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SKARGA SPÓŁDZIELNI ODDALONA

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie oddalił 
skargę Spółdzielni Mieszkaniowej w Jarosławiu. Oznacza 
to, że  nie mieszkańcy Spółdzielni, a jej zarząd ma obo-
wiązek składania deklaracji w sprawie wysokości opłat 
za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz pobie-
rania opłat od mieszkańców i wpłacania ich do urzędu. 

Zarząd jarosławskiej Spółdzielni Mieszkaniowej odmó-
wił składania deklaracji w marcu ub. r. Przez kilka mie-
sięcy burmistrz prowadził z nim negocjacje. Te jednak 
nie przyniosły rezultatu: – Opierając się na wszystkich 
interpretacjach nowej ustawy o utrzymaniu czystości  
i porządku w gminach, które posiadaliśmy, a także mi-
nisterialnych wyjaśnieniach, uważaliśmy, że miasto nie 
może pobierać od mieszkańców Spółdzielni ani deklara-
cji, ani opłat za odbiór odpadów. Mimo trwającego spo-
ru, firma, która wygrała przetarg, przez cały czas odbie-
rała te odpady – wyjaśnia burmistrz Andrzej Wyczawski. 
Urząd Miasta Jarosławia zmuszony był do wydania decyzji, 
te jednak zarząd Spółdzielni zaskarżył do Samorządowego 
Kolegium Odwoławczego w Przemyślu, które utrzymało 
je w mocy. Kolejnym krokiem ze strony Spółdzielni było 
zaskarżenie decyzji SKO do Wojewódzkiego Sądu Admini-
stracyjnego w Rzeszowie. Ten, 4 lutego br. oddalił skargę. 
– Zarząd Spółdzielni może złożyć skargę kasacyjną do NSA, 
jednak decyzję musi wykonać. A to oznacza, że musi zło-
żyć deklaracje i wpłacić zaległe opłaty – mówi burmistrz.

Autorzy zdjęć wykorzystanych w biuletynie: M. Dudek, W. Ilić, E. Kłak-Zarzecka, o. J. Kopera OP, J. Kwieciński, A. Lech-Przepłata, I. Międlar, M. Młynarska,  
M. Mrozowicz, K. Mruk, K. Peszko, M. Polita, J. Stęchły, T. Strzębała, A. Wikiera, A. Zwolski, archiwum PGKiM, PWiK, MBP, MOPS, MOSiR, MZK.

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH w 2014 r. - str. 36
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W specjalnym wydaniu Biuletynu chciałbym przy-
pomnieć o naszych najważniejszych inwesty-

cjach, osiągnięciach i wydarzeniach, które realizowa-
liśmy w roku 2013. 
Miniony rok, mimo trudnej sytuacji gospodarczej  
w Polsce był dla nas okresem małych i średnich inwe-
stycji. Upłynął pod znakiem modernizacji i przebudowy 
ulic na terenie miasta. Wybudowaliśmy całkiem nową 
drogę wraz z oświetleniem, będącą przedłużeniem uli-
cy Konfederackiej, łączącą osiedle Piłsudskiego. Rozpo-
częliśmy przygotowanie piwnic pod kamienicami Or-
settich, Attavantich i Rynek 6 na budowę podziemnego 
przejścia turystycznego, które stanie się wkrótce kolej-
ną atrakcją Jarosławia. Tradycyjnie nie zapominaliśmy 
o naszych zabytkach poprzez różne dotacje. Niewątpli-
wie jednym z priorytetów roku 2013 było zakończenie 
i oddanie do użytku nowoczesnego przedszkola z dwo-
ma oddziałami żłobkowymi na osiedlu Kombatantów. 
Działania na rzecz przedsiębiorców i miasta, a także 
rozwoju edukacji zostały docenione poprzez nadanie 
naszemu samorządowi Ogólnopolskiego Certyfikatu 
Rzetelny Samorząd oraz - po raz trzeci z kolei tytu-
łu Samorządowego Lidera Edukacji z wyróżnieniem 
Primus. Nasza Szkoła Podstawowa Nr 4 zdobyła naj-
więcej laurów i znalazła się na pierwszym miejscu  

w województwie podkarpackim. Mając największą licz-
bę laureatów w konkursach przedmiotowych i interdy-
scyplinarnych otrzymała tytuł - „Szkoły przyjaznej uta-
lentowanym uczniom”.
Zdając sobie sprawę z tego, że inwestycje dla Jarosła-
wia to nie tylko infrastruktura,  ale także bogata oferta 
kulturalna, dbaliśmy o to, aby w naszym mieście, mó-
wiąc kolokwialnie, „dużo się działo”. Organizowaliśmy 
koncerty, spotkania z ciekawymi ludźmi, w mieście 
znowu zaczęło funkcjonować kino o najwyższej jakości 
przekazu - 4K  i teraz najnowsze filmy możemy oglądać 
- tak jak w Warszawie - w dniu ich premier.
Ponadto dużym sukcesem jest włączenie naszego mia-
sta w skład Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego „Strate-
gii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Jarosław-
Przeworsk” perspektywy UE 2014 -2020 co oznacza, że  
przez najbliższe 6 lat obszar ten otrzyma ponad 70 mln 
zł na różne inwestycje poza „normalnym” jak dotąd pi-
saniem projektów.
Wszystkie ważne inicjatywy podejmowane przez nas  
w 2013 roku przedstawiam Państwu w niniejszym wy-
daniu Biuletynu. Serdecznie pozdrawiam i życzę przy-
jemnej lektury.

Burmistrz Miasta Jarosławia

Andrzej Wyczawski

Szanowni Państwo,

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH w 2014 r. - str. 36
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W ub. r. budynek wielorodzinny 
JTBS Sp. z o.o. przy ul. ks. Jaku-
ba Makary został wyróżniony w 
kategorii Obiekty Mieszkalne na-
grodą pierwszego stopnia oraz 
tytułem „Budowa Roku Pod-
karpacia 2012”. Kapituła kon-
kursu doceniła atrakcyjną for-
mę architektoniczną budynku  
i wysoką jakość wykonanych ro-
bót. Wyróżniony budynek posia-
da pięć kondygnacji nadziemnych 

oraz rozbudowaną kondygnację podziemną, w której mie-
ści się garaż z 64 miejscami parkingowymi oraz komórki 
lokatorskie. Bryła jest tak zaprojektowana, że tworzy 
dziedziniec przeznaczony do celów rekreacyjnych. Parter 
budynku stanowi siedzibę Miejskiej Biblioteki Publicznej 
oraz JTBS-u. Na pozostałych kondygnacjach znajdują się 63 
mieszkania dostępne z czterech klatek schodowych wypo-
sażonych w windy osobowe. 

Gmina Miejska Jarosław otrzy-
mała Ogólnopolski Certyfikat 
Rzetelny Samorząd. Rzetelny 
Samorząd jest projektem skie-
rowanym do samorządów, 
które dbając o wysokie stan-
dardy rzetelnie współpracują  
z inwestorami oraz partnerami 
biznesowymi z zachowaniem 
terminowości i norm etycznych. 
Ogólnopolski Certyfikat „Rze-
telny Samorząd"  jest przyzna-

SAMORZĄDOWY LIDER EDUKACJI 2013

Nasze miasto otrzymało wyróżnienie w rankin-
gu „Samorządowy Menedżer Regionu 2012 w 
województwie podkarpackim". VIII edycja ran-
kingu Filary Polskiej Gospodarki została przy-
gotowana przez redakcję dziennika Puls Biz-
nesu oraz czołową firmę badawczą Millward 
Brown SMG/KRC. Wyróżnienie „Samorządo-
wy Menadżer Regionu 2012 w województwie 
podkarpackim" otrzymaliśmy dzięki głosom in-
nych jednostek samorządu terytorialnego z re-
gionu. Jest to więc szczególny powód do dumy 

FILARY POLSKIEJ GOSPODARKI 2012 

Miasto Jarosław już po raz trzeci z rzędu otrzy-
mało certyfikat „Samorządowy Lider Edukacji” 
przyznawany przez komisję ekspertów repre-
zentujących środowiska akademickie. Wręcze-
nie certyfikatu oraz dodatkowego wyróżnienia 
„Primus” odbyło się podczas gali finałowej 
27 listopada 2013 r. w auli Collegium Novum 
Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Zna-
leźliśmy się wśród 52 gmin i powiatów z całej 
Polski, które w opinii ekspertów wyróżniają się 
skutecznymi działaniami oświatowymi, propa-
gowaniem wysokich standardów edukacyjnych 
i budowaniem podstaw gospodarki wiedzy na 

poziomie lokalnym. Dodatkowo Zarząd Fundacji 
uhonorował nasze miasto wyróżnieniem „Pri-
mus" za uzyskanie maksymalnej liczby punktów 
rankingowych (100). - Otrzymany już trzeci raz 
z rzędy certyfikat utwierdza nas w przekonaniu, 
że ogromny wysiłek nauczycieli, pracowników 
oświaty, ale też urzędników, ukierunkowany jest 
na właściwe - różnorodne działania. To również 
szansa na uzyskanie cennych informacji specja-
listów na temat aktywności samorządu w zakre-
sie edukacji i nauki - komentuje burmistrz An-
drzej Wyczawski.

- okoliczne gminy, miasta i powiaty właśnie  
w Jarosławiu widzą lidera, którego działalność 
warta jest uznania - uzasadniali Organizatorzy 
informując o przyznaniu wyróżnienia. Odebrał 
je burmistrz Andrzej Wyczawski 24 kwietnia 
2013 r. podczas uroczystej gali w Lublinie. Za-
łożeniem rankingu „Filary Polskiej Gospodarki" 
było wyłonienie firm i samorządów, których 
działalność ma szczególnie pozytywny wpływ 
na rozwój regionu. 

RZETELNY SAMORZĄD

BUDOWA ROKU  
PODKARPACIA 2012

SZKOŁA PRZYJAZNA  
UTALENTOWANYM UCZNIOM

Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Stefana 
Żeromskiego zdobyła 5 tytułów lau-
reata oraz  11 tytułów finalisty. Po-
twierdzenie powyższego nastąpiło w 
dniu 13 czerwca 2013 r. w Auli Wyż-
szej Szkoły Prawa i Administracji w 
Rzeszowie, gdzie odbyło się uroczyste 
podsumowanie konkursów przedmio-
towych organizowanych i prowadzo-
nych przez Podkarpackiego Kuratora 
Oświaty. W roku szkolnym 2012/2013 
tytuł laureata w województwie łącz-

nie uzyskało 278 uczniów, a 10 szko-
łom, w tym Szkole Podstawowej Nr 4 
z największą liczbą laureatów w kon-
kursach przedmiotowych i interdy-
scyplinarnych został przyznany tytuł 
- „Szkoły przyjaznej utalentowanym 
uczniom”. W województwie podkar-
packim Szkoła Podstawowa Nr 4 im. 
Stefana Żeromskiego zdobyła najwię-
cej tytułów i znalazła się na pierw-
szym miejscu.

wany samorządom, których 
działania sprzyjają rozwojowi 
przedsiębiorczości, a przedsię-
biorcy mogą oczekiwać profe-
sjonalnej i życzliwej pomocy 
ze strony urzędu. To synonim 
profesjonalizmu i aktywnej 
działalności na rzecz przedsię-
biorców, jak również miesz-
kańców. Wzbudza on zaufanie 
otoczenia i pomaga w budo-
waniu wizerunku samorządu 
przyjaznego, który w sposób 
profesjonalny służy swoim in-
teresantom.  



R
A

P
O

R
T

 2
0

13
R

A
P

O
R

T
 2

0
13

R
A

P
O

R
T

 2
0

13

www.jaroslaw.pl/biuletyn • Biuletyn Informacyjny Miasta Jarosławia • Nr 11/2013 5

Adaptacja zabytkowych piwnic pod kamienicami Rynek 4, 5 i 6

Dla zwiedzających - 187 m 
Trasa w całości podziemna
Najniższy poziom - 5,60 m

Całkowity koszt projektu:

2 062 277,20 EUR

Wspólny projekt Jarosławia i Użgorodu, którego efektem 
będzie w naszym mieście Podziemne Przejście Turystycz-

ne pod kamienicami Orsettich (Rynek 4), Attavantich (Rynek 5) 
oraz Gruszewiczów (Rynek 6), zaś po stronie ukraińskiej utwo-
rzenie w zabytkowym budynku gospodarczym tzw. ambarze 
m.in. muzeum wina i piwa z salami degustacyjnymi. 10 grudnia 
2013 r. w Użgorodzie została zorganizowana I międzynarodowa 
konferencja inaugurująca realizację projektu transgranicznego 
,,Jarosław - Użgorod: wspólna inicjatywa na rzecz podniesienia 
atrakcyjności turystycznej historycznych miast partnerskich” 
dofinansowanego ze środków Programu Współpracy Transgra-
nicznej Polska - Białoruś - Ukraina 2007-2013. 
Konferencja była jednym z wielu działań przewidzianych do 
realizacji w ramach promocji projektu oraz jego rezultatów.

Partner wiodący: Gmina Miejska Jarosław,
Partner finansowy: Komitet Wykonawczy
Użgorodzkiej Rady Miejskiej,
Partnerzy Niefinansowi: Starostwo Powiatowe
w Jarosławiu, Agencja „Centrum Rozwoju Innowacji,
Inwestycji i Turystyki Użgorodu”.

Przewidywany koszt w 2014 r.:

4 mln 61 tys. 965 zł
w tym 3 mln 655 tys. 768 zł

środki z Europejskiego Instrumentu  
Sąsiedztwa i Partnerstwa,

406 tys. 197 zł wkład własny

PODZIEMNE
PRZEJŚCIE

TURYSTYCZNE

INWESTYCJE
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ŁĄCZNIK     DO OBWODNICY

Z budżetu Miasta:
7 mln 900 tys. 993 zł

Dofinansowanie Unii Europejskiej:
3 mln 650 tys. 981 zł

Całkowity koszt:
11 mln 551 tys. 974 zł

INWESTYCJE

Droga łącząca obwodnicę z ulicami 3-go Maja i Mo-
rawską ma długość 472 m. Jej budowa była konieczna 
ze względu na wyprowadzenie ruchu tranzytowego  
z miasta, ale też bardzo trudna - wymagająca pokona-
nia dużych różnic poziomów i przejść przez niestabil-
ne podłoże. Niezbędne przy tym było wykonanie tzw. 
„małego ronda”: skrzyżowania drogi łącznikowej z ul. 
3-go Maja (droga krajowa nr 4) i ul. Morawską (droga 
powiatowa nr 1766R) do połączenia z węzłem S-5. Teraz 
obwodnica Jarosławia, zgodnie z założeniem, spełnia  
w 100% swoją rolę eliminując ruch ciężkich samocho-
dów z centrum miasta. Skrzyżowanie zaś umożliwia 
tirom szybkie dotarcie do przemysłowej części Jarosła-
wia m.in. do Huty Szkła, Zakładów Zbożowych, czy in-
nych firm usługowych. 

W ramach projektu pn. „Poprawa powiązań komunikacyjnych powiatu po-
przez budowę łącznika pomiędzy obwodnicą miasta Jarosławia, a drogą 
krajową nr 4" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Re-
gionalnego w ramach Osi Priorytetowej 2 „Infrastruktura techniczna" Re-
gionalnego Programu operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 
2007-2013.

Droga powiatowa sfinansowana       ze środków unijnych oraz budżetu Miasta Jarosławia
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ŁĄCZNIK     DO OBWODNICY

INWESTYCJE

• 4.12.2001 – złożenie przez Przewod-
niczącego Zarządu Miasta propozycji 
współpracy Zarządowi Powiatu, w spra-
wie przygotowania do realizacji inwestycji 
polegającej na budowie drogi łączącej ul.  
3 Maja na wysokości ul. Morawskiej  
z planowaną obwodnicą w rejonie Zakładu 
Uzdatniania Wody we wsi Munina.

• 14.01.2003  – odmówienie współpracy 
przez Wójt Gminy Jarosław w przygotowa-
niu inwestycji łącznika.

• 22.10.2004 – podpisanie porozumie-
nia pomiędzy Gminą Miejską Jarosław  
i GDDKiA O/Rzeszów w sprawie wspólnego 
przygotowania inwestycji „Budowa drogi 
obwodowej miasta Jarosławia".

• 7.02.2006 – opracowanie przez Profil Sp. 
z o.o. w Rzeszowie „Studium przedprojek-
towego odcinka drogi łączącej projekto-
waną obwodnicę m. Jarosławia z istniejącą 
drogą krajową nr 4" na zlecenie Starostwa 
Powiatowego w ramach otrzymanej od 
Gminy Miejskiej dotacji celowej.

• 19.03.2007 – podpisanie umowy mię-
dzy Gminą Miejską Jarosław i Starostwem 
Powiatowym w sprawie udzielenia Powia-
towi pomocy finansowej w wysokości 700 
tys. zł na przygotowanie projektu budow-
lanego łącznika. Aneksem nr 1 z 2.07.2007 
r. kwota została zmniejszona do 610 tys. zł. 
(oszczędność uzyskana w wyniku przetar-
gu na wykonanie projektu).

• 31.05.2007 – przetarg w siedzibie Sta-
rostwa Powiatowego na przygotowanie 
projektu budowlanego na włączenie drogi 
powiatowej nr 1766R - „Morawska” od ist-

niejącej drogi krajowej nr 4 do projektowanej 
obwodnicy Jarosławia wraz z węzłem.

• 4.07.2008 – podpisanie porozumienia mię-
dzy GDDKiA O/Rzeszów, Powiatem Jarosław-
skim i Gminą Miejską Jarosław w sprawie 
realizacji węzła drogowego S-5 w obrębie 
m. Munina wraz z łącznikiem drogowym na 
przedłużeniu drogi powiatowej Nr 1776R  
w Jarosławiu. Zgodnie z porozumieniem Gmi-
na zobowiązała się do udzielenia Powiatowi 
Jarosławskiemu pomocy finansowej na ten 
cel w wysokości 8,2 mln zł.

• 26.11.2010 – podpisanie umowy między 
Zarządem Województwa Podkarpackiego  
i Powiatem Jarosławskim o dofinansowanie 
w ramach Regionalnego Programu Operacyj-
nego Województwa Podkarpackiego projektu 

Z kalendarium...

„Poprawa powiązań komunikacyjnych po-
wiatu poprzez budowę łącznika pomiędzy 
obwodnicą miasta Jarosławia a droga kra-
jową nr 4” na kwotę 3.650.000 zł.

• 18.02.2011 – podpisanie umowy mię-
dzy Starostwem Powiatowym oraz EU-
ROVIA Polska S.A. na wykonanie budowy 
łącznika.

• luty 2011 – rozpoczęcie robót budow-
lanych. 

• maj 2012 – zakończenie robót budow-
lanych.

• 24.05.2013 – symboliczne przecięcie 
wstęgi na drodze łączącej obwodnicę  
z ulicą 3-go Maja i Morawską.

Droga powiatowa sfinansowana       ze środków unijnych oraz budżetu Miasta Jarosławia
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INWESTYCJE

W ramach zadania dokonano rozbiór-
ki istniejącego przedszkola oraz budo-
wy nowego obiektu 4-oddziałowego 
ze żłobkiem wraz z zagospodarowa-
niem terenu. Przedszkole nr 10 na os. 
Kombatantów jest jedną z siedmiu 
placówek przedszkolnych, drugą z od-
działem żłobkowym, której organem 
prowadzącym jest Gmina Miejska Ja-
rosław. Obiekt stwarza wspaniałe wa-
runki do pełnego i wszechstronnego 
rozwoju dziecka. Na powierzchni użyt-
kowej 1316 m² znajdują się 4 oddziały 

Całkowity koszt:
6 mln 511 tys. 786 zł 33 gr

z budżetu Miasta
  

przedszkolne i 2 oddziały żłobkowe dla 
130 dzieci, z ciekawie urządzonymi salami 
dydaktycznymi i żłobkowymi, dużą salą 
do zabaw, biblioteką, gabinetem do te-
rapii logopedycznej i pedagogicznej, sto-
łówką, nowoczesnym zapleczem kuchen-
nym, pomieszczeniami administracyjnymi 
i technicznymi. Budynek wyposażony jest  

w kolektory słoneczne oraz monitoring 
całodobowy. Na 70-arowej działce, dodat-
kowo powstał plac zabaw dla dzieci młod-
szych i starszych oraz parking. Z bogatej 
oferty edukacyjnej najmłodsi mogą korzy-
stać codziennie od poniedziałku do piątku, 
w godz. 6.00-16.30. 

PRZEDSZKOLE NR 10  
na os. Kombatantów
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INWESTYCJE

Koszt w 2013 r.
1 mln 24 tys. 52 zł 65 gr

Nowoczesne  
i bezpieczne

Burmistrz Andrzej Wyczawski: - Na przedszkole czekaliśmy 
dość długo, nie był to łatwy proces technologiczny. Dziękuję 
wszystkim za ogromne zaangażowanie, radnym Rady Miasta 
Jarosławia, że nie tylko wspierali nas w trudnych chwilach, ale 
wykazali zrozumienie dla różnych działań, które trzeba było 
podjąć w trakcie prac.

„
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28 sierpnia zostało otwarte kino 
cyfrowe najnowszej generacji. Ja-
rosławski „IKAR” może pochwa-
lić się najwyższej klasy sprzętem 
cyfrowym, dzięki któremu można 
oglądać nowości filmowe. 

Mało osób zdaje sobie sprawę, że 
technologia projekcji filmów w kinach 
ostatnio tak bardzo się zmieniła. Jesz-
cze rok temu  filmy wyświetlane były  
z tzw. taśm analogowych, które przyjeż-
dżały do kina na specjalnych szpulach. 
– Dzisiaj nie produkuje się już filmów 
na taśmach analogowych, tylko w for-
mie cyfrowej. Do technologii cyfrowej 
potrzebne są odpowiednie projektory 
i ekrany projekcyjne jak na przykład 
,,BARKO 4K”, który został zakupiony. Za-
letą tego sprzętu jest też to, że  posiada 
jeden obiektyw, który jest przystoso-
wany do wszystkich wyświetleń nośni-
ków 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 przekazu-
ją 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 szcze-
gółów. Jest to nowy standard  – podkre-
śla burmistrz Andrzej Wyczawski. Dzięki 

Całkowity koszt:
680 tys. zł

NOWE KINO „IKAR”

PROJEKTOR KINA CYFROWEGO O ROZDZIELCZOŚCI 4K (PROJEKCJA 3D) • SREBRNY EKRAN  
• KOMPUTEROWY SYSTEM SPRZEDAŻY BILETÓW • NAJNOWSZE PRODUKCJE FILMOWE

CYFRYZACJA KINA
Budżet Miasta - 240 tys. zł
Ministerstwo Kultury - 200 tys. zł

Nowe fotele (333 szt.)
i cyklinowanie parkietu
- 240 tys. zł:
Budżet Miasta – 192 tys. 55 zł,
Polski Instytut Sztuki Filmowej
- 30 tys. zł, MOK - 17 tys. 945 zł

temu w naszym mieście można oglądać 
najnowsze produkcje filmowe, a czas mię-
dzy premierą a projekcją filmu w kinie 
IKAR został skrócony do minimum. Sala ki-
nowa może pomieść 280 widzów. Seanse 
odbywają się w piątki, soboty, niedziele, 
wtorki i środy. W poniedziałki i piątki ist-
nieje możliwość zorganizowania seansów 
grupowych. 
Miejski Ośrodek Kultury pozyskał pienią-
dze na cyfryzację kina „Ikar” w ramach 
programu Ministra Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego:  Rozwój infrastruktury kul-
tury; priorytet – Infrastruktura domów 
kultury.
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Naro-
dowego przeznaczyło na cyfryzację jaro-
sławskiego kina 200 tys. zł. Na wniosek 
burmistrza Andrzeja Wyczawskiego pod-
czas sesji 15 kwietnia 2013 r. radni przy-
znali na ten cel dodatkowo 240 tys. zł.
Dla usprawnienia obsługi widzów zainsta-
lowana została również nowoczesna kasa 
fiskalna z monitorem, na którym widzo-
wie mogą zobaczyć usytuowanie swojego 
miejsca na sali, kupić bilety na seanse fil-
mowe on-line (ekobilet). 
W marcu przeprowadzona została  
w sali widowiskowej wymiana foteli (333 
nowych foteli) oraz cyklinowanie i ma-
lowanie parkietu. 209 tys. zł na ten cel 
przeznaczono z budżetu miasta i 30 tys. 
zł z Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej. 

INWESTYCJE

2013 rok
styczeń - lipiec (oprócz marca): 2 333 widzów na 99 seansach

sierpień - grudzień 2013 r.: 9 418 widzów na 233 seansach
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INWESTYCJE

Burmistrz Andrzej Wyczawski: - Bardzo się 
cieszę, że mieszkańcy Jarosławia, a także 
okolic mogą oglądać najnowsze produkcje fil-
mowe w znakomitej jakości. Mam nadzieję, że 
modernizacja kina będzie początkiem zmian 
w Miejskim Ośrodku Kultury. Zależy mi na 
tym, by w naszym mieście było jak najwięcej 
miejsc, gdzie można w miły i kulturalny spo-
sób spędzić wolny czas.

„
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Instalacja kolektorów słonecznych, pomp ciepła 

MIEJSKI OŚRODEK SPORTU
I REKREACJI

INWESTYCJE

« 

Termomodernizacja
hali sportowo-widowiskowej 

„Instalacja niekonwencjonalnych źródeł energii wspomaga-
jących system grzewczy MOSiR w Jarosławiu przy pomocy ko-
lektorów słonecznych, pomp ciepła oraz ciepła odzyskanego  
z agregatu chłodniczego” - inwestycja obejmuje wykonanie 90 
szt. kolektorów słonecznych, 3 pomp ciepła oraz instalacji od-
zysku. Głównym odbiorcą produkowanego ciepła będzie Kryta 
Pływalnia. Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Progra-
mu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego – w trakcie re-
alizacji, zakończenie planowane w 2014 r.

Łączny koszt:

2 mln 187 tys. 820 zł 70 gr

Dofinansowanie z RPO

1 mln 403 tys. 970 zł 24 gr

Wkład własny: 783 tys. 850 zł 46 gr

Łączny koszt:

301 tys. 195 zł 35 gr

Inwestycja obejmowała wykonanie termomodernizacji obiektu oraz wymianę 
obróbek blacharskich i instalacji odgromowej. Zadanie zrealizowano w ramach 
Projektu „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie 
Miejskiej Jarosław”.

« 
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INWESTYCJE

JEDNOSTKI OBJĘTE PROJEKTEM: Miejskie Przedszkole nr 12, Szkoła Podstawowa nr 4  
im. S. Żeromskiego, Szkoła Podstawowa nr 10 im. Wojska Polskiego, hala sportowo-widowiskowa MOSiR

TERMOMODERNIZACJA
BUDYNKÓW UŻYTECZONOŚCI PUBLICZNEJ

Wartość projektu:
1 mln 747 tys. 497 zł

Dofinansowanie z EFRR
1 mln 109 tys. 414 zł 81 gr

W ramach projektu wykonano ocieplenie ścian zewnętrznych 
wraz z koloryzstyką ww. budynków. W Miejskim Przedszkolu nr 
12 ponadto przeprowadzono modernizację systemu CWU po-
przez zastosowanie kolektorów słonecznych, pojemnościowych 
podgrzewaczy wody i nowej instalacji miedzianej oraz moderni-
zację systemu grzewczego poprzez instalację nowego kotła ga-
zowego kondensacyjnego z zamkniętą komorą spalania, nowej 
instalacji z przewodów miedzianych, wymianę grzejników płyto-
wych i montaż przygrzejnikowych zaworów termostatycznych.

CELE PROJEKTU: zwiększenie efektywności energetycznej 
budynków użyteczności publicznej, w wyniku poprawy cha-
rakterystyki energetycznej obiektów; zmniejszenie zapotrze-
bowania na energię pierwotną i końcową do celów ogrzewa-
nia budynków; redukcja emisji gazów cieplarnianych i innych 
szkodliwych substancji zawartych w spalinach; zmniejszenie 
kosztów zakupu nośników energii w wyniku zmniejszenia za-
potrzebowania budynków na energię; Zapewnienie użytkow-
nikom budynków należytego komfortu cieplnego.
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Plac zabaw na os. Sterańczaka

PLACE ZABAW
INWESTYCJE

« 

Łączny koszt:

ponad 217 tys. zł

Prace objęły wykonanie bezpiecznych na-
wierzchni pod urządzeniami zabawowymi, 
nawierzchni alejek, ogrodzenia piaskowni-
cy oraz montaż urządzeń zabawowych.

Koszt: 109 tys. 411 zł 17 gr

Plac zabaw na os. Słoneczne« 

Modernizacja placu zabaw  
przy ul. Grucy
« 

Prace obejmowały: wykonanie bezpiecz-
nych nawierzchni pod urządzeniami zaba-
wowymi, nawierzchni alejek oraz montaż 
urządzeń zabawowych.

Prace objęły wykonanie 
bezpiecznych nawierzch-
ni, alejek, ogrodzenia 
urządzenia wielofunkcyj-
nego z piaskownicą oraz 
częściowego ogrodzenia 
placu, montaż urządzeń 
zabawowych.

Koszt: 48 tys. 130 zł 55 gr

Koszt: 59 tys. 561 zł 18 gr
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INWESTYCJE

Łącznie:
ponad 384 tys. zł

STADION MIEJSKI
JAROSŁAWSKIEGO KLUBU
SPORTOWEGO

Elewacja i kotłownia« 

Monitoring wizyjny« 

« 

W ramach inwestycji wykonana została ter-
momodernizacja elewacji: ocieplenie ścian 
zewnętrznych styropianem i dobudowa 
wiatrołapów wyposażonych w przeszklone 
witryny aluminiowe. Ponadto wykonana 
została płyta odbojowa wokół budynku  
z kostki betonowej oraz kanalizacja odpro-
wadzająca wody deszczowe. Prace były II 
etapem robót z 2013 r, w ramach których 
dokonano nadbudowy dachu. Inwestycja 
obejmowała także modernizację kotłowni 
c.o. obejmującej wymianę dwufunkcyj-
nego pieca c.o. (ogrzewanie pomieszczeń  
+ ciepła woda użytkowa) oraz moderni-
zację w pomieszczeniu kotłowni instalacji 
sanitarnej, automatykę, system odprowa-
dzenia spalin i instalację elektryczną.

Prace obejmowały wykonanie kanalizacji 
i instalacji elektrycznej zasilającej, mon-
taż słupów i kamer monitorujących obiekt 
stadionu oraz szafy dystrybucyjnej. Całość 
wyposażona została w serwer i monito-
ry. W ramach inwestycji dokonano także 
montażu bramki obrotowej przy sektorze  
z częścią wydzieloną dla kibiców gości. In-
westycja była kontynuacją robót związa-
nych z monitoringiem stadionu, rozpoczę-
tych w 2009 r., kiedy to wykonany został 
remont kas i ogrodzenia oraz zamontowa-
no bramę wjazdową i bramki obrotowe 
przy wejściach na sektory dla kibiców.

Koszt:  
167 tys. 865 zł 35 gr

Remont ogrodzenia

Koszt: 19 tys. 903 zł 11 gr

W ramach zadania dokonano demontażu
starego i montażu nowego ogrodzenia 
systemowego oddzielającego płytę bo-
iska od północnego sektora dla kibiców.

Koszt: 196 tys. 924 zł 82 gr
rewitalizacja elewacji: 116 tys. 664 zł 61 gr

modernizacja instalacji c.o. 80 tys. 260 zł 21 gr
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INWESTYCJE

Łączny koszt:

629 tys. 600 zł

Posypywarko - solarka do zimowego utrzymania dróg« 
Ciągnik z osprzętem
do zimowego utrzymania« 

Budowa boksu  
żelbetonowego
na mieszankę  
piaskowo - solną  
na bazie ZOM

« 

Samochody ciężarowe do wykonywania
usług wywozu odpadów komunalnych« 

Modernizacja kotłowni Rynek 12« 

Zakup i montaż wagi samochodowej
do ważenia odpadów na bazie ZOM« 

Wykonanie schodów i chodników z kostki
brukowej na Nowym Cmentarzu« 

Koszt: 121 tys. 500 zł

Koszt: 161 tys. 600 zł

Koszt: 76 tys. zł

Koszt: 22 tys. zł

Koszt: 93 tys. 500 zł

Koszt: 85 tys. zł
Koszt: 70 tys. zł
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INWESTYCJE

Całkowity koszt*:
4 mln 765 tys. 100 zł

Budowa sieci wodociągowej z przyłączami  
w ul. Opolskiej,ul. Węgierskiej, Plac Św. Michała« 

W roku 2012 rozpoczęto roboty budowlano-
montażowe, które zakończono w lutym 2013 
roku. Zrealizowano budowę sieci wodociągo-
wej o łącznej długości 261,41 mb i przyłączy 
wodociągowych o łącznej długości 74,95 mb. 
Roboty wykonywane były w obrębie „Starego 
Miasta” zgodnie z Metodą Z-S Kompleksowe-

Koszt: 277 tys. zł
w roku 2013: 95 tys. 300 zł

Koszt: 204 tys. 200 zł

Koszt: 292 tys. zł

go zabezpieczenia pod względem górniczym 
i budowlanym zagrożonych zabytkowych 
miast w Polsce, opracowaną przez Zespół 
Naukowy Akademii Gór-
niczo-Hutniczej w Kra-
kowie. Efektem budowy 
sieci było wyeliminowa-

nie awaryjnego odcinka wodociągu, a tym 
samym poprawa niezawodności dostawy 
wody dla mieszkańców ww. ulic.

Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w ul. Kraszewskiego
od ul. Matejki do ul. Kilińskiego
« 

Zrealizowano budowę sieci wodociągowej  
o łącznej długości 145,20 mb i przyłączy wo-
dociągowych o łącznej długości 33,00 mb. 
Efektem budowy było wyeliminowanie awa-
ryjnego odcinka wodociągu, a tym samym 
poprawa niezawodności dostawy wody dla 
mieszkańców ulicy Kraszewskiego.

Budowa sieci
wodociągowej
z przyłączami
w ul. Racławickiej

« 

Zrealizowano I etap inwestycji na odcin-
ku ul. Racławickiej od ul. Żeromskiego do  
ul. Konfederackiej. Wykonano odcinek sieci 
wodociągowej o łącznej długości 363,00 mb, 
przyłącza wodociągowe o długości 212,00 
mb. Realizacja II etapu inwestycji planowana 
jest na lata 2015-2016.

Koszt: 202 tys. 800 zł
wartość I etapu

Budowa sieci wodociągo-
wej z przyłączami  
do budynków między  
ul. Grodzką a Liceum  
Ekonomicznym

« 

* Całkowity koszt oraz wartości poszczególnych zadań podane przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Jarosławiu, są kwotami netto.

Koszt: 70 tys. zł
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INWESTYCJE
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej
na terenie nieruchomości przy ul. Przemysłowej,
Chrobrego, Pawłosiowskiej (w ramach II etapu budowy)
oraz przy ul. Dominikańskiej

« 

W roku 2013 zakończono całe zadanie inwestycyjne i zrealizowano kanalizację sa-
nitarną, której I etap zrealizowano w 2012 r. Wybudowanie kanalizacji sanitarnej 
pozwoliło na uregulowanie gospodarki ściekowej w rejonie objętym inwestycją. 
Zadanie finansowane było ze środków własnych przedsiębiorstwa oraz ze środków 
pochodzących z pożyczki Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej w Rzeszowie.

Całkowity koszt: 
1 mln 390 tys. zł

środki z pożyczki WFOŚiGW: 587 tys. 100 zł

W roku 2013 kontynuowano realizację inwestycji, którą roz-
poczęto w październiku 2012 roku. Zadanie finansowane 
jest ze środków własnych przedsiębiorstwa oraz ze środków 
pochodzących z pożyczki Wojewódzkiego Funduszu Ochro-
ny Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie. Zakończe-
nie realizacji planowane jest na czerwiec 2014 r.

Budowa kanalizacji w obrębie ulic:  
St. Kopystyńskiego, T. Broniewskiego,  
W. Kielara, A. Fredry, Flisackiej, Wiśniowej, 
Na Blichu, Harlendera, Blichowej, Przygrodzie 
oraz sieci wodociągowej w obrębie ww. ulic
(poza ul. Harlendera)

« Modernizacja rozdzielni średniego
napięcia ZUW Górny w Muninie

« 

« Wzmocnienie nasypu pod korytem
oraz remont żelbetowego koryta
przelewu burzowego w oczyszczalni
ścieków

W roku 2012 opracowano dokumentację projektową i roz-
poczęto roboty, które zostały zakończone w kwietniu 2013 
roku. Efektem zadania inwestycyjnego jest zmodernizowa-
na  rozdzielnia  wraz z układem pomiarowym, co poprawi 
pewność zasilania energetycznego obiektów ZUW.

Koszt: 1 mln 751 tys. 600 zł
środki z pożyczki WFOŚiGW:

1 mln 410 tys. 500 zł

Całkowity koszt: 398 tys. 300 zł

Całkowity koszt: 249 tys. 200 zł
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INWESTYCJE

Koszt: 31 tys. 645 zł 25 gr

Całkowity koszt:
97 tys. 984 zł 6 gr

z budżetu Miasta 47 tys. złwkład własny 50 tys. 984 zł 6 zł

MIEJSKI ZAKŁAD KOMUNIKACJI

Wymieniono 8 wiat przystankowych 
(demontaż starych i montaż nowych) 
przy ul. Krakowskiej i 3-go Maja. Po-
nadto opracowano projekty wykonaw-
cze dla wymiany i montażu kolejnych  
wiat na terenie miasta.

Remont dachu
(budynek administracyjny i budynek „kuźnia”)
« 

Remont ogrodzenia« 

Zakup i montaż
wiat przystankowych
« 

Koszt: 204 tys. 200 zł

Koszt: 108 tys. 395 zł 20 gr
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KONCEPCJA REWITALIZACJI PARKU MIEJSKIEGO IM. BOHATERÓW MONTE CASINO PRZY UL. BANDURKIEGO W JAROSŁAWIU
Niniejsze opracowanie chronione jest ustawą o prawie autorskim.Opracowanie ARCONT Pracownia Projektowa w Rzeszowie, ul. Nowosądecka 1/ 8a

WIZUALIZACJE

WIDOK Z LOTU PTAKA

INWESTYCJE

Wykonanie opracowania koncepcji rewita-
lizacji parku obejmującego korektę układu 
i utwardzenie alejek parkowych, oświetle-
nie parku, wymianę i remont ogrodzenia 
(w tym brama główna i furtka boczna), 
konserwację i uzupełnienie zieleni parko-
wej (w tym ścieżki dydaktyczne) oraz mon-
taż małej architektury (ławki, kosze na od-
padki, elementy dydaktyczne). Wniosek 
o dofinansowanie projektu pn. „Kształ-
towanie postaw ekologicznych miesz-
kańców Jarosławia poprzez rewitalizację 
Parku Miejskiego im. Bohaterów Monte 
Cassino” został złożony do Narodowego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej do Programu Operacyjnego 
PL02 „Ochrona różnorodności biologicznej  
i ekosystemów” realizowanego w ramach 
Mechanizmu Finansowego Europejskiego 
Obszaru Gospodarczego 2009-2014.

Koszt w 2013 r.: 18 tys. 450 zł

REWITALIZACJA
PARKU MIEJSKIEGO
im. Bohaterów Monte Cassino

KONCEPCJA REWITALIZACJI PARKU MIEJSKIEGO IM. BOHATERÓW MONTE CASINO PRZY UL. BANDURKIEGO W JAROSŁAWIU
Niniejsze opracowanie chronione jest ustawą o prawie autorskim.Opracowanie ARCONT Pracownia Projektowa w Rzeszowie, ul. Nowosądecka 1/ 8a

WIZUALIZACJE

BRAMA WEJŚCIOWA

KONCEPCJA REWITALIZACJI PARKU MIEJSKIEGO IM. BOHATERÓW MONTE CASINO PRZY UL. BANDURKIEGO W JAROSŁAWIU
Niniejsze opracowanie chronione jest ustawą o prawie autorskim.Opracowanie ARCONT Pracownia Projektowa w Rzeszowie, ul. Nowosądecka 1/ 8a

WIZUALIZACJE

ALTANA

KONCEPCJA REWITALIZACJI PARKU MIEJSKIEGO IM. BOHATERÓW MONTE CASINO PRZY UL. BANDURKIEGO W JAROSŁAWIU
Niniejsze opracowanie chronione jest ustawą o prawie autorskim.Opracowanie ARCONT Pracownia Projektowa w Rzeszowie, ul. Nowosądecka 1/ 8a

WIZUALIZACJE

EKSPERYMENTALNY NATURALNY PLAC ZABAW DLA DZIECI

Całkowity  
koszt inwestycji:

3 mln 996 tys. 55 zł 
Dofinansowanie: 3 mln 308 tys. 334 zł
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INWESTYCJE

SZLAK HISTORYCZNY

Całkowity  
koszt inwestycji:

3 mln 996 tys. 55 zł 
Dofinansowanie: 3 mln 308 tys. 334 zł

W ramach projektu zostało wykonane ozna-
kowanie miejskiego szlaku pieszego w Jaro-
sławiu obejmującego obiekty dziedzictwa 
kulturowego. Zamontowano 12 tablic infor-
macyjnych (w tym dwie trzyelementowe)  
z opisem ważniejszych zabytków na terenie 
miasta (język polski i angielski) i naklejkami  
z kodami QR oraz 25 kpl. strzałek kierun-
kowych, ułatwiających dotarcie do oznako-
wanych zabytków (język polski i angielski). 
Ponadto wydany został bezpłatny folder pro-
mocyjny (język polski, angielski i słowacki) 
poświęcony pieszemu szlakowi historyczne-
mu po stronie polskiej (Jarosław - beneficjent 
projektu) oraz po stronie słowackiej (Humen-
ne - partner projektu) oraz wersja folderu 
dla osób słabowidzących. Utworzona została 
także strona internetowa umożliwiająca wir-
tualne zwiedzanie zabytków Jarosławia i Hu-
mennego.

„Turystyka bez granic-wzajemne inicjatywy na rzecz 
wzmocnienia regionalnych produktów turystycznych 
oraz kulturowych Jarosławia i Humennego” w ramach 
projektu współfinansowanego przez Unię Europejską z 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz bu-
dżet państwa za pośrednictwem Euroregionu Karpackiego w ramach Progra-
mu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska -Republika Słowacka 
2007-2013.

Dofinansowanie z EFFR – 85%
Dofinansowanie z budżetu państwa – 10 %
Wkład własny – 5 %

Całkowity koszt inwestycji:164 tys. 78 zł 71 gr
Koszty kwalifikowane: 161 tys. 342 zł 72 gr

MIASTA JAROSŁAWIA
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W październiku ub. r. została uruchomiona nowa strona in-
ternetowa www.polski-cmentarz.pl/jaroslaw. Wirtualne 
nekropolie miejskie to efekt zakupu i wdrożenia systemu 
informatycznego ewidencji osób pochowanych i opiekunów 
grobów na Starym 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 zaku-
pu specjalnego oprogramowania, ale również przeprowadze-
nia inwentaryzacji rozmieszczenia grobów i grobowców razem 
z oznaczeniem kwater, rzędów, danych osób pochowanych 
(imię i nazwisko, rok urodzenia i zgonu); inwentaryzacji wyku-
pionych miejsc na pochówek, zieleni, alei, oświetlenia, miejsc 
czerpania wody oraz wszystkich obiektów cmentarnych. Na 
podstawie pomiarów geodezyjnych została również wykonana 
mapa nekropolii z dokładnością do 10 cm; powstał plan za-
gospodarowania przestrzennego cmentarzy z uwzględnieniem 
istniejących już grobów, który zawiera takie elementy jak: roz-
mieszczenie grobów i grobowców, istotne wymiary odległości 
między grobami, odległości od alei i innych obiektów. Ponadto 
baza zawiera informacje o pochowanych osobach, lokalizacji 
miejsca pochówku wraz ze zdjęciami oraz dodatkowymi dany-
mi, w których posiadaniu jest administracja cmentarza (faktu-
ry, informacje o opiekunach grobów). Na stronie www. pol-
ski-cmentarz.pl/jaroslaw został umieszczony m.in. regulamin 
cmentarzy, cennik opłat, nekrologii i rocznice. Dzięki zakładce
„SZUKAJ GROBU” bez problemu odnajdziemy swoich bliskich 
w bazie osób pochowanych oraz zlokalizujemy grób na dokład-
nej mapie nekropolii. Wyniki poszukiwań można wydrukować 
lub zapisać na komputerze. Możliwe jest również zapalenie 
wirtualnego znicza! Zakup i wdrożenie systemu informatycz-
nego pozwalającego Gminie Miejskiej na łatwiejsze i bardziej 
wydajne administrowanie cmentarzami, było możliwe dzięki 
jednogłośnym podjęciu uchwały przez Radę Miasta Jarosławia 
podczas 52. sesji 20 maja 2013 roku.

 

Całkowity koszt:

72 tys. 545 zł 40 gr

INWESTYCJE www.polski-cmentarz.pl/jaroslaw

System składa się z 5 zewnętrznych kamer - 3 kamery stacjonarne i 
2 kamery ruchome wraz z niezbędnym osprzętem takim jak: kom-
puter, serwer sieciowy i pulpit sterujący. Inwestycja była niezbędna 
między innymi z uwagi na liczne fakty dewastacji grobów.

System monitoringu wizyjnego
na Starym Cmentarzu

Całkowity koszt: 29 tys. 643 zł
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W 2013 r. zadania inwestycyjne objęły następujące 
placówki: Miejskie Przedszkola nr 1 i 12, Szkoły Podsta-
wowe nr 4, 6, 7 i 10 oraz Zespół Szkół, natomiast prace 
remontowo-modernizacyjne prowadzono w: Miejskich 
Przedszkolach 1, 3, 4, 8, 9, 10, 12, Szkołach Podstawo-
wych 4, 6, 7, 9,  10, 11, Publicznych Gimnazjach nr 1, 
2, 3, Zespole Szkół im. Jana Pawła II oraz Zespole Szkół 
Ogólnokształcących. 

Miejskie Przedszkole nr 1« 

 

Łączna kwota:3 mln 44 tys. 746 zł 6 grw tym koszty inwestycyjne:  2 mln 348 tys. 135 zł 36 gr koszt prac remontowo-modernizacyjnych: 439 tys. 893 zł 65 gr

EDUKACJA

Nadbudowa budynków wchodzących w skład przedszko-
la z wykonaniem dachu wielospadowego.

Szkoła Podstawowa nr 6« 
Inwestycja pn. „Modernizacja boiska przy Szkole Podstawowej 
Nr 6”. Zakres prac obejmował wymianę podłoża i nawierzchni 
płyty boiska, montaż bramek i piłkochwytów, wykonanie chod-
nika wzdłuż boiska, montażu ławek i koszy na śmieci. 

Szkoła Podstawowa nr 7 « 
Izolacja przeciwwilgociowa szkoły - II etap.

Miejskie Przedszkole nr 12« 
W ramach inwestycji pn. „Termomodernizacja budynków uży-
teczności publicznej w Gminie Miejskiej Jarosław" wykonano 
termomodernizację wraz z kolorystyką elewacji budynku MP 
nr 12, przebudowę kotłowni gazowej i wewnętrznych insta-
lacji oraz montaże kolektorów słonecznych. W skład kotłow-
ni wchodzi kocioł gazowy kondensacyjny, system solarny ze 
zbiornikiem o pojemności 500 l oraz zamontowane na dachu 
przedszkola cztery kolektory słoneczne. 

Koszt: 435 tys. 92 zł 97 gr

Szkoła Podstawowa nr 4« 
W ramach inwestycji pn. „Termomodernizacja budynków uży-
teczności publicznej w Gminie Miejskiej Jarosław" wykona-
no termomodernizację wraz z kolorystyką elewacji budynku 
głównego szkoły oraz łącznika. 

Koszt: 426 tys. 920 zł 21 gr

Koszt: 435 tys. 92 zł 97 gr

Koszt: 321 tys. 331 zł 28 gr

w tym środki UE: 294 tys. 417 zł 13 gr

ZADANIA INWESTYCYJNE:

Koszt: 503 tys. 682 zł 36 gr
w tym środki UE: 323 tys. 912 zł 92 gr
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Szkoła Podstawowa nr 10« 
W ramach inwestycji pn. „Termomodernizacja budynków 
użyteczności publicznej w Gminie Miejskiej Jarosław" wyko-
nano termomodernizację wraz z kolorystyką zespołu budyn-
ków szkoły.

Zespół Szkół  
im. Jana Pawła II
« 

Wykonanie częściowej elewacji budynku szkoły. Inwestycja 
objęła docieplenie trzech ścian budynku głównego tj. ścianę 
zachodnią, południową i północną wraz z cokołami. 

Program „Równy Start” 
 
W projekcie łącznie uczestniczyło 896 uczniów, w tym 435 
dziewcząt oraz 461 chłopców z klas I-III Szkół Podstawowych, 
których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Jarosław. 
Rodzaje zajęć: - dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w 
czytaniu i pisaniu, trudnościami w zdobywaniu umiejętności 
matematycznych; logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami 
rozwoju mowy; socjoterapeutyczne i psychoedukacyjne dla 
dzieci z zaburzeniami komunikacji społecznej; gimnastyka 
korekcyjna dla dzieci z wadami postawy; terapeutyczne dla 
dzieci niepełnosprawnych. Zajęcia rozwijające zainteresowa-
nia uczniów szczególnie uzdolnionych: „Mały badacz przyro-
dy", „Angielski jest zabawą", „Mały Leonardo", „Młody Inży-
nier”. Szkoły uczestniczące w projekcie zostały doposażone 
w nowoczesny sprzęt multimedialny, pomoce dydaktyczne, 
zestawy do nauki j. angielskiego, pomoce do edukacji pla-
stycznej oraz wiele innych. 

Sport, kultura fizyczna, wypoczynek
       
W 2013 r. jarosławskie kluby sportowe na prowadzenie szko-
leń dla dzieci i młodzieży otrzymały 643 tys. zł w tym: 340 
tys. zł dotacje, dofinansowania dla organizacji pozarządo-
wych - klubów sportowych w myśl ustawy o pożytku publicz-
nym i wolontariacie; 303 tys. zł dofinansowanie działalności 
klubów sportowych naszego miasta zgodnie z uchwałą Rady 
Miasta z dnia 4.07.2011 r. w sprawie warunków i trybu finan-
sowania zadań z zakresu sportu w Gminie Miejskiej Jarosław. 
Od 2006 r. zawodnicy osiągający wysokie wyniki w krajowym 
współzawodnictwie sportowym otrzymują przyznane przez 
Burmistrza Miasta Jarosławia nagrody i stypendia sportowe. 
W 2013 r. Burmistrz Miasta Jarosławia nagrodami finanso-
wymi i stypendiami wyróżnił 72 zawodników oraz 3 trene-
rów. Łączna kwota: 84 tys. 200 zł. W 2013 r. zostało zorgani-
zowanych blisko 30 imprez dla dzieci i młodzieży w ramach 
kalendarza Miejskiego Szkolnego Związku Sportowego. 

Cykliczne imprezy sportowo 
-rekreacyjne:
Ogólnopolski Maraton Kajakowy Rzeką „SAN” na trasie Prze-
myśl-Jarosław; Regionalne Turnieje: Siatkowej Piłki Plażowej, 
Halowej Piłki Nożnej im. Mariana Lotycza, Piłki Nożnej Tramp-
karzy im. Ludwika Melnarowicza, Piłki Siatkowej Dziewcząt im. 
Wiesława Cieszanowskiego; Ogólnopolskie Zloty Motocykli 
Ciężkich i Zabytkowych; Ogólnopolski Turniej Bezpieczeństwa 
w Ruchu Drogowym; Łucznicze Zawody Sportowe Dzieci i Mło-
dzieży; Sportowy Turniej Miast i Gmin; Halowy Turniej Piłki 
Nożnej Służb Mundurowych.
Od 2002 r. odbywa się wymiana wakacyjna dla dzieci i mło-
dzieży. W ubiegłym roku gimnazjaliści z Jarosławia uczestniczyli  
w międzynarodowym obozie młodzieżowym, którego celem 
było m.in. poznanie kultury sąsiednich państw, rówieśników 
oraz pokonanie barier kulturowych i komunikacyjnych. Obóz 
zorganizowany został w Ośrodku Wypoczynkowym samorządu 
miejscowości Balatonlelle nad Balatonem – Republika Węgier-
ska i był efektem podpisanej umowy pomiędzy X Dzielnicą Bu-
dapesztu Köbánya a naszym miastem. 

Dowóz dzieci niepełnosprawnych  
na zajęcia do szkół
W 2013 r. zabezpieczono dowóz i opiekę w jego trakcie grupie 
25 uczniom do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wycho-
wawczego PSOUU Koło w Jarosławiu, Szkoły Podstawowej Nr 
11 im. Adama Mickiewicza z Oddziałami Integracyjnymi, Ze-
społu Szkół Ogólnokształcących im. Książąt Czartoryskich, Szko-
ły Podstawowej Nr 12 przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wy-
chowawczym Nr 2 w Przemyślu. Dzięki temu niepełnosprawni 
uczniowie mogli przez cały rok, od poniedziałku do piątku spę-
dzać w placówkach ok. 6 godzin na zajęciach z zakresu edukacji, 
rehabilitacji i terapii. Środki przeznaczone na ten cel: 224 tys. 
400 zł. Dowożeniem do szkół objętych było blisko 230 uczniów 
szkół podstawowych i gimnazjów, których odległość od miejsca 
zamieszkania do placówek szkolnych przekracza 3 i 4 kilometry. 
Łączna kwota przeznaczona na to zadanie w ub. r. wyniosła bli-
sko 160 tys. zł.

Koszt: 509 tys. 109 zł 17 gr
w tym środki UE: 343 tys. 683 zł 47 gr

wkład własny: 67 tys. 224 zł 55 gr

Koszt: 48 tys. zł

Koszt projektu: 502 tys. 403 zł 22 gr 
z Europejskiego Funduszu Społecznego  
oraz Budżetu Państwa.

• 643 tys. zł - szkolenia dla dzieci i młodzieży  
• ponad 84 tys. zł na stypendia sportowe

• 224 tys. 400 zł - dowóz dzieci niepełnosprawnych  
• 160 tys. zł - na dowóz ok. 230 uczniów 

EDUKACJA
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BUDOWY
I MODERNIZACJE

DROGI

Budowa ulicy Konfederackiej
Wartość zadania: 555 tys. 300 zł
Wykonanie odcinka ulicy o dł. 317 m  
i nawierzchni bitumicznej szer. 7 m. ob-
ramowanej obustronnymi krawężnika-
mi. Chodnik jednostronny szer. 2,0 m. 
Oświetlenie uliczne - 11 słupów oświe-
tleniowych wys. 9 m na wysięgnikach.

Budowa ulicy Przemysłowa  
- Chrobrego
Wartość zadania: 467 tys. 800 zł
Wykonanie nowej podbudowy z kru-
szywa łamanego oraz warstwy wiążącej  
z asfaltobetonu na dł. 550 m. i szer. 7 m.

Modernizacja ulicy Zduńskiej
Wartość zadania: 221 tys. 83 zł
Modernizacja odcinka ulicy o dł. 110 m  
i szer. nawierzchni od 5,0 do 5,5 m; nowa 
nawierzchnia z asfaltobetonu obramowa-
na krawężnikami betonowymi oraz chod-
nik jednostronny szer. od 1,0 do 1,5 m.

Budowa ulicy B. Puzon
Wartość zadania: 125 tys. 292 zł
Wykonanie nowej nawierzchni ulicy  
o pow. 466 m2, parkingu na 10 miejsc 
postojowych o pow. 217 m2 wraz  
z nową nawierzchnią drogi dojazdowej  
o pow. 321 m².

Budowa ulicy Raszyńskiej
Wartość zadania: 133 tys. 963 zł
Budowa obejmowała wykonanie kana-
lizacji deszczowej o dł. 132 m oraz na-
wierzchni ulicy o pow. 460 m².

Modernizacja ulicy Zacisze
Wartość zadania 64 tys. 200 zł
Wykonano nową nawierzchnie ulicy  
z asfaltobetonu wraz z podbudową tłucz-
niową na dł. 180 m i pow. 614 m2.

Modernizacja ulicy Społecznej
Wartość zadania: 43 tys. 394 zł
Modernizacja odcinka ulicy o dł. 250 m 
- ułożenie nowej nawierzchni z asfalto-
betonu o pow. 720 m².

Modernizacja ulicy Słonecznej
Wartość zadania: 128 tys. 970 zł
Modernizacja odcinka ulicy o dł. 150 m 
- wykonanie nowej podbudowy z kruszy-
wa łamanego oraz nawierzchni z asfalto-
betonu na pow. 530 m².

Całkowity koszt:2 mln 232 tys. 847 zł
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DROGI

Modernizacja  
ulicy Narutowicza
Wartość zadania: 57 tys. 198 zł
Na odcinku od ulicy Kasprowicza do
bramy Nowego Cmentarza wykonano
chodniki wraz z wjazdami do posesji.

Modernizacja ulicy Łokietka
Wartość zadania: 144 tys. zł
Wykonano nową nawierzchnię ulicy
z asfaltobetonu na pow. 1043 m2 oraz
chodniki wraz z wjazdami do posesji
o pow. 351 m².

Modernizacja ulicy Kruhel
Pawłosiowski
Wartość zadania: 203 tys. 500 zł
Modernizacja odcinka ulicy o dł. 267 m 
poprzez wykonanie nowej podbudowy  
z kruszywa łamanego oraz nawierzchni  
z asfaltobetonu o pow. 1 313 m² (warstwa 
wiążąca gr. 4 cm i ścieralna gr. 4 cm).

Parking Os. Wojska Polskiego
Wartość zadania: 88 tys. 147 zł
Utwardzenie terenu płytami ażurowymi 
na pow. 887 m² gdzie zlokalizowany został 
dla mieszkańców osiedla parking (ok. 46 
miejsc); nowa nawierzchnia z asfaltobe-
tonu na odcinku drogi osiedlowej o pow. 
695 m².

OŚWIETLENIE

ul. Chmielna
Kwota: 11 tys. 870 zł
budowa 4 punktów świetlnych

Plac Piotra Skargi
do Panieńskiej
Kwota: 67 tys. 424 zł
budowa 8 punktów świetlnych
na słupach, 13 latarni naściennych

Os. Zielińskiego
Kwota: 33 tys. 251 zł
budowa 11 punktów świetlnych

ul. Racławicka-Dąbrowskiego
Kwota: 52 tys. 965 zł
III etap – budowa 23 punktów
świetlnych.

ul. Żołnierska
Kwota: 61 tys. 980 zł
budowa 23 punktów świetlnych

ul. Anny Jenke
Kwota: 25 tys. 586 zł
budowa 11 punktów świetlnych

Pomoc finansowa dla Powiatu Jarosławskiego na 
remonty dróg powiatowych na terenie Jarosławia.  
W ramach dotacji celowej dofinansowano moderni-
zacje ulic: Brzostków, Cmentarnej, Dolnoleżajskiej, 
Wilsona, Podzamcze, Reymonta oraz przebudowę ul. 
Starosanowej. Wykonane roboty obejmowały remon-
ty wybranych odcinków dróg w zakresie przebudowy 
chodników (wymianę zniszczonych płytek na kostkę be-
tonową) oraz asfaltowanie lub przełożenie nawierzchni 
drogowych.

 

Koszt oświetlenia:253 tys. 76 zł

Pomoc 
dla Powiatu

 Łączny koszt: 
480 tys. zł
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ZABYTKI

W 2013 r. wykonane zostały prace remontowo-konserwatorskie
przy trzech nagrobkach na terenie Starego Cmentarza: Karoliny 
Krzanowskiej, mjra Leona Czechowskiego, drewnianego krzyża. 
Koszt: 16 tys. 482 zł
Na Nowym Cmentarzu wykonano konserwację pomnika nagrob-
nego Stanisława Rutkowskiego. Koszt: 22 tys. 668 zł 58 gr
Prace obejmowały: oczyszczenie nagrobków, impregnację struk-
turalną, uzupełnienie ubytków kamienia, rekonstrukcję brakują-
cych detali oraz hydrofobizację, konserwację metalowych ogro-
dzeń z uzupełnieniem brakujących elementów. Opracowano 
program postępowania konserwatorskiego do nagrobka z figurą
Matki Bożej na Nowym Cmentarzu (nieznanej osoby), która 
uszkodzona została jeszcze w trakcie I wojny światowej. Konser-
wacja pomnika planowana jest w tym roku.

KONSERWACJA
NAGROBKÓW

Prace konserwatorsko-remontowe na Nowym 
Cmentarzu: pomnik nagrobny Władysława 
Emanuela Babireckiego, koszt: 4 tys. 624 tys. 50 
gr; fragment muru na Starym Cmentarzu, koszt: 
11 tys. 153 zł.

 

Całkowity koszt:

54 tys. 928 zł 8 gr
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ZABYTKI

OZNAKOWANIE
OBIEKTÓW ZABYTKOWYCH
Wykonane w 2013 r. oznakowanie wybranych zabytków 
miasta objęło kolejnych 9 obiektów, w tym kamienice 
mieszczańskie, budynki użyteczności publicznej i kościół 
pw. Ducha Świętego. Tablice na zabytkach zawierają pod-
stawowe informacje o obiekcie, jego nazwę, datowanie,
krótką historię. Każdy tekst przetłumaczony jest na j. an-
gielski. Jeżeli obiekt znajduje się na terenie Jarosławskie-
go Parku Kulturowego w lewym rogu umieszczone jest 
jego logo, a w zwieńczeniu każdej tabliczki herb miasta 
Jarosławia. Łącznie dwadzieścia trzy obiekty zostało ozna-
kowane. Przybliżają one mieszkańcom miasta i turystom 
historię naszego miasta. 

Klasztor OO. Dominikanów przy bazylice pw. MB Bolesnej« 

DOTACJE CELOWE
Dotacje na prace konserwatorskie i roboty budowlane przy jarosław-
skich zabytkach umożliwiły wykonanie wielu zadań. Środki przyznawa-
ne są rokrocznie w oparciu o wnioski właścicieli zabytków złożone na 
podstawie uchwały Nr 535/XLVIII/05 Rady Miasta Jarosławia z dnia 25 
października 2005 r. w sprawie zasad i trybu postępowania, udzielania  
i rozliczania dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie 
i roboty budowlane, przy zabytku wpisanym do rejestru zbytków.

 

Łączna kwota dotacji:

857 tys. zł

Dotacja: 150 tys. zł

Prace remontowo-konserwatorskie przy części 
dachu nad klasztorem, remont więźby dacho-
wej, wzmocnienie konstrukcji ścian pod oparcie 
dachu, remont kominów, wymiana pokrycia da-
chowego na nową blachę miedzianą oraz obró-
bek blacharskich i rur spustowych.
Wartość zadania: 690 tys. 940 zł 70 gr
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ZABYTKI

Parafia pw. Bożego Ciała przy jarosławskiej Kolegiacie« 
Remont elewacji wschodniej dawnego
kolegium jezuickiego wraz z wymianą
obróbek blacharskich.
Wartość zadania: 230 tys. 900 zł 52 gr

Dotacja: 100 tys. zł

Ośrodek Kultury i Formacji Chrześcijańskiej
im. Służebnicy Bożej Anny Jenke
« 

Prace remontowo-budowlane i konserwator-
skie baszty (nr 4) zwanej „Fruktową z armatą 
na piętrze” oraz muru obronnego (na odcinku 
44 m bieżących) dawnego opactwa panien be-
nedyktynek w Jarosławiu.
Wartość zadania: 640 tys. 135 zł 31 gr

Dotacja: 200 tys. zł

Klasztor OO. Franciszkanów (OFM)« 
Remont więźby i pokrycia dachowego  
nad skrzydłem klasztoru od ogrodu, remont
kominów oraz dachu nad wirydarzem
wzdłuż nawy kościoła.
Wartość zadania: 247 tys. 827 zł 75 gr

Dotacja: 80 tys. zł
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Klasztor SS. Benedyktynek« 
Prace budowlane i konserwatorskie budynku tzw. 
gościnnego (dewotek) w dawnym opactwie panien 
benedyktynek: wykonanie izolacji poziomej murów 
fundamentowych (kontynuacja), podłoży pod po-
sadzki, tynków wewnętrznych i remont stropów. 
Wartość zadania: 183 tys. 330 zł

Zgromadzenie Sióstr
Niepokalanego Poczęcia NMP

« 

Zakres zadania: suszenie, izolacja i odwodnienie ko-
lejnego fragmentu murów fundamentowych klasz-
toru.
Wartość zadania: 59 tys. 844 zł 40 gr

Dotacja: 90 tys. zł

Parafia Greckokatolicka
pw. Przemienienia Pańskiego
« 

Dotacja: 37 tys. zł

Kontynuacja prac konserwatorskich przy ikonostasie: ikon namiestnych 
Matki Bożej Hodegetrii, Chrystusa Pantokratora oraz ikony ze sceną Bo-
żego Narodzenia.
Wartość zadania: 75 tys. zł

« 

ZABYTKI

Dotacja: 29 tys. zł
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Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta,
Koło Jarosławskie
« 

Prace remontowe i konserwatorskie
budynku dawnej ochronki ss. felicjanek,
obecnie schroniska dla bezdomnych
kobiet przy ul. Jasnej 4: wykonanie izolacji  
poziomej i remont elewacji frontowej budynku 
wraz z wymianą obróbek blacharskich.
Wartość zadania: 79 tys. 635 zł 83 gr

Dotacja: 39 tys. zł

Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o.« 
Remont dachów na budynkach (administracyjnym i kuźni) dawnego 
zespołu gazowni miejskiej ob. siedzibie MZK, przy ul. Zamkowej 1. 
Wartość zadania: 95 tys. 609 zł 61 gr

Dotacja: 47 tys. zł

ZABYTKI
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Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Lubelskiej 8« 

Dotacja: 50 tys. zł

Prace remontowo-budowlane kamienicy przy ul. Lu-
belskiej 8: wykonanie izolacji ścian fundamentowych 
oraz remont elewacji budynku. 
Wartość zadania: 105 tys. 321 zł 34 gr

Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości Rynek 11« 
Prace remontowo-budowlane przy części da-
chu kamienicy Rynek 11 (od strony podwó-
rza): remont więźby dachowej i kominów, 
wymiana pokrycia dachowego oraz obróbek 
blacharskich.
Wartość zadania: 70 tys. 954 zł 81 gr

Opracowanie projektu remontu
muru oporowego
« 

Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego remontu zabytkowego muru oporowego wzdłuż ul. Podgórze w Jarosławiu wraz z 
zabezpieczeniem skarpy oraz niezbędnymi badaniami geotechnicznymi. Zakres zadania to m.in.: opracowanie projektu budowlano-
wykonawczego remontu muru oporowego (ok. 217 m) wzdłuż ul. Podgórze wraz z projektem zabezpieczenia skarpy (ok. 0,50 ha) i jej 
zagospodarowaniem; niezbędne badania geotechniczne.

Dotacja: 35 tys. zł

Koszt: 85 tys. zł

ZABYTKI
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WOKÓŁ MIASTA

STATYSTYKI URZĘDU STANU CYWILNEGO

Urząd Stanu Cywilnego realizuje zadania z zakresu administracji dotyczącej reje-
stracji stanu cywilnego i wydawanie decyzji o zmianie imienia i nazwiska dla miasta 
Jarosławia, gminy Pawłosiów i gminy Jarosław. W zakresie zadań jest rejestracja sta-
nu cywilnego, a więc rejestracja urodzeń, małżeństw i zgonów jako podstawowych 
zdarzeń kształtujących stan cywilny oraz rejestracja dodatkowa innych zdarzeń ma-
jących wpływ na stan cywilny osób.

Zakres działania 01.01 - 31.12.2013

Rejestracja urodzeń:  
w tym zagranicznych aktów:

673
88

Rejestracja małżeństw:  
w tym: zagranicznych aktów, 
cywilnych,
wyznaniowych

 384
45
120
219

Rejestracja zgonów:
w tym zagranicznych aktów

655
11

Decyzje prostujące i 
uzupełniające akty stanu 
cywilnego

217

Zaświadczenia o zdolności 
prawnej dla osób zamierza-
jących zawrzeć małżeństwo 
za granicą

37

Wydawanie odpisów z 
aktów stanu cywilnego ok. 12.000

Rejestracja rozwodów :  
w tym separacje małżeństw

90
3

Zmiana imienia i nazwiska 37

Medale za długoletnie po-
życie małżeńskie (złożenie 
wniosków):
organizacja jubileuszy:

25
2 SPRAWY OBYWATELSKIE

W 2013 roku podobnie jak w latach 
poprzednich działalnością profilak-
tyczną w zakresie ochrony zdrowia, 
w szczególności przeciwdziałania 
alkoholizmowi i zwalczania narko-
manii zajmowała się Miejska Komisja 
Rozwiązywania Problemów Alkoho-
lowych w Jarosławiu. W lutym prze-
prowadzono dla dyrektorów szkół, 
pedagogów i wychowawców szkole-
nie z zakresu profilaktyki uzależnień. 
Ponadto MKRPA była koordynatorem 
lokalnej kampanii „Uzależnieniom 
mówimy NIE”, której inicjatorem jest 
Burmistrz Miasta Jarosawia. Podczas 
kampanii zostały przeprowadzone w 
szkołach prelekcje, których przed-
miotem były zagrożenia wynikające z 
wczesnej inicjacji alkoholowej i nar-
kotykowej oraz ich konsekwencje w 
aspekcie łamania przepisów prawa. 
W ramach ww. kampanii w maju w 
szkole podstawowej nr 7 zorgani-
zowano już po raz kolejny majówkę 

pod hasłem „Czas na zdrowie". Wśród wielu atrakcji uczniowie mogli sprawdzić swoją wiedzę i umiejętności praktyczne w konkursie „Pierw-
szej pomocy"; nagrodą był tytuł „Jestem Małym Ratownikiem".
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WOKÓŁ MIASTA

Zakończone zostały prace planistyczne 
nad projektem  zmiany Studium w rejonie 
ul. Podzamcze i Zamkowa oraz projektem 
miejscowego planu zagospodarowaniu 
przestrzennego Nr 1/12 obszaru w rejonie 
ul. Zamkowa, Podzamcze i Zwierzyniecka. 
Burmistrz Miasta Jarosławia przedstawił 
Radzie Miasta projekty planistyczne do 
uchwalenia.   
 1) Uchwałą Nr 638/LVII/2013 Rada Miasta 
Jarosławia uchwaliła zmianę Nr 9/1/2012  
Studium Uwarunkowań i kierunków za-
gospodarowania przestrzennego Miasta 
Jarosławia w rejonie ul. Podzamcze i Zam-
kowa. W zmianie Studium obejmującej 
obszar o powierzchni około 7,20 ha w 
rejonie ul. Podzamcze i Zamkowa przy-
jęto rozwiązania w zakresie kierunków 
zmian w strukturze przestrzennej miasta 
Jarosławia oraz w przeznaczeniu terenów, 
głównie w celu poszerzenia terenów pod 
zabudowę mieszkaniową i usługową, w 
tym dostosowania zapisów i ustaleń zmia-
ny Studium do obowiązujących przepisów 
prawa.

PLANOWANIE I ZAGOSPODAROWANIE
PRZESTRZENNE

2) Uchwałą Nr 639/LVII/2013 Rada 
Miasta Jarosławia uchwaliła Miej-
scowy Plan Zagospodarowania Prze-
strzennego Nr 1/12 obszaru w rejonie 
ul. Zamkowa, Podzamcze i Zwierzy-
niecka (w załączeniu rysunek) - opu-
blikowana w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Podkarpackiego 2012. 
Poz. 4062  z  mocą obowiązującą od 
24 grudnia 2013 r. 
Plan miejscowy obejmuje obszar o 
powierzchni około 23 ha, położony 
w rejonie ulic: Zamkowej, Podzam-
cze, Zwierzynieckiej do obwodnicy 
miasta Jarosławia. Celem planu jest 
poprawa jakości życia i standardów 
wyposażenia obszaru w niezbędną 
zabudowę usług komercyjnych z za-
kresu: handlu detalicznego, gastro-
nomii, turystyki i rekreacji, finansów 
i ubezpieczeń, edukacji, administracji 
gospodarczej w tym obsługi komuni-
kacji oraz poszerzenia terenów zabu-
dowy mieszkaniowej jednorodzinnej. 
Plan ma na celu stworzenie w formie 
prawa miejscowego takich warun-
ków zabudowy i zagospodarowania, 
które pozwolą realizować zamierze-
nia inwestycyjne w sposób zharmo-
nizowany z otoczeniem, respektujący 
walory otaczającej przestrzeni oraz 
uwzględniający wymogi ochrony śro-
dowiska i dóbr kultury.          
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WOKÓŁ MIASTA

Od 1 stycznia 2013 r. na terenie miasta Jarosławia zaczął obowiązy-
wać nowy Regulamin utrzymania czystości i porządku. W Regulaminie 
została ustalona m.in. częstotliwość odbioru odpadów komunalnych 
zmieszanych i zbieranych selektywnie.

ODPADY KOMUNALNE ZMIESZANE

ODBIERANE SĄ:
- z zabudowy jednorodzinnej: raz w tygodniu,

- z zabudowy wielorodzinnej - co najmniej dwa

razy w tygodniu,
- z nieruchomości niezamieszkałych, na których

powstają odpady: co najmniej jeden raz

w tygodniu.
ODPADY POCHODZĄCE Z SELEKTYWNEJ

ZBIÓRKI ODBIERANE SĄ:

- z zabudowy jednorodzinnej oraz nieruchomości

gdzie nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają

odpady komunalne - raz w miesiącu,

- z zabudowy wielorodzinnej - co najmniej raz

w tygodniu. NOWE ZASADY ODBIORU
ODPADÓW KOMUNALNYCH

Od 1 lipca 2013 r. na terenie m. Jarosławia zaczął funkcjonować nowy 
system gospodarowania odpadami komunalnymi. 

Urząd Miasta Jarosławia rozpoczął pobieranie opłaty od właścicieli 
nieruchomości, w zamian za zapewnienie świadczenia usług w zakre-
sie odbierania odpadów komunalnych. 
W  ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi miesz-
kańcy nieruchomości na terenie miasta mają zapewniony ze strony 
Urzędu Miasta Jarosławia (przedsiębiorcy odbierającego odpady):
• wyposażenie nieruchomości w pojemniki na zmieszane odpady ko-
munalne oraz odbiór odpadów komunalnych zmieszanych w każdej 
ilości (bez dodatkowych opłat),
• utrzymanie w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym  
i technicznym, przekazanych właścicielom nieruchomości  pojemni-
ków na odpady komunalne,
• wyposażenie nieruchomości w worki do selektywnej zbiórki (doty-
czy nieruchomości zamieszkałych oraz niezamieszkałych),
• dostęp do pojemników do selektywnej zbiórki (Lokalnych Punktów 
Selektywnego Zbierania Odpadów Opakowaniowych), 
• odbiór odpadów zielonych (trawa, liście) w terminie od 1 kwietnia 
do 31 października,
• odbiór odpadów wielkogabarytowych,  zużytego sprzętu elektrycz-
nego i elektronicznego, mebli, zużytych opon - co najmniej raz w roku 
sprzed posesji (zgodnie z ustalonym harmonogramem), w każdym in-
nym terminie właściciele nieruchomości mogą te odpady dostarczyć 

Uruchomiony w ramach nowego systemu gospodarki odpadami 

powstał dla mieszkańców miasta Jarosławia. 
Właściciele nieruchomości zamieszkałych na terenie miasta 

(domy jednorodzinne, wielorodzinne) mogą bezpłatnie dostar-

czać następujące rodzaje odpadów:  przeterminowane leki, che-

mikalia, zużyte baterie i akumulatory, meble i inne odpady wiel-

kogabarytowe, odpady z papieru, odpady ze szkła kolorowego, 

odpady ze szkła bezbarwnego, odpady z metali, tworzyw sztucz-

nych oraz opakowania wielomateriałowe, zużyte opony, odpady 

ulegające biodegradacji, odpady komunalne budowlane i roz-

biórkowe (czysty gruz w ilości do 0,5 m3 jednorazowo), odpady 

zielone (trawa, liście) – w ilości do 0,5 m3 jednorazowo.

PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI  
ODPADÓW KOMUNALNYCH  
(PSZOK) PRZY UL. RACŁAWICKIEJ 24

Sprawami związanymi z realizacją zadań określonych w ustawie 
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach na terenie miasta 
Jarosławia zajmuje się Referat Gospodarki Odpadami Wydzia-
łu Ochrony Środowiska, przy ul. Cerkiewnej 3 w Jarosławiu (tel. 
16 624 87 89).

zostało przyjętych ponad 11 tys. deklaracji oraz korekt deklaracji  
o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  

(ok. 78 % właścicieli nieruchomości zadeklarowało selektywny sposób gromadzenia odpadów)

Od początku funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w Urzędzie Miasta Jarosławia:

bezpłatnie do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunal-
nych (PSZOK), dostęp do punktów  zbiórki przeterminowanych 
leków (tzw. Punkty Selektywnego Zbierania Przeterminowanych 
Leków) - 6 aptek zlokalizowanych na terenie miasta Jarosławia.

•  zostało wszczętych ponad 900 spraw w związku z niezłoże-
niem pierwszej deklaracji i korekty deklaracji oraz ponad 250 
spraw mających na celu wyjaśnienie nieprawidłowości w zło-
żonych deklaracjach, • zostało wydanych 112 decyzji okre-
ślających wysokość opłat z tytułu gospodarowania odpadami  
(w tym 3 decyzje zostały zaskarżone do SKO),
•  zostało przekazanych właścicielom nieruchomości ponad 6,5 
tys.  ulotek informacyjnych (informatory ekologiczne),
•  zostało podjętych 8 uchwał określających zasady funkcjono-

wania nowego systemu gospodarki odpadami komunalny-
mi. Dodatkowo na terenie miasta zostało rozstawionych po-
nad 340 pojemników do selektywnej zbiórki (poj. 1100 l).

Usługi odbioru odpadów komunalnych od 1 lipca 2013 r. do 
31 grudnia 2014 r. na terenie miasta Jarosławia zgodnie z 
umową realizuje Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej 
i Mieszkaniowej w Jarosławiu sp. z o.o.
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Harmonogram odbioru odpadów komunalnych na terenie m. Jarosławia w 2014 r. 
(dot. odpadów zmieszanych, surowców wtórnych oraz odpadów wielkogabarytowych)* 

Dzień odbioru 
odpadów 

komunalnych 
(zmieszanych) 

Terminy odbioru surowców wtórnych 
w roku 2014

Terminy 
odbioru 

odpadów 
wielkogabary-

towych 

NAZWA ULICY

KAŻDY 
PONIEDZIAŁEK

7 stycznia 
3 lutego 
3 marca  

7 kwietnia

5 maja 
2 czerwca 

7 lipca 
4 sierpnia

1 września 
6 października 

3 listopada 
1 grudnia

30 czerwca

Chrobrego /część/, Drużyniecka, Drzymały, Elektrowniana, 
Jagiełły, Krakusa, Leśna, Ludowa, Łączności, Orzeszkowej, 
Pruchnicka, Przemysłowa, Przyjaźni, Strzelecka, Traugutta, 

Wieczorkiewicza, Wiejska, Wolna 

KAŻDY 
PONIEDZIAŁEK 

13 stycznia  
10 lutego 
10 marca   

14 kwietnia

12 maja  
 9 czerwca 

14 lipca  
11 sierpnia

8 września 
13 października 

10 listopada 
 8 grudnia

28 lipca
Blichowa, Boczna Garbarze, Boczna Sanowa, Garbarze, 
Gottfrieda, Harlendera, Na Blichu, Przygrodzie, Sanowa, 

Słoneczna /część/, Tarnowskiego, Zamkowa

KAŻDY 
PONIEDZIAŁEK 

20 stycznia  
17 lutego 
17 marca   

22 kwietnia

19 maja  
16 czerwca 

21 lipca  
18 sierpnia

15 września 
20 października 

17 listopada 
15 grudnia

14 lipca

3-go Maja, Boczna Słoneczna, Budowlanych, Cerkiewna, 
Cygańska Góra, Dziewiarska, Franciszkańska, Gębarowicza, 
Głęboka, Grodzka, Jezuicka, Kasztelańska, Lei, Morawska, 
Na Skarpie, Opolska, os. Kombatantów, os. Kopernika, os.  

Prośbów, os. Słoneczne, Ormiańska, Ostrogskich, Pl. Bóżnic, 
Pl. Św. Michała, Przemyska, Przyklasztorna, Przyrynek, Rynek, 
Słoneczna, Sobieskiego, Spółdzielcza, Spytka, Stojałowskiego, 

Strzeleckiego, Świętojańska, Tatarska, Wąska, Węgierska, 
Włókiennicza, Zbożowa, Żołnierska, Trybunalska, Skargi

KAŻDY  
WTOREK 

7 stycznia  
4 lutego 
4 marca 

8 kwietnia

6 maja  
3 czerwca 

8 lipca  
5 sierpnia

2 września  
7 października 

4 listopada 
2 grudnia  

1 lipca

Chmielna, Chrobrego /część/, Grottgera, Kazimierza Wielkiego, 
Kossaka, Kosynierska, Krótka, Limanowskiego, Mączyńskiego, 
Mieszka I, Orkana, Piastów, Popiela, Siemieńskiego, Solskiego, 

Sowińskiego, Wandy, Łokietka 

KAŻDY  
WTOREK 

14 stycznia  
11 lutego 
11 marca  

15 kwietnia

13 maja 
10 czerwca 

15 lipca 
12 sierpnia

9 września 
 14 października 

10 listopada  
9 grudnia

29 lipca

Boczna Okrzei, Broniewskiego, Długosza, Dojazdowa, Flisacka, 
Fredry, Jasna, Kielara, Kopystyńskiego, Miłosza, Misztale, Nad 
Sanem, Okrzei, Podzamcze, Rybacka, Sąsiedzka, Starosanowa, 

Ustronie, Wiśniowa, Wodna, Zduńska, Zwierzyniecka, 
Zwierzyniec, Wróblewskiego 

KAŻDY  
WTOREK 

21 stycznia 
 18 lutego 
18 marca 

 22 kwietnia

20 maja 
17 czerwca 

22 lipca 
19 sierpnia

16 września 
 21 października 

18 listopada 
 16 grudnia

15 lipca

29-listopada, Basztowa, Chłopickiego, Czechowskiego, 
Grunwaldzka, Jana Pawła II, Królowej Jadwigi, Legionów, 

Lisińskiego, Nabielaka, Nartowskiej, Orłowicza, Os. Kalinki, 
Paderewskiego, Piekarska, Pl. Mickiewicza, Pl. Wolności, 

Pl. W. Oświęcimia, Poniatowskiego, Reymonta, Sikorskiego, 
Skrzyneckiego, Słowackiego, Św. Ducha, Wilsona, Zielińskiego, 

KAŻDA  
ŚRODA 

8 stycznia  
5 lutego 
5 marca 

9 kwietnia

7 maja 
4 czerwca 

9 lipca 
6 sierpnia

3 września 
8 października 

5 listopada 
3 grudnia

2 lipca

Boczna Szczytniańska, Cegielniana, Danilewicza, Grochowska, 
Kochanowskiego, Krakowska, Krasińskiego, Krzyżowe Drogi, 

Lotników, Pawłosiowska, Reja, Schrama, Szczytniańska, Ulmy, 
Zbigniewa Kopcia 

KAŻDA  
ŚRODA 

22 stycznia 
19 lutego 
19 marca 

23 kwietnia

21 maja 
18 czerwca 

23 lipca 
20 sierpnia

17 września 
22 października 

19 listopada 
17 grudnia

16 lipca

Brzostków, Chopina, Cmentarna, Czarnieckiego, Dominikańska, 
Głowackiego, Grucy, Kasprowicza, Kilińskiego, Konarskiego, 

Konopnickiej, Kościuszki, Kraszewskiego, Matejki, 
Morgenbessera, Narutowicza, os. Jagiellonów, Powstania 
Styczniowego, Reformacka, Siarczyńskiego, Sienkiewicza, 

Turzańskiej,  Wyspiańskiego 

KAŻDY 
CZWARTEK 

16 stycznia 
 13 lutego 
13 marca 

 17 kwietnia

15 maja 
 12 czerwca 

17 lipca  
14 sierpnia

11 września 
 16 października 

13 listopada 
11 grudnia

30 lipca

Asnyka, Baśki Puzon, Benedyktyńska, Brama Pełkińska, 
Górnoleżajska, Jarowa, Klasztorna, Kulkowa, Lubelska, 

Mochnackiego, Ogrodowa, Panieńska, Pasieka, Pełkińska, 
Podgórze, Polna, Różana, Sandomierska, Ujejskiego, Zacisze, 

Zgody, Zielona 

KAŻDY 
CZWARTEK 

23 stycznia 
 20 lutego 
20 marca 

24 kwietnia

22 maja 
20 czerwca 

24 lipca 
21 sierpnia

18 września 
 23 października 

20 listopada 
18 grudnia

17 lipca

Anny Jenke, Bandurskiego, Dąbrowskiego, Dobrzańskiego, 
Grodziszczańska, Hajnusa, Koby, Konfederacka, Lelewela, os. 

Armii Krajowej, os. Piłsudskiego, os. Pułaskiego, Pogodna, 
Racławicka, Raszyńska, Skarbowskiego, Żeromskiego, 

KAŻDY PIĄTEK 
17 stycznia 
14 lutego 
14 marca 

18 kwietnia

16 maja 
13 czerwca 

18 lipca 
14 sierpnia

12 września 
 17 października 

14 listopada 
12 grudnia

31 lipca

Akacjowa, Batalionów Chłopskich, Brodowicze, Burmistrza 
Matusza, Dolnoleżajska, Kamienna, Kolaniki, Kruhel 

Pawłosiowski, Kruhel Pełkiński, Lipowa, Łazy Kostkowskie, 
Łąkowa, Piaskowa, Rajska, Stawki, Żwirowa 

* Harmonogram dotyczy zabudowy jednorodzinnej oraz firm z odbiorem odpadów 1 raz w tygodniu. 
    Odbiór odpadów zmieszanych z innych nieruchomości i firm (z częstotliwością inną niż 1 raz w tygodniu) po uzgodnieniu z operatorem odbioru     
     odpadów na terenie m. Jarosławia - PGKIM w Jarosławiu Zakład Oczyszczania Miasta, Makowisko 163, tel. 16 621 63 87.

WOKÓŁ MIASTA
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Terminy płatności  
z tytułu opłat za gospodarowanie  

odpadami komunalnymi na terenie  
miasta Jarosławia w 2014 roku: PUNKTY  

OBSŁUGI  
MIESZKAŃCA

ul. Racławicka 24
czynny w dni robocze:

od 7.00 - 15.00
we wtorki czynny w godz.: 9.00- 17.00
ostatnia sobota miesiąca: 10.00 - 14.00

tel./fax. 16 621 22 60

- wydawanie worków do segregacji
- zgłaszanie odbioru odpadów budowlanych,

rozbiórkowych, mebli , zużytego sprzętu
elektrycznego (poza harmonogramem)

za dodatkowa opłatą

ul. Przemyska 15
pok. nr 103

czynny w dni robocze: od 7.00 - 15.00
tel./fax. 16 624 47 44

- wydawanie worków do segregacji
- zgłaszanie odbioru odpadów budowlanych,

rozbiórkowych, mebli , zużytego sprzętu elektrycznego
(poza harmonogramem) za dodatkowa opłatą

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi  
należy uiszczać, bez wezwania, w terminach:
- do dnia 10 lutego, za styczeń i luty,
- do dnia 10 kwietnia, za marzec i kwiecień, 
- do dnia 10 czerwca, za maj i czerwiec, 
- do dnia 10 sierpnia, za lipiec i sierpień,
- do dnia 10 października, za wrzesień i październik, 
- do dnia 10 grudnia, za listopad i grudzień.

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi może być 
wnoszona przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miasta Ja-
rosławia: Podkarpacki Bank Spółdzielczy o/Jarosław 33 8642 
1155 2015 1506 4929 0002 w tytule podając nazwisko i imię/
nazwę firmy, adres nieruchomości, na której powstają odpady 
komunalne i okres, którego opłata dotyczy lub gotówką 
w kasie Urzędu Miasta Jarosławia, ul. Cerkiewna 3.  

UWAGA!
OPŁATA ZA ODBIÓR ODPADÓW KOMUNALNYCH  

W ZASOBACH SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ  
W JAROSŁAWIU NIE BĘDZIE PRZYJMOWANA  

OD INDYWIDUALNYCH LOKATORÓW!

W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia 
wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami ko-
munalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów ko-
munalnych powstających na danej nieruchomości właściciel 
nieruchomości jest obowiązany złożyć do Burmistrza Miasta 
Jarosławia nową deklarację w terminie 14 dni od dnia nastą-
pienia zmiany. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunal-
nymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym 
nastąpiła zmiana

PUNKT SKŁADANIA DEKLARACJI
Urząd Miasta Jarosławia

Referat Gospodarki Odpadami
ul. Cerkiewna 3, tel. 16 624 87 89

czynny od poniedziałku do piątku od 7.30 do 15.30

KASA URZĘDU MIASTA 
(przyjmowanie opłat za gospodarowanie odpadami)

ul. Cerkiewna 3, tel. 16 624 87 91
czynna od poniedziałku do piątku od 7.30 do 14.30

Operator odbioru odpadów komunalnych oraz surowców 
wtórnych na terenie miasta Jarosławia:

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej  
w Jarosławiu -Zakład Oczyszczania Miasta 

Makowisko 163, tel./fax 16 621 63 87
e-mail: pgkim1@jaroslaw.pl

WOKÓŁ MIASTA

 

Szczegółowe informacje dotyczące systemu  
gospodarkiodpadami na terenie m. Jarosławia:
www.jaroslaw.pl/gospodarka-odpadami-
komunalnymi
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W celu poprawy estetyki miasta na przełomie marca i kwietnia 
przeprojektowano i od podstaw wykonano skwer zieleni przy Placu 
Konstytucji 3-go Maja. Stare drzewa zastąpiono nowymi, a wokół 
nich wykonano rabaty z roślin wieloletnich i krzewów.  

TERENY MIEJSKIEJ ZIELENI

 

Zabezpieczone środki na ten cel:

2 mln 58 tys. 953 zł

Koszt: 18 tys. zł

Jesienią dokonano niezbędnych nasadzeń drzew i krzewów w pasie ul. 
Jana Pawła II - wzdłuż muru Klasztoru O.O. Reformatów, na cmentarzu 
Nowym przy ul. Krakowskiej i skwerku przy ul. Lubelskiej. Nasadzenia 
miały związek z dokonanymi wcześniej wycinkami.

Przydzielono 17 mieszkań komunalnych: 5 socjalnych na podstawie 
prawomocnego wyroku sądowego, 1 zamienne w ramach obowiąz-
ku wynikającego z decyzji Państwowego Powiatowego Inspektora 
Nadzoru Budowlanego, 9 mieszkalnych oraz 2 w ramach zamiany 
mieszkań na zgodny wniosek stron.

MIESZKANIA  
KOMUNALNE

W oparciu o umowę wykonawczą Nr 1054/2009 z dnia 1 grudnia 
2009 r. realizowano zadania związane z miejskim transportem pu-
blicznym przewozowe. Usługę wykonywała MZK sp. z o.o. w Jaro-
sławiu.

JAROSŁAWSKIE  
TOWARZYSTWO
BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO

W 2013 roku jarosławski TBS zakończył przygotowa-
nia zmierzające do rozpoczęcia budowy kolejnego 
budynku mieszkalnego. Ma on powstać przy ul. Skar-
bowskiego -  dla 57 rodzin. Będą to mieszkania wła-
snościowe oraz budowane w tzw. „docelowej własno-
ści”. Budowa rozpocznie się wiosną 2014 roku

Program strategiczny
„BŁĘKITNY SAN”
21 maja 2013 r. zostało zawarte porozumienie pomiędzy Woje-
wództwem Podkarpackim a jednostkami samorządu terytorial-
nego z terenu województwa dotyczące współpracy na rzecz opra-
cowania Programu strategicznego „Błękitny San”. Jedną ze stron 
porozumienia jest Gmina Miejska Jarosław. Celem Programu stra-
tegicznego jest rozwój społeczno-gospodarczy terenu jednostek 
będących stronami porozumienia oraz poprawa czystości w Rzece 
San i jej zbiornikach zaporowych. W ramach projektu przewiduje 
się m.in. wytyczenie i oznakowanie ścieżki edukacyjnej nawiązu-
jącej do tematyki obszaru NATURA 2000, budowę przystani wod-

Koszt: 9 tys. 678 zł

nej - pomostu i punktu widokowego wraz z zapleczem usługowym (w 
tym wypożyczalni kajaków i sprzętu sportowego), infrastrukturą towa-
rzysząco-rekreacyjną (boisko wielofunkcyjne, ścianka wspinaczkowa, 
plac zabaw dla dzieci) i montażem małej architektury. W celu promocji 
projektu planuje się wydanie mapy oraz przewodnika i organizację fe-
stynu z okazji otwarcia przystani. W zakresie rzeczowym projektu „Go-
spodarka wodno-ściekowa w Dolinie „Błękitnego Sanu” znalazły się 
zadania planowane do realizacji przez Przedsiębiorstwo Wodociągów 
i Kanalizacji w Jarosławiu: budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Kruhel 
Pełkiński, Batalionów Chłopskich, Dolnoleżajska, Brodowicze, Stawki, 
Kulkowa, Górnoleżajska, Zacisze- etap 4 i 5 oraz budowa kanalizacji 
sanitarnej w ul. Grodziszczańskiej i Pogodnej.

WOKÓŁ MIASTA



R
A

P
O

R
T

 2
0

13
R

A
P

O
R

T
 2

0
13

R
A

P
O

R
T

 2
0

13

www.jaroslaw.pl/biuletyn • Biuletyn Informacyjny Miasta Jarosławia • Nr 11/2013 39

Wartość środków wydatkowanych na remonty budynków mieszkal-
nych – ok. 224 tys. 800 zł; na bieżącą konserwację budynków miesz-
kalnych - 494 tys. 200 zł. W sumie: 719 tys. zł. Łącznie koszty eksplo-
atacji, konserwacji i remontów komunalnej substancji mieszkaniowej 
(z uwzględnieniem wydatków na mieszkania komunalne we Wspólno-
tach Mieszkaniowych):

MIEJSKI OŚRODEK
POMOCY SPOŁECZNEJ

 

Łączny koszt projektów:809 tys. 665 zł

 

3 mln 445 tys. 600 zł

Dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jarosławiu rok 2013 był 
szczególnie pomyślny przy pozyskiwaniu środków finansowych na po-
moc rodzinom ubogim oraz potrzebującym dodatkowego wsparcia. 
Sztandarowe projekty „Trampolina - głos przeciwko przemocy w rodzi-
nie. Edycja 2013” oraz „Jarosławskie Partnerstwo na Rzecz Wychodze-
nia z Bezdomności” spotkały się z bardzo dużym zainteresowaniem. 
Poszerzono również grupę odbiorców Programu Aktywności Lokalnej 
dzięki realizacji w jego ramach nowych projektów „Budzimy Śródmie-
ście”, „Rodzicielstwo moja pasja” oraz „Wszędzie dobrze, ale w domu 
… bezpieczniej”.

Projekt pt. „Trampolina- glos przeciwko przemocy 
w rodzinie. Edycja 2013” realizowany był już po raz drugi. 
Jego wartość wynosiła 60 tys. zł, a współfinansowany był przez Mini-
sterstwo Pracy i Polityki Społecznej oraz Urząd Miasta Jarosławia. Od-
biorcami programu były dzieci, młodzież oraz osoby dorosłe uwikłane 
w przemoc w rodzinie, a także dzięki zorganizowanej konferencji- gim-
nazjaliści z jarosławskich szkół. Rodziny dorośli i dzieci uczestniczyły 
w spotkaniach grupowych z psychologiem. Dużym powodzeniem cie-
szyły się zajęcia z dogoterapii, logorytmiki oraz biblioteczne. Ponadto 
dzieci, młodzież i dorośli zostali przeszkoleni z zakresu pierwszej po-
mocy. Zorganizowano także konferencję dla gimnazjalistów „Mówimy 
nie przemocy”. Uczestnicy projektu mieli możliwość wzięcia udziału w 
rodzinnych wyjazdach min. do stadniny koni i teatru. Koordynatorami 
projektu była Karolina Sobień- Nietrzeba, Iwona Stefanowska i Joanna 
Ziętek.

Kolejnym ważnym projektem pomyślnie zrealizowanym przez 
MOPS we współpracy z Fundacją Pomocy Młodzieży „Wzrasta-
nie” im. Jana Pawła II było „Jarosławskie Partnerstwo 
na Rzecz Wychodzenia z Bezdomności” o wartości 
749 tys. 665 zł. Program skierowany był do osób bezdomnych  
i zagrożonych bezdomnością. Jarosławskie partnerstwo testowało: 
Standard Pracy Socjalnej, Standard Partnerstwo Lokalne, Standard 
Mieszkalnictwa i Pomocy Doraźnej, Standard Zatrudnienia i Eduka-
cji oraz Standard  Zdrowia. W ramach poszczególnych standardów 
podjęto innowacyjne działania, które dotychczas na terenie miasta 
nie były realizowane. Dzięki projektowi uruchomiono m.in. punkt 
konsultacyjno - informacyjny, ogrzewalnię, mieszkanie wspierane, 
łaźnię, a także przeprowadzono szkolenia dla osób bezdomnych  
i zagrożonych bezdomnością. Część z tych przedsięwzięć jest kon-
tynuowana mimo zakończenia projektu, m. in. ogrzewalnia. Pro-
jektem koordynował zespół pracowników w składzie: Małgorzata 
Bury, Janina Pawliszko, Monika Chruściel, Piotr Kufel, Marek Por-
czak oraz Piotr Sanakiewicz.

WOKÓŁ MIASTA
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„Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę 2013”

Na szczególną uwagę w tegorocznej działalności Ośrodka zasługuje 
Jubileusz 10-lecia Akcji Charytatywnej „Pomóż Dzieciom Przetrwać 
Zimę 2013”. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jarosławiu jest 
koordynatorem i współorganizatorem tej akcji. W roku bieżącym 
przeprowadzono zbiórkę darów w placówkach handlowych, a także                                    
w przedszkolach, szkołach podstawowych i gimnazjalnych. 

Budynek ogrzewalni powstałej w ramach „Jarosławskie Partnerstwo na 

Rzecz Wychodzenia z Bezdomności”

W wyniku tej zbiórki oraz przy wsparciu sponsorów zebrano ponad 
2 200 kg artykułów spożywczych, słodyczy, zabawek, artykułów szkol-
nych. Z zebranych darów wykonano paczki mikołajkowe dla ponad 300 
dzieci, a dla ich rodziców paczki świąteczne. Akcja charytatywna za-
kończona została „Zabawą Mikołajkową”, która odbyła się 12 grudnia 
2013r. w Miejskim Ośrodku Kultury  w Jarosławiu.

 

Dzięki akcji zrebrano ponad 2200 kg różnych 
artykułów; do rodzin trafiło ponad 300 paczek.

WOKÓŁ MIASTA
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„Prawo dla każdego”« 
BEZPIECZEŃSTWO

„Słuchobus”« « « « 

„STOP 18”« 

„Jestem widoczny
- jestem bezpieczny”
« 

„Załóż odblask
- nie bądź „ciemny”
« 

Bezpłatna pomoc prawna udzielana emerytom, rencistom, osobom niezamożnym, których 
sytuacja finansowa utrudnia dostęp do odpłatnej pomocy prawnej. Za pośrednictwem pra-
cujących społecznie prawników, adwokatów, radców prawnych, władze samorządowe wpły-
wają na wzrost poziomu świadomości prawnej mieszkańców, a także ich poczucia bezpie-
czeństwa. Od września 2012 r. do czerwca 2013 r. udzielono 315 porad prawnych Program 
cieszy się nie słabnącym zainteresowaniem mieszkańców Jarosławia. Bieżąca edycja progra-
mu została zainicjowana w dniu 11 września 2013 r.

Sześciokrotnie w ciągu 2013 r. mieszkańcy Jarosławia mieli 
możliwość skorzystania z bezpłatnych badań słuchu, ciśnienia 
tętniczego krwi oraz stóp. Specjalistyczne, mobilne laborato-
rium stanęło przy ul. Słowackiego, na placu przed dawnym ki-
nem „Westerplatte” oraz na ul. Grodzkiej. Z badań skorzystało 
kilkaset osób. Akcja zorganizowana została wspólnie z Niepu-
blicznym Zespołem Opieki Zdrowotnej „MARMED” z Gorlic.

Już po raz siódmy przeprowadzono badanie ankietowe  
w ramach programu Stop – 18, którego celem jest monitoring 
zjawiska sprzedaży napojów alkoholowych i wyrobów tytonio-
wych osobom młodocianym. W tym celu pełnoletni ucznio-
wie jarosławskich szkół wraz z towarzyszącymi im pracowni-
kami UM - sprawdzali, w jaki sposób sprzedawcy respektują 
obowiązujące przepisy prawne dotyczące sprzedaży alkoholu  
i papierosów osobom niepełnoletnim. Uczniowie, których wy-
gląd powinien wzbudzać wątpliwość sprzedawców, co do ich 
wieku, w odwiedzanych sklepach podejmowali próby zakupu 
napojów alkoholowych i papierosów. Ankieterzy odwiedzili 
108 placówek handlowych i gastronomicznych, prowadzących 
sprzedaż papierosów i napojów alkoholowych.

Akcja promująca elementy odblaskowe skierowana została  
w ubiegłym roku po raz pierwszy do osób starszych. W wy-
branych kościołach parafialnych (parafia pw. MB Bolesnej, pw. 
Najświętszego Serca Jezusowego - ul. Łazy Kostkowskie oraz 
pw. Św. Teresy od Dzieciątka Jezus - ul. Dolnoleżajska) prowa-
dzone były spotkania mające na celu poinformowanie senio-
rów o zasadach bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów oraz 
znaczeniu odblasków. Każdy uczestnik spotkań otrzymywał 
opaski lub inne elementy odblaskowe Niezmiennie w ramach 
akcji prowadzone były również spotkania w jarosławskich 
szkołach podstawowych, w klasach 0-3.

Podczas ubiegłorocznej Majówki po raz kolejny zorganizowa-
na została akcja „Załóż odblask - nie bądź „ciemny". Przedsię-
wzięcie zostało zrealizowane w ramach programu „Bezpieczny 
Jarosław”. Jego celem było propagowanie bezpiecznych za-
chowań wśród rowerzystów, w szczególności popularyzowanie 
kamizelek i elementów odblaskowych w czasie korzystania
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„Pierwsza pomoc
- ratownicy są wśród nas”
« 

Spektakl teatralny
„ Poobiednie igraszki”
« 

Badania ankietowe  
„Poczucie bezpieczeństwa 
mieszkańców Jarosławia”

« 

z roweru. W spotkaniu z najmłodszymi uczestniczył funkcjonariusz
z Wydziału Ruchu Drogowego KPP w Jarosławiu, który przedstawił 
największe zagrożenia dla rowerzystów w ruchu drogowym oraz 
odpowiadał na liczne pytania dot. bezpiecznego użytkowania ro-
werów w ruchu drogowym. Rowerzyści otrzymali kamizelki i inne 
elementy odblaskowe.

Po raz kolejny zainicjowano cykl szkoleń, z zakresu pierwszej po-
mocy przedmedycznej. Szkolenia przeznaczone były dla uczniów 
klas V jarosławskich szkół podstawowych i klas II szkół gimnazjal-
nych. W szkoleniach uczestniczyli również uczniowie z terenu Pa-
włosiowa, Cieszanowa i Wierzbnej. Zajęcia prowadził doświadczo-
ny ratownik medyczny, dzięki czemu uczestnicy mieli możliwość 
nabycie umiejętności prawidłowego zachowania się w realnych 
sytuacjach, w których zagrożone jest ludzkie zdrowie lub życie.  
W 2013 r. z uwagi na charakter wykonywanej pracy, szkoleniem 
zostali objęci również kierowcy Miejskiego Zakładu Komunikacji.

14 stycznia 2013 r. uczniowie klas II jarosławskich gimnazjów mieli 
możliwość uczestniczenia w spektaklu teatralnym pt. „ Poobiednie 
igraszki”, prezentowanym na scenie Miejskiego Ośrodka Kultury  
w Jarosławiu. Spektakl, poruszył tak istotną w środowisku mło-
dzieży szkolnej, problematykę agresywnych zachowań młodych 
ludzi i wynikające z nich konsekwencje.

Na przełomie kwietnia i czerwca 2013 r. w ramach programu "Bez-
pieczny Jarosław" studenci oraz pracownicy naukowi Instytutu 
Socjologii Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej 
w Przemyślu przeprowadzili na terenie naszego miasta ankietę, 
której zadaniem było ustalenie poczucia bezpieczeństwa miesz-
kańców i społecznych odczuć na temat funkcjonowania instytucji 
odpowiedzialnych za bezpieczeństwo.

„Bezpieczna szkoła przy drodze”« 
W maju 2013 r. na terenie rampy kolejowej PKP uczniowie klas III 
szkół podstawowych uczestniczyli w pokazach dotyczących proble-
matyki poruszania się po drogach pojazdów ciężarowych i wynika-
jących z tego zagrożeń dla pieszych, w szczególności najmłodszych. 
W ramach akcji realizowanej przy współpracy z magazynem „Trans-
port Polski” odbywały się pokazy pojazdów ciężarowych w ruchu 
drogowym (droga hamowania, „martwe pola” wokół pojazdów 
,zwrotność autobusów i dużych samochodów itp.).

„Prowadzę - jestem trzeźwy”« 
Przesłaniem programu jest brak społecznej akceptacji dla kierowa-
nia pojazdami po spożyciu alkoholu. Podczas „Dni Jarosławia” na
rynku zorganizowano szereg pokazów i konkursów dotykających 
tego problemu. Każdy mógł spróbować jazdy samochodem z pi-
łeczką tenisową na masce (próba stewarta), slalomem taczkami  
w alkogoglach oraz na symulatorze zderzeń (uderzenie w przeszko-
dę z prędkością 30 km/h).

BEZPIECZEŃSTWO
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STRAŻ MIEJSKA
W celu zwiększenia poczucia bezpieczeństwa oraz orga-
niczenia przestępczości Komendant Powiatowy Policji 
mł. insp. Grzegorz Śmiech zawarł z Burmistrzem Miasta 
Andrzejem Wyczawskim porozumienie w sprawie współ-
pracy między Policją a Strażą Miejską. Dokument zo-
stał podpisany 29 kwietnia 2013 r. i reguluje: tworzenie 
wspólnych patroli policjantów i funkcjonariuszy Straży 
Miejskiej; wzajemną pomoc i wymianę informacji; wspól-
ne działania np. patrole na targowisku, zabezpieczenie 
imprez, sprawdzanie pustostanów, spotkania w szkołach.

We współpracy z placówkami oświatowymi na terenie miasta Jarosła-
wia oraz w ramach programu „Bezpieczny Jarosław” strażnicy miejscy 
przeprowadzali pogadanki z uczniami klas pierwszych i zerówek szkół 
podstawowych, gimnazjów i szkół średnich w których uczestniczyło 
kilkuset uczniów. Wśród najmłodszych uczniów szkół podstawowych 
realizowany był program Bezpieczna droga do szkoły pod hasłem „Je-
stem widoczny- jestem bezpieczny”, a z młodzieżą gimnazjalną i szkół 
średnich przeprowadzono pogadanki na temat odpowiedzialności 
prawnej za popełnione czyny karalne oraz o roli i zadaniach Straży 
Miejskiej w utrzymaniu porządku publicznego.

NIEKTÓRE CYFRY
Z PRACY STRAŻY MIEJSKIEJ
• Patrole samodzielne - 2000
• Patrole z Policją - 355
• Kontrole związane z utrzymaniem
czystości na posesjach i w miejscach
publicznych - 800
• Kontrole i interwencje w związku ze
spożywaniem alkoholu w miejscach  
publicznych oraz w stosunku do osób
w stanie nietrzeźwym - 1600
• Prośby mieszkańców o interwencją
dot. m.in. czystości, nieprawidłowego
parkowania oraz bezpańskich psów - 240

W 2013 r. wspólne patrole  
Straży Miejskiej i Policji:

piesze - 82 
zmotoryzowane - 273

BEZPIECZEŃSTWO
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Mając na uwadze bezpieczeństwo najmłod-
szych mieszkańców naszego miasta od marca 
do września ub.r. funkcjonariusze Straży Miej-
skiej wspólnie z kynoterapeutą prowadzili 
lekcje-pogadanki z przedszkolakami. Dzieci 
dowiedziały się jakie są zasady opieki i pielę-
gnacji zwierząt, poznały oznaki agresywnego  
zachowania się psa oraz uczyły się jak zacho-
wać się w przypadku wystąpienia bezpośred-
niego ataku psa, jak zminimalizować jego skut-
ki. W spotkaniach uczestniczyło 1500 dzieci.

Akcja „Ostrożnie pies”

PROFILAKTYKA
Wspólne przedsięwzięcia z Policją:
• „Ostrożnie pies”,
• „Bezpieczna droga do szkoły”,
• „Bezpieczne osiedle”,
• „Trzeźwy poranek”
(kontrola trzeźwości kierowców
przez wspólne patrole),
• „Znicz 2013”,
• „Alkohol, ograniczona dostępność".

15 kamer zlokalizowanych w newralgicznych miejscach mia-
sta zarejestrowało 305 zdarzeń w wyniku prowadzonych 
przez dyżurnych monitoringu obserwacji lub zgłoszonych 
na numer alarmowy 986 interwencji. Dyżurni monitorin-

System monitoringu wizyjnego
gu przyjęli na numer alarmowy 656 telefonicznych zgłoszeń  
z informacjami, które przekazano do wykorzystania przez Straż 
Miejską – 449, Policję – 126 i inne służby lub komórki organiza-
cyjne Urzędu Miasta - 81.

BEZPIECZEŃSTWO
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CENTRUM KULTURY 
I PROMOCJI

KULTURA

W 2013 r.:
Galeria Główna – 14 wystaw
Galeria w Holu – 16 wystaw
Galeria Debiutów – 11 wystaw
Galeria w Podziemiach – 2 wystawy

(do czerwca)
Dodatkowo:
Sala Lustrzana – 6 wystaw
Wystawy plenerowe na Placu
św. Michała – 2 wystawy
Koncerty – 40
Kabarety i teatry - 5
Wykłady, spotkania autorskie,
konferencje i promocje książek – 14

Inne –22

WYDARZENIA
ZORGANIZOWANE
PRZEZ CKIP

Centrum Kultury i Promocji w Jarosławiu działa od 2009 roku. Ma za 
zadanie upowszechniać, tworzyć i chronić kulturę, a także populary-
zować walory kulturowe i turystyczne. Swoją działalnością obejmu-
je teren gminy Miejskiej Jarosław oraz obszary kulturowo i etnicznie 
z nią związane.

Rok 2013 był dla Centrum Kultury i Promocji w Jarosławiu czasem 
wzmożonej aktywności oraz podejmowania szeregu działań, będą-
cych odpowiedzią na potrzeby kulturalne mieszkańców Jarosławia  
i okolic. W minionym roku CKiP prowadziło swoją działalność  
w oparciu o dotacje z Urzędu Miasta, wypracowane środki własne  
z bieżącej działalności gospodarczej oraz fundusze pozyskane z in-
nych źródeł, w tym od sponsorów i darczyńców. Centrum organizo-
wało oraz współorganizowało szereg imprez cyklicznych, będących 
wizytówką Jarosławia m.in.: II Chopinowskie Dni Muzyki Fortepia-
nowej im. Marii Turzańskiej w Jarosławiu - trzydniowe święto pia-
nistyczne, Orszak Trzech Króli, Majówka na Rynku, Noc zwiedzania 
Rynku, Dni Jarosławia, Turniej Tańca Towarzyskiego, Miasto Sztuki, 
Festiwal Muzyki Dawnej „Pieśń Naszych Korzeni”, V Międzynarodo-
wy Festiwal Kultury Kresowej, Sylwester na Rynku.

Centrum Kultury to nie tylko festiwale, wernisaże, wystawy, to także 
spotkania autorskie, pokazy filmowe, koncerty kameralne, małe for-
my artystyczne - wydarzenia, które mają za zadanie zainteresować, 
zachwycić i wzbogacić życie kulturalne Jarosławia.
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Muzyka zawsze była i będzie nieodzownym elementem 
wszelkiego świętowania. Nowatorskie aranżacje kolęd au-
torstwa Wojciecha Bęś, w wykonaniu Kwartetu Wokalnego 
Redemisti oraz Kwartetu Smyczkowego Melange, rozpoczęły 
okres kolędowania w 2013 r.

Tryumfy Króla Niebieskiego  
- koncert kolęd 5.01.2013 r.

KONCERTY
W sztuce ważny jest genius loci, a duch Sali Lustrzanej Kamienicy Attavantich, gdzie już 
w XIX w. odbywały się imprezy kulturalne, do dziś sprzyja kameralnym koncertom…

« 

Muzyka klasyczna, choć kameralna, cieszy się popular-
nością także wśród młodzieży. Pokazy uczniów Szkoły 
Muzycznej w Jarosławiu najlepiej świadczą o obecno-
ści tego typu muzyki w życiu młodych ludzi oraz o wy-
sokim poziomie jarosławskiej placówki.

Wieczory Muzyki Instrumentalnej  
– pokazy uczniów Szkoły Muzycznej  
I oraz II stopnia w Jarosławiu

« 

Genialne improwizacje, pełne żaru wykonanie oraz 
niesamowity temperament i brzmienie, tak w skrócie 
można opisać koncerty zorganizowane w famach II 
odsłony Festiwalu, podczas którego wystąpili: pianiści 
– Romana Podsadecka, Mariola Cieniawa, Mirosław 
Feldgeber, Bogusław Kaczmar; skrzypaczka Katarzy-
na Duda, kontrabasista Adam Kowalewski, perkusista 
Arek Skolik oraz kwartet smyczkowy Cordes Classi-
ques. Występ Chóru i Orkiestry NICOLAUS zakończył 
ubiegłoroczne jarosławskie święto muzyki klasycznej.

II Chopinowskie Dni Muzyki Fortepianowej  
im. M. Turzańskiej w Jarosławiu 
22-24.02.2013 r.

« 

Ku czci św. Cecylii napisano wiele pięknych dzieł, w tym mu-
zycznych. Jedno z nich - Mszę C-dur nr 5 „Cecyliańska” autor-
stwa Josepha Haydna, w wykonaniu Chóru i Orkiestry pod 
batutą Antoniego Górana zadedykowano zmarłemu abp. 
Ignacemu Tokarczukowi. W partiach solowych wystąpili: Ja-
dwiga Kot - sopran, Renata Johnson - mezzosopran, Jacek 
Ścibor - tenor, Paweł Bazan - bas.

Msza Cecyliańska – koncert dedykowany  
zmarłemu abp. Ignacemu Tokarczukowi 
28.02.2013 r.

« 

KULTURA
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Na koncert Piotra Tarcholika w Jarosławiu melomani czekali długo. Po latach 
zorganizowano recital, który nie zawiódł oczekiwań nawet najbardziej wy-
magającej publiczności. Skrzypek, Piotr Tarcholik oraz grająca na fortepianie 
Monika Wilińska-Tarcholik, przygotowali wyjątkową muzyczną ucztę.

Recital skrzypcowy Piotra Tarcholika  
25.04.2013 r.
« 

W ciągu stuleci wątki polskie i rusińskie splatały się w naszym mieście. Po 
wojnie wielokulturowy obraz miasta zanikł - świadczą o nim gł. świątynie 

oraz wydarzenia 
takie, jak kon-
cert poświęcony 
pamięci Tarasa 
Szewczenki. Syl-
wetkę ukraiń-
skiego wieszcza 
w s p o m i n a n o 
przy dźwiękach 
bandury i ukraiń-
skich pieśni.

Ku pamięci Tarasa Szewczenki  
14.04.2013 r.
« 

Żeby posłuchać arii operowych nie trzeba wyjeżdżać do filhar-
monii. W Sali Lustrzanej popularne arie operowe zaprezento-

wali Natalia Cieślachowska - sopran, Guglielmo Callegari - tenor 
oraz pianistka, Aneta Czach. Utwory przeplatane ciekawostka-
mi na temat ich powstania przedstawiał prowadzący koncert, 
Bogusław Pawlak.

Wieczór z operą  25.05.2013 r.« 

Z tej okazji przygotowano nie lada ucztę dla wielbicieli wo-
kalnej wirtuozerii - sopranistka Renata Johnson-Wojtowicz 
oraz Piotr Szpara - tenor, przy akompaniamencie Marcina Ka-
sprzyka zaśpiewali najsłynniejsze arie operowe i operetkowe, 
m.in. Donizettiego, Mozarta, Dvoraka, Kalmana i Lehara.

« Rozpoczęcie V sezonu artystycznego  
u Attavantich 11.10.2013 r.

KULTURA
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KULTURA

Działalność Miejskiego Ośrodka Kultury w roku 2013, jak  
w latach poprzednich, opierała się w szczególności na uzna-
nych imprezach cyklicznych, cieszących się niezmienne za-
interesowaniem uczestników i publiczności, realizowanych 
samodzielnie lub z udziałem współorganizatorów. Imprezy 
te były organizowane przez instruktorów MOK: Zofię Kola-
sę, Paulinę Kruszyńską – Paszek, Krzysztofa Mruka, Wiktora 
Maruta, Annę Srokę, Pawła Srokę, Marzenę Stęc, Janinę Su-
chożak, Andrzeja Zgryźniaka. Dokumentację fotograficzną  
i filmową przygotowywali: Krzysztof Mruk i Krzysztof Peszko. 

MIEJSKI OŚRODEK 
KULTURY

• Ogólnopolski Festiwal Kolęd i Pastorałek, 

• Spotkania Teatralne „Jasełka” 

• „Jasełka Przedszkolaków”, 

• Konkurs Recytatorski „Lutnia Safony”,  

• Konkurs Piosenki „O złoty klucz do sławy”, 

• Przegląd Szkolnych Form Teatralnych  
„Jarosławski Kacperek”, 

• Konkurs Plastyczny  
  „W świecie dziecięcych marzeń”, 

• Jarosławski Przegląd Teatrów Amatorskich     

  "Na dziedzińcu", 

• Międzynarodowe Konfrontacje Fotograficzne  

   „Tylko Jedno Zdjęcie”, 

• Międzynarodowe Prezentacje Klubów  
   Fotograficznych: Białoruś - Polska - Ukraina,

• Konkurs Recytatorski „Wawrzynek”, 

• Turniej Poetycki ”O Laur Impresji”, 

• Przegląd Piosenki Kresowej, 

• Festiwal Piosenki Ojczystej im. Michała  

   Zielińskiego „Serce w plecaku”, 

• Prezentacje Tanecyne „Solo Dance”.

WŚRÓD 
CYKLICZNYCH  
WYDARZEŃ...

Międzynarodowe  
Konfrontacje  
Artystyczne  
„Tylko Jedno Zdjęcie 2013”  
(6 edycja)

« 

Najbardziej prestiżowe przedsięwzięcie roku objęte m.in. pa-
tronatami: Międzynarodowej Federacji Sztuki Fotograficznej, 
FIAP (fr. Fédération Internationale de l'Art Photographique), 
ogólnopolskiej Fundacji „Fotografia dla Przyszłości”, Fotoklu-
bu Rzeczypospolitej Polskiej i Burmistrza Miasta Jarosławia. 
Na konkurs napłynęło 200 prac z 23 państw. W sumie nagro-
dy otrzymało 19 autorów. 
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KULTURA

KinoSzkoła 
Interdyscyplinarny 
Program Edukacji Medialnej

« 

Ciekawy projekt dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjal-
nych i ponadgimnazjalnych rozpoczęty w roku 2012 i kontynu-
owany w 2013 przez Zofię Kolasę. Program współfinansuje Sieć 
Kin Studyjnych i Lokalnych, Filmoteka Narodowa oraz Polski 
Instytut Sztuki Filmowej. MOK znalazł się wśród 25 instytucji  
z całej Polski, które realizują to przedsięwzięcie. KinoSzkoła – to 
pozaszkolna forma edukacji, wykorzystująca film i nowe media, 
jako narzędzia wychowawcze i profilaktyczne. Przed projekcja-
mi filmów przeprowadzane były prelekcje. Nauczyciele otrzy-
mali materiały dydaktyczne, które mogli wykorzystać, jako kon-
tynuację na zajęciach w szkole. Uczestniczyło w nich ok. 2 tys. 
uczniów ze szkół w powiecie jarosławskim, które przystąpiły do 
projektu.

OSIĄGNIĘCIA ARTYSTYCZNE  
INSTRUKTORÓW I UCZESTNIKÓW  
ZAJĘĆ W MOK:

Szkoła Rysowania  
i Malowania 
Zorganizowana przez Zofię Kolasę, prowadzona przez artystę 
plastyka Damiana Waliczka. Uczestnicy Szkoły w październiku 
2013 wzięli udział w VI Regionalnym Przeglądzie Plastyki Nie-
profesjonalnej w Przemyślu. I nagrodę w dziedzinie malarstwa 
otrzymała  Elżbieta Borusowska, a wyróżnienie w dziedzinie ry-
sunku Renata Dietrich (w tej kategorii nagród nie przyznano).

Grupa Teatralna  
„Wiercidryle”
Prowadzona przez Danutę Młynarską - Kroczek.  Zespół na II Fe-
stiwalu „Strzyżowskie Michałki” otrzymał wyróżnienie za spek-
takl „Baba Jaga u dentysty”. Nagrodę indywidualną za rolę Baby 
Jagi uzyskała Natalia Cużytek. 

« 

« 

Grupa Teatralna „Plasterek” 
Wyróżnienie - na XXXI Festiwalu Teatrów Młodzieżowych  
z udziałem zespołów polonijnych „Puchar Uśmiechu 2013” za 
spektakl „Jak miło jest znać Pana Leara”  w reż. Pawła Sroki, 
muzyka: Wiktor Marut. II MIEJSCE - na II Festiwalu Teatralnym 
„Strzyżowskie Michałki”. 

« 

GRUPY TEATRALNE - PROWADZONE 
PRZEZ INSTRUKTORA  
TEATRALNEGO PAWŁA SROKĘ
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• 27 190 czytelników odwiedziło  
Wypożyczalnię dla Dorosłych   
- wypożyczono 62 737 książek,

• 11 979 czytelników odwiedziło  
Wypożyczalnię dla Dzieci i Młodzieży  
- wypożyczono 18 442 woluminów książek,

• 32 982 użytkowników odwiedziło  
Czytelnię Główną i Multimedialną  
- udostępniono 26 971 woluminów,  
w tym 8 820 książek, 10 199 zbiorów  
specjalnych oraz 7 952 tytułów czasopism,

• 15 936 użytkowników odwiedziło  
Czytelnię Internetową
 
     • Biblioteka prenumeruje  
                     40 tytułów czasopism.

BIBLIOTEKA  
W LICZBACH:

KULTURA

Teatr Jednego Aktora - Wyróżnie-
nie dla Eweliny Kołodziej na Festiwalu Teatrów Niewielkich  
w Lublinie 2013. III Nagroda dla Eweliny Kołodziej na 58 Ogól-
nopolskim Konkursie Recytatorskim; Finał Turnieju Teatrów 
Jednego Aktora Sam na Scenie w Słupsku. Wyróżnienie dla 
Konrada Żygadły na XIX Ogólnopolskim Turnieju Twórczo-
ści Jednego Poety „Jarosław Mikołajewski” w Lubaczowie.  
I Nagroda dla Eweliny Kołodziej w Eliminacjach Rejonowych 

(Turniej Recytatorski) 58. Ogólnopolskiego Konkursu Recyta-
torskiego w Przemyślu. III Nagrodę w Eliminacjach Rejonowych 
(Turniej Recytatorski) 58. Ogólnopolskiego Konkursu Recytator-
skiego w Przemyślu zdobyli: Katarzyna Lis, Justyna Wota, Ka-
tarzyna Cebula. W Konkursie Recytatorskim „Pamięć i słowo”  
II nagrodę otrzymała Katarzyna Lis, a wyróznienia: Żaneta Homa 
i Kinga Wygnaniec.        

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA 
im. ALEKSANDRA FREDRY

Obok działalności podstawowej biblioteka miała bogatą ofer-
tę kulturalną dla wszystkich grup wiekowych czytelników. Bi-
bliotekę odwiedziło 98 607 osób, które korzystały zarówno 
ze zbiorów bibliotecznych, internetu, jak również z imprez 
zbiorowych. Propozycje jednostki często nawiązywały do 
ważnych wydarzeń kulturalnych, literackich i historycznych.

 

Zbiory biblioteki  
- 89 415 woluminów 
o wartości 851 tys. 480 zł

W 2013 r. wpłynęło:  
3 843 woluminy i multimedia  
na kwotę 96 tys. 732 zł. 
274 jednostek zbiorów specjalnych 
(filmy DVD, muzyka CD, programy  

edukacyjne, książka mówiona)  
o wartości 6 tys. 260 zł.

 

W 2013 r. bibliotekę odwiedziło 98 607 osób korzystających ze zbiorów bibliotecznych, internetu,                               
                                                                                                        uczestniczących w imprezach.
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Zbiory biblioteki  
- 89 415 woluminów 
o wartości 851 tys. 480 zł

W 2013 r. wpłynęło:  
3 843 woluminy i multimedia  
na kwotę 96 tys. 732 zł. 
274 jednostek zbiorów specjalnych 
(filmy DVD, muzyka CD, programy  

edukacyjne, książka mówiona)  
o wartości 6 tys. 260 zł.

KULTURA

NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA  
W DZIAŁALNOŚCI BIBLIOTEKI W 2013 
ROKU.

Turniej szachowy
Szkółka szachowa była jedną z atrakcji ubiegłorocznych 
ferii zimowych, w ramach której były prowadzone zajęcia 
nauki gry w szachy. Szkółka szachowa zorganizowana była 
dla dzieci szkół podstawowych i gimnazjalnych. Na zakoń-
czenie zajęć odbył się w bibliotece turniej szachowy na 
najlepszego młodego szachistę.

Rok Powstania  
Styczniowego
Biblioteka włączyła się w ogólnopolskie obchody 150 
rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego, proponując 
swoim czytelnikom i użytkownikom bogatą ofertę imprez 
edukacyjnych, czytelniczych i kulturalnych. W ramach ob-
chodów odbyły się m.in. lekcja muzealna w formie pre-
zentacji audiowizualnej  pt. "Jarosław i Powiat Jarosławski 
wobec wydarzeń 1863-1864 – w 150 rocznicę Powstania 
Styczniowego". Zajęcia prowadziły Zofia Kostka – Bień-
skowska i Renata Pelc z Muzeum w Jarosławiu. Odbył się 
ponadto konkurs multimedialny pt. "Śladami Powstania 
Styczniowego w Jarosławiu”, którego laureaci otrzymali 
atrakcyjne nagrody, dyplomy oraz wyróżnienia. 

Rok Aleksandra Fredry  
na Podkarpaciu
Uchwałą Sejmiku Województwa Podkarpackiego rok 2013 
został ustanowiony Rokiem Aleksandra Fredry na Pod-
karpaciu, w związku z  przypadającą 220 rocznicą urodzin 
poety, który przez całe życie związany był z naszym regio-
nem, jest także patronem biblioteki miejskiej. Placówka 
włączyła się w obchody tego jubileuszu, organizując m.in. 
konkurs plastyczny pt. "Bohaterowie utworów Aleksandra 
Fredry" dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimna-
zjalnych. Na konkurs wpłynęło 98 prac. 

Tydzień Bibliotek
"Biblioteka przestrzenią dla kreatywnych" – pod takim 
hasłem obchodzony był Tydzień Bibliotek w 2013 r. W ra-
mach imprezy zorganizowano po raz pierwszy Noc Biblio-
teki, a w ramach wydarzenia odbyła się projekcja filmów 
3D, pokaz mody oraz wirtualny koncert zespołu Queen.

Najpiękniejsza kartka 
świąteczna
dla najmłodszych czytelników ogłoszono świąteczny kon-
kurs plastyczny na kartkę świąteczną. Napłynęło 293 prac. 
Prace wykonane zostały przez uczniów szkół podstawo-
wych Jarosławia i powiatu jarosławskiego. Wszystkie pra-
ce zostały wyeksponowane na wystawie pokonkursowej.

« 

« 

« 

« 

« 
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Realizacja zadań z zakresu kultury, sztuki, ochrony 
dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

Działając zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzia-
łalności pożytku i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, 
poz1536) na rok 2013 Burmistrz Miasta Jarosławia powierzył 
realizację zadań z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kul-
tury i dziedzictwa narodowego w 2013 r. podmiotom: Stowa-
rzyszeniu „Muzyka Dawna w Jarosławiu”, Parafii pw. Chrystu-
sa Króla w Jarosławiu, Towarzystwu Przyjaciół Anny Jenke, 
Parafii pw. NMP Królowej Polski, Stowarzyszeniu Muzyczne-
mu „Laudate Dominium”, Jarosławskiej Orkiestrze Dętej im. 
Antoniego Kulikowskiego, Jarosławskiemu Stowarzyszeniu 
Oświaty i Promocji Zdrowia, Towarzystwu Literackiemu im. 
A. Mickiewicza Oddział w Jarosławiu, Towarzystwu Miło-
śników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich Oddział 
w Jarosławiu, Stowarzyszeniu Kombatantów Misji Pokojo-

wych ONZ Zarząd Koła Nr 3, Oddziałowi Rejonowemu Polskiego 
Czerwonego Krzyża w Jarosławiu, Parafii pw. Bożego Ciała przy 
Kolegiacie w Jarosławiu, Stowarzyszeniu Reprezentacyjnemu 
Chór Mieszany „Jarosław”, Stowarzyszeniu Miłośników Jaro-
sławia, Polskiemu Stowarzyszeniu Diabetyków Koło Terenowe 
w Jarosławiu, Ośrodkowi Kultury i Formacji Chrześcijańskiej 
im. Służebnicy Bożej Anny Jenke, Stowarzyszeniu Miłośników 
Koni ARABIAN, Stowarzyszeniu Motor Bike Drivers Team Jaro-
sław, Przemyskiemu Stowarzyszeniu Rekonstrukcji Historycznej 
X.D.O.K.

 

Łączna kwota: 

416 tys. zł

ALBUM „JAROSŁAW 2013”

Publikacja została przygotowana przez Urząd Miasta Ja-
rosławia. Promocja albumu „Jarosław 2013”, do którego 
fotografie wykonał Tomasz Turoń odbyła się na początku 
stycznia 2014 r. w sali narad Ratusza. 

- „Życiorys" naszego miasta tworzyło dziewięć wieków historii, 
zostawiając swój ślad w jego pejzażu, układzie ulic i architek-
turze budowli. Żyli tu przecież katolicy obrządku łacińskiego  
i greckiego, żydzi, protestanci, którzy pozostawili nam w spadku 
tak liczne zabytki sakralne. Wzajemne przenikanie tych kultur  
i tradycji stworzyło klimat, który ciągle zachwyca. Dziś staramy 
się przywrócić pozostawionemu nam dziedzictwu kulturowemu 
dawny blask, o czym można przekonać się oglądając ten album. 
Zależało mi, by powstała taka zupełnie nowa publikacja, z aktu-
alnymi zdjęciami, skierowana do każdego odbiorcy. Zapraszam 
na spacer po Jarosławiu; mam nadzieję, że odkryją Państwo 
wyjątkowy obraz naszego miasta: urokliwego, kameralnego  
i estetycznego - mówi burmistrz A. Wyczawski.
Opracowanie albumu przygotował Urząd Miasta Jarosławia, na-
tomiast jego wydawcą jest „Rafada" Spółka Cywilna Lucjan Skul-
ski i Artur Tomaszewski. Dopełnienie fotografii stanowi  tekst 
autorstwa Jadwigi Stęchły i Zbigniewa Zięby w dwóch wersjach 
językowych: polskiej i angielskiej z tłumaczeniami Aleksandry 
Ulmy i Jana Starosta. - Prace nad albumem trwały przez dłuższy 
czas, bo dotychczasowe propozycje jakie otrzymywaliśmy nie 
spełniały naszych oczekiwań. Myślę, że ta publikacja oddaje w 
pełni piękno Jarosławia - wyjaśnia Joanna Mordarska, naczelnik 
Wydziału Kultury, Turystyki i Promocji UM.
Podczas promocji w imieniu nieobecnego autora zdjęć, głos za-
brał Adam Tomaszewski dyrektor Zespołu Szkół Technicznych 
i Ogólnokształcących - placówki, w której na co dzień pracuje 
Tomasz Turoń. - Myślę, że w tym albumie widać osobowość To-
masza - oceniał dyrektor Tomaszewski. Album „Jarosław 2013" 
dostępny jest w Centrum Kultury i Promocji w Jarosławiu ORAZ 
księgarniach.

Burmistrz Andrzej Wyczawski: 
- Zależało mi na tym by powstał album,  

który wyeksponuje bogatą historię i tradycję Jarosławia.

KULTURA
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TYTUŁY, ODZNACZENIA, NAGRODY

Ojciec Józef Kiełbasa OFM - gwardian 
klasztoru oo. Franciszkanów, proboszcz 
parafii Świętej Trójcy; Jadwiga Nowosiad 
- chórmistrzyni, nauczyciel w Państwowej 
Szkole Muzycznej I Stopnia im. Fryderyka 
Chopina w Jarosławiu; Tadeusz Horwath 
- długoletni prezes Polskiego Stowarzy-
szenia Diabetyków Koło Terenowe w Ja-
rosławiu; lek. med. Maria Węglarz.

Złota Odznaka   
„Za Zasługi 
Dla Miasta Jarosławia”
20.05 i 25.11.2013

Stanisław Lenar - artysta, rzeźbiarz; Dariusz Jasiewicz - artysta rzeźbiarz; siostra 
Wanda Krynicka - przełożona Klasztoru Zgromadzenia SS. Niepokalanego Poczęcia 
NMP w Jarosławiu oraz siostra Maria Szmit - administratorka założenia; o. Józef 
Kiełbasa - gwardian klasztoru oo. Franciszkanów Reformatów w Jarosławiu i pro-
boszcz Parafii pw. Trójcy Świętej; Janina i Władysław Wyczawscy - właściciele dwóch 
obiektów zabytkowych w Jarosławiu: dworku położonego przy ul. Tarnowskiego 18, 
kamienicy przy ul. Sobieskiego 13; Jerzy Czechowicz - przewodnik turystyczny,wielki 
miłośnik Jarosławia, kolekcjoner „pamiątek" związanych z naszym miastem. 

Złota Odznaka „Za Zasługi Dla Ochrony  
Dziedzictwa Kulturowego Jarosławia”  
7.11.2013

Prof. dr hab. inż. Kazimierz Furtak - 
wybitny naukowiec, rektor Politechni-
ki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki  
- w uznaniu dla znaczących osiągnięć na 
polu nauki oraz za działalność na rzecz 
Stowarzyszenia Miłośników Jarosła-
wia i współpracę z Państwową Wyższą 
Szkołą Techniczno-Ekonomiczną im. ks. 
Bronisława Markiewicza w Jarosławiu 
(28.12.2012).

Marcel Pèrès -  francuski muzykolog, 
kompozytor, jeden z najwybitniejszych 
interpretatorów muzyki dawnej - w uzna-
niu artystycznych dokonań na skalę mię-
dzynarodową oraz rozsławianiu muzyki 
dawnej i Miasta Jarosławia (24.06.2013).

Honorowi Obywatele Miasta Jarosławia

Honorowe Nagrody Burmistrza Miasta Jarosławia 
JAROSŁAWY 2013 - 7.12.2013

Kategoria oświata: Zespół Szkół Tech-
nicznych i Ogólnokształcących im. Ste-
fana Banacha, kategoria aktywność spo-
łeczna: Fundacja Pomocy Młodzieży im. 
Jana Pawła II „WZRASTANIE", kategoria 
kultura: Zofia Garczyńska, kategoria 
ochrona zdrowia: Polskie Stowarzyszenie 
Diabetyków Koło Terenowe w Jarosła-
wiu, kategoria kultura: Ks. prałat Andrzej 
Surowiec - Archiprezbiter jarosławski, 
kategoria aktywność społeczna: 14 Dy-
wizjon Artylerii Samobieżnej w Jarosła-

wiu im. gen. bryg. Wacława Wieczorkie-
wicza, kategoria sport: Jarosławski Klub 
Sportowy 1909 JAROSŁAW, kategoria in-
frastruktura: Jarosławskie Przedsiębior-
stwo Budowlane „BUDEXIM" S.A., kate-
goria oświata: Zespół Szkół Plastycznych 
im. Stanisława Wyspiańskiego w Jaro-
sławiu, kategoria aktywność społeczna: 
Fundacja Pomocy Edukacyjnej dla Mło-
dzieży im. Heleny i Tadeusza Zielińskich 
w Jarosławiu, kategoria infrastruktura: 
Starostwo Powiatowe w Jarosławiu.

Prof. dr hab. n. med. Piotr Podolec -  wy-
bitny lekarz, profesor zwyczajny Uniwer-
sytetu Jagiellońskiego - w uznaniu dla 
znaczących osiągnięć na polu nauki oraz 
za ofiarną, niezwykle życzliwą pomoc 
udzielaną pacjentom (28.12.2012).
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15 września 2013 r. w Rekoronacji uczestniczyło kilka tysięcy wiernych
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Dni Jarosławia 2013 • gwiazda Andrzej Piaseczny
22-23.06.2013
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