistrza Miasta Jarosławia zwy-
cięzcom turnieju wręczył sekretarz Jan Biłas. Laureaci otrzy-
mali dyplomy, puchary, encyklopedie oraz maskotki - policyjne 
misie. Ponadto każda ze szkół gimnazjalnych biorących udział 
w kampanii otrzymała pakiet pięciu filmowców edukacyjnych 
dotyczących nadużywania alkoholu przez młodzież. Filmy po-
chodzą z serii „Asertywność", a ich fragment został wyświetlo-
ny podczas uroczystego  finału kampanii.

Monika Polita

Uczestnicy i organizatorzy konkursu. FOT.M.POLITA
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Od wielu lat tradycją jest organizowanie w naszym mieście, 
w listopadzie Otwartych Mistrzostw w Badmintonie o na-

grodę patronującego tej imprezie Burmistrza Miasta. W bieżą-
cym roku impreza rozegrana została 17 listopada i stanowiła 
cykl imprez towarzyszących obchodom 94 Rocznicy Odzyskania 
Niepodległości przez Polskę. Uczestniczący w tej imprezie męż-
czyźni rywalizowali w jednej grupie rozgrywając mecze syste-
mem każdy z każdym. 
W wyniku rozegranych meczy finałowych zwycięzcami mi-
strzostw zostali:
I miejsce Tomasz Legeny 
II miejsce Andrzej Burlikowski
III miejsce Kamil Słysz
IV miejsce Wiesław Bąk.
W kategorii kobiet  pierwsze miejsce zajęła p. Barbara Lisik. 
Wszyscy zawodnicy sa jarosławianinami. 
Finaliści zawodów otrzymali okolicznościowe puchary i sprzęt 
sportowy zaś pozostali uczestnicy turnieju pamiątkowe statu-

MISTRZOSTWA W BADMINTONIE
17 listopada w hali widowiskowo - sportowej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji zorgani-
zowane zostały Otwarte Mistrzostwa Jarosławia w Badmintonie.

etki. Organizatorami zawodów, którym patronował Burmistrz 
Miasta Andrzej Wyczawski tradycyjnie byli: Urząd Miasta Jaro-
sławia oraz Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Jarosławiu.       

Marek Piotrowski

11 listopada w jarosławskiej hali sportowej 
Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji odbył 
się kolejny „Halowy Turniej Piłki Nożnej Służb 
Mundurowych o Puchar Burmistrza Miasta 
Jarosławia”, zorganizowany w ramach ob-
chodów 94. Rocznicy Odzyskania Niepodle-
głości przez Polskę. 

Turniej Piłki Nożnej Służb Mundurowych

W tegorocznej edycji turnieju udział wzięło 7 zespołów, któ-
re rozegrały spotkania w systemie „każdy z każdym”. W 

wyniku wyrównanego poziomu, jaki reprezentowały drużyny 
uczestniczące w zawodach, o kolejności miejsc w końcowej kla-
syfikacji turnieju decydowała dodatkowa punktacja pomiędzy 
zainteresowanymi zespołami.
Końcowa klasyfikacja turnieju:
I miejsce: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej 
w Jarosławiu
II miejsce: Jednostka Wojskowa w Jarosławiu
III miejsce: Huta Szkła O-I Produkcja Polska S.A. Jarosław
IV miejsce: Urząd Miasta Jarosław
V miejsce: Komenda Powiatowa Policji Jarosław
VI miejsce: Starostwo Powiatowe w Jarosławiu
VII miejsce: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Jarosław.
Zgodnie z regulaminem przyznano nagrody indywidualne. 
Otrzymali je:
- Krzysztof Maciałek, (zawodnik Jednostki Wojskowej) najlepszy 

bramkarz, Rafał Kozłowski (zawodnik Urzędu Miasta) najlepszy 
zawodnik, Tomasz Pasaj (zawodnik Huty Szkła I-O) król strzel-
ców (zdobywca 6 bramek).
Zwycięskie zespoły, wyróżnieni zawodnicy oraz wszystkie druży-
ny uczestniczące w turnieju otrzymały okolicznościowe pucha-
ry, statuetki oraz sprzęt sportowy. Organizatorami Turnieju byli: 
Urząd Miasta Jarosławia - Wydział Edukacji i Kultury Fizycznej 
oraz Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji im. Burmistrza Adolfa 
Dietziusa w Jarosławiu.

Biuro Informacji i Komunikacji Społecznej

I miejsce zajęła drużyna Straży Pożarnej.
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Zwycięzcy  turnieju.
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Punkt serwisowy w Jarosławiu: 
NZOZ Medjar, ul. 3-go Maja 65 czynny: 
wtorek i czwartek godz. 13.00-15.00

Zawsze staramy się jak najlepiej odpowia-

dać na Państwa potrzeby i oczekiwania. 

Dlatego specjalnie dla osób, które są stałymi 

użytkownikami glukometru Optium Xido uru-

chomiliśmy sieć punktów serwisowych, 

gdzie uzyskają Państwo miłą i fachową 

pomoc w sprawach związanych z glu-

kometrem Optium Xido.

2013

Kalendarz do kupienia 
w Centrum Kultury 
i Promocji w Jarosławiu - 
Kamienica Attavantich - 
Rynek 5.
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