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Urząd Miasta Jarosławia,  
Adres: Rynek 1, 37-500 Jarosław,   
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Biuro Informacji i Komunikacji Społecznej  
Urzędu Miasta, Adres: Rynek 1,  
pok. 36, 37-500 Jarosław, tel. 16 624 87 43,  
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Zespół w składzie: Iwona Międlar, Małgorzata Młynarska, 
Monika Polita, Tomasz Strzębała. Opracowanie graficzne: 
Iwona Międlar. Zdjęcia własne oraz archiwum.

Artykuły podpisane odzwierciedlają poglądy autorów. Ze-
zwala się na wykorzystywanie informacji pod warunkiem 
podania źródła. Prawo do wykorzystywania zdjęć zastrze-
żone. Redakcja zastrzega sobie prawo niewykorzystania 
materiałów nie zamówionych, a także prawo do skracania  
i adiustacji tekstów oraz zmiany ich tytułów.

Druk:
Wydawnictwo Papirus
Adres: ul. Spytka 11, 37-500 Jarosław, tel. 16 621 45 41

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

Składanie deklaracji dotyczących opłat 

za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi 

od dnia 25.02.2013 do 31.03.2013 r. 

Szanowni Mieszkańcy Jarosławia, właściciele nieru-

chomości zamieszkałych oraz właściciele nierucho-

mości niezamieszkałych, na których wytwarzane 

są odpady komunalne (przedsiębiorstwa, urzędy, 

szkoły, szpitale itp.). Kolejny etap wdrożenia no-

wego systemu gospodarki odpadami na terenie 

miasta Jarosławia, określony m.in. ustawą o utrzy-

maniu czystości i porządku w gminach, wiąże się  

z obowiązkowym, dla każdego z nas, wypełnieniem                     

i złożeniem deklaracji w sprawie wysokości opłat za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi.  

Druk deklaracji do pobrania ze strony Urzędu Mia-

sta Jarosławia http://www.jaroslaw.pl/gospodar-

ka-odpadami, należy prawidłowo wypełnić oraz 

przekazać (osobiście, za pomocą osób trzecich lub 

pocztą) do Urzędu Miasta Jarosławia, ul. Rynek 1, 

37-500 Jarosław w terminie od 25 lutego 2013 r. do 

31 marca 2013 r.         

http://www.jaroslaw.pl/gospodarka-odpadami
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DRODZY JAROSŁAWIANIE

Burmistrz Miasta Jarosławia

Andrzej Wyczawski

Oddaję w Państwa ręce specjalne wydanie Biuletynu - podsumowujące 

najważniejsze inwestycje, inicjatywy i wydarzenia zrealizowane w 2012 

roku. Roku wyjątkowego, który niewątpliwie zapisze się w historii naszego miasta 

dzięki oddanej do użytku, długo oczekiwanej, obwodnicy miasta wraz z łącznikiem – na które w okre-

sie ubiegłych 2 lat przeznaczałem znaczne środki finansowe, ponieważ były to najważniejsze zadania, 

mające na celu - diametralną i niezbędną poprawę jakości życia, nas - mieszkańców Jarosławia. 

 Innym, ważnym wydarzeniem było otwarcie we wrześniu, nowej biblioteki miejskiej z której 

jako jej pomysłodawca, cieszę się szczególnie. Najnowocześniejszej na Podkarpaciu, w pełni skompu-

teryzowanej z tradycyjnym księgozbiorem oraz zbiorami multimedialnymi, dla najmłodszych, mło-

dzieży i osób dorosłych. 

 Od lat, razem z miejskim samorządem jestem zatroskany o edukację dzieci i młodzieży. Mimo, 

że pochłania ona znaczną część naszego budżetu, to konstruujemy go tak, by nie likwidować szkół 	

i utrzymać obecny stan zatrudnienia nauczycieli. Nie ma dziś, lepszego kapitału jak inwestowanie 	

w edukację dzieci i młodzieży. To jeden z moich ważnych priorytetów, czego potwierdzeniem jest ko-

lejny certyfikat: Samorządowy Lider Edukacji, z dodatkowym wyróżnieniem Primus. 

 Dużym sukcesem jest pozyskanie 90-procentowego dofinansowania niezbędnego do zaadapto-

wania piwnic pod kamienicami Orsettich, Attavantich i Rynek 6 - na Podziemne Przejście Turystycz-

ne. Oczywiście w 2012 roku zostały wykonane prace konserwatorskie kolejnych, ważnych zabytków 

naszego miasta. 

 Podsumowując pragnę podkreślić, że rok 2013 będzie dla Jarosławia rokiem dalszego rozwoju, 

zwłaszcza rokiem małych i średnich inwestycji. Mam tu na myśli głównie: remonty dróg miejskich, bu-

dowę nowego oświetlenia, placów zabaw, remont dolnego muru oporowego Opactwa Benedyktyńskie-

go, remont Bramy Krakowskiej, a także wsparcia wielu instytucji i stowarzyszeń. Nowym wyzwaniem, 

będzie wytyczenie, szeroko rozumianych rozwiązań komunikacyjnych w naszym mieście. 

	

 Szerzej z efektami naszej pracy mogą się Państwo zapoznać 

z niniejszego Biuletynu, do czego gorąco zachęcam. 
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JAROSŁAWY2012

Muzyczną działalność edukacyjną rozpoczął w 1978 r. jako pedagog w Państwowej Szkoły Muzycznej I st. im. F. Chopina 
w Jarosławiu. W latach 1983-1996 był jej wicedyrektorem, wykłada teorię muzyki. Od wielu lat kreuje działania kultural-
ne w Jarosławiu, prowadzi wykłady z dziedziny muzyki dla członków Klubu Melomana UTW. Po 30 latach zapomnienia 
odtworzył hejnał Jarosławia, który po raz pierwszy zabrzmiał z ratuszowej wieży na XX-lecie Samorządu Terytorialnego. 
Jest głosem doradczym w kwestii oferty kulturalnej CKiP dla Jarosławia. Spotkania z muzyką prowadzone przez Bogu-
sława Pawlaka od lat niezmiennie cieszą się ogromną popularnością.

Jarosław po kilkudziesięciu latach starań doczekał się obwodnicy. W lutym 2010 r. zawarto umowę na budowę. 
Termin zakończenia inwestycji wyznaczono na 2012 rok. Przetarg przeprowadzony przez Generalną Dyrekcję Dróg 
Krajowych i Autostrad Oddział w Rzeszowie wyłonił firmę Eurovia Polska jako wykonawcę. Koszt tej inwestycji, zre-
alizowanej ze środków Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej, wyniósł ponad 400 mln zł. Jarosławska 
obwodnica ma długość 11,31 km. 

Od 10 lat znane jest z wielu inicjatyw w dziedzinie turystyki i promocji miasta i powiatu. Jest organizatorem imprez 
turystycznych, rajdów turystycznych, rowerowych, obozów wędrownych, zlotów, pielgrzymek, wycieczek krajowych 
i zagranicznych. Wydaje przewodniki i foldery, organizuje odczyty, szkolenia i wystawy. Zrzesza 40 przewodników 
i  pilotów wycieczek, którzy swoją wiedzą połączoną z talentem narracyjnym i popularyzatorskim wykorzystują przy 
realizacji programów telewizyjnych i radiowych poświęconych turystyce, oraz odkrywaniu i pielęgnowaniu pamiątek 
historycznych związanych z Jarosławiem i Podkarpaciem. 

Krzewienie idei rekreacji, sportu wędkarskiego, działanie na rzecz ochrony przyrody oraz wychowanie młodzieży 
to cele, którymi kieruje się PZW Koło Jarosław - Miasto. Związek powstał w lipcu 1879 roku, dziś posiada 540 
członków w wieku od 10 do 90 lat. Od lat dbają o akwen Babionka, wybudowali stanicę wędkarską, pomosty dla 
osób niepełnosprawnych, dbają o regularne zarybianie akwenu. Każdego roku Koło organizuje zawody wędkar-
skie na rzece San i Babionce. Na szczególne uznanie zasługują zawody spławikowe pod patronatem Burmistrza 
Miasta organizowane od 20 lat z okazji Dnia Dziecka. 

INFRASTRUKTURA: EUROVIA POLSKA 

TURYSTYKA: JAROSŁAWSKIE STOWARZYSZENIE PRZEWODNIKÓW TURYSTYCZNYCH I PILOTÓW WYCIECZEK 

AKTYWNOŚĆ SPOŁECZNA: POLSKI ZWIĄZEK WĘDKARSKI KOŁO JAROSŁAW - MIASTO  

11 laureatów odebrało 15 grud-
nia Honorową Nagrodę Burmi-
strza Miasta Jarosławia 
- JAROSŁAWA. Nagrody zostały 
wręczone po raz dziewiętnasty. 
Wręczenia statuetek dokonał 
gospodarz uroczystości i prze-
wodniczący Kapituły - burmistrz 
Andrzej Wyczawski. 

KULTURA: BOGUSŁAW PAWLAK 

SPORT: SEKCJA TENISA STOŁOWEGO PKS KOLPING FRAC JAROSŁAW 

Działa przy Parafialnym Klubie Sportowym „KOLPING - JAROSŁAW" od 1998 r. Jest jedną z najbardziej rozwija-
jących się sekcji sportowych, promując miasta w kraju i poza granicami. Prezesem klubu jest ks. prałat Andrzej 
Surowiec, a przewodniczącym zarządu Bogusław Czerep. Sekcja tenisa stołowego w I lidze grała przez sześć lat. 
17 zwycięstw i tylko jedna porażka, to bilans drużyny PKS Kolping Frac Jarosław w rundzie zasadniczej I ligi sezo-
nu 2011/2012. W maju 2012 r. w barażowym dwumeczu tenisa stołowego tenisiści z PKS Kolping Frac Jarosław 
awansowali do Wschodzący Białystok Superligi tenisa stołowego. 
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Od 1983 r. zajmuje się osobami niepełnosprawnymi. Stowarzyszenie założyli rodzice kilkorga dzieci niepełnosprawnych. 
Dziś zrzesza 250 członków, działalnością obejmuje pięć powiatów. Z prowadzonych  placówek korzysta ponad 700 nie-
pełnosprawnych, prace znalazło tu 350, w tym 91 osób niepełnosprawnych. Misją Stowarzyszenia jest dbanie o godność 
osób niepełnosprawnych intelektualnie. W realizacji misji służą powołane placówki: Ośrodek Wczesnej Interwencji oraz 
Niepubliczna  Specjalistyczna Poradnia Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka, Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyj-
no-Wychowawczy, Środowiskowy Dom Pomocy, Warsztaty Terapii Zajęciowej, Zakład Aktywności Zawodowej i inne. 

Uczelnia powstała w 1998 r. z inicjatywy lokalnych działaczy. Początkowo jako Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, dziś 
Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. Bronisława Markiewicza. Obecnie funkcję rektora pełni prof. 
nzw. dr hab. Wacław Wierzbieniec. Największa uczelnia zawodowa na Podkarpaciu wykształciła 15 tys. 553 absolwentów 
studiów licencjackich i i inżynierskich I stopnia. Kształci ok. 3600 studentów na 28 specjalnościach w ramach 17 kierunków 
studiów, z czego 5 stanowią kierunki inżynierskie. W ofercie posiada 18 kierunków studiów podyplomowych. Uczelnia to 
także największy pracodawca w tej części Polski. Ma to ogromne znaczenie dla miasta i regionu. 

JAROSŁAWY2012

AKTYWNOŚĆ SPOŁECZNA: POLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM
 

NAUKA: PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA TECHNICZNO-EKONOMICZNA IM. KS. B. MARKIEWICZA 

WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA: DAWID LASEK

Działając w strukturach Stowarzyszenia Euroregion Karpacki Polska, najpierw jako kierownik programów UE, a dziś na 
stanowisku wiceprezesa i sekretarza generalnego, a także w okresie kiedy piastował stanowisko dyrektora Departamen-
tu Współpracy Terytorialnej w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego, służy pomocą  przy przygotowaniu transgranicz-
nych  i międzyregionalnych projektów oraz przedsięwzięć międzynarodowych. Dawid Lasek znalazł się wśród osób, które 
wspierały inicjatywę pozyskania dofinansowania ze środków UE, w wysokości 90 % kosztów, na prace remontowo-konser-
watorskie i adaptację piwnic pod kamienicami Rynek 4, 5 i 6 na Podziemne Przejście Turystyczne.

Organizowane od pięciu lat w ramach Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego są największym wydarzeniem  eduka-
cyjnym dostępnym dla wszystkich mieszkańców Jarosławia i powiatu. Potyczki motywują do nauki języka polskiego, pro-
mują poprawną polszczyznę, a także zachęcają do pogłębiania umiejętności ortograficznych. Pierwsze Potyczki odbyły się 
w 2008 r. z inicjatywy dyrektora Bursy Międzyszkolnej w Jarosławiu Bartłomieja Kordasa oraz kierownika Pedagogicznej 
Biblioteki Wojewódzkiej w Przemyślu, Filia w Jarosławiu - Beaty Michałuszko. W 2012 roku Potyczki zostały nominowa-
ne do ogólnopolskiej nagrody Kuźni Mistrzów Mowy Polskiej na równi np. z programem „Cała Polska czyta dzieciom". 

OŚWIATA: JAROSŁAWSKIE POTYCZKI ORTOGRAFICZNE 

Od 21 lat do Jarosławia na Międzynarodowy Festiwal Muzyki Dawnej „Pieśń Naszych Ko-
rzeni", przybywają najsławniejsi wirtuozi. To zasługa dwóch wyjątkowych muzyków. Są to: 
Marcin Bornus-Szczyciński - jeden z pionierów wykonywania wokalnej muzyki barokowej 
w Polsce. Od 1981 roku prowadzi zespół „Bornus Consort" specjalizujący się w polskiej poli-
fonii przełomu XVI i XVII w. Uczy śpiewu gregoriańskiego w seminariach dominikańskich. 
Maciej Kaziński dyrektor artystyczny festiwalu od 2006 r. Od początku był jednym z głównych 
kół zamachowych tego wydarzenia. Wyspecjalizował się w grze na historycznych i tradycyj-
nych instrumentach smyczkowych, koncertuje, komponuje muzykę teatralną, nagrywa. Jest 
autorem przekładów książek o tematyce muzyczno-historycznej. KULTURA: MACIEJ KAZIŃSKI i MARCIN BORNUS-SZCZYCIŃSKI 
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Planowane dochody miasta wyniosą 
ponad 103 mln 040 tys. 802 zł, na-

tomiast na wydatki potrzeba 107 mln 
918 tys. 802 zł. W związku z tym defi-
cyt  osiągnie kwotę 4 mln 878 tys. zł. 
Radni przed głosowaniem zapo-
znali się z pozytywną opinią Re-
gionalnej Izby Obrachunkowej na 
temat projektowanego budżetu, 
wysłuchali także opinii w kwestii 
budżetu przewodniczących Rad 
Dzielnic, a przede wszystkim prze-
wodniczących komisji Rady Miasta. 
- W trudnej obecnie sytuacji gospo-
darczej kraju, ten budżet jest naj-
lepszym z możliwych budżetów dla 
mieszkańców Jarosławia - zaopinio-
wał radny Marek Leśko. Dobrze oce-
nia budżet na 2013 także radny Janusz 

BUDŻET 2013 

Nowy Budżet  
przyjęty jednogłośnie
28 grudnia 2012 r. Rada Miasta Jarosławia przyjęła uchwałę 
w sprawie budżetu Jarosławia na 2013 rok. To budżet opar-
ty o realizację konkretnych zadań - podsumował burmistrz 
Andrzej Wyczawski. 

Szkodny. - Ten budżet bardziej niż 
poprzednie pochyla się nad potrze-
bami mieszkańców - argumentuje. 
Radni budżet przyjęli jednomyślnie, 
wszyscy głosowali za jego przyjęciem. 
Wśród największych wydatków te-
gorocznego budżetu trzeba wymień 
te zaplanowane na oświatę - 42 mln 
479 tys. zł, w tym prawie 2,5 mln 
na inwestycje polegające m.in. na 
termomodernizacji szkół podstawo-
wych nr 4 i nr 10 oraz Miejskiego 
Przedszkola nr 1, remontach dachów 
i izolacji fundamentów w innych 
placówkach. Prawie 500 tys. zł prze-
znaczono w budżecie na budowę i 
remont placów zabaw. Na pomoc 
społeczną zarezerwowano 17 mln 
272 tys. zł, na gospodarkę komunal-

ną i ochronę środowiska - 7 mln 224 
tys. zł, w tym ponad 1 mln pochło-
ną zadania związane z oświetleniem 
ulic. W mieście maja być uzupełnione 
wszystkie wycięte lampy oraz dodane 
oświetlenie tam, gdzie go brakuje. W 
tegorocznym budżecie na remonty 
i budowę dróg miejskich zarezerwo-
wane jest 2,7 mln zł. W planach jest 
remont 17 ulic. Do najważniejszych 
inwestycji będzie należeć przedłuże-
nie ul. Konfederackiej. Na ten cel za-
rezerwowane zostało 750 tys. zł. 300 
tys. zł ma pochłonąć budowa połą-
czenia ulic Przemysłowej i Chrobrego. 
Miasto kwotą 400 tys. zł dofinansuje 
też remont dróg powiatowych. Na 
kulturę przeznaczono niecałe 6 mln 
zł., w tym 175 tys. na wymianę fo-
teli w sali widowiskowej Miejskiego 
Ośrodka Kultury. Tradycyjnie już w 
budżecie znalazła się kwota na dofi-
nansowanie remontu jarosławskich 
zabytków. To kwota prawie 900 tys. zł.

Monika Polita
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przeniesienie ruchu tranzytowego 

z centrum miasta poza tereny 

zabudowane 

INWESTYCJE 
Obwodnica Jarosławia

Bardzo duży ruch tranzytowy i lokalny, sięgający 17 tys. pojaz-
dów na dobę, od lat powodował paraliż komunikacyjny Jarosła-
wia. Obwodnica pozwoliła na przeniesienie ruchu tranzytowe-
go z centrum poza tereny zabudowane, co w sposób radykalny 
zmniejszyło uciążliwe oddziaływanie istniejącej drogi na oto-
czenie miasta, w tym na zabudowę mieszkaniową. Zmniejszył 
się  hałas, zanieczyszczenie powietrza i drgania. Głównym wyko-
nawcą obwodnicy była firma Eurovia.

Budowa kosztowała 431,5 mln złotych, została 
dofinansowana z funduszy unijnych kwotą 178 
mln złotych. W ramach inwestycji powstały drogi 
dojazdowe o łącznej długości 10 km oraz 4 bezko-
lizyjne węzły drogowe.

7 wiaduktów 
3 mosty 

3 wiadukty kolejowe 

- trasa o długości 11,3 km -
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3 mln 650 tys. 981 zł

Budżet Miasta:

7 mln 900 tys. 993 zł

ŁĄCZNIKdo obwodnicy 

Koszt zadania:
11 mln 551 tys. 974 zł

INWESTYCJE 

Regionalny Program  Operacyjny  
Województwa Podkarpackiego:

z tego w roku 2012 - 2 mln 504 tys. 696 zł

Droga powiatowa sfinansowana ze środków unijnych 
i budżetu Miasta Jarosławia
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nowoczesność, funkcjonalność

centrum multimedialne
- czytelnia internetowa

- sala prezentacji multimedialnych

- stanowiska do odsłuchu muzyki

- stanowiska kimputerowe

- bogaty zbiór filmów i audiobooków

MIEJSKA 
BIBLIOTEKA PUBLICZNA

stanowisko dla osób
niedowidzących
- multilektor

- powiększalnik

- specjalistyczne oprogramo-

wanie

Budżet Miasta: 
1 mln 34 tys. zł 

Ministerstwo Kultury 
i Dziedzictwa 
Narodowego 

360 tys. zł 

ul. ks. Makary 

INWESTYCJE 
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POZYSKANE ŚRODKI

PODZIEMNE 
PRZEJŚCIE TURYSTYCZNE
Środki pozyskane 
4 mln 500 tys. zł 
Wkład własny: 450 tys. zł 

ul. Rynek 4,5,6

JAROSŁAW - UŻGOROD

Jarosław - Użgorod: wspólna inicjatywa na rzecz pod-
niesienia atrakcyjności turystycznej historycznych miast  
partnerskich. Celem Projektu jest zagospodarowanie nie-
użytkowanych powierzchni w obiektach zabytkowych (po 
stronie polskiej: adaptacja piwnic pod kamienicami Rynek 
4, 5, 6 w Jarosławiu na Podziemne Przejście Turystyczne).

sale ekspozycyjne  pod Kamienicą Orsettich + makieta 
Starego Miasta - widoczna także z chodnika pod Mu-
zeum - Rynek 4.

sala multimedialna - rozbrzmiewać będzie głos przy-
pominający o sławnych jarosławskich jarmarkach - 
pod Centrum Kultury i Promocji - Rynek 5 

kawiarnia, sklep z pamiątkami - budynek Urzędu Mia-
sta - Rynek 6.

Program Współpracy Transgranicznej
Polska-Białoruś-Ukraina 2007-2013
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POZYSKANE ŚRODKI

ul. Rynek 4,5,6

19 marca 2009 r. złożony został wniosek o dofinanso-
wanie projektu pn. „Rewitalizacja kamienicy Attavantich 
w Jarosławiu”, który  w dniu 27 lutego 2012 r. Uchwałą 
Zarządu Województwa Podkarpackiego wybrany został 
warunkowo do dofinansowania w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 
na lata  2007-2013. W dniu 13 listopada 2012 r. podpi-
sano umowę o dofinansowanie projektu. Oznacza to re-
fundację poniesionych w 2008 i 2009 roku wydatków na 
remont kamienicy Attavantich, w której obecnie swoją 
siedzibę ma Centrum Kultury i Promocji.

Rewitalizacja 
kamienicy Attavantich

Całkowita wartość 
projektu  - 

 2 mln 704 tys. 644 zł

Wartość dofinansowania 
z EFRR - 

1 mln 35 tys. 379 zł

Wartość dofinansowania 
z budżetu Państwa -
 1mln 92 tys. 652 zł
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Inwestycja realizowania w latach 2009-2013 obejmuje 
budowę czterooddziałowego przedszkola dla 100 dzieci 
i dwuoddziałowego żłobka dla 28 dzieci wraz z zagospo-
darowaniem terenu (ogrodzenie, drogi wewnętrzne, par-
king, plac zabaw).  Planowany termin zakończenia robót 
- maj 2013 r.

INWESTYCJE 

Przedszkole 
Publiczne nr 10 

Budżet
Miasta w 2012 r.

 1 mln 145 tys. 600 zł

os. Kombatantów
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INWESTYCJE 

Budynek mieszkalny wielorodzinny z 64 mieszkaniami, 
garażem podziemnym dla 64 samochodów i lokalami 
użytkowymi dla Miejskiej Biblioteki Publicznej. W budyn-
ku znajdują się 63 mieszkania (w trakcie realizacji dwa 
mieszkania zostały połączone w jedno) o powierzchniach 
użytkowych od 32,91 do 136,53 m². W garażu podziem-
nym znajdują się 64 miejsca parkingowe. Budynek został 
wyposażony w cztery windy o nośności do 12 osób kursu-
jące z poziomu garażu podziemnego do 4. piętra. 

JAROSŁAWSKIE 
TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA 
SPOŁECZNEGO

BLOK MIESZKALNY 
UL. KS. JAKUBA MAKARY 

Spółka z o.o. jest spółką prawa handlowego, 

w której wszystkie udziały posiada 

Gmina Miejska Jarosław

SALA KONFERENCYJNA JTBS

W 2012 roku zakończono prace remontowe 
balkonów w budynku przy ul. Skarbowskie-
go 4 (remont 8 balkonów). Przeprowadzono 
również remont balkonów w budynku nr 6. 
Zakończenie remontów balkonów (budynek 
Skarbowskiego 8) planowane jest do połowy 
2013r.
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OCHRONA ZABYTKÓW 

Projekt budowlany prac remontowych i konser-
watorskich Bramy Krakowskiej, łącznie z kładką, 
murem oporowym fosy, fragmentem zachodniej 
kurtyny murów fortyfikacyjnych i murem oporo-
wym wału. 

PROJEKT TECHNICZNY BRAMA KRAKOWSKA 

Koszt projektu
47 tys. 970 zł 

Konserwacja zabytkowych wątków ceglanej 
Bramy Krakowskiej oraz murów nowożytnej 
fortyfikacji.

Wykonanie nowej korony murów poprzez 
nadbudowę, ze stopniowym zróżnicowa-
niem wysokości - na kształt autentycznej 
ruiny. 

Remont wnętrza bramy (konserwacja cegły, 
wykonanie posadzek, nowych schodków i 
kutych, metalowych drzwi).

Brama Krakowska

Prace planowane: 
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OCHRONA ZABYTKÓW - DOTACJE 
Dotacje celowe na prace konserwatorskie 
i roboty budowlane przy jarosławskich za-
bytkach umożliwiły wykonanie wielu zadań. 
Środki przyznawane są rokrocznie w oparciu 
o wnioski właścicieli zabytków.

Łączna kwota 
dotacji z budżetu miasta              

w 2012:

635 tys. zł

Dotacja dla Klasztoru OO. Dominikanów przy bazyli-
ce pw. Matki Bożej Bolesnej na wykonanie prac prze-
ciwwilgociowych w kościele i klasztorze. Roboty objęły 
wykonanie izolacji pionowej murów fundamentowych 
świątyni oraz poziomej izolacji części ścian klasztoru.

Dotacja: 100 tys. zł 
Całość zadania: 206 tys.639 zł

Dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Bożego Cia-
ła przy Kolegiacie na remont elewacji północnej daw-
nego kolegium jezuickiego oraz izolację fundamentów 
ściany wschodniej obiektu.

Dotacja dla Klasztoru Franciszkanów (OFM) na konserwację polichromii 
ściennej prezbiterium kościoła Św. Trójcy oraz obrazów „Matki Bożej Syks-
tyńskiej” i „Świętych męczenników”

Dotacja: 
80 tys. zł 

Całość zadania: 
163 tys.836 zł

Dotacja: 244 tys. zł 
Całość zadania: 560 tys.665 zł 
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Dotacja została udzielona na wniosek członków Wspólnoty Mieszkanio-
wej nieruchomości przy ul. Grodzkiej 17 na remont więźby i pokrycia 
dachu kamienicy. 

OCHRONA ZABYTKÓW - DOTACJE 

 Dotacja: 70  tys. zł 
 Całość zadania: 

144 tys. 017 zł 

KAMIENICA ZABYTKOWA

 Dotacja: 60 tys. zł 
 Całość zadania: 

266 tys. 427 zł 

Dotacja dla osoby prywatnej na prace  remontowe i 
konserwatorskie przy elewacji III i IV kondygnacji ka-
mienicy przy ul.  Słowackiego 1 (od strony ul. Grunwal-
dzkiej). 

Dotacja dla Klasztoru SS. Benedyktynek na re-
mont pokrycia dachowego budynku tzw. goś-
cinnego, dawnej rezydencji dewotek w opa-
ctwie benedyktyńskim. 

DAWNA REZYDENCJA DEWOTEK

ul. Grodzka 17

ul. Słowackiego1
KAMIENICA ZABYTKOWA

ul. Benedyktyńska 5

Dotacja: 29 tys. zł 
Całość zadania: 

74 tys. 237 zł 
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Dotacja: 26 tys. zł  
Całość zadania: 

54 tys. 510 zł 

OSUSZENIE, IZOLACJA MURÓW
Dotacja  dla Zgromadzenia Sióstr Niepokalanego Poczęcia 
N.M.P. na osuszenie, izolację i odwodnienie fragmentu 
murów fundamentowych klasztoru. 

KONSERWACJA IKONOSTASU

Dotacja dla Parafii Greckokatolickiej pw. Przemie-
nienia Pańskiego na prace konserwatorskie przy 
ikonostasie (w partii predelli). 

Dotacja: 
26 tys. zł  

Całość zadania: 

52 tys. zł 

ul. Grodzka 17 MUR OPOROWY 
WZDŁUŻ UL. PODGÓRZE                         EKSPERTYZA

Opracowanie  ekspertyzy stanu technicz-
nego ceglanego muru oporowego przy ul. 
Podgórze w Jarosławiu. Koszt projektu: 69 tys. zł 

Ekspertyza dotyczy muru oporowego wzdłuż ul. Podgórze 
zabezpieczającego skarpę wzgórza św. Mikołaja. Dolny - 
przedmiotowy mur - wzniesiony został w celu wzmocnie-
nia zboczy wzgórza w 1. poł. XVIII wieku. Wyniki eksper-
tyzy opracowane po sporządzeniu kwerendy archiwalnej 
dotyczącej robót przy murze, po inwentaryzacji obiektu, 
badaniach odkrywkowych i geotechnicznych określa-
ją istniejący stan zachowania muru, stanowią podstawę 
do sporządzenia projektu technicznego jego remontu. 

OCHRONA ZABYTKÓW - DOTACJE 

ul. Benedyktyńska 5

ul. Głęboka 1

ul. Cerkiewna 3
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 ZAKUPY INWESTYCYJNE

Ważniejsze 
inwestycje 2012 r. 

Zakupy inwestcyjne 
spółki PGKiM

607 tys. 600 zł 

Nowa zamiatarka 

samojezdna na podwoziu Mercedesa.

Nowa posypywarko-solarka do zimowego 

utrzymania dróg.

98 tys. zł

105 tys. 800 zł
Samochód ciężarowy SCANIA z pługiem odśnieżnym do
 zimowego utrzymania dróg.59 tys. 800 zł

Środki na remonty budynków mieszkalnych 

wspólnie ze Wspólnotami Mieszkaniowymi.

1 mln 413 tys. zł

Samochód do transportu odpadów komunal-

nych w  kontenerach oraz zimowego utrzyma-

nia dróg. 

344 tys. zł
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REMONTY DRÓG i CHODNIKÓW

1430 m² nowej 
nawierzchni

Budżet Miasta:
84 tys. 618 zł 

W ramach porozumienia zawartego z GDDKiA oddział 
w Rzeszowie - Rejon Jarosław w Żurawicy wykonany zo-
stał remont chodnika przy drodze krajowej nr 4 na po 
dwóch stronach. Od skrzyżowania z ul. Konfederacką do 
ul. ks. Jakuba Makary. Materiały budowlane (kostka beto-
nowa, krawężniki, obrzeża) dostarczył zarządca drogi tj. 
Rejon Dróg Krajowych w Żurawicy.

ul. Jana Pawła II

850 m² nowej 
nawierzchni

W ramach porozumienia zawartego 
z GDDKiA oddział w Rzeszowie, Rejon 
Jarosław w Żurawicy wykonany został re-
mont chodnika przy drodze krajowej nr 4 
o pow. ok. 850 m2. Materiały budowlane 
(kostka betonowa, krawężniki, obrzeża) 
dostarczył zarządca drogi tj. Rejon Dróg 
Krajowych w Żurawicy.

Budżet Miasta:
48 tys. 499 zł

ul. Kraszewskiego
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Dotacja dla Powiatu
W ramach udzielonej dotacji celowej dofinansowana zo-
stała przebudowa nawierzchni drogowej (wymiana kra-
wężników i nakładka asfaltowa) ulicy Limanowskiego na 
odcinku od ul. Strzeleckiej do ul. Traugutta.   

Budżet Miasta:
 145 tys. zł

Całośc zadania: 
309 tys. 641 zł

REMONTY DRÓG - współpraca z Powiatem

Nowe wiaty przystankowe - I etap

Wykonane zostały projekty techniczne dla 8 przystanków przy uli-
cach: Krakowskiej  i  (3), Poniatowskiego (4), Zbożowej (1) oraz doko-
nano montażu wiaty przystankowej przy ul. Zbożowej. 

II etap - 2013 rok

ul. Zbożowa

Wydatki 2012 

 16 tys. 816 zł 
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Modernizacja schodów terenowych  za Halą Targową 
w Jarosławiu.

REMONTY DRÓG i SCHODÓW

Modernizacja schodów od ul. Podzamcze do 
ul. Cerkiewnej w Jarosławiu.

89 tys. 568 zł
Całośc zadania:

Drogi miejskie

Schody ul. Podzamcze - Cerkiewna

282 tys. 178 zł
Całośc zadania:

Schody za Halą Targową
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Zakup i montaż 65 sztuk nowych słu-
pów oświetlenia ulic wraz z oprawami 
w miejsce zlikwidowanych przez Zakład 
Energetyczny jako właściciela sieci. 

230 tys. zł 
Budżet Miasta:

Budowa oświetlenia ulicznego 
ul. Dąbrowskiego-Racławicka.  

49 tys. 557 zł 

Budżet Miasta:

II etap - 2013 rok

OŚWIETLENIE ULICZNE - I etap

REMONTY DRÓG

Budżet Miasta:
     169 tys. 473 zł 

I etap

ul. Zduńska I etap

ul. Ks. J. Makary

Budżet Miasta:
           35 tys. zł Modernizacja ul. Zduńskiej 

w Jarosławiu

Modernizacja ul. Ks. J. Makary w 
Jarosławiu - wykonano część chod-
nika oraz utwardzono nawierzchnię 
jezdni



w
w

w
.ja

ro
sl

aw
.p

l/b
iu

le
ty

n

��RAPORT 2012

REMONTY DRÓG

Utwardzenie placu przy Cmentarzu Ko-
munalnym przy ul. Krakowskiej w Jaro-
sławiu.  

54 tys. 673 zł 
Budżet Miasta:

NOWE MIEJSCA 
PARKINGOWE

STADION JKS

NOWY DACH, remont instalacji 

W ramach inwestycji rozebrano stro-
podach i wykonano nowy dach o 
konstrukcji drewnianej krytej blachą 
wraz z rynnami i rurami spustowymi, 
ocieplenie poddasza wełną mineral-
ną, nadbudowa istniejących i budowa 
nowych kominów oraz montaż insta-
lacji odgromowej.

Budżet Miasta: 
188 tys. 474 zł 

Sprawdzenie i remont instalacji elek-
trycznej wewnętrznej oraz malowanie 
pomieszczeń budynku socjalno-admi-
nistracyjnego na stadionie miejskim 
przy ul. Bandurskiego.
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BEZPIECZEŃSTWO

System monitorowania CCTV zawierający łącznie 10 kamer megapikse-
lowych  w budynkach: Rynek 1 i 5.  Realizacja tej inwestycji pozwoli na 
zwiększenie bezpieczeństwa petentów i pracowników Urzędu. Zaletą użyt-
kową zastosowanych kamer megapikselowych IP jest możliwość wygene-
rowania bardzo szczegółowego obrazu wysokiej rozdzielczości (HD), który 
pozwala na skuteczną obserwację i identyfikację przedmiotów i osób. 

E-ADMINISTRACJA
W 2012 r. rozpoczęto prace wdrożeniowe programu, mający 
na celu przede wszystkim upowszechnienie dostępu obywa-
teli do informacji oraz do podstawowych usług publicznych 
on-line, w tym umożliwienie autoryzacji korespondencji 
kierowanej do urzędu za pomocą podpisu elektronicznego 
przy wykorzystaniu systemów teleinformatycznych.  Ogółem 
wartość projektu opiewa na kwotę 1 mln 503 451 zł, 85% 
pochodzi ze środków RPO WP, 15% to wkład własny mia-
sta.  W ramach tego projektu przewiduje się dostarczenie 
w  2013 r. dla UMJ sprzętu komputerowego oraz 2 infoma-
tów wewnętrznych (po jednym do Urzędu Miasta oraz do 
Centrum Kultury i Promocji) oraz modernizację wewnętrz-
nej sieci komputerowej urzędu oraz uruchomienie obiegu 
dokumentów oraz połączenie z platformą e-PUAP.  

Podkarpacki System e-Administracji Publicznej 
w ramach RPO Województwa Podkarpackiego 
na lata 2007-2013, oś priorytetowa Społeczeń-
stwo Informacyjne.

Wartośc projektu:
1 mln 503 tys. 451 zł
Wkład własny Miasta:

241 tys. 851 zł

@

MONITORING WIZYJNY 
W URZĘDZIE MIASTA 
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BEZPIECZEŃSTWO

Straż Miejska otrzymywała dziesiątki zgło-
szeń o bezpańskich psach oraz innych bez-
domnych zwierzętach. Dzięki umowie z 
samorządem Przemyśla w schronisku dla 
bezdomnych zwierząt w Orzechowcach 
udało się umieścić ponad 40 bezpańskich 
psów. Bardzo dużo zgłoszeń dotyczyło też 
nieczystości pozostawionych przez psy i nie 
uprzątniętych przez ich właścicieli. 

8650 Kontroli 
   i interwencji

Programy Profilaktyczne

770 Konwojów

Akcje Edukacyjne 

2300 Patroli

1828 Pouczeń

Udział w światowej inicjatywie Funda-
cji Bloomberga na Rzecz Ograniczania 
Używania Tytoniu. Celem programu 
jest wzmocnienie realizacji ustawy 
o ochronie zdrowia przed następ-
stwami używania tytoniu i wyrobów 
tytoniowych poprzez egzekucję zapi-
sów w zakresie przestrzegania zakazu 
palenia oraz oznakowania stref  bez-
dymnych.

Współpracując ze szkołami i w ra-
mach programu „Bezpieczny Jaro-
sław” strażnicy prowadzali pogadan-
ki z uczniami. Wśród najmłodszych 
realizowany był program „Jestem wi-
doczny jestem bezpieczny”, a z mło-
dzieżą gimnazjalną i szkół średnich 
przeprowadzono pogadanki na temat 
odpowiedzialności prawnej za popeł-
nione czyny karalne oraz o roli i zada-
niach Straży Miejskiej w utrzymaniu 
porządku publicznego. 

399 Informacji z monitoringu
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BEZPIECZEŃSTWO
KAMERY MIEJSKIE: 

w 15 newralgicznych miejscach

pracują przez całą dobę

System monitoringu wizyjnego funkcjonuje w Jarosławiu już od 
10 lat. Monitoring wizyjny funkcjonuje  w trybie całodobowym. 
Dyżurni monitoringu wizyjnego, po godzinie pracy urzędu, w dni 
wolne i święta, obsługują numer alarmowy Straży Miejskiej – 986, 
przekazując następnie treść otrzymanych zgłoszeń patrolom Stra-
ży Miejskiej bądź Policji.

TELEFONICZNY SYSTEM 
POWIADAMIANIA ALCETEL

Bezpłatne komunikaty na telefon ostrzegające o zagrożeniach i waż-
nych informacji dotyczących miasta.                      

na telefon stacjonarny i komórkowy

Badania ankietowe w ramach progra-
mu Stop - 18. Celem programu jest 
monitoring sprzedaży alkoholu i wyro-
bów tytoniowych osobom  nieletnim.
Łącznie ankieterzy odwiedzili 96 placó-
wek handlowych i gastronomicznych, 
prowadzących sprzedaż papierosów 
i napojów alkoholowych. 

6. EDYCJA PROGRAMU 
w Polsce

informacje dla policji lub straży miejskiej

Dzięki akcji STOP 18 
 zdecydowanie spadła 

liczba osób sprzedających 
alkohol nieletnim!
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BEZPIECZEŃSTWO

Przesłaniem programu „Prowadzę - 
jestem trzeźwy" jest  brak  społecznej 
akceptacji  dla kierowania pojazdami 
mechanicznymi po spożyciu alkoho-
lu. W 2012 r. do propagowania bez-
pieczeństwa i trzeźwości na drogach, 
w ramach programu włączyli się ja-
rosławscy harcerze oraz członkowie 
jednostki strzeleckiej „Strzelec". SPOTKANIA ZE SPRZEDAWCAMI

AKCJE PROFILAKTYCZNE

AKCJE EDUKACYJNE

ZAŁÓŻ ODBLASK - 
         NIE BĄDŹ CIEMNY

PROPAGOWANIE 
BEZPIECZNYCH 
ZACHOWAŃ 
WSRÓD DZIECI 
I MŁODZIEŻY

EDUKACJA 

JESTEM WIDOCZNY -  
JESTEM BEZPIECZNY

BEZPIECZNY JAROSŁAW

PROWADZĘ 
JESTEM TRZEŹWY
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INFRASTRUKTURA 

Hotel posiada 54 miejsca noclegowe w 27 pokojach gościn-
nych (21 pokoi 2 osobowych, 3 pokoje 1 osobowe i 3 pokoje 
3 osobowe) oraz lokal  gastronomiczny. Jest w pełni przysto-
sowany do obsługi osób niepełnosprawnych.

Koszt inwestycji
 1 mln 815 tys. zł 

zakup wyposażenia
 400 tys. zł.

HOTEL „TURKUS”

W oparciu o zawarte porozumienie 
z miastem partnerskim Użgorod na 
Ukrainie złożono wniosek o dotację 
unijną w ramach Programu  Współ-
pracy Transgranicznej Polska- Biało-
ruś - Ukraina na realizację zadania pn. 
„Rozwój współpracy transgranicznej 
miast Jarosław i Użgorod poprzez mo-
dernizację i wspólne wykorzystanie 
infrastruktury sportowej". Całkowity 
koszt inwestycji zgłoszonego wniosku 
15 mln 757 tys. 200 zł. 60% tej kwoty 
tj. 9 mln 454 tys. 320 zł zostanie prze-

znaczona na modernizację Stadionu 
Miejskiego, która obejmuje: budowę 
pełnowymiarowego boiska piłkar-
skiego z nawierzchnią syntetyczną, 
6-torową tartanową bieżnię, budowę 
budynku z zapleczem socjalno-sanitar-
nym, budowę 2 boisk do małych gier 
z nawierzchnią syntetyczną, budowę 
nowych trybun wokół bieżni, budowę 
parkingu, ogrodzenia i oświetlenia. 
Program P-B-U przewiduje możliwość 
dofinansowania 90% kosztów inwe-
stycji.

MODERNIZACJA STADIONU MOSIR

PLANY
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INFRASTRUKTURA wod-kan
Przebudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami do bu-
dynków przy ul. Jana III Sobieskiego,  ul. Cerkiewnej, ul. Przy-
rynek, ul. Ludkiewicza.
Przebudowa sieci wodociągowej o długości 375 mb i przyłą-
czy wodociągowych o długości 199 mb.

Wartość zadania 
249 tys. 540 zł

I E
TA

P

Wartość zadania 
320 tys. 873 zł

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami do bu-
dynków mieszkalnych w rejonie ulic Przemysłowej, Chro-
brego, Batorego, Pawłosiowskiej w Jarosławiu. 
W ramach I etapu wybudowano kanalizację sanitarną o 
łącznej długości 1043 mb. 

Zakończenie realizacji II etapu inwestycji: 
GRUDZIEŃ 2013 r.

Budowa sieci kanalizacyjnej w obrębie ulic: Kopystyń-
skiego, Broniewskiego, Kielara, Fredry, Flisackiej, Wiś-
niowej, Na Blichu, Harlendera, Blichowej, Przygrodzie 
i budowa sieci wodociągowej w Jarosławiu w obrębie 
ulic: St. Kopystyńskiego, T. Broniewskiego. Inwestycja 
finansowana będzie ze środków własnych przedsię-
biorstwa oraz ze środków pochodzących z pożyczki 
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Go-
spodarki Wodnej w Rzeszowie. Zakończenie realizacji 
planowane jest na czerwiec 2014 r.

Zaprojektowanie, dostawa, montaż i serwis urządzenia 
UV w budynku filtrów piaskowych ZUW dla m. Jarosła-
wia w Muninie.
W 2012 r. opracowano dokumentację techniczną we 
wszystkich branżach i zrealizowano przedmiotową in-
westycję, tj. zamontowano  urządzenie UV Barrier M 
3800 (reaktor i szafa zasilająca). Zamontowane urządze-
nie UV jest dodatkowym zabezpieczeniem w zakresie 
dezynfekcji wody pod względem bakteriologicznym.
Inwestycja finansowana była ze środków własnych 
przedsiębiorstwa.

Wartość zadania 
203 tys. zł
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KULTURA
Centrum Kultury i Promocji   

w 2012 roku zorganizowało:

• w Galerii Głównej - 19 wystaw

• w Galerii w Holu - 16 wystaw

• w Galerii w Podziemiach - 4 wystawy

• w Galerii Debiutów - 10 wystaw

•na placu św. Michała - 3 wystawy

• Sala Lustrzana - 3 wystawy

I CHOPINOWSKIE DNI MUZYKI FORTEPIANOWEJ IM. 

M. TURZAŃSKIEJ 

• Koncerty - 42

•Kabarety i teatry - 4

•Wykłady, spotkania 

   autorskie, promocje książek - 9

•Pokazy filmowe - 4

•Inne - 18

ACOUSTIC ACROBATS I KAROL 

ŚMIAŁEK 

KONCERT POLSKIEGO

PIANISTY PIOTRA 

KOŚCIKA

I ROSYSKIEGO 

SKRZYPKA 

YUREGO REVICHA, 

KONCERT PIANISTEK Z KOREI 

POŁUDNIOWEJ: KIM HYE JIN, 

KIM HYE EUN, KIM NARIN ORAZ 

BAEK WANJOO.

KONCERT QUARTETT ILIOS I MAYU 

OKISHIO Z JAPONII, 

KONCERT KWARTETU SMYCZKOWE-

GO ARCHI I ZESPOŁU FLAMENCO 

„AIRE ANDALUZ”

RECITAL NADZWYCZAJNY - EWA BOCIAN, 

JOANNA SUPRANOWICZ 
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KULTURA

Dofinansowanie 
z budżetu miasta: 

100 tys. zł 

Dofinansowanie 
z budżetu miasta: 

23 tys. zł 

Wydanie publikacji o jarosławskich 
pomnikach. Stowarzyszenie Miłośni-
ków Jarosławia, Na zdj. prof.  Janina 
Marciak - Kozłowska podczas spotka-
nia autorskiego.

Dofinansowanie 
z budżetu miasta: 

5 tys. zł 

Nowa szata graficzna strony głównej 
i podstron serwisu www.jaroslaw.pl.  

Wydanie Rocznika Stowarzyszenie 
Miłośników Jarosławia - tom XIX

Współorganizacja IV Międzynarodo-
wego Festiwalu Kultury Kresowej i V 
Przeglądu Piosenki Kresowej w Jaro-
sławiu. 

Współorganizacja XX Międzynarodo-
wego Festiwalu Muzyki Dawnej w Ja-
rosławiu pod nazwą „Pieśń Naszych 
Korzeni”

Dofinansowanie 
z budżetu miasta: 

4 tys. zł 

Wydanie publikacji monograficznej 
o historii powstania oraz działalności 
Związku Inwalidów Wojennych.

Dofinansowanie 
z budżetu miasta

10 tys. zł 

IV Międzynarodowy Festiwal 
Fotografii Młodych

Dofinansowanie 
z budżetu miasta

 10 tys. zł
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Program „KinoSzkoła” to poza-

szkolna forma edukacji wykorzy-

stująca film i nowe media w pro-

cesie wychowania i kształcenia. 

Program współfinansuje Sieć Kin 

Studyjnych i Lokalnych, Filmote-

ka Narodowa oraz Polski Insty-

tut Sztuki Filmowej. Warsztaty 

medialne są propozycją zajęć 

aktywizujących, których celem 

jest ukształtowanie świadomego 

odbiorcy współczesnych tekstów 

kultury. Uczestnicy mogą wybie-

rać dowolne tytuły filmów i te-

maty warsztatów medialnych. 

W zajęciach w ramach programu 

uczestniczyło około 1 tys. 300 

osób. 

KULTURA

FESTIWALE, PRZEGLĄDY, KONKURSY

SPOTKANIA TEATRALNE JASEŁKA 2012 

II JAROSŁAWSKI PRZEGLĄD 

TEATRÓW AMATORSKICH  NA DZIEDZIŃCU...

Impreza przede wszystkim 
skierowana do ludzi, którzy 
doceniają żywy teatr. Nie-
wątpliwie na przeglądzie 
dużym wydarzeniem były 
warsztaty prowadzone przez 
Bogdana Renczyńskiego 
- byłego aktora teatru CRI-
COT2, obecnie pracującego 
w krakowskiej Cricotece. 

MIĘDZYNARODOWE 

KONFRONTACJE ARTYSTYCZNE 

"TYLKO JEDNO ZDJĘCIE 2012

OGÓLNOPOLSKI FESTIWAL KOLĘD I PASTORAŁEK 2012 

KINOSZKOŁA 

 PRZEGLĄD REGIONALNY DIAPORAM CYFROWYCH 

Spotkania, prelekcje, sym-
pozja, dla młodzieży: po-
kaz historycznych gier edu-
kacyjnych „Pamięć 39”,  
„303”, „Awans. Zostań Mar-
szałkiem Polski”  

Grupa Teatralna „Plaster” 
►XXX Biesiada Teatralna w Horyńcu - Brązowa Misa Bo-
rowiny,   
►Ogólnopolskie Prezentacje Teatrów Poszukujących - 
I nagroda. 
►Ogólnopolskie Prezentacje Teatrów Poszukujących 
o Nagrodę im. T.Kantora I nagroda za spektakl "Ubu Król 
- Oprawcy". Reżyseria Paweł Sroka, muzyka Wiktor Marut 
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 PRZEGLĄD REGIONALNY DIAPORAM CYFROWYCH 

OŚWIATA
MIEJSKIE PRZEDSZKOLA

15 liczba oddziałów przedszkolnych - dla sześcio-
latków w 7 szkołach 

liczba oddziałów przedszkolnych - 
dla dzieci w wieku 3-5 lat w przed-
szkołach

31 
350 liczba dzieci w szkolnych oddziałach 

przedszkolnych

44 liczba sześciolatków w 1. klasie

liczba dzieci w przedszkolach i oddziałach 
przedszkolnych1167 

SZKOŁY PUBLICZNE*

* Informacja dotyczy szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Jarosław

2091 liczba uczniów w szkołach podstawowych

1370 liczba uczniów w gimnazjach

 164 liczba uczniów w liceum

4792 liczba uczniów w szkołach publicznych
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OŚWIATAOŚWIATA

REMONTY I INWESTYCJE

Remont schodów zewnętrznych przy wejściu 

głównym do budynku szkoły

Zmiana zasilania energetycznego budynku – modernizacja sieci. 

Wymiana drzwi zewnętrznych głównych oraz 

montaż przesuwnych w stołówce szkolnej

Remont sali gimnastycznej oraz sali do gimnasty-

ki korekcyjnej

Adaptacja mieszkania na salę dydaktyczną

SZKOŁA PODSTAWOWA 4

Budżet Miasta
197 tys. 870 zł

ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. JANA PAWŁA II

Budżet Miasta
126 tys. 723 zł

NOWOCZESNY, BEZPIECZNY PLAC ZABAW
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OŚWIATAOŚWIATA

SZKOŁA PODSTAWOWA 6
 Odnowienie parkietu 
w sali gimnastycznej i na górnym korytarzu Budżet Miasta

8 tys. 500 zł

SZKOŁA PODSTAWOWA 7
      Monitoring wizyjny 

Budżet Miasta

9 tys. zł

SZKOŁA PODSTAWOWA 10
      Remont instalacji elektrycznej Budżet Miasta

24 tys. 394 zł      Remont instalacji wod.-kan.

      Remont instalacji c.o.

SZKOŁA PODSTAWOWA 11

      Remont instalacji przeciwpożarowej 
Budżet Miasta

251 tys. 345 zł
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SAMORZĄDOWY LIDER EDUKACJI
Miasto Jarosław po raz drugi znalazło się                
w gronie laureatów „Samorządowego Lide-
ra Edukacji”. W tej edycji otrzymaliśmy do-
datkowo wyróżnienie „Primus”, wręczane za 
uzyskanie najwyższej liczby punktów przy-
znanych przez recenzentów. Jarosław został 
tym samym doceniony za wkład w rozwój 
szkolnictwa oraz tworzeniu dobrych warun-
ków życia dla młodzieży uczącej się. 

61 samorządów z całej Polski zostało uhonorowa-

nych certyfikatem i znakiem jakości „Samorzą-

dowy Lider Edukacji" w II edycji Ogólnopolskiego 

Programu Certyfikacji. 14 listopada 2012 r., pod-

czas gali finałowej w auli Collegium Novum Uni-

wersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, 

certyfikat odebrał burmistrz 

Andrzej Wyczawski. 


