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Elżbieta Karaś - wieloletnia działaczka ZR NSZZ „Solidarność" Ziemi Przemyskiej. Uhonorowana tytu-
łem „Zasłużony dla Regionu Ziemia Przemyska NSZZ „Solidarność". Dla współpracowników ŚP. ELŻBIETA 
KARAŚ była osobą niezwykle życzliwą i otwartą, wzbogacającą swoją postacią i intelektualną przenikli-
wością Związek. W 1980 r. współzakładała NSZZ „Solidarność" w Jarosławskim Przedsiębiorstwie Obrotu 
Surowcami Włókienniczymi i Skórzanymi, a w 1989 r. w ZOZ w Jarosławiu, w którym pełniła funkcję se-
kretarza, następnie przewodniczącej (1992-1998). Była zaangażowanym działaczem związkowym służby 
zdrowia na szczeblu zakładu i Regionu. W latach 1992 - 2002 była członkiem Zarządu i Prezydium Zarządu 
Regionu Ziemia Przemyska NSZZ "Solidarność". Pełniła funkcję skarbnika Zarządu Regionu w kadencjach 
1992-1995, 1995-1998, 1998-2002. Będąc Instruktorem działu szkoleń Zarządu Regionu prowadziła wiele 
szkoleń ogólnozwiązkowych dla członków związku, dzieląc się z innymi swoją bogatą wiedzą i doświadcze-
niem związkowym. Współorganizowała wiele uroczystości patriotycznych z jarosławską „Solidarnością". 
W grudniu 2009 r. została uhonorowana tytułem „Zasłużony dla Regionu Ziemia Przemyska NSZZ „Solidar-
ność". Zmarła w wieku 66 lat.

Eugeniusz Turek - był żołnierzem Armii Krajowej, długoletnim pracownikiem przedsiębiorstw budow-
lanych, wiceprezesem Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych w Jarosławiu, radny Rady 
Miasta Jarosławia w latach 1990-1994 i 1998-2002, długoletni Przewodniczący Rady Dzielnicy Nr 6. Z jego 
inicjatywy i przy jego dużym zaangażowaniu wmurowana została w kościele pw. Chrystusa Króla tablica 
upamiętniająca udział żołnierzy ziemi jarosławskiej w bitwie o Monte Cassino. W 1998 r. otrzymał Nagrodę 
Burmistrza Miasta - „Jarosława" w kategorii „aktywność sapołeczna". 31 sierpnia 2009 r. został odznaczo-
ny złotą odznaką „Za zasługi dla miasta Jarosławia" za patriotyczną postawę, przekazywanie własnych 
doświadczeń z okresu wojny młodym pokoleniom, działalność kombatancką oraz za długoletnią pracę spo-
łeczną, osobisty wkład i zaangażowanie w rozwój miasta.  Zmarł w wieku 89 lat. 

Władysław Sowa - Radny Rady Miasta II i III kadencji w latach 1994-1998 i 1998-2002. Czowiek wielkie-
go sumienia. Dał się poznać jako osoba prawa, skromna i życzliwa ludziom. Aktywnie uczestniczył w życiu 
społecznym Osiedla Kolonii Oficerskiej. Przyczynił się do budowy kościoła parafialnego pw. Miłosierdzia 
Bożego, projektując i wykonując wiele elementów wyposażenia świątyni. Jako radny Rady Miasta Jarosła-
wia ceniony za uczciwość, bezkompromisowość oraz gospodarskie podejście do spraw miasta. Zmarł w 
wieku 74 lat. 

Bronisław Niemkiewicz - Honorowy Obywatel Miasta Jarosławia, Radny Rady Miasta I kadencji w 
latach 1990-1994, wieloletni Działacz ZR NSZZ „Solidarność” Ziemi Przemyskiej, odznaczony przez Prezy-
denta RP Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski. Zmarł w wieku 88 lat. 
Bronisław Marian Niemkiewicz urodził się 20 lipca 1925 r. w Kamionce Strumiłłowej k. Lwowa. Tam uczęsz-
czał do szkoły podstawowej i gimnazjum im. Kornela Ujejskiego, które zostało zlikwidowane po wkroczeniu 
Sowietów. Naukę kontynuował w radzieckiej dziesięciolatce. Od wybuchu II wojny światowej włączył się 
w działalność konspiracyjną. W październiku 1942 r. złożył przysięgę w AK, otrzymał ps. „Brona"; w 1943 
r. został zaprzysiężony do Kierownictwa Dywersji AK (ps. „Siwy"), uczestniczył w akcjach dywersyjnych i 
wywiadowczych, walkach z UPA i nowymi władzami. Ukończył gdańskie Liceum Polonia, równocześnie był 
pracownikiem Poczty Gdańskiej; w latach 1947-1951 studiował na Wydziale Prawa Uniwersytetu Wro-
cławskiego, był członkiem Katolickiego Stowarzyszenia Odrodzenie, głównym ekonomistą Przedsiębior-
stwa Gospodarki Komunalnej, w 1984 r. zmuszony do przejścia na wcześniejszą emeryturę. Od września 
1980 r. pełnił funkcję doradcy MKZ „S" w Jarosławiu, był członkiem KK Pracowników Komunalnych, prze-
wodniczącym Międzyregionalnej Komisji ds. Samorządu, członkiem Sieci Wiodących Zakładów Pracy. Po 
13 grudnia 1981 r. wielokrotnie przesłuchiwany. Założył Duszpasterstwo Ludzi Pracy w Jarosławiu, organi-
zował uroczystości patriotycznych. Od 1989 r. był przewodniczącym KO Ziemi Jarosławskiej i wiceprzewod-
niczącym Wojewódzkiego KO w Przemyślu. Współorganizował pierwsze wybory parlamentarne 4 czerwca 
1989 r. i pierwsze wybory samorządowe 27 maja 1990 r. Został radnym Rady Miasta Jarosławia I kadencji 
w latach 1990-94, był także delegatem do Sejmiku Samorządowego w Przemyślu. W uznaniu wyjątkowych 
zasług w przywracaniu struktur samorządowych i rozwoju miasta, 6 maja 1994 r. Rada Miasta Jarosławia 
przyznała śp. Bronisławowi Niemkiewiczowi tytuł Honorowego Obywatela Miasta Jarosławia. W 2001 r. 
został awansowany na stopień podporucznika Wojska Polskiego. Należał do Światowego Związku Żołnierzy 
Armii Krajowej i do Stowarzyszenia Polaków poszkodowanych przez III Rzeszą. W 2010 r. odznaczony przez 
Prezydenta RP Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski.

źródło: Z. Kostka-Bieńkowska, Honorowi Obywatele Jarosławia 1857-2003, Jarosław 2009, str. 72-73; M. Stręk, Bronisław Marian Niemkiewicz, w: Encyklopedia Solidarności 
[online], [dostęp 16 września 2013 r.], www.encyklopedia-solidarnosci.pl.

Pozostaną w naszej pamięci...
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54. Sesja Rady Miasta 
22 lipca 2013 r.
22 lipca została zwołana nadzwyczajna sesja 
Rady Miasta, na której radni przyjęli jedena-
ście uchwał. Siedem dotyczyło wprowadzenia zmian 
w budżecie miasta na rok 2013, jedna w wieloletniej 
prognozie finansowej, a pozostałe zakresu wykony-
wania przedsięwzięć: „PSeAP - Podkarpacki System e-
Administracji Publicznej”, budowy Przedszkola nr 10 na 
oś. Kombatantów oraz cmentarza komunalnego przy ul. 
Szczytniańskiej.

Przed przystąpieniem do obrad głos zabrał zastępca burmi-
strza Bogdan Wołoszyn, który wnioskował o wprowadze-
nie dwóch projektów uchwał dotyczących zmian w budże-

cie miasta oraz wieloletniej prognozie finansowej. Związane było 
to z awansem drużyny JKS-u do trzeciej ligi i pismem jakie wpły-
nęło 16 lipca br. do Urzędu z Policji z prośbą o wykonanie remon-
tów i inwestycji na stadionie. W sierpniu rozpoczęły się pierwsze 
rozgrywki i do tego czasu miał zostać zainstalowany niezbędny 
monitoring wizyjny, który swoim zasięgiem musi obejmować za-
równo każdy sektor kibiców, jak i boisko. Radni jednogłośnie zde-
cydowali o realizacji przedsięwzięcia zmniejszając tym samym 
środki o kwotę 200 tys. zł przeznaczoną na budowę cmentarza 
komunalnego przy ul. Szczytniańskiej, a zwiększając o kwotę 180 
tys. zł z przeznaczeniem na wykonanie I etapu instalacji moni-
toringu wizyjnego na obiekcie sportowym stadionu miejskiego 
przy ul. Bandurskiego oraz o 20 tys. zł z przeznaczeniem na re-
mont nawierzchni asfaltowych oraz remont ogrodzenia stadionu.  
Z kolei z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackie-
go wpłynęło pismo z prośbą o zmianę zakresu przedsięwzięcia 
„PSeAP - Podkarpacki System e-Administracji Publicznej”, którą 
radni przyjęli jednogłośnie. Zmiana dotyczyła aktualizacji har-
monogramu projektu zakładającego jego zakończenie do 31 lip-
ca 2014 r. W związku z tym  został zmieniony limit wydatków w 
2013 r. na 1 mln 50 tys. 800 zł, a w 2014 r. na 450 tys. 54 zł. Po-
nadto radni jednogło-
śnie podjęli siedem 
uchwał: w sprawie 
zmiany zakresu wyko-
nania przedsięwzięcia 
„Budowa Przedszkola 
nr 10 na oś. Komba-
tantów w Jarosławiu” 
oraz zmian w budżecie 
miasta na 2013 r., w 
tym jedną przy dwóch 
głosach wstrzymują-
cych. Ta ostatnia zwią-
zana była ze zwiększe-
niem środków w Planie 
Finansowym 2013 r. 
na wykonanie Pilota-
żowego Wdrożenia 
Standardów Usług w 
Zakresie Bezdomności 

i Przetestowania Modelu Gminnego Standardu Wychodzenia z 
Bezdomności, realizowanego w ramach projektu systemowego 
pt. „Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integra-
cji społecznej” POKL przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. 
Wykonanie zadania nie było możliwe, ponieważ środki finansowe 
dotarły do kasy miejskiej we wrześniu zamiast w marcu. 
Na zakończenie sesji radni zgłaszali interpelacje i wolne wnioski, 
które dotyczyły m.in. modernizacji placu zabaw dla dzieci i scho-
dów na. Os. Słonecznym, remontu ul. Burmistrza Jerzego Matu-
sza na odcinku od Batalionów Chłopskich do bramy boiska spor-
towego, dokończenia kanalizacji ul. Dolnoleżajskiej, Batalionów 
Chłopskich, Kruhel Pełkiński, Brodowicze, Stawki i sąsiednich. 
Radnych interesował także temat odpadów komunalnych i zaopa-
trzenia mieszkańców w pojemniki na odpady, worki foliowe, bro-
szury informacyjne. W odpowiedzi na pytania radnych,  zastępca 
burmistrza Stanisław Misiąg poinformował m.in. że w sprawie 
schodów na os. Słonecznym Urząd dysponuje projektem tech-
nicznym i odpowiednimi pozwoleniami, które pozwoliły jeszcze 
w lipcu rozpocząć zadanie. W wieloletnim planie budowy urzą-
dzeń wodno-kanalizacyjnych (aktualizacja nastąpiła na sierpnio-
wej sesji) wpisany został termin realizacji tego przedsięwzięcia. 
Od tego również uzależniony jest remont ul. Burmistrza Jerzego 
Matusza, na której wcześniej musi zostać wykonana kanalizacja. Z 
kolei w sprawie zaopatrywania mieszkańców w pojemniki na od-
pady odpowiada PGKiM, ponieważ przedsiębiorstwo wygrywając 
przetarg na wywóz śmieci odpowiedzialne jest za takie kwestie 
jak zagwarantowanie mieszkańcom worków i pojemników na od-
pady. Radnych interesowała także inwestycja przy ul. Piekarskiej 
oraz termin jej rozpoczęcia. W obradach uczestniczyli: zastępcy 
burmistrza Bogdan Wołoszyn i Stanisław Misiąg, sekretarz miasta 
Jan Biłas, dyrektor MOPS Stanisław Słota oraz naczelnicy Urzędu 
Miasta.

Małgorzata Młynarska
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55. Sesja Rady Miasta  
26 sierpnia 2013 r. 
Omówienie spraw związanych z utrzymaniem zieleni w 
mieście, uchwalenie wieloletniego planu dotyczącego 
kanalizacji i urządzeń wodociągowych czy wprowadze-
nie zmian w tegorocznym budżecie, to tylko niektóre 
sprawy poruszone podczas sesji Rady Miasta 26 sierp-
nia. Była to pierwsza sesja po wakacyjnej przerwie. 

Sesja rozpoczęła się od omówienia spraw związanych z 
utrzymaniem miejskiej zieleni. Jak poinformował Zbi-
gniew Piskorz, Naczelnik Wydziału Gospodarki Komu-

nalnej i Mieszkaniowej, co roku w drodze przetargu nieogra-
niczonego wyłaniany jest wykonawca, którego zadaniem jest 
właściwe gospodarowanie terenami zieleni w naszym mieście. 
Do zadań firmy należy m. in: koszenie trawników, grabienie li-
ści, zamiatanie i odśnieżanie chodników oraz alejek na terenie 
parków, obsadzanie wskazanych terenów 
sezonowymi kwiatami, pielęgnacja drzew 
czy mycie i malowanie ławek. W ubiegłym 
roku, po oddaniu obwodnicy do użytku, 
miejskie tereny zielone powiększyły się o 
pasy zieleni przy ul. Kraszewskiego, Peł-
kińskiej i Grunwaldzkiej. Kolejne punkty w 
porządku obrad dotyczyły podjęcia uchwał 
związanych między innymi ze zmianami w 
budżecie miasta na 2013 r. Najważniejsza 
dotyczyła przyjęcia pierwszej transzy do-
finansowania na realizację podziemnego 
przejścia turystycznego pomiędzy kamie-
nicami Orsettich, Attavantich i Gruszewi-
czów. Do budżetu miasta trafiły środki w 
wysokości 1 mln 653 tys. zł. Inwestycja 
dofinansowana została ze środków Pro-
gramu Współpracy Transgranicznej Pol-
ska-Białoruś-Ukraina. Poza tym o 35 tys. zł 
zwiększone zostały wydatki z przeznacze-
niem na budowę oświetlenia ulicy Żołnier-
skiej, natomiast o 40 tys. zł na drugi etap 
budowy oświetlenia na osiedlu Zielińskie-
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go. O ponad 93 tys. zł zwiększą się wydatki na remonty bie-
żące dróg. Radni zadecydowali również przeznaczyć pieniądze 
na budowę na terenie PWiK w Jarosławiu dwóch boksów dla 
znalezionych psów. Trafiać tam będą zwierzęta złapane przez 

miejskich strażników i dopiero, kiedy 
nie uda się ustalić ich właściciela, będą 
one transportowane do schroniska w 
Orzechowcach. Ponadto radni przyjęli 
kilka uchwał w sprawie wydzierżawie-
nia i sprzedaży miejskich nieruchomo-
ści oraz wieloletni plan rozwoju i mo-
dernizacji urządzeń wodociągowych  
i kanalizacyjnych na lata 2014-2016.

Monika Polita

Pierwsza transza dofinansowania 
na realizację podziemnego  
przejścia turystycznego  
w budżecie Miasta: 

1 mln 653 tys. zł 
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Marcel Pérès to śpiewak, muzykolog, organista, kom-
pozytor. Jeden z pierwszych specjalistów w dziedzi-
nie muzyki średniowiecznej, którzy przeprowadzili 

historyczną refleksję nad formą, kontekstem liturgicznym i za-
gadnieniami wykonawczymi łacińskiego chorału liturgicznego. 
W roku 1982 założył i do dziś prowadzi zespół Organum, z któ-
rym dokonał szeregu odkrywczych nagrań. - Z Jarosławiem, z 
Festiwalem w Jarosławiu Marcel Pérès był związany niemal od 
początku jego istnienia. Był na etapie nie tylko koncertowania 
jak wszyscy, ale tworzenia Festiwalu, dyskutowania jego funda-
mentalnych treści - mówił o zasługach artysty Marcin Bornus-
Szczyciński, pomysłodawca Festiwalu Muzyki Dawnej. Marcel 
Peres gościł w naszym mieście kilkakrotnie. W trakcie tegorocz-
nej edycji Festiwalu Muzyki Dawnej „Pieśń Naszych Korzeni" 
muzyk wykonał Psalmodię łacińska i kantylację Pisma Świętego. 
Artysta powraca do Jarosławia nie tylko po to, by nam ukazać 
efekty swoich odkryć lecz dlatego, iż odnalazł tu warunki i śro-

dowisko, które dobrze rozumie i z wdzięcznością przyjmuje jego 
propozycje. Jak sam mówił podczas czwartkowej uroczystości: 
- Jarosław to projekt długoterminowy. To nie tylko historia przy-
jaźni pomiędzy organizatorami Festiwalu a artystami, to duch 
rodziny, który się objawił. Dodał również - Teraz jak jestem ho-
norowym obywatelem Jarosławia, będę promował to miasto, 
dla mnie to obowiązek. Akt nadania tytułu honorowego obywa-
tela muzyk odebrał z rąk Jarosława Pagacza, przewodniczącego 
Rady Miasta. Uchwała w tej sprawie została podjęta podczas 
sesji RM 24 czerwca br. Nowy honorowy obywatel przyjął gra-
tulację między innymi z rąk burmistrza Andrzeja Wyczawskiego, 
na którego wniosek przyznano ten tytuł. W uroczystości uczest-
niczył również zastępca burmistrza Stanisław Misiąg, radni RM, 
członkowie Stowarzyszenia Muzyka Dawna - organizatorzy 
Festiwalu Muzyka Dawna „Pieśń Naszych Korzeni”, wielbiciele 
artysty, a ponadto jego żona i dzieci. Uroczystość uświetnił wy-
stęp zespołu Voci Unite.

Wybitny francuski muzyk i śpiewak, badacz muzyki 
dawnej Marcel Pérès został Honorowym Obywate-
lem Jarosławia. To dla mnie wyjątkowy moment - 
podkreślał artysta tuż po odebraniu aktu nadania ty-
tułu. Uroczystość odbyła się 22 sierpnia w sali narad 
ratusza. 

Nowy honorowy  
Obywatel

Monika Polita
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Cyfrowa jakość  
28 sierpnia odbyło się uroczyste otwarcie kina cyfrowego najnowszej generacji dzia-
łającego przy Miejskim Ośrodku Kultury. - Kino „Ikar” posiada teraz najwyższej klasy 
sprzęt cyfrowy, dzięki któremu również w Jarosławiu będzie można obejrzeć naj-
nowsze filmy - mówił burmistrz Andrzej Wyczawski. 

Kino „Ikar" wkroczyło w nową erę. Dzięki dofinansowaniu 
i zaangażowaniu Burmistrza Miasta Jarosławia oraz Mi-
nisterstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego placówka 

wymieniła przestarzały analogowy aparat projekcyjny na apa-
rat w technologii cyfrowej o najwyższym standardzie, w roz-
dzielczości 4K. W ramach tej inwestycji został zakupiony także 
ekran perełkowy.

Poza oczywistą zmianą techniczną w kinie Ikar, jak poprawa ja-
kości obrazu i dźwięku przed mieszkańcami Jarosławia otwo-
rzyły się zupełnie nowe, niedostępne dotychczas możliwości: 
seanse filmowe w technologii 3D, lepszy dostęp do kopii filmo-
wych, dzięki czemu czas między premierą filmu a projekcją w 
kinie zostanie skrócony do minimum. Od teraz żeby obejrzeć 
popularną superprodukcję nie trzeba będzie jechać do Rzeszo-
wa. Najnowsze filmy są już wyświetlane w Jarosławiu. Za bilet 
do kina zapłacimy 13 zł (11 zł ulgowy), 15 zł w technologii 3D 
(13 zł ulgowy). Natomiast w środy wszystkie bilety są w cenie 10 
zł. Przypomnijmy! W marcu wymienione zostały również fotele 
w sali widowiskowej. 209 tys. zł na ten cel przeznaczono z bu-
dżetu miasta, 30 tys. zł z Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej. 

Monika Polita

- Bardzo się cieszę, że mieszkańcy Jarosławia, 
a także okolic będą mogli oglądać najnow-
sze produkcje filmowe w znakomitej jakości. 
Mam nadzieję, że modernizacja kina będzie 
początkiem zmian w Miejskim Ośrodku Kul-
tury. Zależy mi na tym by w naszym mieście 
było jak najwięcej miejsc, gdzie można w miły 
i kulturalny sposób spędzić wolny czas - pod-
kreślał burmistrz A. Wyczawski. 

209 tys. zł 
DOFINANSOWANIE Z BUDŻETU MIASTA FO
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Od nowego roku szkolnego 130 dzieci uczęszcza już do 
Przedszkola nr 10, którego oficjalne otwarcie odbyło się 
5 września. Symbolicznego przecięcia wstęgi dokonali 
m.in. burmistrz miasta Andrzej Wyczawski oraz zastęp-
ca Bogdan Wołoszyn. Nowoczesny obiekt na miarę XXI 
wieku kosztował ponad 6,5 mln zł i spełnia najwyższe 
standardy zapewniając najmłodszym bezpieczeństwo 
oraz doskonałe warunki do zabawy i nauki. 

Przedszkole nr 10 na os. Kombatantów jest jedną z 
siedmiu placówek przedszkolnych, drugą z oddziałem 
żłobkowym, której organem prowadzącym jest Gmina 

Miejska Jarosław. Powstało w 1978 r. i przez 31 lat funkcjo-
nowało w swym pierwotnym kształcie. W 2009 r., w trosce o 
bezpieczeństwo najmłodszych burmistrz miasta Andrzej Wy-
czawski przy wsparciu Rady Miasta Jarosławia podjął decyzję 
o budowie nowego przedszkola, które za względu na zły stan 
techniczny, niespełnianie norm i przepisów zagrażało dalsze-
mu użytkowaniu. Priorytetowym stało się stworzenie miejsca 
o najwyższych standardach, dającego dzieciom możliwość jak 
najpełniejszego rozwoju przez zabawę i naukę, a kadrze kom-
fortowe warunki pracy. W latach 2009-2010 przeprowadzone 

prace obejmowały od inwentaryzacji 
i ekspertyzy konstrukcyjno-budowla-
nej stanu technicznego istniejącego 
przedszkola, przez program funk-

cjonalno-użytkowy, aż po prace rozbiórkowe starego budynku. 
Po kolejnych, niespełna 3 latach budowy nowego obiektu, 5 
września 2013 r. oficjalnie Przedszkole nr 10 na os. Kombatan-
tów 22 zostało oddane do użytku, a symbolicznego przecięcia 
wstęgi dokonali: Archiprezbiter Jarosławski ks. prałat Andrzej 
Surowiec, burmistrz miasta Andrzej Wyczawski, zastępca bur-
mistrza Bogdan Wołoszyn, poseł Tomasz Kulesza, podkarpacki 
kurator oświaty Jacek Wojtas, wiceprzewodniczący rady powia-
tu jarosławskiego Zbigniew Piskorz oraz dr Andrzej Ćwierz. 

- Na przedszkole czekaliśmy dość długo, nie był to łatwy 
proces technologiczny. Dziękuję wszystkim za ogromne 
zaangażowanie, radnym i Radzie Miasta Jarosławia, że 
nie tylko wspierali nas w trudnych chwilach, ale wyka-
zali zrozumienie dla różnych działań, które trzeba było 
podjąć w trakcie prac - mówił burmistrz Andrzej Wy-
czawski podczas spotkania w jednej z sal przedszkola. 

Nowoczesne  
i bezpieczne

6 mln 511 tys. 786 zł 
Całkowity koszt inwestycji:

Z BUDŻETU MIASTA
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Podziękował także firmie JPB „Budexim" S.A. i zapewnił, że in-
westycja otrzyma nominację do „Jarosława 2013". Wyrazem 
wdzięczności dla całego personelu Przedszkola nr 10 za pracę 
wychowawczo-dydaktyczną były podziękowania złożone na ręce 
dyrektor, Krystyny Michalik. Burmistrz wraz z zastępcą wręczyli 
kwiaty, grawerton oraz list gratulacyjny. Z kolei dyrektor przed-
szkola przypomniała słowa przyświecające misji placówki „Po-
móż mi osiągnąć sukces". - Realizacja misji nie byłaby możliwa 
bez wsparcia burmistrza miasta Andrzeja Wyczawskiego, który 
patronuje wszystkim naszym przedsięwzięciom i programom - 
mówiła dyrektor. Przyznała, że nowe przedszkole stawia przed 
kadrą również nowe wyzwania. Podczas oficjalnego otwarcia 
obecni byli: zastępca burmistrza Stanisław Misiąg, radni Rady 
Miasta, naczelnik Wydziału Inwestycji Miejskich Agnieszka Bu-
kowy-Jedynak, pracownicy Urzędu Miasta, dyrektorzy szkół 
i przedszkoli, przedstawiciele instytucji, służby mundurowe, 

mieszkańcy dzielnicy oraz rodzice, dla których najmłodsi wystą-
pili w okolicznościowym programie artystycznym. Inwestycja 
kosztowała 6 mln 511 tys. 786 zł i została w całości pokryta z 
budżetu miasta Jarosławia. Obiekt stwarza wspaniałe warunki 
do pełnego i wszechstronnego rozwoju dziecka. Na powierzchni 
użytkowej 1316 m² znajdują się 4 oddziały przedszkolne i 2 od-
działy żłobkowe dla 130 dzieci, z ciekawie urządzonymi salami 
dydaktycznymi i żłobkowymi, dużą salą do zabaw, biblioteką, 
gabinetem do terapii logopedycznej i pedagogicznej, stołówką, 
nowoczesnym zapleczem kuchennym, pomieszczeniami admi-
nistracyjnymi i technicznymi. Budynek wyposażony jest w ko-
lektory słoneczne oraz monitoring całodobowy. Na 70-arowej 
działce, dodatkowo powstał plac zabaw dla dzieci młodszych i 
starszych oraz parking. Z bogatej oferty edukacyjnej najmłodsi 
mogą korzystać codziennie od poniedziałku do piątku, w godz. 
6.00-16.30. 

Małgorzata Młynarska

Przedszkole nr 10  
już otwarte!

Nowoczesne  
i bezpieczne

FOT. M. MŁYNARSKA (12)
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Wizyta w słowackim  
Svidniku

W marcu br. gościliśmy w Urzędzie Miasta Jarosławia 
delegację ze słowackiego Svidnika. Rozmowy dotyczyły 
nawiązania wzajemnej współpracy, a ich kontynuacją 
była złożona 8 sierpnia rewizyta burmistrza Andrzeja 
Wyczawskiego.

Celem spotkania burmistrza miasta Andrzeja Wyczaw-
skiego z burmistrzem Svidnika Janem Holodnakiem, była 
kontynuacja rozmów o wzajemnej współpracy, które 

miały doprowadzić w niedalekiej przyszłości do podpisania listu 
intencyjnego, a następnie oficjalnej umowy partnerskiej obej-
mującej takie dziedziny jak: promocja, kultura, turystyka, infra-
struktura czy ochrona środowiska. W rozmowach poza burmi-
strzem uczestniczyła Joanna Mordarska - naczelnik Wydziału 
Kultury, Turystyki i Promocji Miasta, a ze strony świdnickiego 
Urzędu zastępca burmistrza Miron Mikita oraz Viera Dercova 
- naczelnik Wydziału Kultury, Edukacji i Sportu. Podczas wizyty 
w słowackim mieście, delegacja z Jarosławia miała okazję zwie-
dzić miasto, obiekty rekreacyjne oraz skansen. WIadomo już, 
że spotkanie przyniosło wymierne efekty, ponieważ w połowie 
września radni w Svidniku jednogłośnie wyrazili wolę współ-
pracy z Jarosławiem. Z kolei jarosławscy radni podczas sesji 12 
września 2013 r. podjęli uchwałę w sprawie nawiązania współ-
pracy partnerskiej z miastem Svidnik obejmującej nie tylko ww. 
dziedziny, ale również wspólne działania w zakresie wymiany 
dowiadczeń dotyczących funkcjonowania spoeczności obu sa-
morządów. Finalizacją starań o pogłębienie kontaktów bilate-
ralnych obu miast będzie oficjalne podpisanie  umowy partner-
skiej nanajbliższej sesji Rady Miasta w Jarosławiu.

***
Jarosław i Svidnik należą do Euroregionu Karpackiego, a wspól-
ne porozumienie umożliwiłoby realizowanie programów i pro-
jektów oraz wnioskowanie o środki z Unii Europejskiej w nowej 
perspektywie finansowej 2014-2020. Słowacka część Eurore-
gionu Karpackiego obejmuje obszar województw: preszowskie-
go i koszyckiego oraz obszar samorządów członkowskich Sto-
warzyszenia „Region Karpaty". 

Delegacja w Czechach
Delegacja Urzędu Miasta Jarosławia gościła z wizytą  
w czeskim Vyskovie. Nasze partnerskie miasto było or-
ganizatorem Dni Pamiątek. 

Delegacja w składzie: Sekretarz Miasta Jan Biłas, Kierow-
nik Biura Informacji i Komunikacji Społecznej Tomasz 
Strzębała, Główny Specjalista Marian Czech oraz Andrzej 

Adamski spotkała się władzami Vyskova. Miała okazję uczestni-
czyć w uroczystościach zorganizowanych z okazji Dni Pamiątek, 
cyklicznej imprezy, która odbywa się w naszym partnerskim 
mieście. Ponadto podczas wizyty omówiono dotychczasową 
współpracę obu miast. Vyskov jest partnerskim miastem Jaro-
sławia już od 12 lat.                                                                         IKS
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Svidnik leży we wschodniej Słowacji, 20 km od Barwinka, w 
woj. proszowskim. Jest niekwestionowanym administracyj-
nym, gospodarczym, kulturalnym, rekreacyjnym i sportowym 
centrum regionu. Przez Svidník przebiega również droga mię-
dzynarodowa, przechodząca przez Vyšný Komárnik - Barwinek, 

czyli największe przejście graniczne ze Słowacji do Polski. W 
lutym ubiegłego roku Rada Miasta Svidnika podjęcie uchwały 
o przystąpieniu Miasta Svidnika do Stowarzyszenia Euroregion 
Karpacki Słowacja. 

  Małgorzata Młynarska
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Blizny dzieciństwa...
16 sierpnia odbyła się promocja książki „Blizny dzie-
ciństwa. Sybir 1940-1945” autorstwa Marii Anny Cze-
żowskiej Drostek. Książka jest zapisem dramatycznych 
wspomnień z wywózki i czasu spędzonego przez autorkę 
na Syberii. 

Do dziś wspomnienia samej wywózki, życia na zsyłce, 
koszmarnych warunków pracy w łagrach budzą olbrzy-
mie emocje. Osób pamiętających tę tragedię z własnych 

przeżyć jest już wśród nas coraz mniej, ale wspomnienia tych, 
którzy pozostali, są wciąż żywe i wstrząsające. Jedną z takich 
osób jest Maria Anna Czeżowska Drostek, która spisała swoje 
wspomnienia w książce pt. „Blizny dzieciństwa. Sybir 1940-
1945". W promocji książki uczestniczył radny Piotr Kuchta, 
który w imieniu burmistrza Andrzeja Wyczawskiego przekazał 
autorce list gratulacyjny. 

Monika Polita

W hołdzie Śnieżnej Pani
Pióro cię nie wypowie, Pędzel cię nie wyrazi... to tytuł al-
bumu stworzonego w hołdzie Matce Bożej Śnieżnej z ja-
rosławskiej Kolegiaty. Jego promocja odbyła się 5 sierp-
nia, uczestniczył w niej burmistrz Andrzej Wyczawski. 

Na kartach albumu swoje wiersze i pieśni zamieściło 33. 
autorów. Są to profesjonaliści i amatorzy. Słowa twór-
ców są świadectwem ich doświadczenia wiary, są próbą 

ukazania maryjnego wizerunku Matki Bożej Śnieżnej. Publika-
cja składa się z poezji powstałej przy okazji różnych wydarzeń: 
Roku Jubileuszowego 150. rocznicy ocalenia obrazu; poetyckie-
go konkursu dla dzieci i młodzieży poświęconego MB Śnieżnej; 
oraz napisanej wcześniej przy innych okazjach. W publikacji 
zamieszczone są również prace malarskie 19 twórców. Album 
zredagował ks. Marian Bocho, proboszcz jarosławskiej Kolegia-
ty oraz Joanna Kociuba. Promocja publikacji odbyła się 5 sierp-
nia tuż przed uroczystą sumą odpustową. Uczestniczył w niej 
burmistrz Andrzej Wyczawski oraz Joanna Mordarska, naczel-
nik Wydziały Kultury, Turystyki i Promocji. W trakcie spotkania 
można było wysłuchać recytacji niektórych wierszy. 

Monika PolitaDzień Sybiraka
Każdego roku 17 września – w rocznicę sowieckiej napa-
ści na Polskę obchodzimy Dzień Sybiraka. W Jarosławiu 
z tej okazji odbyły się uroczystości patriotyczno-religijne 
na terenie Dawnego Opactwa ss. Benedyktynek. W tym 
roku wydarzenie miało podwójny wymiar – jubileusz 
85-lecia powstania obchodził Związek Sybiraków. 

Uroczyste obchody rocznicowe rozpoczęły się Mszą św. w in-
tencji zmarłych Sybiraków pozostałych na Syberii i zmarłych 
w Ojczyźnie oraz żołnierzy, którzy oddali życie na wszystkich 

frontach świata. W słowie powitalnym prezes Związku Sybiraków 
Zofia Garczyńska przypomniała w krótkim rysie historię powstania 
Związku: - W dniach 29-30 czerwca 1928 roku w gmachu Politech-
niki Warszawskiej odbył się założycielski zjazd Związku Sybiraków 
z udziałem 2000 delegatów z całej Polski. Honorowym członkiem 
został między innymi Józef Piłsudski. Na drugą część uroczystości 
wszyscy przeszli w asyście orkiestry i Kompanii Honorowej pod 
Krzyż Golgoty Narodów. Tam został odegrany Hymn Narodowy 
oraz Hymn Sybiraków, odczytany Apel Poległych, Kompania Hono-

ale także o tych, którzy nosili brzemię okupacji sowieckiej przez 
lata powojenne. Pamięć o lokalnej historii jest szczególnym obo-
wiązkiem samorządowców (...). Na zakończenie wystąpili ucznio-
wie Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Wietlinie. Mło-
dzież w wzruszającym programie artystycznym recytowała poezje i 
śpiewała pieśni sybirackie. Organizatorem wydarzenia był Związek 
Sybiraków Oddział Jarosław oraz Burmistrz Miasta Jarosławia. 

Monika Polita

rowa wykonała salwę honorową, a zaproszeni goście złożyli kwia-
ty. Ostatnim punktem obchodów była dekoracja Srebrną Odznaką 
Honorową za Zasługi dla Związku Sybiraków. Z rąk prezes Zofii Gar-
czyńskiej odznaczenia otrzymało  siedem osób, w tym: zastępca 
burmistrza Bogdan Wołoszyn, sekretarz Jan Biłas oraz przewod-
niczący RM Jarosław Pagacz. Głos zabrali także zaproszeni goście. 

Zastępca burmistrza Bogdan Wołoszyn w swoim 
przemówieniu powiedział: - (...) Pamiętajmy o 
wszystkich, którzy przelali krew podczas wojny, 
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Jak co roku burmistrz Andrzej Wy-
czawski w rocznicę wybuchu II 
Wojny Światowej złożył wiązankę 
kwiatów pod Pomnikiem Walk i 
Męczeństwa przy ul. Słowackiego. 

69 lat temu żołnierze Armii Krajowej prowadzili heroiczną i 
osamotnioną walkę, której celem była niepodległa Polska, 
wolna od niemieckiej okupacji. Do zrywu włączyło się około 

40-50 tysięcy powstańców. Tylko co czwarty mógł liczyć na to, że 
będzie walczył z bronią w ręku. Powstanie z założenia miało trwać 
kilka dni. Zakończyło się kapitulacją po 63 dniach zaciętych walk, 
w których poległo lub zostało zamordowanych przez Niemców 18 
tys. powstańców i ponad 150 tys. cywilów. Tych, którzy przeżyli 
wypędzono z miasta, które po powstaniu było niemal całkowicie 
zrównane z ziemią. 

1 sierpnia w 69. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego 
– największej akcji zbrojnej podziemia w okupowanej przez hi-
tlerowców Europie mieszkańcy naszego miasta uczcili pamięć 
o tych, którzy stoczyli walkę o wolną, niepodległą Polskę. Uro-
czystość odbyła się w Miejskim Ośrodku Kultury, zainicjował 
ją burmistrz Andrzej Wyczawski. 

Wraz z burmistrzem hołd 
obrońcom ojczyzny oddał 
zastępca burmistrza Bogdan Wołoszyn. - To bolesna 

rocznica, jednak nie możemy o niej zapomnieć, bo jest ważną czę-
ścią naszej historii. Choć wydaje się, że wojna to czasy odległe, 
musimy pamiętać, że na świecie wciąż toczą się wojny, zdarzają 
się ataki terrorystyczne, dlatego zawsze musimy być gotowi do 
obrony kraju - powiedział burmistrz A. Wyczawski. 1 września mi-
nęły 74 lata od najbardziej tragicznego w skutkach konfliktu zbroj-
nego na świecie. Wówcza o godzinie 4:45 nastąpił atak Niemców 
na polską Wojskową Składnicę Tranzytową na Westerplatte. 

W 69. rocznicę Powstania...
Obchody rocznicowe upamiętniające to wydarzenie odbyły się w 
całym kraju, również w Jarosławiu. Zainicjowana przez burmistrza 
Andrzeja Wyczawskiego uroczystość miała miejsce w Miejskim 
Ośrodku Kultury. O godzinie 17 - w słynną godzinę „W", gdy za-
częło się Powstanie - w Jarosławiu zawyły syreny, samochody za-
trzymały się w różnych punktach miasta, zebrani w MOK powstali. 
Ta minuta to hołd oddany uczestnikom Powstania Warszawskiego. 
Po tym, na scenie wystąpili artyści MOK. Sylwia Gawura przedsta-
wiła monodram pt. „Budowałam barykadę". Program wyreżysero-
wała Barbara Płocica na podstawie wierszy Anny Świerczyńskiej, 
muzykę stworzył Wiktor Marut. Natomiast Katarzyna Wygnaniec, 
Katarzyna Wysocka, Oliwia Sabat, Justyna Wota oraz Elżbieta Haś-
ko zaśpiewały patriotyczne piosenki. Burmistrz Andrzej Wyczawski 
podziękował wszystkim zaangażowanym w przygotowanie progra-
mu artystycznego, wręczył ponadto skromne upominki. Kolejnym 
punktem wydarzenia była projekcja filmu muzycznego „Zakaza-
ne piosenki" w reż. Leonarda Buczkowskiego. To pierwszy polski 
powojenny film fabularny dopuszczony do dystrybucji, pochodzi 
z 1946 roku. Akcja filmu toczy się od września 1939 roku po wy-
zwolenie Warszawy w styczniu 1945 roku. Narratorem jest muzyk 
Roman Tokarski, który grając na fortepianie, opowiada o swoich 
przeżyciach z czasów okupacji niemieckiej swojemu przyjacielowi. 
Prawdziwym bohaterem filmu są piosenki z czasów niemieckiej 
okupacji - patriotyczne i satyryczne, które podnosiły ludność na 
duchu i pomagały przetrwać trudne chwile. W uroczystości uczest-
niczył burmistrz Andrzej Wyczawski, zastępca burmistrza Bogdan 
Wołoszyn, Podkarpacki Kurator Oświaty Jacek Wojtas, dyrektor 
MOK - Teresa Piątek, radna Grażyna Prząda oraz mieszkańcy Ja-
rosławia. Wcześniej burmistrz Andrzej Wyczawski wraz z zastępcą 
Bogdanem Wołoszynem oraz przewodniczącym RM Jarosławem 
Pagaczem złożyli kwiaty pod tablicą upamiętniającą bł. O. Michała 
Czartoryskiego - pochodzącego z podjarosławskich Pełkiń domini-
kanina i kapelana Powstania Warszawskiego, który został rozstrze-
lany przez Niemców w 1944 r. 

*  *  * 
Przy Placu św. Michała znajdowała się ekspozycja fotografii z Po-
wstania Warszawskiego. Na jednym ze zdjęć widniał dowódca Po-
wstania Warszawskiego generał brygady Antoni Chruściel „Mon-
ter", który działał w tajnym skautingu na  terenie Jarosławia. W 
Jarosławiu ukończył również gimnazjum. Na ekspozycji umieszczo-
ny był ponadto wykaz powstańców urodzonych w naszym mieście 
lub tutaj zamieszkałych. Wystawa była inicjatywą Centrum Kultury 
i Promocji. 

Monika Polita
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W 69. rocznicę Powstania... Zastępca burmistrza Bogdan Wołoszyn oraz Sekretarz Mia-
sta Jan Biłas uczestniczyli w uroczystych obchodach Święta 
Wojsk Lądowych oraz Dniu Otwartym Koszar, które zostały 
zorganizowane w jarosławskim Garnizonie. 

Z okazji wojskowego święta zastępca burmistrza B. Wołoszyn 
w imieniu burmistrza Andrzeja Wyczawskiego złożył gratu-
lacje i życzenia dowódcy 14 Dywizjonu Artylerii Samobież-

nej im. gen. bryg. Wacława Wieczorkiewicza ppłk Ryszardowi Su-
galskiemu oraz wszystkim żołnierzom i pracownikom jednostki. 
Z ramienia Urzędu Miasta w uroczystości uczestniczył także ko-
mendant Straży Miejskiej Andrzej Jędrejko. 

Tomasz Strzębała

Bohaterowie 
upamiętnieni

19 września w Łańcucie została uroczyście odsłonięta tablica 
upamiętniająca dziesięciu młodych mężczyzn zamordowanych 
w 1944 roku za przynależność do ruchu oporu. Rozstrzelani 
wówczas w znacznej większości byli mieszkańcami Jarosławia 
i Ziemi Jarosławskiej. W uroczystości uczestniczył zastępca bur-
mistrza Bogdan Wołoszyn. 

Pamiątkowa tablica odsłonięta została przy ulicy Bohaterów 
w Łańcucie, to tam 5 marca 1944 roku rozstrzelanych zosta-
ło dziesięciu mężczyzn, członków ruchu oporu, z których naj-

młodszy miał zaledwie 17 lat. Przez lata tablica, która przypominała 
historię zakładników jarosławskiego gestapo, nie przedstawiała ani 
nazwisk zamordowanych, ani prawdziwej daty zdarzenia. Od te-
raz, nowa, zaprojektowana przez Wrzesława Żurawskiego tablica z 
imienia i nazwiska upamiętniać będzie dziesięciu bohaterów, którzy 
zginęli  z rąk niemieckiego okupanta. - Jesteśmy wdzięczni za to, że 
społeczność Łańcuta nie zapomniała o wydarzeniach sprzed 69 lat.  
I choć bohaterowie dzisiejszej uroczystości w znacznej większości 
byli mieszkańcami Jarosławia podjęliście Państwo tak cenna inicja-
tywę - mówił w swoim wystąpieniu zastępca burmistrza Bogdan 
Wołoszyn. Odsłonięcia tablicy dokonał Michał Głowa, syn zabitego 
wówczas mieszkańca Jarosławia - Tadeusza Głowy. Następnie kwia-

ty i znicze pod tablicą złożyły delegacje władz, instytucji oraz 
rodziny rozstrzelanych. Wcześniej w intencji pomordowanych w 
łańcuckim kościele farnym odprawiona została Msza św., której 
przewodniczył ks. proboszcz Tadeusz Kocór. Po liturgii głos zabra-
ła Anna Michno, która w wygłoszonej prelekcji przybliżyła dzieje 
Łańcuta w latach 1939-1944 i szczegóły zbrodni, jaka rozegrała 
się na ul. Bohaterów. W uroczystości licznie uczestniczyli również 
uczniowie jarosławskich szkół wraz z pocztami sztandarowymi. 
5 marca 1944 roku na ulicy Bohaterów w Łańcucie rozstrzelani 
zostali: Franciszek Brudek z Chłopic, lat 33; Józef Dybka z Kłyżo-
wa, lat 34; Franciszek Głowa z Jarosławia, lat 30; Tadeusz Głowa 
z Jarosławia, lat 26; Michał Hanula z Szówska, lat 26; Leon Kiper 
z Jarosławia, lat 38; Zbigniew Kłos z Jarosławia, lat 23; Ryszard 
Pałka z Zarzecza k. Niska, lat 17; Stanisław Rudny z Jarosławia, lat 
33; Bronisław Wrucha z Chłopic, lat 29.

  Monika Polita

Święto  
Wojsk Lądowych
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Msza w intencji żołnierzy, defilada, odznaczenia i pokaz 
sprzętu wojskowego. To tylko niektóre z wydarzeń jakie to-
warzyszyły uroczystości Święta Wojska Polskiego w naszym 
mieście. 15 sierpnia swój jubileusz 20-lecia istnienia obcho-
dził również 14 dywizjon artylerii samobieżnej w Jarosławiu. 
W uroczystości uczestniczył burmistrz Andrzej Wyczawski. 

Ustanowione na pa-
miątkę zwycięskiej 
bitwy warszaw-

skiej w 1920, stoczonej w 
czasie wojny polsko-bol-
szewickiej - Święto Woj-
ska Polskiego, obchodzo-
ne jest uroczyście w całej 
Polsce, tak było również 
w naszym mieście. Ale 
dla Jarosławia ten dzień 
miał podwójny wymiar, 
20-lecie istnienia obcho-
dził 14 dywizjon artylerii 
samobieżnej stacjonujący 
w Jarosławiu. Uroczystość 
rozpoczęła się o 13.00 
Mszą św. w intencji żoł-
nierzy 14 das - Garnizo-
nu Jarosław. Liturgii przewodniczył ks. archiprezbiter Andrzej 
Surowiec. Dalsza część uroczystości odbyła się na jarosławskim 
rynku. Po podniesieniu flagi państwowej i odśpiewaniu hymnu 
przyszedł czas na wręczenie odznaczeń i wyróżnień. Gwiazdą 
Iraku i Gwiazdą Afganistanu odznaczeni zostali żołnierze, którzy 
wyróżnili się nienaganną służbą w polskim kontyngencie woj-
skowym poza granicami państwa. Srebrne i Brązowe Medale 
„Za zasługi dla obronności kraju" otrzymali wybrani żołnierze w 
uznaniu zasług położonych w dziedzinie rozwoju i umacniania 
obronności Rzeczypospolitej Polskiej. Za długoletnią służbę w 
Wojsku Polskim wręczono medale „Siły Zbrojne w Służbie Ojczy-
zny". W tym dniu oprócz żołnierzy wyróżnione zostały również 
osoby cywilne. Burmistrz Andrzej Wyczawski oraz sekretarz Jan 
Biłas otrzymali medale pamiątkowe z okazji 20-lecia das. Me-
dal został przyznany w dowód wdzięczności za okazaną pomoc, 
włożony wysiłek w umacnianie wzajemnych relacji i rozwój jed-
nostki wojskowej. Natomiast pamiątkową odznaką 14 dywizjonu 
uhonorowany został m.in. Andrzej Jędrejko, Komendant Straży 
Miejskiej. Ponadto swoje odznaczenia wręczało Stowarzysze-
nia Kombatantów Misji Pokojowych ONZ; medale za zasługi dla 
Stowarzyszenia otrzymali zastępcy burmistrza Stanisław Misiąg 
i Bogdan Wołoszyn oraz sekretarz Jan Biłas. Potem przyszedł 
czas na przemówienia. Głos zabrał dowódca 14 das ppłk Ryszard 
Sugalski; o głębokich tradycjach żołnierskich Jarosławia mówił 
również burmistrz Andrzej Wyczawski. Podkreślił ponadto: „w 
tym szczególnym dniu pamiętajmy o polskich żołnierzach, któ-
rzy służbę pełnią poza granicami naszego kraju, z dala od ro-
dzinnego domu niosą nadzieje na pokój ludziom ogarniętym 
konfliktami zbrojnymi". Po okolicznościowych przemówieniach 
odczytano Apel Oręża Polskiego i uczczono pamięć poległych 
żołnierzy trzykrotną salwą honorową. Obchody zakończyła de-

Święto żołnierzy 

15 sierpnia 2013 - Święto Wojska Polskiego, 20 lat dywizjonu artylerii samobieżnej
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filada pododdziałów 14 das. W tym dniu, przez całe popołudnie 
na jarosławskim rynku odbywał się pokaz sprzętu wojskowego. 

Monika Polita
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24 lipca przypada Święto Policji ustano-
wione przez Sejm RP 18 lat temu. W tym 
roku jarosławska Komenda Powiatowa 
Policji zorganizowała obchody 1 sierp-
nia, podczas których 83 funkcjonariuszy 
otrzymało odznaczenia oraz awanse na 
wyższe stopnie służbowe. Obecny na 
uroczystości burmistrz miasta Andrzej 
Wyczawski przekazał gratulacje oraz po-
dziękowania za dotychczasową, owocną 
współpracę.

135 lat OSP Radymno
Może poszczycić się bogatą historią, grupą pięćdziesięciu 
ochotników oraz sprzętem, do którego dołączył nowy sa-
mochód ratowniczo-gaśniczy o wartości ponad 600 tys. zł. 8 
września jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Radymnie 
obchodziła jubileusz 135-lecia istnienia, połączony z VII Po-
wiatowymi Zawodami Drużyn Pożarniczych Jednostek OSP. 
Podczas głównych uroczystości Urząd Miasta Jarosławia re-
prezentował burmistrz Andrzej Wyczawski. 

Ochotnicza Straż Ogniowa w Radymnie zawiązuje się celem 
niesienia ratunku naszym współobywatelom, dla mia-
sta Radymna i najbliższej okolicy w wypadku pożaru dla 

ochrony ich życia i mienia - czytamy w pierwszym statucie OSO 
obowiązującym od 31 stycznia 1878 r. W 2013 roku przypada 135 
lat jednostki, której skład obecnie liczy 50 ochotników, w tym naj-
starszego z ponad 50-letnim stażem. W ramach jubileuszu wręczo-
no medale „Za zasługi dla pożarnictwa" oraz odznaki „Wzorowy 
Strażak", a najcenniejszym prezentem dla OSP był nowy samochód 
ratowniczo-gaśniczy o wartości 648 tys. zł.  W ramach obchodów 
zorganizowano także Powiatowe Zawody Drużyn Pożarniczych Jed-
nostek OSP. Publiczność przyciągnęły widowiskowe konkurencje, 

Tegoroczne obchody Święta Policji 
przypadały w 94. rocznicę powołania 
polskiej Policji Państwowej. W Jaro-

sławiu rozpoczęły się Mszą św. w kościele 
pw. Chrystusa Króla pod przewodnictwem 
kapelanów służb mundurowych ks. prałata 
ppłka Andrzeja Surowca i ks. mjra Tomasza Skupienia. Następnie 
uroczystości przeniosły się przed siedzibę Komendy Powiatowej 
Policji, gdzie 78 policjantów otrzymało awanse na wyższe stopnie 
służbowe. Ponadto 5 funkcjonariuszy zostało wyróżnionych przez 
Prezydenta RP oraz Ministra Spraw Wewnętrznych medalami i 
odznakami, które zostaną wręczone na Wojewódzkim Święcie 
Policji w Jaśle. Złotym Medalem „Za Długoletnią Służbę" zostali 
wyróżnieni: st. asp. Stanisław Panek oraz asp. sztab. Jan Potoniec, 
natomiast Medalem Srebrnym asp. sztab. Wojciech Mikłasz. Brą-
zowa Odznaka „Zasłużony Policjant" została przyznana asp. sztab. 
Arturowi Baranowi i asp. Krzysztofowi Czesnakowi. Komendant 
Powiatowy Policji mł. insp. Grzegorz Śmiech docenił także długo-
letnich pracowników cywilnych. Podziękowania za oddaną pracę 
otrzymali Maria Mroczka z 37-letnim stażem pracy - od 17 lat w 
jarosławskiej komendzie oraz Stanisław Szpila z 36-letnim stażem 
pracy - w Policji od 22 lat. Zaproszeni goście z okazji Święta Policji 
na ręce komendanta mł. insp. Grzegorza Śmiecha składali gratu-

lacje oraz życzenia. Burmistrz Miasta Jarosławia Andrzej Wyczaw-
ski w swoim wystąpieniu podkreślił niezwykle owocną i szeroką 
współpracę samorządu miejskiego z Policją Powiatową. Podzięko-
wał za dotychczasowe zangażowanie m.in. w program „Bezpiecz-
ny Jarosław", czy akcje pomagające w rozwiązywaniu problemów 
alkoholowych. - Współpraca trwająca wiele lat zacieśnia się i roz-
wija na wielu polach działania - mówił burmistrz A. Wyczawski. 
Dowodem tego jest podpisane w tym roku porozumienie, którego 
efektem są choćby mieszane patrole Policji i Straży Miejskiej. Na 
uroczystości obecni byli m.in.: parlamentarzyści, kapelani  służb 
mundurowych ks. prałat ppłk Andrzej Surowiec i ks. mjr Tomasz 
Skupień, Zastępca Podkarpackiego Komendanta Wojewódzkiego 
Policji insp. Andrzej Sabik, Burmistrz Miasta Jarosławia Andrzej 
Wyczawski,  przedstawiciele władz samorządowych, instytucji, 
służb mundurowych w tym Komendant Straży Miejskiej Andrzej 
Jędrejko oraz rodziny wyróżnionych policjantów. Muzyczną opra-
wę Święta Policji przygotowała Jarosławska Orkiestra Dęta „Lau-
date Dominum". 

Małgorzata Młynarska

A. Wyczawski: - Współpraca trwająca wiele lat zacieśnia się i rozwija na wielu polach działania.

Awanse i odznaczenia  
dla policjantów
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szczególnie ćwiczenia bojowe z którymi musiało się zmierzyć 19 
drużyn, w tym 5 w kategorii młodzieżowej. Nagrody najlepszym 
przed Urzędem Miasta wręczył m.in. burmistrz Jarosławia Andrzej 
Wyczawski, który na ręce Wacława Pirożka, burmistrza Radymna 
przekazał okolicznościowy grawerton z serdecznymi gratulacjami i 
życzenia z okazji jubileuszu. Ponadto w uroczystości uczestniczyli: 

parlamentarzyści, marszałek województwa podkarpackiego, sa-
morządowcy, wójtowie, służby mundurowe, przedstawiciele in-
stytucji oraz mieszkańcy miasta. Organizatorami obchodów jubile-
uszowych byli: Powiatowy Związek Ochotniczych Straży Pożarnych, 
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej, Starostwo Po-
wiatowe oraz Urząd Miasta Jarosławia. 

Małgorzata Młynarska

Straż Miejska obchodziła swoje święto
24 września burmistrz Andrzej Wyczawski i zastępca Bogdan 
Wołoszyn spotkali się ze strażnikami miejskimi. Okazją był ob-
chodzony kilka tygodni wcześniej „Dzień Straży Gminnej”. Pię-
ciu funkcjonariuszy zostało awansowanych na wyższe stopnie 
służbowe; burmistrz wręczył także nagrody i pochwałę. 

Święto potocznie nazywane „Dniem Strażnika Miejskiego" 
obchodzone jest w rocznicę uchwalenia ustawy z 1997 r., 
która określa zasady funkcjonowania służb powołanych 

w celu utrzymywania porządku publicznego i bezpieczeństwa 
ludzi, podlegających lokalnemu samorządowi. Jarosławska 
formacja została powołana w lipcu 1991 r. zarządzeniem ów-
czesnego burmistrza miasta, Stanisława Hajnusa. Obecnie jed-
nostka liczy 5 pracowników cywilnych obsługujących  monito-
ring wizyjny oraz  15 funkcjonariuszy, z których wczoraj pięciu 
zostało awansowanych na wyższe stopnie służbowe, trzech 
otrzymało nagrody 
pieniężne, a jeden 
pochwałę.  Wnio-
ski o przyznanie 
wyróżnień złożył 
Komendant Straży 
Miejskiej, Andrzej 
Jędrejko.

- Dziękuję za 
trudną i wy-

czerpującą pracę, 
za to że wkładacie 
tyle siły i serca żeby 
ją jak najlepiej wy-
konywać. Widzimy 
to po różnego ro-
dzaju działaniach, 
po współpracy z Po-

licją, a także jeśli chodzi o odzew mieszkańców - mówił przed 
wręczeniem wyróżnień burmistrz Andrzej Wyczawski. Zapewnił 
również o wsparciu  finansowemu pozwalającemu wprowadzić 
nowe formy działań prewencyjnych, wymianę sprzętu już wy-
służonego i zakup nowego. Do podziękowań dołączył zastępca 
burmistrza Bogdan Wołoszyn bezpośrednio nadzorujący pracę 
Straży Miejskiej. Wyraził uznanie, że 15 funkcjonariuszy po-
dejmuje zadania, które w innych miastach o zbliżonej liczbie 
mieszkańców wykonuje kilkudziesięciu strażników.
Dzień wcześniej, podczas obrad 56. sesji Rady Miasta Jaro-
sławia, zastępca komendanta Straży Miejskiej Janusz Sobejko 
przedstawił efekty pracy formacji w 2012 i do sierpnia 2013 
roku. Omówił problemy, z którymi strażnicy najczęściej się spo-
tykają, sposoby ich rozwiązywania, podkreślił główne obszary 
działalności, wskazał pozytywy, ale i zasygnalizował te zagad-
nienia, w których jednostka szuka lepszych rozwiązań w zakre-
sie szeroko rozumianego porządku publicznego. 

Małgorzata Młynarska
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Licząca siedem wieków figura Matki Bożej Bolesnej  
z Bazyliki OO. Dominikanów, 15 września 2013 r. otrzy-
mała nowe korony pobłogosławione przez papieża 
Franciszka. Rekoronacji słynącej cudami Figury, w 
obecności kilku tysięcy wiernych, dokonał na jarosław-
skim Rynku emerytowany ks. abp Tadeusz Gocłowski. 

Uroczystość Rekoronacji Figu-
ry Matki Bożej Bolesnej była 
zwieńczeniem trzydniowych 

obchodów jubileuszu 300-lecia kon-
sekracji Bazyliki OO. Dominikanów 
w Jarosławiu. 15 września, w przy-
padające tego dnia Święto MB Bole-
snej, na Rynku wokół słynącej cuda-
mi Pani Jarosławskiej, zgromadziło 
się kilka tysięcy wiernych. 

- W tysiącletniej historii 
miasta, dzisiejsza uroczy-
stość nabiera szczególnego 

wymiaru, szczególnego charakteru 
(...) Matka Boża Bolesna upomniała 
się od naszego pokolenia dla swe-
go Syna i dla siebie o złote korony 
nie tylko z kruszcu, niezwykle cen-
nych i pięknych kamieni, ale przede 
wszystkim o korony z wiary, o koro-
ny z miłości, o korony sprawiedliwo-
ści, o korony pięknej polskiej rodziny 
- mówił w homilii abp Tadeusz Go-
cłowski. Przypomniał również, że: - 
Dzisiejszy dzień skłania nas do przy-
wołania roku 1755, gdy dokonała 
się tu pierwsza uroczysta koronacja, 
niespełna 40 lat po koronacji Królowej Polski na Jasnej Górze.(...) 
Niełatwe były lata, które upłynęły od tamtego czasu i dziś Jaro-
sław przeżywa ponownie tę uroczystość. Po homilii Arcybiskup 
poświęcił korony, następnie razem z przeorem o. Lucjanem Sob-
kowiczem dokonał uroczystej koronacji Piety. Przed ukoronowa-
ną już Figurą w imieniu wszystkich zgromadzonych, burmistrz 
Andrzej Wyczawski odczytał „Akt zawierzenia miasta Jarosławia 
MB Bolesnej" polecając Jej opiece wszystkich mieszkańców. Na 
zakończenie liturgii za dar modlitwy dziękował zgromadzonym 
ks. bp senior Bronisław Dembowski z diecezji włocławskiej; głos 
zabrał także marszałek województwa podkarpackiego Włady-

sław Ortyl, który podkreślił nie-
zwykłą rangę tego wydarzenia w 
życiu parafii i wszystkich człon-
ków Kościoła Katolickiego. 

- Do cudownej figury mo-
dlą się setki wiernych, 
którzy przybywają do niej 
każdego dnia ze swoimi 
sprawami, prosząc Mat-

kę Bożą o łaskę i szukając u niej 
pocieszenia. Jestem przekonany, 
że dziś, w dobie kryzysu warto-
ści, którym hołdował i nadal hoł-
duje Kościół, Bazylika i cudowna 
figura Matki Bolesnej z Jezusem 
będzie symbolem odwołującym 
się do tych podstawowych war-
tości - mówił marszałek. 
Z kolei o. prowincjał Krzysztof 
Popławski podziękował burmi-
strzowi za pomoc w przygotowa-
niu tej wyjątkowej uroczystości 
oraz zapewnił wszystkich zgro-
madzonych o swojej modlitwie. 
W uroczystości wzięli udział: 
duchowni z archiprezbiterem ja-
rosławskim ks. prałatem Andrze-
jem Surowcem i ks. dziekanem 

Janem Jagustynem, dominikanie z profincjałem o. Krzysztofem 
Popławskim na czele, parlamentarzyści, marszałek wojewódz-
twa podkarpackiego Władysław Ortyl z małżonką, władze po-
wiatu, burmistrz Jarosławia Andrzej Wyczawski, zastępcy burmi-
strza Stanisław Misiąg i Bogdan Wołoszyn, sekretarz miasta Jan 
Biłas, przedstawiciele jarosławskiej Uczelni z rektorem prof. Wa-
cławem Wierzbieńcem, przedstawiciele instytucji, służby mun-
durowe, radni oraz kilka tysięcy wiernych z całej Polski. Oprawę 
liturgii przygotował Reprezentacyjny Chór Mieszany „Jarosław" 
pod batutą dr. Andrzeja Jakubowskiego oraz Jarosławska Orkie-
stra Dęta „Laudate Dominum". 

Małgorzata Młynarska

Rekoronacja na Rynku15 września 2013 r.
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Rekoronacja, którą przeżywaliśmy 15 
sierpnia 2013 r. nawiązuje do uroczy-
stości z 1755 r. - pierwszej koronacji 

również na Rynku i przeniesienia figury ulica-
mi miasta do Bazyliki. Powodem powstania 
nowych koron dla słynącej cudami Piety sta-
ło się niecodzienne wydarzenie z 28 grudnia 
2012 r., kiedy to podczas jednej z porannych 
Mszy św. poprzednie korony spadły z głów 
Maryi i Jezusa do wewnętrznej niszy ołtarzo-
wej. Wierni odczytali to jako znak i zaczęli w 
darze przynosić cenne dla siebie przedmioty 
ze srebra i złota, dzięki czemu Pieta mogła 
otrzymać nowe korony. Zaprojektował je i 
wykonał Olgierd Stopiński mistrz złotnictwa 
z Warszawy. Oprócz 2,5 kg srebra i złota do 
ich wykonania artysta wykorzystał także ka-
mienie szlachetne: brylanty, ametysty, rubi-
ny, perły i kryształy górskie. 

Małgorzata Młynarska

Z okazji Rekoronacji Figury Matki Bożej 
Bolesnej, a zarazem 300-lecia Bazyliki OO. 
Dominikanów Poczta Polska przygotowała 
okolicznościowy stempel, sfinansowany 
przez Burmistrza Miasta Jarosławia.  

Wydanie okolicznościowego stempla 
oraz kartki pocztowej upamiętniają-
cych to wydarzenie było inicjatywą 

Zarządu Oddziału Polskiego Związku Filatelistów 
w Jarosławiu. Projektantem zarówno stempla 
jak i kartki jest filatelista, wystawca – Julian Ba-
łuch. Stempel wydany został z datą 13.09.2013. 
To data historyczna, dokładnie 300 lat wcześniej 
konsekrowana była Bazylika OO. Dominikanów 
w Jarosławiu. Na pieczęci widnieją zabytkowe 
wieże Bazyliki oraz herb Jarosławia. Natomiast 
kartka pocztowa przedstawia figurę Matki Bożej 
ze zdjętym z krzyża ciałem Chrystusa. Postacie 
ozdobione są już nowymi koronami. W dniu 
Rekoronacji Poczta Polska przygotowała spe-
cjalne stoisko przy Bazylice OO. Dominikanów, 
gdzie można było zakupić pamiątkową kartkę i 
odcisnąć stempel. Na prośbę Zarządu Oddziału 
Polskiego Związku Filatelistów w Jarosławiu oko-
licznościowy datownik używany był przez pocztę 
w obiegu krajowym i zagranicznym. Od 14 wrze-
śnia do 10 października stempel był nabijany 
na specjalne życzenie klientów w jarosławskim 
Urzędzie Pocztowym, przy ul. Jana Pawła II. 
Sponsorem stempla był Burmistrz Miasta Jaro-
sławia.

Okolicznościowy  

stempel  
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Budowa Roku Podkarpacia 2012  
Budynek wielorodzinny Jarosławskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. przy ul. 
ks. Jakuba Makary został wyróżniony nagrodą pierwszego stopnia, a także tytułem Budowa Roku 
Podkarpacia 2012 w kategorii Obiekty Mieszkalne. 

Kapituła konkursu doceniła w budynku wielorodzinnym jaro-
sławskiego TBS-u atrakcyjną formę architektoniczną i wyso-
ką jakość wykonanych robót. Wyróżniony budynek posiada 

pięć kondygnacji nadziemnych i rozbudowaną kondygnację pod-
ziemną, w której mieści się garaż z 64 miejscami parkingowymi 
oraz komórki lokatorskie. Bryła jest tak zaprojektowana, że tworzy 
dziedziniec przeznaczony do celów rekreacyjnych. Parter budynku 
stanowi siedzibę Miejskiej Biblioteki Publicznej oraz JTBS-u. Na 
pozostałych kondygnacjach znajdują się 63 mieszkania dostępne z 

czterech klatek schodowych wyposażo-
nych w windy osobowe. Organizatorami 
konkursu byli: Polski Związek Inżynierów  
i Techników Budownictwa Oddział w 
Rzeszowie i Podkarpacka Okręgowa Izba 
Inżynierów Budownictwa. Współorga-
nizatorami byli: Polskie Zrzeszenie Inży-
nierów i Techników Sanitarnych Oddział 
Podkarpacki, Stowarzyszenie Inżynierów 

i Techników Komunikacji RP 
Oddział w Rzeszowie oraz 
Związek Mostowców Rze-
czypospolitej Polskiej Od-
dział Rzeszowsko-Lubelski. 
Honorowy patronat nad 
konkursem objęli: Marszałek 
Województwa i Wojewoda 
Podkarpacki. 

Ewa Kłak-Zarzecka

Narodowe czytanie  
Miejska Biblioteka Publiczna włączyła się w ogólnopolską 
akcję „Narodowego czytanie dzieł Aleksandra Fredry” za-
inicjowaną w ubiegłym roku przez Prezydenta RP. 6 wrze-
śnia, każdy mógł przeczytać ulubiony fragment lub posłu-
chać ciekawych interpretacji w wykonaniu aktorów teatru 
„Bacalaureus". Wydarzeniu patronował Burmistrz Miasta 
Jarosławia. 

Gdzie można znaleźć lepsze miejsce do czytanie dzieł Alek-
sandra Fredry, jeśli nie w bibliotece noszącej od 15 lat jego 
imię! 6 września, w ramach ogólnopolskiej akcji  „Narodo-

wego czytania dzieł Aleksandra Fredry" można było przypomnieć 
sobie największe dzieła komediopisarza i poety pochodzącego z 
Surochowa k. Jarosławia.  W godz. 10.00-17.00 Miejska Biblioteka 
Publiczna im. A. Fredry  przygotowała specjalny program zarów-
no dla dzieci jak i dorosłych. Głośne czytanie oraz inscenizacje 
bajek prowadzili aktorzy teatru „Baccalaureus": Dorota Białek, 
Adam Stelczyk, Zdzisław Okopski, Renata Chlebowska, Czesława 
Lis, Jadwiga Limowska, Lucjan Oronowicz. Aktorzy wystąpili tak-
że w spektaklu „Z jakim przystajesz, takim się stajesz" w reżyserii 
Barbary Płocicy. Dodatkowo 7 września przygotowano projekcje 
fragmentów teatralnych i filmowych adaptacji dzieł A. Fredry oraz 
wystawy. - Z wielką przyjemnością uczestniczymy w ogólnopol-

skiej akcji „Narodowego czytania dzieł Aleksandra Fredry". W tym 
roku mija 220. rocznica tego wielkiego poety i komediopisarza. Z 
tej okazji przygotowaliśmy cały cykl głośnego czytania i jesteśmy 
przekonani, że przypomnienie utworów Aleksandra Fredry, jego 
pięknej polszczyzny i ponadczasowego dowcipu, będzie dla nas 
wszystkich niezapomnianą lekcją literatury polskiej - mówiła Elż-
bieta Tkacz, dyrektor MBP. Jarosław znalazł się w gronie kilkuset 
miast w Polsce, które włączyły się do akcji. 

  Małgorzata Młynarska
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50 lat razem
10 września w sali ślubów Urzędu Stanu Cywilnego miała 
miejsce wyjątkowa uroczystość. Piętnaście par, które prze-
żyły w jednym związku małżeńskim 50 lat odebrało z rąk 
Zastępcy Burmistrza Miasta Jarosławia Bogdana Wołoszy-
na „Medale za Długoletnie Pożycie Małżeńskie”. 

Te 50 lat to symbol wierności i miłości rodzinnej, zrozumie-
nia; piękny wzór dla tych wszystkich, którzy dziś decydują się 
wiązać węzłem małżeńskim - tak powitała Jubilatów Barbara 

Bąk, kierownik Urzędu Stanu Cywilnego. Małżeństwa świętują-
ce 50 i więcej wspólnie przeżytych lat nagradzane są w naszym 
kraju specjalnym odznaczeniem -  „Medalem za Długoletnie Poży-
cie Małżeńskie" przyznawanym przez Prezydenta RP na wniosek 
wojewody. W tym dniu Złote Gody świętowali: Zbigniew i Bożena 
Biliński, Jan i Janina Budziński, Kazimierz i Zofia Chmura, Włodzi-
mierz i Aniela Diak, Stanisław i Maria Gujda, Tadeusz i Joanna Ju-
cha, Stefan i Maria Mazerant, Franciszek i Irena Ruchel, Andrzej i 
Zofia Skiba, Tadeusz i Teresa Stęchły, Stanisław i Izabela Teleśnicki, 

18 lipca 1913 r. urodziła się Maria Bidny, mieszkanka Jaro-
sławia, która w tym roku świętowała setne urodziny. Ta-
kiego jubileuszu, który daje możliwość oceny świata z per-
spektywy wielu pokoleń i zrozumienia prawdziwego sensu 
ludzkiej egzystencji, dostępują tylko nieliczni. W dniu uro-
dzin życzenia Jubilatce złożyli przedstawiciele Urzędu Mia-
sta Jarosławia. 

Stulatkę odwiedzili zastępcy burmistrza: Bogdan Wołoszyn  
i Stanisław Misiąg oraz sekretarz miasta Jan Biłas. - Stulecie 
urodzin to wielkie wydarzenie nie tylko dla Pani, ale także  

i dla naszego miasta. Dziś, chciałem złożyć podziękowania za te 
sto lat życia, za Pani pracę zawodową, zaangażowanie na rzecz 
miasta. Przez te lata przeżyła Pani wiele chwil szczęśliwych, ale  
i wiele chwil grozy. Życzymy, by każdy kolejny dzień był pełen słoń-
ca, jak ten dzisiejszy - mówił Bogdan Wołoszyn. Z okazji tak zacne-
go jubileuszu przedstawiciele Urzędu Miasta Jarosławia, w obec-
ności rodziny i przyjaciół przekazali Jubilatce list gratulacyjny od 
burmistrza Andrzeja Wyczawskiego, kwiaty oraz upominki. Maria 
Bidny otrzymała również dyplom uznania od Zarządu Okręgowego 
Związku Kombatantów RP i byłych Więźniów Politycznych w Prze-
myślu, jako członkiki Koła Miejskiego ZKRPiBWP w Jarosławiu. Pod-
czas uroczystego spotkania został wzniesiony toast lampą szampa-
na za Jubilatkę, nie mogło zabraknąć również urodzinowego tortu. 

Pani Maria Honorata Bidny z domu Sawicka urodziła się 18 lipca 
1913 r. w Białym Kamieniu (obecnie obwód lwowski). W 1944 r. 
zawarła związek małżeński z Franciszkiem Bidnym i zamieszkała w 
Jarosławiu. W małżeństwie przeżyła 47 lat. 100-latka pytana o re-
ceptę na długowieczność odpowiedziała, że to przede wszystkim 
radość z życia, ale zgromadzeni członkowie rodziny dodali, że pani 
Maria jest trzecią 100-latką w rodzinie. Jej matka przeżyła 104 lata. 
Jubilatka cieszy się bardzo dobrą pamięcią, czyta bez okularów na-
wet drobny druk i jeszcze sama radzi sobie z igłą i nitką. Podczas 
spotkania pani Maria wspominała lata pierwszej wojny św., zwłasz-
cza ucieczkę z terenów obecnej Ukrainy do Przemyśla, do babci. 
Mówiła także o czasach drugiej wojny św. i przeprowadzce w 1944 
r. do Jarosławia. Serdecznie gratulujemy tak pięknego jubileuszu, 
życzymy dobrego zdrowia oraz kolejnych, spokojnych i pogodnych 
lat w życzliwości i wdzięczności bliskich. 

Małgorzata Młynarska

Najstarszej 
jarosławiance...

Edward i Teresa Walawender, Mieczysław i Danuta Woźniak, Józef 
i Bronisława Żuk. Natomiast Diamentowe Gody obchodzili: Ma-
rian i Maria Dybas. Wraz z życzeniami zastępca burmistrza wręczył 
medale, dyplomy i kwiaty. W imieniu burmistrza Andrzeja Wy-
czawskiego zastępca Bogdan Wołoszyn złożył również serdeczne 
gratulacje i podziękowania Jubilatom. - Stworzyliście fundament, 
podwaliny pod nowe rodziny. Pokazaliście następnym pokoleniom 
mieszkańców Jarosławia, jak należy wypełniać swoje małżeńskie 
zobowiązania - dodał zastępca burmistrza. Miłym, muzycznym 
akcentem był występ solistki MOK Justyny Wota pod kierunkiem 
Wiktora Maruta. Nie mogło zabraknąć również symbolicznej lamp-
ki szampana. Monika Polita
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Podczas trwającego przez tydzień festiwalu zabrzmiała mu-
zyka europejska sprzed kilkuset lat. W tegorocznej edycji 
imprezy wystąpił m.in. wybitny francuski muzyk i śpiewak 
Marcel Peres, chorwacki zespół Ensemble Brevis i niemiec-
ki zespół Ensemble Sarband z gościnnym udziałem muzy-
ków tureckich. Festiwal zakończył się 25 sierpnia, niedziel-
ną uroczystą XVIII-wieczną mszą z rękopisów sanktuarium 
maryjnego w Gidlach. 

W Jarosławiu już od 21 lat w pełny tydzień sierpnia odby-
wa się Festiwal Muzyki Dawnej "Pieśń Naszych Korzeni". 
To jedna z nielicznych tego typu imprez w Europie. Te-

matem tegorocznej edycji festiwalu były psalmy. Łącznie wystąpiło 
około stu artystów. Przed festiwalową widownią na koncercie inau-
guracyjnym wystąpił Bornus Consort, czołowy polski zespół wokal-
ny specjalizujący się w muzyce dawnej, który wykonał Melodie na 
Psałterz polski Mikołaja Gomółki z 1580r. skomponowane do tłu-
maczeń psalmów biblijnych Jana Kochanowskiego. Wybitny muzyk 
i śpiewak, badacz muzyki dawnej Marcel Pérès wystąpi w trakcie 
drugiego dnia festiwalu. Artysta podczas występu w jarosławskiej 
Kolegiacie zaprezentował Psalmodię łacińską i kantylację Pisma 
Świętego. Kolejnego dnia niemiecka grupa Sarband przypomniała 
utwory Wojciecha Bobowskiego, jednej z najważniejszych postaci 
w muzyce osmańskiej XVII wieku. Zespół wykonał utwory z jego 
psałterza znanego jako "Mezmurlar". Nieszpory polskie tradycyjne 
z psałterza Franciszka Karpińskiego zabrzmiały w środę w kościele 
św. Mikołaja. W tym dniu przed publicznością zaprezentował się 
śpiewak Adam Strug wraz z zespołem Monodia Polska. Psalmy he-
brajskie i canzony instrumentalne barokowego kompozytora Salo-
mone Rossiego znalazły się w programie czwartkowego koncertu, 
zaprezentował je polski zespół Ars Cantus. Wykonał on muzykę sy-
nagogalną Rossiego ze zbioru "HaShirim asher liShlomo". Litewski 
zespół Ensemble Brevis i ukraińska grupa Chorea Kozacka wystąpi-
ła 23 sierpnia w kościele św. Mikołaja. W ostatni wieczorny koncert 
tegorocznej imprezy rozbrzmiało monumentalne dzieło Claudia 
Monteverdiego z 1610 roku, "Vespro della Beata Vergine". Wystą-
piła wówczas Barokowa Orkiestra Wyszehradzka, grupa Sonatores 
Pannoniae i zespół Contrasto Armonico, towarzyszył im amator-
ski Chór Festiwalowy. Na zakończenie imprezy, w niedzielę rano, 
drugi Chór Festiwalowy, złożony także z festiwalowej publiczności, 
zaśpiewał XVIII-wieczną mszę z rękopisów sanktuarium maryjnego 
w Gidlach. Organizatorem wydarzenia było Stowarzyszenie Muzy-
ka Dawna w Jarosławiu. – Tegoroczna edycja Festiwalu przeszła 
już do historii. Chciałbym podziękować wszystkim, którzy przyczy-
nili się do jego organizacji. Bez wsparcia konkretnych instytucji i 
osób Festiwal nie miałby szans na powodzenie. W imieniu naszego 
Stowarzyszenia serdecznie dziękuję Urzędowi Miasta Jarosławia, 
Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Urzędowi Woje-
wództwa Podkarpackiego, Narodowemu Centrum Kultury, Między-
narodowemu Funduszowi Wyszehradzkiemu, Ambasadzie Turcji w 
Warszawie, Włoskiemu Instytutowi Kultury, Fundacji Hereditas Pro 
Futuro, a także Polskiemu Górnictwu Naftowemu i Gazownictwu, 
Restauracji Azjatyckiej Thu-Do, firmie Luxoft Polska Sp. z o. o. – 
podsumowuje Piotr Kaplita. 

Monika Polita

 Muzyki Dawnej
Festiwal
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Od 6 do 12 września jarosławianie mogli uczestniczyć w 
Festiwalu Kultury Kresowej, który organizowany był w na-
szym mieście po raz piąty. W programie imprezy znalazły 
się między innymi kiermasze, degustacje potraw regional-
nych i biesiady, koncerty tradycyjnej muzyki ormiańskiej, 
żydowskiej i polskiej. Gwiazdą tegorocznej edycji Festiwalu 
była Alicja Majewska. 

Piąta edycja imprezy ob-
fitowała w liczne atrak-
cje. Tradycyjnie już na 

jarosławskim Rynku można 
było degustować regional-
ne potrawy, a także zapo-
znać się z etapami tworze-
nia przedmiotów rękodzieła 

artystycznego. W trakcie 
imprezy z koncertem wystą-

pili: koncentrujący się wokół 
muzyki bałkańskiej zespół Aksak 

Balkan Trio - popularyzatorzy wielo-
barwnych, etnicznych brzmień z Europy 

Południowo-Wschodniej; zespół Klezmafour, tworzący muzykę 
głęboko zakorzenioną w żydowskim folklorze; założony w 2000 
roku w Sanoku zespół Widymo, który jak sam mówi o swojej twór-
czości „to muzyka ludzi z Gór Słonych na głosy i historie o tym, co 
było i co się staje". Zespół zaklina świat wielogłosem osobowości, 

kultur i obrządków. Zaprezentował się również Męski Zespół Wo-
kalny „Kairos", jeden z nielicznych zespołów w Polsce wykonują-
cy piękną i tajemniczą muzykę kościołów Wschodu. W Jarosławiu 
zespół przedstawił liturgię ormiańską. Uczestnicy Festiwalu mogli 
wysłuchać ponadto łagodnych ballad o zachwycie życiem w wy-
konaniu krakowskiego poety Pawła Orkisza; Zespołu Estradowego 
Białoruskiej Pieśni Ludowej „Kalinka" wykonującego utrzymane w 
nowoczesnej konwencji utwory w języku białoruskim, ukraińskim, 
rosyjskim i polskim. Zaśpiewała także Luba Skyba, mieszkająca w 
Żółkwi na Ukrainie laureatka wielu festiwali. Z wykładem „Perły 
Wołynia" wystąpił Tomasz Kuba Kozłowski, „lwowski syn, wnuk i 
prawnuk", gość poprzednich edycji Festiwalu, który swymi barw-
nymi opowieściami jak nikt inny potrafi zabrać słuchacza do świata 
Kresów. Jarosławianie mogli wysłuchać również wspaniałego reci-
talu Alicji Majewskiej, przy akompaniamencie Włodzimierza Kor-
cza z udziałem Skrzyżowskiego Chóru Kameralnego. Artystka była 
gwiazdą tegorocznej edycji Festiwalu. Sala Miejskiego Ośrodka 
Kultury, w której odbywał się koncert pękała w szwach, nic dziw-
nego, piosenki Majewskiej i Korcza są ponadczasowe. Jako klasyka 
polskiej piosenki estradowej cieszą się dziś równie wielką popu-
larnością, co kiedyś. Widzowie mogli usłyszeć takie przeboje jak: 
"Odkryjemy miłość nieznaną", "Być kobietą", czy "Jeszcze się tam 
żagiel bieli". V Międzynarodowy Festiwal Kultury Kresowej zorga-
nizowali: Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-
Wschodnich, Centrum Kultury i Promocji w Jarosławiu, Miejski 
Ośrodek Kultury w Jarosławiu. Wydarzenie było współfinansowa-
ne z budżetu miasta Jarosławia. 

Monika Polita

W sobotę, 31 sierpnia mieszkańcy Jarosławia w rytmie mu-
zyki pożegnali wakacje. Imprezę zorganizował Burmistrz 
Miasta Jarosławia i Miejski Ośrodek Kultury. 

Na pożegnanie tegorocznych wakacji na scenie usytuowanej 
na Rynku wystąpili soliści z Klubu 5 Batalionu Strzelców 
Podhalańskich w Przemyślu, Szkoła Tańca TAKT Marzeny 

Przytockiej, soliści oraz zespoły taneczne z Miejskiego Ośrodka 

Pożegnaliśmy wakacje

Kultury i Powiatowego Ogniska Baletowego. Zaprezentował sie 
również zespół The Friends z Krosna. A gwiazdą wieczoru był ze-
spół BABYLON, który zaśpiewał największe przeboje legendarnej 
grupy BONEY M. Imprezę poprowadziła Janina Suchożak, główny 
instruktor MOK. Organizatorzy nie zapomnieli również o najmłod-
szych widzach, dla których przygotowali: zjeżdżalnię, kule wodne, 
trampolinę, Bungee run, plac zabaw. 

Monika Polita
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Na Dziedzińcu…
Zakończył się III Jarosławski Przegląd Teatrów Amatorskich 
„Na Dziedzińcu…”. W dniach 13-15 września 2013 r. do 
naszego miasta zawitały teatry z Lublina, Rzeszowa, Biel-
ska-Białej, Krosna, Łęczycy, Brzozowa, Chełma i Rudy-Huty. 
Trzy spektakle zaprezentowali gospodarze: „Teatr Jednego 
Aktora – Plaster” i „Teatr Sceny MOK” z Jarosławia. 

Idea stworzenia przedsięwzięcia, które na stałe wpisze się do 
kalendarza kulturalnego miasta, powstała 3 lata temu. Przegląd 
z powodzeniem kontynuuje tradycje, cieszących się dużą popu-

larnością, teatrów ulicznych organizowanych przez Miejski Ośro-
dek Kultury w Jarosławiu. W tym roku królował teatr tańca i scena 
plastyczna. Podczas inauguracji 13 września w sali widowiskowej 
MOK mogliśmy obejrzeć spektakle „Ptam", „Marzyciel", „Żywot" 
i „Kordelię" w wykonaniu teatrów: „Młode Dzielne Kuropatwy" z 
Rzeszowa, „Jednego Aktora-Plaster" z Jarosławia, „Gravite" z Łę-
czycy oraz „Bestia" z Brzozowa. W kolejnych dniach młodzi aktorzy 
wystąpili na dziedzińcu Kamienicy Gruszewiczów, Rynek 6. Publicz-
ności zaprezentowały się teatry: „S.tr.a.c.h." z Krosna, jarosławska 
„Scena MOK", „Oko" z Rudy-Huty, „Post" z Lublina, „Samaya" z 
Bielska-Białej oraz „I.t.d..." z Krosna oraz „Hesperydy" w spekta-
klach: „Performance cieni", „Żywoty św. osiedlowych", „Przez ży-

„Dookoła Ratusza” 

4 filmy z Jarosławiem w roli głównej i kilkanaście prac ma-
larskich, to efekt pracy 24 uczestników IX Warsztatów Ar-
tystycznych „Dookoła Ratusza", które odbyły się w dniach 
9-18 lipca 2013 r. Ich organizatorem był Zespół Szkół Pla-
stycznych w Jarosławiu przy współpracy Urzędu Miasta 
Jarosławia, Centrum Kultury i Promocji oraz Państwowej 
Wyższej Szkoły Filmowej Telewizyjnej i Teatralnej w Łodzi.

Uczniowie i absolwenci jarosławskiego „Plastyka" oraz stu-
denci łódzkiej Szkoły Filmowej mieli 10 dni, żeby zmierzyć 
się z tegorocznym tematem warsztatów. Rynek już wielo-

krotnie był obiektem zainteresowania fotografów, malarzy, czy fil-
mowców, pojawiał się też na wcześniejszych spotkaniach artystycz-
nych, jednak za każdym razem można odkryć w nim coś nowego. 

cie", „Do Re My Kla", „Słoneczna Dominikana", „Fireshow", „Lot", 
„Słowa", „Wyspa żywiołów" oraz debiutujący spektakl „Budowa-
łam barykadę". 15 września gościem Przeglądu był Henryk Hry-
niewicki - lalkarz, scenograf, aktor rzeszowskiego teatru „Maska" 
oraz twórca teatru „Namno", który przygotował dwa spektakle dla 
najmłodszych oraz widowni pełnoletniej, prowadził także warszta-
ty teatralne. Przyszłoroczna edycja zostanie wzbogacona o gazetkę 
festiwalową z prezentacjami spektakli oraz dokonań występują-
cych teatrów. 

  Małgorzata Młynarska

Sięgając do różnych skojarzeń i przekładając je 
na różne formy wypowiedzi, uczestnicy po raz 
kolejny stworzyli ciekawe kreacje. Pod okiem 
prof. dra hab. Krzysztofa Rynkiewicza powsta-
ły cztery etiudy filmowe: „Animowany Jaro-
sław", „Jarosław jest energią", „Kalejdoskop", 
„Rynek" - autorstwa samego wykładowcy 
PWSFTViT oraz dodatkowo „Kronika plenero-
wa" podsumowująca warsztaty. Filmy zostały 
zaprezentowane 18 lipca w jarosławskim Kinie 
Ikar. Co roku działaniom filmowym towarzyszy 
również plener malarski, do udziału w którym 
wybierani są uczniowie i absolwenci ZSP. Tym 
razem założeniem organizatorów było reali-
styczne podejście do tematu, a powstałe prace 
- nie tylko malarskie - można oglądać jeszcze 
do 18 sierpnia w holu Centrum Kultury i Pro-
mocji. Nad grupą plastyczną czuwał Henryk 
Cebula - kierownik szkolnej sekcji malarskiej, 
który 24 lipca podczas otwarcia wystawy po-
plenerowej w CKiP wręczył nagrodę uczestni-
kowi warsztatów, Eliaszowi Dyrow. Uczeń ZSP 
otrzymał indywidualne wyróżnienie od profe-
sorów PWSFTviT w Łodzi. IX Warsztatom Arty-

stycznym towarzyszyło nowe logo, zaprojektowane przez Paulinę 
Wojnar - absolwentkę ZSP. Poza nią „Plastyk" w tym roku zepre-
zentowali: Benjamin Sierkowski, Eliasz Dyrow, Bernadeta Banaś, 
Renata Strumiłło, Sylwia Szczębara, Adam Łuszczyk, Bartosz Cebu-
la, Monika Chodur, Henryk Cebula. Natomiast PWSFTviT: prof. dr 
hab. Krzysztof Rynkiewicz, dr Jacek Rokosz, mgr inż. Jacek Nizel, 
Alicja Palechowska, Piotr Hoang-Ngoc, Kacper Zamarło, Andrzej 
Jobczyk, Natalia Dziedzic, Beata Kurek Aleksandra Wit Agata Mia-
nowska, Aleksandra Kucaj, Katarzyna Melnyk, Artur Hanaj. Warsz-
taty są twórczymi spotkaniami, których celem jest integracja jaro-
sławskiej młodzieży z zaprzyjaźnionymi uczelniami artystycznymi. 
Poza łódzką Szkołą Filmową, która od samego początku jest obec-
na na Warsztatach, Jarosław odwiedzili do tej pory studenci m.in. 
z Katowic, Krakowa, czy Łodzi. Organizatorzy już przygotowują się 
do przyszłorocznych - jubileuszowych spotkań, na które nie braku-
je ciekawych pomysłów.   

  Małgorzata Młynarska
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O kulturze i edukacji
„Kultura i edukacja podstawą współistnienia i rozwoju 
miast. Katalonia jako przykład" - to tytuł międzynarodo-
wej konferencji naukowej zorganizowanej 9 września przez 
PWSTE w Jarosławiu, Muzeum-Kamienicę Orsettich, Urząd 
Miasta oraz Stowarzyszenie Catalunya Polska. Zaproszo-
nym gościom z Hiszpanii burmistrz Andrzej Wyczawski 
przybliżył walory naszego miasta. Inicjatorką „dnia ka-
talońskiego" w Jarosławiu była Małgorzata Podgórska ze 
Stowarzyszenia Catalunya Polska.

Ważnym czynnikiem istnienia jarosławskiej Uczelni 
jest współpraca międzynarodowa, wymiana myśli 
naukowych i doświadczeń, realizacja różnych przed-

sięwzięć w zakresie współdziałania na bazie kształtowania 
procesów edukacyjnych, kulturowych oraz wzajemnego po-
znawania tradycji i obyczajów. Przykładem takiej współpracy 
była konferencja naukowa zorganizowana 9 września. Uczest-
niczyli w niej zaproszeni goście i prelegenci z Hiszpanii, Prezes 
Stowarzyszenia Catalunya Polska Juli Carbo, należąca do Sto-
warzyszenia Małgorzata Podgórska - inicjatorka wydarzenia, 
poseł Tomasz Kulesza, burmistrz miasta Andrzej Wyczawski, 
dyrektor Muzeum-Kamienicy Orsettich Jarosław Orłowski, na-
czelnik Wydziału Kultury, Turystyki i Promocji Miasta Joanna 
Mordarska, kadra pedagogiczna Uczelni, dyrektorzy i młodzież 
szkół ponadgimnazjalnych. Konferencję otworzył prof. nadzw. 
dr hab. Czesław Lewicki - prorektor ds. dydaktycznych. W 
pierwszej części referat dotyczący rozwoju miast na przykła-
dzie Barcelony wygłosił prof. Joan Miquel Pique z Otwartego 
Uniwersytetu Katalonii. Z kolei historię Uczelni, jej rolę w prze-
strzeni Jarosławia, powiatu i regionu oraz plany na przyszłość 
przybliżył doc. dr Krzysztof Rejman - prorektor ds. studenckich, 
natomiast burmistrz Andrzej Wyczawski zaprezentował Kata-
lończykom walory naszego miasta związanego z tradycjami 
handlowymi. Odniósł się także do mijającej perspektywy unij-

nej oraz kolejnej 2014-2020 dającej nowe możliwości. 
- Cieszę się, że Uczelnia włączyła się w organizację bar-
dzo ważnego spotkania, które pokazuje jak w łatwy, a 

zarazem profesjonalny sposób nawiązać istotne kontakty. My-
ślę, że można znaleźć wspólny obszar współpracy z naszymi go-

śćmi z Katalonii - mówił burmistrz miasta. Podkreślił również, że 
tego rodzaju konferencje do doskonały moment do rozpoczęcia 
rozmów, których finałem w przyszłości być może będzie zawar-
cie partnerstwa z ponad 39-tysięcznym miastem Vic położonym 
ok. 61 km od Barcelony. W drugim panelu wykłady dotyczyły 
relacji uniwersyteckich oraz tworzenia sieci uniwersyteckich, a 
zakończeniem konferencji było międzynarodowe spotkanie w 
Muzeum-Kamienicy Orsettich.

Małgorzata Młynarska

Kataloński dzień
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Prezentacja miasta przez burmistrza Andrzeja Wyczawskiego. Po prawej: Jarosław Orłowski, dyrektor Muzeum-Kamienicy Orsettich - współorganizator spotkania z Katalończykami.
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9 września w naszym 
mieście przebywali go-
ście z Katalonii. Przed 
południem odbyła się 
konferencja naukowa, 
natomiast wieczorem w 
Muzeum-Kamienicy Or-
settich otwarta została 
wystawa Nani Navarro, 
młodej hiszpańskiej ar-
tystki. Wcześniej goście 
z Katalonii spotkali się z 
burmistrzem Andrzejem 
Wyczawskim. 

Podobnie jak w PWSTE, tak również i w Muzeum tema-
tem przewodnim była Katalonia. Wieczorne spotkanie 
rozpoczęło się recytacją poematu „Rozmowa Czarnych 

Madonn, polskiej i katalońskiej" przez Jarosława Orłowskie-
go, dyrektor Muzeum oraz Juli Carbo, prezesa Stowarzyszenia 
Catalunya Polska. Zaprezentowany poemat napisał w 1939 r. 
były burmistrz Barcelony, Carles Pi i Sunyer. Utwór przedsta-
wia rozmowę dwóch Czarnych Madonn - polskiej i kataloń-
skiej. Opowiada o podobieństwach losów obu narodów. Po 
tym otwarta została wystawa młodej artystki Nani Navarro, 
która jak sama o sobie mówi: „zgodnie z impulsywnym i 
niecierpliwym charakterem, moje dzieła są żywe, dowcip-
ne o spontanicznej aparycji". Zaprezentowane w Jarosła-
wiu obrazy to malarstwo na blasze przedstawiające budze-
nie się matki natury. Na zakończenie wieczoru odbyła się 
prezentacja produktów regionalnych polskich, hiszpańskich 
i katalońskich. W uroczystości uczestniczył burmistrz An-
drzej Wyczawski. Natomiast wcześniej burmistrz spotkał się 
Małgorzatą Podgórską - inicjatorką wizyty Katalończyków w 
Jarosławiu, Juli Carbo - prezesem Stowarzyszenia Catalunya 

Sztuka i smaki hiszpańskie
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Kataloński dzień

Polska, prof. Joan Miquel Pique z Otwartego Uniwersytetu Ka-
talonii, Nani Navarro oraz gośćmi, którzy zawitali do naszego 
miasta z okazji organizowanej konferencji naukowej. Wydarze-
nie zorganizowali: Państwowa Wyższa Szkoła Techniczo-Eko-
nomiczna w Jarosławiu, Muzeum-Kamienica Orsettich, Urząd 
Miasta oraz Stowarzyszenie Catalunya Polska. 

Monika Polita

Spotkanie w gabinecie burmistrza Jarosławia. Od lewej: prezes Stowarzyszenia Juli Carbo, Małgorzata Podgórska,  
prof. Joan Miquel Pique.

Nani Navarro - autorka prac.
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330. rocznica 
Odsieczy  
Wiedeńskiej  
„Przybyłem,  
zobaczyłem  
i Bóg zwyciężył”

12 września 1683 r. połączone siły 
polsko-niemiecko-austriackie 

pod wodzą króla Polski Jana 
III Sobieskiego, na przedpo-
lach Wiednia pokonały ar-
mię turecką Kara Mustafy. 
Dokładnie w 330. rocznicę 
tego historycznego zwycię-
stwa jarosławska Uczelnia 

zainaugurowała trzydniowe 
obchody jubileuszowe, w któ-

rych uczestniczył zastępca bur-
mistrza miasta Stanisław Misiąg. 

Konferencja naukowa zorganizowana w jarosławskiej Uczel-
ni to wspólna, międzynarodowa inicjatywa Polski, Ukrainy i 
Austrii. Jej celem było uczczenie pamięci o wielkim Polaku, 

obrońcy chrześcijaństwa, wspaniałym wodzu, orędowniku pokoju i 
tolerancji, królu Polski - Janie III Sobieskim, jednym z największych 
władców Europy. Po zwycięstwie nad Turkami, jeszcze tej samej 
nocy Jan III Sobieski wysłał dwa listy: jeden do Papieża Innocente-
go XI zaczynający się słowami: „Przybyłem, zobaczyłem i Bóg zwy-
ciężył", drugi zaś do swojej ukochanej żony, Królowej Marysień-
ki: "Bóg i Pan nasz na wieki błogosławiony, dał zwycięstwo i siłę 
naszemu narodowi, o jakiej wieki przeszłe nigdy nie słyszały". W 
330. rocznicę historycznego wydarzenia jarosławska Uczelnia przy 
współpracy m.in. Urzędu Miasta zorganizowała trzydniowe obcho-
dy, które rozpoczęła 12 września br. sesja naukowa w bibliotece 
PWSTE. Tam zaproszeni goście m.in. Konsul Honorowy Austrii we 
Lwowie na Ukrainie Zachodniej, mieli możliwość wysłuchania pre-
lekcji dra Andrija Charuka z Wojskowej Akademii im. Sagajdachno-
go we Lwowie pt. „Wiedeńska bitwa 1683 r.", Zdzisława Koniucha z 
Radymna pt. „Jan III Sobieski w literaturze i sztuce Polski", Łukasza 
Kossackiego-Lytwyna z Tarnowa pt. „Przywileje Jana III Sobieskiego 
dla Jaworowa" oraz Jacka Hołuba pt. „Śladami króla Jana III Sobie-
skiego w obwodzie lwowskim i powiecie jarosławskim". Podczas 
konferencji burmistrza miasta Andrzeja Wyczawskiego reprezen-
tował zastępca Stanisław Misiąg, który wyraził zadowolenie, że 
konferencja poświęcona temu wydarzeniu odbywa się w naszym 
mieście - w naszej, jarosławskiej Uczelni. Podziękował również 
rektorowi prof. Wacławowi Wierzbieńcowi oraz Zofii Michniewicz, 
prezes Towarzystwa Kultury Polskiej Ziemi Lwowskiej w Jaworo-
wie, za podjęcie tak cennej i ważnej  inicjatywy. Podczas spotkania 
w PWSTE Stanisław Misiąg otrzymał kopię obrazu K. Schlegla „We-
sele w Jaworowie", którego oryginał obecnie znajduje się w lwow-
skim Muzeum Narodowym im. Króla Jana III. Wyjątkowy prezent 
dla Jarosławia przekazał burmistrz Jaworowa Stefan Wenherak 

jako pamiątkę łączącej narody polski i ukraiński historii. Spotkanie 
zakończył koncert Zespołu Pieśni Biesiadnej Uniwersytetu Trze-
ciego Wieku PWSTE oraz otwarcie wystawy „Król Jan III Sobieski 
w powiecie jarosławskim - historia i współczesność", autorstwa 
Joanny Elżbiety Potaczek z PWSTE i dyrektora Muzeum-Kamieni-
cy Orsettich Jarosława Orłowskiego. Drugiego dnia obchody roz-
poczęła Msza św. w kościele św. Piotra i Pawła w Jaworowie, tam 
również złożono kwiaty pod tablicą upamiętniającą króla Jana III 
Sobieskiego. W części naukowej prelegentami byli Taras Czuchlib z 
Kijowa i Jerzy Konarzewski z Klagenfurtu, którzy przedstawili Jana 
III Sobieskiego jako obrońcę chrześcijaństwa, a Joanna Elżbieta Po-
taczek (Rzeszów, Jarosław) zaprezentowała temat „Żydzi jaworow-
scy w XVII w.". W pozostałych prezentacjach przedstawiano króla 
jako mecenasa sztuki i nauki, znakomitego stratega, a także autora 
romantycznych listów do Marysieńki. Ponadto 13 września odbyła 
się promocja książki Marka Gramskiego „Wspomnienia Jaworowia-
ków" w tłum. Światosława Riznyka, występ uczniów z Gimnazjum 
im. Króla Jana III Sobieskiego w Lubaczowie pt: „Król Jan III Sobieski 
na zamku w Jaworowie" oraz prezentacja w wykonaniu Jacka Hołu-
ba „Wesele w Jaworowie". Zakończeniem trzydniowych obchodów 
330. rocznicy Odsieczy Wiedeńskiej był sobotni wyjazd „Śladami 
króla Jana III Sobieskiego". Trasa obejmowała: Jaworów - Żółkiew 
- Lwów - Olesko. Dokonano także odsłonięcia tablicy ku czci żołnie-
rzy kozackich w Katedrze pw. Św. Jury we Lwowie. W organizację 
wydarzenia włączył się Urząd Miasta Jarosławia. 

  Małgorzata Młynarska
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Jarosław włączył się w Europejski Tydzień Zrównoważone-
go Transportu. Piątek, 20 września był w mieście „Dniem 
bez samochodu”. Do pozostawienia samochodu i wyboru 
alternatywnego środka transportu zachęcał burmistrz An-
drzej Wyczawski, który w tym dniu przyjechał do pracy na 
rowerze. Natomiast specjalnie dla dzieci na jarosławskim 
rynku rozłożone zostało miasteczko rowerowe. 

Na płycie rynku Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w 
Rzeszowie rozłożył Mobilne Miasteczko Rowerowe, w któ-
rym dzieci, pod okiem funkcjonariuszy z wydziału ruchu 

drogowego Komendy Powiatowej Policji w Jarosławiu, uczyły się 
prawidłowej jazdy na rowerze. „Dzień bez Samochodu" zainicjował 
wspólny przejazd rowerami wokół Ratusza, który poprowadził bur-
mistrz Andrzej Wyczawski. Dla zaproszonych dzieci przygotowano 
różnego rodzaju konkursy i zabawy o charakterze nie tylko czysto 
rozrywkowym, ale również profilaktycznym, w szczególności do-
tyczące bezpiecznych zachowań ruchu drogowego. Każde dziecko 
na drogach miasteczka rowerowego mogło spróbować swoich sił 
w zakresie znajomości przepisów i zasad poruszania, przejechać 
torem przeszkód czy pościgać się gokartem. Na wyróżniających się 
uczestników  zmagań  czekały nagrody. W ramach „Dnia bez samo-
chodu" 22 września br.  Miejski Zakład Komunikacji zapraszał do 
korzystania z bezpłatnych przejazdów autobusami MZK, jedynie 
za okazaniem dowodu rejestracyjnego pojazdu. Organizatorami 
przedsięwzięcia byli: Urząd Miasta Jarosławia, Wojewódzki Ośro-
dek Ruchu Drogowego w Rzeszowie, Centrum Kultury i Promocji  
w Jarosławiu, Komenda Powiatowa  Policji w Jarosławiu. 

  Monika Polita

7 lipca odbył się II Zlot Pojazdów Zabytkowych Drynda 2013. 
Na naszym rynku znowu pojawiły się piękne i unikatowe stare 
samochody oraz motocykle. Kolumnę aut jadącą z Boratyna 
poprowadził zastępca burmistrza Bogdan Wołoszyn wraz z Ja-
rosławem Orłowskim, dyrektorem Muzeum w Jarosławiu. 

Zlot rozpoczął się w Dworze Boratyn, skąd po odprawie 
wszystkich uczestników pojazdy w asyście policji przyjecha-
ły na jarosławski rynek. Tutaj odbyły się pokazy i prezenta-

cje oraz próba zręcznościowa polegająca na obsłudze kelnerskiej, 
wykonywanej za pomocą samochodu. Dla najlepszych burmistrz 
ufundował puchar, który wręczył zastępca burmistrza Bogdan Wo-
łoszyn. Puchar został przyznany również w kategorii najstarszego 
pojazdu. W tym przypadku równych sobie nie miał 80-latek Jawa 
700, który do Jarosławia przyjechał ze Strzelec Opolskich. Podczas 
zlotu odbywała się zbiórka pieniędzy dla Fundacji Podkarpackie 
Hospicjum dla Dzieci.

Tomasz Strzębała

Zlot Motocyklowy
Kilkuset motocyklistów przyjechało 16 sierpnia do Sobiecina 
– miejscowości, w której juz po raz drugi, odbył się Zlot Mo-
tocyklowy. Dzień później motory można było podziwiać na ja-
rosławskim rynku. Impreza zorganizowana została tradycyjnie 
przez Jarosławskie Stowarzyszenie Motocyklistów MOTOR 
BIKE DRIVERS TEAM. 

17 sierpnia przed południem na płytę Rynku zajechał kordon jed-
nośladów, rozpoczynając paradę motocyklową. Zlot  Motocy-
klowy oficjalnie  otworzył burmistrz Andrzej Wyczawski, który 

otrzymał od członków Stowarzyszenia statuetkę w podziękowaniu za 
pomoc przy organizacji imprezy. - Cieszę się, że taka impreza odbywa 
się między innymi w Jarosławiu. Mam nadziej, że w przyszłym roku 
znowu spotkamy się na jarosławskim rynku w jeszcze większym gronie 
- podsumował wydarzenie burmistrz Wyczawski. Impreza przyciągnę-
ła fanów dwóch kółek z całej Polski. Program zlotu obfitował w liczne 
występy muzyczne, konkursy i pokazy sprawnościowe. Imprezę zor-
ganizowało Jarosławskie Stowarzyszenie Motocyklistów MOTOR BIKE 
DRIVERS TEAM przy współpracy z  Burmistrzem Miasta Jarosławia i 
pomocy Centrum Kultury i Promocji w Jarosławiu. 

Monika Polita

Drynda 2013
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Za nami I Maraton Benedyktyński zorganizowany przez 
Ośrodek Kultury i Formacji Chrześcijańskiej w Jarosławiu 
przy współpracy m.in. Urzędu Miasta Jarosławia. 27 lipca 
103 biegaczy, w tym 4 kobiety, walczyło z własnymi słabo-
ściami w upalnym słońcu, pokonując trasę 42 km dla 3-let-
niego Michałka z Rakszawy k/ Łańcuta. Na mecie nagrody 
najlepszym wręczył sekretarz miasta Jan Biłas.  

Celem imprezy była promocja zdrowia oraz zbiórka pieniędzy 
na operację serca dla Michałka z Rakszawy, organizowana 
przez Caritas Archidiecezji Przemyskiej. Chłopiec ma ciężką 

wadę serca i za sobą już kilka operacji w Polsce. Kolejna, której 
podejmą się lekarze w Niemczech jest bardzo kosztowna, dlatego 
organizatorzy I Maratonu Benedyktyńskiego umożliwili każdemu 
włączenie się w akcję. Trasa biegu liczyła dokładnie 42 tys. 195 me-
trów, a 1 metr kosztował tylko 3,5 zł. Dzięki wsparciu sportowemu i 
finansowemu udało się już zebrać dla chłopca prawie połowę z po-
trzebnych 144 tys. zł. Maraton  przebiegał trasą Przemyśl - Jarosław 
na dystansie atestowanym przez Polski Związek Lekkiej Atletyki 
(Przemyśl - Lipowica - Ujkowice - Maćkowice, Rokietnica, Boratyn, 
Jankowice, Pawłosiów, Jarosław). Bieg rozpoczął się od Opactwa 
Benedyktynek w Przemyślu, a zakończył przed główną bramą jaro-
sławskiego Opactwa. W naszym mieście trasa prowadziła od kościo-
ła oo. Dominikanów ulicami: Jana Pawła II, Grunwaldzką, Grodzką, 
Rynkiem, Spytka, Pełkińską i Benedyktyńską. Mieszkańcy bardzo 
życzliwie przyjęli biegaczy, gorąco dopingowali na trasie i tuż przed 
metą. Najszybciej trasę pokonał Grzegorz Czyż z Bogumiłowic koło 
Tarnowa, z czasem 2 godz. 48 min. 35 sek. Drugi linię mety przekro-
czył Romuald Prószyński z Puław, z czasem 3 godz. 9 min. 45 sek. 
Na podium znalazł się również Łukasz Machlowski z Krakowa,  ze 
stratą 1 min. 30 sek. do drugiego zawodnika. Wśród czterech kobiet 
uczestniczących w Maratonie, pierwsza bieg ukończyła Elżbieta Ga-
weł z Rzeszowa (czas 4 godz. 7 min. 29 sek.); drugie miejsce zajęła 
Marta Oronowicz z Muniny (czas 4 godz. 41 min. 33 sek.), trzecie 
Katarzyna Szewczyk z Gaci (czas 5 godz. 21 sek.), a czwarte Moni-
ka Maziarka z Jarosławia (czas 5 godz. 2 min. 27 sek.). Tytuł Naj-
lepszego Zawodnika - mieszkańca miasta Jarosławia trafił do Jacka 

Maślanki, który dobiegł do mety z czasem 4 
godz. 8 min. 17 sek. Zawodnicy starto-

wali w kilku kategoriach wiekowych od 18-29 lat do 60-69 lat. W 
tej ostatniej najszybszy był Jan Majewski z Mrągowa (czas 4 godz. 
5 min. 5 sek.). Tuż po przekroczeniu mety, maratończycy otrzymy-
wali pamiątkowe medale, a puchary i nagrody na terenie Opac-
twa. Nagrody ufundowane przez Burmistrza Miasta Jarosławia An-
drzeja Wyczawskiego, w tym statuetki dla Najlepszego Zawodnika 
Maratonu, Najlepszego Zawodnika - mieszkańca miasta Jarosławia 
i Najlepszej Zawodniczki wręczył sekretarz miasta Jan Biłas, który 
pogratulował wszystkim uczestnikom biegu i życzył dalszych sukce-
sów. Zawodnikom gratulował również i dziękował obecny na mecie 
biegu Michałek Stybel z rodziną, dla którego Caritas Archidiecezji 
Przemyskiej prowadzi zbiórkę pieniędzy. Rodzice 3-letniego chłop-
ca z wielkim wzruszeniem wypowiadali się o akcji i pomocy jaką 
dzięki niej otrzymują. Dziękowali za każdą kroplę potu wylaną na 
trasie biegu z Przemyśla do Jaroslawia, porównując wysiłek do 
własnego w walce o zdrowie syna. Z kolei uczestnicy maratonu 
podkreślali, że mimo wyjątkowo trudnej trasy i upału, sił dodawała 
im myśl o szczytnym celu biegu, życzliwe przyjęcie oraz wspaniały 
doping. W maratonie wzięli udział biegacze z całej Polski, mający 
za sobą od kilku do kilkuset startów. Wszyscy zgodnie deklarowa-
li, że za rok chętnie ponownie spotkają się na starcie Maratonu 
Benedyktyńskiego. W ramach imprezy na terenie jarosławskiego 
Opactwa odbyły się także zawody oraz przegląd twórczości osób 
niepełnosprawnych. Głównym organizatorem był Ośrodek Kultury 
i Formacji Chrześcijańskiej im. Sł. Bożej Anny Jenke w Jarosławiu, a 
koordynatorem dyrektor OKiFCH ks. Marek Pieńkowski. 

Małgorzata Młynarska

Z Przemyśla  
do Jarosławia dla chorego Michałka
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Wakacyjny rajd  
charytatywny

Pomoc potrzebującym dzieciom, podopiecznym Jarosław-
skiej Fundacji Pomocna Dłoń – taki cel przyświecał czterem 
studentom Uniwersytetu Rzeszowskiego, którzy w tydzień 
pokonali na rowerach trasę ponad 888 km z Rzeszowa do 
Gdańska. 8 sierpnia zagościli w Jarosławiu pod Ratuszem, 
gdzie spotkali się z nimi przedstawiciele Fundacji oraz Urzę-
du Miasta. 

Patryk Krzeptoń z Makowiska k. Jarosławia, Damian Parys z 
okolic Kolbuszowej, Bartłomiej Krzyszkowski z Dragan k. 
Lublina i Jakub Nowak ze Stobiernej są studentami wycho-

wania fizycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego. Wspólne wyprawy 
rowerowe organizowali wiele razy, ale po raz pierwszy rajd z ponad 
888 km do pokonania w tydzień. Wyruszyli 1 sierpnia z Rzeszowa, 
przez m.in. Lublin, Radzyń Podlaski, Łomżę, Węgorzewo, Frombork 
aż do Gdańska. Najdłuższy odcinek liczył 182 km. Tuż po zakończe-
niu rajdu, 8 sierpnia spotkali się pod jarosławskim Ratuszem z pre-
zes Fundacji Alicją Zając oraz doradcą burmistrza Ewą Kłak-Zarzec-
ką. Podkreślali, że chodziło nie tylko o aktywny wypoczynek, ale 

„Lato w MOK 2013” 
dla dzieci i młodzieży
„Lato w MOK” rozpoczęły 2 lipca 2013 r. zajęcia teatral-
ne dla dzieci pod kierunkiem Pawła Sroki - gł. instruktora 
MOK. Na dzieci i młodzież czekało wiele atrakcji m.in. letni 
teatr, gry i zabawy, kursy tańca towarzyskiego, warsztaty 
HIP HOPU oraz projekcje bajek. 

Wspomniane zajęcia to oczywiście nie wszystko. Instruk-
torzy MOK czuwali, by każdy mógł spędzić twórczo czas. 
Dla dzieci, które lubią zajęcia plastyczne odbywały się 

warsztaty decoupage, malowanie na szkle, balonowe zoo, mini 
warsztaty filcowania, malowanie na dywanie i na zakończenie 
otwarcie wystawy prac wykonanych w ramach „Lato w MOK". 
Poza plastycznymi działaniami, można było uczestniczyć w zaję-
ciach teatralnych, literackich, tanecznych, grach i zabawach inte-
gracyjnych, zaplanowano pieszą wycieczkę po mieście z aparatem 
fotograficznym dla dzieci od 10 lat, karaoke, atrakcje na wolnym 
powietrzu. Na zakończenie „Lata w MOK" zorganizowano  imprezę 
rozrywkową w sali widowiskowej pod hasłem: „Żegnajcie wakacje, 
witaj szkoło!". Zajęcia prowadzili instruktorzy MOK m.in. Anna Sro-
ka, Marzena Stęc, Paweł Sroka, stażystka Sylwia Gawura. 

Małgorzata Młynarska

przede wszystkim o pomoc najbardziej potrzebującym. Na trasie 
spotykali się z życzliwym przyjęciem i zainteresowaniem podjętą 
akcją. Często oferowano im pomoc i chęć wsparcia podopiecznych 
Jarosławskiej Fundacji Pomocna Dłoń. W imieniu burmistrza mia-
sta Andrzeja Wyczawskiego, doradca Ewa Kłak-Zarzecka wręczyła 
studentom upominki oraz podziękowała za tak szczytną inicjaty-
wę. Dochody uzyskane z rajdu rowerowego zostaną przekazane na 
promowanie aktywności wśród młodych ludzi oraz dla najbardziej 
potrzebujących.

Małgorzata Młynarska
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„Moja bezpieczna droga” 
10 września 2013 r. w jarosławskich przedszkolach zaini-
cjowany został cykl spektakli profilaktycznych pn. „Moja 
bezpieczna droga” , realizowany w ramach programu „Bez-
pieczny Jarosław". 

Spektakl przeznaczony jest najmłodszych mieszkańców na-
szego miasta a pierwsze przedstawienia odbyły się w Miej-
skich Przedszkolach Nr  4 przy  ul. Grottgera i nr 3 przy ul. 

Legionów. Treść spektaklu, w formie zabawnej i interesującej hi-
storyjki uczy dzieci  jak  bezpiecznie poruszać  się po drodze, na 
co należy zwracać uwagę aby czuć się bezpiecznie oraz jak ważne 
znaczenie dla bezpieczeństwa  dziecka i dorosłego mają elemen-
ty odblaskowe. Nagrodą  dla aktywnych uczestników  spektaklu  
są  wręczane na jego zakończenie słodycze. Należy podkreślić, że 
pierwsze przedstawienia spotkały się z dużym zainteresowaniem 
i radosnym przyjęciem przez przedszkolaków. Firma artystyczna „ 
Zielony Melonik"  z Jarosławia realizująca przedsięwzięcie, odwie-
dzi z przedstawieniem w miesiącu wrześniu br.  wszystkie  miejskie  
przedszkola. 

Katarzyna Gdyk
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NIE uzależnieniom
30 września w Publicznym Gimnazjum nr 3 odbyło się pod-
sumowanie Tygodnia przeciw uzależnieniom. W ramach 
wydarzenia odbyły się konkursy, pogadanki i spotkania 
mające na celu uświadomienie zarówno uczniów, jak i ich 
rodziców o zagrożeniach wynikających z przyjmowania 
używek. 

Tydzień przeciw uzależnieniom, to akcja zainicjowana przez 
pedagogów Gimnazjum nr 3. Pomysł na przeprowadzenie 
akcji przyniosło samo życie. Jak podkreślają Organizatorzy, 

w dzisiejszym świecie gdzie dostęp do wszelkiego rodzaju środ-
ków uzależniających  dla bardzo młodego człowieka nie stanowi 
zbyt dużego problemu konieczne jest uświadomienie młodzie-
ży  i ich rodziców o zagrożeniach jakie niosą ze sobą używki. W 
przygotowanie wydarzenia włączyła się  także Miejska Komisja 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, która ufundowała 
nagrody i dyplomy dla uczestników konkursów 
plastycznych. W ramach Tygodnia przeciw uza-
leżnieniom pierwsze działania skierowane zosta-
ły do rodziców. Spotkali się oni z przedstawicie-
lami policji, którzy zapoznali ich z zagadnieniami 
z zakresu zagrożeń, profilaktyki oraz rodzajów 
środków narkotyzujących i skutków ich przyj-
mowania. Kolejne działania obejmowały spotka-
nia uczniów z psychologiem, policjantem oraz 
członkiem Miejskiej Komisji Rozwiązywania Pro-
blemów Alkoholowych, którzy powiedzieli im o 
skutkach społecznych i prawnych spożywania al-
koholu i narkotyków przez młodzież. Natomiast 
pierwszoklasiści wzięli udział w pogadance na 
temat szkodliwości palenia papierosów i propa-
gowania życia wolnego od tytoniu. Ogłoszone 
zostały również dwa konkursy plastyczne. Kon-

kurs plastyczny mający na celu propagowanie życia bez nałogów, 
rozwijanie uzdolnień i wyobraźni plastycznej dzieci o raz propa-
gowanie profilaktyki uzależnień. Wyniki konkursu plastycznego: 1 
miejsce - Katarzyna Mularz;2 miejsce - Dominika Bartnik; 3 miejsce 
- Aleksandra Bechta. Wyróżnienie: Katarzyna Racibor, Piotr Mazur, 
Paweł Surdej. Drugi konkurs wiedzy o uzależnieniach, w którym 
wzięło udział 12 uczniów, przedstawicieli trzecich klas, którzy bo-
gatsi w wiedzę po udziale w zeszłorocznej miejskiej akcji „Uzależ-
nieniom mówimy NIE" bez problemu poradzili sobie z pytaniami 
konkursowymi. Wyniki konkursu wiedzy o uzależnieniach: 1 miej-
sce - Aleksandra Bieńkowska; 2 miejsce - Małgorzata Czepanis; 3 
miejsce - Klaudia Gutkowska. Wyróżnienie: Aleksandra Bystrzycka, 
Arkadiusz Kwoka, Michał Kornafel. Podsumowaniem całej akcji 
było spotkanie połączone z wystawą prac konkursowych oraz roz-
strzygnięciem konkursów i wręczeniem nagród dla zwycięzców obu 
konkursów. W spotkaniu wziął udział zastępca burmistrza Bogdan 
Wołoszyn oraz Przewodniczący Miejskiej Komisji Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych Zbigniew Guzowski, którzy pogratulo-
wali i podziękowali organizatorom za podjętą inicjatywę i wyrazili 
nadzieję, że akcja będzie kontynuowana w przyszłości. IKS
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18 września br. w Sali lustrzanej Centrum Kultury i Promo-
cji w Jarosławiu, odbyło się spotkanie z handlowcami pro-
wadzącymi na terenie Jarosławia sprzedaż alkoholu i wyro-
bów tytoniowych. Celem spotkania było zwrócenie uwagi 
sprzedawców na respektowanie prawa w zakresie zakazu 
sprzedaży alkoholu i papierosów nieletnim. 

W  spotkaniu   uczestniczyli przedstawiciele Wydziałów 
Organizacyjno-Administracyjnego, Bezpieczeństwa i Za-
rządzania Kryzysowego Urzędu Miasta, przewodniczący 

Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  oraz 
przedstawiciele Komendy Powiatowej Policji w Jarosławiu. Zosta-
ły omówione wyniki ankiet dot. sprzedaży alkoholu i papierosów 

Puchar jest nasz! 

Na stadionie Jarosławskiego Klubu Sportowego odbył się 
VII Turniej o Puchar Przewodniczącego Sejmiku Wojewódz-
twa Podkarpackiego. Zawody w znakomitym stylu wygrała 
reprezentacja Urzędu Miasta Jarosław. 

Turniej otworzyli wiceprzewodniczący Sejmiku Wojewódz-
twa Podkarpackiego Janusz Magoń oraz burmistrz Andrzej 
Wyczawski. Obaj Panowie rozpoczęli też pierwsze mecze. W 

rywalizacji wzięło udział 6 drużyn. Grano system każdy z każdym. 
Emocji, efektownych akcji i ładnych goli nie brakowało. Pracownicy 
Urzędu Miasta spisali się znakomicie i zajmując pierwsze miejsce 
zgarnęli okazały puchar. Nagrodą Fair Play wyróżniona została ekipa 
Urzędu Starostwa Powiatowego w Przeworsku. Tytuł  króla strzel-
ców wywalczył Radosław Banasik z Urzędu Miasta w Krośnie (5 
bramek), natomiast tytuł najlepszego bramkarza otrzymał Damian 
Popowicz ze Starostwa Powiatowego w Sanoku.  Na zakończenie 
turnieju rozegrano pokazowe spotkanie między Podkarpackimi VI-
P-ami a Kadrą Akademicką Podkarpackich Uczelni, które wygrali 
„akademicy" 3-1.  W zespole Podkarpackich VIP-ów zagrali m.in.: 
Andrzej Matusiewicz (Senator RP), Janusz Magoń (Wiceprzewodni-

czący Sejmiku Województwa Podkarpackiego), Jarosław Brenkacz 
(Radny Województwa Podkarpackiego) Daniel Krawiec (Radny Po-
wiatu Przeworskiego) i Łukasz Kluz (Dyrektor Biura Senatorskiego 
w Jarosławiu), a drużynę Kadry Akademickiej reprezentowali m.in. 
prof. Leszek Woźniak (Politechnika Rzeszowska), Artur Świątek, 
Krzysztof Gruszczyński i Ireneusz Baran (PWST-E Jarosław), Kamil 
Krzanowski i Jakub Wiciejowski z WSPiA Rzeszów. Imprezę prowa-
dził Marek Grzesik z Urzędu Marszałkowskiego. Wszystkie mecze 
sądziowali Paweł Drabik oraz Adam Włoch z OZPN Jarosław. 
KLASYFIKACJA: 
1. Urząd Miasta Jarosławia  
2. Starostwo Powiatowe w Sanoku 
3. Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego  
4. Urząd Miasta Krosno 
5. Samorząd Leżajska 
6. Starostwo Powiatowe w Przeworsku 
Zespół Urzędu Miasta Jarosław zagrał w składzie: Marcin Nazare-
wicz, Rafał Kozłowski, Paweł Dernoga, Bartłomiej Borys, Mirosław 
Twardowski, Marian Kozłowski, Kamil Tarnawski, Grzegorz Pikuła, 
Marek Purcha, Daniel Hadrych, Oskar Rokoszyński, Michał Puńko, 
Radosław Piestrak. 

Tomasz Strzębała
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nieletnim prowadzanych  na terenie Jarosławia, w ramach progra-
mu „Stop 18" już od 2007 roku. Poruszone zostały również kwestie 
odpowiedzialności administracyjnej i karnej sprzedawców związa-
nej ze sprzedażą alkoholu i papierosów z naruszeniem obowiązują-
cych przepisów prawnych. Prelegenci zwrócili się do handlowców  
z apelem o respektowanie przepisów prawa  w zakresie sprzedaży 
alkoholu i papierosów nieletnim oraz większą odpowiedzialność w 
trakcie prowadzenia działalności handlowej. Z zaproszenia Burmi-
strza Miasta Jarosławia skorzystała niewielka liczba jarosławskich 
handlowców. 

Katarzyna Gdyk
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XXI Maraton Kajakowy 
14 września zakończył się XXI Maraton Kajakowy rzeką San. Na blisko 40- kilometrowym odcinku rywalizowało  
22 uczestników w trzech kategoriach. 

Start nastąpił o godz.10:45 w Wyszatycach,  w okolicy promu 
zaś meta usytuowana została przy moście drogowym w Jaro-
sławiu. Osady zostały podzielone na trzy kategorie: osada K1- 

mężczyzn, K2 - mężczyzn oraz K2 - mieszana (mix). Trasa maratonu 
uatrakcyjniona licznymi wyspami i zatoczkami była bardzo trudna 
technicznie do pokonania z powodu bardzo niskiego stanu wody. 
Nad bezpieczeństwem wszystkich uczestników czuwali ratownicy 
MOSiR w Jarosławiu. Całą imprezę koordynował inspektor Marek 
Piotrowski, pełniący obowiązki naczelnika Wydziału Edukacji i Kul-
tury Fizycznej w Urzędzie Miasta.  Finaliści otrzymali z rąk  burmi-
strza Andrzeja Wyczawskiego  oraz zastępcy burmistrza Bogdana 
Wołoszyna  pamiątkowe trofea oraz nagrody rzeczowe.  Organiza-
torzy postanowili również wyróżnić najmłodszych uczestników wy-
ścigu - 14 letniego Piotra Żytę i 17 letnią Annę Żytę oraz  weterana 
zawodów  Jerzego Jońca z Jarosławia. Głównym organizatorem 
imprezy był: Urząd Miasta Jarosławia, Wydział Edukacji i Kultury 
Fizycznej oraz Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Jarosławiu. 
  

WYNIKI: 
K1 - mężczyzn 
1 miejsce Rejent Bogusław (Jarosław) - 2h 35min, 
2 miejsce Tylikowski Piotr 
3 miejsce Chmielowicz Czesław 
K2 - mężczyzn 
1 miejsce Jasiewicz Eugeniusz, Jasiewicz Piotr (Jarosław) - 3h 15 
min, 
2 miejsce Kojder Marcin, Wdowiak Kamil 
3 miejsce Gałuszka Bogdan, Skotnicki Krzysztof  
K2 - mieszana (mix) 
1 miejsce Bychowska Małgorzata i Łapiński Dariusz (Kraków, War-
szawa)- 2 h 37 min, 
2 miejsce Żyta Anna i Tomasik Jan 
3 miejsce Jaremko Gabriela i Joniec Jerzy 
  

IKS/R. Piwowar (MOSiR)

Pingpongiści Kolpingu rozpoczęli nowy sezon ligowy. Nasz 
zespół po raz drugi rywalizować będzie w superlidze. 

Na inaugurację ligi jarosławianie wygrali w Lęborku z miej-
scową Pogonią 3:1, zaś w pierwszym meczu przed własną 
publicznością pokonali beniaminka z Działdowa 3:0. Mecz 

oglądał między innymi zastępca burmistrza Bogdan Wołoszyn, 
który w imieniu burmistrza Andrzeja Wyczawskiego pogratulował 
księdzu archiprezbiterowi, prezesowi PKS Kolping Andrzejowi Su-
rowcowi znakomitego wyniku osiągniętego w ubiegłym sezonie 
i życzył powodzenia w bieżących rozgrywkach. 

Historia Olimpiad
Projekt ,,Historia Olimpiad na Orliku” skierowany był do 
dzieci, które spędzały wakacje w mieście. Od 10 lipca do 
31 sierpnia br. w zawodach i konkursach organizowanych 
przez pomysłodawcę i prowadzącego projekt, animatora 
Bogusława Musura, dzieci w oryginalny sposób poznawały 
historię Letnich Igrzysk Olimpijskich oraz zdobyły wiedzę 
na temat osiągnięć polskich olimpijczyków. 

Podstawowym celem projektu było poszerzenie wiedzy na te-
mat ruchu olimpijskiego oraz kręgu zainteresowań różnymi 
dyscyplinami sportu. Koszty organizacyjne imprez i konkur-

sów w ramach prowadzonego projektu pokryte zostały ze środków 
przeznaczonych przez Urząd Miasta Jarosławia. Patronat nad pro-
jektem objął MSZS w Jarosławiu. Za każdy start w zawodach uczest-
nicy otrzymywali jeden duży punkt. Ponadto za zajęcie miejsca od  
1 do 3  po 1 małym punkcie. Przeprowadzono ponad dwadzieścia 
turniejów i konkursów, 3 imprezy rekreacyjno-sportowe oraz pik-
nik ,,Żegnaj lato na rok", podczas którego zostały wręczone bardzo 
atrakcyjne nagrody dla najaktywniejszych uczestników. Zwycięzcą 
projektu został Andrzej Trubeha. Na dalszych miejscach uplasowali 
się Wojciech Łobaziewicz , Kacper Benc i Tomasz Świetlicki. Zawo-
dy zorganizowano na boisku Orlik 2012 przy Szkole Podstawowej 
nr 4 w Jarosławiu.

Bogusław Musur 

Nowy sezon
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Nowy sezon

Walczyli o Nagrodę  
Burmistrza Miasta 
31 sierpnia 2013 r. na Stadionie MOSiR odbył się Otwarty 
Turniej Siatkówki Plażowej Mężczyzn o Nagrodę Burmi-
strza Miasta Jarosławia. 

Turniej cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem, do 
udziału zgłosiły się nie tylko zespoły  z Jarosławia, ale 
również z Rzeszowa, Biłgoraja, Przemyśla i Oleszyc. W za-

wodach łącznie wystartowało  20 ekip, które rozegrały mecze 
eliminacyjne dające zwycięzcom prawo udziału w głównych 
rozgrywkach. Ostatecznie zawody prowadzone były w syste-
mie „brazylijskim" dla 16 zespołów do 15 punktów. Od pierw-
szych chwil rywalizacji  można było zauważyć wysoki poziom 
rozgrywek. Ostatecznie zwyciężyła para Mariusz Witko/Witold 
Kuriańczyk z Przemyśla, która pokonała w meczu finałowym 
po bardzo zaciętej i wyrównanej walce ekipę z Rzeszowa Ma-
teusz Hadała /Piotr Groszek. Na trzecim miejscu uplasowała 
się dwójka Radosław Ryzner/Michał Smelik z Przemyśla, która 
w rywalizacji o podium wygrała z biłgorajskim duetem Konrad 
Łoziński /Arkadiusz Małyszek. Po zakończonej rywalizacji naj-
lepsze  zespoły otrzymały pamiątkowe statuetki oraz nagrody 
rzeczowe ufundowane przez Burmistrza. Wręczyli je Marian 
Kozłowski kierownik Stadionu Miejskiego i Marek Piotrowski z 
Wydziału Edukacji i Kultury Fizycznej. Organizatorem imprezy 
sportowej był Urząd Miasta Jarosławia oraz  Miejski Ośrodek 
Sportu i Rekreacji w Jarosławiu. 

Robert Piwowar 

Otwarty Turniej  
Dzikich Drużyn 2013 
23 sierpnia 2013 r. na stadionie MOSiR rozegrany został co-
roczny Sierpniowy Otwarty Turniej Dzikich Drużyn w Piłce 
Nożnej Chłopców. 

Impreza sportowa zorganizowana została przez Urząd Miasta 
oraz Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Jarosławiu. Do rywa-
lizacji  stanęło łącznie 12 sześcioosobowych drużyn w 2 katego-

riach wiekowych. Przy licznie zgromadzonej publiczności rozegra-
no w sumie 20 emocjonujących spotkań. 
KLASYFIKACJA 
Roczniki: 1997-1998
1 miejsce FC Koksy
2 miejsce Dąbkowice
3 miejsce Pempo Team
4 miejsce Egzorcyści 
Nagrody indywidualne (ranking organizatorów i sędziów):
Pieszko Michał (Olimpia) - najlepszy zawodnik
Broda Gracjan (Oreo) - najlepszy bramkarz
Lis Dawid (Jamniki) - król strzelców

Kuźma Grzegorz - najlepszy zawodnik
Bąk Stanisław - najlepszy bramkarz
Ślepecki Bartosz - król strzelców

Najlepsze zespoły z poszczególnych kategorii otrzymały puchary i 
sprzęt sportowy ufundowany przez Urząd Miasta Jarosławia, a gra-
cze wyróżnieni indywidualnie pamiątkowe statuetki.  

Robert Piwowar 

Festyn promujący zdrowy styl życia
4 sierpnia został zorganizowany festyn sportowo-rekreacyj-
ny dla dzieci i młodzieży z Dzielnicy nr 7 i dzielnic ościen-
nych, promujący zdrowy styl życia. Imprezę dofinansował 
Burmistrz Miasta Jarosławia w formie dotacji z zakresu 
profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. 

Festyn został zorganizowany przez Parafię rzymsko-katolic-
ką pw. św. Teresy od Dzieciątka Jezus w Jarosławiu. Jego 
celem była promocja zdrowego stylu życia bez nałogów 

wśród dzieci i młodzieży oraz integracja społeczności z Dzielni-
cy nr 7 i dzielnic ościennych. W festynie uczestniczył burmistrz 
miasta Andrzej Wyczawski z małżonką, radni, proboszcz parafii 

Roczniki: 1999-2000
1 miejsce Jamniki
2 miejsce Olimpia
3 miejsce Oreo
4 miejsce Iskra Cieszacin

ks. Tadeusz Zych oraz mieszkańcy, dla których przygotowano 
m.in.: rodzinne zawody rekreacyjno-sportowe, turniej wiedzy 
o bezpieczeństwie w ruchu drogowym i praktycznych umie-
jętności pokonywania rowerowego toru przeszkód, warsztaty 
plastyczne dla dzieci, pogadanki o tematyce trzeźwościowej 
oraz o zdrowym odżywianiu, praktyczne ćwiczenia z zakresu 
udzielania pierwszej pomocy, pokaz ratownictwa drogowego 
oraz degustacje lokalnych potraw. Dodatkowo uczniowie SP nr 
7 oraz młodzież gimnazjalna i ponadgimnazjalna wystąpili w 
przygotowanym programie artystycznym. Festyn sportowo-re-
kreacyjny został dofinansowany przez Burmistrza Miasta Jaro-
sławia w ramach dotacji z zakresu profilaktyki i rozwiązywania 
problemów alkoholowych.    

Małgorzata Młynarska
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