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56. Sesja Rady Miasta 
23 września 2013 r.

Podjęcie uchwał w sprawie zasad udzielania dotacji na zabytki, nawiązania współpracy partnerskiej z miastem 
Svidnik czy udzielenia pomocy finansowej Starostwu Powiatowemu, to tylko niektóre z uchwał przegłosowanych 
podczas wrześniowej sesji. Dodatkowo radni dyskutowali o bezpieczeństwie na terenie miasta. 

Przed podjęciem przez radnych uchwał, komendant Policji, 
Straży Miejskiej oraz przedstawiciel Straży Pożarnej przed-
stawili informacje o stanie bezpieczeństwa w Jarosławiu. 

Później radni przegłosowali kilka ważnych uchwał. Jedna z nich 
dotyczyła zasad udzielania dotacji celowych na prace konser-
watorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach 
wpisanych do rejestru zabytków. Dotychczasowa uchwała w tej 

sprawie podjęta była w 2005 roku i wymagała dostosowania jej 
zapisów do obowiązujących przepisów prawnych. Nowy doku-
ment obejmuje przede wszyst-
kim zmianę zasad podziału 
środków, odtąd środki przezna-
czone na dofinansowanie opieki 
nad zabytkami będą określane 
corocznie w uchwale budżeto-
wej, a następnie po ocenie Ko-
misji opiniującej wnioski o do-
tacje, zostaną w drodze kolejnej 
uchwały przyznane przez Radę 
Miasta na poszczególne zada-
nia. Uchwała zmieniła również 
termin składania wniosków, z 
30 września roku poprzedza-

jącego rok budżetowy na 28 lutego roku, w którym dotacja ma 
być udzielona. Wprowadzone zmiany skutkują również dostoso-
waniem do uchwały wzoru wniosku o dotacje. Przegłosowano 
również projekt uchwały w sprawie nawiązania współpracy part-
nerskiej z miastem Svidnik na Słowacji (o nawiązaniu współpra-
cy ze Svidnikiem  szerzej na str. 5). Decyzją Rady Miasta pomoc 
finansową w wysokości 40 tys. zł otrzyma Powiat Jarosławki z 
przeznaczeniem na zakup samochodu specjalnego do przewozu 
ratowników SLBus dla Komendy Powiatowej Państwowej Stra-
ży Pożarnej. Podczas tej sesji Powiat wsparty został dodatkowo 
kwotą 80 tys. zł na przebudowę ulicy Starosanowej w Jarosławiu. 
Ponadto radni wyrazili zgodę na zaciągnięcie zobowiązania finan-
sowego w kwocie 3 mln 500 tys. na budowę ulicy Przemysłowej 
oraz Chrobrego. Budowa tych dróg od kilku lat realizowana jest 
etapami ze względu na wysoki koszt oraz brak środków gminnych 
na jego całościowe zrealizowanie. Obecnie realnym staje się do-
finansowanie rozpoczętego zadania dotacją z budżetu państwa. 
Otrzymane środki pozwoliłyby na realizację całego zadania co 
usprawni komunikację w tym rejonie Jarosławia oraz pozwoli na 
połączenie z drogami wyższej kategorii. Nie bez znaczenia jest 
także rozwiązanie poprzez tą budowę problemów związanych z 
zalewaniem nieruchomości wodami opadowymi z powodu braku 
ich odprowadzenia przez kanalizację deszczową z czym borykają 
się mieszkańcy tej dzielnicy.

Monika Polita
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57. Sesja Rady Miasta 
28 października 2013 r.

Od omówienia sytuacji jarosławskiej oświaty 
rozpoczęła się 57. sesja Rady Miasta, która od-
była się 28 października. Później radni podjęli 
21 uchwał, zgłosili interpelacje i zapytania. 

Według informacji przedstawionych przez zastępcę bur-
mistrza Bogdana Wołoszyna gminna sieć publicznych 
szkół i placówek oświatowych obejmuje 18 jednostek 

organizacyjnych. Dodatkowo na terenie miasta działa 5 placó-
wek niepublicznych. Od kilku lat można zauważyć spadek  liczby 
uczniów szkół funkcjonujących na terenie miasta, jest to wynik 
ogólnopolskiej tendencji spadku liczby ludności w wieku 6-15 lat. 
Odmienną sytuacją jest sytuacja w przedszkolach. Efektem tego 
jest wykorzystywanie od ponad dziesięciu lat wszystkich miejsc 
w przedszkolach, a nawet odmowy przyjęcia ze względu na brak 
miejsc. Dlatego też utworzono dodatkowe oddziały przedszkolne 
we wszystkich szkołach podstawowych. Łącznie funkcjonowało 
15 oddziałów przedszkolnych, gdzie wszystkie dzieci sześciolet-
nie realizowały roczny obowiązek przygotowania przedszkolne-
go. Podjęte działania umożliwiły objęcie większej grupy dzieci 
3-4 letnich edukacją przedszkolną. W roku szkolnym 2012/2013 
system edukacji na terenie Gminy Miejskiej Jarosław obejmo-
wał około 5 tysięcy dzieci i młodzieży w wieku od 3 do 16 lat. 
Zastępca burmistrza przedstawił również wyniki i osiągnięcia 
uczniów w egzaminach zewnętrznych oraz kuratoryjnych konkur-
sach przedmiotowych, inwestycje oświatowe i remonty bieżące 
szkół. Podczas sesji radni podjęli kilkanaście uchwał, z których 
większość dotyczyła zmian w budżecie. W myśl jednej z nich, w 
wyniku przesunięcia środków finansowych pomiędzy paragra-
fami o 46 tys. zł zwiększą się wydatki budżetu przeznaczone na 
nagrody dla sportowców naszego miasta za spore osiągnięcia we 
współzawodnictwie międzynarodowym i krajowym, które zdoby-
te zostały w ostatnim czasie. Uchwalony został również miejsco-
wy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru w rejonie ul. 
Zamkowa, Podzamcze i Zwierzyniecka co pozwoli na stworzenie 
w formie prawa miejscowego takich warunków zabudowy i zago-
spodarowania terenu, które bez naruszenia interesu osób trze-

cich, pozwolą realizować zamierzenia inwestycyjne w sposób 
zharmonizowany z otoczeniem, respektujący walory otaczającej 
przestrzeni i uwzględniający wymogi ochrony środowiska i dóbr 
kultury. Ponadto przegłosowany został projekt uchwały w spra-
wie zaciągnięcia zobowiązań wykraczających poza rok budżeto-
wy w kwocie 4,5 tys. zł. Środki przeznaczone zostaną na przy-
rodniczą ścieżkę edukacyjną, w ramach projektu „Aby wiedzę 
czerpać nie z książek, ale z nieba i ziemi" realizowanego przez 
Miejskie Przedszkole nr 8 Montessori. Jeszcze w tym roku pla-
nowane jest złożenie wniosku o dotację do Wojewódzkiego Fun-
duszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie 

na dofinansowanie tego projektu. Ogólna 
wartości zadania to około 15 tys. zł, z cze-
go 30% to wkład własny wnioskodawcy. 
Celem inwestycji jest adaptacja ogrodu 
przedszkolnego tak by umożliwić dzieciom 
jak najpełniejsze, choć zamknięte w prze-
strzeni miasta, spotkania z przyrodą. Rad-
ni przyjęli również stanowisko wyrażające 
podziękowanie i gratulacje dla wszystkich 
pedagogów jarosławskich szkół za pracę, 
trud i entuzjazm, jaki wkładają w przeka-
zywanie wiedzy dzieciom i młodzieży. Wy-
niki rankingów oświatowych oraz wyniki 
konkursów przedmiotowych wskazują bo-
wiem, że oświata w naszym  mieście jest 
na wysokim poziomie.

Monika Polita
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Svidnik nowym partnerem
25 października burmistrz Jarosławia Andrzej Wyczawski oraz burmistrz słowackiego miasta Svidnik  
Ján Holodňák podpisali umowę o współpracy partnerskiej pomiędzy samorządami. 

Na wniosek burmistrza Andrzeja Wyczawskiego w dniu 23 
września bieżącego roku Rada Miasta Jarosławia podję-
ła uchwałę w sprawie nawiązania współpracy partner-

skiej z miastem Svidnik na Słowacji. Natomiast 25 października 
nastąpiło już oficjalne podpisanie umowy o współpracy.
Zgodnie z treścią umowy strony podjęły zobowiązanie do po-
głębiania porozumienia i wzajemnej współpracy pomiędzy 
Miastami w ramach istniejących możliwości, przyczyniając się 

„ - To ważna chwila i ważny moment. Mamy szan-
sę działać w obszarze transgranicznym, dzięki tej 
umowie mamy możliwość rozwiązywania wielu 

różnych problemów, także przy użyciu środków zewnętrz-
nych, środków z Unii Europejskiej - podkreślał burmistrz Wy-
czawski tuż przed uroczystym podpisaniem umowy. Dodał 
również: - Współpracujemy razem od dawna bez umowy, na 
rzecz Karpat, na rzecz Euroregionu Karpackiego, ale także na 
rzecz zawiązywania pewnej wspólnoty, która powinna coraz 
głośniej mówić, że tu w Karpatach też mamy piękne tereny, 
tu w Karpatach też powinniśmy zostać zauważeni przez Unię 
Europejską.

do gospodarczego i społecznego rozwoju poszczególnych sa-
morządów terytorialnych w duchu przyjaźni, która łączy ludzi 
mieszkających na ich obszarze. Współpraca transgraniczna  po-
między Miastami będzie dotyczyć między innymi takich dzie-
dzin jak: planowanie i gospodarka przestrzenna, gospodarka 
komunalna i rzemiosło, ochrona przyrody i środowiska natural-
nego, transport i komunikacja, kultura i sztuka, kontakty i wy-
miana młodzieży, turystyka, rekreacja i sport, wzajemna pomoc 
w przypadku klęsk i katastrof  klimatycznych.
Współpraca Jarosławia ze Słowacją ma już długą historię. Pod-
pisanie umowy partnerskiej ze Svidnikiem jest już trzecią taką 
formą współdziałania jaką podjęło nasze miasto. Wcześniej za-
warte zostały umowy z miastami Michalovce i Humenne.
W uroczystości obok burmistrza Andrzeja Wyczawskiego 
uczestniczyli ponadto jego zastępcy Bogdan Wołoszyn i Stani-
sław Misiąg, sekretarz Jan Biłas, skarbnik Barbara Maziarka, 
przewodniczący Rady Miasta Jarosław Pagacz, radni miejscy 
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oraz zaproszeni goście. Natomiast burmistrz Ján Holodňák ze 
Svidnika przyjechał wraz z zastępcą Mironem Mikita, sekreta-
rzem miasta Vladimirem Šandala  oraz radnym Rady Miasta 
Svidnik Stefanem Čarný.
Miasto Svidnik znajduje się w południowej części Beskidu Ni-
skiego, w kraju preszowskim. Obecnie posiada ponad 12 tys. 
mieszkańców, jest administracyjnym, gospodarczym, kultural-
nym i rekreacyjnym centrum regionu. Miasto jest położone w 
obszarze wsparcia Programu Operacyjnego Współpracy Trans-
granicznej Rzeczpospolita Polska - Republika Słowacka obej-
mującego polsko-słowackie pogranicze. Stwarza to korzystne 
warunki do wzmocnienia skuteczności polsko-słowackiej współ-
pracy transgranicznej poprzez stworzenie bazy dla następnych 
projektów w nowej perspektywie finansowej 2014-2020.

Monika Polita

MIASTA PARTNERSKIE 

Michalovce (Słowacja)  
5.07.1998 

Humenne (Słowacja)  
22.08.2005

Orange (Francja)  
12.05.2001 

Dingelstädt (Niemcy)  
25.08. 2001

Vyškov (Republika Czeska)  
12.05.2001

Użgorod (Ukraina)  
06.10.2002 

Jaworów (Ukraina)  
02.06.2006

X Dzielnica Budapesztu - 
Kőbánya (Węgry) 5.10.2012

Svidnik (Słowacja) 
25.10. 2013FO
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Lek. med. Maria Węglarz została uhonorowana Złotą 
Odznaką „Za Zasługi dla Miasta Jarosławia”. Wyróżnio-
na swoje życie zawodowe związała z naszym miastem, 
pracuje tu od przeszło 40 lat. 23 września, odbierając 
odznaczenie podkreśliła: - To dla mnie ogromne wyróż-
nienie. 

Maria Węglarz została uhonorowana odznaką „za wie-
loletnią, pełną kompetencji i zaangażowania pracę na 
rzecz ratowania życia ludzkiego, a w szczególności pio-

nierskie działania w dziedzinie diabetologii oraz wyjątkową życzli-

„Za Zasługi dla Miasta Jarosławia”

26 września w Urzędzie Marszałkowskim w Rzeszowie 
uhonorowano kombatantów, osoby represjonowane 
oraz szczególne zasłużonych dla kultywowania pamięci 
o walce w obronie niepodległości Ojczyzny. Tego dnia 
medalem „Pro Memoria" odznaczone zostały osoby 
związane z Jarosławiem: Teresa Kraus oraz Eugeniusz Ki-
nasz. W uroczystości nie mógł uczestniczyć Henryk Jare-
ma, któremu również przyznane zostało wyróżnienie. 

Wręczenie odznaczeń połączone było z konferencją upa-
miętniającą 150. rocznicę Powstania Styczniowego. W 
spotkaniu wzięli udział kombatanci, samorządowcy, 

przedstawiciele służb mundurowych, nauczyciele i uczniowie 
podkarpackich szkół. Konferencja w Rzeszowie wpisuje się w or-
ganizowane w całej Polsce obchody roku 2013 jako roku pamięci 
o Powstaniu Styczniowym i jego bohaterach. 
Podczas uroczystości Medalem „Pro Memoria" za wybitne zasługi 
w utrwalaniu pamięci o ludziach i ich czynach w walce o niepod-
ległość Polski podczas II wojny światowej i po jej zakończeniu od-
znaczeni zostali Teresa Kraus oraz Eugeniusz Kinasz. Uroczystego 
wręczenia dokonali wspólnie Kierownik Urzędu ds. Kombatantów 
i Osób Represjonowanych Jan Stanisław Ciechanowski oraz Wice-
marszałek Tadeusz Pióro. 

Monika Polita

„Pro Memoria”  

wość, sumienność i autentyczną troskę o pacjenta". Wyróżnienie 
wręczył przewodniczący Rady Miasta Jarosław Pagacz, a gratulacje 
złożył m.in. burmistrz Andrzej Wyczawski. Uroczystość poprzedzi-
ła obrady sesji Rady Miasta. Odznaczona przez ponad 40 lat pracy 
zawodowej związana była z Jarosławiem. Wiele lat pracowała w 
szpitalu Zespołu Opieki Medycznej w Jarosławiu (obecnie COM). 
Była lekarzem zakładowym dla pracowników miejscowej służby 
zdrowia. Wspierała działające wówczas Polskie Stowarzyszenie 
Diabetyków Koło w Jarosławiu, chorych na cukrzycę i ich rodziny. 
Od 2005 r. Maria Węglarz prowadzi Niepubliczny Zespół Opieki 
Zdrowotnej - poradnię lekarzy rodzinnych. 

Monika Polita

FOT. A. ADAMSKI
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Remonty i budowa dróg miejskich i wewnętrznych, a 
także uruchomienie strony internetowej z interaktyw-
nymi cmentarzami oraz strony internetowej Szlaku Hi-
storycznego Miasta Jarosławia to główne tematy kon-
ferencji prasowej, która odbyła się 10 października w 
gabinecie burmistrza. 

Burmistrz Andrzej Wyczawski przekazał dziennikarzom lo-
kalnych mediów raport z wykonania prac przy poprawie 
komunikacji drogowej w mieście. 

W tym roku na inwestycje drogowe i oświetlenie wydano z bu-
dżetu miasta ok. 3 mln 500 tys. zł. Zakończony został remont 
ul. Zduńskiej,  ul. Przemysłowej i  Chrobrego, ul. Raszyńskiej 
(I etap),  ul. Baśki Puzon, budowa parkingu i modernizacja ul. 
Ogrodowej), ul. Społecznej, zakończono budowę chodników 
przy ul. Narutowicza, remont ul. Słonecznej i ul. Zacisze. Trwa 
remont ul. Kruhel Pawłosiowski i ul. Łokietka. Rozpoczęto prace 
remontowe na ul. Elektrownianej. Z budżetu miasta dołożono 
50 % kosztów modernizacji dróg powiatowych: ul. Brzostków, 
ul. Cmentarnej, ul. Dolnoleżajskiej, ul. Wilsona, ul. Podzam-
cze, ul. Reymonta. Drogi wewnętrzne: remont drogi i budowa 
parkingu na os. WP, przebudowa placu przy ul. Sienkiewicza 
7, remont schodów przy budynku „Gwiazdy", remont dróg na 

Konferencja prasowa
Główne tematy: inwestycje drogowe, oświetlenie uliczne, nowe strony internetowe

os. Zielińskiego. Oświetlenie: ul. Anny Jenke, ul. Chmielna ul. 
Żołnierska, pl. Skargi do ul. Panieńskiej, ul. Racławicka i ul. Dą-
browskiego, ul. Podzamcze, Harlendera, na Blichu, Blichowa, 
Przygrodzie, Gottfrieda (etap I), ul. Hajnusa. Zamontowano 100 
słupów oświetlenia ulicznego w miejsce zlikwidowanych przez 
Rejonowy Zakład Energetyczny w Jarosławiu. 

Ciekawostką konferencji była prezentacja stron internetowych: 
www.polski-cmentarz.pl/jaroslaw oraz www.wirtualnyszlak.eu

Pierwsza strona to interaktywne, jarosławskie  cmentarze, na 
których można odszukać groby bliskich, zlokalizować je na ma-
pie cmentarza, zapalić wirtualną świeczkę czy załatwić formal-
ności związane z opłatą. 

- W tegorocznym budżecie duży nacisk poło-
żyliśmy na remonty dróg i budowę oświetle-
nia. Wartą podkreślenia jest budowa prze-

dłużenia ul. Konfederackiej. Na prawie trzystumetrowym 
odcinku została wybudowana nowa droga wraz z chod-
nikami, kanalizacją i oświetleniem, która połączy ul. Kon-
federacką z ul. Skarbowskiego. Dzięki temu rozładuje się 
ruch na ul. Pogodnej - podkreślał burmistrz.

„

Szlak historyczny to strona ukazująca najcenniejsze zabytki 
Jarosławia, dostosowana dla osób słabowidzących. To tylko 
składowa projektu realizowanego ze słowackim miastem Hu-
menne. Cały projekt obejmuje oznakowanie 4-kilometrowego 
szlaku, a to będzie zrealizowane jeszcze w listopadzie. 

Ewa Kłak-Zarzecka
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Rok 2013 to rok inwestycji drogowych i poprawy komu-
nikacyjnej w mieście. Na remonty i budowę dróg, a także 
budowę oświetlenia wydaliśmy 3,5 mln zł. Część inwe-
stycji już się zakończyła, część jest w trakcie realizacji. 

  

Do połowy października miasto wydało ok. 3 mln 500 tys. zł 
na budowę i remonty dróg, budowę parkingów i oświetlenia. 
Ale inwestycje jeszcze się nie zakończyły. - Wartą podkreśle-
nia jest budowa przedłużenia ul. Konfederackiej. Na prawie 
trzystumetrowym odcinku została wybudowana nowa droga 
wraz z chodnikami, kanalizacją i oświetleniem, która połączy 
ul. Konfederacką z ul. Skarbowskiego. To ważny teren na mapie 
miasta, ponieważ tu powstaje nowe osiedle domków jednoro-
dzinnych i budownictwa wielomieszkaniowego  - podkreśla 
burmistrz A. Wyczawski.  Kolejną ważną inwestycją drogową 
był remont ulic: Przemysłowej i Chrobrego. Przy ul. Przemy-
słowej mieszczą się zakłady mięsne „Sokołów”, Urząd Celny i 
Urząd Skarbowy. Do nich dojeżdżają samochody ciężarowe. 
Remont wspomnianych ulic spowodował, że samochody nie 
muszą wjeżdżać do centrum miasta, ale dojeżdżać tu od stro-
ny autostrady, ronda na obwodnicy i drogi granicznej. W tym 
roku zakończył się także remont ul. Zduńskiej,  która również 
ma istotne połączenie z obwodnicą i prowadzi samochody 
ciężarowe do zlokalizowanych nad Sanem przedsiębiorstw. Za-
kończył się także remont ul. Raszyńskiej (I etap),  drugi etap ul. 
Baśki Puzon. Przy tej ulicy powstał również parking. Remont 
został wykonany także na ul. Społecznej, a przy ul. Narutowicza 
wykonano nowe chodniki. Zakończyły się prace remontowe na 
ul. Słonecznej i ul. Zacisze. Trwa jeszcze remont ul. Kruhel Pa-
włosiowski i ul. Łokietka. Przerwane zostały natomiast prace 
remontowe na ul. Elektrownianej, gdzie z powodu sprzeciwu 
jednego z mieszkańców wyjaśniane są sprawy własnościowe.  
W tegorocznym budżecie miasta zarezerwowano 400 tys. zł na 
remont ulic powiatowych. 
- Tak się składa, że w mieście większość dróg należy do powia-
tu. Mieszkańcy za ich jakość obwiniają władze miasta. Dlatego 
zależy nam na ich remoncie i to jest powód, że chociaż nie są 
one naszą własnością, dokładamy do ich remontów 50 % kosz-
tów modernizacji - tłumaczy burmistrz. W tym roku został wy-
konany remont: ul. Brzostków, ul. Cmentarnej, ul. Dolnoleżaj-
skiej, ul. Wilsona, ul. Podzamcze i część ul. Reymonta. Znaczne 
środki zostały skierowane  w budżecie miasta na remonty tzw. 
dróg wewnętrznych, a także na wykonanie oświetlenia. W ra-
mach tych inwestycji został wykonany remont drogi i budowa 
parkingu na os. WP, przebudowa placu przy ul. Sienkiewicza 
7, remont schodów przy budynku „Gwiazdy”, remont dróg na 
os. Zielińskiego. Zamontowano także 100 słupów oświetlenia 

Remontujemy drogi

ulicznego w miejsce zlikwidowanych przez Rejonowy Zakład 
Energetyczny w Jarosławiu. Zakończono już budowę oświetle-
nia: ul. Anny Jenke. W trakcie realizacji jest budowa oświetlenia 
ul. Chmielnej, ul. Żołnierskiej, pl. Skargi do ul. Panieńskiej, ul. 
Racławickiej i ul. Dąbrowskiego, ul. Podzamcze, Harlendera, na 
Blichu, Blichowa, Przygrodzie, Gottfrieda (etap I), ul. Hajnusa.

Miasto poprawia komunikację 

„ - Kwota przeznaczona w tegorocznym budżecie mia-
sta nie załatwia wszystkich potrzeb inwestycyjnych, 
ale w dużym stopniu wpłynie na poprawę jakości 

dróg miejskich i powiatowych. I chociaż drogi powiatowe nie 
są naszą własnością, do tych również się dokładamy. Ważną 
pozycją jest również budowa i odtwarzanie oświetlenia w mie-
ście - mówi burmistrz Andrzej Wyczawski.

W 2013 ROKU
• zarezerwowaliśmy 400 tys. zł  
na remont ulic powiatowych,

• znaczne środki skierowaliśmy  
w budżecie miasta na remonty  
tzw. dróg wewnętrznych.

• zamontowaliśmy 100 słupów oświetle-
nia ulicznego w miejsce zlikwidowanych,

• do połowy października wydaliśmy  

na budowę i remonty dróg,  
budowę parkingów i oświetlenia,

ul. Przemysłowa

ul. Konfederacka

ok. 3 mln 500 tys. zł  
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Ratujemy  
zabytkowe 
nagrobki

Za nami dzień Wszystkich Świętych, odwiedzając groby bliskich pamiętaliśmy 
o ratowaniu naszych nekropolii. Każdego roku spore kwoty na ten cel przezna-
cza miasto. Ratowanie cennych pod względem historycznym i artystycznym 
nagrobnych pomników możliwe jest też w dużej części dzięki kwestom organi-
zowanym przy bramach Starego Cmentarza. 

Przed główną bramą Starego Cmentarza zastaliśmy wolontariuszy z puszka-
mi, wśród nich przedstawicieli władzy samorządowej, którzy kwestowali na 
odrestaurowanie zabytkowych nagrobków. Ta akcja, zainicjowana kilkana-

ście lat temu przez uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół im. Książąt Czartoryskich 
w Jarosławiu, z powodzeniem pozyskuje  co roku nowych chętnych, którzy 

kwestują przy głównej bramie Starego Cmentarza. W tym roku po raz drugi 
kwesta poszerzona była o zbiórkę pieniędzy na ratowanie polskiego cmen-
tarza w Jaworowie. Z tej okazji do kwestujących przyłączyli się członkowie 
jaworowskiego oddziału Towarzystwa Kultury Polskiej Ziemi Lwowskiej.  

- Ratowanie zabytkowych nagrobków to dla władz miasta 
ważne zadanie, dlatego chętnie włączamy się nie tylko w or-
ganizację samej kwesty podczas Wszystkich Świetych, ale tak-
że przeznaczamy na ten cel pewne kwoty z budżetu – mówi 

burmistrz Andrzej Wyczawski. - Co roku renowacji poddajemy kilka na-
grobków. Pamiętajmy, że nasz cmentarz jest jednym z najstarszych cmentarzy 

miejskich w Europie. Posiada wcześniejszą datę założenia od tak znanych cmenta-
rzy, jak Łyczakowski we Lwowie, Powązkowski w Warszawie, czy też Rakowicki w 
Krakowie. Został założony w 1784 roku, jednak z tego okresu nie zachowały się 
nagrobki, najstarsze pochodzą z początku dziewiętnastego wieku -  kontynuuje 
burmistrz Wyczawski. 

Prace porządkowo-remontowe, finansowane z miejskiego budżetu rozpoczęte 
zostały przez Gminę Miejską Jarosław jeszcze  1992 roku i są kontynuowane do 
dziś. Środki zebrane 1 listopada pokrywają tylko część prac wykonanych podczas 

renowacji zabytkowych nagrobków. Znaczna większość tych kosztów pokrywana 
jest z budżetu miasta. Od 2008 roku na wniosek burmistrza Andrzeja Wyczawskiego 

z budżetu miasta przeznaczono na ratowanie zabytkowych nagrobków 175 tys. 145 zł. 

Za kwotę 25 tys. 565 zł odrestaurowany został nagrobek Franciszki i Ste-
fana Staszko z rzeźbą Matki Bożej Różańcowej, nagrobek Bartschów i 
Dobrzańskich z rzeźbą klęczącej postaci oraz nagrobek Marcina i Mar-
tyny Dietrichów.

„

W latach 2008-2013 r. na ratowanie nekropolii  
Miasto przeznaczyło ponad 175 tys. zł 

W 2008 roku 25 tys. 565 zł

FOT. J. STĘCHŁY (2)
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Suma nie była może imponująca, ale za 
kwotę 10 tys. zł oczyszczono, wzmoc-
niono i uzupełniono drobne ubytki i 
pęknięcia nagrobków konserwowanych 
w latach ubiegłych, a wymagających po-
nownej interwencji. 

Na ratowanie nekropolii zarezerwowa-
no w budżecie 59 tys. 176 zł 83 gr. Za tę 
sumę wyremontowano pomnik nagrob-
ny burmistrza Jarosławia  Adolfa Dietziu-
sa (1852-1920), który rządził miastem 
28 lat i jego żony Eugenii z Ossolińskich 
na Nowym Cmentarzu, pomnik nagrob-
ny Anny Dietzius z domu Hawel ciotki 
Adolfa Dietziusa (1793-1878) na Starym 
Cmentarzu, pomnik nagrobny Antonie-
go Werbenca (1835-1895) na Starym 
Cmentarzu, grobowiec Stanisławy Żmu-
dzińskiej (1890-1964) na terenie Starego Cmentarza. 

Pracami konserwatorskimi objęte zostały dwa zabytkowe po-
mniki nagrobne na terenie Nowego Cmentarza: Łucjana Baec-
kera oraz Marii i Mikołajowi  Jaremkiewiczom. Na ten cel prze-
znaczono 22 tys. 750 zł. 

Za 19 tys. 720 zł wykonano pełną konserwację wraz z rekon-
strukcją brakujących elementów pomnika z figurą Anioła Stró-
ża z dzieckiem na terenie Starego Cmentarza. Rzeźba wieńczy 
nagrobek dziewczynki, zmarłej w wieku czterech lat Krzysi, cór-
ki Heleny i Józefa Szczórków. Na Nowym Cmentarzu zostały wy-
konane prace przy nagrobku Jaremkiewiczów. Przy sąsiednim 

W 2009 roku 

W 2011 roku 

W 2012 roku 

W 2013 roku 

nagrobku Jana Bigo wykonano tylko prace porządkowe 
i zabezpieczające obiekt przed dalszą destrukcją. 

Urząd Miasta Jarosławia na ratowanie jarosławskich 
nekropolii przeznaczył prawie 40 tys. zł. Na Starym 
Cmentarzu odrestaurowany został nagrobek Karoliny 
Krzanowskiej, nagrobek mjr Leona Czechowskiego oraz 
Drewniany Krzyż upamiętniający pochówek nieznanej 
osoby. Prace przy nagrobkach kosztowały 16 tys. 482 
zł. Na Nowym Cmentarzu urząd zajął się odrestauro-
waniem nagrobka Stanisława Rutkowskiego. Koszt tych 
prac wyniósł 21 tys. 451 zł 20 gr. 

10 tys. zł

W 2010 roku 59 tys. 176 zł 83 gr

22 tys. 750 zł

19 tys. 720 zł

ok. 40 tys. zł

2013: Nagrobek mjr Leona Czechowskiego  
- widok po konserwacji  
i przed wykonanymi pracami.

2013: Nagrobek Karoliny Krzanowskiej  
- widok po konserwacji i przed wykonanymi pracami.

2013: Nagrobek Stanisława Rutkowskiego  
- widok po konserwacji i przed wykonanymi pracami.

FOT. J. STĘCHŁY (6)
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W październiku została uruchomiona nowa strona interneto-
wa www.polski-cmentarz.pl/jaroslaw. Wirtualne nekropolie 
miejskie to efekt zakupu i wdrożenia systemu informatyczne-
go ewidencji osób pochowanych i opiekunów grobów na Sta-
rym i Nowym Cmentarzu w Jarosławiu. 

System obejmuje Stary i Nowy Cmentarz w Jarosławiu - łącz-
nie obszar 10,42 ha, ok. 13, 5 tys. grobów oraz ok. 19,5 tys. 
osób pochowanych. Jego utworzenie wymagało nie tylko za-

kupu specjalnego oprogramowania, ale również przeprowadzenia 
inwentaryzacji  rozmieszczenia grobów i grobowców razem z ozna-
czeniem kwater, rzędów, danych osób pochowanych (imię i nazwi-
sko, rok urodzenia i zgonu); inwentaryzacji wykupionych miejsc na 
pochówek, zieleni, alei, oświetlenia, miejsc czerpania wody oraz 
wszystkich obiektów cmentarnych. Na podstawie pomiarów geo-
dezyjnych została również wykonana mapa nekropolii z dokład-
nością do 10 cm; powstał plan zagospodarowania przestrzennego 
cmentarzy z uwzględnieniem istniejących już grobów, który zawie-
ra takie elementy jak: rozmieszczenie grobów i grobowców, istot-
ne wymiary odległości między grobami, odległości od alei i innych 
obiektów. Ponadto baza zawiera informacje o pochowanych oso-
bach, lokalizacji miejsca pochówku wraz ze zdjęciami oraz dodatko-
wymi danymi, w których posiadaniu jest administracja cmentarza 
(faktury, informacje o opiekunach grobów). Na stronie www.pol-

ski-cmentarz.pl/jaroslaw 
został umieszczony m.in. 
regulamin cmentarzy, cen-
nik opłat, nekrologii i rocz-
nice. Dzięki zakładce „SZU-
KAJ GROBU” bez problemu 
odnajdziemy swoich bli-
skich w bazie osób pocho-
wanych oraz zlokalizujemy 
grób na dokładnej mapie 
nekropolii. Wyniki poszu-
kiwań można wydrukować 
lub zapisać na komputerze. 
Możliwe jest również zapa-
lenie wirtualnego znicza! 
Zakup i wdrożenie systemu 
informatycznego pozwa-
lającego Gminie Miejskiej 
na łatwiejsze i bardziej 
wydajne administrowanie 
cmentarzami, było moż-
liwe dzięki jednogłośnym 
podjęciu uchwały przez Radę Miasta Jarosławia podczas 52. sesji 
20 maja 2013 roku.

Małgorzata Młynarska

Kwesta w dniu Wszystkich Świętych
Po raz kolejny w dniu Wszystkich Świętych na Starym 
Cmentarzu odbyła się kwesta na rzecz ratowania cmen-
tarnych zabytków naszej nekropolii. W tym roku udało 
się zebrać 9 153,33 zł. 

Przed główną bramą Starego Cmentarza znowu zastaliśmy 
wolontariuszy z puszkami, wśród nich przedstawicieli 
władzy samorządowej, którzy kwestowali na odrestau-

rowanie zabytkowych nagrobków. Ta akcja, zainicjonowana 
kilkanaście lat temu przez uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół 
im. Książąt Czartoryskich w Jarosławiu oraz posła na Sejm RP 
Tomasza Kuleszę, z powodzeniem pozyskuje co roku nowych 
chętnych, którzy kwestują przed cmentarzem w ten szczególny 
dzień. W tym roku po raz drugi kwesta była poszerzona o zbiór-
kę pieniędzy na ratowanie polskiego cmentarza w Jaworowie. Z 
tej okazji do kwestujących przyłączyli się członkowie jaworow-

Andrzej Wyczawski: - Strona z interaktywny-
mi cmentarzami ma ułatwić wszystkim tym, 
którzy mieszkają z dala od swoich bliskich po-
chowanych na jarosławskich nekropoliach na 
wirtualne odwiedzenie grobów. Celem syste-
mu było także unowocześnienie i usprawnienie 
zarządzania nekropoliami (...) Obecnie trwa 
wprowadzanie osób zmarłych w bieżącym 
roku. Problem wystąpił przy wprowadzaniu 
zmarłych w roku 2005, ale te groby również 
pojawią się w systemie. 

„
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Uczczono ofiary OUN-UPA 
6 października w Wiązow-
nicy została odsłonięta ta-
blica upamiętniająca ofiary 
rzezi, jakiej na miejscowej 
ludności dokonał oddział 
OUN-UPA. W uroczystości 
uczestniczył burmistrz An-
drzej Wyczawski, którego 
rodzinę również dotknęły 
dramatyczne wydarzenia z 
kwietnia 1945 roku. 

17 kwietnia 1945 r. od-
dział OUN - UPA za-
mordował ponad stu 

mieszkańców Wiązownicy 
i okolicznych miejscowo-
ści. Spalonych zostało 150 
gospodarstw, a z rąk UPA ginęły całe rodziny. W ocenie history-
ków, był to największy jednorazowy mord na Polakach na tere-
nie dzisiejszej Polski dokonany przez nacjonalistów ukraińskich. 
Wielu świadków tych wydarzeń wciąż żyje. Ofiary ludobójstwa w 
Wiązownicy spoczywają na miejscowym cmentarzu, a po latach 
uczczono ich pamięć pamiątkowa tablicą. W uroczystym odsłonię-
ciu tablicy uczestniczył burmistrz Andrzej Wyczawski z małżonką, 
którego te tragiczne wydarzenia dotyczą osobiście. Podczas ataku 

6 października br. w Centrum Kultury i Promocji w Jarosławiu  
                    Teatr Nie Teraz z Tarnowa wystąpił w spektaklu pt. 

„Ballada o Wołyniu” wykorzystuje fabularne wątki legendarnej powie-
ści Włodzimierza Odojewskiego „Zasypie wszystko, zawieje” (pierwsze 
wydanie w Instytucie Literackim w Paryżu w 1973 r.). W inscenizacji 
obecne są również stare pieśni – polskie i ukraińskie. Oś dramatycz-
na spektaklu to równolegle prowadzone losy trzech młodych kobiet, 
szykujących się na własne gody, które okażą się jednak nie czasem 
wesela, ale czasem śmierci. Zderzenie udokumentowanych relacji 
świadków ludobójstwa z metaforą teatralną, gdzie śmierć odbija się 
krwawą pożogą w oczach młodych kobiet, daje widzowi szansę na 
dotarcie do prawdy. „(…) przedstawienie „Ballada o Wołyniu”, prócz 
roli stricte artystycznej, wypełnia także ważną misję społeczną, edu-
kacyjną, historyczną i moralną. Tomasz Antoni Żak, autor scenariusza 
i reżyser, wykorzystał w swoim przedstawieniu wątki fabularne po-
wieści Włodzimierza Odojewskiego „Zasypie wszystko, zawieje” oraz 

„Ballada o Wołyniu”

FOT. PAWEŁ NOŻYŃSKI

Reżyseria, scenariusz i scenografia: TOMASZ A. ŻAK 
Aktorzy: AGNIESZKA RODZIK, EWA TOMASIK,  
MAGDALENA ZBYLUT

Kwesta w dniu Wszystkich Świętych

fakty zawarte w dokumentach i świadectwach osób, którym udało się 
ocaleć z tego straszliwego holokaustu na polskim Wołyniu. Opiera się 
także na świadectwach rodzinnych, zwłaszcza swoich dziadków, którzy 
pochodzili z Włodzimierza Wołyńskiego. Ich pamięci dedykuje swój 
spektakl, który można nazwać w pewnym sensie dokumentalnym, 
albowiem przedstawione w nim zdarzenia mają oparcie w dokumen-
tach, są prawdziwe. Choć chwilami wydaje się wprost niewiarygodne, 
by z tak dzikim okrucieństwem można było męczyć, torturować i po 
kawałku mordować człowieka. To nie jest fikcja literacka, lecz fakty.”  
/Temida Stankiewicz-Podhorecka/

band UPA ranna została jego matka, a brat mamy został zamor-
dowany. - Dom mojej mamy spłoną doszczętnie. Został tylko plac, 
z którym mama, jak żyła, nie pozwoliła nic zrobić, po  prostu stoi 
jako taki symbol pamięci. I dobrze. Chcę aby historia mojej mamy 
dała Państwu refleksję - nie o zemstę, lecz o pamięć wołają ofiary 
- o pamięć, która dzisiaj przyszła - we wzruszającym przemówieniu 
podkreślał burmistrz Wyczawski. 

Monika Polita

skiego oddziału Towarzystwa Kultury Polskiej Ziemi Lwowskiej. 
- Ratowanie zabytkowych nagrobków to dla samorządu miej-
skiego ważne zadanie, dlatego chętnie włączamy się nie tylko 
w organizację samej kwesty, ale także przeznaczamy na ten cel 

pewne kwoty z budżetu - mówi burmistrz Andrzej Wyczawski, 
który tym razem kwestował między innymi ze swoimi zastępca-
mi Bogdanem Wołoszynem oraz Stanisławem Misiągiem.

Tomasz Strzębała 
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Edukacja 

- Edukacja dzieci i młodzieży jest jednym z naj-
ważniejszych zadań realizowanych przez nasze 

miasto, jest jednym z naszych priorytetów - mówi bur-
mistrz Andrzej Wyczawski. W roku szkolnym 2012/2013 
system edukacji na terenie Gminy Miejskiej Jarosław 
obejmował około 5 tysięcy dzieci i młodzieży w wieku 
od 3 do 16 lat.

W 13 szkołach prowadzonych przez miasto naukę ofi-
cjalnie rozpoczęło 3852 uczniów. Do 7 przedszkoli 
uczęszcza 798 wychowanków. Uczniami wszystkich 

poziomów kształcenia zajmuje się w sumie 367 nauczycieli. W 
miejskich przedszkolach w obecnym roku szkolnym funkcjo-

nuje 33 oddziały natomiast w roku 2012/2013 było ich 31. 
W szkołach podstawowych liczba oddziałów uległa 

zwiększeniu o 1 - z 116 na 117. W publicznych 
gimnazjach liczba oddziałów zmalała o 2 

- z 57 na 55, natomiast w III Liceum 
Ogólnokształcącym liczba od-

działów zmalała o 2 - z 5 
na 3 oddziały.   

jest  
naszym 

priorytetem 
„

W 13 szkołach rok szkolny 2013/14  
rozpoczęło 3853 uczniów.
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Edukacja 

W jarosławskich gimnazjach funkcjonują także klasy 
sportowe. I tak w roku 2012/2013 funkcjonowały 4 
klasy sportowe (PG 2 – 3 klasy, PG 1 – 1 klasa), a w 

bieżącym roku szkolnym funkcjonuje ich 3 (PG 2 – 2 klasy, PG 
1 – 1 klasa). Tegoroczne wydatki oświatowe sięgaj prawie 45 
mln. zł, co stanowi około 41 proc. wszystkich planowanych wy-
datków w budżecie miasta. Miasto nie tylko realizuje zadania 
oświatowe, ale również modernizuje bazę dydaktyczną i bu-
duje nowe obiekty. Najważniejszym zadaniem inwestycyjnym 
realizowanym w latach 2009-2013 była „Budowa Przedszkola 
Publicznego na os. Kombatantów w Jarosławiu”. We wrześniu 
2013 r. przedszkole zostało oddane do użytku. Przedszkole 
posiada 1316 m² powierzchni użytkowej. W budynku znajdu-
ją się 4 oddziały przedszkolne i 2 oddziały żłobkowe dla 130 
dzieci, urządzonymi salami dydaktycznymi i żłobkowymi, dużą 
salą do zabaw, biblioteką, gabinetem do terapii logopedycznej 

i pedagogicznej, stołówką, nowoczesnym zapleczem ku-
chennym, pomieszczeniami administracyjnymi i tech-

nicznymi.  Budynek wyposażony jest w kolektory 
słoneczne oraz monitoring całodobowy. Na 

70-arowej działce, dodatkowo po-
wstał plac zabaw dla dzieci 

młodszych i starszych 

oraz parking. Łączny koszt inwestycji wyniósł 6. 511.786,00 zł. 
Ważnym zadaniem zrealizowanym w bieżącym roku jest rów-
nież zadanie pn. ,,Termomodernizacja budynków użyteczności 
publicznej w Gminie Miejskiej Jarosław”. Wniosek przygoto-
wany został do konkursu ogłoszonego w ramach Regionalne-
go Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na 
lata 2007-2013, oś priorytetowa 2. Infrastruktura techniczna, 
działanie 2.2 Infrastruktura energetyczna i otrzymał dofinan-
sowanie. Obecnie trwają prace wykończeniowe. Programem 
zostały objęte:  Szkoła Podstawowa nr 4 (remont elewacji wraz 
z kolorystyką budynku szkoły i łącznika szkoły), Szkoła Podsta-
wowa nr 10 (termomodernizacja i kolorystyka zespołu budyn-
ków szkoły), Miejskie Przedszkole nr 12 (termomodernizacja z 
kolorystyką elewacji  budynku przedszkola wraz z przebudową 
kotłowni gazowej i wewnętrznych instalacji (energii, c.o.). W 
przedszkolu nr 12 zamontowano system solarny do podgrzewu 
wody użytkowej, a na dachu zamontowano cztery kolektory 
słoneczne.

Całkowity koszt inwestycji 
6 mln 511 tys. 786 zł
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Od kilku lat nauczyciele obawiają się 
zwolnień i likwidacji szkół, czy jarosław-
skiej oświacie również to grozi?

Audyt, który wykonaliśmy, wyraźnie wykazał 
konieczność likwidacji dwóch, a nawet trzech 
szkół. Realizacja tych wskazówek dałaby zna-
czące oszczędności w miejskim budżecie, ale 
nie to jest najważniejsze. Dla nas liczy się wy-
soki poziom nauczania, a tego na pewno nie 
osiągniemy likwidując szkoły i tworząc ponad 
trzydziestoosobowe klasy. 

Możemy więc zapewnić nauczycieli szkół zarządzanych 
przez miasto, że mogą spokojnie pracować? 

Wydatki na oświatę stanowią prawie połowę budżetu miasta. 
Do dotacji przekazywanej nam z ministerstwa dodajemy po-
nad 20 mln zł. Oczywiście, że ktoś może zarzucić nam, że te 
pieniądze moglibyśmy wydać na inwestycje drogowe na przy-
kład. Jednak dopóki będziemy mogli, będziemy utrzymać szko-
ły. Uważam, że nie ma nic cenniejszego, jak wiedza. Ona jest 
przepustką dla młodzieży do dalszego kształcenia, do dobrej 
pracy, do lepszej przyszłości. Mogę dziś zapewnić, że nie planu-
jemy likwidacji szkół. 

Jeżeli popatrzymy na rankingi i oświatowe osiągniecia 
Jarosław ma się czym pochwalić.

Po pierwsze - Samorządowy Lider Edukacji, już dwukrotnie 
wręczony naszemu miastu przez Fundację Rozwoju Eduka-
cji i Szkolnictwa Wyższego. Certyfikat przyznawany jest przez 
zespół naukowców i specjalistów, którzy dokonują oceny sa-
morządów. W ubiegłym roku kapituła przyznała nam dodatko-
wo statuetkę Primus. Otrzymują je samorządy, które zdobyły 
najwyższą liczbę punktów. To osiągnięcia samorządu w zarza-
dzaniu oświatą, ale najważniejsze są wyniki pracy szkół, a więc 
nauczycieli i uczniów. 

Z informacji przekazywanych od lat wynika, że jarosław-
skie szkoły mają się czym pochwalić. 

Na pewno najważniejszym odzwierciedleniem poziomu na-
uczania będą wyniki sprawdzianów umiejętności klas szóstych 
czy egzaminu gimnazjalnego porównane z wynikami w woje-
wództwie i kraju. Średnia sprawdzianu szóstoklasisty w Jarosła-
wiu wynosiła w ubiegłym roku szkolnym 26,02, w kraju - 24,03, 
na Podkarpaciu - 22,97, w powiecie jarosławskim - 24,00, w 
Przemyślu - 25,50, w Rzeszowie - 27,10. Łatwo zauważyć, że 
lepszy jest tylko Rzeszów, a średnia uzyskana przez szóste klasy 
naszych szkół przewyższa poziom wojewódzki i krajowy. Spo-
śród jarosławskich szkół podstawowych najlepsza średnią - 

26,7 uzyskały ex aequo: Szkoła Podstawowa nr 
4 i Szkoła Podstawowa nr 6. Podobne, wysokie  
wyniki uzyskali gimnazjaliści. Średnia uzyskana 
przez naszych uczniów jest wyższa od średniej 
szkół przemyskich, rzeszowskich, powiatu jaro-
sławskiego, województwa, a nawet kraju. Jedy-
nie z matematyki pobili nas uczniowie Przemy-
śla. Najwyższe wyniki gimnazjaliści  osiągnęli z 
języka angielskiego. Ich średnia 72,49 jest impo-
nująca na tle średniej krajowej - 63, wojewódz-
kiej - 60,20, powiatu jarosławskiego - 58,10, a 

nawet Rzeszowa - 66,30 czy Przemyśla - 68,30. 

A czy jarosławscy uczniowie uczestniczą w konkursach 
przedmiotowych, bo to najbardziej obrazuje zaangażo-
wanie uczniów, ale także nauczycieli?

To bardzo ważne pytanie, bo w tej dziedzinie mamy ogromne 
osiągnięcia. Liderem jest tu Szkoła Podstawowa nr 4 im. Ste-
fana Żeromskiego. Osiągnęła najlepsze wyniki pod względem 
ilości zdobytych tytułów laureata w wojewódzkich konkur-
sach przedmiotowych (pięć tytułów laureata oraz jedenaście 
tytułów finalisty) nie tylko w Jarosławiu, ale przede wszyst-
kim zajęła pierwsze miejsce w województwie podkarpackim. 
Dzięki temu uzyskała tytuł „Szkoły przyjaznej utalentowanym 
uczniom”. Nasi uczniowie odnoszą także sukcesy w rozgryw-
kach sportowych. Szkoła Podstawowa nr 4 zdobyła pierwsze 
miejsce w finale wojewódzkim w wieloboju gimnastycznym 
w kategorii skok przez kozła, drugie miejsce w tym samym 
konkursie w kategorii wieloboju gimnastycznego, dziewczyny 
z Publicznego Gimnazjum nr 4 w Zespole Szkół Ogólnokształ-
cącym im. Książąt Czartoryskich wywalczyły pierwsze miejsce 
w siatkówce, a chłopcy z Publicznego Gimnazjum nr 1 zdobyli 
trzecie miejsce w finale wojewódzkim w tenisie stołowym w 
grach drużynowych.
 
Osiągnięć jest rzeczywiście bardzo dużo. 

To tylko wybrane sukcesy naszych szkół. Trudno je wszystkie 
wymienić w tym wywiadzie. Ale obrazują one, że nie warto 
oszczędzać na oświacie. A raczej należy zastanowić się, jak ją 
doinwestować. Tak też od kilku lat czynimy. Powoli, sukcesyw-
nie, przekazujemy środki, a także staramy się o unijne dotacje, 
na remonty szkół, na budowę boisk, placów zabaw, a także 
wyposażenie tych placówek w pomoce dydaktyczne. I nikt nas 
nie przekona, że ważniejsze są drogi czy chodniki. Są również 
ważne, ale nie ma nic cenniejszego, jak wiedza przekazana 
kolejnym pokoleniom. Nie ma lepszego kapitału, jak dobre 
wykształcenie, a takie możemy naszym dzieciom i młodzieży 
zaoferować. 

Dziękuje za rozmowę.  

Szkół nie likwidujemy
Rozmowa z burmistrzem Andrzejem Wyczawskim
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Kilka dni przed świętem oświaty i szkolnictwa wyższego przypadającym 14 października, 
burmistrz Andrzej Wyczawski oraz zastępca burmistrza Bogdan Wołoszyn spotkali się 
z nauczycielami, pedagogami i pracownikami placówek podległych Gminie Miejskiej. Z 
okazji Dnia Edukacji Narodowej zostały wręczone medale Komisji Edukacji Narodowej, 
nagrody Podkarpackiego Kuratora Oświaty oraz Burmistrza Miasta Jarosławia, a także 
honorowe odznaczenia „Za Zasługi Dla Oświaty Jarosławskiej”. Łącznie zostało wyróż-
nione 54 osoby. 

W tym roku mija 240 lat od powstania pierwszego mini-
sterstwa oświaty publicznej - Komisji Edukacji Narodo-
wej powołanej na mocy uchwały Sejmu Rozbiorowego. 

Dzień Edukacji Narodowej popularnie określany Dniem Nauczycie-
la upamiętnia to wydarzenie, a towarzyszy mu m.in. nagradzanie 
wyróżniających się nauczycieli i pracowników niepedagogicznych. 
W Jarosławiu uroczyste spotkanie z dyrektorami i nauczycielami 
placówek oświatowych podległych Gminie Miejskiej zorganizowa-
no 10 października. Była to doskonała okazja do przyznania od-
znaczeń, nagród i wyróżnień osobom wspierającym oświatę oraz 
nauczycielom za efektywną pracę dydaktyczno-wychowawczą. 
Nie mogło zabraknąć również życzeń.

- Dzień Edukacji Narodowej jest dniem szczególnym, ponie-
waż możemy docenić pracę polegającą na niesieniu wiedzy, 

kształtowaniu i wychowywaniu dzieci i młodzieży. To niełatwe za-
danie - mówił burmistrz Andrzej Wyczawski. 

Szczególne podziękowania skierował także do Podkarpackiego Ku-
ratora Oświaty Jacka Wojtasa za to, że co roku możliwe jest doce-
nienie wyróżniających się nauczycieli jarosławskich szkół i przed-
szkoli m.in. w formie nagród. Za osobiste zaangażowanie i pracę 
przyczyniającą się nie tylko do rozwoju naszego miasta, ale i do 
podniesienia poziomu jarosławskiej oświaty Medale Komisji Edu-
kacji Narodowej z rąk Jacka Wojtasa odebrali: Krystyna Brzuchacz, 
Renata Chlebowska, Mieczysław Chomont, Maria Kamińska, Zbi-
gniew Machała, Jolanta Mazur, Wojciech Popczyński. Podkarpacki 
Kurator Oświaty przyznał pięć nagród. W uznaniu dorobku pracy 
dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej otrzymali je: Janina 
Szajny, Agnieszka Molter, Marta Aab, Dorota Grzęda, Małgorzata 
Marcinko. W uznaniu zasług dla rozwoju szkolnictwa i wychowa-
nia, Burmistrz Miasta Jarosławia nadał Honorowe Odznaczenia 
„Za Zasługi dla Oświaty Jarosławskiej", które otrzymali: Bożena 
Pruc, Grażyna Hajduk, Teresa Krasowska, Zenon Binowski, Danu-
ta Młynarska-Kroczek, Jacek Solarczyk, Małgorzata Ciurko, Iwona 
Piotrowska, Maria Trelka, Agata Krukar, Małgorzata Chechłowska, 

Oświatowe święto

Zofia Roman, Maria Mac, Renata Osiowa, Grażyna Pol, Anna Szczy-
gieł, Barbara Sudzińska, Alina Walter, Grażyna Buszta, Agnieszka 
Pasierbiewicz, Beata Bałendo. Burmistrz przyznał również nagrody 
za osiągnięcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze oraz ca-
łokształt pracy pedagogicznej w roku 2013. Otrzymali je: Elżbieta 
Zabłocka, Anna Gross, Ewa Witek, Anna Homik, Halina Kic, Wanda 
Czerwiec, Alicja Korecka, Małgorzata Paszkiewicz, Jadwiga Poli-
szak, Grażyna Żmijewska, Gębarowska, Anita Stec-Skrzypek, Alicja 
Kulka, Dorota Lis, Małgorzata Głogowska-Jucha, Edyta Brzuchacz, 
Lidia Wróbel, Małgorzata Sikorska, Jolanta Mazur, Lucyna Mielni-
czek, Marzena Gilarska. Na zakończenie spotkania program arty-
styczny przygotowali uczniowie Publicznego Gimnazjum nr 1 w 
Jarosławiu. W tym samym dniu burmistrz Andrzej Wyczawski oraz 
jego zastępca Bogdan Wołoszyn uczestniczyli także w powiatowych 
obchodach Dnia Edukacji Narodowej. 

Burmistrz przekazał najlepsze życzenia: - wytrwałości, spokojnej 
pracy w poczuciu bezpieczeństwa i stabilizacji, aby codzienne  za-
angażowanie i życie sprawami szkoły znalazły trwałą wdzięczność 
uczniów i wychowanków. 

Ponadto razem z zastępcą wręczył Zofii Karwańskiej kwiaty z gra-
tulacjami dla Zarządu Powiatu Jarosławskiego oraz list gratulacyj-
ny Staroście Jarosławskiemu Jerzemu Batyckiemu. W miejskich 
obchodach wzięli udział zaproszeni goście: Podkarpacki Kurator 
Oświaty Jacek Wojtas, Starosta Powiatu Jarosławskiego Jerzy Ba-
tycki, Wicestarosta Powiatu Jarosławskiego Józef Szkoła, Zofia 
Karwańska - Członek Zarządu Powiatu Jarosławskiego, Andrzej 
Mamak - Prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego Oddział w Jaro-
sławiu, ponadto organizator uroczystości - burmistrz Andrzej Wy-
czawski, zastępca burmistrza Bogdan Wołoszyn, skarbnik miasta 
Barbara Maziarka, przewodniczący Rady Miasta Jarosław Pagacz, 
wiceprzewodniczący RM Marian Janusz, radni. Spotkanie prowa-
dziła Magdalena Lehnart - naczelnik Wydziału Edukacji i Kultury 
Fizycznej Urzędu Miasta. 

Małgorzata Młynarska
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14 października 2013 r. Zespół Szkół Plastycznych im. 
Stanisława Wyspiańskiego w Jarosławiu świętował swój 
jubileusz. I choć na przestrzeni 65-letniej historii szkoła 
kilkakrotnie zmieniała nazwę, to dla wszystkich na za-
wsze pozostanie jarosławskim „Plastykiem”. Oficjalne 
obchody były okazją do wspomnień wybitnych postaci, 
wręczenia odznaczeń i nagród. W dniu jubileuszu życze-
nia złożył także burmistrz miasta Andrzej Wyczawski. 

Oficjalne obchody poprzedziła Msza św. w jarosławskiej 
Kolegiacie koncelebrowana przez proboszcza ks. Mariana 
Bocho oraz katechetę szkolnego ks. Tomasza Bednarza. 

Po niej w auli szkolnej spotkali się zaproszeni goście: parlamenta-
rzyści, samorządowcy, prof. Wiktor Jędrzejec - dyrektor Departa-
mentu Szkolnictwa Artystycznego i Edukacji Kulturalnej MKiDN, 
burmistrz miasta Andrzej Wyczawski, przewodniczący Rady Mia-
sta  Jarosław Pagacz, Krzysztof Szczepaniak - główny wizytator 
Centrum Edukacji Artystycznej, Grzegorz Moskal - przedstawiciel 
Podkarpackiego Kuratorium Oświaty, duchowni, dyrekcja, byli i 
obecni nauczyciele, pracownicy, rodzice oraz młodzież.
Uroczystość rozpoczęła się od upamiętnienia minutą ciszy dy-
rektora szkoły śp. Krzysztofa Krzycha, zmarłego nagle 7 stycznia 
2013 r. 1 września br. funkcję tę objął Jacek Tracz, który mówiąc o 
jubileuszu podkreślał, że: - 65 lat istnienia naszej szkoły to nie tyl-
ko fakty, daty, wydarzenia, ale też relacje międzyludzkie. Szkoła 
od początku swego istnienia postawiła na wszechstronny, niczym 
nieskrępowany rozwój każdego ucznia, który poprzez działania 
twórcze mógł rozwijać swoje pasje. To właśnie pasji i dalszego 

Szkoło trwaj,  
jesteś pełna kras…

Jubileusz „Plastyka"

owocnego rozwoju życzył społeczności szkolnej burmistrz mia-
sta Andrzej Wyczawski. Zaznaczył, że Zespół Szkół Plastycznych 
sąsiadujący niemal z Urzędem Miasta jest szkołą niezwyczajną, 
oddziałującą mocno na lokalne środowisko. Na ręce dyrektora 
oraz wicedyrektor złożył serdeczne podziękowania oraz życzenia 
z okazji przepadającego w tym dniu święta Oświaty. O znaczącej 
roli jarosławskiego „Plastyka" i tworzących go ludziach mówił 
także jej absolwent prof. Wiktor Jędrzejec - przedstawiciel Mi-
nisterstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Obecnie Zespół 
Szkół, niegdyś Ognisko Kultury Plastycznej, Liceum Sztuk Pla-
stycznych, Liceum Kulturalno-Oświatowe, czy najdłużej funkcjo-
nujące Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych - stanowi kwinte-
sencję polskiej szkoły artystycznej. Znajduje się w gronie szkół, 
które wywarły wpływ nie tylko na plastykę, ale  rozwój wyższego 
szkolnictwa artystycznego w Polsce. Wspomniany został w tym 
miejscu rektor ASP w Krakowie prof.  Stanisław Tabisz - absol-
went PLSP. - Jarosławski „Plastyk" miał zawsze szczęście do ludzi 
z pasją. W polskiej szkole artystycznej nie ma miejsca na innych 
- zaznaczył dyrektor Departamentu Szkolnictwa Artystycznego i 
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Odznaczenie „Zasłużony dla Kultury Polskiej" dla Tadeusza Stefanowskiego. Podziękowania i gratulacje od burmistrza Andrzeja Wyczawskiego.
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Edukacji Kulturalnej. Jubileusz 65-lecia był też okazją do wręcze-
nia odznaczeń, nagród i podziękowań nauczycielom ZSP. Tadeusz 
Stefanowski odebrał z rąk prof. Wiktora Jędrzejca odznaczenie 
ministerialne „Zasłużony dla Kultury Polskiej". Odznaczenie to 
kilka dni wcześniej na Zamku Królewskim w Warszawie odebrali 
także: Stanisław Antosz, Maria Piśko i Bogusława Raczyńska, na-
tomiast Henryk Cebula otrzymał nagrodę II stopnia MKiDN. Po-
nadto czterej nauczyciele zostali wyróżnieni dyplomami honoro-
wymi MKiDN, trzy osoby otrzymały nagrody Dyrektora Centrum 
Edukacji Artystycznej, a dyrektor szkoły nagrodził ośmiu pedago-

gów. Spotkanie w auli szkolnej zakończył program artystyczny 
w wykonaniu uczniów pt. „Wojna Lemurów" w reż. Pawła Sroki 
- absolwenta „Plastyka". W dniu jubileuszu odsłonięto również 
w budynku szkolnym tablicę pamiątkową poświęconą zmarłym 
nauczycielom: Barbarze Śliwińskiej, Józefowi Stecińskiemu i 
Zdzisławowi Welcowi oraz otwarto wystawę uczniów w Synago-
dze przy ul. Opolskiej. Tam też obecni mogli wysłuchać koncer-
tu w wykonaniu uczniów Szkoły Muzycznej II st. Towarzystwa 
Muzycznego w Jarosławiu. 

Małgorzata Młynarska

1981-2002 - funkcję dyrektora objęła Barbara 
Gmiter - najdłuższą z dotychczasowych. Konty-
nuowała dzieło poprzedników rozbudowując 
bazę szkoły. W tym czasie placówka niestety 
utraciła budynek synagogi, a w wyniku reformy 
szkolnictwa PLSP im. St. Wyspiańskiego prze-
kształciło się w Ogólnokształcącą Szkołę Sztuk 
Pięknych. 
2002-2007 - dyrektorem został Józef Kalinow-
ski. W tym czasie szkoła przekształciła się w 
Zespół Szkół Plastycznych, ponieważ oprócz 
Ogólnokształcącej Szkoły Sztuk Pięknych roz-
poczęło działalność ponadgimnazjalne 4-letnie 
Liceum Plastyczne. W 2007 r. na kilka miesięcy 
funkcję dyrektora przejęła Teresa Ulma.
2008-2013 - dyrektorem szkoły został Krzysztof 
Krzych. Za jego kadencji prowadzono remonty 
i modernizację budynków, powiększała się baza 
dydaktyczna pracowni szkolnych. Wielkim suk-
cesem jego działań było odzyskanie budynku 
synagogi, inicjował i współtworzył Stowarzy-
szenie Jarosławski Plastyk, które ma pomagać 
uzdolnionej artystycznie młodzieży szkoły. 
Dzięki jego staraniom „plastyk” nawiązał stałe 
kontakty z wieloma uczelniami artystycznymi 
i instytucjami, m.in. PWSTiF w Łodzi oraz TV 
Rzeszów. Po nagłej śmierci 7 stycznia 2013 r., 
obowiązki dyrektora szkoły ponownie przejęła 
Teresa Ulma.
2013 - obecnie funkcję tę pełni wieloletni 
nauczyciel szkoły, Jacek Tracz.

Oni tworzą historię...1925 - W „budowlance” artysta malarz Stanisław 
Kopystyński założył kurs rysunku i malarstwa, który 
po wojnie przekształcił się w Szkołę Rysunku i Malar-
stwa, a ta w Ognisko Kultury Plastycznej.
1947 - zarządzenie Ministra Kultury i Sztuki z 28 paź-
dziernika o utworzeniu Państwowego Liceum Sztuk 
Plastycznych; pierwszym dyrektorem Tadeusz Bojar-
ski. Szkoła korzystała z dwóch sal lekcyjnych liceum 
ogólnokształcącego przy ul. 3-Maja do momentu 
wyremontowania własnej siedziby - budynków uzy-
skanych od Wojska Polskiego przy ul. Jezuickiej 1.
1954 r. - likwidacja placówki. W jej miejsce powstało 
Liceum Kulturalno-Oświatowe; dyrektorem Kazimierz 
Sławek, a wicedyrektorem Alojzy Zawada, który 
czynił skuteczne starania o reaktywację Liceum Sztuk 
Plastycznych. 
1957 - Ministerstwo Kultury i Sztuki 10 maja 1957 r. 
przywraca PLSP oraz jej poprzedni status. 
1959 - dyrektorem szkoły Anna Jenke, zastępcą 
Edward Kieferling. Wzrósł poziom organizacyjny i po-
ziom nauczania, powstał pawilon rzeźby, wykonano 
remonty budynków. 
1962 - dyrektorem Edward Kieferling. Zmienił system 
nauczania klasowego na pracowniano-gabinetowy, 
kontynuował remonty, m.in. ruin synagogi, która 
stała się niezwykle ważnym miejscem kształcenia, 
organizowania wystaw, spotkań, koncertów etc. 
Szkoła otrzymała sztandar oraz imię Stanisława 
Wyspiańskiego. Wzrosła liczba uczniów dostająca się 
na artystyczne uczelnie. W 1975 r. dyrektorem szkoły 
została Irena Serwańska.

Na podstawie materiałów szkoły oprac. M. Młynarska
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Uczniowie szlifują warsztat pod okiem E. Kieferlnga, 1964 r.

Widok budynku szkoły, 1960 r.

Uczniowie przed wejściem do budynku synagogi.FO
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Otwarcie w synagodze wystawy uczniów.
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W Dniu Edukacji Narodowej swój jubileusz świętowa-
ła Szkoła Podstawowa nr 5 im. Baśki Puzon w Zespole 
Szkół im. Jana Pawła II w Jarosławiu. Obchody 60-lecia, 
w których uczestniczył m.in. burmistrz miasta Andrzej 
Wyczawski oraz zastępca burmistrza Bogdan Wołoszyn 
były okazją do wspomnień i wspólnych spotkań. 

Placówka powstała w 1953 r. jako 2-klasowa szkoła pod-
stawowa, obecnie to duży obiekt, który cały czas się roz-
wija i modernizuje. Uczniowie mogą cieszyć się pięknym 

budynkiem z trzema salami komputerowymi z dostępem do 
internetu, 14 salami lekcyjnymi, salą gimnastyczną, bibliote-
ką, czytelnią, świetlicą, kuchnią z zapleczem, gabinetem pielę-
gniarki, boiskiem sportowym, a także nowym placem zabaw. 
Od 1970 r. szkole patronuje Baśka Puzon. W 2004 r. zapadła de-
cyzja o powołaniu Zespołu Szkół w Jarosławiu, w którego skład 
weszły właśnie Szkoła Podstawowa nr 5 i Publiczne Gimnazjum 
nr 5. Dwa lata później Rada Miasta Jarosławia nadała Zespoło-
wi Szkół imię Jana Pawła II. Wówczas poświęcono także nowy 
sztandar i odsłonięto tablicę pamiątkową w budynku szkoły, 
pod którą w dniu jubileuszu burmistrz miasta Andrzej Wyczaw-
ski i poseł Tomasz Kulesza złożyli wiązanki kwiatów.
- Szkoła jest bardzo ważnym miejscem edukacji w naszym mie-
ście. Wiele wybitnych osób i ważnych postaci chce tutaj działać, 
chce włożyć swoją pasję, by placówka mogła się rozwijać i co-

60 lat „Piątki”

raz lepiej kształcić - mówił burmistrz podczas uroczystości. Na 
ręce dyrektora Wojciecha Popczyńskiego złożył życzenia oraz 
okolicznościowy grawerton, a kwiaty z podziękowaniami wrę-
czył wicedyrektor Alicji Mazur. W uznaniu zasług dla rozwoju 
jarosławskiej oświaty i wychowania burmistrz przyznał również 
honorowe odznaczenie „Za Zasługi Dla Oświaty Jarosławskiej", 
które podczas jubileuszu odebrała Teresa Wołoszyn - zastępca 
dyrektora w latach 1979-85 i dyrektor w latach 1985-89. 60-
lecie placówki było również okazją do wręczenia przez dyrek-
tora Wojciecha Popczyńskiego nagród i wyróżnień zasłużonym 
nauczycielom i pracownikom administracji. Oficjalne uroczysto-
ści poprzedziła Msza św. w kościele Miłosierdzia Bożego.
Jubileusz świętowali uczniowie, nauczyciele, rodzice, przyjaciele 
i sympatycy szkoły. Wśród zaproszonych gości obecni byli: poseł 
Tomasz Kulesza, burmistrz miasta Andrzej Wyczawski, zastępca 
burmistrza Bogdan Wołoszyn, Andrzej Mamak - prezes Związku 
Nauczycielstwa Polskiego Oddział w Jarosławiu, przedstawiciel 
Podkarpackiego Kuratora Oświaty, Magdalena Lehnart - naczel-
nik Wydziału Edukacji i Kultury Fizycznej, radni.
Szkoła Podstawowa nr 5 jest jedną z 18 placówek publicznych 
(przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów i zespołów szkół), 
dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Jaro-
sław. 

Małgorzata Młynarska
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7 października 2013 r. Państwowa Wyższa Szkoła Tech-
niczno-Ekonomiczna w Jarosławiu zainaugurowała nowy 
rok akademicki. Tradycyjnie uroczystość poprzedziła Msza Św., następnie JM 

Rektor Prof. nadzw. dr hab. Wacław Wierzbieniec, Prorek-
torzy, Senat, pracownicy naukowi i studenci oraz zaproszeni 

goście przeszli w uroczystym pochodzie do uczelnianej hali spor-
towej, gdzie odbyła się część oficjalna. Inauguracja roku akade-
mickiego nie mogła odbyć się bez wysłuchania „Gaude Mater 
Polonia", okolicznościowych przemówień, życzeń pomyślności 
dla kadry naukowej i studentów oraz immatrykulacji studentów I 
roku. Jednym z elementów uroczystości było również wręczenie 
pracownikom Uczelni medali za długoletnią służbę. Odznaczenia 
zostały przyznane na wniosek Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyż-
szego. Z ramienia Urzędu Miasta w uroczystości uczestniczyli za-
stępcy burmistrza Bogdan Wołoszyn i Stanisław Misiąg, obecni 
byli także Przewodniczący Rady Miasta Jarosław Pagacz oraz Ko-
mendant Straży Miejskiej Andrzej Jędrejko. Państwowa Wyższa 
Szkoła Zawodowa w Jarosławiu posiada bogatą ofertę studiów 
licencjackich, inżynierskich i od tego roku również magisterskich. 
Jest największą spośród państwowych wyższych szkół zawodo-
wych na Podkarpaciu. Aktualnie kształci około 3 600 studentów, 
w tym na studiach stacjonarnych 2 700, a na niestacjonarnych 
900. PWSTE proponuje studentom kształcenie na 27 specjalno-
ściach w ramach 16 kierunków studiów. 

Monika Polita

Inauguracja w PWSTE

16 października nowy rok akademicki zainaugurowali słu-
chacze Akademii Trzeciego Wieku działającej przy PWSTE. 
Z ramienia Urzędu Miasta w uroczystości uczestniczył se-
kretarz Jan Biłas. 

W okresie siedmioletniego funkcjonowania Uniwersy-
tet, a obecnie Akademia Trzeciego Wieku pozytywnie 
utrwaliła się w świadomości jarosławian. Obecnie liczy 

około 200 słuchaczy. Uroczystą inaugurację roku rozpoczął Ma-
rian Janusz, prezes zarządu Stowarzyszenia „Akademii", a zara-
zem wiceprzewodniczący Rady Miasta.Głos zabrał też Sekretarz 
Miasta Jan Biłas. - Jesteście Państwo najważniejszymi animato-
rami aktywności społecznej seniorów w naszym lokalnym środo-
wisku - podkreślił sekretarz. Życzył również wszystkim członkom 
Stowarzyszenia wszelkiej pomyślności, niegasnącego entuzjazmu 
i wytrwałości. Wykład inauguracyjny pt. „Rodzina dawniej i w cza-
sach współczesnych - ujęcie socjologiczne" wygłosił prof. dr hab. 
Dariusz Wojakowski z Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. 
W inauguracji roku akademickiego oprócz Studentów - Seniorów 

Kolejny rok akademicki studentów ATW
oraz sekretarza Jana Biłasa uczestniczyli także posłowie Tomasz 
Kulesza i Mieczysław Kasprzak, kanclerz PWSTE Robert Wi-
śniewski, prorektor ds. studenckich PWSTE Krzysztof Rejman 
- opiekun Akademii z ramienia uczelni oraz dyrektor Centrum 
Kultury i Promocji Tomasz Wywrót. Pierwszy Uniwersytet Trze-
ciego Wieku powstał w 1973 roku we Francji, a dwa lata póź-
niej w Polsce. W naszym kraju działa blisko 450 Uniwersytetów 
Trzeciego Wieku, które łącznie zrzeszają 150 tysięcy słuchaczy. 
W Jarosławiu studenci - seniorzy to grupa około 200 osób. Sto-
warzyszenie Akademia Trzeciego Wieku w Jarosławiu aktywizu-
je swoich członków poprzez uczestnictwo w różnych formach 
życia społecznego. W zależności od zainteresowań i potrzeb 
słuchacze mogą uczestniczyć w różnych kołach zainteresowań, 
takich jak np.: informatyka, języki obce, gimnastyka w wodzie 
z nauką pływania, muzykoterapia, Nordic Walking. Wiele osób 
realizuje swoje zdolności wokalne, aktorskie i literackie. Miło-
śnicy poezji spotykają się na wieczorach poetyckich słuchając 
wierszy twórców oraz własnych, a osoby mające zdolności ma-
larskie doskonalą swoje umiejętności pod kierunkiem artystów 
plastyków. 

Monika Polita
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Od połowy października br. wszyscy zainteresowani 
historią Jarosławia mają możliwość sięgnięcia do ma-
teriałów archiwalnych zabezpieczonych 75 lat temu  
i udostępnionych po raz pierwszy w tak szerokim zakre-
sie przez Parafię pw. Bożego Ciała. Archiwum parafialne 
nosi imię ks. Jakuba Makary i mieści się w nowym loka-
lu kolegium pojezuickiego. Jego organizacja połączona 
z wydaniem materiałów z sesji poświęconej Jezuitom  
i ks. P. Skardze była możliwa dzięki dofinansowaniu przez 
Gminę Miejską Jarosław. 

Od 15 października 2013 r. w kolegium pojezuickim mie-
ści się Archiwum Parafii pw. Bożego Ciała im. ks. Jaku-
ba Makary, w którym znajdziemy w 50 tomach ponad 

22 tys. stron archiwaliów dotyczących m.in. historii Jarosławia 
i świątyń miejskich, spraw gospodarczych, majątkowych, ad-
ministracyjnych parafii, wyposażenia kościoła oraz działalno-
ści oświatowej. Ocalenie, opracowanie oraz zabezpieczenie 
zbiorów zawdzięczamy ks. Jakubowi Makarze, który w Jarosła-
wiu pracował przez 30 lat od 1926 r. jako prefekt, katecheta, 
animator i koordynator wydarzeń rocznicowych, redagował 
również tygodnik „Jarosławskie Wiadomości Parafialne". Po 
wybuchu II wojny światowej został administratorem parafii, 
następnie dziekanem jarosławskim. Z zamiłowania był 
historykiem; pozostawił po sobie wiele prac, których 
część ukazała się drukiem, inne pozostają jeszcze w ma-
szynopisie. Najstarsze zachowane dokumenty, które ks. 
J. Makara zaczął porządkować od 1938 r. pochodzą z XVII 
i XVIII w., ostatnie z początku XX w. Zostały podzielone 
na trzy zespoły: akta kapitulne, dekanalne i parafialne. 
W skład zbioru wchodzi także księgozbiór odkryty w bu-
dynku parafialnym podczas prowadzonych prac remon-
towych. Część starodruków wydawanych od XVI do XVIII 
w. pochodzi z dwu niezależnych bibliotek: Kolegiaty pw. 
Wszystkich Świętych oraz biblioteki kolegium wikarych 
działających przy świątyni. Poza tym wiele książek pier-
wotnie stanowiło zbiór biblioteki kolegium pojezuickie-
go. Najstarszy starodruk w posiadaniu archiwum dato-
wany jest na 1525 r.: Homeliae seu mavis sermones sive 
conciones ad populum. Ostatnio jednostka stała się wła-

Archiwum  
im. ks. Jakuba Makary

ścicielem cennych dokumentów przekazanych przez Stanisława 
Makarę - dyrektora Muzeum Kresów w Lubaczowie, bratanka 
ks. J. Makary. Otwarcie archiwum poprzedziła Msza św. pod 
przewodnictwem bpa Adama Szala, który dokonał również po-
święcenia nowego lokalu. Tam Joanna Kociuba - starszy kostosz 
Muzeum-Kamienicy Orsettich przybliżyła sylwetkę patrona ar-
chiwum oraz przypomniała o mijającej 48. rocznicy śmierci ks. 
J. Makary. Z tej okazji została również zorganizowana konferen-
cja naukowa „Archiwa i kancelarie w służbie Kościoła i nauki" 
z udziałem naukowców z Krakowa, Kielc, Lublina, i Rzeszowa. 
Zaproszeni goście m.in. Joanna Mordarska - naczelnik Wydziału 
Kultury, Turystyki i Promocji Miasta, Elżbieta Tkacz - dyrektor 
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jarosławiu oraz młodzież mieli 
możliwość wysłuchania ośmiu wykładów, a także uczestniczyć 
w dyskusji. Wśród prelegentów znaleźli się: ks. prof. dr hab. Ka-
zimierz Łatak CRL z Krakowa, ks. dr Andrzej Kwaśniewski z Kielc, 
ks. dr hab. Jarosław R. Marczewski z Lublina, oraz z Rzeszowa: 

W 50 tomach ponad 22 tys. archiwaliów
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19 października w Jarosławiu odbyło się kolejne sympo-
zjum poświęcone sylwetce Służebnicy Bożej Anny Jenke. 
Spotkanie rozpoczęła Msza św. w jarosławskiej Kolegia-
cie, następnie uroczystość przeniosła się do Miejskie-
go Ośrodka Kultury, gdzie między innymi swój wykład 
wygłosił ks. prof. dr hab. Tadeusz Guz. W sympozjum 
uczestniczył również burmistrz Andrzej Wyczawski. 

Sympozjum  
Anny Jenke

Hasłem tegorocznego sympozjum było: „Musimy być no-
wymi ludźmi – bez kompromisu ze złem”. Uroczystość po-
dobnie jak w latach ubiegłych prowadziła Prezes Towarzy-

stwa Przyjaciół Anny Jenke w Jarosławiu, Ewa Dziaduś. Program 
artystyczny zaprezentowali uczniowie Gimnazjum im. Anny Jen-
ke w Błażowej, zaś wykład wygłosił ks. prof. dr hab. Tadeusz Guz. 
Później siostra dr Bernadeta Lipian zainicjowała krótką dyskusję. 
Głos zabierał między innymi burmistrz Wyczawski, który podzię-
kował wszystkim uczestnikom spotkania za obecność. Na spo-
tkaniu obecna była także naczelnik Wydziału Kultury i Turystyki  
i Promocji UM Joanna Mordarska. 

Tomasz Strzębała

ks. prof. dr hab. Stanisław Nabywaniec, ks. prof. nadzw. dr hab. 
Władysław Wlaźlak, ks. dr hab. Sławomir Zabraniak, dr Agniesz-
ka Kawalec oraz mgr Tomasz Janik. Powstanie Archiwum oraz 
wydanie materiałów z sesji poświęconej Jezuitom i ks. P. Skar-
dze pt. „THESAURI CIVITATIS JAROSLAVIENSIS. Skargowskie i je-
zuickie dziedzictwo kultury i wiary w Jarosławiu", było możliwe 
dzięki wsparciu finansowemu przez Gminę Miejską Jarosław.

Organizatorzy konferencji naukowej: Archiwum Parafii Bożego 
Ciała przy Jarosławskiej Kapitule Kolegiackiej, Zakład Historii 
Państwa i Prawa Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu 
Rzeszowskiego, Instytut Historii Uniwersytetu Rzeszowskiego, 
Stowarzyszenie Archiwistów Kościelnych. W Komitecie Hono-
rowym był min. Burmistrz Miasta Jarosławia.

Małgorzata Młynarska

Archiwum Parafii pw. Bożego Ciała jest ogólnodostępne, czynne w godzinach otwarcia kancelarii. Od poniedziałku 
do czwartku godz. 10.00-12.00 i 17.00-18.00 oraz w piątki godz. 10.00-12.00. 
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Regionalny Konkurs 
Recytatorski i Poetyc-
ki im. Jerzego Hordyń-
skiego to wydarzenie, 
które na stałe wpi-
sało się w kalendarz 
imprez kulturalnych 
naszego mia-
sta. 25 paździer-
nika zakończyła się 
jego 12 edycja. Przez 
ten czas przegląd go-
ścił 900 uczestników, 
ponad 300 zaprezen-
towało własną twór-
czość. 

Inicjatorem tej formy promocji twórczości Jerzego Hordyń-
skiego, a także pomysłodawcą poszerzenia jej o twórczość 
własną jest Antoni Maria Kraus - krewny poety, który po 

jego śmierci wysłał list do Urzędu Miasta i Stowarzyszenia Mi-
łośników Jarosławia. Korespondencja stała się inspiracją do 
przygotowania po raz pierwszy w 2002 r. przez śp. Józefę Fren-
do - prezes SMJ, konkursu poetycko-recytatorskiego poświę-
conego pamięci jarosławianina. W organizację wydarzenia od 
samego początku aktywnie włączył się również Urząd Miasta.
Moment ten, podczas finałowego spotkania 25 października, 
wspominał zastępca burmistrza Bogdan Wołoszyn: 

- Dobrze się stało, że pozostał tu w Jarosławiu jego krew-
ny, który również wyemigrował, ale na szczęście tylko do 

Warszawy. Cały czas pamiętał o Jerzym, o jego twórczości i że 
należy mu się hołd za wszystko co napisał w ciągu swojego ży-
cia. Dodał również: - Przepiękna inicjatywa Stowarzyszenia Mi-
łośników Jarosławia cieszy się tak dużą popularnością do dnia 
dzisiejszego. Już 900 uczestników w ciągu 12 konkursów recy-
tatorskich wzięło udział w tych przeglądach. Ponad 300 uczest-
ników przedstawiło także swoją własną twórczość. Budujące 
jest, że twórczość jarosławskiego poety Jerzego Hordyńskiego 
inspiruje młodzież do własnego pisania.

Pamięci Poety  
W tym roku, w 94. rocznicę urodzin i 15. rocznicę śmierci po-
ety, uroczyste podsumowanie w Sali Lustrzanej Centrum Kul-
tury i Promocji rozpoczął utwór skomponowany przez Zbignie-
wa Działo do słów wierszy poety pt. „Przyszłemu" i „Problem" 
oraz prezentacja multimedialna pamiątek po Jerzym Hordyń-
skim znajdujących się w zbiorach Stowarzyszenia Miłośników 
Jarosławia, przekazanych przez Antoniego M. Krausa. Zapro-
szeni goście mieli również możliwość wysłuchania nagrania ze 
wspomnieniami krewnego poety oraz młodych wykonawców w 
utworze muzycznym inspirowanym wierszem „List do Matki".
Statuetki autorstwa Dariusza Jasiewicza, nagrody i wyróżnie-
nia laureatom konkursu wręczyli: zastępca burmistrza Bogdan 
Wołoszyn, Zofia Karwańska - etatowy członek Zarządu Powiatu, 
Dariusz Jasiewicz - prezes SMJ oraz Magdalena Lehnart - na-
czelnik Wydziału Edukacji i Kultury Fizycznej. W kategorii RE-
CYTACJA prezentowane utwory oceniała komisja w składzie: 
Krystyna Cap z Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewi-
cza, Marta Zadorożny ze Stowarzyszenia Miłośników Jarosła-
wia, Zofia Kolasa z Miejskiego Ośrodka Kultury oraz Elżbieta 
Tkacz - dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Aleksandra 
Fredry. Spośród 36 uczestników, którzy zaprezentowali się 18 

Przez 12 lat Konkurs gościł 900 uczestników

„
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października w CKiP nagrodzeni i wyróżnieni zostali: Szko-
ły Gimnazjalne / I miejsce - Filip Sołek (MCK w Leżajsku); II 
miejsce - Artur Zajchowski (PG w ZS w Rokietnicy); III miejsce 
- Karolina Niemczycka (PG w ZS w Rokietnicy). Wyróżnienia: 
Jakub Dobosiewicz (Niepubliczne Gimnazjum „MORAWA" Sto-
warzyszenia Absolwentów II LO w Przemyślu), Weronika Ma-
kowska (PG nr 2 w Jarosławiu), Aleksandra Gilarska (Prywatne 
Gimnazjum Sióstr Niepokalanek w Jarosławiu). W kategorii tej 
wysłuchano łącznie 13 recytatorów. Szkoły Ponadgimnazjal-
ne / I miejsce - Justyna Kąkol (LO w Lubaczowie); II miejsce 
ex aequo - Michał Kurek i Alicja Skibicka (LO w ZS w Lubaczo-
wie); III miejsce ex aequo - Justyna Rokosz i Kinga Wygnaniec (I 
LO w Jarosławiu) oraz Miłosz Kochman (ZSDGiL w Jarosławiu). 
Wyróżnienia: Bartłomiej Kowal i Martyna Krajowska (ZSDGiL 
w Jarosławiu), Aleksandra Matusz (I LO w Jarosławiu), Agata 
Grycko (ZS w Sieniawie), Jakub Sirko (ZSO w Jarosławiu). W 
kategorii tej wysłuchano łącznie 22 recytatorów. Osoby doro-
słe/studenci: Komisja wyróżniła Magdalenę Maruszak (MCK 
w Leżajsku), która była jedyną recytatorką w tej kategorii. W 
kategorii TWÓRCZOŚĆ WŁASNA komisja w składzie: Stani-
sława Szim z Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewi-
cza, Anna Gajda ze Stowarzyszenia Miłośników Jarosławia oraz 
Krzysztof Kubaszek reprezentujący Publiczne Gimnazjum nr 3, 
spośród 39 nadesłanych utworów nagrodziła i wyróżnionych 
następujących autorów: Szkoły gimnazjalne / I miejsce - Na-
talia Bachórz (PG nr 3 w Jarosławiu); II miejsce - Natalia Cuży-
tek (PG nr 3 w Jarosławiu); III miejsce - Żaneta Kamecka (PG 
w Rokietnicy). Wyróżnienia: Karolina Gaweł i Anna Kufel (PG 
w Rokietnicy). Szkoły ponadgimnazjalne / I miejsce - Monika 
Komonicka (II LO w Przemyślu); II miejsce - Estera Głowacz (I 
LO w Jarosławiu); III miejsce - Katarzyna Mielnikiewicz (II LO 
w Przemyślu). Wyróżnienia: Michał Kurek (ZS w Lubaczowie) 
i Małgorzata Zając (ZSDGiL w Jarosławiu).
Konkurs im. Jerzego Hordyńskiego to nie 
jedyna forma pamięci o poecie, który uro-
dził się 18.10.1919 r. w Jarosławiu, tutaj 
spędził dzieciństwo i wczesną młodość. 
M.in. na domu przy ul. Dąbrowskiego 4, 
od 21 listopada 2001 r. znajduje się tabli-
ca pamiątkowa ufundowana przez Radę 
i Zarząd Miasta. Również Rada Miasta 
13 czerwca 2008 r.,  w 89. rocznicę uro-
dzin poety oraz 10. rocznicę jego śmier-
ci ustanowiła rok 2008, „Rokiem Jerzego 
Hordyńskiego w Jarosławiu", a w 2012 r. 
w hołdzie Jerzemu Hordyńskiemu Urząd 
Miasta oraz Stowarzyszenie Miłośników 
Jarosławia ufundowali tablicę znajdują-
cą się w Centrum Kultury i Promocji.  W 

podsumowaniu 12 edycji konkursu uczestniczyli: zastępca bur-
mistrza Bogdan Wołoszyn, Zofia Karwańska - etatowy członek 
Zarządu Powiatu, radni: Bożena Łanowy - przewodnicząca Ko-
misji Kultury, Sportu i Rekreacji oraz Antoni Lotycz - przewodni-
czący Komisji Oświaty, Magdalena Lehnart - naczelnik Wydziału 
Edukacji i Kultury Fizycznej, Tomasz Wywrót - dyrektor Centrum 
Kultury i Promocji, przedstawiciele komisji konkursowych oraz 
uczestnicy konkursu. Uroczystość prowadzili: Zofia Kolasa - 
główny instruktor Miejskiego Ośrodka Kultury oraz Marek Pio-
trowski - inspektor w Wydziale Edukacji i Kultury Fizycznej.
Wydarzeniu patronowali: Burmistrz Miasta Jarosławia, Podkar-
packi Kurator Oświaty oraz Starosta Jarosławski. Organizatorzy: 
Urząd Miasta Jarosławia, Stowarzyszenie Miłośników Jarosła-
wia, Miejska Biblioteka Publiczna im. Aleksandra Fredry w Jaro-
sławiu, Miejski Ośrodek Kultury w Jarosławiu, Centrum Kultury 
i Promocji w Jarosławiu, Towarzystwo Literackie im. Adama 
Mickiewicza Oddział w Jarosławiu. 

Małgorzata Młynarska
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Nie lada ucztę dla wielbicieli wokalnej wirtu-
ozerii przygotowało Centrum Kultury i Promocji 
w Jarosławiu. Z okazji rozpoczęcia V sezonu ar-
tystycznego u Attavantich, 11 października so-
pranistka Renata Johnson-Wojtowicz oraz Piotr 
Szpara – tenor, przy akompaniamencie Marcina 
Kasprzyka, zaśpiewali najsłynniejsze arie opero-
we i operetkowe, m.in. Donizettiego, Mozarta, 
Dvoraka, Kalmana i Lehara.

Największe przeboje operowe to niezaprzeczal-
nie melodie z takich dzieł jak „Napój miłosny”, 
„Don Giovanni”, „Carmen”, „Rusałka” czy „Tra-

viata”. Nie mniejszą popularnością cieszą się operet-
kowe utwory „Czardasz Silvy”, „Przetańczyć całą noc”, 
„Kto me usta całuje ten śni”, „O sole mio” czy „Usta mil-
czą, dusza śpiewa”. Właśnie one i kilka innych, znalazły 
się w repertuarze koncertu inaugurującego V sezon 
artystyczny u Attavantich. Ich brawurowe wykonanie, 
zachwycona publiczność przyjęła owacjami na stojąco.
Prowadzący koncert, dr Jacek Ścibor przypominał hi-
storię opery i operetki, poszczególnych utworów oraz 
kluczowe elementy biografii kompozytorów, wiążące 
się z prezentowanymi na scenie Sali Lustrzanej aria-
mi. Koncert miał więc także charakter edukacyjny. To-
masz Wywrót - dyrektor Centrum Kultury i Promocji 
w Jarosławiu, podczas uroczystego otwarcia sezonu 
artystycznego, zwrócił uwagę na widoczną wśród jaro-
sławian potrzebę obcowania z muzyką klasyczną i wy-
raził radość z możliwości jej zaspokajania właśnie przez 
inicjatywy Centrum, takie jak organizowane cyklicznie 
koncerty muzyki poważnej.
Patronat honorowy: Burmistrz Miasta Jarosławia – An-
drzej Wyczawski. Patroni medialni koncertu: Radio Rze-
szów, Życie Podkarpackie, Gazeta Jarosławska, Twoja 
TV, POD 24, Biznes i Styl.

Marlena Dudek

Sezonu  Artystycznego
U Attavantich

Otwarcie

FOT. M. DUDEK (4)
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Do 30 listopada br. w Galerii Rynek 6 można oglądać wy-
stawę pokonkursową VI Międzynarodowych Konfronta-
cji Fotograficznych „Tylko Jedno Zdjęcie 2013”. Na tego-
roczną edycję konkursu wpłynęło 200 prac z 23 państw, 
z których 18 najlepszych zostało nagrodzonych medala-
mi FIAT i Fotoklubu RP oraz wyróżnieniami fundatorów. 

19 października br., podczas wernisażu w Galerii Rynek 6 
dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury Teresa Piątek przy-
pomniała okoliczności wznowienia konfrontacji fotogra-

ficznych przed kilku laty, a kurator konkursu Krzysztof Peszko 
podkreślił, że jest to przedsięwzięcie stanowiące swoisty feno-
men w skali europejskiej, nad którym prestiżowy patronat spra-
wują: Międzynarodowa Federacja Sztuki Fotograficznej (FIAP), 
Burmistrz Miasta Jarosławia, Fotoklub Rzeczypospolitej Polskiej 
oraz Fundacja „Fotografia dla Przyszłości". W tym roku komisja 
w składzie: przewodniczący Mieczysław Cybulski - AFRP (War-
szawa), Krystyna Małgorzata Dołowska - AFRP, dyrektor „Fun-
dacji Fotografia dla Przyszłości"(Warszawa), Basil Titov - EFIAP 
(Białoruś), zakwalifikowała na wystawę pokonkursową 130 prac, 
które równocześnie zostały umieszczone w katalogu z wystawy i 
przyznała następujące nagrody: Medale Międzynarodowej Fe-
deracji Sztuki Fotograficznej FIAT: Marc Apers (Kontich, Belgia) 
za pracę „Winsome" - ZŁOTY MEDAL FIAP i NAGRODA „BEST 
AUTOR", a także nagrody pieniężne o łącznej wartości 2400 zł 
brutto ufundowane przez MOK; Adriana Dovha (Lwów, Ukra-
ina) za pracę „Wheel of life" - SREBRNY MEDAL FIAP i nagroda 
pieniężna 1300 zł brutto ufundowana przez MOK; Miguel Ca-
bezas Centeno (Irun, Hiszpania) za pracę: „The life" - BRĄZOWY 
MEDAL FIAP i nagroda pieniężna 1000 zł brutto ufundowana 
przez MOK. Wstążki FIAP otrzymali: Janusz Wojcieszak (My-
słowice) za pracę „The old castle"; Dariusz Gawroński (Często-

chowa) za pracę „Odwrót"; Agnieszka Szuwarzyńska (Kraków) 
za pracę „Deszczowa dolina"; Łukasz Gurdak (Mielec) za pra-
cę „Strumykowa nimfa"; Jacek Szczerbaniewicz (Jelenia Góra) 
za pracę "Oczekiwanie"; Ole Suszkiewicz (Nykobing Stelland, 
Dania) za pracę „Going home". Medale Fotoklubu RP: Anna 
Klinkosz (Koszalin) za pracę „Jesienny pan" - ZŁOTY MEDAL i 
nagroda pieniężna 1000 zł brutto ufundowana przez MOK; Ewa 
Sierokosz (Sandomierz) za pracę „We mgle" - SREBRNY MEDAL 
i nagroda pieniężna 700 zł brutto ufundowana przez MOK; Da-
wid Galiński (Zielona Góra) za pracę „Jacques" - BRĄZOWY ME-
DAL i nagroda pieniężna 500 zł brutto ufundowana przez MOK. 
Nagrody Fundatorów: Jan Chmielowiec (Tarnobrzeg) za pracę 
„Antoś i kot" - nagroda Studia Artystycznego Damian Waliczek 
i Monika Kapusta Waliczek; Sujoy Debnath (Howrah, Indie) za 
pracę „Old lamas" - nagroda Portalu POD 24 INFO reprezento-
wanego przez red. naczelnego Jerzego Duszko; Piotr Grochala 
(Warszawa) za pracę „Zakątek" - nagroda „Gazety Jarosław-
skiej" reprezentowanej przez red. Wiesława Zastawnego; Chris 
Ducker (Dublin, Irlandia) za pracę „Future Thought" - nagroda 
ufundowana przez członka Jury Basila Titova; Joanna Bratko-Li-
tyńska (Sosnowiec) za pracę „Cień"- nagroda ufundowana przez 
Krzysztofa Ziembę - AFRP; Ireneusz Czechowicz (Sosnowiec) za 
pracę bez tytułu - nagroda klubu Fotograficznego „Atest 70" re-
prezentowanego przez Krzysztofa Mruka.
Organizatorami konkursu byli: Miejski Ośrodek Kultury w Jaro-
sławiu, Urząd Miasta Jarosławia oraz Klub Fotograficzny „Atest 
70" działający przy MOK.

Małgorzata Młynarska

Wystawę można oglądać w Galerii Rynek 6 do końca listopada, 
od wtorku do piątku w godz. 10.00-16.00 oraz w soboty 9.00-
13.00. Zapraszamy!

„Tylko Jedno Zdjęcie”  

VI Międzynarodowe Konfrontacje Fotograficzne patronatem objęli: 
Międzynarodowa Federacja Sztuki Fotograficznej (FIAP), Burmistrz 
Miasta Jarosławia, Fotoklub Rzeczypospolitej Polskiej oraz Fundacja 
„Fotografia dla Przyszłości".
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Od lat Miejski Ośrodek Kultury 
w Jarosławiu organizuje kon-
kurs poetycki „Laur Impresji” 
skierowany do uczniów szkół 
ponadgimnazjalnych oraz osób 
dorosłych. W tegorocznej edycji 
wzięło udział 29 uczestników, 
z których komisja konkursowa 
w każdej z kategorii przyznała 
tytułowy „Laur" oraz nagrody  
i wyróżnienia. 

17 października 2013 r. uczest-
nicy konkursu zaprezentowa-
li się przed komisją konkurso-

wą w trzech kategoriach: recytacja 
(prezentacja 2 wierszy dowolnego 
autora), twórczość własna oraz 
poezja śpiewana. Jury w składzie: 
Elżbieta Tkacz - dyrektor MBP w 
Jarosławiu, Anna Gajda - poetka, Zofia Kolasa i Wiktor Marut 
- główni instruktorzy MOK w Jarosławiu przyznali następujące 
nagrody. W kategorii recytacja: I nagroda „Laur Impresji" -  Ju-
styna Rokosz  (ZSPO w Jarosławiu), II nagroda - Michał Kurek 
(ZS im. gen. Józefa Kustronia w Lubaczowie), III nagroda -  Alek-
sander Zdeb (ZSBiO w Jarosławiu). Wyróżnienia: Marta Witko 
(ZSSChiO w Jarosławiu), Magda Skibicka (ZSP w Jarosławiu). Ka-
tegoria twórczość własna: I nagroda „Laur Impresji" - Michał 
Kurek (ZS im. gen. Józefa Kustronia w Lubaczowie). Wyróżnie-

nie: Karol Łoziński (ZSTiO w Jarosławiu). Kategoria: poezja śpie-
wana I Nagroda „Laur Impresji" -  Agnieszka Będkowska (MDK 
w Chorzowie), II Nagroda ex aequo - Izabela Skrzypek (ZSGiO w 
Jarosławiu), Karolina Bereza (ZSBiO w Jarosławiu), III Nagroda 
- Roksana Makowiecka (ZSSChiO w Jarosławiu). Wyróżnienia: 
Gabriel Klatka (ZSP w Jarosławiu), Mariusz Twardowski (MDK 
w Chorzowie). Nagroda Publiczności trafiła do Karoliny Berezy 
(ZSBiO w Jarosławiu). Od początku konkurs przygotowuje Jani-
na Suchożak - gł. instruktor MOK.

Małgorzata Młynarska

104 młodych recytatorów wzięło udział w tegorocznej edycji konkursu 
„Wawrzynek 2013” organizowanego przez Miejski Ośrodek Kultury w 
Jarosławiu. 10 i 11 października uczniowie szkół podstawowych i gim-
nazjalnych prezentowali wiersze o tematyce jesiennej. Komisja kon-
kursowa nagrodziła i wyróżniła łącznie 34 osoby. 

Komisja konkursowa w składzie: Krystyna Juźwińska z Centrum Kul-
turalnego w Przemyślu, Bożena Siwiecka z Miejskiego Ośrodka Kul-
tury w Przeworsku i Paweł Sroka z Miejskiego Ośrodka Kultury w Ja-

rosławiu przyznała następujące nagrody i wyróżnienia: Kategoria: kl. I-III  
/ I nagroda  „WAWRZYNEK 2013"- Wiktoria Pelc  (SP 10 Jarosław); II nagroda - 
Milena Czereba (SP 9 Jarosław); III  nagroda - Filip Szczepański (SP 1 Pruchnik); 
III nagroda - Gabriel Kruba (MOK Jarosław). Wyróżnieni: Karolina Borysowicz 
(SP 6 Jarosław), Maria Bęben (SP Czelatyce), Kinga Bednarz (ZS im. Jana Pawła 
II Jarosław), Katarzyna Ciurko (SP 11 Jarosław), Jagoda Drozdowicz (SP 4 Jaro-
sław), Kinga Hanula (Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Jarosław), Bartek Sambor-
ski (Szkoła Filialna Bystrowice). Kategoria: kl. IV-VI / I nagroda „WAWRZYNEK 
2013"- Miłosz Rożek (ZS Szówsko); II nagroda ex aequo - Sebastian Szynal (SP 9 
Jarosław), Izabela Telega (MOK Jarosław); III nagroda ex aequo - Natalia Cielicz-
ka (SP Piwoda), Hubert Szumigraj (SP 6 Jarosław). Wyróżnieni: Alicja Wysocka 
(ZS Wiązownica), Wiktoria Ryzner (MOK Jarosław), Gabriela Szydłowska (SP 6 
Jarosław), Paulina Ciurko (SP Czelatyce), Jakub Borys (ZS im. Jana Pawła II Jaro-
sław), Dorota Perczyńska (ZS im. Jana Pawła II Jarosław), Urszula Nietrzeba (ZS 
Roźwienica), Eryk Kowalczyk (ZS Roźwienica), Karolina Styrna (ZS Pawłosiów). 
Kategoria: Gimnazja / Komisja nie przyznała I nagrody „WAWRZYNEK 2013",
II nagroda ex aequo - Jakub Jucha (ZSO im. Książąt Czartoryskich Jarosław), Ka-
mil Przytuła (Gimnazjum 1 Radymno),

„Wawrzynek 2013”  

III nagroda ex aequo - Marlena Hrysio (PG Zapa-
łów), Aleksandra Wygnaniec (PG 1 Jarosław), Ad-
rian Kruba (PG 3 Jarosław). Wyróżnieni: Aleksan-
dra Gilarska (PG Sióstr Niepokalanek Jarosław), 
Aleksandra Dąbrowska (PG Sióstr Niepokalanek 
Jarosław), Patrycja Stec (PG 1 Radymno), Kinga 
Bobowicz (ZS Pawłosiów), Michał Serafin (PG 
Pruchnik). Laureatom gratulujemy!

Małgorzata Młynarska

Poetycki „Laur Impresji”  
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Przegląd Piosenki Kresowej jest jedną z najbardziej wzruszają-
cych imprez jakie odbywają się w Miejskim Ośrodku Kultury w 
Jarosławiu, kiedy to ze sceny płyną melodie z rozległej krainy 
ziem utraconych. Tegoroczna edycja, już szósta z kolei, odbyła 
się 27 października 2013 r. Patronat nad wydarzeniem objął 
Burmistrz Miasta Jarosławia. 

Każdego roku podczas Przeglądu Piosenki Kresowej wystę-
pujący soliści i zespoły przypominają i popularyzują piosen-
kę kresową, charakterystyczną dla dawnych wschodnich 

ziem Rzeczpospolitej. Tegoroczna edycja, już szósta z kolei, od-
była się 27 października 2013 r. Laureatów przeglądu w poszcze-
gólnych kategoriach wyłoniła komisja artystyczna w składzie: 
Grażyna Sereda - dyrektor Szkoły Muzycznej II st. Towarzystwa 
Muzycznego w Jarosławiu, Jadwiga Nowosiad  - nauczyciel Pań-
stwowej Szkoły Muzycznej I st. w Jarosławiu oraz Wiktor Marut - 
gł. instruktor muzyczny MOK w Jarosławiu. W kategorii solistów 
ze szkół gimnazjalnych: I miejsce ex aequo - Aleksandra Wygna-
niec ( PG nr 1 w Jarosławiu) oraz  Iza Bajda  (Klub Garnizonowy w 
Przemyślu). W kategorii solistów ze szkół ponadgimnazjalnych: 
I miejsce - Maria Feduniewicz; II miejsce - Weronice Cichockiej. 
Laureatki z Klubu 5 Batalionu Strzelców Podhalańskich w Prze-
myślu. W kategorii osób dorosłych: I miejsce ex aequo - Dag-

Na kresową nutę

mara Moskwa i Justyna Kunysz. W kategorii zespołów ze szkół 
gimnazjalnych: I miejsce - „Akwarium", II Miejsce - „Szarotki". 
W kategorii zespołów ze szkół ponadgimnazjalnych: II miejsce -  
„Akwarium" (grupa starsza), III miejsce - „Kameleon". Wszystkie 
zespoły z Klubu 5 Batalionu Strzelców Podhalańskich w Przemy-
ślu. Laureaci podczas koncertu galowego otrzymali nagrody pie-
niężne ufundowane przez Miejski Ośrodek Kultury w Jarosławiu. 
Na zakończenie koncertu wystąpiła Kapela „Tońko" z Dynowa. 
Przegląd zorganizowali: Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kre-
sów Płd. Wsch.Oddział w Jarosławiu i Miejski Ośrodek Kultury. 
Patronat honorowy: Burmistrz Miasta Jarosławia.

Andrzej Zgryźniak MOK 

Miejski Ośrodek Kultury w Jarosławiu od października rozpo-
czął realizację projektu „KinoSzkoła” - Interdyscyplinarnego 
Programu Edukacji Medialnej. Znalazł się wśród 25 instytu-
cji z całej Polski, które wprowadzają edukację medialną dla 
uczniów oraz nauczycieli i wychowawców. Pierwsze spotkania 
już za nami. 22 i 23 października 2013 r. warsztaty prowadził 
filmoznawca Marcin Skorek. Kolejne spotkania 22 listopada i 
2 grudnia. 

W roku szkolnym 2013/2014 Miejski Ośrodek Kultury 
po raz drugi włączył się w realizację Interdyscypli-
narnego Programu Edukacji Medialnej „KinoSzkoła" 

adresowanego do uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych 
i ponadgimnazjalnych oraz ich nauczycieli i wychowawców. „Ki-
noSzkoła" jest programem tworzonym przez kilku pasjonatów 
- filmoznawców, którzy od lat zawodowo i naukowo zajmują 

się edukacją audiowizualną uczniów. Nadrzędnym celem zajęć 
w ramach programu jest pomoc nauczycielom w szkolnej prak-
tyce wychowawczej, dlatego współpracę polecamy szczególnie 
wychowawcom i pedagogom szkolnym. Uczestnictwo w projek-
cie wzbogaci szkolne programy profilaktyczno-wychowawcze. 
22 i 23 października br. Miejski Ośrodek Kultury realizował cykl 
społeczno-profilaktyczny „Filmowe drogowskazy" oraz  warsz-
taty medialne. Każdej prelekcji towarzyszyła projekcja filmu. W 
warsztatach prowadzonych przez filmoznawcę Marcina Skorka 
wzięło udział ponad 200 uczniów, a filmy edukacyjne obejrza-
ło ok. 400 osób. Uczniowie, w zależności od wieku dowiedzieli 
się: Czego uczą nas bajki? O bohaterach, odwadze i przyjaźni; 
Jak rozwiązywać konflikty w grupie rówieśniczej? O istocie kole-
żeństwa; Po co nam autorytety?; Znaczenie sumienia w ocenach 
moralnych; Legalne czy nielegalne źródła kultury? Do programu 
zgłosiły się: Zespół Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących, Ze-
spół Szkół Technicznych i Licealnych, I Liceum Ogólnokształcące, 
Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących, PG nr 3, SP 
nr 9, 10, 11 oraz szkoły spoza Jarosławia: ZS w Pawłosiowie, ZS 
w Ostrowie, ZS w Wiązownicy, SP w Nienowicach, PG przy ZS w 
Cieszacinie Wielkim. Kolejne spotkania  Organizatorzy zaplano-
wali już w listopadzie i na początku grudnia. Uczniów szkół pod-
stawowych zapraszamy 22 listopada, natomiast gimnazjalistów i 
uczniów szkół ponadgimnazjalnych 2 grudnia. Więcej informacji 
można uzyskać u koordynatora projektu w Miejskim Ośrodku 
Kultury, tel. 16 621 32 94. Projekt dofinansowują: Sieć Kin Stu-
dyjnych i Lokalnych, Polski Instytut Sztuki Filmowej oraz Filmote-
ka Narodowa. Program rekomenduje Centralny Gabinet Edukacji 
Filmowej w Łodzi.

Małgorzata Młynarska
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4 października w hali MOSiR odbył się finał prewencyjne-
go programu „Ostrożnie pies”, którego realizacji podjęli się 
funkcjonariusze Straży Miejskiej. Akcję zainicjowała Ko-
menda Powiatowa Policji w Jarosławiu. 

Od marca do września br. funkcjonariusze Straży Miejskiej 
odwiedzali placówki oświatowe gdzie prowadzili lekcje-
pogadanki z przedszkolakami. W czasie pogadanek dzieci 

dowiedziały się jakie są zasady opieki i pielęgnacji zwierząt, po-
znały oznaki agresywnego zachowania psa, a także sytuacje, które 
mogą stworzyć ewentualne zagrożenie ze strony takiego czworo-
noga. W spotkaniach uczestniczyło około 1500 dzieci z oddziałów 
przedszkolnych. W dniu Światowego Dnia Zwierząt odbyło się pod-
sumowanie akcji „Ostrożnie pies". Około 850 dzieci wraz z opieku-
nami zjawiło się w hali sportowej MOSiR, gdzie czekały na nie miłe 
atrakcje. Kynoterapeuta Bartłomiej Łyżeń z Ośrodka Edukacyjno - 
Rehabilitacyjno - Wychowawczego jarosławskiego koła Polskiego 
Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym wraz 
ze swoim psem Leo przypomniał podstawowe zasady zachowania 
bezpieczeństwa w kontakcie z czworonogiem. Dzieci aktywnie włą-
czyły się do pokazu i mogły zademonstrować np. pozycję „żółwia", 
która pozwoli im zminimalizować skutki ataku psa. Funkcjonariu-
sze Straży Granicznej oraz Służby Celnej pokazali w jaki sposób psy 
służbowe, z którymi pracują, wyszukują substancje odurzające i pa-
pierosy. Natomiast miłośnicy psów Barbara i Andrzej Wilk, którzy 
zawodowo zajmują się szkoleniem psów zademonstrowali wraz z 
przyjaciółmi pokaz umiejętności swoich czworonogich podopiecz-

Finał akcji  
OSTROŻNIE PIES 

nych. W dynamicznym pokazie zaprezentowano wyszkolenie 
psów w zakresie posłuszeństwa oraz sposoby obezwładniania 
napastników przez psy służbowe Policji. Ponadto, w tym dniu 
schronisku dla bezdomnych zwierząt w Orzechowcach przeka-
zano  karmę jaką zebrały placówki oświatowe biorące udział w 
akcji. W sumie udało się zebrać około 1200 kg karmy. W im-
prezie, której w całości pomysłodawcą i inicjatorem była Straż 
Miejska w Jarosławiu uczestniczyli: zastępca burmistrza Bog-
dan Wołoszyn, Komendant Straży Miejskiej Andrzej Jędrejko,  
Zastępca Komendanta Powiatowego Policji mł. insp. Wacław 
Cząstka oraz lek. wet. Piotr Wojtasik - kierownik schroniska dla 
bezdomnych zwierząt w Orzechowcach. 

Monika Polita

Organizatorzy składają serdeczne podziękowania za udział w części progra-
mu „Ostrożnie pies" kierowanej do przedszkolaków - dyrektorom i nauczy-
cielom placówek oświatowych z naszego miasta; Anecie Litwiak - Dyrektor 
Ośrodka  Edukacyjno-Rehabilitacyjno-Wychowawczego jarosławskiego 
koła Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysło-
wym wraz z Bartłomiejem Łyżeń i wychowankami za wsparcie pomysłu, 
udział w lekcjach-pogadankach z przedszkolakami, pokazy bezpiecznego 
zachowania się dzieci w kontaktach z psami; Komendantowi Powiatowemu 
Policji mł. insp. Grzegorzowi Śmiech; Komendantowi Placówki Straży Gra-
nicznej w Korczowej ppłk SG Jackowi Szcząchor oraz Dyrektor Izby Celnej 
podinsp. celny Jadwidze Zenowicz za sprzyjanie inicjatywie i pokazanie roli 
poszczególnych służb w zakresie bezpieczeństwa mieszkańców Jarosławia. 
Serdeczne podziękowania Straż Miejska w Jarosławiu kieruje również do 
Barbary i Andrzeja Wilk za nieocenioną pomoc w realizacji finału akcji, zro-
zumienie idei  programu i pomysłowe przekazanie najważniejszych założeń 
akcji dzieciom przedszkolnym.    

W podsumowaniu uczestniczyło ok. 850 dzieci
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Z bezpłatnych badań słuchu skorzystało ponad 700 osób

W październiku zakończyła się kilkumie-
sięczna akcja bezpłatnych badań słuchu 
zorganizowana przez Urząd Miasta Jaro-
sławia w uzgodnieniu z Niepublicznym 
Zespołem Opieki Zdrowotnej „MAR-
MED” z Gorlic.  Od maja  raz w miesiącu 
mieszkańcy miasta i okolic mieli możli-
wość nie tylko zbadać słuch, ale poziom 
cukru, ciśnienie, czy stopy za pomocą 
podografu. Akcja była prowadzone w ra-
mach miejskiego programu „Bezpieczny 
Jarosław”. Skorzystało z niej ponad 700 
osób.

Raz w miesiącu, od maja do paź-
dziernika br. mobilne laborato-
rium gościło w kilku punktach 

Jarosławia: na Rynku, ul. Słowackiego, 
ul. Grodzkiej. Mieszkańcy miasta i okolic 
poza badaniami słuchu mogli wykonać 
dodatkowe badania poziomu glukozy 
we krwi, ciśnienia oraz stóp dzieci i doro-
słych za pomocą podografu. Pomiar słu-
chu odbywał się dwuetapowo. Najpierw 
wszyscy poddawani byli testowi eccola. 
Polega on na tym, że każda osoba za-
kładała specjalne słuchawki przez które 
podawane są dźwięki o natężeniu 30 de-

Akcja „Słuchobus”

Od 21 do 24 października br. w Szkole Podstawowej nr 4 w Ja-
rosławiu realizowany był ogólnopolski program „Chroń Dzie-
cięce Uśmiechy” dotyczący edukacji o prawidłowej higienie 
jamy ustnej. W ramach akcji odbywały się lekcje edukacyjne i 
bezpłatne przeglądy stomatologiczne. Jarosławska szkoła jest 
jedną z trzech placówek w województwie podkarpackim wy-
braną do programu. 

Chroń Dziecięce Uśmiechy" to ogólnopolski program reali-
zowany przez firmę Wrigley Poland i Polski Czerwony Krzyż 
pod patronatem Polskiego Towarzystwa Stomatologiczne-

go. Jego celem była edukacja dzieci na temat prawidłowej higie-
ny jamy ustnej. Organizatorzy akcji chcą dotrzeć do ponad 30 000 
dzieci w wieku 6-12 lat na terenie całej Polski. Projekt podzielony 
jest na dwa etapy. Pierwszy to program edukacyjny prowadzony 
przez nauczycieli, bądź wolontariuszy PCK, składający się z kilku 
lekcji  na temat profilaktyki higieny jamy ustnej. Natomiast dru-
gim etapem są bezpłatne przeglądy dentystyczne prowadzone w 
specjalnie zaaranżowanych gabinetach dentystycznych na terenie 
szkoły. Z takich gabinetów korzystali uczniowie Szkoły Podstawowej 
nr 4 w Jarosławiu. Pierwsze spotkanie odbyło się 21 października, 
a o programie rozmawiali: dyrektor placówki Filomena Górecka-
Bedla, przedstawiciele jarosławskiego oddziału PCK z prezesem Ja-

„Chroń Dziecięce Uśmiechy” 

nem Potońcem, Beata Mędrala - Państwowy Powiatowy Inspektor 
Sanitarny w Jarosławiu oraz Joanna Mordarska - naczelnik Wydzia-
łu Kultury, Turystyki i Promocji Miasta. Jarosławska placówka jest 
jedną z trzech wybranych na Podkarpaciu poza Przemyślem i Stalo-
wą Wolą, gdzie najmłodsi dowiadywali się jak ważna jest systema-
tyczna higiena jamy ustnej. Zaangażowanie w realizację projektu 
„Chroń dziecięce uśmiechy" pozwala wspólnie dbać o zdrowszą 
przyszłość dla dzieci i młodzieży. 

Małgorzata Młynarska

cybeli w czterech różnych częstotliwościach 
(500Hz, 1000Hz, 2000Hz, 4000Hz) – raz do 
prawego, raz do lewego ucha. Jeśli ktoś nie 
usłyszał wszystkich sygnałów, kierowany był 
na kolejne badanie - audiometrem. Badania 
słuchu prowadził „MARMED” z Gorlic, ba-
dania poziomu glukozy we krwi NZOZ „ME-
D-JAR", a badanie stóp Galeria Zdrowia. 
Wszystkie badania były bezpłatne, cieszyły 
się dużym  zainteresowaniem; skorzystało z 
nich ponad 700 osób. Dlaczego warto badać 
słuch? Sprawdź na stronie www.sluchobus.
pl. Akcja „słuchobusu” będzie również kon-
tynuowana w przyszłym roku – raz w mie-
siącu od kwietnia do października. W związ-
ku z tym Urząd Miasta Jarosławia zwrócił się 
z prośbą do Narodowego Funduszu Zdrowia 
o poszerzenia bezpłatnych badań o m.in. 
mammograficzne i cytologiczne. Serdecznie 
zapraszamy!                           Małgorzata Młynarska
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29 października br. w Bursie Międzyszkolnej w Ja-
rosławiu odbył się IX powiatowy konkurs wiedzy 
o zdrowiu pn. „Bezpieczeństwo na drodze”. 

29 października br. w Bursie Międzysz-
kolnej w Jarosławiu odbył się IX po-
wiatowy konkurs wiedzy o zdrowiu pn. 

„Bezpieczeństwo na drodze". Wzięło w nim 
udział 13 dwuosobowych drużyn z jarosław-
skich szkół ponadgimnazjalnych. Ponieważ 
tematyka konkursu dotycząca bezpieczeń-
stwa pieszych, stanowi również istotne za-
gadnienie w ramach  przedsięwzięć progra-
mu „Bezpieczny Jarosław", w jego realizację 
włączył się Urząd Miasta Jarosławia - wydział 
Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego. 
W trakcie konkursu, członkowie rywalizują-
cych drużyn uczestniczyli w pogadance dot. 
najczęstszych błędów popełnianych przez 
pieszych w ruchu drogowym.  Następnie zo-
stał zaprezentowany bardzo sugestywny film 
profilaktyczny o znaczeniu odblasków dla bezpieczeństwa pie-
szych. Wszyscy uczniowie, uczestnicy konkursu otrzymali opaski 
odblaskowe i materiały profilaktyczne. Najwyższym poziomem 

Bezpieczeństwo  
na drodze

29 pażdziernika br. zebrał się 
Miejski Zespół Zarządzania Kry-
zysowego, by omówić stan przy-
gotowań instytucji, służb i straży 
do okresu zimowego 2013/2014. 

W Urzędzie Miasta Jarosławia spotkało się kierow-
nictwo krajowych, wojewódzkich, powiatowych i 
miejskich zarządów dróg, przedstawiciele miejskich 

spółek, spółdzielni mieszkaniowej, KP Policji, KP Państwowej 
Straży Pożarnej, pracownicy poszczególnych komórek orga-
nizacyjnych urzędu miasta. Spotkaniu zorganizowanym przez 
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego UM prze-
wodniczył burmistrz Andrzej Wyczawski. Uczestnicy spotka-
nia przedstawili informacje dotyczące stanu przygotowań do 
nadchodzącego sezonu zimowego m.in. w zakresie: zimowego 
utrzymania dróg i chodników na terenie miasta; zapewnienia  
właściwych warunków bytowych, zakwaterowania, wyżywienia 
, osobom bezdomnym,  potrzebującym  szczególnej pomocy w 

Przygotowania do zimy

okresie zimowym; zapewnienia właściwego stanu bezpieczeń-
stwa osobom przebywającym w budynkach mieszkalnych jak 
też obiektach wielkopowierzchniowych,  w okresie intensyw-
nych opadów śniegu i mrozów; zapewnienia mieszkańcom w 
tym okresie, ciągłości w dostawie wody i  ciepła; właściwego 
utrzymania dróg i ciągów pieszych na jarosławskich osiedlach 
mieszkaniowych; współpracy poszczególnych służb w sytuacji 
szczególnie niekorzystnych warunków atmosferycznych.
Ze strony Urzędu w spotkaniu udział wzięli również sekretarz 
Jan Biłas - szef Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego 
oraz naczelnik Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzyso-
wego Lesław Strohbach.

Monika Polita

wiedzy w zakresie znajomości przepisów ruchu drogowego oraz 
zasad bezpiecznego poruszania się po drogach, wykazała się dru-
żyna z Bursy Międzyszkolnej,  która została zwycięzcą konkursu. 
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Szkolenie nt. Symultaniczno-sekwencyj-
nej nauki czytania wg koncepcji prof. Ja-
gody Cieszyńskiej odbyło się 23 września 
w Miejskim Przedszkolu Nr 9. Warsztaty 
zostały zorganizowane dla nauczycieli 
wychowania przedszkolnego z terenu 
miasta i powiatu. 

Szkolenie poprowadziła Katarzyna Se-
divy - doktorantka  Uniwersytetu Pe-
dagogicznego z Krakowa, która współ-

pracuje  z  prof. Jagodą Cieszyńską - autorką 
metody symultaniczno-sekwencyjnej. Or-
ganizatorem spotkania była dyrektor MP9 
Agata Kolasa-Skiba. Metoda symultaniczno-
sekwencyjna wczesnej nauki czytania jest 
metodą sylabową, opartą na najnowszych 
badaniach neuropsychologicznych i na wie-
loletnich doświadczeniach terapeutycznych 
i logopedycznych prof. Cieszyńskiej. Jest 
skutecznym sposobem nabywania umiejęt-
ności czytania ze zrozumieniem. Wykorzy-
stuje wiedzę o sekwencyjnych zdolnościach 
lewej półkuli mózgowej przy równoczesnym 
korzystaniu z symultanicznych sposobów 
przetwarzania bodźców językowych półku-
li prawej. Wszystkie zadania opierające się 
na pracy prawej półkuli mózgowej (global-
ne rozpoznawanie samogłosek, wyrażeń 
dźwiękonaśladowczych, rzeczowników w 
mianowniku) mają na celu wzbudzanie 
motywacji dziecka do nauki czytania oraz 
przeprowadzane są w taki sposób, aby jak 
najszybciej przejść do czytania analityczno-
sekwencyjnego, lewopółkulowego. 

IKS

Wczesna nauka  
czytania:  

Szkolenie w MP 9

W dniu 24 października br. w sali kongresowej hotelu "Nowy 
Dwór" w Świlczy odbyło się Wojewódzkie Podsumowanie 
Współzawodnictwa Sportowego Szkół, Klubów, Gmin i Powia-
tów za rok szkolny 2012/2013. 

Podczas  spotkania rozstrzygnięto konkurs i wręczono na-
grody laureatom wojewódzkiego konkursu ,,Wakacyjna 
przygoda na Orliku". Za najciekawszy scenariusz zajęć i 

jego  realizację, komisja uznała projekt ,,Historia Olimpiad na 
Orliku" Bogusława Musura, animatora Orlika przy Szkole Pod-
stawowej nr 4 w Jarosławiu. Wyróżniono także projekty pana 
Henryka Łaskarzewskiego, „Piłkarskie wtorki na Orliku" oraz 
Piotra Bielko  „Uśmiechnięte wakacje". 

„Historia Olimpiad na Orliku” wyróżniona 

Poszukujący pracy stałej, za granicą, oferty edukacyjnej lub szkoleniowej, 24 wrze-
śnia mieli okazję skorzystać z pomocy fachowców, w ramach Targów Edukacji i Pracy 
zorganizowanych w Zespole Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących. Hasło prze-
wodnie brzmiało: „Młodzi na rynku pracy”. Wydarzeniu patronował m.in. Burmistrz 
Miasta Jarosławia. 

Ideą przedsięwzięcia było zapoznanie 
młodzieży z powiatu jarosławskiego - te-
gorocznych maturzystów z ofertą lokal-

nego i regionalnego rynku pracy. Otwarcia 
Targów dokonali dyrektor ZSBiO w Jarosła-
wiu Marek Zawisza oraz pośrednik pracy 
OHP Katarzyna Stec. Uczestniczyli w nim 
także parlamentarzyści, którzy podkreślali 
zasadność organizowania imprez skiero-
wanych do młodych osób wybierających 
swoją drogę kariery. W imprezie wzięło 
udział blisko 30 wystawców m.in. lokalni 
i regionalni pracodawcy, przedstawicie-
le uczelni wyższych i szkół policealnych 
z Przemyśla i Jarosławia. Młodzież miała 
możliwość zapoznania się z ofertą szkole-
niową Zakładu Doskonalenia Zawodowego 
w Przemyślu i Centrum Tłumaczeń i Szko-
leń Języka Migowego w Jarosławiu oraz 
ofertą wolontariatu w projekcie Szlachet-
na Paczka - krakowskiego Stowarzyszenia 
Wiosna. Nie zabrakło także przedstawicieli 
Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszo-
wie, Powiatowego Urzędu Pracy w Jaro-
sławiu, Państwowej Inspekcji Pracy, czy 
Przemyskiej Agencji Rozwoju 
Przedsiębiorczości prezen-
tujących profil swojej dzia-
łalności i udzielających mło-
dzieży cennych informacji z 
zakresu rynku pracy. Dużym 
zainteresowaniem cieszyły 
się stanowiska jarosławskiej 
Komendy Powiatowej Policji, 
Powiatowej Straży Pożarnej, 
Wojskowej Komendy Uzu-
pełnień oraz Bieszczadzkiego 

Targi Edukacji i Pracy

Oddziału Straży Granicznej w Przemyślu. Jak 
zawsze dużym zainteresowaniem cieszy-
ło się Stoisko Ochotniczych Hufców Pracy. 
Uczestnicy targów zapoznali się z szerokim 
zakresem usług CEiPM w Przemyślu ROSZM 
w Przemyślu oraz ofertą Hufca Pracy 9-13 
w Przemyślu i Hufcem Pracy 9-12 w Jaro-
sławiu. Pracownicy Punktu Pośrednictwa 
Pracy oraz Ośrodka Szkolenia Zawodowe-
go promowali projekt „OHP jako realizator 
usług rynku pracy" i gorąco zachęcali mło-
dzież do uczestnictwa w nim.
W trakcie imprezy, Joanna Majewska - kie-
rownik Rejonowego Ośrodka Szkolenia 
Zawodowego Młodzieży w Przemyślu wrę-
czyła nagrody laureatom lokalnego etapu 
konkursu „Moja ścieżka rozwoju zawodo-
wego", w którym uczestniczyli beneficjenci 
projektu „OHP jako realizator usług rynku 
pracy". Organizatorami byli: Centrum Edu-
kacji i Pracy Młodzieży w Przemyślu, Punk-
tu Pośrednictwa Pracy i Ośrodka Szkolenia 
Zawodowego w Jarosławiu. Wydarzenie 
patronatem objął m.in. Burmistrz Miasta 
Jarosławia.

Katarzyna Stec - pośrednik pracy/ IKS 
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Miłośnicy ruchu na świeżym powietrzu oraz gier i zabaw mieli 
okazję w sobotę 26 października do zaprezentowania swoich 
umiejętności podczas ogólnopolskiej akcji do której włączyło 
się także miasto Jarosław. 

Narodowy Dzień Sportu  bo o nim mowa  to przedsięwzię-
cie które miało zachęcić Polaków do aktywnego spędzania 
wolnego czasu oraz promować zdrowy styl życia.  Anima-

torzy Orlika przy SP nr 4 Panowie Bogusław Musur i Artur Kurka 

Reprezentant Polski, zawodnik jarosławskiego Kol-
pingu Wang Zeng Yi, popularny „Wandżi” wywalczył 
złoty medal mistrzostw Europy w tenisie stołowym. Z 
tej okazji burmistrz Andrzej Wyczawski oraz zastępca 
burmistrza Bogdan Wołoszyn uhonorowali naszego 
pingpongistę okolicznościową statuetką. 

Zawodnik naszej drużyny stanął na najwyższym 
stopniu podium w deblu, razem z Chorwatem Ta-
nem Ruiwu. Wang to trzeci w historii reprezentant 

Polski, który dokonał tej sztuki. Pamiątkowy grawerton 
z gratulacjami od burmistrza otrzymał także drugi za-
wodnik Kolpinga Białorusin Evgueni Chtchetinine, który 
podczas Mistrzostw Europy stanął na najniższym stopniu 
podium i wywalczył brązowy medal w drużynie.

Tomasz Strzębała

Gratulacje  
dla „Wandżiego”

Narodowy Dzień Sportu
na Orliku  

przygotowali program z którego skorzystało ponad 80 dzieci. W 
ramach  programu ,,Brazylia 2014" drużyna piłkarska p. Bogusława 
Musura ,,Gwiazdy Południa" rocznik 2004 ze SP nr 4 wzięła udział 
w kolejnym etapie Ligi Małego Szkraba rywalizując w Radymnie 

z zespołami ,,Radka" i Football Aca-
demy z Jarosławia. W turnieju piłki 
nożnej na Orliku ,,Czwórki" wystarto-
wały cztery drużyny spośród których  
I miejsce wywalczył zespół Marcelina 
Tutki. W konkursie panowania nad 
piłką najlepszy okazał się Jakub Wy-
socki natomiast najcelniej do bramki 
strzelał Tomasz Świetlicki. Wszystkie 
nagrody oraz słodycze i napoje dla 
uczestników ufundowane zostały ze 
środków przekazanych przez Urząd 
Miasta Jarosławia. 

Koszulka na licytację 

Reprezentant Polski w tenisie stołowym, a jednocześnie najlep-
szy zawodnik drużyny PKS Kolping Frac Jarosław Wang Zeng Yi 
podarował do licytacji na rzecz chorego dziecka swoją koszulkę 
reprezentanta Polski z ostatnich Mistrzostw Europy w Austrii, w 
której zdobył złoty medal.  Kwota uzbierana z licytacji trafi na 
leczenie małego Michałka Szczepaniaka z Przeworska, u które-
go lekarze zdiagnozowali nowotwór złośliwy prawego oka. Do 
tej pory wylicytowano kwotę 1 600 zł. Finał licytacji odbędzie 
się 4  grudnia o godz. 19.00 podczas meczu PKS Kolping Frac 
Jarosław - SPAR Extramarket AZS Politechnika Rzeszów. 

FOT. T. STRZĘBAŁA

FOT. ARCHIWUM
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Burmistrz zaprasza do Kina !

KINO IKAR W JAROSŁAWIU

» projektor kina cy-
frowego o rozdzielczo-
ści 4K (projekcja 3D), 
srebrny ekran, kompu-
terowy system sprzeda-
ży biletów, najnowsze 
produkcje filmowe.

Od kilku miesięcy w naszym mieście, przy Miejskim 
Ośrodku Kultury funkcjonuje kino cyfrowe najnowszej 
generacji. Jarosławski „IKAR” może pochwalić się naj-
wyższej klasy sprzętem cyfrowym, dzięki któremu moż-
na oglądać nowości filmowe. - Na modernizację kina 
przeznaczyliśmy blisko 450 tys. zł - przypomina bur-
mistrz Andrzej Wyczawski. 

Mało osób zdaje sobie sprawę, że technologia pro-
jekcji filmów w kinach ostatnio tak bardzo się 
zmieniła. Jeszcze rok, temu  filmy wyświetlane 

były z tzw. taśm analogowych, które przyjeżdżały do kina 
na specjalnych szpulach. - Dzisiaj nie produkuje się już fil-
mów na taśmach analogowych, tylko w formie cyfrowej. 
Do technologii cyfrowej potrzebne są odpowiednie projek-
tory i ekrany projekcyjne jak na przykład ,,BARKO 4K”, który 
został zakupiony. Zaletą tego sprzętu jest też to, że  posia-
da jeden obiektyw, który jest przystosowany do wszystkich 
wyświetleń nośników cyfrowych.  Filmy wyświetlane są 
w formacie 2D lub 3D w technologii 2K lub 4K. Różnią się 
ilością pikseli, te 4K są „super” wyraźne i wiernie przeka-
zują filmowaną rzeczywistość, prawie jak oko ludzkie. To 
po prostu około czterech tysięcy pikseli obrazu w poziomie. 
Coś takiego jak 1080p (1080 pikseli w pionie w Full HD), 
tylko z większą ilością szczegółów. Jest to nowy standard  – 
podkreśla burmistrz A. Wyczawski. Dzięki temu w naszym 
mieście można już oglądać najnowsze produkcje filmowe, 
a czas między premierą a projekcją filmu w kinie IKAR zo-
stał skrócony do minimum. Sala kinowa może pomieścić 
280 widzów. Seanse odbywają się w piątki, soboty, nie-
dziele, wtorki i środy. W poniedziałki i piątki istnieje moż-
liwość zorganizowania seansów grupowych. - Zapraszam 
Państwa do kina - kończy burmistrz A. Wyczawski. 

BILETY już od 10 zł! 
Seanse: w piątki, soboty, niedziele, wtorki 
i środy. W poniedziałki i piątki możliwość 
zorganizowania seansów grupowych. 


