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Przewodnik po Urzędzie

Pozimowe porządkowanie  
posesji i nieruchomości
Szanowni Mieszkańcy, Właściciele i Administratorzy 
nieruchomości! 

W trosce o porządek, czystość i estetyczny wygląd 
naszego miasta Burmistrz Miasta Jarosławia zwraca 
się z prośbą o przystąpienie do pozimowego porząd-
kowania posesji i nieruchomości.

Dla przypomnienia

Obowiązki właścicieli nieruchomości (także współwłaścicie-
li, użytkowników wieczystych oraz jednostek organizacyj-
nych i osób posiadających nieruchomości w zarządzie lub 
użytkowaniu, innych podmiotów władających nieruchomo-
ścią) określa ustawa z 13 września 1996 r. w sprawie utrzy-
mania czystości i porządku w gminach oraz uchwalony na 
jej podstawie regulamin utrzymania czystości i porządku 
na terenie miasta Jarosławia (Uchwała Nr 447/XLIII/2012 
Rady Miasta Jarosławia z dnia 3 grudnia 2012 r.). Powyż-
sze akty prawne zobowiązują właścicieli nieruchomości do 
utrzymywania zarządzanych terenów w czystości i porządku 
oraz usuwanie i gromadzenie powstałych na terenie nie-
ruchomości odpadów komunalnych w odpowiednich po-
jemnikach na odpady komunalne. W obowiązku właścicieli 
nieruchomości pozostaje także uprzątnięcie błota i innych 
zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nierucho-
mości, przy czym za taki chodnik uznaje się wydzieloną 
część drogi publicznej służącą dla ruchu pieszego, położo-
ną bezpośrednio przy granicy nieruchomości. Obowiązki 
utrzymania czystości i porządku na drogach publicznych 
należą do zarządu drogi. Do obowiązków zarządu drogi 
należy także pozbycie się zanieczyszczeń uprzątniętych  
z chodników przez właścicieli nieruchomości przyległych do 
drogi publicznej. Pozimowe porządkowanie związane jest 
również z uprzątnięciem nieczystości po zwierzętach, psach  
w szczególności. Nie wykonanie obowiązków wynikających 
z ustawy i określonych w regulaminie utrzymania czystości  
i porządku może być ukarane mandatem do 500 zł. 

Budżet uchwalony!         

62. sesja Rady Miasta, Zasłużeni dla Miasta

Svidnik i Jarosław partnerami

Spotkanie z dziennikarzami
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BUDŻET uchwalony! 
Rada Miasta Jarosławia, podczas sesji, która odbyła się 13 stycznia br.,  przyjęła budżet na 2014 rok. Dochody za-
planowano na kwotę 109 mln 714 tys. 617 zł, a wydatki na kwotę 108 mln 480 tys. 817 zł. W tegorocznym planie 
są m.in.: budowa podziemnego przejścia turystycznego, remonty dróg, czy też wykonanie nowego oświetlenia 
ulic, ale największą pozycje w budżecie zajmuje szkolnictwo. 

W sumie na edukację  przewidziano 40 milionów 24 tysiące 
243 złote. Znaczące dziedziny budżetowych wydatków to 

także między innymi: kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 
- 8 mln 501 tys. 965 zł oraz transport i łączność - 5 mln 348 tys. 
zł. - To budżet przełomu i rozwoju, który rozpoczyna perspekty-
wę finansową 2014-2020. Bardzo się cieszę, że mimo burzliwej 
dyskusji i rozterek Rada Miasta go przyjęła, za co serdecznie 
dziękuję. Myślę, że omawiane kwestie będą miały swój dalszy 
ciąg, a nierozwiązane problemy będą przedmiotem naszych ko-
lejnych obrad - podsumował burmistrz Andrzej Wyczawski, któ-
ry na początku sesji przedstawił prezentację dotyczącą zawar-
tych w projekcie budżetu zadań. Ważną inwestycją w mieście 
w 2014 roku będzie między innymi adaptacja nieużytkowanych 
zabytkowych piwnic pod kamienicami Rynek 4, 5 i 6 na pod-
ziemne przejście turystyczne. Przewidywany koszt tej inwesty-
cji w 2014 roku wynosi 4 mln 61 tys. 965 zł, w tym 3 mln 655 
tys. 768 zł to środki z Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa  
i Partnerstwa, natomiast wkład własny to 406 tys. 197 zł.  
W 2014 roku nie zabraknie dotacji celowych z budżetu na finan-
sowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwator-
skich obiektów zabytkowych. Istotnym punktem w budżecie 
jest instalacja niekonwencjonalnych źródeł energii wspoma-
gających system grzewczy MOSiR w Jarosławiu, przy pomocy 
kolektorów słonecznych, pomp ciepła oraz ciepła odzyskanego 
z agregatu chłodniczego. Całkowity koszt tej inwestycji to: 2 mln 
187 tys. 820 zł 70 gr. (dofinansowanie z RPO: 1 mln 403 tys. 970 
zł 24 gr.). Spore środki przeznaczono też na remonty dróg miej-
skich a także na dofinansowanie remontu dróg powiatowych.  
Za przyjęciem budżetu na 2014 rok głosowało 16 radnych, przy 
jednym głosie przeciwnym i 3 wstrzymujących się. 

Tomasz Strzębała

Pozimowe porządkowanie  
posesji i nieruchomości

BUDŻET 2014 
DOCHODY budżetu gminy 109 mln 714 tys. 617 zł  
w tym: dochody bieżące 98 mln 969 tys. 943 zł  
dochody majątkowe 10 mln 744 tys. 674 zł                           
WYDATKI budżetu gminy 108 mln 480 tys. 817 zł  
w tym: wydatki bieżące 97 mln 708 tys.737 zł  
wydatki majątkowe 10 mln 772 tys. 80 zł                           
PRZYCHODY budżetu 3 mln 75 tys. zł
ROZCHODY budżetu 4 mln 308 tys. 800 zł
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17 lutego od omówienia działalności spółek miejskich 
rozpoczęła się 62. sesja Rady Miasta Jarosławia. W trak-
cie kilkugodzinnych obrad radni głosowali nad dziewięt-
nastoma projektami uchwał.

Prezesi: PGKiM, PWiK, MZK i JTBS omówili działalność pod-
ległych sobie spółek miejskich. Przedstawiona została nie 
tylko sytuacja finansowa spółek i stan zatrudnienia, ale 

również ważniejsze inwestycje przeprowadzone w 2013 roku, 
zamierzenia i prognozy rozwojowe oraz zagrożenia możliwe do 
wystąpienia w trakcie bieżącego roku. Radni mieli możliwość do-
pytać w kwestiach ich nurtujących. Pytali m.in. o wysokość wpły-
wów ze sprzedaży surowców wtórnych, plany dotyczące dokoń-
czenia kanalizacji na ul. Dolnoleżajskiej, możliwość wydłużenia 

13 stycznia 2014 r. Tadeusz Horwath oraz o. Józef Kieł-
basa odebrali z rąk przewodniczącego Rady Miasta zło-
tą odznakę „Za Zasługi Dla Miasta Jarosławia”. Uchwała  
w tej sprawie podjęta została przez radnych 25 listopada 
ub.r. 

Ojcu Józefowi Kiełbasie, gwardianowi klasztoru oo. Fran-
ciszkanów-Reformatów, wyróżnienie zostało przyznane 
za oddaną posługę duszpasterską mieszkańcom Jarosła-

wia, okazywane serce ludziom potrzebującym pomocy, a także 
za bezinteresowne udostępnienie terenów klasztoru dla społecz-
ności lokalnej - Jest to wielkie wyróżnienie i zobowiązanie. Minę-
ło 12 lat mojej pracy w Jarosławiu. W tym roku prawdopodob-
nie będę musiał Jarosław opuścić, ale zapewniam, że to miasto  
w moim sercu było i będzie; to miasto, które ukochałem - mó-
wił tuż po odebraniu złotej odznaki o. Kiełbasa. Drugim z wy-
różnionych był Tadeusz Horwath, długoletni prezes działającego  
w Jarosławiu Koła Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków, który 
został doceniony za całokształt pracy zawodowej i społecznej oraz 
osobisty wkład i zaangażowanie w rozwój Stowarzyszenia. T. Hor-
wath w 1989 r. założył pierwsze w naszym mieście stowarzyszenie 
działające na rzecz diabetyków,  przez 15 lat był jego prezesem. 
W 1995 r. dzięki jego staraniom powstała poradnia dla chorych 
na cukrzycę. Zasłużeni odznaki odebrali z rąk Jarosława Pagacza, 
przewodniczącego Rady Miasta. Natomiast gratulacje przyjęli od 
członków RM oraz burmistrza Andrzeja Wyczawskiego. 

Monika Polita

niektórych linii autobusowych, przyczyny nie rozpoczęcia budow-
nictwa mieszkaniowego przy ul. Skarbowskiego. Następnie roz-
poczęto dyskusje nad proponowanymi projektami uchwał. Kilka 
projektów dotyczyło sprzedaży nieruchomości położonych m.in. 
w terenach rolnych pomiędzy ul. Kamienną i ul. Kolaniki, w są-
siedztwie przyszłego cmentarza przy ul Lotników czy w rejonie ul. 
Sanowej. Kolejne uchwały dotyczyły wyrażenia zgody na porozu-
mienie z Gminą Miejską Przemyśl w sprawie zapewnienia w bie-
żącym roku opieki nad bezdomnymi zwierzętami pochodzącymi  
z terenu naszego miasta. Już od 15 lat bezdomne psy wyłapywa-
ne w Jarosławiu, są umieszczane w schronisku w Orzechowcach 
stanowiącego własność Gminy Miejskiej Przemyśl. Jedna z prze-
głosowanych uchwał dotyczyła włączenia Gminy Laszki w zawarte 
wcześniej porozumienie z gminami sąsiednimi, na podstawie któ-
rego mieszkańcy tych gmin objęci są opieką i usługami świadczo-
nymi przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Jarosławiu.

Monika Polita

62. sesja Rady Miasta

Zasłużeni  
dla Miasta
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Svidnik i Jarosław partnerami
Wspieranie rozwoju współpracy transgranicznej w wybranych kilkunastu dziedzinach oraz wspólne działania  
w zakresie wymiany doświadczeń dotyczących funkcjonowania społeczności obu samorządów, to główne posta-
nowienia oficjalnej umowy partnerskiej podpisanej 7 lutego br. na Słowacji przez burmistrza Jarosławia Andrzeja 
Wyczawskiego oraz primatora Svidnika Jána Holodňáka. 

Oficjalne zawarcie umowy partnerskiej było finalizacją starań 
o pogłębienie kontaktów bilateralnych obu miast. Podpisy bur-
mistrzów Andrzeja Wyczawskiego oraz Jána Holodňáka złożone 
25 października ub. r. w Jarosławiu oraz 7 lutego br. w Svidni-
ku przypieczętowały dotychczasową współpracę i wyznaczyły 
priorytety na najbliższe 5 lat. Svidnik jest już trzecim miastem 
słowackim, poza Michalovcami i Humennem, z którym Jarosław 
zawarł partnerstwo. 

- Wspólne porozumienie miast należących do Euro-
regionu Karpackiego, umożliwi realizowanie pro-
gramów i projektów oraz wnioskowanie o środki  
z Unii Europejskiej w nowej perspektywie finanso-
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wej 2014-2020 - podkreśla burmistrz Andrzej Wyczawski.  
W umowie partnerzy zobowiązali się w duchu przyjaźni do 
wspierania nie tylko rozwoju gospodarczego i społecznego po-
szczególnych samorządów terytorialnych, ale również partner-
stwa transgranicznego m.in. przez takie dziedziny jak: planowa-
nie i gospodarka przestrzenna, ochrona przyrody i środowiska 
naturalnego; edukacja i nauka; kultura i sztuka; kontakty i wy-
miana młodzieży; turystyka, rekreacja i sport; ochrona zdrowia 
oraz prewencja przestępczości. 
W oficjalnym zawarciu partnerstwa na Słowacji uczestniczyli 
również zastępca burmistrza Bogdan Wołoszyn, Joanna Mor-
darska - naczelnik Wydziału Kultury, Turystyki i Promocji  oraz 
Dawid Lasek - wiceprezes Zarządu Stowarzyszenia Euroregion 
Karpacki Polska. 

Małgorzata Młynarska
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KONFERENCJA PRASOWA: tematem  m.in. tworzenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Jarosław-Przeworsk, 
wykonanie monitoringu wizyjnego na stadionie JKS. 

6 lutego br. odbyła się pierw-
sza w tym roku konferencja 
prasowa burmistrza Andrzeja 
Wyczawskiego. Jej głównym 
tematem było orzeczenie 
sądu dotyczące sporu pomię-
dzy Spółdzielnią Mieszkaniową a Urzędem Miasta. Burmistrz Andrzej Wyczawski spotkał się z dziennikarzami  
z TVP Rzeszów, Twojej TV, Pod24, Życia Podkarpackiego i Gazety Jarosławskiej. 

Przypomnijmy, że Spółdzielnia Mieszkaniowa w Jarosła-
wiu odmówiła w ubiegłym roku składania deklaracji  
o wysokości opłat za odbiór odpadów w imieniu swoich 

mieszkańców i do Samorządowego Kolegium Odwoławczego 
w Przemyślu odwołała się od decyzji burmistrza, który wezwał 
ją do złożenia deklaracji i uiszczenia opłat. Kolegium utrzymało 
decyzję burmistrza w mocy, jednak Spółdzielnia zaskarżyła ją do 
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie. We wto-
rek, 4 lutego sąd oddalił skargę Spółdzielni.

- Cieszy nas takie orzeczenie, bo potwier-
dza, że z obowiązującymi przepisami prawa się nie 
dyskutuje, tylko się je wypełnia, nawet wtedy, gdy 
nie do końca te przepisy nam się podobają - mówi 
burmistrz Andrzej Wyczawski. - Dodam jeszcze, że mimo 
iż Spółdzielnia nie płaciła za odbiór odpadów, te 
przez cały czas trwania sporu były odbierane z te-
renów Spółdzielni. 

Burmistrz poruszył podczas spotkania z dziennikarzami kilka 
innych bieżących spraw, m.in. tworzenie Miejskiego Obszaru 
Funkcjonalnego Jarosław-Przeworsk, który jest jednym z 9 ob-
szarów Podkarpacia. 

„
- Wspólnie z miastem Przeworsk, gminą wiejską 
Przeworsk oraz gminą Pawłosiów chcemy wyko-
rzystać 70 mln 794 tys. 500 zł, które zostały prze-
znaczone na nasz obszar. Te pieniądze chcemy 
wydać na budowę i remont dróg, ich oświetlenie, 
poprawę powiązań komunikacyjnych, uzbrojenie 
terenów inwestycyjnych, głównie obszaru Moraw-
ska Północ - tłumaczy A. Wyczawski. 

Burmistrz przekazał także informacje na temat wykonania mo-
nitoringu wizyjnego na stadionie JKS. W związku z awansem 
drużyny piłki nożnej do III ligi zamontowano tam 9 kamer, ser-
wer, szafę dystrybucyjną i trzy monitory, co w sumie kosztowało 
120 tys. zł. W ub.r. wykonano również nowe ogrodzenie pomię-
dzy płytą stadionu a trybunami, ocieplenie i elewację budyn-
ku, kanalizację burzową oraz remont kotłowni wraz z wymianą 
kotła. W sumie na te inwestycje z budżetu miasta przeznaczono 
prawie 220 tys. zł. 

Podczas konferencji dziennikarze dowiedzieli się także o trwa-
jących pracach budowlano-konserwatorskich, a także pracach 
nad tworzeniem aranżacji wnętrz powstającej w ramach Pro-
gramu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 
Podziemnej Trasy Turystycznej pod kamienicami: Orsettich, At-
tavantich i Gruszewiczów. 

Ewa Kłak-Zarzecka

Spotkanie  
z dziennikarzami
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Od grudnia 2013 r. trwają prace budowlane pod kamienicami Orsettich, Attavantich i Gruszewiczów (Rynek 4, 5 i 
6). To początkowy etap adaptacji zabytkowych piwnic na Podziemne Przejście Turystyczne powstające w naszym 
mieście w ramach projektu transgranicznego z ukraińskim Użgorodem. O aranżacji podziemnych pomieszczeń bur-
mistrz Andrzej Wyczawski rozmawiał 6 lutego br. z zaproszonymi gośćmi.

prezes Zarządu Stowarzyszenia Euroregion Karpacki Polska, Dawid 
Lasek. Mówiąc o projekcie z ukraińskim partnerem podkreślił: - 
Wspólnota przestrzeni karpackiej dawnych czasów jest motywem 
przewodnim tej współpracy. Chcemy tymi i podobnymi projek-
tami wykreować markę miast karpackich. Celem spotkania było 
zagospodarowanie pomieszczeń pod kamienicami, dyskutowano  
o ciekawych rozwiązaniach, które podniosłyby atrakcyjność trasy.

- Dzięki temu projektowi powstaną nowe produk-
ty turystyczne bazujące na bogatym dziedzictwie 

kulturowym obu miast partnerskich. Mam nadzieję, że spa-
cer jarosławską trasą dostarczy turystom niezapomnia-
nych wrażeń, będzie okazją do podróży w czasie, powrotu 
do świetności miasta z XVI - XVII wieku i słynnych na całą 
Europę jarmarków – mówi burmistrz Andrzej Wyczawski. 

Podziemne Przejście Turystyczne zostanie podzielone na dwie 
części - wystawienniczą oraz gastronomiczno-handlową. Wej-
ście do podziemi planowane jest w kamienicy Orsettich, pod nią 
również zostaną urządzone sale wystawowe m.in. na eksponaty 
muzealne, które do tej pory ze względu na ograniczone miejsce 
nie były udostępniane oraz na archiwalne fotografie historii ra-
towania podziemi Jarosławia z II poł. XX w. W dalszej części, pod 

Dzięki dofinansowaniu ze środków „Programu Współpracy 
Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2007-2013”, 
pod trzema kamienicami w centrum Jarosławia dla zwie-

dzających przygotowywana jest 187-metrowa trasa z najniższym 
poziomem na głębokości 5,6 m. Adaptacja piwnic wymaga prze-
prowadzenia szeregu robót budowlanych obejmujących m.in.: re-
nowację tynków, wymianę schodów i posadzek, wykonanie izolacji 
cieplnej i przeciwwilgociowej, instalacji wodociągowej, kanaliza-
cyjnej, elektrycznej i teletechnicznej, monitoringu oraz systemu 
ochrony przeciwpożarowej. Część z tych prac jest właśnie w trakcie 
realizacji, a po ich zakończeniu będzie możliwe podjęcie kolejnych 
działań, o których burmistrz Andrzej Wyczawski rozmawiał 6 lute-
go br. z zaproszonymi gośćmi. W spotkaniu uczestniczył m.in. wice-

PODZIEMNE PRZEJŚCIE TURYSTYCZNE
Trwają prace budowlane

Od grudnia 2013 r. trwają prace budowlane pod kamie-
nicami Orsettich, Attavantich i Gruszewiczów (Rynek 4, 5  
i 6). To początkowy etap adaptacji zabytkowych piwnic na 
Podziemne Przejście Turystyczne powstające w naszym 
mieście w ramach projektu transgranicznego z ukraińskim 
Użgorodem. O aranżacji podziemnych pomieszczeń bur-
mistrz Andrzej Wyczawski rozmawiał 6 lutego br. z zapro-
szonymi gośćmi. „
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kamienicą Rynek 5, znajdować się 
będzie makieta urbanistyczna Sta-
rego Miasta z nieistniejącą kolegia-
tą Wszystkich Świętych, widoczna 
dodatkowo przez świetlik - oszklony 
szyb wykonany w chodniku przed ka-
mienicą. W sali multimedialnej usły-
szymy gwar kupców i przechodniów 
przypominający o sławnych, jaro-
sławskich jarmarkach. Przejście za-
kończy część kawiarniana oraz sklep 
z pamiątkami pod kamienicą Rynek 
6. Całkowita wartość projektu wynosi 
ponad 2 mln 62 tys. EUR, z czego aż 1 
mln 856 tys. EUR to dofinansowanie 
z Europejskiego Instrumentu Sąsiedz-
twa i Partnerstwa, a wkład własny po 
stronie polskiej to zaledwie 6 % całkowitej kwoty - ponad 120 tys. 
EUR . Turyści nową atrakcją w Jarosławiu będą się mogli cieszyć na 
początku września przyszłego roku.
Dla przypomnienia: Jarosław współpracuje z Użgorodem już 10 
lat, od momentu podpisania umowy partnerkiej w czerwcu 2003 
r. Jest to jedno z ośmiu miast partnerskich i drugie obok Jaworo-
wa, na Ukrainie. Projekt pn. „Jarosław-Użgorod: wspólna inicjaty-

wa na rzecz podniesienia atrakcyjności turystycznej historycznych 
miast partnerskich” to bardzo ważna inicjatywa. Oficjalnie ruszył 
14 maja 2013 r. kiedy to w jarosławskim Ratuszu burmistrz Andrzej 
Wyczawski, mer Użgorodu Wiktor Pohoriełow oraz starosta jaro-
sławski Jerzy Batycki złożyli podpisy pod dokumentami.
 

Małgorzata Młynarska

Miejski Obszar Funkcjonalny  
Jarosław - Przeworsk

- W perspektywie unijnej 2014-2020 po-
jawił się nowy instrument finansowania 
inwestycji – tzw. Zintegrowane Inwesty-
cje Terytorialne (ZIT), których celem jest 
promocja rozwoju współpracy i integra-
cji na terenie obszarów miejskich oraz 
wzrost zaangażowania w gospodaro-
waniu środkami UE. To również szansa 
dla Jarosławia - mówi burmistrz Andrzej 
Wyczawski.

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne, to nowy sposób wspierania rozwoju 
terytorialnego dający możliwość współpracy samorządom różnych szczebli. 
Oznacza to, że miasta i gminy znajdujące się w jego oddziaływaniu będą mo-

gły razem realizować przedsięwzięcia wychodząc poza swoje granice administra-
cyjne. A wszystko to za sprawą nowej perspektywy unijnej na lata 2014-2020 nio-
sącej również nowe zasady podziału dodatkowych środków, o przydziale których  
w znacznej mierze decyzje będą zapadały na szczeblu regionalnym. Jarosław rów-
nież stara się o pozyskanie dotacji unijnych z nowego instrumentu.

Aby było to możliwe, Gmina Miejska Jarosław razem z Gminą Miejską Przeworsk, 
Gminą Przeworsk oraz Gminą Pawłosiów utworzyła Miejski Obszar Funkcjonalny 
Jarosław – Przeworsk, który stanowi jeden z dziewięciu tzw. biegunów wzrostu 
zidentyfikowanych w toku prac nad aktualizacją Strategii Rozwoju Województwa - 
Podkarpackie 2020. 28 października 2013 r. Rada Miasta Jarosławia podjęła uchwa-
łę ws. wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Miejską Jaro-
sław a Gminami tworzącymi Miejski Obszar Funkcjonalny Jarosław - Przeworsk. 
Natomiast porozumienie zostało zawarte w grudniu ubiegłego roku.

- Zintegrowane Inwestycje Terytorialne to szansa na maksymalne wykorzystanie 
wspólnych atutów współpracujących samorządów oraz rozwiązywania problemów 
na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Jarosław -Przeworsk – komentuje 
burmistrz Andrzej Wyczawski.

Na przedsięwzięcia MOF Jarosław - Przeworsk przewidziane jest ponad 70 mln 794 
tys. zł. W styczniu 2014 r. do Departamentu Rozwoju Regionalnego Urzędu Mar-
szałkowskiego w Rzeszowie została wysłana wstępna lista wspólnych propozycji 
projektów realizowanych w ramach ZIT na terenie MOF. Obejmuje ona 6 obsza-
rów tematycznych: modernizację i rozbudowę systemu oświetlenia drogowego  
z wykorzystaniem rozwiązań energooszczędnych oraz OZE; rozwój Stref Aktyw-
ności Gospodarczej; rozwój połączeń komunikacyjnych z ośrodkami aktywności 
gospodarczej; poprawę połączeń komunikacyjnych; ochronę dziedzictwa kulturo-
wego oraz ochronę różnorodności biologicznej. Na początku marca w Rzeszowie 
odbyły się konsultacje ws. zaproponowanych inwestycji, a opinia Departamentu 
Rozwoju Regionalnego wyznaczyła kolejne działania.

Małgorzata Młynarska
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   I rocznica śmierci  
„Biskupa Niezłomnego”

29 grudnia 2013 r. minęła I rocznica śmierci ks. abpa senio-
ra Ignacego Tokarczuka - gorliwego obrońcy Kościoła i Na-
rodu polskiego w czasach PRL, kawalera Orderu Orła Białe-
go, Honorowego Obywatela Miasta Jarosławia. 5 stycznia 
br. w naszym mieście została uczczona pamięć Wielkiego 
Pasterza w słowie wspomnień, poezji i pieśni. 

W pierwszą rocznicę śmierci ks. abpa seniora Ignacego 
Tokarczuka w jarosławskiej Kolegiacie została odpra-
wiona uroczysta Msza św. koncelebrowana w intencji 

Zmarłego, której przewodniczył ks. bp Adam Szal. Homilię wygłosił  
ks. infułat Stanisław Mac z Rzeszowa. Przypomniał życie i dokona-
nia zmarłego przed rokiem Arcybiskupa w trzech wymiarach m.in. 
jako budowniczego kościołów. Zaznaczył, że „na pewno świadkami 
jego życia i działalności będą świątynie, które powstały z jego in-
spiracji". Przytoczył dewizę „Zbawienie dusz to najwyższe prawo, 
ale i obowiązek jaki spoczywa na każdym pasterzu" towarzyszącą 
„Biskupowi Niezłomnemu", a mówiąc o kaznodziejstwie podkre-
ślił, że było oparte na wierności i prawdzie. W uroczystej Eucha-
rystii uczestniczyli księża z diecezji sandomierskiej, rzeszowskiej  
i przemyskiej na czele z archiprezbiterem jarosławskim ks. prała-
tem Andrzejem Surowcem oraz ks. dziekanem Janem Jagustynem; 
parlamentarzyści, a wśród nich senator Andrzej Matusiewicz, 
wicemarszałek województwa podkarpackiego Lucjan Kuźniar, 
burmistrz Jarosławia Andrzej Wyczawski, zastępca burmistrza 
Bogdan Wołoszyn, przewodniczący Rady Miasta Jarosław Pagacz, 
wójt gminy Dydnia Jerzy Adamski, radni, licznie zebrani wierni 
oraz poczty sztandarowe NSZZ „Solidarność" i Technikum nr 8 im.  
ks. abp. Ignacego Tokarczuka w Przemyślu. Oprawę muzyczną 
przygotował chór parafialny z Żurawicy im. ks. prof. Stanisława 
Burczyka pod dyrekcją Bogusławy Dulskiej. 
Drugą część uroczystości stanowiła konferencja naukowa zorgani-
zowana w Miejskim Ośrodku Kultury. Uczestniczyli w niej nie tylko 
zaproszeni goście z ks. bpem Adamem Szalem na czele, ale tak-
że przedstawiciele instytucji, stowarzyszeń, ruchów społecznych  

i fundacji z Lubaczowa, Radymna, Brzozowa, Rzeszowa i oczywiście 
Jarosławia. Formą uczczenia pamięci ks. abpa I. Tokarczuka były 
wspomnienia o Wielkim Pasterzu. Pierwszy swoimi refleksjami po-
dzielił się ks. prof. dr hab. Jan Zimny (KUL), któremu śp. Arcybiskup 
udzielał święceń kapłańskich, skierował na dalsze studia, powie-
rzył wiele obowiązków i zadań, poufnych spraw i tajemnic. Ksiądz 
profesor pokrótce ukazał trzy tytuły, które według niego należą się 
Arcybiskupowi: „Ojciec Kościoła", „Prawdziwy Pasterz" i „Mąż Sta-
nu". 
Z kolei burmistrz Andrzej Wyczawski odniósł się do Zmarłego z per-
spektywy miejskiego samorządu. Na wstępie przypomniał ostat-
nie spotkanie z ks. Arcybiskupem, podczas jego urodzin. Przywołał 
także wątek nawiedzenia i zakończenia peregrynacji Matki Bożej 
Jasnogórskiej w diecezji przemyskiej, które odbyło się w 1971 r.  
w Jarosławiu - wydarzenie, w którym biskup Ignacy Tokarczuk 
uczestniczył obok ks. kard. Stefana Wyszyńskiego i ks. kard. Karola 
Wojtyły. Podczas swojego wystąpienia gospodarz miasta wielo-
krotnie podkreślał cechy charakteru Arcybiskupa, wśród których 
wyróżniała się wielka bezkompromisowość pozwalająca na nie-
ugiętą działalność. Przypomniał, że 28 kwietnia 1995 r. miejscy 
radni zdecydowali o nadaniu Honorowego Obywatelstwa Miasta 
Jarosławia, w uznaniu zasług za trzydziestoletnią służbę duszpa-
sterską w diecezji przemyskiej, której owocem jest powstanie wielu 
świątyń i odzyskanie Opactwa SS. Benedyktynek w Jarosławiu oraz 
za nieugiętą działalność na rzecz prawdy i sprawiedliwości społecz-
nej. W ubiegłym roku podjęli również uchwałę o nadaniu rondu 
imienia ks. abpa Ignacego Tokarczuka. Ostatnimi wspomnieniami 
podzieliła się s. Mariola Karaś - b. Matka Generalna Sióstr NMP 
Służebniczek w Starej Wsi. Spotkanie prowadziła Ewa Dziaduś, 
prezes Towarzystwa Przyjaciół Anny Jenke w Jarosławiu, a opra-
wę muzyczną przygotowała młodzież z Gimnazjum im A. Jenke  
w Błażowej oraz z Zespołu Szkół Publicznych w Końskiem (SP im. 
ks. abpa Ignacego Tokarczuka). Organizatorami byli: Burmistrz Mia-
sta Jarosławia, Kolegiata pw. Bożego Ciała, Towarzystwo Przyjaciół 
Anny Jenke oraz Miejski Ośrodek Kultury w Jarosławiu. 

Małgorzata Młynarska
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Jego działalność w jarosławskim samorządzie była po-
przedzona aktywnością związkową. W 1980 r. zakła-
dał komisję związkową NSZZ „Solidarność” w Pań-

stwowym Ośrodku Maszynowym w Bobrówce. Później 
w okresie delegalizacji Związku aktywnie włączył się  
w pracę nielegalnych struktur związkowych, przez co do-
tknęły Go represje ze strony Służby Bezpieczeństwa. W 1989 
r. po powstaniu Komisji Zakładowej NSZZ „S” Pracowników 
Oświaty i Wychowania w Jarosławiu objął funkcję wiceprze-
wodniczącego, został również powołany w skład Zarządu Re-
gionu „Solidarności”. Działał też w Komitecie Obywatelskim 
„S” Ziemi Jarosławskiej. Po pierwszych wyborach samorzą-
dowych w 1990 r. wszedł w skład Rady Miasta i został wybra-
ny do Zarządu Miasta, obejmując funkcję wiceburmistrza. 
Mandat radnego Rady Miasta sprawował jeszcze dwukrotnie:  
w latach 1994 – 1998 i 2002 – 2006. W latach 1998 – 2002 
był radnym Rady Powiatu i członkiem Zarządu Powiatu.  
W ostatnim czasie pełnił funkcję prezesa Stowarzyszenia Osób 
Represjonowanych w Stanie Wojennym. Przez wiele lat ak-
tywnie udzielał się w organizacjach katolickich m.in. w Ru-
chu Światło-Życie i Ruchu Domowego Kościoła. Talentem 
muzycznym służył, jako animator śpiewu podczas wielu spo-
tkań i oaz. Swoje zaangażowanie społeczne opierał na głębo-
kich przekonaniach religijnych i patriotycznych.  Sam określał 
się  człowiekiem  prawicy, przy czym słowo prawica miało ko-
jarzyć się ze słowem prawość. Nie bał się trudnych wyzwań.  
W  początku lat 90-tych wraz ze śp. Burmistrzem Stanisławem 
Hajnusem wzięli na siebie obowiązek sprostania rozbudzonym 

Wspomnienie  
o śp. Adamie Międlarze

28 stycznia br. odszedł od nas śp. Adam Międlar – społecz-
nik, samorządowiec, wiceburmistrz Jarosławia I kadencji.  
W 1993 r. znalazł się w gronie inicjatorów powstania Biule-
tynu Rady i Zarządu Miasta Jarosławia.

nadziejom i oczekiwaniom społecznym. I mimo bra-
ku samorządowych doświadczeń, nieuporządkowa-
nych finansów miejskich, bałaganu w przepisach 
prawnych można dziś spojrzeć na Ich dokonania z 
uznaniem. Łagodność i spokój, jakie cechowały śp. 
Burmistrza Hajnusa były dopełniane dynamizmem 
i bezkompromisowością śp. Adama. Dla kolegów  
i przyjaciół był zawsze ciepły i serdeczny. I takim 
chcemy Go pamiętać.

Jarosław Pagacz
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Rok temu pożegnaliśmy Krzysztofa Krzycha - wybitnego artystę, 
dyrektora Zespołu Szkół Plastycznych im. Stanisława Wyspiań-
skiego w Jarosławiu. W pierwszą rocznicę jego śmierci, w „Galerii 
Głównej u Attavantich” Centrum Kultury i Promocji została otwar-
ta wystawa - wspomnienie, którą można było oglądać do 12 marca 
br. Jej pomysłodawcą był przyjaciel i wieloletni współpracownik 
artysty, Henryk Cebula. 

Retrospektywna wystawa prac zmarłego przed rokiem 
Krzysztofa Krzycha jest wspomnieniem wspaniałego ar-
tysty, pedagoga oraz dyrektora. Wernisaż 15 lutego br. 

zgromadził liczne grono osób ceniących jego wyjątkową i boga-
ta twórczość, najbliższą rodzinę, przyjaciół i współpracowników.  
Z tej okazji burmistrz Andrzej Wyczawski wystosował list, który 
odczytała naczelnik Wydziału Kultury, Turystyki i Promocji Mia-
sta, Joanna Mordarska. Podkreślił w nim ważną rolę jaką zmarły 
Dyrektor pełnił dla Jarosławia, niezwykłe zaangażowanie w pra-
cę z młodzieżą oraz współpracę z różnymi instytucjami, choćby 
z Centrum Kultury i Promocji. Służył cennymi radami m.in. przy 
aranżacji sal wystawowych „Galerii Głównej u Attavantich" - miej-
sca, w którym do 12 marca br. można było oglądać wystawę.
Ekspozycję przygotował najbliższy współpracownik artysty, Hen-
ryk Cebula, którego zamysłem było pokazanie zarówno obrazów 
z ostatnich lat twórczości, jak i tych z początku drogi artystycznej. 
Dlatego w pierwszej sali poza portretem Krzysztofa Krzycha prze-
kazanym przez Rodzinę Artysty szkole, znalazło się malarstwo 
- akty kobiece przenikające się z abstrakcją, bo jak sam mówił  
o swojej pracy twórczej: (...) Dobry obraz przedstawiający musi 
się opierać na pewnym porządku abstrakcyjnym, natomiast ob-
raz abstrakcyjny nie jest nigdy całkowicie wolny od skojarzeń (...). 
W kolejnych salach pojawiły się m.in. ilustracje do „Konopielki", 
exlibris,  rysunki - studium postaci z czasów akademickich, grafi-
ka cyfrowa, nie mogło zabraknąć również portretów - doskonale 
bowiem potrafił uchwycić charakter postaci. Część z nich najbliż-
si zobaczyli po raz pierwszy. Odwiedzający wystawę mieli niepo-
wtarzalną okazję retrospekcji wieloletniego dorobku twórczego 
Krzysztofa Krzycha zarówno pod względem tematycznym, jak  
i technik wykonania. Jego prace  znajdują się w prywatnych zbio-
rach w Polsce i zagranicą, ale także w Urzędzie Miasta Jarosławia, 
czy Stowarzyszeniu Miłośników Jarosławia. Dla magistratu wyko-
nał portret byłego burmistrza miasta dra med. Adolfa Dietziusa, 

który znajduje się na honorowym miejscu w Sali Narad,  
a dla SMJ poczet prezesów. Otwarta 15 lutego br. wystawa 
nie była jedyną formą upamiętnienia artysty. W I rocznicę 
jego śmierci i Dzień Patrona Szkoły, pracownia malarstwa 
w ZSP otrzymała imię Krzysztofa Krzycha. - Mam satysfak-
cję, że sam pracuję w tej pracowni, tak jak kiedyś objąłem 
pracownię po Tobiaszu, potem Kieferlingu. Mogę konty-
nuować tradycję rysunku w Naszej szkole wzbogacając 
ją przemyśleniami mojego młodszego kolegi-artysty, dy-
rektora i przyjaciela, który będzie przyglądał się naszym 
poczynaniom z góry, wraz ze Śliwińskim i Kieferlingiem 
-  podsumowuje Henryk Cebula.

Małgorzata Młynarska

Pamięci artysty  
Krzysztofa Krzycha
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Dni Pamięci  
o Holokauście

W dniach 23-26 stycznia 2014 r., już po raz trzeci w na-
szym mieście, obchodzony był Międzynarodowy Dzień 
Pamięci o Ofiarach Holokaustu. Inicjatorem wydarzenia 
była Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomicz-
na w Jarosławiu, a jednym z organizatorów Burmistrz 
Miasta Jarosławia.

Międzynarodowy Dzień Pamięci o Ofiarach Holokau-
stu to święto uchwalone przez Zgromadzenie Ogól-
ne ONZ w celu uczczenia pamięci ofiar pochodzenia 

żydowskiego, pomordowanych w czasie II wojny światowej 
przez nazistowskie Niemcy. W Jarosławiu uroczystości z okazji 
tego święta odbywają się już od trzech lat. W tym roku obcho-
dy rozpoczęły się w piątek, 24 stycznia otwarciem wystawy pt: 
„Powrót chasydów" autorstwa Zbigniewa Józefa Tobiasiewicza 
w Zespole Szkół Plastycznych. Uczestnicy uroczystości spotkali 
się również z burmistrzem Andrzejem Wyczawskim w sali narad 
Urzędu Miasta. Następnie, wraz z zachodem słońca, w dawnej 
synagodze rozpoczął się szabat, jedno z najważniejszych świąt 

żydowskich. Drugiego dnia obchodów odbyło się między inny-
mi spotkanie pochodzącej z Izraela Luci Retman z mieszkańca-
mi Jarosławia oraz otwarcie w Opactwie wystawy „Sprawiedli-
wi Wśród Narodów Świata", zorganizowanej przez rzeszowski 
oddział IPN. Ponadto uczczono pamięć Żydów jarosławskich, 
przy pamiątkowej tablicy na Synagodze, gdzie kwiaty złożył 
m.in. zastępca burmistrza Bogdan Wołoszyn. W niedzielę od-
było się nabożeństwo w kościele pw. Mikołaja i Stanisława bpa 
w intencji ofiar Holokaustu z Podkarpacia, z udziałem Biskupa 
Pomocniczego Archidiecezji Przemyskiej, ks. dra Stanisława 
Jamrozka. Burmistrz Andrzej Wyczawski wraz z Wacławem 
Wierzbieńcem Rektorem Państwowej Wyższej Szkoły Tech-
niczno-Ekonomicznej oraz pochodzącymi z Izraela: Lucią Ret-
man, Romanem Kesslerem oraz Judith Elkin z Miami w USA, 
odczytali listę ofiar prześladowań i zagłady, zamordowanych za 
pomoc niesioną Żydom oraz Żydów, którzy ponieśli śmierć na 
tym terenie. Modlitwą i zapaleniem zniczy uczczono pamięć 
ofiar Holokaustu z Jarosławia i okolic w symbolicznym miejscu 
kaźni przy murach Jarosławskiego Opactwa, gdzie światło za-
palił również burmistrz Andrzej Wyczawski. 

Monika Polita

FOT. M. POLITA (2), T. STRZĘBAŁA
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Zastępca burmistrza Bogdan Wołoszyn: - Podjęty przez powstańców heroiczny wysiłek był świadectwem wielkiej narodowej 
determinacji w dążeniu do odbudowania własnego, suwerennego państwa polskiego. 

29 stycznia 2014 r. z inicjatywy Burmistrza Miasta Jaro-
sławia odbyły się obchody z okazji 151. rocznicy wybuchu 
Powstania Styczniowego. Zakończyły one cykl wydarzeń, 
organizowanych w przeciągu ostatniego roku, związanych 
z okrągłą rocznicą, tego najdłuższego zrywu narodowego. 
Samorząd miejski reprezentowali zastępca burmistrza Bog-
dan Wołoszyn i sekretarz miasta Jan Biłas. 

Uroczystość rozpoczęła msza święta w kościele pw. Trójcy 
Świętej, sprawowana przez o. Józefa Kiełbasę - 22 stycz-
nia 1863 roku, czyli 151 lat temu, Tymczasowy Rząd 

Narodowy  w Warszawie ogłosił manifest wzywający wszyst-
kich mieszkańców Rzeczypospolitej przedrozbiorowej do walki 
zbrojnej przeciw Rosji podkreślając, 
że udział w powstaniu jest obowiąz-
kiem każdego Polaka. „Ludzie ochot-
ni do bitew i do obrony dobra naro-
du - apelowano w odezwie wydanej 
7 lutego 1863 roku - szczególnie zaś 
ludzie wojskowo uzdolnieni niechaj 
dążą w szeregi narodowe. Uzbrojeni, 
pod dobrym przewodnictwem, prze-
chodzić mają kordony". W takich oko-
licznościach zapoczątkowane zostały 
wydarzenia, które przeszły do historii 
pod nazwą Powstania Styczniowego. 
W ubiegłym roku rozpoczęliśmy uro-
czystości upamiętniające 150. roczni-
cę Powstania Styczniowego - mówił 
w imieniu burmistrza Andrzeja Wy-
czawskiego, zastępca Bogdan Woło-
szyn. - Dziś kontynuując całoroczne 

obchody tego ważnego dla naszego kraju wydarzenia wspomi-
namy patriotyczny zryw Polaków, którego fundamentem były 
ideały wolności i braterstwa, odwagi i męstwa. To było jedno  
z najbardziej dramatycznych i najważniejszych wydarzeń w naszej 
nowożytnej historii. Podjęty przez powstańców heroiczny wysi-
łek był świadectwem wielkiej narodowej determinacji w dążeniu 
do odbudowania własnego, suwerennego państwa polskiego. 
Kolejna część obchodów miała miejsce, w asyście wojskowej, 
przy tablicy upamiętniającej Powstanie Styczniowe na Starym 
Cmentarzu. Odczytano Apel Poległych, w hołdzie bohaterskim 
powstańcom oddano salwę honorową. Uroczystości zakończyło 
złożenie wieńców. 

Konrad  Sawiński

Obchody rocznicy wybuchu 
Powstania Styczniowego
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6 stycznia kilka tysięcy mieszkańców Jarosławia i okolic 
podziwiało, zorganizowany już po raz trzeci w naszym 
mieście, Orszak Trzech Króli. Centralnym miejscem uro-
czystości był Rynek, gdzie przy symbolicznym żłóbku 
wspólnie kolędowano i dzielono się opłatkiem. Gościem 
honorowym wydarzenia w roli pasterza był arcybiskup 
Józef Michalik, przewodniczący Episkopatu Polski. 

Kolorowy korowód rycerzy, dwórek, giermków, pasterzy, 
aniołów wyruszył dokładnie w południe z trzech jaro-
sławskich kościołów: parafii pw. Chrystusa Króla, Mi-

łosierdzia Bożego i oo. Dominikanów. Pierwszą grupą, która 
przymaszerowała na Rynek z kolegiaty jarosławskiej, był Or-
szak św. Rodziny, a w nim Józef i Maryja z Dzieciątkiem. Później 
dołączyły 3 kolejne orszaki, z których każdy reprezentował inny 
kontynent: czerwony Europę, zielony Azję, a niebieski Afrykę. 
W pochodzie szedł również metropolita przemyski abp Józef 
Michalik, archiprezbiter jarosławski ks. prałat Andrzej Suro-
wiec - główny pomysłodawca wydarzenia w Jarosławiu oraz 
burmistrz Andrzej Wyczawski. Wszyscy spotkali się na Rynku, 
gdzie odegrano sceny jasełkowe, a Trzej Królowie złożyli dary 
Bożej Dziecinie.
- Szczerze gratuluję tego wyczynu, którego jesteśmy świadka-
mi, zilustrowana została cała biblijna historia zbawienia (...) To 
piękne, że jest tyle rodzin, tyle dzieci - mówił do uczestników 
abp Michalik. 
Burmistrz Andrzej Wyczawski złożył mieszkańcom Jarosławia 
życzenia noworoczne - Orszak Trzech Króli staje się tradycją 
w naszym mieście. Cieszę się, że w tym dniu możemy wszyscy 
wspólnie świętować - podkreślił. 
Na zakończenie wszyscy wspólnie połamali się opłatkiem. 
Głównymi organizatorami wydarzenia byli: Urząd Miasta Jaro-
sławia, Starostwo Powiatowe, parafie i szkoły. 

Monika Polita

Orszak Trzech Króli
na ulicach 
Jarosławia
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Orszak Trzech Króli
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 W związku ze zbliżającą się 95. rocznicą zakończenia wojny polsko-bolszewickiej przypadającą w 2015 
r., Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa w Warszawie podjęła decyzję o wydaniu albumu zawierającego 
informacje ogólne oraz dokumentację fotograficzną miejsc spoczynku ofiar i uczestników tego konfliktu, usy-
tuowanych na terenie całej Polski.
Przyłączając się do tej szczytnej idei proszę Szanownych Mieszkańców Jarosławia i okolic o informacje na 
temat osób - ofiar i uczestników wojny bolszewickiej, zarówno poległych jak i weteranów zmarłych w latach 
późniejszych śmiercią naturalną i pochowanych na cmentarzach komunalnych w Jarosławiu - dotychczas nie 
ujawnionych w żadnych historycznych ogólnodostępnych źródłach. Wierzę, że rodzinne historie skrywają do 
dnia dzisiejszego tajemnice pradziadków, dziadków i ojców, które szczególnie w dzisiejszych czasach należy 
chronić przed zapomnieniem. 
W przypadku osób posiadających takie informacje proszę o kontakt z Urzędem Miasta Jarosławia, tel.16 624 
87 25 w terminie do 30 kwietnia 2014 r.

Burmistrz Miasta Jarosławia
Andrzej Wyczawski                          

Konkursy z okazji kanonizacji 
bł. Jana Pawła II
27 kwietnia 2014 r. odbędzie się uroczystość kanonizacji 
bł. Jana Pawła II. Z tej okazji Burmistrz Miasta Jarosławia 
ogłosił kilka konkursów skierowanych do uczniów szkół 
podstawowych, gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjal-
nych - plastyczny, poetycki, literacki, recytatorski oraz 
multimedialny. Zachęcamy do udziału! 

 Konkursy zostały ogłoszone przez Burmistrza Miasta Jarosławia 
w związku z przypadającą 27 kwietnia 2014 r. uroczystością ka-
nonizacji bł. Jana Pawła II, od 2000 r. Honorowego Obywatela 
Miasta Jarosławia. To doskonała okazja dla dzieci i młodzieży, 
by poprzez różne formy przekazu zaprezentować postać Wiel-
kiego Rodaka Jana Pawła II jako najwyższego autorytetu mo-
ralnego współczesnego świata oraz wyrazić wdzięczność za dar 
Jego kanonizacji.
Konkurs plastyczny „Święty Uśmiechnięty - Jan Paweł II" skie-
rowany jest do uczniów klas I-VI jarosławskich szkół podsta-
wowych, pozostałe konkursy skierowane są do gimnazjalistów 
i uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Są to: konkurs poetycki 
„Do Ciebie wołam Człowieku, Ciebie szukam"; literacki o Janie 
Pawle II; recytatorski „Największą prawdę ludzką odkrywam 
w tobie co dnia", a także multimedialny „Jan Paweł II - Papież 

Weź udział w konkursie - podziękuj za dar kanonizacji Wielkiego Polaka bł. Jana Pawła II. Zapraszamy uczniów szkół podstawowych,  
gimnazjalistów oraz uczniów szkół ponadgimnazjalnych! 

młodych". Termin zgłoszenia mija 31 marca br. Przesłuchania 
do konkursu recytatorskiego odbędą się 2 kwietnia w Miejskiej 
Bibliotece Publicznej (gimnazja - godz. 9.00, szkoły ponad-
gimnazjalne - godz. 12.00). Więcej informacji można uzyskać  
w Urzędzie Miasta - Wydział Edukacji i Kultury Fizycznej oraz  
w szkołach. Zachęcamy do udziału, czekają atrakcyjne nagrody. 

Małgorzata Młynarska
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Z inicjatywy jarosławskiej Straży Miejskiej w naszym 
mieście wprowadzony został program „Jarosławska Aka-
demia Bezpiecznego Seniora”, którego głównym celem 
jest podniesienie poziomu wiedzy najstarszych miesz-
kańców Jarosławia w zakresie bezpieczeństwa w domu, 
na ulicy, w parku, na spacerze, sklepie, banku, urzędzie, 
itp. 5 lutego w sali narad Urzędu Miasta odbyło się spo-
tkanie organizacyjne dotyczące programu. 

Opracowania programu pod nazwą „Jarosławska Akademia 
Bezpiecznego Seniora", który wychodzi naprzeciw potrze-
bom najstarszych mieszkańców miasta Jarosławia w zakre-

sie poszerzenia ich wiedzy dotyczącej bezpieczeństwa podjęła się 
Straż Miejska. 
Głównym założeniem programu jest: zapoznanie osób mogących 
stać się ofiarami przestępstw i wykroczeń ze sposobem postępo-
wania sprawców, co może ograniczyć powstanie tych czynów oraz 
pozwoli na szybsze ujęcie sprawców na gorącym uczynku; uświa-
domienie osobom, które zostały pokrzywdzone w wyniku prze-
stępstwa lub wykroczenia, że informowanie o tym organów ściga-
nia lub zwrócenie uwagi na takie przypadki innym osobom, nie jest 
wstydem, a same osoby pokrzywdzone nie są bezradne i mogą żą-
dać od organów porządku prawnego, aby zajęły się wyjaśnieniem 
tej sprawy i ściganiem sprawców przestępstw. 
Celami pośrednimi będą: poprawa poczucia bezpieczeństwa osób 
starszych (60+) na terenie Jarosławia; usprawnienie przepływu in-
formacji pomiędzy Policją, Strażą Miejską a adresatami programu; 
zaznajomienie seniorów ze skutecznymi metodami, mającymi na 
celu uniknięcie negatywnych zjawisk, takich jak oszustwa i kradzie-
że; informowanie i uświadomienie osób starszych, jakie sytuacje 
mogą być przyczyną stania się ofiarą przestępstwa; prowadzenie  
w środkach komunikacji szeroko rozumianej akcji edukacyjno-pro-
filaktyczno-informacyjnej, celem kształtowania świadomości praw-
nej i właściwie rozumianej odpowiedzialności każdego obywatela. 

Poszczególne panele tematyczne dotyczące ww. problematyki zo-
staną przedstawione w salach, klubach osiedlowych, świetlicach 
parafialnych, Miejskim Ośrodki Kultury, w szkołach, PWSTE. Będą 
to spotkania cykliczne. 5 lutego 2014 r. w spotkaniu organizacyj-
nym dotyczącym programu „Jarosławska Akademia Bezpiecznego 
Seniora", któremu przewodniczył zastępca burmistrza Bogdan Wo-
łoszyn, uczestniczyli przedstawiciele: Policji, Straży Pożarnej, Cen-
trum Opieki Medycznej, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, 
Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Rzeszowie, Akade-
mii Trzeciego Wieku, Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownic-
twa, Polskiej Grupy Energetycznej, Banku Spółdzielczego w Jaro-

RUSZYŁ PROGRAM DLA SENIORÓW

sławiu, Poczty Polskiej, Rozgłośni Archidiecezji Przemyskiej „Radio 
FARA", TwojaTV. Zastępca komendanta Straży Miejskiej Janusz 
Sobejko przedstawił priorytetowe cele, do realizacji których będą 
dążyć autorzy i partnerzy programu. Wszyscy uczestnicy spotkania 
zadeklarowali swój aktywny udział w przedsięwzięciu oraz wyrazili 
poparcie dla podjętych działań. Program zakończy się 14 listopada 
2014 r. podczas obchodów Światowego Dnia Seniora. 

Monika Polita
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26 lutego 2014 r. rozpoczął się cykl spotkań w ramach 
nowego programu „Jarosławska Akademia Bezpieczne-
go Seniora”. W miejskiej bibliotece oraz dzień później w 
kościele pw. Chrystusa Króla odbyły się pierwsze zajęcia 
dla seniorów. Funkcjonariusze Straży Miejskiej i Straży 
Pożarnej mówili o bezpieczeństwie w najbliższym oto-
czeniu.

Mimo że grupą docelową programu są głównie osoby 
starsze, to w bezpłatnych zajęciach może uczestni-
czyć każdy. Pierwsze spotkania zorganizowane 26 

i 27 lutego br. w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. A. Fredry 
oraz podziemiach kościoła pw. Chrystusa Króla, dotyczyły roli i 
miejsca Straży Miejskiej w systemie ochrony porządku publicz-
nego na terenie miasta oraz zagrożeń pożarowych w najbliż-
szym otoczeniu - właściwej eksploatacji urządzeń grzewczych, 
podstawowych zasad zachowania bezpieczeństwa. Zastępca 
komendanta SM Janusz Sobejko omówił także ideę powstania 
programu profilaktycznego, plany i zamierzenia na kolejne mie-
siące. - Poprzez Akademię chcemy szerzej spojrzeć na bezpie-
czeństwo seniorów, rozmawiać o ich potrzebach oraz proble-
mach z którymi stykają się na co dzień - komentuje zastępca. 
Razem z funkcjonariuszem Bogusławem Ryznerem przybliżyli 
zadania jednostki, jej zakres uprawnień, luki w przepisach unie-
możliwiające podejmowanie działań w zakresie egzekwowania 
porządku na terenie miasta. Poinformowali w jakich sytuacjach 
należy zgłaszać się do Straży Miejskiej, czego można oczekiwać 

od funkcjonariuszy. Znaczna część przedstawionej prezentacji 
poświęcona była usuwaniu odpadów wbrew obowiązującym 
przepisom oraz spalaniu ich w przydomowych kotłowniach, mo-
nitoringowi wizyjnemu, opiece nad zwierzętami bezdomnymi, 
czy działaniom profilaktyczno-edukacyjnym wśród dzieci i mło-
dzieży tj. „Bezpieczna Droga Do Szkoły", „Bezpieczne Ferie/Wa-
kacje", „Ostrożnie Pies", „Odpowiedzialność karna Nieletnich". 
W drugiej części st. kpt. Krzysztof Kowal z Komendy Powiatowej 
Państwowej Straży Pożarnej w Jarosławiu zwrócił uwagę na za-
grożenia pożarowe w naszym najbliższym otoczeniu. Przekazał 
istotne informacje z zakresu zasad bezpieczeństwa przy eksplo-
atacji urządzeń grzewczych. Uczestnicy spotkań dowiedzieli się 
w jaki sposób użytkować urządzenia gazowe, elektryczne, czy 
węglowe; jakie materiały mogą stwarzać niebezpieczeństwo 
oraz dlaczego czad jest tak groźny dla życia ludzkiego i co nale-
ży robić, żeby zminimalizować możliwość zatrucia. Założeniem 
Straży Miejskiej - pomysłodawcy programu jest dotarcie do jak 
najszerszego grona odbiorców. Dlatego spotkania planowane 
są raz w miesiącu, w różnych instytucjach, każde kolejne bę-
dzie dotyczyło innego tematu. Powodzenie akcji zależy od nas 
wszystkich. Zachęcamy do udziału! Więcej informacji o założe-
niach programu, spotkaniach oraz praktyczne porady można 
znaleźć na naszej stronie internetowej w zakładce - „Jarosław-
ska Akademia Bezpiecznego Seniora". 

Małgorzata Młynarska

O bezpieczeństwie seniorów 
w domu i na ulicy
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Rola odblasków jest 
nie do przecenienia. 
Ten prosty element nie 
tylko sprzyja bezpiecz-
nemu poruszaniu się 
pieszych po zmroku, ale 
może uratować również 
życie. Od listopada ub. 
r. przekonują się o tym 
seniorzy w Jarosławiu 
podczas spotkań orga-
nizowanych w ramach 
przedsięwzięcia „Jesteś 
widoczny – jesteś bez-
pieczny”.

zwracali uwagę funkcjonariusze Policji, a elementy odblaskowe 
rozdawali członkowie Jednostki Strzeleckiej nr 2025 wspiera-
jącej przedsięwzięcie. Tak mały i niepozorny element jak od-
blask sprawia, że odległość, z której pieszy lub rowerzysta jest 
widoczny dla kierowcy pojazdu, zwiększa się z 20 do aż 150 me-
trów. Jeśli kierowca użyje długich świateł, ta odległość wydłuża 
się nawet do jednego kilometra. Dlatego nikt nie powinien się 
wahać, czy taki element po zmroku założyć.

Dla przypomnienia
Pierwsze spotkania w ramach akcji „Jesteś widoczny – jesteś 
bezpieczny” odbywały się w drugiej połowie listopada ub. r., 
w wybranych kościołach parafialnych. Seniorzy dowiadywali się 
tam o realizowanym programie, bezpieczeństwie pieszych i ro-
werzystów. Dzięki życzliwości Stowarzyszenia na Rzecz Poprawy 
Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego "Droga i Bezpieczeństwo" 
wyświetlany był 5-minutowy film o warunkach panujących na 
drodze po zmroku. Uczestnicy spotkań otrzymywali opaski oraz 
inne elementy odblaskowe sfinansowane ze środków progra-
mu „Bezpieczny Jarosław". W akcję włączyła się również Straż 
Miejska, której funkcjonariusze przekazują elementy odblasko-
we podczas rutynowych kontroli. 

Małgorzata Młynarska

Z odblaskami  
bezpieczniej

Akcja organizowana przez wiele lat w ramach programu 
„Bezpieczny Jarosław”, do tej pory skierowana była do 
najmłodszych. Od listopada ubiegłego roku adresatami 

przedsięwzięcia „Jesteś widoczny – jesteś bezpieczny” są osoby 
starsze.

- Zależy nam bardzo na podniesieniu świadomości wśród 
seniorów o prawidłowym korzystaniu z dróg oraz pod-
kreśleniu roli odblasków, jako niezbędnych elementów 
pieszych uczestników ruchu drogowego. Pracownicy 
Urzędu Miasta razem z funkcjonariuszami Komendy Po-
wiatowej Policji zwracają uwagę, że tak mała i prosta 
rzecz jak kolorowy odblask może uratować ludzkie życie. 
Cieszę się, że akcja zaczyna skupiać wokół siebie coraz 
więcej osób i instytucji. Dzięki temu nie tylko najmłodsi 
dostrzegają potrzebę bycia widocznymi na drodze – mówi 
burmistrz Andrzej Wyczawski.

Ostatnie spotkanie promujące zasady bezpiecznego poruszania 
się pieszych po drogach i chodnikach zostało zorganizowane 
dla słuchaczy Akademii Trzeciego Wieku. 10 lutego br. w sali 
lustrzanej Centrum Kultury i Promocji seniorom na zagrożenia 

Prawo dla każdego 2014
8 stycznia 2014 r. rozpoczęła się kolejna edycja programu „Prawo dla każdego”, do 
udziału w którym serdecznie zaprasza Burmistrz Miasta Jarosławia. To program, któ-
ry realizowany jest od 2005 r. w ramach „Bezpiecznego Jarosławia”. Jego celem jest 
niesienie pomocy prawnej mieszkańcom miasta Jarosławia. 

Uczestniczący w programie prawnicy, w każdą środę tygodnia od godz. 15.30 do 17.30 udzie-
lają w Ratuszu bezpłatnych porad prawnych wszystkim zgłaszającym się osobom. O dużym 
zainteresowaniu przedsięwzięciem świadczy liczba mieszkańców korzystających z  tej formy 
pomocy. W roku 2013 prawnicy udzielili porad prawnych łącznie 280 osobom. Program „Prawo 
dla każdego” będzie realizowane do czerwca br.

 Katarzyna Gdyk
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Wyniki rekrutacji 28 marca 
W tym roku Jarosław po raz pierwszy 
dołączył do miast, które nabór do 
przedszkoli przeprowadzą wyłącz-
nie drogą elektroniczną. Wszystkich 
rodziców zapraszamy na stronę in-
ternetową naborp-k.vulcan.net.pl/
jaroslaw, na której 24 lutego 2014 r. 
rozpoczęła się rekrutacja, a 28 mar-
ca zostaną opublikowane jej wyniki. 

Edukacją w przedszkolach ob-
jęte są dzieci trzy-, cztero-  
i pięcioletnie, natomiast  edukacją 

w oddziałach  przedszkolnych w szko-
łach podstawowych dzieci sześciolet-
nie, które nie rozpoczęły nauki w klasie 
pierwszej.

Dzieci sześcioletnie urodzone między 1 lipca a 31 grudnia 
2008 r. mogą kontynuować edukację przedszkolną w oddzia-
łach przedszkolnych w szkołach podstawowych lub zgodnie  
z decyzją rodziców rozpocząć naukę w klasie pierwszej. 
Dzieci pięcioletnie (urodzone w 2009 r.) obowiązane są odbyć 
roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu, oddziale 
przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej lub in-
nej formie wychowania przedszkolnego. Obowiązek ten rozpo-
czyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, 
w którym dziecko kończy pięć lat.

W przypadku większej liczby dzieci zgłoszonych do przyjęcia do 
danego przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole niż 
liczba przygotowanych miejsc przeprowadza się postępowanie 
rekrutacyjne. W tym roku po raz pierwszy postępowanie re-
krutacyjne do przedszkoli miejskich na rok szkolny 2014/2015 
będzie  prowadzone wyłącznie z wykorzystaniem systemu 
informatycznego, zgodnie z ustalonymi z dyrektorami przed-
szkoli/szkół zasadami i kryteriami prowadzenia postępowania 
rekrutacyjnego, w terminach określonych w harmonogramie.
Elektroniczny system umożliwia sprawne przeprowadzenie po-
stępowania rekrutacyjnego, optymalne wykorzystanie miejsc, 
przeprowadzenie postępowania rekrutacyjnego z zastosowa-

niem jednolitych zasad i kryteriów. Włączenie się w postępo-
wanie rekrutacyjne musi nastąpić pomiędzy datą rozpoczęcia 
zapisów, a datą ich zakończenia, jednak: data i godzina wprowa-
dzenia danych dziecka do systemu informatycznego; data i go-
dzina wydrukowania wniosku; data i godzina złożenia wniosku 
w przedszkolu/szkole; data i godzina zatwierdzenia wniosku
nie będą miały żadnego wpływu na przyjęcie dziecka.

HARMONOGRAM REKRUTACJI
17.02.2014 - 20.02.2014 - potwierdzenie woli kontynuacji na-
uki w przedszkolach dla dzieci uczęszczających w roku szkolnym 
2013/2014,
21.02.2014 - opublikowanie oferty edukacyjnej przedszkoli,
24.02.2014 - 21.03.2014 - rejestracja kandydatów przystępują-
cych do naboru,
28.03.2014 godz. 9.00 - publikacja wyników rekrutacji,
31.03.2014 - 6.04.2014 - potwierdzenie woli przyjęcia dziecka 
w przedszkolu,
9.04.2014 - 30.04.2014 - publikacja listy wolnych miejsc i rekru-
tacja uzupełniająca w przedszkolach.

Małgorzata Młynarska

Adres strony do rekrutacji:
naborp-k.vulcan.net.pl/jaroslaw

FOT. www.mp1.jaroslaw.pl/galeria/ (2)
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73 tys. 337 zł 26 gr - taką kwotę udało się zebrać w Ja-
rosławiu i okolicznych gminach w dniu 22. finału WOŚP. 
Jarosławski sztab uzyskał wynik lepszy o ponad 2 tys. zł 
od ubiegłorocznego. 

W tym roku podczas 22. finału Wielka Orkiestra Świą-
tecznej Pomocy zbierała pieniądze na specjalistyczny 
sprzęt dla dziecięcej medycyny ratunkowej i godnej 

opieki medycznej seniorów. W Jarosławiu intensywnie praco-
wał sztab nr 213, który w 2014 r. obchodzi jubileusz 10-lecia or-
kiestrowego grania - Udało nam się przekroczyć ubiegłoroczną 
kwotę o  ponad 2 tys. zł. Mamy imponującą sumę 73 tys. 337 zł 
26 gr łącznie z aukcjami internetowymi, wśród których można 
było wylicytować np. naukę jazdy konnej, zabiegi kosmetyczne, 
książki czy monety - informuje szefowa sztabu Teresa Krasnow-
ska, prezes Jarosławskiego Stowarzyszenia Oświaty i Promocji 
Zdrowia. 12 stycznia, na ulicach Jarosławia oraz w okolicznych 
gminach kwestowało 136 wolontariuszy, pojawiło się łącznie 
960 dzieci i młodzieży rozdających czerwone serduszka. O godz. 
20.00 z jarosławskiego Rynku zostało wysłane „ŚWIATEŁKO DO 
NIEBA". Wcześniej rozegrano mecz siatkówki, odbył się pokaz 
broni i umundurowania historycznego oraz koncert muzyki po-
ważnej. Aukcje przedmiotów odbywały się już od 9 stycznia w 
Miejskim Ośrodku Kultury. Połączone były z występem Powia-
towego Ogniska Baletowego im. Lidii Natowskiej, koncertem 
solistów MOK oraz degustacją tortu przygotowanego przez 

Ponad 73 tys. zł jarosławskiego sztabu WOŚP 

10 stycznia 2014 r., odbyło się spotkanie opłatkowe człon-
ków i sympatyków Międzyzakładowego Klubu Polskiego 
Związku Krótkofalowców przy Burmistrzu Miasta Jarosła-
wia. 

Burmistrza Miasta reprezentowała naczelnik Wydziału Kultu-
ry Turystyki i Promocji Joanna Mordarska. Wśród zaproszo-
nych gości znaleźli się sekretarz zarządu Lwowskiego Klubu 

Krótkofalowców Roman Terlecki oraz Grzegorz Belyk z Ukrainy, 
honorowy członek jarosławskiego oddziału Piotr Skrzypczak, dy-
rektor delegatury UKE w Rzeszowie Marcin Krawczyk, prezes OT 
PZK w Rzeszowie Bogdan Kochamński, inspektor delegatury UKE 
O/ w Rzeszowie Paweł Dąbrowski i Zbigniew Kołodziej, honorowy 
członek klubu Tadeusz Słowik, kierownik Biura Informacji i Komu-
nikacji Społecznej Urzędu Miasta Tomasz Strzębała oraz główny 
specjalista w Urzędzie Miasta Marcin Zaborniak. Na spotkaniu nie 
brakowało też sponsorów jarosławskiego klubu w osobach:  Elż-
biety Gaweł - dyrektora Niepublicznego Przedszkola „Akademia 
Uśmiechu " w Jarosławiu, Zbigniewa Baryły - prezesa Zarządu Ban-
ku Spółdzielczego w Jarosławiu, Bogusława Bulińskiego - prezesa 
Zakładu Remontowo Konserwatorskiego „ARKADY" w Jarosławiu, 
Grażyny i Jana Grześko - właścicieli Przedsiębiorstwa „ ROL -MECH" 
w Radymnie, Mariana Koguta - dyrektora Rejonowego Związku 
Spółek Wodnych w Jarosławiu, Ryszarda Laska - właściciela Przed-
siębiorstwa Handlowo Usługowego „ELEKTRAL" w Jarosławiu, Jana 
Pelsa - prezesa Zarządu Wodociągów i Kanalizacji w Jarosławiu, a 

SPOTKANIA  
OPŁATKOWE

także Bogdana Rygla - właściciela Przedsiębiorstwa Produkcyjno-
Handlowo Usługowego „BIT" w Jarosławiu. Wszystkich przybyłych 
powitał prezes Zarządu jarosławskiego oddziału Zbigniew Guzow-
ski. Następnie ksiądz  kapelan Grzegorz Bechta odmówił modli-
twę i podzielono się tradycyjnym opłatkiem. Spotkanie było także 

Międzyzakładowy Klub Polskiego Związku Krótkofalowców

uczniów ZSSChiO. 11 stycznia w hali sportowej PWSTE wystą-
piły m.in. zespoły „Venea", „Hurry UP" i Artur Strączek. W na-
szym mieście  pierwszy finał odbył się wraz z pierwszym finałem 
ogólnopolskim 3 stycznia 1993 roku. Później była przerwa, aż 
do roku 2005. W tym roku razem z szefową Teresą Krasnow-
ską, prezes Jarosławskiego Stowarzyszenia Oświaty i Promocji 
Zdrowia w sztabie pracowali: Karolina Czarniecka, Aneta Ciuba, 
Aleksandra Mach, Konrad Czwakiel, Mateusz Kurowski, Eweli-
na Kolak, Natalia Czyjt, Maciej Szczygielski, Jan Kowalik, Kamil 
Tarnawski. Sztab nr 213 wspierało wiele osób, instytucji i placó-
wek, w tym również Urząd Miasta Jarosławia

Małgorzata Młynarska
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Ogólnopolski Festiwal Kolęd i Pastorałek
W dniach 18-19 stycznia 2014 r. w Miejskim Ośrodku Kultu-
ry odbył się Ogólnopolski Festiwal Kolęd i Pastorałek. Była 
to już dziewiętnasta edycja wydarzenia, które odbywa się 
pod patronatem Burmistrza Miasta Jarosławia. 

Na scenie MOK zaprezentowało się 31 wykonawców - 24 
solistów oraz 7 zespołów w kategoriach: szkoły gimnazjal-
ne, szkoły ponadgimnazjalne oraz osoby dorosłe. Artystów 

przesłuchiwano w sobotę 18 stycznia, a w niedzielę 19 stycznika 
była okazja posłuchać laureatów. Komisja konkursowa w składzie: 

okazją do wręczenia okolicznościowych medali i wyróżnień. Me-
dal 40-lecia Międzyzakładowego Klubu PZK przy B.M. Jarosławia 
SP8PEF otrzymał Bogdan Kochmański, medal „Zasłużony dla Roz-
woju Krótkofalarstwa na Terenie Miasta Jarosławia" otrzymał To-
masz Strzębała, natomiast dyplomem - podziękowaniem za pomoc 
i wspieranie jarosławskiego klubu wyróżniono Joannę Mordarską. 
Pamiątkowy dyplom otrzymał także Grzegorz Bełyk z Ukrainy. 

IKS

W Stowarzyszeniu Miłośników Jarosławia Oddział w Krakowie, 
początek stycznia to piękny zwyczaj spotkań opłatkowych.  
W tegorocznym spotkaniu tradycyjnie uczestniczyła delegacja 
z Jarosławia. 

Noworoczne życzenia, łamanie się opłatkiem, wspólne kolę-
dowanie - tak przebiegała uroczystość, w której uczestni-
czyła wspomniana delegacja z Jarosławia, a w niej zastęp-

ca burmistrza Bogdan Wołoszyn, przedstawiciele Rady Miasta na 
czele z przewodniczącym Jarosławem Pagaczem oraz Dariusz Ja-
siewicz, prezes SMJ. Spotkanie odbyło się w siedzibie  Politechniki 
Krakowskiej. Prezes oddziału Stowarzyszenia Jadwiga Górska wraz 
z gospodarzem obiektu, rektorem PK prof. Kazimierzem Furtakiem, 
pochodzącym z podjarosławskiego Boratyna, przygotowali na tę 
okazję poczęstunek. Natomiast dla przyjaciół z Krakowa przygo-
towane zostały pamiątki związane z rodzinnym miastem – książki  
i Biuletyny Informacyjne Miasta Jarosławia. 

Monika Polita

14 stycznia br. burmistrz Andrzej Wyczawski uczestniczył  
w tradycyjnym opłatku wigilijnym zorganizowanym przez ja-
rosławski oddział NSZZ „Solidarność". 

Spotkanie poprzedziła Msza św. w jarosławskiej Kolegiacie. 
Następnie działacze związkowi zgromadzili się w sali przyko-
ścielnej, by wspólnie połamać się opłatkiem. Zebranych po-

błogosławił ks. prałat Marian Bocho, proboszcz parafii pw. Bożego 
Ciała. Noworoczne życzenia uczestnikom spotkania złożył między 
innymi burmistrz Andrzej Wyczawski - Życzę, aby ten Nowy Rok 

15 stycznia 2014 r. zastępcy burmistrza Stanisław Misiąg oraz 
Bogdan Wołoszyn uczestniczyli w spotkaniu opłatkowym 
zorganizowanym przez Starostwo Powiatowe w Jarosławiu. 
W imieniu burmistrza miasta Andrzeja Wyczawskiego złożyli 
serdeczne życzenia noworoczne oraz podziękowali za dotych-
czasową współpracę. 

Zastępca burmistrza Stanisław Misiąg w imieniu gospoda-
rza miasta przekazał Zarządowi Powiatu Jarosławskiego 
oraz wszystkim pracownikom życzenia - Życzę sukcesów 

na płaszczyźnie samorządowej, pomyślności w życiu osobistym 
oraz energii do podejmowania kolejnych wyzwań, jednocześnie 
serdecznie dziękuję za naszą współpracę, która układa się bar-
dzo pomyślnie. Wyrażam głębokie przekonanie, że kolejny rok 
funkcjonowania Starostwa Powiatowego w Jarosławiu przy-
niesie jeszcze więcej sukcesów i zadowolenia - dodał. Najlepsze 
życzenia przekazał również zastępca burmistrza Bogdan Woło-

szyn. Podczas spotkania opłat-
kowego przewodniczący Rady 
Powiatu Leszek Szczybyło oraz 
starosta Jerzy Batycki wręczyli 
akt nadania i statuetkę „Zasłużo-
ny dla Powiatu Jarosławskiego". 
Tytuł ten otrzymała Beata Mę-
drala, dyrektor Powiatowej Sta-
cji Sanitarno-Epidemiologicznej 
w Jarosławiu. Z recitalem kolęd 
i pastorałek wystąpiła młodzież 
I Liceum Ogólnokształcącego 
im. Mikołaja Kopernika. 

Małgorzata Młynarska

SMJ oddział w Krakowie

NSZZ „Solidarność”

Starostwo Powiatowe

23 stycznia br. burmistrz miasta Andrzej Wyczawski spotkał się 
z członkami Związku Sybiraków i Weteranów na tradycyjnym 
opłatku, który poprzedziła Msza św. w kościele śś. Mikołaja  
i Stanisława bpa. Na ręce prezes Zofii Garczyńskiej przekazał 
najlepsze życzenia, zdrowia oraz wytrwałości w codziennej 
pracy dla wszystkich zaangażowanych w działaność Związku.

Związek Sybiraków i Weteranów

Spotkanie opłatkowe poprzedziła Msza św. w kościele pw. śś. 
Mikołaja i Stanisława bpa, której przewodniczył archiprezbi-
ter jarosławski ks. prałat Andrzej Surowiec, a homilię wygłosił 

ks. prałat Marian Rajchel. Modlono się w intencji Sybiraków zmar-
łych na dalekiej Syberii oraz za tych, którzy wrócili do Ojczyzny. 
Członkowie Związku oraz zaproszeni goście połamali się opłatkiem 
w kawiarence benedyktyńskiej. Najlepsze życzenia noworoczne 
przekazał także burmistrz miasta Andrzje Wyczawski.

Małgorzata Młynarska

przyniósł wiele dobrych inicjatyw - mówił burmistrz. Miniony, 2013 
r. z perspektywy związku zawodowego podsumował Szymon Waw-
rzyszko, przewodniczący ZR Ziemia Przemyska NSZZ „Solidarność". 

Monika Polita
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Kolędowanie  
Placówek Opiekuńczo 
-Wychowawczych
49 uczestników wystąpiło podczas tegorocznego X Przeglą-
du Kolęd i Pastorałek Placówek Opiekuńczo-Wychowaw-
czych Woj. Podkarpackiego. 14 stycznia 2014 r. na scenie 
Miejskiego Ośrodka Kultury w kolędowym repertuarze za-
prezentowali się nie tylko mali uczestnicy, ale również ich 
opiekunowie. 

Jury jubileuszowego przeglądu w składzie: Anna Szałaśna - et-
nomuzykolog, Stanisław Kucab - nauczyciel muzyki, Elżbie-
ta Dąbrowska - dyrektor Państwowej Szkoły Muzycznej I st.  

w Jarosławiu oraz ks. Tadeusz Biały z Przemyśla, oceniło łącznie 49 
uczestników z 21 placówek. W sześciu kategoriach: przedszkolnej, 
uczniów szkół podstawowych, gimnazjalistów, uczniów szkół śred-
nich, duetów oraz opiekunów jury przyznało następujące nagrody:  
I kategoria: I miejsce - Kamila Śliwa, Kinga Śliwa (Dom Dziecka w Jaro-
sławiu), Przemysław Walot (Dom dla dzieci „Mieszko" w Rzeszowie), 
Kamil Dziepak (Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Rzeszowie). 

II kategoria: I miejsce - Klaudia Filip (Dom Dziecka w Krośnie), 
Wiktoria Dąbrowska (Dom Dziecka w Stalowej Woli), Sebastian 
Dziopak (Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Rzeszowie);  
II miejsce - Anna Dudło (Dom Dziecka w Strzyżowie), Anita Dra-
gan (Katolicka Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Łące);  
III miejsce - Nilola Lipska (TPD Jarosław). III kategoria: I miejsce 
- Monika Burdzel (Rodzinny Dom Dziecka w Tarnobrzegu), Mał-
gorzata Burdzel (Rodzinny Dom Dziecka w Tarnobrzegu), Daria 
Mortka (Rodzinny Dom Dziecka w Brzozowie); II miejsce - Bar-
bara Marmol (Rodzinny Dom Dziecka w Widaczu), Daniel Cicirko 
(Świetlaica Socjoteraupetyczna w Jarosławiu), Ksena Dubis (Dom 
Dziecka w Krośnie); III miejsce - Mateusz Walko (Dom Dziecka  
w Widaczu), Edyta Wickowska (Dom Dziecka w Wolicy). IV ka-
tegoria: I miejsce - Justyna Olak (Dom Dziecka w Żyznowie);  
II miejsce - Gabriela Mazur (Dom Dziecka w Sanoku); III miejsce 
- Sabina Kąpińska (Dom Dziecka w Nowej Sarzynie). V katego-
ria: I miejsce - Katarzyna Bednarz i Magdalena Marek (Świetlica 
Socjoterapeutyczna w Jarosławiu); II miejsce - Łukasz Kowalski  
i Szymon Żołądź (Dom Dziecka w Jarosławiu), Daria Mortka i Bar-
tek Przystasz (Rodzinny Dom Dziecka w Brzozowie). VI kategoria. 
Wyróżnienia: Barbara Argasińska, Halina Kupczak (Dom Dziecka 
Jarosław), Paweł Pajda (Dom dla Dzieci i Młodzieży „Maciek"  
w Przemyślu), Ewa Bator Rokita (Dom Dziecka Strzyżów), Józef 
Halka (Rodzinny Dom Dziecka Brzozów). Nagrodę Publiczno-
ści otrzymał Daniel Cicirko ze Świetlicy Socjoterapeutycznej im 
A. Jenke w Jarosławiu. Organizatorem przedsięwzięcia był Dom 
Dziecka w Jarosławiu, reprezentowany przez dyrektor placówki, 
Małgorzatę Foryś. 

Małgorzata Młynarska

dr Elżbieta Drążek Barcik i ks. dr Tadeusz Bratkowski z Wydziału 
Muzyki Uniwersytetu Rzeszowski oraz Jadwiga Nowosiad, chór-
mistrz PSM w Jarosławiu wybrała najlepszych. W koncercie ga-
lowym uczestniczył zastępca burmistrza Stanisław Misiąg, który 
wręczył również nagrody dla najlepszych wykonawców. Laureaci 
XIX Ogólnopolskiego Festiwalu Kolęd i Pastorałek: Wykonawcy 
z gimnazjów/Soliści: I nagroda - Anna Białoń - Przemyśl, II na-
groda - Maria Socha - Rzeszów, II nagroda ex aequo Aleksandra 
Stawarz  - Rzeszów. Zespoły: I  nagroda - Zespół Chesse Band - 
Przemyśl. Wykonawcy ze szkół ponadgimnazjalnych/Soliści: I na-
groda - Izabela Skrzypek - Wiązownica, II nagroda Katarzyna Mo-
tyka - Przeworsk, II nagroda ex aequo Aldona Mikoś - Łowce, III 
nagroda Weronika Cichocka - Przemyśl. Zespoły: przyznano tylko 
wyróżnienie Zespół Mega - Przemyśl. Wykonawcy dorośli /Soliści: 
I nagroda Dagmara Moskwa - Cząstkowice, II nagroda - Milena 
Czarny - Przeworsk. Zespoły: I nagroda -  Ludowy Zespół Śpiewa-
czy Aleksandrowiacy - Aleksandrów. 

Monika Polita
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„Nie bójcie się, nie trwóżcie się, nie jesteście sami… 
Waldemara Mikołowicza opowieść o stanie wojennym 
w Jarosławiu” taki tytuł nosi reportaż filmowy, który 
został zauważony i doceniony przez jury Fundacji Od-
powiedzialność Obywatelska. Film otrzymał III nagrodę  
w Polsce, powstał w ramach akcji „Młodzi Pamiętają”. 

Reportaż przygotowali uczniowie klasy III b Publicznego 
Gimnazjum nr 3 w Jarosławiu: Aleksandra Maziarek, Łu-
kasz Podolec, Paweł Piątek, Radek Stasienko pod kierun-

kiem Anny Stec i Krzysztofa Kubaszka. Materiały wykorzystane 
w filmie pochodzą ze zbiorów prywatnych Waldemara Mikoło-
wicza i w głównej mierze z wywiadu z nim przeprowadzonego 
oraz archiwum szkoły, „Biuletynu Informacyjnego Miasta Jaro-
sławia" i relacji gości honorowych uczestniczących w szkolnych 
obchodach rocznic stanu wojennego. Głównym celem konkursu 
było przypomnienie wydarzeń stanu wojennego, wzbudzenie 
refleksji nad całym okresem PRL-u, promowanie postaw patrio-
tycznych oraz idei wolnościowych wśród młodego pokolenia. 
Konkurs ukazał jarosławian, którzy czynnie włączyli się w ruch 
solidarnościowy w 80. latach. Wśród mieszkańców Jarosławia 
są ludzie, którzy swoje życie poświęcili Ojczyźnie oraz walce 
o wolność i prawdę. Człowiekiem, który jest niewątpliwie bo-
haterem tamtych czasów, nie tylko o zasięgu lokalnym, ale też 
ogólnopolskim, jest Waldemar Mikołowicz - działacz „Solidar-
ności", internowany w stanie wojennym.

IKS

Reportaż filmowy gimnazjalistów

W Publicznym Gimnazjum nr 3 już po raz drugi obchodzony 
był Tydzień Świadomości Dysleksji. Temat dysleksji jest bli-
ski szkole – w jej murach funkcjonuje klasa dla uczniów ze 
specyficznymi trudnościami w nauce. 

Tydzień poświęcony 

dysleksji

W dniach 10-14 lutego w ramach Tygodnia Świadomości 
Dysleksji w szkole odbyło się szereg spotkań, warszta-
tów i konkursów. Wiedza o tym, czym jest dysleksja po-

trzebna jest nie tylko nauczycielom, ale również rodzicom dlatego 
na wybrane spotkania zaproszeni zostali właśnie rodzice. Uczest-
niczyli oni w warsztatach ,,Jestem rodzicem dziecka  z dysleksją- 
pomoc i wsparcie  w domu". Warsztaty poprzedziła prelekcja na 
temat dysleksji, paradoksów i mitów wokół niej. Jadwiga Baran-
Mazurkiewicz z Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej prowadziła 
indywidualne konsultacje dla rodziców. Swoją wiedzą i doświad-
czeniem dzieliła się również  z nauczycielami, uczestniczącymi  
w warsztatach ,,Jak współpracować z rodzicami dzieci, mający-
mi trudności  w uczeniu". Zainteresowani uczniowie wzięli udział  
w warsztatach ,,Techniki skutecznego uczenia się i łatwego zapamię-
tywania wiadomości" prowadzonych przez nauczycieli terapeutów. 
Dysleksja nie zamyka drzwi do sukcesu przed ludźmi pracowitymi 

Już po raz jedenasty nauczyciele i uczniowie Publicznego 
Gimnazjum nr 2 w Jarosławiu organizują akcję charytatyw-
ną „Dzieci Dzieciom Wielkanocny Dar Serca", nad którą pa-
tronat objął m.in. burmistrz Andrzej Wyczawski. Zebrane 
produkty w dniach 24-28 marca br. zostaną rozdzielone do 
jarosławskich świetlic środowiskowych. 

Dobro  
zawsze powraca

Podobnie jak w latach ubiegłych zwracamy się z prośbą do 
mieszkańców Jarosławia i okolic w tym także właścicieli firm 
prywatnych, o przekazywanie  w dniach 24-28 marca 2014 

r. do placówek oświatowych (szkół i przedszkoli) żywności trwałej  
i  przyborów szkolnych. Dodatkowo będzie taka możliwość 28 mar-
ca w godz. 10.00-15.00 w Publicznym Gimnazjum nr 2, przy ul. Jana 
Pawła II 26. Zebrane produkty zostaną rozdzielone do jarosław-
skich świetlic środowiskowych. - Ubóstwo zatacza coraz szersze 
kręgi i potrzebujących dzieci jest coraz więcej. Dlatego nie bądźmy 
obojętni i podzielmy się tym, co mamy. Pamiętajmy, dobro zawsze 
powraca - apelują Organizatorzy akcji. Przedsięwzięcie wspierają: 
Burmistrz Miasta Jarosławia, Podkarpacki Kurator Oświaty, Staro-
sta Jarosławski, Prezes Towarzystwa Przyjaciół Dzieci.

Małgorzata Młynarska

i pragnącymi realizować swoje pasje i marzenia. Na konkurs lite-
racki  ,,Kapsułą czasu do roku ..." napłynęło wiele interesujących 
prac autorstwa uczniów z dysleksją. Uczniowie ci w fantastyczny 
sposób potrafią uruchomić swoją wyobraźnię i zabłysnąć wśród 
rówieśników, czemu dali wyraz podczas prezentacji prototypów 
wynalazków przygotowanych na  konkurs ,,Świeć jak Edison!". Pod-
czas Tygodnia Świadomości Dysleksji odbyło się również dyktando 
,,Wziąć byka za rogi", w którym uczestniczyli gimnazjaliści, na co 
dzień ćwiczący poprawną pisownię, realizując Program Edukacyj-
no - Terapeutyczny Ortograffiti.    

IKS

„Dzieci Dzieciom Wielkanocny Dar Serca”
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Elektroniczne Centrum  

Aktywizacji  
Młodzieży
Ochotnicze Hufce Pracy uruchomiły Elektroniczne Cen-
trum Aktywizacji Młodzieży - platformę kompleksowego 
wsparcia młodzieży w procesie wejścia na rynek pracy.

Celem ECAM jest pomoc młodzieży w funkcjonowaniu 
na rynku pracy oraz w życiu społecznym poprzez udo-
stępnianie informacji o ofercie Ochotniczych Hufców 

Pracy, w szczególności z zakresu doradztwa zawodowego, 
pośrednictwa pracy, realizowanych projektów dla młodzie-
ży oraz szeroko pojętych usług edukacyjnych. Pod numerem 
kontaktowym 19 524 od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 
-18.00 konsultanci udzielają informacji na temat usług świad-
czonych przez OHP. Równolegle, pod adresem www.ecam.
ohp.pl funkcjonuje serwis internetowy, który oprócz bieżą-
cych informacji dotyczących realizowanych usług zawiera 

Sukcesy Plastra
Od trzech lat na scenie MOK w Jarosławiu można oglą-
dać monodram pt. „Na zawsze” w wykonaniu aktorki 
teatru Plaster Moniki Siary. Sztuka ta została zauważona 
podczas Biesiady Teatralnej w Horyńcu-Zdroju. Aktorka 
wraz z reżyserem – Pawłem Sroką, byli również w Kiel-
cach, na specjalne zaproszenie Teatru Zbożowego. 

Na przełomie stycznia i lutego 2014 r. spektakl został 
zagrany dwukrotnie na XXXV Horynieckiej Biesiadzie 
Teatralnej. Wizyta w Kielcach, z kolei związana była  

z organizowanym przez Teatr Zbożowy Dniem Pamięci o Ofia-
rach Holokaustu. Głównym punktem był spektakl wystawiony 
przez Jarosławian. „Na zawsze” będzie także można obejrzeć 29 
kwietnia na deskach teatru MDK w Stalowej Woli, gdzie spek-
takl zaproszony został przez organizatorów Stalowowolskich 
Zderzeń Teatralnych. Monodram „Na zawsze" jest zapisem 
wspomnień Romy Ligockiej, która jako 6-letnia dziewczynka 
przeżyła koszmar krakowskiego getta.  Reżyser zderzył tu prze-
życia dziecka z czasów zagłady z podróżą Alicji do Krainy Cza-
rów. Jeden i drugi świat wydaje się tak samo nierealny. 

IKS

Uczennica SP 10 
nagrodzona

Szkoła Podstawowa nr 10 im. Wojska Polskiego w Jarosła-
wiu po raz drugi uroczyście obchodziła Narodowy Dzień Pa-
mięci „Żołnierzy Wyklętych”. W tygodniu poprzedzającym 
święto przeprowadzono lekcje wychowawcze, uczniowie 
wzięli też udział w konkursie plastycznym zorganizowanym 
przez Białołęcki Ośrodek Kultury. III miejsce otrzymała 
Amelia Świst z klasy V d. 

Przed obchodami „Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklę-
tych", w Szkole Podstawowej nr 10 organizowane były lekcje wy-
chowawcze na temat  polskiego powojennego podziemia niepod-
ległościowego i antykomunistycznego. „Żołnierze niezłomni" byli 
też motywem przewodnim konkursu plastycznego ogłoszonego 
przez Białołęcki Ośrodek Kultury. III miejsce zdobyła w nim Amelia 
Świst - uczennica Szkoły Podstawowej  nr 10 za pracę „Pozostali w 
pamięci". Gratulujemy! 

Małgorzata Młynarska

publikacje związane z problematyką edukacji i wychowania 
oraz rynku pracy dla młodzieży. Umożliwia również kontakt  
z konsultantami za pośrednictwem formularzy e-mailowych. 
W przypadku jakichkolwiek pytań osobami do kontaktu są: 
Maciej Kraskiewicz, tel. 85 748 16 24, e-mail: m.kraskiewicz@
ecam.ohp.pl; Radosław Czarkowski, tel. 85 748 16 25.

Małgorzata Młynarska

FO
T.

 A
RC

HI
W

U
M

 M
O

K



  Nr 1/2014 • Biuletyn Informacyjny Miasta Jarosławia • www.jaroslaw.pl/biuletyn26

Turniej im. Mariana Lotycza  
Resovia Rzeszów wygrała XIX Turniej im. Mariana Lotycza, 
rozgrywany w jarosławskiej hali MOSiR. Na drugim miej-
scu uplasował się zespół JKS-u Jarosław. Imprezę uroczy-
ście otworzył zastępca burmistrza Bogdan Wołoszyn. 

Najlepszym zawodnikiem turnieju wybrano Andrija Nyka-
nowicza, natomiast królem strzelców (8 goli) został Michał 
Ogrodnik. Za najlepszego bramkarza uznano Jacka Grocha 

z Wólczanki Wólka Pełkińska. Organizatorzy zaprosili na turniej Pa-
tryka Graba - niepełnosprawnego kibica, będącego posiadaczem 
jednej z największych w kraju kolekcji szalików piłkarskich. Wyniki: 
Wólczanka Wólka Pełkińska - Resovia Rzeszów 2:1; JKS 1909 Jaro-
sław - Stal Sanok 3:1; Wólczanka - Avia Świdnik 5:3; Resovia - Stal 
6:4; JKS - Avia 7:4; Stal - Wólczanka 2:2; Resovia - Avia 7:2; JKS 
- Wólczanka 7:5; Stal - Avia 2:1; Resovia - JKS 8:2. Kolejność: 1. 
Resovia Rzeszów 4 - 9 - 22:10; 2. JKS 1909 Jarosław 4 - 9 - 19:18; 3. 
Wólczanka Stal-Systems 4 - 7 - 14:13; 4. Stal Sanok 4 - 4 - 9:12; 5. 
Avia Świdnik 4 4 - 0 - 10:21. 

Tomasz Strzębała

Zimowisko PG nr 1
Ferie zimowe już dawno za nami. W trakcie przerwy od na-
uki uczniowie z Publicznego Gimnazjum nr 1 im. św. Królo-
wej Jadwigi w Jarosławiu mogli skorzystać z zorganizowa-
nego dla nich zimowiska. 

W zimowisku, które odbyło się w dniach 20-24 stycznia 2014 
r. wzięło udział ok. 70 uczniów Publicznego Gimnazjum nr 
1. Dzieci mogły odpocząć po trudach nauki i podsumowa-

niu pierwszego semestru. W każdy dzień były organizowane różnorod-
ne atrakcje. Wszystko to było możliwe dzięki wsparciu finansowemu 
Burmistrza Miasta Jarosławia, jak też nauczycielom, którzy charyta-
tywnie podjęli się organizacji i pełnienia roli opiekunów. Młodzież 
spędziła ten czas aktywnie, spalała kalorie na lodzie, zmagała się w 

rozgrywkach piłki ręcznej i siatkowej, sko-
rzystała również z możliwości nowoczesnej 
biblioteki miejskiej. Uczestnicy zimowiska 
w zmodernizowanym kinie „Ikar" mogli 
skorzystać z dowolnego repertuaru na ży-
czenie oraz oglądać filmy w formacie 3D. 
Podczas ferii zimowych nie mogło zabrak-
nąć także kuligu, w połączeniu z ogniskiem 
i pieczeniem kiełbasek. Koordynatorem 
zimowiska był Dariusz Noga, nauczyciel z 
PG 1. W trakcie ferii uczniowie uczestni-
czyli również w jednodniowym wyjeździe 
do Ustrzyk Dolnych na stok „Gromadzyń", 
gdzie pod okiem profesjonalnych instruk-
torów poznawali tajniki jazdy na nartach. 
Następnie samodzielnie doskonalili naby-
te umiejętności na wszystkich dostępnych 
wyciągach pod czujnym okiem opiekunów, 
Olafa Pokrywki i Roberta Szmuca. 

IKS

Ferie w MOK 
Aby przegonić nudę, która czasami doskwiera dzieciom w 
trakcie ferii, Miejski Ośrodek Kultury zorganizował zajęcia 
dla najmłodszych mieszkańców naszego miasta, a wśród 
nich zajęcia taneczne, plastyczne i teatralne. 

W trakcie dwutygodniowych ferii dzieci mogły uczestniczyć 
w zajęciach zorganizowanych specjalnie dla nich przez in-
struktorów MOK. Odbyły się między innymi „Warsztaty kre-

atywne", których uczestnicy mieli za zadanie wymyślenie i wykonanie 
autorskich ozdób karnawałowych, masek i czapek. „ABC Fotografii" to 
zajęcia, w ramach których najmłodsi spotkali się z fotografem Krzysz-
tofem Mrukiem, by poznać tajniki sztuki fotografowania. Odbyły się 
również zajęcia  „W czarodziejskim kręgu", a w ramach nich: zabawy, 
quizy i konkursy. Nie zabrakło też atrakcji dla miłośników tańca i teatru, 
„Ferie taneczne" i „Zabawa w Teatr dla dzieci", to zajęcia zorganizowa-
ne właśnie dla nich. 

Monika Polita
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