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Z okazji Świąt Wielkanocnych, pełnych zadumy i refleksji,  
życzymy wszystkim Mieszkańcom Jarosławia  

oraz Ziemi Jarosławskiej wiary, nadziei i miłości. 
Niech te świąteczne dni upłyną Państwu  

w rodzinnej atmosferze,  
wśród swoich najbliższych. 

Składamy życzenia zdrowia, wszelkiej pomyślności, 
oddechu od pogoni dnia codziennego  

a także wiosennego optymizmu i radości.

Burmistrz  
Miasta Jarosławia 

Andrzej Wyczawski

Przewodniczący  
Rady Miasta Jarosławia

Jarosław Pagacz
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Jadwiga Nowosiad, chórmistrzyni, nauczyciel w Pań-
stwowej Szkole Muzycznej im. Fryderyka Chopina ode-
brała 24 marca złotą odznakę „Za Zasługi Dla Miasta Ja-
rosławia”. 

Jadwiga Nowosiad jest nauczycielem dyplomowanym posiada-
jącym 38 letni staż pracy pedagogicznej. Uczy przedmiotów 
teoretycznych w Państwowej Szkole Muzycznej w Jarosławiu, 

a prowadzony przez nią chór szkolny uzyskuje czołowe lokaty  
w konkursach regionalnych, bierze również udział w oprawach ar-
tystycznych imprez miejskich, reprezentuje nasze miasto poza gra-
nicami kraju. Pani Jadwiga odnosi ponadto sukcesy, jako nauczy-
ciel kształcenia słuchu i audycji muzycznych. 8 października 2013 r. 
otrzymała od Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego odznakę 
honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej". Uchwała w sprawie 
przyznania Jadwidze Nowosiad odznaki „Za Zasługi Dla Miasta Ja-
rosławia" podjęta została przez Radę Miasta 25 listopada ub.r. W 
treści uchwały czytamy: „Nadaje się złotą odznakę (...) w uznaniu 
zasług za wieloletnia pracę pedagogiczną i rozwijanie talentu mu-
zycznego wśród dzieci i młodzieży oraz osobiste zaangażowanie w 
rozwój kultury na terenie miasta". - Jest mi niezmiernie miło, jako 
Jarosławiance, przyjąć to zaszczytne odznaczenie za moją pracę w 
tym mieście - mówiła tuż po odebraniu wyróżnienia Pani Jadwiga. 

Monika Polita

Chórmistrzyni  
zasłużoną dla Miasta

Od informacji Stanisława Słoty, dyrektora Miejskiego 
Ośrodka Pomocy Społecznej dotyczącej rozwiązywania 
problemów społecznych na terenie Jarosławia rozpoczę-
ła się sesja Rady Miasta, 24 marca br. 

Pierwszy z przegłosowanych projektów uchwał dotyczył usta-
nowienia roku 2014 „ Rokiem bł. Michała Czartoryskiego 
OP", w tym roku bowiem przypada 70. rocznica męczeńskiej 

śmierci i 15. rocznica bestyfikacji patrona Jarosławia. Przyjęty zo-
stał ponadto wieloletni program osłonowy w zakresie dożywiania 
dzieci i młodzieży zamieszkałych w naszym mieście, dzięki któremu 
możliwe będzie udzielenie pomocy w formie posiłku na ich własną 
prośbę, zgłoszoną dyrektorowi szkoły lub przedszkola bez koniecz-
ności przeprowadzenia wywiadu środowiskowego.  Strategicznym 
celem Programu jest ograniczenie zjawiska niedożywienia dzie-
ci i młodzieży z rodzin o niskich dochodach lub znajdujących się  
w trudnej sytuacji. 
Na sesji został przyjęty również projekt uchwały, dotyczący wpro-
wadzenia „Jarosławskiej Karty Dużej Rodziny". Program stanowi 
bardzo ważny element polityki społecznej realizowanej przez Mia-
sto, adresowany do rodzin posiadających troje i więcej dzieci, ma 
na celu wsparcie rodzin wielodzietnych przez wprowadzenie zna-
czących zniżek i ulg w różnych sferach życia.
Wprowadzono kilka zmian w budżecie miasta. Zwiększono dotację 
podmiotową dla Centrum Kultury i Promocji o 80 tys. zł. Wszyst-
ko za sprawą dofinasowania jakie placówka otrzymała od Ministra 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego, z programu „Rozwój infrastruk-
tury kultury". W ramach programu jednostka dostała środki na za-
kup małej estrady oraz techniki estradowej (nagłośnienie i świa-
tło), dzięki czemu będzie mogła organizować plenerowe imprezy 
kulturalne i edukacyjne na wysokim poziomie, z wykorzystaniem 
profesjonalnego sprzętu. W oparciu o zakupiony sprzęt przewi-
dziano organizację cyklu imprez plenerowych w naszym mieście - 
w szczególności na Rynku, w Parku im. Baśki Puzon oraz na „Małym 
Rynku". Zrealizowanie projektu wymaga poniesienia dodatkowych 
wydatków, w związku z tym zwiększona dotacja z budżetu miasta. 
Natomiast 20 tys. zł, w ramach przeniesienia środków finansowych, 
zostanie przekazane na „Fundusz Wsparcia Policji", w celu sfinan-
sowania ponadnormatywnych patroli policji na terenie Jarosławia 
w 2014 r. Przegłosowano też kilka projektów uchwał dotyczących 
sprzedaży i wydzierżawienia nieruchomości. 

Monika Polita

63. sesja Rady Miasta
 24.03.2014
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Uchwałę w tej sprawie Rada Miasta Jarosławia podjęła 24 marca br. na 63. sesji RM. Tym samym zmianie uległa uchwała  
nr 438/XLII/2012 z dnia 26 listopada 2012 r.

Nr Granice obwodu głosowania
Siedziba  

Obwodowej Komisji 
Wyborczej

1

Ulice: plac Bóżnic, Brama Pełkińska, Cerkiewna, Cygańska Góra, Farna, 
Franciszkańska, księdza Bronisława Fili, Grodzka, Grunwaldzka, Jezuicka, 
Kasztelańska, prof. Franciszka Lei, Lubelska, Stanisława Ludkiewicza, Mały 
Rynek, Michalovska, plac Mickiewicza, Ogrodowa, Opolska, Ordynacka, 
Ormiańska, Ostrogskich, Przyrynek, Rynek, plac Skargi, Jana Sobieskiego, 
Spytka z Jarosławia, prof. Zbigniewa Strzeleckiego, plac Sybiraków, Świętego 
Ducha, Plac Świętego Michała, Świętojańska, Tatarska, Trybunalska, Wąska, 
Węgierska

Szkoła Podstawowa Nr 6
ul. Spytka z Jarosławia 2

2
Ulice: Adama Asnyka, Benedyktyńska, Fryderyka Chopina, Jarowa, 
Klasztorna, Marii Konopnickiej, Ignacego Kraszewskiego, Maurycego 
Mochnackiego, Panieńska, Pasieka, Pełkińska, Polna, Czesławy Puzon ps. 
„Baśka”, Sandomierska, Kornela Ujejskiego, Zgody, Zielona

Zespół Szkół Ogólnokształcących 
ul. Ignacego Kraszewskiego 39

3
Ulice: Blichowa, Boczna Okrzei, Dojazdowa, Jasna, Misztale, Na Blichu, 
Stefana Okrzei, Podgórze, Podzamcze, Przygrodzie, Rybacka, Sąsiedzka, 
Społeczna, Starosanowa, Hetmana Jana Tarnowskiego, Wodna, Zwierzyniec, 
Zwierzyniecka

Przedsiębiorstwo Wodociągów  
i Kanalizacji  Sp. z o.o.

ul. Hetmana Jana  
Tarnowskiego 28

4

Ulice: Boczna Garbarze, Boczna Sanowa, Profesora Tadeusza Broniewskiego, 
Jana Długosza, Flisacka, Aleksandra Fredry, Garbarze, Jana Harlendera, 
Wiesława Kielara, Stanisława Kopystyńskiego, Czesława Miłosza,  Nad 
Sanem, Sanowa, Ustronie, Wiśniowa, Walerego Wróblewskiego, Zamkowa, 
Zduńska

Miejski Zakład Komunikacji  
Sp z o.o. 

ul. Zamkowa 1

5
Ulice: Stanisława Galika, Piekarska, Józefa Poniatowskiego, Generała 
Władysława Eugeniusza Sikorskiego, Juliusza Słowackiego, plac im. 
Więźniów Oświęcimia

Zespół Szkół Budowlanych  
i Ogólnokształcących  

ul. Józefa Poniatowskiego 23

6 Ulice: Kazimierza Gottfrieda, Królowej Jadwigi, księdza Mieczysława 
Lisińskiego, 3-go Maja nieparzyste 1-47, parzyste 2-78, Przemyska

Publiczne Gimnazjum Nr 1  
ul. 3-go Maja 30

7 Osiedla: Osiedle Braci Prośbów, Osiedle Mikołaja Kopernika
Szkoła Podstawowa Nr 10

os. Słoneczne 7

8

Ulice: Gen. Józefa Chłopickiego, Leona Czechowskiego, Osiedle im. 
Waleriana Kalinki, 29-go Listopada, Legionów, Ludwika Nabielaka, Lidii 
Nartowskiej, Mieczysława Orłowicza, Ignacego Jana Paderewskiego, Osiedle 
im. Wojska Polskiego, Władysława Reymonta, Gen. Jana Skrzyneckiego, 
Wilsona, Plac Wolności, Zygmunta Zielińskiego

Zespół Placówek Oświatowo-
Wychowawczych 

ul.  Władysława Reymonta 1

9 Osiedla: Osiedle 1000-lecia, Słoneczne Miejskie Przedszkole Nr 8  
os. Słoneczne 6

10 Osiedle Kombatantów

Miejskie Przedszkole Nr 10 
 os. Kombatantów 22 

Numery i granice obwodów głosowania oraz siedziby 
obwodowych komisji wyborczych 

utworzonych na terenie Miasta Jarosławia dla przeprowadzenia głosowania w wyborach posłów  
do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na 25 maja 2014 r.  
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11

Ulice: Basztowa, Budowlanych, Dziewiarska, prof. Mieczysława 
Gębarowicza, Głęboka, 3-go Maja nieparzyste od 49 do końca i parzyste od 
80 do końca, Morawska, Osiedle Niepodległości, Przyklasztorna, Na Skarpie, 
Boczna Słonecznej, Słoneczna, Spółdzielcza, Stanisława Stojałowskiego, 
Włókiennicza, Zbożowa, Żołnierska

Miejskie Przedszkole Nr 10  
os. Kombatantów 22  

12

Ulice: Hetmana Jana Karola Chodkiewicza, Drużyniecka, Kazimierza 
Drzymały, Elektrowniana, Władysława Jagiełły, Krakusa, Leśna, Ludowa, 
Łączności, Władysława Łokietka, Mieszka I, Władysława Orkana, Elizy 
Orzeszkowej, Piastów, Popiela, Pruchnicka, Przyjaźni, Strzelecka, 
Romualda Traugutta, Wandy, Generała Wacława Wieczorkiewicza, Wiejska, 
Wolna

Zespół Szkół im. Jana Pawła II
ul. Romualda Traugutta 15

13
Ulice: Stefana Batorego, Chmielna, Bolesława Chrobrego, Artura Grottgera, 
Juliusza Kossaka, Kosynierska, Krótka, Bolesława Limanowskiego, Jana 
Mączyńskiego, Przemysłowa, Lucjana Siemieńskiego, Ludwika Solskiego, 
Gen. Józefa Sowińskiego, Senatora Tadeusza Ulmy, Kazimierza Wielkiego

Zespół Szkół im. Jana Pawła II
ul. Romualda Traugutta 15

14
Ulice: Gen. Józefa Bema, Cmentarna, Stefana Czarnieckiego, Wojciecha 
Głowackiego, Prof. Adama Grucy, Osiedle Jagiellonów, Jana Kasprowicza, 
Jana Matejki, Gabriela Narutowicza, im. Jana Pawła II, Henryka 
Sienkiewicza, Stanisława Wyspiańskiego

Szkoła Podstawowa Nr 11
ul. Ignacego Kraszewskiego 1

15 Ulice: Plac Inwalidów Wojennych, Jana Kilińskiego, księdza Jakuba Makary, 
Osiedle im. Gen. Kazimierza Pułaskiego, Reformacka, im. Marii Turzańskiej

Publiczne Gimnazjum Nr 2 
ul. Jana Pawła II 26

16 Ulice: Gen. Henryka Dąbrowskiego, Jana Dobrzańskiego, Konfederacka, 
Tadeusza Kościuszki, Racławicka, Osiedle im. Wincentego Witosa

Ośrodek Rehabilitacyjno-
Edukacyjno-Wychowawczy

os. im. Wincentego Witosa 18

17 Pasaż Poety Jerzego Hordyńskiego, Osiedle im. Armii Krajowej
Szkoła Podstawowa Nr 4

ul. Żeromskiego 4

18
Ulice: Dr. Władysława Bandurskiego, Harcerska, Joachima Lelewela, 
Osiedle imienia Marszałka Józefa Piłsudskiego, Raszyńska, Aleja im. 
pułkownika Wojciecha Szczepańskiego, Żeromskiego

Zespół Szkół Ogólnokształcących 
ul. Ignacego Kraszewskiego 39

19

Ulice: Boczna Szczytniańskiej, Brzostków, Cegielniana, Podpułkownika 
Tadeusza Danilewicza, Dominikańska, Grochowska, Jana Kochanowskiego, 
Stanisława Konarskiego, Zbyszka Kopcia, Krakowska, Zygmunta 
Krasińskiego, Krzyżowe Drogi, Lotników, Aleksandra Morgenbessera, 
Pawłosiowska, Mikołaja Reja, kpt. Jana Schrama, Franciszka 
Siarczyńskiego, Powstania Styczniowego, Szczytniańska

Specjalny Ośrodek  
Szkolno- Wychowawczy 

ul. im. Jana Pawła II 30

20
Ulice: Górnoleżajska, Grodziszczańska, Burmistrza Stanisława Hajnusa, 
Anny Jenke, Romana Koby, Kruhel Pawłosiowski, Kruhel Pełkiński, 
Pogodna, Różana, im. Kazimierza Skarbowskiego, Zacisze

Miejskie Przedszkole nr 12 
Aleja im. pułkownika Wojciecha 

Szczepańskiego 2

21
Ulice: Akacjowa, Batalionów Chłopskich, Brodowicze, Dolnoleżajska, 
Kamienna, Kolaniki, Kulkowa, Lipowa, Łazy Kostkowskie, Łąkowa, 
Burmistrza Jerzego Matusza, Piaskowa, Rajska, Stawki, Żwirowa

Szkoła Podstawowa Nr 7  
ul. Dolnoleżajska 16

22 Obwód odrębny
Centrum Opieki Medycznej  

ul. 3-go Maja 70

23 Obwód odrębny
Specjalistyczny Psychiatryczny 

ZOZ, ul. Tadeusza Kościuszki 18

LEGENDA:
- lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych 

- komisja wyznaczona dla celów głosowania korespondencyjnego
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Wykaz miejsc na terenie Jarosławia,  
przeznaczonych na bezpłatne  

umieszczanie:

I. Urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów 
wyborczych na tablicach ogłoszeń:

- MOK przy ul. Pruchnickiej (obok PWSTE)
- Zakładu Oczyszczania Miasta przy ul. Racławickiej 24

na górnych częściach słupów ogłoszeniowych Miejskiego 
Ośrodka Kultury zlokalizowanych przy: 

Rynek (przy kamienicy Rynek 6)
PKP (postój taksówek)
ul. Traugutta (obok Zespołu Szkół im. Jana Pawła II)
ul. Grunwaldzka (obok Sanepidu)
ul. Jana Pawła II (obok Domu Handlowego PSS)
os. Pułaskiego (obok sklepu Delikatesy Teresa)
ul. Poniatowskiego, ul. Tarnowskiego (obok ZSEiO)
os. Kombatantów

na powierzchni reklamowej 10 autobusów linii miejskiej MZK

w gablotach reklamowych wiat przystankowych zlokalizowa-
nych przy: ul. Galika, Krakowskiej, 3-go Maja

II. Urzędowych obwieszczeń wyborczych na tablicach infor-
macyjnych wewnątrz budynków: 
MOPS przy ul. Poniatowskiego 57
PWiK przy ul. Tarnowskiego 28
PGKiM przy ul. Przemyskiej 15
Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. księdza Jakuba Makary 1
Urzędu Miasta Jarosławia przy ul. Rynek 1 i Rynek 6

w oknach i witrynach wystawowych lokali użytkowych: 
os. Witosa 2, Miejska Biblioteka Publiczna Filia Nr 2 
os. Kopernika 5, Miejska Biblioteka Publiczna Filia Nr 4
ul. Słowackiego 4, 9 i 15
ul. Grunwaldzka 16 i 18
ul. Grodzka 16 i 17, Rynek 2 i 10, os. Jagiellonów 1

Plakaty wyborcze komitetów wyborczych w celu umieszcza-
nia w miejscach wskazanych w niniejszym zarządzeniu, należy 
przekazywać do administratorów właściwych tablic, słupów 
ogłoszeniowych bądź lokali użytkowych.

ZARZĄDZENIE 58/2014 Burmistrza Miasta Jarosławia z dnia 13 marca 2014 r. w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczo-
nych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych.

Chcesz usunąć azbest? 

Informacja dla właścicieli nieruchomości, dotycząca naboru wniosków o przyznanie usługi w zakresie usuwania 
wyrobów zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie Gminy Miejskiej Jarosław. 

Gmina Miejska Jarosław przygotowuje wniosek o dotację 
ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środo-
wiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie, na realizację 

w 2014 r. zadania związanego z usuwaniem wyrobów zawiera-
jących azbest. 

Dotacją mogą zostać objęte zadania z zakresu: demontażu, 
transportu i unieszkodliwienia wyrobów  zawierających  azbest,  
ujęte w „Programie usuwania wyrobów zawierających azbest  
z terenu miasta Jarosławia wraz ze szczegółową inwentaryza-
cją", z nieruchomości położonych na terenie Gminy Miejskiej 
Jarosław, których właścicielami są osoby fizyczne. 
Po otrzymaniu dotacji, zostanie wyłoniony wykonawca, który 
na podstawie umowy z Gminą będzie dokonywał demontażu 

Nabór wniosków do 15 kwietnia

i usuwania wyrobów zawierających azbest ze zgłoszonych nie-
ruchomości. 

Realizacja zadania planowana jest w III i IV kwartale 2014 r. 

Zainteresowane osoby, które chciałyby zgodnie z przepisami 
ochrony środowiska usunąć ze swoich nieruchomości wyroby 
zawierające azbest, mogą w terminie do 15 kwietnia 2014 r. 
składać wnioski o przyznanie usługi w zakresie usuwania wy-
robów zawierających azbest wraz z wymaganymi załącznikami, 
w Wydziale Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Jarosławia, 
przy ul. Cerkiewnej 3, pokój nr 3, od poniedziałku do piątku 
w godz. 7.30-15.30. 

Druk wniosku można pobrać  
w Wydziale Ochrony Środowiska 
Urzędu Miasta Jarosławia,  
ul. Cerkiewna 3, pokój nr 3 (parter) 
lub ze strony internetowej www.
jaroslaw.pl/aktualnosci-wydarze-
nia/id4030,Chcesz-usunac-azbest-
Nabor-wnioskow-do-15-kwietnia.
html 
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Na ostatniej sesji Rady Miasta została przy-
jęta uchwała dotycząca Jarosławskiej Karty 
Dużej Rodziny. Skąd taki pomysł?

Ta inicjatywa ma być wsparciem dla rodzin 
wielodzietnych. Chcemy w rzeczywisty spo-
sób im pomóc, wprowadzając w życie idee 
polityki prorodzinnej. W tym konkretnym 
przypadku korzystamy z doświadczeń innych 
samorządów, tak by nasz program był sku-
teczny i autentycznie pomocny. Po przyjęciu 
uchwały przez Radę Miasta, dopracowujemy 
szczegóły, m.in. pełen katalog ulg i upraw-
nień. Już teraz mogę powiedzieć, że będzie 
to np. bezpłatny pobyt dziecka w miejskim 
żłobku do 10 godzin dziennie, dopłaty i zniż-
ki do biletów w MZK. Dajemy także moż-
liwość do korzystania z kompleksu MOSiR 
za symboliczną opłatą. Ale to nie wszystko. 
Katalog uprawnień w ramach Karty będzie  
o wiele większy (szczegóły str. 9 – przyp. 
red.). Wszystkie te udogodnienia maja na 
celu ułatwienie życia rodzin, które zdecydo-
wały się na trójkę i więcej dzieci, co w dzisiej-
szych czasach jest godne podziwu. 

Kolejną inicjatywą skierowaną bezpośred-
nio do mieszkańców jest „Ulica zdrowia”. 

Jest ona realizowana w ramach programu „Bezpieczny Ja-
rosław”. Chcemy, żeby jak najwięcej mieszkańców naszego 
miasta skorzystało z badań profilaktycznych. Wychodzimy do 
jarosławian bezpośrednio – nomen omen – na ulicę Grodzką 
i oferujemy bezpłatne usługi specjalistów. Jest to akcja cy-
kliczna, organizowana w każdy pierwszy wtorek miesiąca, aż 
do października. Pozyskaliśmy do niej kilka przychodni i zakła-
dów opieki zdrowotnej, nie tylko z Jarosławia, ale także Gorlic 
i Stalowej Woli. „Ulica zdrowia” została zaproponowana, bo 
poprzednie tego typu wydarzenia np. „Słuchobus” cieszyły się 
dużym powodzeniem wśród mieszkańców Jarosławia (od red. 
– szczegóły akcji na str. 20).

Troska o bezpieczeństwo, tym razem w nieco szerszym wyda-
niu, to zapewne przyczyna podpisania porozumienia z jaro-
sławską policją?

Już po raz kolejny zdecydowaliśmy się na zorganizowanie do-
datkowych patroli policyjnych na terenie Jarosławia, finanso-
wanych z budżetu miasta. Stosowne dokumenty podpisałem 
z komendantem Komendy Policji w Jarosławiu, mł. ins. Grze-
gorzem Śmiechem. Wyszedłem z założenia, że na bezpieczeń-
stwie nie można oszczędzać. Liczy się prewencja, ale także 
możliwość, jak najszybszego reagowania w niebezpiecznych sy-
tuacjach. Co ważne, te piesze patrole, będą kierowane w miej-

sca szczególnie zagrożone różnego rodza-
ju zagrożeniami. Wiem, że takie działanie 
jest skuteczne, bo podobne porozumienie 
realizowaliśmy z dobrym skutkiem, już  
w zeszłym roku.

Jarosław to miasto z aspiracjami tury-
stycznymi. Kolejnym elementem jest 
przygotowywane przejście podziemne 
na Rynku. Jak w tej chwili wygląda stan 
inwestycji?

W tej chwili trwają intensywne robo-
ty remontowo-budowlane. Ogłosiliśmy 
również przetarg na wyposażenie. Co 
najważniejsze praca idzie zgodnie z har-
monogramem. Wierzę, że będzie tak do 
końca i już w 2015 r. Jarosław zyska kolej-
ną turystyczną atrakcję przyciągającą do 
naszego miasta turystów z całej Polski, 
ale także Europy.

Ocenia się, że dużą szansą dla naszego 
miasta jest także „Miejski Obszar Funk-
cjonalny Jarosław-Przeworsk”. Dlacze-
go?

To nowy sposób wspierania rozwoju tery-
torialnego, dający możliwość współpracy 
samorządów różnych szczebli. Miasta 

i gminy, wchodzące w to przedsięwzięcie, będą mogły razem 
realizować projekty wychodząc poza swoje granice administra-
cyjne. Mówiąc prosto, to szansa na maksymalne wykorzysta-
nie wszystkich, wspólnych atutów współpracujących ze sobą 
samorządów. My chcemy wydać zdobyte środki m.in. na po-
prawę powiązań komunikacyjnych, budowę i remont dróg, ich 
oświetlenie. Wśród planowanych inwestycji jest także  uzbro-
jenie nowych terenów inwestycyjnych.

Na koniec rozmowy trochę bardziej świątecznie. 

Tak. Święta już za pasem. Najpierw czas Triduum Paschalnego, 
wyciszenia, duchowych rekolekcji. Bez tego nie da się zrozu-
mieć pełni Wielkiej Nocy. Potem rezurekcja i świętowanie pa-
miątki zmartwychwstania Jezusa Chrystusa. W tym roku święta 
przypadają, w piękny wiosenny czas. To dodaje im uroku. Ale 
oczywiście są także świąteczne porządki i krzątanie w kuchni. 
Myślę, że tak jak większość jarosławian, jestem tradycjonalistą, 
przynajmniej w sposobie spędzania Wielkanocy. Po świętach 
zapraszam z kolei na wydarzenia narodowe i kulturalne orga-
nizowane w naszym mieście. Święto Flagi, obchody 3 Maja, 
Wielka Majówka – to początek maja. Zaś podczas Dni Jarosła-
wia, wyjątkowa  niespodzianka – występ „Budki Suflera”, w ra-
mach ich ostatniej, pożegnalnej trasy koncertowej.

red.

Co nowego 
 w Jarosławiu...

WYWIAD

„Chcemy wspierać rodziny 
wielodzietne, myślimy  
o bezpieczeństwie i inwesty-
cjach w naszym mieście,  
ale nie zapominamy przy 
tym o kulturze i plenero-
wych atrakcjach ”

Z burmistrzem Andrzejem  
Wyczawskim rozmawiamy 
o najnowszych pomysłach  
i zadaniach realizowanych w 
Jarosławiu, m.in. Jarosławskiej 
Karcie Dużej Rodziny, „Ulicy 
zdrowia” oraz dodatkowych pa-
trolach policji.
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Wsparcie dla rodzin
 wielodzietnych

24 marca na 63. sesji Rady 
Miasta jednogłośnie został 
przyjęty projekt uchwały, 
dotyczący wprowadzenia 
„Jarosławskiej Karty Dużej 
Rodziny”. Program, którego 
inicjatorem jest Burmistrz 
Miasta ma na celu wsparcie 
rodzin wielodzietnych przez 
wprowadzenie znaczących 
zniżek i ulg w różnych  
sferach życia.

O pomyśle, który teraz przechodzi do realizacji burmistrz Andrzej 
Wyczawski poinformował podczas konferencji prasowej, 19 marca. 
- Szczególnie zależy mi na wzmocnieniu kondycji rodzin wielodziet-
nych poprzez utworzenie katalogu ulg i dopłat - mówił burmistrz 
informując dziennikarzy o nowym projekcie. Zaznaczył przy tym, 
że jarosławska Karta jest wzorowana na podobnych funkcjonują-
cych już choćby w Przemyślu, Krośnie, czy Lublinie, ale będzie za-
wierała pomysły dostosowane do indywidualnych potrzeb rodzin 
w naszym mieście.
 
Program stanowi bardzo ważny element polityki społecznej reali-
zowanej przez Miasto, adresowany do rodzin posiadających troje 
i więcej dzieci, również rodzin zastępczych. Radni podejmując jed-
nogłośnie uchwałę poparli zaproponowany zakres ulg i zniżek. Naj-
ważniejsza z nich dotyczy bezpłatnego pobytu dziecka w miejskim 
żłobku do 10 godz. dziennie oraz w przedszkolu, w czasie przekra-

czającym realizację podstawy programowej. 50-procentowe do-
płaty do biletów miesięcznych zaoferuje MZK. Z tańszej o połowę 
komunikacji miejskiej będą mogli korzystać rodzice i opiekunowie 
prawni w dużych rodzinach. Karta umożliwi całej rodzinie korzysta-
nie z kompleksu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji za symbo-
liczną złotówkę, atrakcyjną ofertę przygotuje również Miejski Ośro-
dek Kultury. Zniżki będą obowiązywały nie tylko podczas imprez 
organizowanych przez MOK, ale także przez podmioty zewnętrzne 
wynajmujące salę w miejskiej instytucji kultury. Do katalogu ulg 
wejdą też biletowane imprezy, koncerty, czy spotkania, których or-
ganizacja jest dofinansowywana przez Miasto w ramach pożytku 
publicznego oraz niższe stawki za odbiór odpadów komunalnych.
Program będzie koordynowany przez Miejski Ośrodek Pomocy 
Społecznej, a środki potrzebne na jego realizację pokryte zostaną  
z budżetu Miasta. W MOPS-ie od 1 czerwca br. rodziny będą mogły 
składać wnioski o wydanie karty.

Małgorzata Młynarska

„
- Zdaję sobie sprawę, że rodziny wielodzietne potrzebują wsparcia na wielu płasz-
czyznach życia. Podjęcie uchwały ws. wprowadzenia Karty to pierwszy krok w tym 
kierunku. Mam nadzieję, że będzie możliwe wydłużenie listy zniżek. Liczę również 
na partnerstwo z instytucjami nie będącymi jednostkami organizacyjnymi Miasta  
i przedsiębiorcami, którzy zechcą włączyć się do programu - komentuje burmistrz.

Burmistrz Miasta Jarosławia i Miejski Ośrodek Kultury w Jarosła-
wiu zwracają się z prośbą o udostępnienie prac fotograficznych 
związanych z osobą błogosławionego Jana Pawła II, na wystawę, 
która wejdzie do programu miejskich wydarzeń z okazji Jego kano-
nizacji przypadającej 27.04. 2014 r. 

„Jan Paweł II - Święty z Polski” 
wystawa fotograficzna 

Fotografie prosimy składać w Miejskim Ośrodku Kultury w Jaro-
sławiu, pl. A. Mickiewicza 6 lub przesłać elektronicznie na jeden 
z dwóch adresów: instruktorzy@mok-jar.pl lub plastycy@mok.jar-
jar.pl  do 12.04.2014 r. Kontakt: tel. 16 621 32 94.

WZÓR
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KONFERENCJA PRASOWA: Lokalne media zostały poinformowane m.in. o programie  
                  wsparcia rodzin wielodzietnych

Na początku burmistrz przeka-
zał dziennikarzom aktualne in-
formacje dotyczące adaptacji 

zabytkowych piwnic pod kamienicami 
Orsettich, Attavantich i Gruszewiczów 
na Podziemne Przejście Turystyczne. 
- Został ogłoszony przetarg na wyposa-
żenie, w znacznej mierze będzie to wyposażenie elektroniczne 
- mówił Andrzej Wyczawski. Przypomnijmy! Od grudnia 2013 
r. trwają prace budowlane pod kamienicami Rynek 4, 5 i 6.  
W piwnicach przygotowana jest 187-metrowa trasa dla zwie-
dzających. Podziemne Przejście Turystyczne zostanie podzie-
lone na dwie części; gastronomiczno-handlową oraz wysta-
wienniczą. W salach wystawowych znajdą się m.in. eksponaty 
muzealne, które do tej pory, ze względu na ograniczone miej-
sce, nie były udostępniane. 
Burmistrz mówił również o dotacjach celowych na remonty  
i konserwacje obiektów zabytkowych. W tegorocznym budże-
cie na ten cel zaplanowano 430 tys. zł. W najbliższych dniach 
zbierze się komisja do spraw opiniowania wniosków, a podczas 
kwietniowej sesji Rada Miasta podejmie uchwałę w sprawie 
dotacji na zabytki w mieście.  
W trakcie konferencji dziennikarze dowiedzieli się także  
o wsparciu finansowym dla Powiatu Jarosławskiego, jakie  
w formie dotacji celowej ma zostać przekazane na dofinanso-
wanie modernizacji ulic. Zaplanowana na bieżący rok pomoc 
finansowa sięga 720 tys. zł. i obejmuje modernizację ulic: 
Grottgera, Na Blichu, Paderewskiego, Żeromskiego, Okrzei, 
Reymonta, Kamienna; chodników przy ul. Dolnoleżajskiej, 
Grodziszczańska, Czarnieckiego. Udzielane od kilku lat dotacje 
celowe na remonty dróg powiatowych sukcesywnie przyczy-
niają się do podnoszenia standardu infrastruktury drogowej  
w naszym mieście, co przyczynia się do ogólnej poprawy bez-
pieczeństwa ruchu drogowego.
Burmistrz mówił także o pracach nad programem „Jarosławska 
Karta Dużej Rodziny", który będzie oferował szereg ulg dla ro-
dzin mających troje i więcej dzieci. 

„
Spotkanie  

z dziennikarzami

Najważniejsze z ulg to zerowa stawka opłaty miesięcznej za po-
byt dziecka w publicznym żłobku, do 10 godzin dziennie. 0 zł 
będzie również kosztować godzina pobytu dziecka w publicz-
nym przedszkolu, w czasie przekraczającym realizację podstawy 
programowej. Za korzystanie z kompleksu Miejskiego Ośrodka 
Sportu i Rekreacji - krytej pływali, pływali sezonowej oraz lo-
dowiska posiadacze karty zapłacą tylko 1 zł brutto. Ulgi będzie 
oferować również Miejski Ośrodek Kultury. Ponadto rodzice  
i opiekunowie prawni w Dużych Rodzinach będą mieli zapew-
nioną dopłatę do biletów miesięcznych MZK w wysokości 50% 
ceny biletu. Program będzie koordynowany przez Miejski Ośro-
dek Pomocy Społecznej, a środki niezbędne na jego realizację 
pokrywane będą z budżetu miasta. 
Z zaproszenia burmistrza na konferencję prasową skorzystali: 
portal internetowy POD24.pl, telewizja internetowa TwojaTV, 
Gazeta Codzienna „Nowiny" oraz „Super Nowości", Tygodnik 
„Gazeta Jarosławska". 

Monika Polita

Burmistrz Andrzej Wyczawski spotkał się 19 marca z lokalnymi mediami, 
na konferencji prasowej. Tematem spotkania był między innymi program 
„Jarosławska Karta Dużej Rodziny” oraz dofinansowanie remontu dróg po-
wiatowych. 

- Szczególnie zależy mi na wzmocnieniu 
kondycji rodzin wielodzietnych poprzez 
utworzenie katalogu ulg i dopłat - podkreślał 
A. Wyczawski. 
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Ksiądz Arcybiskup Józef Michalik został uhonorowany 
Nagrodą ks. bp. Romana Andrzejewskiego. Nagroda 
Rady Fundacji „Solidarna Wieś” jest symbolicznym po-
dziękowaniem rolników za 10 lat pełnienia obowiązków 
przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski przez 
abp. Michalika. 

Honorowy obywatel Jarosławia, metropolita przemyski abp 
Józef Michalik był dwukrotnie wybierany na przewodniczą-
cego Konferencji Episkopatu Polski. Zgodnie ze statutem 

KEP, po raz trzeci nie mógłby objąć tej funkcji. Na tym stanowisku 
zastąpił go Arcybiskup Stanisław Gądecki, metropolita poznański. 
Wcześniej, bo 11 marca,  w sali obrad plenarnych Konferencji Epi-
skopatu Polski w Warszawie, abp J. Michalik odebrał nagrodę, która 
jest przyznawana osobom szczególnie zasłużonym w pracy i dzia-
łaniach na rzecz rozwoju kulturalnego i gospodarczego rolnictwa, 
wsi i małych miast w Polsce. Arcybiskupa Michalika wyróżniono 
między innymi za konsekwentne wskazywanie, że polityka odrywa-
nia rolników od ziemi wzmaga emigrację ludzi młodych, prowadzi 
do wyludnienia wsi i utraty polskiej własności ziemi, za wspieranie 
wszelkich form aktywności społecznej na wsi oraz rozwoju uniwer-
sytetów ludowych, za wspieranie młodych rolników, którzy decy-
dują się przejmować ojcowiznę, rozwijać gospodarstwa, zachowu-
jąc związek z tradycją i kulturą wsi, a także za nauczanie wskazujące 
na wielką rolę trwałej i moralnie zdrowej rodziny. W uroczystości, 
uczestniczył także burmistrz Andrzej Wyczawski - Hasłem prze-

Nagroda dla Arcybiskupa Michalika 
Honorowego Obywatela Miasta Jarosławia

Samorządowiec - Spółdzielca 2013

wodnim posługi Biskupa, którego imię nosi to wyróżnienie były 
słowa: Humana divinis, zaś życiowym credo: Uszanuj pracę dru-
giego. Ksiądz Arcybiskup przewodnicząc polskiemu Kościołowi był 
łącznikiem między ludźmi zawsze gotowym do dialogu - podkreślał 
burmistrz Wyczawski, który wręczył arcybiskupowi J. Michalikowi 
okolicznościowy list gratulacyjny. Dotychczas laureatami Nagrody 
ks. bp. Romana Andrzejewskiego byli: prof. Andrzej Stelmachow-
ski, prof. Maria Radomska, ks. kard. Józef Glemp, ks. Bogusław 
Bijak, bp Alojzy Orszulik, dr Maria Stolzman, dr Barbara Fedyszak-
Radziejowska, Roman Kluska i Josef Rottenaicher. 

Tomasz Strzębała

Burmistrz Jarosławia Andrzej Wyczawski został laure-
atem XI edycji ogólnopolskiego konkursu „Samorzą-
dowiec - Spółdzielca”. Prestiżowe wyróżnienie zostało 
przyznane za bardzo dobrą współpracę i umacnianie 
samorządu spółdzielczego. 

Od 2004 r. środowisko spółdzielcze nagradza tych 
przedstawicieli samorządów lokalnych, a także 
urzędów, samorządowych i państwowych, któ-

rzy z przychylnością i zrozumieniem patrzą na działal-
ność spółdzielni na ich terenach. Konkurs „Samorządo-
wiec - Spółdzielca", którego finał tradycyjnie odbywa 
się pod koniec marca, ma uhonorować za życzliwość  
i docenianie roli spółdzielczości w lokalnym środowi-
sku. Patronat nad tą inicjatywą objął Podsekretarz Sta-
nu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych. Ogłoszenie 
wyników za rok 2013 i wręczenie dyplomów odbyło się 
25 marca w Galerii Porczyńskich w Warszawie. - Bur-
mistrz Wyczawski od lat wspiera naszą „Spółdzielnię". 
Przypomnę, że między innymi dzięki jego zaangażo-
waniu udało się nam wyjść na prostą. Nie musieliśmy 
zmniejszać zatrudnienia i poprawiliśmy naszą kondycję 
finansową - mówi prezes Gminnej Spółdzielni Samopo-
moc Chłopska w Jarosławiu Tadeusz Presz, który wraz  
z Henrykiem Kardaszewskim, przewodniczącym Rady 
GS „SCh" w Jarosławiu towarzyszył burmistrzowi pod-
czas uroczystości w Warszawie.

Łącznie tytułem „Samorządowiec-Spółdzielca 2013″ Krajowa Rada 
Spółdzielcza i redakcja magazynu "Tęcza"  uhonorowała 38 osób, 
wśród których byli m.in. prezydenci, burmistrzowie i wójtowie 
miast i gmin z terenu całej Polski, przewodniczący rad miejskich, 
skarbnicy gmin, starostowie oraz prezesi spółdzielni mieszkanio-
wych. 

Tomasz Strzębała
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Wspomnienie śp. Lidii Tomkiewicz

Śp. Lidia Tomkiewicz - jarosławianka z rodowodem kresowym 
urodziła się w 1930 r. Ukończyła Liceum Ogólnokształcące  
w Jedliczu, następnie Akademię Medyczną w Łodzi. Z zawodu 

była farmaceutką. Pochodziła z rodziny wojskowej; duży wpływ na 
Jej postawę życiową i patriotyczną wywarł ojciec - żołnierz Armii 
Krajowej. Poezją zachwyciła się już w dzieciństwie. Pierwszy zbiór 
wierszy pt. „Sercem pisane" ukazał się w 2000 roku, kolejny „Bogu 
i Ojczyźnie" 9 lat później. „Bóg Honor i Ojczyzna” to najważniejsze 
wartości dominujące w całej twórczości, którym przez lata pozo-
stała wierna. Wiersze patriotyczne szczególnie wzbudzają zainte-
resowanie różnych środowisk w Polsce, zwłaszcza kombatanckich, 
są również chętnie recytowane przez młodzież na konkursach 
poetyckich. Ukazywały się na łamach czasopism historycznych  

Podczas uroczystości pogrzebowej, w której uczestniczył m.in. 
Burmistrz Miasta Jarosławia, w imieniu TPAJ słowa pożegnania 
śp. Lidii Tomkiewicz wygłosiła prezes Ewa Dziaduś: 

Gdybym była poetką jak Ty – napisałabym Ci najpiękniejszy wiersz 
i złożyła u Twoich stóp, Lidio Kochana.
Gdybym była malarką jak Ty – namalowałabym Ci najcudniejszy 
obraz w kolorach i treści, żebyś oglądała go z Niebiańskiej Krainy.

Odeszłaś do tej Niebiańskiej Krainy trochę za wcześnie,
bo nie wszystko jeszcze nam przekazałaś.

Przeszłaś przez szpital, o którym kiedyś napisałaś wiersz
i zatytułowałaś: Najdłuższe są szpitalne korytarze.
Ostatnie słowa tego wiersza brzmią:

Dziękuję Ci, Panie Jezu za szpital 
Mój poligon ogołocenia
Poligon Wiary, Nadziei, Miłości.
Pisząc ten wiersz, czy myślałaś, że spędzisz w nim ostatnie tygodnie 
i dni?

„Gdybym była poetką jak Ty - napisałabym Ci najpiękniejszy wiersz...”

10 marca 2014 r. odeszła Lidia Tomkiewicz 
– poetka, wielka patriotka, przyjaciółka 
Sł. Bożej Anny Jenke. W 2009 r. otrzymała 
statuetkę JAROSŁAWA - Honorową Nagro-
dę Burmistrza Miasta, w kategorii kultura. 
Zmarła w wieku 84 lat.  Jarosławianie po-
żegnali śp. Lidię Tomkiewicz  13 marca br. 
Msza św. pogrzebowa została odprawiona 
w Kościele pw. Chrystysa Króla, a ciało 
Poetki zostało złożone w rodzinnych gro-
bowcu na Nowym Cmentarzu.

i popularno-naukowych. Na co 
dzień swoją twórczością dzie-
liła się z osobami najbliższymi 
oraz podczas okolicznościo-
wych spotkań w klubach pa-
rafialnych. Wrażliwość natury 
pozwalała śp. Lidii Tomkiewicz 
widzieć piękno w przyrodzie, 
sztuce i architekturze, co rów-
nież znalazło swoje odbicie  
w twórczości artystycznej. 
Jak sama o sobie mówiła: Pi-
sanie w moim przypadku jest 
to przyjęcie jednego ewan-
gelicznego talentu, jako daru 
z rąk Stwórcy, jest też sposo-
bem na życie. Nigdy jednak 
nie odważyłabym się siebie 
nazwać poetką (...). Piszę  
z potrzeby serca, z głębokich 
pokładów myśli i wybieram 
słowa, ważę je, analizuję  
i stawiam na kartkach pa-
pieru... Przekazuję nastrój, 
koloryt dnia i historyczny 
fakt. Była zaangażowana 
w życie społeczne miasta. 

Przyjaźniła się ze Sł. Bożą Anną Jenke, poświęciła jej m.in. książkę 
„Piękno w myśli i słowie" oraz wiele wierszy. Dzięki Jej inicjatywie 
i staraniom Społecznego Komitetu Pamięci Bohaterów powstałe-
go przy Towarzystwie Przyjaciół Anny Jenke, renowacji poddano 
zbiorową mogiłę żołnierzy Armii Krajowej i harcerzy w kwaterze 
wojskowej na Nowym Cmentarzu w Jarosławiu. Uroczystego po-
święcenia odnowionej „Mogiły Bohaterów Jarosławia", którą 
opiekowała się do ostatnich lat życia, dokonał 17 września 1997 
r. śp. ks. abp Ignacy Tokarczuk. Dlatego szczególnie rada była pod-
jęciu uchwały w 2013 r. o nadaniu  imienia śp. Arcybiskupa rondu 
u zbiegu ulic Sanowej, Zamkowej i Flisackiej. W 2009 r. Lidia Tom-
kiewicz otrzymała JAROSŁAWA - Honorową Nagrodę Burmistrza 
Miasta, w kategorii kultura. 

Małgorzata Młynarska

Szpital Cię ratował.
Dzielna  i z kochającym sercem Pani Doktor Genowefa Czyrek -
od początku i do końca walczyła o Twoje życie i dokładnie odczyty-
wała Twoje myśli, pragnienia, drgnienia słabiutkiego serca.
Dziś razem z Tobą dziękujemy Pani Doktor  za to. 

Dziękujemy również Pani Doktor Ordynator Małgorzacie Dankie-
wicz i Pani Doktor Elżbiecie Głuszko, za  opiekę nad naszą Lidzią.

Twoja miłość do Boga, ludzi i Ojczyzny – jest nie do ocenienia.
Jezus Chrystus był Twoim Mistrzem.
Byłaś też w szkole Matki Bożej, w której uczyłaś się wszystkiego,  
co nazywa się MIŁOŚCIĄ.
Służba ludziom i modlitwa – wypełniała Twoje ciche, skromne  
a jakże bogate życie. Wstęga biało-niebieska i biało-czerwona prze-
platała Twoją codzienność. W tym wszystkim byłaś bardzo podob-
na do Twojej bliskiej Przyjaciółki Anny Jenke.

Obydwie wielkie…
Obydwie gorące w miłości…
Obydwie żyły na chwałę Bożą – po nic więcej.

***
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Na zakończenie przytoczę  Twój wiersz Kolumbowie
który zostawiłaś nam jako przesłanie. Posłuchajmy…..

(Kolumbowie)
Nie odchodźcie jeszcze pokolenie Kolumbów
Nie wszystko powiedziano, przekazano, wyjaśniono.
Wiele jeszcze tajemnic kryją
czarne noce, głębie ziemi, więzienne piwnice
Odkrywajcie Prawdę w pamięci bolesnej!
Uczcie Młodych
Jak stać na baczność gdy Mazurek Dąbrowskiego śpiewają
Jak zginać kolana na rozmowie z Bogiem
Jak zamilknąć przy Grobie Nieznanego Żołnierza
Co znaczy Solidarność z pokrzywdzonymi
Jak łamać opłatek w Wigilijnej porze
z szacunkiem i miłością
Jak kochać dom rodzinny i mowę polską
Jak nie zaśmiecać ulic i języka
 Uczcie, napominajcie!
 Nie odchodźcie, proszę!
Nie wolno Wam odejść przedwcześnie
Dopóki Młody Las nie zapuści głęboko korzeni 
w polską ziemię
Dopóki jej nie pokocha
Jak Słowacki, Mickiewicz
Jak Sucharski i Hubalczycy
Jak Akowcy i „Szare Szeregi”

Jak Cię kochać ziemio polska … mowo polska …
Kraju Piastów i Jagiellonów
Kraju rozbiorów i powstań
Kraju czerwonych maków i białych róż
Kraju kapliczek przydrożnych i Jasnej Góry
Jak Cię kochać Ziemio …

Wiersz ten uzyskał wysoką notę na spotkaniach kombatanckich  
i uznany został, jako ważny dokument literacko-patriotyczny - 
mówi WITOLD  KONECKI – uczestnik Powstania Warszawskiego, 
Harcerz „Szarych Szeregów i Żołnierz Armii Krajowej ps. „Sulima”.

Dla Jarosławia – jako znak widzialny Twego wielkiego patriotyzmu 
– pozostała Wspólna Mogiła Żołnierzy Armii Krajowej i Harcerzy, 
znajdująca się na Nowym Cmentarzu, którą
doprowadziłaś do renowacji i opiekowałaś się nią, z pomocą in-
nych osób.

Dziś,   Lidio Kochana, SZLACHETNA I WIELKA, Przyjaciółko Sługi Bo-
żej Anny Jenke  i nasza Przyjaciółko, Polko, Poetko – za WSZELKIE 
DOBRO 
dziękujemy Ci gorąco. 
Zachowamy o Tobie wdzięczną pamięć w modlitwie i naszych 
wspomnieniach. 
Pamiętaj też o nas u Boga. 

W hołdzie  
„Żołnierzom  
Wyklętym" 
1 marca cała Polska złożyła hołd Żołnierzom Wyklętym. 
Nie inaczej było w naszym mieście. Uroczystość zorga-
nizowana przez Burmistrza Miasta Jarosławia, wspólnie 
z dyrektorem rzeszowskiego oddziału Instytutu Pamięci 
Narodowej, rozpoczęła się od złożenia kwiatów pod ta-
blicą poświęconą ofiarom represji Powiatowego Urzędu 
Bezpieczeństwa w latach 1944-1956. 

W 2011 roku, 1 marca został ustanowiony Narodowym 
Dniem Pamięci Żołnierzy Wyklętych, poświęconym 
żołnierzom zbrojnego podziemia antykomunistyczne-

go. Pierwszy dzień marca jest dniem symbolicznym. Tego dnia  
w 1951 r. komuniści strzałem w tył głowy zamordowali przywódców 
IV Zarządu Zrzeszenia WiN. W Jarosławiu pamięć o „Żołnierzach 
Wyklętych" i osobach przeciwstawiających się komunistycznemu 
zniewoleniu zaczęto przywracać znacznie wcześniej, bo wkrótce po 
obaleniu komunizmu w Polsce. W 1991 r., przy wsparciu samorzą-
du miejskiego, na budynku Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa 
została odsłonięta pierwsza tablica upamiętniająca żołnierzy Pol-
skiego Państwa Podziemnego. W 2010 r. staraniem władz miasta, 
w jej miejsce pojawiła się nowa tablica, z obszerniejszym wpisem 
uwzględniającym działalność opozycyjną, już po zakończeniu walki 
zbrojnej z komunizmem. - Spotykamy się tutaj dzisiaj, aby przy-
pomnieć bohaterów tamtych czasów, przypomnieć cele i idee ja-
kie im przyświecały i aby pamięć o nich nigdy nie zaginęła - mówił 
burmistrz Andrzej Wyczawski, otwierając drugą część uroczystości, 
która odbyła się w Centrum Kultury i Promocji. Podczas niej, losy 
bohaterów walczących o prawo do samostanowienia i urzeczywist-
nienia dążeń demokratycznych społeczeństwa polskiego przybliżył 
poseł Piotr Babinetz. Wioletta Gut-Siudak przedstawiła sylwetkę 
Franciszka Przysiężniaka ps. „Ojciec Jan", organizatora i dowódcy 
bojowego oddziału partyzanckiego Armii Krajowej na Lubelszczyź-
nie, pochowanego na jarosławskim Starym Cmentarzu. Natomiast 
dr Tomasz Bereza wygłosił referat nt. antykomunistycznego pod-
ziemia niepodległościowego na terenie powiatu jarosławskiego. 
Na zakończenie uroczystości wyświetlony został film dokumental-
ny poświęcony dziejom IV Zarządu WiN, kierowanego przez do-
świadczonego konspiratora - mjr. Łukasza Cieplińskiego. 

Monika PolitaFO
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Tradycyjnie przed świętami Wielkanocnymi, tysiące 
wiernych z zapalonymi zniczami wyszło na ulice miasta, 
by w skupieniu i modlitwie przeżywać mękę i śmierć Je-
zusa Chrystusa. 

Droga Krzyżowa  
ulicami Jarosławia

14 marca o godzinie 19.30 rzesza wiernych ze świecami wyruszyła 
sprzed kościoła NMP Królowej Polski wspólnie rozważać stacje tego-
rocznej Drogi Krzyżowej. Jej trasa wiodła następnie ulicami 3 Maja, 
Grodzką i przez Rynek. Na czele pochodu szli aktorzy odtwarzający 
ewangeliczne role. Rozważania poszczególnych stacji nawiązywa-
ły do życia i pontyfikatu błogosławionego Jana Pawła II, który 27 

2 kwietnia, w 9. rocznicę śmierci Jana Pawła II 
mieszkańcy Jarosławia przeszli ulicami miasta  
w „Marszu Światła”, w ten sposób uczcili pamięć  
o Błogosławionym. 

2 kwietnia 2005 roku zmarł Papież Jan Paweł II, Honoro-
wy Obywatel Jarosławia. To data, która zapadła w na-
szej pamięci chyba już na stałe. Tegoroczne uroczysto-

ści rocznicowe przeżywaliśmy w oczekiwaniu na kanonizację 
Papieża Polaka. - Dziś kolejny raz chcemy przywołać ten czas, 
abyśmy mogli przeżyć swoistego rodzaju spotkanie z już bło-
gosławionym, a niebawem świętym Janem Pawłem II - mówił 
ks. Andrzej Surowiec, archiprezbiter jarosławski, organizator 
wydarzenia. Marsz wyruszył o godz. 20.00 sprzed kościoła 
oo. Reformatów, przeszedł ulicą Grunwaldzką i Grodzką.  
W jego trakcie duszpasterze jarosławskich parafii wspólnie ze 
zgromadzonymi rozważali tajemnice światła różańca święte-
go. Wszyscy wspólnie weszli na Rynek, gdzie przedstawiciele 
samorządu przekazali symboliczne światełka, które umiesz-
czono na specjalnie przygotowanym krzyżu. Natomiast ze 
zniczy przyniesionych przez mieszkańców powstał napis „JP 
II". Pod tablicą umieszczoną na ścianie Ratusza, upamiętnia-
jącą Papieża Polaka, sekretarz Jan Biłas w imieniu burmistrza 
Andrzeja Wyczawskiego odczytał modlitwę i złożył wiązankę 
kwiatów.                                        

 Monika Polita

kwietnia zostanie zaliczony w poczet świętych Kościoła Katolickie-
go. Na pamiątkę męczeńskiej drogi Jezusa drewniany krzyż ponie-
śli przedstawiciele parafii, siostry zakonne, służby mundurowe, 
samorządowcy oraz studenci. Urząd Miasta Jarosławia reprezento-
wali burmistrz Andrzej Wyczawski, jego zastępcy: Stanisław Misiąg  
i Bogdan Wołoszyn oraz sekretarz Jan Biłas. Zakończenie Drogi 
Krzyżowej miało miejsce na placu Piotra Skargi przed Kolegiatą. 
Tam do uczestników nabożeństwa słowo skierował prowadzący 
całą procesję, ks. prałat Andrzej Surowiec, archiprezbiter jarosław-
ski. Tam również wierni złożyli pod krzyżem niesione lampiony  
i odśpiewali „Barkę" - ulubioną pieśń Jana Pawła II. 

Monika Polita

„Marsz Światła”
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19 marca br. burmistrz miasta An-
drzej Wyczawski spotkał się z Pa-
niami Teresą Piekarz oraz Haliną 
Jurjewicz, których praca zawodo-
wa oraz pasja znacząco przyczyni-

ły się do utrwalenia krajobrazu kulturowego Jarosławia. 
Okazją było zakończenie przez Panie wieloletniej pracy  
w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków z siedzibą  
w Przemyślu. 

Przez długie lata Teresa Piekarz i Halina Jurjewicz związane 
były z działaniami na rzecz ratowania jarosławskich zabyt-
ków. Ich doświadczenie zawodowe, doskonała znajomość 

układu przestrzennego i poszczególnych obiektów Jarosławia, 
stanowiły solidną podstawę do podejmowania właściwych de-
cyzji w stosunku do ochrony dziedzictwa kulturowego naszego 
miasta. Dzięki temu prace adaptacyjne, modernizacje obiektów 
zabytkowych czy remonty mogły być prowadzone bez obaw  
o zachowanie ich oryginalnej substancji. 
Spotkanie w gabinecie Burmistrza Miasta, w obecności naczel-
nika Wydziału Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Zabytków 
inż. Jerzego Śliwy, insp. Jadwigi Stęchły oraz insp. Zbigniewa 
Zięby z Wydziału Inwestycji Miejskich, było podziękowaniem za 
wieloletnią, rzetelną pracę i troskę o jarosławskie dziedzictwo. 
Burmistrz Andrzej Wyczawski wręczył Paniom listy gratulacyjne  
z wyrazami uznania oraz wdzięczności za owocną współpracę. Ich 
profesjonalizm, zaangażowanie oraz opracowania naukowe go-
spodarz miasta docenił  już w 2010 r. przyznaniem złotej odznaki 
„Zasłużony dla Ochrony Dziedzictwa Kulturowego Jarosławia". 
Teresa Piekarz i Halina Jurjewicz znalazły się wówczas w gronie 
dziewięciu osób - konserwatorów, muzealników i wykonawców 
remontów przy zabytkach, którzy przez swoją pracę bronią war-
tości obiektu zabytkowego oraz idei konserwatorskich. 

Małgorzata Młynarska

Podziękowanie za ochronę  
dziedzictwa kulturowego Jarosławia

24 marca br. Miejską Bibliotekę Publiczną im. A. Fredry 
odwiedziła delegacja ze słowackiego Svidnika. Goście  
z naszego miasta partnerskiego przygotowują się do budo-
wy własnego obiektu i zainteresowani byli nowoczesnymi 
rozwiązaniami wykorzystanymi w jarosławskiej bibliotece.  
W spotkaniu uczestniczył również burmistrz miasta Andrzej 
Wyczawski, a wszystkie działy placówki zaprezentowała jej 
dyrektor, Elżbieta Tkacz. 

We wrześniu 2012 r. Miejska Biblioteka Publiczna im.  
A. Fredry rozpoczęła kolejny etap swojej działalności 
w nowym obiekcie przy ul. ks. J. Makary. Nowoczesna 

i przestronna siedziba powstała w dwa lata i dorównuje standar-
dom  największych bibliotek w Polsce. Korzysta z wiodących w tej 
branży technologii, jest przyjazna osobom niepełnosprawnym,  
w tym także niewidomym i może być doskonałym przykładem dla 
innych powstających tego typu obiektów. 
Dlatego rozwiązaniami zastosowanymi w jarosławskiej placów-
ce zainteresowani są także nasi sąsiedzi ze Słowacji. 24 marca br. 
miejską bibliotekę odwiedzili samorządowcy ze Svidnika z burmi-
strzem Jánem Holodňákiem na czele. Spotkali się z nimi burmistrz 
miasta Andrzej Wyczawski, dyrektor MBP Elżbieta Tkacz oraz na-
czelnik Wydziału Kultury, Turystyki i Promocji Miasta Joanna Mor-
darska. Słowackich gości interesowały nie tylko architektoniczne 
rozwiązania obiektu, ale również aranżacja wnętrz, funkcjonalność, 
multimedialne wyposażenie, czy oferta kulturalna. W przyszłości 
samorządowcy zainteresowani są nawiązaniem współpracy mię-
dzybibliotecznej, która może zaowocować wspólnymi projektami 
w zakresie kultury. Dziedzina ta jest jedną z płaszczyzn, na której 

Delegacja ze Svidnika 
w Miejskiej Bibliotece

- Wspólne porozumienie miast należących do Eu-
roregionu Karpackiego, umożliwi realizowanie 

programów i projektów oraz wnioskowanie o środki 
z Unii Europejskiej w nowej perspektywie finansowej 
2014-2020 - podkreślał burmistrz A. Wyczawski podpisując umo-
wę partnerską w Svidniku. 

„opiera się partnerstwo Jarosławia i Svidnika, podpisane przez bur-
mistrzów obu miast 25 października 2013 r. w jarosławskim Ratu-
szu oraz 7 lutego 2014 r. na Słowacji. 

Małgorzata Młynarska
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Międzynarodowe Dni Muzyki Fortepianowej im. Marii Turzań-
skiej to wyjątkowe, kilkudniowe wydarzenie artystyczne. Co 
roku na przełomie lutego i marca, w hołdzie Fryderykowi Cho-

pinowi oraz pianistce Marii Turzańskiej organizowane są koncerty i spo-
tkania, którym patronuje Burmistrz Miasta Jarosławia. Wydarzenie, któ-
re na stałe zostało wpisane do kalendarza imprez kulturalnych naszego 
miasta, od 2014 r. rozszerzyło również swoją nazwę na „Międzynarodo-
we Dni Muzyki Fortepianowej”. 28 lutego w Sali Lustrzanej Centrum Kul-
tury i Promocji, burmistrz Andrzej Wyczawski dokonał oficjalnego otwar-
cia imprezy. - Międzynarodowe Dni Muzyki Fortepianowej pozwalają 
nam przypomnieć wielką postać miasta Jarosławia - Marię Turzańską, 
która była wybitną pianistką, pedagogiem, występowała w Wiedniu, 
Budapeszcie, Pradze, Moskwie, Paryżu, ale także tutaj w tej sali - mó-
wił gospodarz miasta. W przeddzień inauguracji, 27 lutego przypadła 
kolejna rocznica urodzin artystki. W Koncercie Galowym wystąpiła Mło-
dzieżowa Orkiestra Kameralna Średniej Mistrzowskiej Szkoły Muzycznej 
im. Salomei Kruszelnickiej we Lwowie, pod dyrekcją Marty Huniewicz. 
Lwowska szkoła mistrzowska jest jedną z czterech tego typu szkół na 
Ukrainie, gromadzących wybitnie uzdolnioną młodzież. Utalentowanych 
muzyków mieliśmy okazję usłyszeć w dwóch odsłonach - klasycznej oraz 

III Międzynarodowe Dni Muzyki Fortepianowej im. Marii Tu-
rzańskiej przeszły już do historii. Wydarzenie, któremu od 
początku patronuje muzyczna osobowość Jarosławia, co roku 
gromadzi wybitnych artystów oraz zdobywa serca publiczno-
ści. Uroczystej inauguracji festiwalu 28 lutego 2014 r., dokonał 
burmistrz Andrzej Wyczawski. 
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rozrywkowej. Każda z nich opatrzona była słowem wstępnym Bogusła-
wa Pawlaka - kierownika artystycznego festiwalu. W Sali Lustrzanej za-
brzmiały utwory Jana Sebastiana Bacha, Niccolò Paganiniego, Arcangelo 
Corellego, Astora Piazzolli, ale również Gorana Bregovica, czy autora 
muzyki do filmu „Zapach Kobiety". Na bis orkiestra zagrała polkę Johana 
Straussa oraz utwory narodowego kompozytora ukraińskiego Myrosla-
va Skoryka. Wśród publiczności, poza gospodarzem miasta obecni byli 
m.in. Aleksander Sozański - wicedyrektor Średniej Mistrzowskiej Szko-
ły Muzycznej im. S. Kruszelnickiej we Lwowie, radni Rady Miasta Jaro-
sławia z przewodniczącym Jarosławem Pagaczem i naczelnik Wydziału 
Kultury, Turystyki i Promocji Miasta Joanna Mordarska. Koncert galowy 
nie był pierwszym spotkaniem w ramach III Międzynarodowych Dni Mu-
zyki Fortepianowej. 22 lutego swoją premierę na scenie Sali Lustrzanej 
CKiP miało widowisko „Listy i muzyka Chopina" przygotowane przez dra 
Jacka Ścibora (tenor), Bogusława Pawlaka oraz pianistów Anetę Czach  
i Pawła Węgrzyna. Z kolei  26 lutego o „Kobietach w życiu Chopina", przy 
akompaniamencie Łukasza Stanisławczyka, opowiadała Anna Sienkie-
wicz. 1 i 2 marca z CKiP wydarzenie przeniosło się do sali koncertowej 
Państwowej Szkoły Muzycznej I St. im. F. Chopina - współorganizato-
ra Dni. Wystąpił tu Piotr Kościk, w recitalu fortepianowym, a dr Jacek 
Ścibor, Jadwiga Kot oraz Paweł Bazan w operze W.A. Mozarta „Bastien  
i Bastienne" z akompaniamentem Anety Czach. Zakończeniem III Mię-
dzynarodowych Dni Muzyki Fortepianowej im. Marii Turzańskiej był re-
cital fortepianowy Pawła Barana z kwartetem smyczkowym w składzie: 
Monika Sawczuk - skrzypce, Aleksandra Ratajczyk - skrzypce, Maciej 
Woch - altówka, Maciej Baran - wiolonczela. Organizatorami wydarzenia 
byli Burmistrz Miasta Jarosławia, Centrum Kultury i Promocji w Jarosła-
wiu oraz Państwowa Szkoła Muzyczna I St. im. F. Chopina w Jarosławiu. 

Małgorzata Młynarska

FO
T.

 M
. M

ŁY
N

AR
SK

A 
(4

), 
M

. D
U

DE
K 

(3
)



  Nr 2/2014 • Biuletyn Informacyjny Miasta Jarosławia • www.jaroslaw.pl/biuletyn18

6 marca strażakom z Komendy Powiato-
wej Państwowej Straży Pożarnej zostały 
oficjalnie przekazane nowe pojazdy ra-
towniczo-gaśnicze. Jeden z samochodów 
był współfinansowany z budżetu miasta.

Strażacy działają zwykle w sytuacjach, w któ-
rych ludzi dotyka jakaś tragedia. To oni chro-
nią nasze życie, zdrowie i mienie podczas 

walki z pożarami i innymi klęskami żywiołowymi. 
W dużej mierze od wyposażenia, którym dysponu-
ją, zależy na ile skuteczna będzie ich pomoc. Od 6 
marca jarosławska jednostka Straży Pożarnej może 
pochwalić się trzema nowymi pojazdami: nowo-
czesnym samochodem ratowniczo-gaśniczym, spe-
cjalistycznym samochodem z kontenerem wypo-
sażonym w sprzęt do ochrony dróg oddechowych 
oraz samochodem do przewozu ratowników. Ten 
ostatni o wartości 107 tys. zł był współfinansowa-
ny z budżetu miasta. W uroczystości, która odbyła 
się na placu jarosławskiej jednostki uczestniczył 
st. bryg. Bogdan Kuliga, Podkarpacki Komendant 
Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej - Dzię-
kuję za to, że wspieracie nasze dążenia, by ten 
sprzęt mieć. Możemy wtedy gwarantować, że w 
przypadku, gdy zajdzie potrzeba jesteśmy w stanie 
ratować zdrowie i życie ludzkie – mówił B. Kuliga. 
Z kolei komendant PSP w Jarosławiu mł. bryg Piotr 
Biały podziękował burmistrzowi za pomoc i do-
tychczasową współ

Monika Polita

Burmistrz Andrzej Wyczawski zawarł po-
rozumienie z Komendantem Powiatowym 
Policji mł. insp. Grzegorzem Śmiechem  
w sprawie zorganizowania ponadnorma-
tywnych patroli funkcjonariuszy Policji  
w Jarosławiu. Środki na ten cel będą po-
chodziły z budżetu Miasta. 

Dokument podpisany 3 kwietnia przez burmistrza Andrzeja 
Wyczawskiego oraz Komendanta Powiatowego Policji mł. 
insp. Grzegorza Śmiecha umożliwia wprowadzenie w tym 

roku dodatkowych patroli pieszych dla zwiększenia bezpieczeń-
stwa i porządku publicznego na terenie Jarosławia, w miejscach 
szczególnie zagrożonych. Środki na aktywne przeciwdziałanie 
zjawiskom przestępczym i wykroczeniom zostały zabezpieczone  
w budżecie Miasta. Uchwałę w tej sprawie podjęli radni 24 marca.

- Ta forma współpracy powoduje, że na ulicach Jarosławia poja-
wi się więcej patroli umundurowanych, które będą pełniły służbę 
w formie patroli pieszych, w miejscach szczególnie zagrożonych. 
Prawdziwe efekty porozumienia, mam nadzieję mieszkańcy zoba-
czą na naszych ulicach  - mówił Komendant Policji tuż po podpisa-
niu dokumentu.

Straż Pożarna bogatsza  
o trzy nowe wozy

- Cieszę się, że poprzez udział w zakupie nowego wyposa-
żenia dla straży pożarnej, przyczynimy się do poprawy 
bezpieczeństwa mieszkańców naszego miasta i całej ziemi 
jarosławskiej - podkreśla burmistrz A. Wyczawski. 

„
Więcej patroli 
na ulicach 
miasta  

- Porozumienie to kolejny etap naszej wspólnej działalności z Poli-
cją. Daje nam ono szanse m.in. na szerszy zakres realizacji progra-
mu „Bezpieczny Jarosław". Stawiamy na prewencję, aby wszyst-
kie problemy związane z jakimkolwiek zagrożeniem były możliwie 
szybko eliminowane. Dziękuję Policji za owocną współpracę oraz 
angażowanie się w projekty realizowane przez Urząd Miasta  
i Straż Miejską - dodał burmistrz Andrzej Wyczawski.

Porozumienie nie jest pierwszym zawartym między Burmistrzem 
Miasta i Komendantem Policji. 29 kwietnia ub. r. taki dokument 
pozwolił na bliższą współpracę jednostki ze Strażą Miejską w ta-
kich obszarach jak: synchronizacja działań obu służb, wymiana 
informacji, ochrona mienia na terenie Jarosławia oraz wspólne 
patrole. Strażnicy i policjanci przeprowadzili w 2013 r. łącznie 355 
patroli - 82 piesze i 273 zmotoryzowane.

Małgorzata Młynarska
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15 lat temu Polska została 
przyjęta do NATO. W Jaro-
sławiu jubileuszowe uroczy-
stości z tej okazji zorganizo-
wał 14 Dywizjon Artylerii 
Samobieżnej im. gen. bryg. 
Wacława Wieczorkiewicza. 
Burmistrza Andrzeja Wy-
czawskiego reprezentowali 
podczas tego wydarzenia, 
jego zastępca Stanisław Mi-
siąg i sekretarz miasta Jan 
Biłas. 

- Polska armia doskonale realizuje swoje obowiązki w Pakcie 
Północnoatlantyckim. Nie ma powodów do wstydu. Wręcz 
przeciwnie, możemy być dumni z naszych żołnierzy. Mówiąc te 
słowa, mam na myśli także, nasz jarosławski 14 Dywizjon Ar-
tylerii Samobieżnej im. gen. bryg. Wacława Wieczorkiewicza. 
Tak, jak NATO może być z was dumne, możemy być dumni i my, 
mieszkańcy Jarosławia - mówił w imieniu burmistrza Andrze-
ja Wyczawskiego, sekretarz miasta. - Historia lubi zaskakiwać. 
Szczególnie dziś - w otaczającej nas sytuacji politycznej i wy-
darzeniach u naszego sąsiada - warto przypomnieć opokę, na 
której trwa Sojuszu: artykuł 5 - "jeden za wszystkich, wszyscy 
za jednego", a więc wzajemne gwarancje bezpieczeństwa, 
gwarancje obrony terytorium Sojuszu przed zagrożeniami ze-
wnętrznymi - dodał Jan Biłas. 
Uroczysty apel otworzyło podniesienie flagi państwowej i ode-
granie hymnu RP. Była to także okazja do uhonorowania wy-
różniających się żołnierzy jarosławskiego garnizonu. Po prze-
mówieniach okolicznościowych zaproszonych gości, nastąpiła 
defilada pododdziałów i prezentacja sprzętu wojskowego. 

Konrad Sawiński

„Jeden za wszystkich, wszyscy za jednego”

W marcu 14 dywizjon artylerii samobież-
nej stacjonujący w Jarosławiu odbywali 
szkolenie na poligonie w Nowej Dębie.  

Artylerzyści realizowali zadania kierowania ogniem, na 
które zaproszeni zostali samorządowcy, kapelani woj-
skowi oraz młodzież. Szkolenie pododdziałów obser-
wowali m.in. zastępca burmistrza Stanisław Misiąg oraz 
sekretarz miasta Jan Biłas. 

Po zakończeniu ćwiczeń odbyło się spotkanie z dowód-
cą 14 das ppłk. dypl. Ryszardem Sugalskim, na którym 
podsumowano współpracę wojska z samorządem oraz 

instytucjami. Uczestniczyli w nim m.in. zastępca burmistrza 
Stanisław Misiąg oraz sekretarz miasta Jan Biłas oraz dowód-
ca 21 Brygady Strzelców Podhalańskich z Rzeszowa. Płk dypl. 
Wojciech Kucharski wysoko ocenił współpracę jarosławskiej 
jednostki wojskowej z Burmistrzem Miasta.

Małgorzata Młynarska

Polska 15 lat w NATO

14 das na poligonie
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O metodach stosowanych przez oszustów i pierwszej pomocy przedmedycznej. 
W marcu ponad 100 se-
niorów uczestniczyło w 
bezpłatnych zajęciach or-
ganizowanych w ramach 
programu „Jarosławska 
Akademia Bezpiecznego 
Seniora”. Był to drugi cykl 
comiesięcznych spotkań, 
na których poruszane są 
różnego rodzaju tematy 
związane z bezpieczeń-
stwem osób starszych.  
W dniach 25-27 marca br. 
policjanci oraz ratownicy 
medyczni mówili o meto-
dach stosowanych przez 
oszustów i pierwszej po-
mocy przedmedycznej. 

Jarosławska Akademia Bez-
piecznego Seniora od lutego 
organizuje bezpłatne zajęcia 

głównie dla osób starszych, ale 
mogą w nich uczestniczyć wszy-
scy zainteresowani tematyką 
bezpieczeństwa w najbliższym 
otoczeniu. Ostatnie spotkania 
odbyły się w miejskiej bibliote-
ce, Centrum Kultury i Promocji 
oraz podziemiach kościoła pw. 
Chrystusa Króla. Tym razem 
funkcjonariusze Komendy Po-
wiatowej Policji st. asp. Tomasz 
Pigan oraz asp. Dobromir Flo-
rek mówili o metodach stoso-
wanych przez oszustów wobec 
osób starszych, a Sławomir 
Aksamit - ratownik medyczny  
z jarosławskiego COM o pierw-
szej pomocy przedmedycznej.

Zajęcia przeprowadzono z myślą o zwiększeniu czujności przed 
oszustami wyłudzającymi pieniądze od osób starszych. Seniorzy 
dowiedzieli się o sposobach jakie stosują oszuści, poznali najczęst-
sze scenariusze ich działania oraz mechanizmy różnego rodzaju 
oszustw i wyłudzeń. Funkcjonariusze Policji przestrzegali m.in. 
przed tzw. domokrążcami proponującymi artykuły w atrakcyjnej 
cenie, cegiełki, kartki, kalendarze, krzyżówki itp. Zajęcia były rów-
nież okazją do podzielenia się przez seniorów własnymi doświad-
czeniami.
Drugiej części spotkań towarzyszyła myśl przewodnia: „Każdy z nas 
może być osobą poszkodowaną lub też przyczynić się do uratowa-
nia życia innego człowieka...". Wydawać by się mogło, że pierwsza 
pomoc przedmedyczna tak często jest tematem szkoleń, że nie ma 
potrzeby wieloktronego powtarzania, jednak każde zajęcia pozwa-
lają utrwalić zdobytą wiedzę i szybciej podjąć właściwe czynności 
w stanie zagrożenia życia lub zdrowia drugiej osoby. 
Ratownik medyczny Sławomir Aksamit dużą uwagę poświecił 
ocenie sytuacji i trosce o bezpieczeństwo własne oraz poszkodo-
wanego, odpowiedniemu zabezpieczeniu miejsca wypadku. Poin-
struował seniorów na czym polega wezwanie pomocy i właściwe 
przekazanie informacji służbom ratowniczym, „krok po kroku" 
omówił prowadzenie resuscytacji krążeniowo-oddechowej. Na 
zakończenie zajęć wszyscy uczestnicy mogli zmierzyć ciśnienie tęt-
nicze krwi oraz poziom cukru we krwi.

1 kwietnia w ramach programu „Bezpieczny Jarosław” 
ruszyła akcja pn. „Ulica zdrowia”, dzięki której mieszkań-
cy naszego miasta będą mogli skorzystać z szeregu bez-
płatnych badań medycznych. Przedsięwzięcie potrwa do 
października 2014 roku. 

Począwszy od 1 kwietnia, w każdy pierwszy wtorek miesiąca 
mieszkańcy Jarosławia oraz okolic mogą skorzystać z bez-
płatnych badań medycznych. Wszystko za sprawą akcji „Uli-

ca zdrowia". W jej ramach realizowane będą m.in. badania słuchu, 
ciśnienia krwi, poziomu glukozy we krwi, badania stóp oraz pobór 
krwi. Akcja wsparta została przez Centrum Opieki Medycznej w Ja-
rosławiu oraz szereg Niepublicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej 

„Ulica zdrowia”  

Ponad stu seniorów  
na zajęciach „JABS”

Organizatorzy składają serdeczne podziękowania za pomoc w prze-
prowadzeniu zajęć: funkcjonariuszom Policji, Marianowi Januszowi 
- przewodniczącemu Akademii Trzeciego Wieku, personelowi me-
dycznemu Centrum Opieki Medycznej w Jarosławiu - dr Katarzynie 
Tomaszewskiej, mgr Iwonie Szymańskiej, pielęgniarkom Barbarze 
Wrzos oraz Barbarze Błońskiej.
Zapraszamy do udziału w kolejnych zajęciach „Jarosławskiej Akade-
mii Bezpiecznego Seniora" już w kwietniu. Szczegóły pojawią się na 
plakatach, ulotkach, w mediach i na naszej stronie internetowej.

Małgorzata Młynarska
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24 lutego 2014 r. odbyło się posiedzenie Rady Progra-
mowej „Bezpieczny Jarosław”. Podsumowano działania 
zrealizowane w 2013 r. oraz wyznaczono kierunki na 
obecny rok. W tym roku mija 10-lecie tego projektu. 

- 86% procent mieszkańców Jarosławia, którzy uczestniczyli w zor-
ganizowanej w ubiegłym roku ankiecie nt. poczucia bezpieczeństwa 
w naszym mieście, chce dalszej realizacji programu „Bezpieczny 
Jarosław" - mówił w imieniu burmistrza Andrzeja Wyczawskiego, 
jego zastępca Bogdan Wołoszyn. - To motywuje nas do dalszej 
działalności, tak, żeby ten odsetek wzrastał. W Radzie Programo-
wej uczestniczyli także przedstawiciele Wydziału Bezpieczeństwa  
i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta Jarosławia, Straży Miej-
skiej, służb mundurowych oraz członkowie Rad Dzielnic Jarosławia. 
Podczas spotkania mówiono m.in. o podjętych programach pro-
filaktycznych, tych z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego, 
ale także prozdrowotnych. Zapowiedziano kontynuację najbar-
dziej efektywnych oraz nowe inicjatywy, w tym „Ulicę zdrowia". 
Przedstawiciel policji przytoczył kilka danych statystycznych świad-
czących o efektywności ścisłej współpracy ze Strażą Miejską i po-
nadnormatywnych służb patrolowych, finansowanych ze środków 
samorządu miejskiego, za które to pieniądze podziękował włoda-
rzom miasta w imieniu komendanta Powiatowej Komendy Policji 
w Jarosławiu. Z kolei przedstawiciel straży pożarnej zauważył, że 
bardzo ważnym efektem programu i współpracy Komendy PSP  
w Jarosławiu z samorządem, jest polepszenie sytuacji w przypadku 
zatruć tlenkiem węgla (czadem). W tamtym roku nie zanotowano 
bowiem żadnego przypadku śmiertelnego. Kolejne spotkanie Rady 
Programowej ustalono po wakacjach, celem sprawdzenia efek-
tywności zadań podejmowanych w pierwszym półroczu tego roku  
w ramach „Bezpiecznego Jarosławia". 

Konrad Sawiński

„Bezpieczny  
  Jarosław”

5 marca 2014 r. w Sali Narad Urzędu Miasta odbyła się 
narada Szefów Obrony Cywilnej z terenu Jarosławia. 

Spotkanie z przedstawicielami służb mundurowych, dyrekto-
rami szkół i kierownikami zakładów pracy organizowane jest 
co roku. Ma charakter szkoleniowy, służy podsumowaniu 

działań ubiegłorocznych w zakresie bezpieczeństwa i zarządzania 
kryzysowego oraz przedstawieniu głównych zadań na kolejne mie-
siące. Jarosław”. 

Naradę otworzył burmistrz Andrzej Wyczawski, który pod-
kreślił znaczenie właściwego funkcjonowania struktur 
obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego w dobie współ-

czesnych zagrożeń, szcze

gólnie w kontekście ostatnich wydarzeń na Ukrainie - Podsumowu-
jąc wcześniejsze działania będziemy mogli wypracować wnioski na 
przyszłość jak radzić sobie z różnymi niebezpieczeństwami - mówił. 
Podziękował uczestnikom szkolenia za dotychczasową współpracę 
i wyraził nadzieję na jej kontynuację w tym roku. 
W spotkaniu uczestniczyli również zastępca burmistrza Bogdan 
Wołoszyn, naczelnik Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzy-
sowego Lesław Strohbach, przedstawiciele Policji, Straży Pożarnej, 
jednostki wojskowej, dyrektorzy szkół, kierownicy i pracownicy  za-
kładów pracy z terenu miasta oraz pracownicy urzędu zajmujący 
się sprawami zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej. Naczelnik 
Lesław Strohbach podsumował ubiegłoroczne działania z zakresu 
bezpieczeństwa, zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej, zapo-
znał uczestników szkolenia z głównymi założeniami i kierunkami 
wyznaczonymi na rok 2014. Przekazał także materiały zawierające 
plany i dokumentacje oraz niezbędne informacje dotyczące m.in. 
zasad  tworzenia w instytucjach i zakładach pracy formacji OC.  

Małgorzata Młynarska

Odprawa roczna  
Szefów OC

(Marmed - Gorlice, Dilab-Stalowa Wola, MedJar - Jarosław, Gale-
ria Zdrowia). Badania będą realizowane raz w miesiącu, od kwiet-
nia do października 2014 r., na ul. Grodzkiej: 1 kwietnia, 6 maja,  
3 czerwca, 2 lipca, 5 sierpnia,  2 września oraz 7 października 2014 
r. w godzinach 9.00 - 13.00.  Akcja „Ulica zdrowia", to nie pierwsze 
tego typu przedsięwzięcie realizowane w ramach programu „Bez-
pieczny Jarosław". W ubiegłym roku mieszkańcy naszego miasta 
również mogli skorzystać z bezpłatnych badań. Wówczas mobilne 
laboratorium stanęło przy ul. Słowackiego oraz na ul. Grodzkiej. 
Akcja pn.„Słuchobus" przyciągnęła w sumie kilkaset osób, a w cią-
gu 2013 roku wydarzenie to odbywało się sześciokrotnie. Serdecz-
nie zapraszamy na „Ulicę zdrowia"! 

Monika Polita

Podsumowanie działań w 2013 r.
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11 marca br., w Sali 
Ślubów jarosławskiego 
Urzędu Stanu Cywilne-
go, Jubilaci obchodzą-
cy Złote i Diamentowe 
Gody odebrali me-
dale „Za Długoletnie 
Pożycie Małżeńskie". 
To pierwsza w tym 
roku taka uroczystość. 
Rok temu Prezydent 
RP przyznał to wyjąt-
kowe odznaczenie 24 
parom. Pary na Medal

25 lutego burmistrz 
Andrzej Wyczawski 
uczestniczył w spotka-
niu studentów-senio-
rów Akademii Trzeciego 
Wieku, zorganizowa-
nym w CKiP. Gospodarz 
miasta przedstawił 
prezentację multime-
dialną, w której podsu-
mował miniony rok.  
Mówił również o pla-
nach na rok 2014. 

Spotkania burmistrza Andrzeja Wyczawskiego ze studenta-
mi - seniorami należącymi do Stowarzyszenia Akademia 
Trzeciego Wieku, odbywające się zawsze na początku roku, 

stały się już tradycją. Tegoroczne wydarzenie w Centrum Kultu-
ry i Promocji prowadził Marian Janusz - prezes zarządu Stowa-
rzyszenia ATW. Burmistrz A. Wyczawski przedstawił prezentację 

Wystąpienie dla słuchaczy  
Akademii Trzeciego Wieku

multimedialną podsumowującą 2013 rok. Przypomniał naj-
ważniejsze inwestycje zrealizowane w mieście. Mówił również  
o celach, jakie wyznaczył sobie na rok bieżący. Na zakończenie 
spotkania słuchacze UTW zaprezentowali swoje umiejętności. 
Grupy taneczno-wokalne Free Style oraz Sway, pod kierunkiem 
Doroty Białek przedstawiły najpiękniejsze piosenki francuskie. 

Monika Polita

Małżeństwa świętujące 50 i więcej wspólnie przeżytych 
lat nagradzane są w naszym kraju specjalnym od-
znaczeniem, przyznawanym przez Prezydenta RP na 

wniosek wojewody. W tym roku takie odznaczenie otrzymało 
dziesięć par - Jeśli ktoś wytrwał pół wieku w małżeństwie i nie 
uległ pokusie łatwych rozwiązań, dokonał wielkiej sztuki. Dziś 
dziękuję Wam za to, wyrażam swój podziw i uznanie - podkre-
ślała kierownik USC na wstępie uroczystości. Do serdecznych 
życzeń dołączył zastępca burmistrza Stanisław Misiąg. Podzię-
kował za wzorowy przykład, jaki Jubilaci dają młodym ludziom 
dopiero podejmującym decyzje o małżeństwie. Pogratulował 
wyróżnienia, ponieważ na żaden medal nie pracuje się tak dłu-
go, przeszło 18 tysięcy 250 nocy i dni. Właśnie tyle dni z sobą 
spędzili: Daniela i Zbigniew Bała, Helena i Zbigniew Cwynaro-
wie, Halina i Roman Jasiewiczowie, Danuta i Józef Leja, Tere-
sa i Ryszard Lorencowie, Janina i Eugeniusz Słaby, Władysława  

i Tadeusz Srokowie oraz Helena i Zdzisław Wojtaszkowie oraz 
jubilaci z 60-letnim stażem małżeńskim: Stefania i Czesław Ole-
jarkowie oraz Joanna i Mieczysław Stopyra. 
Wraz z życzeniami kolejnych lat pożycia małżeńskiego w zdro-
wiu oraz serdecznej opiece osób najbliższych, zastępca burmi-
strza razem z sekretarz Gminy Jarosław - w obecności rodzin 
Jubilatów - wręczył medale, dyplomy, kwiaty oraz upominki. 
Miłym, muzycznym akcentem był występ Aldony Mikoś, solist-
ki z Miejskiego Ośrodka Kultury. Nie mogło zabraknąć również 
symbolicznej lampki szampana. 
W ubiegłym roku taką wyjątkową uroczystość Urząd Stanu Cy-
wilnego w Jarosławiu organizował dwa razy. Medale przyznane 
przez Prezydenta RP odebrało wówczas 24 pary, w tym dwie  
z 60-letnim stażem małżeńskim. Jubilatom składamy serdeczne 
gratulacje! 

Małgorzata Młynarska

Przeszło 18 tysięcy 250 nocy i dni razem
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9 marca minęła 200. rocznica urodzin Tarasa Szewczen-
ki - narodowego wieszcza ukraińskiego, wybitnego po-
ety, pisarza i malarza. Podczas wydarzeń na Majdanie 
w Kijowie jego wiersze były często cytowane przez de-
monstrantów. 16 marca ukraińskie melodie oraz poezję 
można było usłyszeć w Sali Lustrzanej Centrum Kultury  
i Promocji. W koncercie uczestniczyli burmistrzowie Ja-
rosławia i Nowojaworowska. 

Co roku, na początku marca, Ukraińcy na całym świecie 
obchodzą „Dni Szewczenkowskie", w ramach których 
organizowane są różnego rodzaju przedsięwzięcia kul-

turalne nawiązujące do życia i twórczości tego ukraińskiego 
wieszcza narodowego. Tegorocznym uroczystościom towarzy-
szy dodatkowa okoliczność - 200. rocznica urodzin artysty. Rów-
nież w naszym mieście, w Centrum Kultury i Promocji, od kilku 
lat cyklicznie spotykają się społeczności polska i ukraińska, na 

200. rocznica urodzin  
Tarasa Szewczenki

wydarzeniu muzycznym poświęconym Tarasowi Szewczence. 
Podczas ostatniego koncertu w Sali Lustrzanej, nawiązywano 
do zasług poety, który swoją twórczością przywrócił Ukraińcom 
pamięć historyczną oraz jego życia, przypominającego na swój 
sposób historię Ukrainy. Szewczenko z 47 przeżytych lat aż 24 
spędził w poddaństwie, 10 na zesłaniu, 3,5 roku pod nadzorem 
policji, a zaledwie 9 lat na wolności. Dlatego dla sąsiadów zza 
wschodnie granicy, jest nie tylko poetą, ale uosobieniem walk 
narodowo-wyzwoleńczych w XIX w. - symbolem Ukrainy. Kon-
cert w 200. rocznicę urodzin artysty zgromadził liczną publicz-
ność. Obecni byli m.in. burmistrz Jarosławia Andrzej Wyczaw-
ski, sekretarz miasta Jan Biłas, burmistrz Nowojaworowska 
Wasyl Murawel, jego zastępca Ihor Oleksiv, Włodzimierz Bożyk 
- wieloletni przewodniczący jarosławskiego Koła Związku Ukra-
ińców w Polsce oraz obecny przewodniczący Zenon Skuratko, 
Maria Tucka - prezes Związku Ukraińców w Polsce Oddział  
w Przemyślu, dyrektor Centrum Kultury i Promocji Tomasz Wy-
wrót. Historię wielkiego twórcy ukraińskiego w piosence i wier-
szu zaprezentowały dzieci z Zespołu Szkół Ogólnokształcących 

nr 2 im. Markiana Szaszkewicza, Przedszkola nr 13 - oddział 
z ukraińskim językiem nauczania, kapela bandurzystów 

„Wesołe bandury" grająca na mało znanym 
ukraińskim instrumencie narodowym 
oraz zespół wokalny Horłycia z Jaworowa. 
Uczestnicy spotkania wspominając Szew-
czenkę odnieśli się także do obecnych 
wydarzeń w Kijowie i na Krymie. - Drodzy 
przyjaciele z Ukrainy. Bardzo się cieszę, że 
możemy spotkać się w Jarosławiu, czcić  
pamięć i twórczość Tarasa Szewczenki, 

choć czas jest bardzo trudny. Ostatnie wydarzenia na 
Ukrainie przejmują nas wszystkich w Polsce, także w Jarosła-

wiu. Będziemy starać się jak najwięcej pomagać. Zapewniam, że u nas 
zawsze możecie czuć się bezpiecznie - mówił burmistrz Andrzej Wyczawski.  

Z kolei burmistrz Nowojaworowska podkreślił, że twórczość poety - mimo upły-
wu lat - jest ciągle aktualna, a sam Szewczenko na Ukrainie traktowany jest jak 

Poeta, pisarz, malarz - 24 lata w poddaństwie, 10 na zesłaniu, 3,5 roku  
pod nadzorem policji, zaledwie 9  na wolności. 

FOT. M. MŁYNARSKA (3)
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Artystyczne Spotkania Dzieci i Młodzieży to stały element życia 
artystycznego jarosławskich szkół. Pomysł narodził się w Ze-
spole Szkół Ogólnokształcących im. Książąt Czartoryskich. Co 
roku w organizację wydarzenia włącza się burmistrz Andrzej 
Wyczawski. Koncert galowy XIX edycji Spotkań Artystycznych 
odbył się 13 marca w Miejskim Ośrodku Kultury. 

Pomysłodawcą Artystycznych Spotkań Dzieci i Młodzieży jest poseł 
Tomasz Kulesza (dyrektor szkoły urlopowany na czas pełnienia funk-
cji posła). Wydarzenie ma charakter przeglądu artystycznego szkół. 

Każda placówka przygotowuje własny koncert. W tym roku zaprezentowa-
ło się 14 szkół z Jarosławia i 5 z powiatu jarosławskiego. Niezależne jury 
wybrało najlepsze fragmenty, które mogliśmy zobaczyć podczas koncertu 
galowego. Na scenie MOK-u  prezentowano: taniec współczesny, ludowy, 
kabarety, śpiew i poezję. W uroczystości uczestniczył burmistrz Andrzej 
Wyczawski, jeden ze współorganizatorów Spotkań Artystycznych oraz fun-
datorów nagród rzeczowych. - To impreza, która jest kuźnią talentów. Im-
preza, która daje wiele satysfakcji nie tylko samym uczestnikom, ich opie-
kunom, wychowawcom, ale także całemu miastu - powiedział burmistrz 
Wyczawski podczas gali. W przyszłym roku Artystyczne Spotkania Dzieci i 
Młodzieży obchodzić będą jubileusz 20-lecia, na który już teraz zapraszają 
organizatorzy. 

Monika Polita

19. Spotkania Artystyczne 

Już po raz piętnasty odbył się Wojewódzki Konkurs „Sacrum w literaturze i sztuce”. 
Jest on organizowany przez Prywatne Gimnazjum Sióstr Niepokalanek im. bł. Mar-
celiny Darowskiej w Jarosławiu, przy współpracy Centrum Kulturalnego w Przemy-
ślu. Uroczysta gala odbyła się 1 marca 2014 r. Wśród 
patronów honorowych tego wydarzenia jest burmistrz 
Andrzej Wyczawski. 

W tegorocznej edycji konkursu wzięło udział ponad 
trzystu młodych ludzi z ponad sześćdziesięciu gimna-
zjów z całego Podkarpacia. Rywalizowali oni w kate-

goriach: plastycznej oraz recytacji i poezji śpiewanej. Pierwsze 
miejsce wśród plastyków zdobyła Aleksandra Bieńkowska z Pu-
blicznego Gimnazjum nr 3 w Jarosławiu, recytatorów Aleksan-
dra Suszyło z Zespołu Szkół w Giedlarowej, w kategorii poezji 
śpiewanej Aleksandra Gilarska z Gimnazjum Sióstr Niepokala-
nek w Jarosławiu. Grand Prix otrzymała Anna Socha, reprezen-
tantka gospodarzy. Pełna lista laureatów dostępna jest na stro-
nie internetowej www.jaroslaw.pl. Reprezentujący burmistrza 
Andrzeja Wyczawskiego, jego zastępca Bogdan Wołoszyn, miał 
możliwość osobistego pogratulowania laureatom jubileuszo-
wego „Sacrum w literaturze i sztuce". Wspólnie z innymi hono-
rowymi gośćmi wręczył im dyplomy i nagrody. Na zakończenie 
gali wystąpiła Joanna Cortes, solistka Teatru Wielkiego. 

Konrad Sawiński

Sacrum  
w literaturze i sztuce

prorok. Podziękował za pomoc w zorganizowaniu spotkania 
oraz za wszelkie wsparcie pozwalające z nadzieją spoglądać  
w przyszłość. Wyrazy wdzięczności do burmistrza Andrzeja Wy-
czawskiego skierowała również Maria Tucka - prezes przemy-
skiego oddziału Związku Ukraińców w Polsce. Gospodarzowi 
miasta przekazała biografię Szewczenki pt.  „Noce ukraińskie 
albo rodowód geniusza" autorstwa Jerzego Jędrzejewicza. Ze 
wzruszeniem opowiadała o wszelkich przejawach solidarności 
z jakimi spotyka się w ostatnim czasie ze strony Polaków, także 
jarosławian. 

Koncert nie był jedynym wspólnie organizowanym wydarze-
niem kulturalnym, które utrwala bardzo dobre relacje polsko-
ukraińskie. W Jarosławiu odbywał się już Festiwal Pieśni i Tańca 
im. Stanisława Lutkiewicza, w 2010 r. jedna z ulic otrzymała 
nazwę tego znakomitego ukraińskiego kompozytora. Znaczą-
cym wydarzeniem był także, zorganizowany w 2011 r. jubileusz 
15-lecia koronacji cudownej Ikony MB „Bramy Miłosierdzia"  
w cerkwi greckokatolickiej, przy której działa jarosławskie koło 
Związku Ukraińców w Polsce. 

Małgorzata Młynarska

FO
T.

 K
. S

AW
IŃ

SK
I



www.jaroslaw.pl/biuletyn • Biuletyn Informacyjny Miasta Jarosławia • Nr 2/2014 25

6 marca Miejski Ośrodek Kultury zorganizował wieczór teatralny, de-
dykowany nie tylko wszystkim Paniom, ale również w ich wykonaniu. 
W piwnicach zostały wystawione dwa spektakle teatralne „Noc w Ma-
riandzie" i „Regał ostatnich tchnień". Niespodzianką muzyczną były 
występy solistek MOK. 

Spotkanie zatytułowane „Dzień Kobiet w te-
atrze" było prezentem dla wszystkich Pań.  
„Noc w Mariandzie" w wykonaniu Martyny 

Krakowskiej i „Regał ostatnich tchnień" w wyko-
naniu Katarzyny Lis wyreżyserował Paweł Sroka. 
Muzykę do nich skomponował Wiktor Marut. 
Obydwa spektakle cieszyły się dużym zaintere-
sowaniem widzów. W przerwie między spekta-
klami wystąpiły solistki MOK Patrycja Gawra, 
Kasia Wysoka i Ania Socha z pracowni wokalnej 
Wiktora Maruta. Zapraszamy na kolejne wyda-
rzenia teatralne przygotowane przez MOK. Wię-
cej informacji znajdą Państwo m.in. na www.
plast-ter2.blogspot.com, www.mok-jar.pl  oraz 
na naszej stronie internetowej. 

Małgorzata Młynarska

„Dzień Kobiet w Teatrze”

9 marca z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet w Miej-
skim Ośrodku Kultury zostało zorganizowane spotkanie 
autorskie z Olgierdem Łukaszewiczem. Wybitny aktor 
teatralny i filmowy przyjął zaproszenie Burmistrza Mia-
sta Jarosławia Andrzeja Wyczawskiego. W spotkaniu 
uczestniczyły m.in. radne Rady Miasta Jarosławia oraz 
naczelnik Wydziału Kultury, Turystyki i Promocji Miasta 
Joanna Mordarska.

Olgierd Łukaszewicz, w nawiązaniu do święta wszystkich 
Pań, mówił o "Kobiecie w teatrze i filmie", a rozmowę 
z aktorem prowadził Wacław Prosiecki. Dodatkowym 

prezentem dla uczestniczek spotkania była projekcja filmu 
- niespodzianki - "Kamieni na Szaniec". Zaproszony gość gra  
w nim postać dra Trojanowskiego. Pamiątkowe zdjęcia zamknę-
ły świąteczną wizytę aktora w naszym mieście. 

Małgorzata Młynarska

24 marca Grupa Teatralna PLASTER wystą-
piła w premierowym spektaklu pt. „Zapiski 
oficera Armii Czerwonej”. Mimo wczesnej 
pory, oprócz uczniów I LO im M. Koperni-
ka, w piwnicach MOK zjawili się również 
widzowie z Rzeszowa, Przeworska i Prze-
myśla. 

Zapiski oficera Armii Czerwonej to spek-
takl, który oddziałuje na widza na wielu 
płaszczyznach. Przede wszystkim tekst 

Sergiusza Piaseckiego, bardzo aktualny w związku z ostatnimi 
wydarzeniami na Krymie. „Zapiski..." są próbą przedstawienia 
relacji z wkroczenia armii radzieckiej na teren Polski w okresie 
II wojny  światowej, z perspektywy czerwonoarmisty. Mono-
dram w wykonaniu aktora Teatru PLASTER Michała Supersona, 
wyreżyserował Paweł Sroka - twórca i animator Grupy, muzykę 
skomponował Wiktor Marut. Spektakl bawi i uczy, a widzowie 
przez czterdzieści minut trzymani są w narastającym napięciu. 
Grany jest w sali kameralnej MOK mieszczącej 50 osób. Zapra-
szamy gimnazja oraz szkoły średnie do skorzystania z oferty 
Grupy Teatralnej PLASTER. Zainteresowane placówki pod nu-
merem tel. 530 39 07 39 mogą umówić się na termin spotkania 
w Teatrze. Wstęp na spektakl jest bezpłatny! 

Małgorzata Młynarska

„Zapiski oficera  
Armii Czerwonej”

Olgierd  
Łukaszewicz  
dla Kobiet

FO
T.

 K
. P

ES
ZK

O

FO
T.

 K
. P

ES
ZK

O
FO

T.
 K

. M
RU

K



  Nr 2/2014 • Biuletyn Informacyjny Miasta Jarosławia • www.jaroslaw.pl/biuletyn26

Po raz trzynasty Burmistrz Miasta Jarosławia, Stowarzy-
szenie Miłośników Jarosławia wspólnie z Oddziałowym 
Biurem Edukacji Publicznej IPN Oddział w Rzeszowie or-
ganizuje konkurs dla uczniów z powiatów jarosławskiego, 
lubaczowskiego, przeworskiego i przemyskiego. Tegorocz-
nym tematem jest „Edukacja wczoraj i dziś, czyli szkoła 
we wspomnieniach moich dziadków i pradziadków”. 

4 kwietnia br. minął termin przesyłania prac. Ogłoszenie wy-
ników odbędzie się podczas uroczystego podsumowania 
Zlotu Gwiaździstego, 25 kwietnia o godz. 9.00 na terenie 

dawnego opactwa ss. benedyktynek. Serdecznie zapraszamy! 

XIII Zlot Gwiaździsty
Śladami Przeszłości

„Edukacja wczoraj i dziś, czyli szkoła we wspomnieniach moich dziadków i pradziadków”

Ścieżyną drożyną, czyli ahoj! przygodo. To fragment dyk-
tanda, sprawdzającego wiedzę uczestników VII Jarosław-
skich Potyczek Ortograficznych. Wśród gospodarzy tego 
wydarzenia, które odbyło się 3 kwietnia w auli Biblioteki 
PWSTE, był Andrzej Wyczawski, burmistrz Jarosławia. 

Potyczki organizowane są od siedmiu lat z okazji  Mię-
dzynarodowego Dnia Języka Ojczystego. Skierowane są 
do uczniów, studentów, mieszkańców miasta, powiatu 

jarosławskiego i całego regionu. Tegoroczna edycja Potyczek 
zgromadziła rekordową liczbę blisko trzystu uczestników. Tekst 

VII Jarosławskie Potyczki  
Ortograficzne

dyktanda z którym się zmagali, przygotowały wykładowczynie 
z Uniwersytetu Rzeszowskiego prof. dr hab. Alicja Jakubowska-
Ożóg i dr Danuta Hejda. Najlepiej poradzili sobie z nim: w kate-
gorii "Gimnazjum" Barbara Wrzesień z PG nr 5; kategorii "Pona-
gimnazjalnej" Tomasz Pajda z ZSEiO; kategorii "Student" Piotr 
Stęchły; "Mieszkańców" Maciej Kajzer oraz kategorii "Goście 
- VIP" Henryk Grymuza. Gratulacje! Pełna lista lauretów oraz 
tekst dyktanda w załączeniu. Warto przypomnieć, że „Jarosław-
skie Potyczki Ortograficzne" były nominowane do prestiżowego 
wyróżnienia „Kuźnia Mistrzów Mowy Polskiej". Otrzymały rów-
nież Honorową Nagrodę Burmistrza Miasta Jarosławia  „Jaro-
sława" w kategorii „Nauka".

Konrad Sawiński
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Organizatorem konkursu jest Publiczne Gimnazjum nr 2 
im. Ks. Stanisława Konarskiego w Jarosławiu, a patro-
nat honorowy nad turniejem pełnią Burmistrz Miasta Ja-

rosławia Andrzej Wyczawski oraz Zespół Szkół Ekonomicznych  
i Ogólnokształcących im. Marii Dąbrowskiej. - Celem turnieju jest nie 
tylko popularyzowanie wśród młodzieży zainteresowań matematycz-
no-ekonomicznych oraz promowanie ekonomicznego sposobu myśle-
nia, ale również umiejętności zastosowania wiedzy matematycznej  
w życiu codziennym, uświadamianie młodym ludziom, że matematyka 

nie jest tylko nauką abstrakcyjną. Chcemy zmotywować uczniów do sys-
tematycznego zdobywania wiedzy, przygotować ich do samodzielnego 
i odpowiedzialnego podejmowania decyzji o charakterze zawodowym – 
tak o swoim projekcie mówią organizatorzy. W wydarzeniu uczestniczą 
przedstawiciele 9 szkół: Publicznych Gimnazjów nr 1, 2, 3 w Jarosławiu, 
Publicznego Gimnazjum im. ks. Bronisława Markiewicza w Pruchniku, 
Gimnazjum w Wólce Pełkińskiej, Zespołów Szkół w Ostrowie, Pawło-
siowie, Wierzbnej oraz Cieszacinie Wielkim. Drugi etap, czyli eliminacje 
międzyszkolne odbędą się 13 maja 2014 r. w Publicznym Gimnazjum nr 2  
w Jarosławiu.  Przystąpi do nich łącznie 34 uczniów, którzy razem  
z opiekunami zostaną wcześniej zaproszeni na warsztaty ekonomi 
czne do PG nr 2. Zajęcia poprowadzi młodzież z Zespołu Szkół Ekono-
micznych i Ogólnokształcących. Celem warsztatów będzie omówienie 
zagadnień ekonomicznych, które zostaną uwzględnione w II etapie 
konkursu. 

Małgorzata Młynarska

potyczki  
Matematyczno 
-ekonomiczne

Znamy laureatów  
XXIV sportowego plebiscytu

Poznaliśmy wyniki XXIV Plebiscytu na Najlepszego, Naj-
popularniejszego Sportowca i Trenera Jarosławia w 2013 
roku. Tytuł ten przypadł reprezentantom Klubu Sportów 
Walki Sokół – kickbokserowi Mateuszowi Kubiszynowi  
i jego opiekunowi Jackowi Bronowskiemu. Okolicznościowe 

Jeszcze do niedawna w jarosławskim plebiscycie dominowali ko-
szykarze Znicza, zaś wcześniej królowały piłkarki ręczne JKS-u, 
teraz prym wiodą kickbokserzy. W Wyniku głosowania za po-

średnictwem kuponów drukowanych w Gazecie Jarosławskiej oraz 
głosów internautów Matusz Kubiszyn zgromadził 3000 punktów, 
a trener Jacek Bronowski 3280 punktów. Tuż za nimi uplasowali 
się przedstawiciele JKS-u - Mateusz Jurczak i Paweł Załoga. Trzecie 
miejsce na „podium" wywalczyła siatkarka Sanu-Pajda Katarzyna 
Saj oraz jej trener Piotr Pajda. W edycji XXIV edycji plebiscytu no-
minowanych było 6 sportowców i 4 trenerów. Wyniki zostały ogło-
szone podczas uroczystego spotkania w Urzędzie Miasta. Laureaci 
plebiscytu otrzymali z rąk burmistrza Andrzeja Wyczawskiego oraz 
zastępcy burmistrza Bogdana Wołoszyna dyplomy i okolicznościo-
we statuetki. Organizatorem plebiscytu jest Urząd Miasta Jarosła-
wia, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Jarosławiu oraz Gazeta 

statuetki dla najlepszych wręczał burmistrz Andrzej Wyczaw-
ski oraz zastępca burmistrza Bogdan Wołoszyn. Wśród lau-
reatów znaleźli się także reprezentanci piłki nożnej z JKS-u i 
siatkówki z Sanu-Pajda. 

Jarosławska. Od samego początku głownym koordynatorem ple-
biscytu, który organizowany jest od 1990 roku jest jego inicjator 
Marek Piotrowski. 

Najlepszy Sportowiec
1.      Mateusz Kubiszyn (KSW Sokół) - 3000 pkt.
2.      Mateusz Jurczak  (JKS) - 1760 
3.      Katarzyna Saj (San-Pajda) - 1710
4.      Maciej Saramak (JKS) - 970
5.      Wang Zeng Yi (Kolping) - 950
6.      Evgueni Chtchetinne (Kolping) - 330

Najlepszy Trener
1.      Jacek Bronowski (KSW Sokół) - 3280 pkt.
2.      Paweł Załoga (JKS) - 2226
3.      Piotr Pajda (San-Pajda) - 1650
4.      Kamil Dziukiewicz (Kolping) - 970 

W lutym 2014 roku w gimnazjach powiatu jarosławskiego 
odbył się pierwszy etap turnieju wiedzy pn. „Potyczki ma-
tematyczno-ekonomiczne”. Głównym zadaniem projektu 
jest promowanie ekonomicznego sposobu myślenia oraz 
wiedzy z zakresu ekonomii i matematyki. 
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21 marca, już po raz ósmy, w naszym mie-
ście odbyły się Targi Edukacyjne. Podczas 
nich swoją ofertę edukacyjną na rok szkolny 
2014/2015 zaprezentowały szkoły ponad-
gimnazjalne z terenu Jarosławia i powiatu 
jarosławskiego. Wydarzenie zostało zorgani-
zowane przez Burmistrza Miasta Jarosławia 
oraz Starostę Jarosławskiego. 

Ideą targów edukacyjnych jest zgromadzenie 
w jednym miejscu i czasie młodzieży klas III 
gimnazjów oraz przedstawicieli wszystkich 

szkół ponadgimnazjalnych i prezentacja pełnej 
oferty edukacyjnej. Jest to szansa, aby młodzież 
mogła uzyskać maksimum informacji, które po-
zwolą dobrze zaplanować przyszłość edukacyjno-zawodową. 
W trakcie wydarzenia gimnazjaliści oraz ich rodzice mogli po-
rozmawiać z nauczycielami i uczniami szkół średnich na temat 
kierunków kształcenia, wymagań czy warunków rekrutacji, ale 
także dodatkowych zajęć czy atmosfery panującej w danej pla-

W Miejskim Przedszkolu Nr 9 im. Jana Brzechwy promu-
je się i upowszechnia najciekawsze inicjatywy i działania 
w celu zapewnienia dzieciom sześcioletnim przyjaznej 
adaptacji do edukacji szkolnej. Przedszkole stawia na 
aktywny styl życia, bezpieczeństwo i zdrowie wśród naj-
młodszych. 

Dzieci kończące przedszkole świetnie radzą sobie  
w szkole. Im wcześniej dziecko rozpocznie naukę, tym 
ma większe szanse na rozwój swoich uzdolnień i wie-

lu różnych umiejętności lub diagnozę i pomoc  
w problemach rozwojowych. Sześciolatek idąc 
do pierwszej klasy będzie mógł: aktywnie zdoby-
wać wiedzę dostosowaną do swojego wieku i in-
dywidualnych zdolności; rozwijać dotychczasowe 
zainteresowania i talenty oraz odkrywać nowe; 
uczyć się języka obcego w ramach obowiązko-
wych zajęć; stawać się bardziej samodzielnym, 
odważnym i pewnym siebie; uczyć się nawią-
zywania kontaktów z rówieśnikami i dorosłymi; 
rozwijać umiejętność rozwiązywania problemów 
i współpracy w grupie.
Rodyice otrzymują z przedszkola informację  
o wysokim stopniu gotowości szkolnej ich po-
ciech, kte dobrze radzą sobie pod względem spo-
łecznym i emocjonalnym w szkole. Są gotowe, by 
radzić sobie z obowiązkami szkolnymi,  pozna-
wać nowe rzeczy i podejmować nowe wyzwania, 
rozwijać ciekawość do nauki. Już w przedszkolu 

Mam 6 lat, chcę poznać świat!  
Idę do Szkoły!

Targi Edukacyjne

cówce. W oficjalnym otwarciu Targów z ramienia Urzędu Mia-
sta uczestniczył zastępca burmistrza Stanisław Misiąg. Przez 
cały dzień Targów, przez halę sportową MOSiR, w której się od-
bywały, przewinęło się kilkuset gimnazjalistów. 

Monika Polita

dzieci przejawiają zainteresowania tańcem, malowaniem, pisa-
niem, czytaniem, nauką języka angielskiego, a szkoła pozwoli 
na ich dalszy rozwój.
W celu lepszej i szybkiej adaptacji do warunków szkolnych  dzie-
ci 6-letnich od lat współpracujemy ze szkołami podstawowymi 
na terenie miasta. Dzieci mają możliwość poznania jak wyglą-
da szkoła, dzień w szkole oraz podręczniki szkolne. Biorą udział  
w zajęciach szkolnych, jak również dzieci szkolne przychodzą 
do przedszkola na różne uroczystości. Nasze dzieci bez obaw 
i z radością przekraczają próg szkoły. Po roku pobytu w szkole 
badamy losy naszych absolwentów.

Agata Kolasa-Skiba 
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„Jak opiekować się dziec-
kiem chorym na cukrzycę 
w przedszkolu i szkole” to 
główny temat spotkania 
zorganizowanego przez 
Zarząd Koła Terenowego 
Polskiego Stowarzyszenia 
Diabetyków w Jarosławiu, 
jakie odbyło się 26 marca 
w Centrum Kultury i Pro-
mocji. 

Co warto wiedzieć o cukrzycy mając w klasie ucznia z tą cho-
robą, jakie problemy muszą pokonywać dzieci i młodzież w 
codziennej rzeczywistości,  zalecane sposoby wspomagania 

dzieci w przezwyciężaniu skutków cukrzycy, organizacyjne aspekty 

Dziecko z cukrzycą w szkole
opieki nad dzieckiem z cukrzycą w przedszkolach i szkołach - to tyl-
ko niektóre tematy jakie zostały poruszone na spotkaniu zorgani-
zowanym specjalnie dla pedagogów jarosławskich szkół. W charak-
terze prelegentów wystąpili: Elżbieta Drachal - lekarz diabetolog 
oraz Renata Wilczkiewicz - prezes Podkarpackiego Stowarzyszenia 
Przyjaciół Dzieci i Młodzieży z Cukrzycą. W spotkaniu uczestniczyli 
ponadto Grzegorz Graboń, prezes jarosławskiego Koła Terenowe-
go Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków - organizator wydarzenia 
oraz z ramienia Urzędu Miasta, sekretarz Jan Biłas.
- W imieniu burmistrza Andrzeja Wyczawskiego serdecznie dzię-
kuję Panu Prezesowi za to, że w czasie spotkań podejmuje proble-
matykę cukrzycy nie tylko w aspekcie ludzi starszych, ale również 
w sytuacjach, gdy ta choroba dotyczy dzieci i młodzieży - mówił 
sekretarz J. Biłas w wystąpieniu.
Jak ważne jest poszerzanie swojej wiedzy na temat cukrzycy, szcze-
gólnie w kontekście dzieci i młodzieży, nie trzeba chyba nikogo 
przekonywać. Nie bez powodu choroba ta nazwana jest "epidemią 
XXI wieku". Dane statystyczne jej dotyczące mogli poznać również 
uczestnicy spotkania w Centrum Kultury i Promocji: w 2011 r. licz-
ba chorych na świecie to 366 mln, w Polsce 2,5 mln; w tym samym 
roku z powodu cukrzycy na świecie umarło 4,6 mln ludzi, a co roku 
na cukrzycę typu 1 zachoruje 78 tys. dzieci.

Monika Polita

Już po raz 43. Jarosław był miejscem spotkań wystawców, 
hodowców i miłośników psów z całej Polski. W dniach 29-30 
marca w hali MOSiR odbyła się Krajowa Wystawa Psów Raso-
wych. Imprezie patronował Burmistrz Miasta Jarosławia. 

Sześciu krajowej sławy sędziów oceniało psie piękności zaszere-
gowane do ośmiu klas wystawowych m.in. klasy szczeniąt, kla-
sy użytkowej, championów i weteranów. Każdy z czworonogów  

przyporządkowany został również według rasy do jednej z dziesię-
ciu grup m.in. owczarki i inne psy pasterskie, psy gończe czy charty.  
W sumie zaprezentowały się 124 rasy psów. Najpiękniejszym psem wy-
stawy został Lhasa Apso, należący do grupy psów do towarzystwa. Pies 
maści blond zachwycił sędziego oceniającego, Andrzeja Kaźmierskiego 
i otrzymał tytuł "Best In Show". Drugi był należący do grupy chartów - 
Whipper, trzeci jamnik krótkowłosy króliczy, natomiast miejsce czwar-
te zdobył czarny terier rosyjski. Nagrody dla zwycięzców 43. Krajowej 
Wystawy Psów Rasowych wręczył zastępca burmistrza Stanisław Mi-
siąg. Organizatorem wystawy był Związek Kynologiczny w Polsce Od-
dział w Przemyślu.

Monika Polita

Wystawa psów rasowych
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Miejskie Przedszkole nr 10 od dwunastu lat organizuje 
konkurs plastyczno-literacki, jako jedną z form edukacji 
regionalnej i patriotycznej dzieci w wieku przedszkol-
nym. Tegorocznej edycji towarzyszyło hasło „Uroki na-
szego miasta”, wzięło w niej udział 65 małych uczestni-
ków z siedmiu placówek. W piątek, 28 marca z dziećmi 
spotkał się i nagrody wręczył burmistrz miasta Andrzej 
Wyczawski. 

Celem konkursu pn. „Ocalić od zapomnienia" - kiedyś „Ja-
rosław moja Mała Ojczyzna" - jest zainteresowanie dzieci 
w wieku przedszkolnym historią Jarosławia, angażowa-

nie do poszukiwania tego, co ciekawe i interesujące w mieście, 
w którym spędzają swoje dzieciństwo. - Aby wzbogacać wie-
dzę dzieci i przygotować je do zrozumienia wartości tkwiących  
w naszym regionie, Miejskie Przedszkole nr 10 od dawna wy-
korzystuje różnorodne formy aktywizujące, oparte na bezpo-
średniej obserwacji i przeżywaniu. Efektem tych działań są 
barwne prace plastyczne i teksty opisujące to, co w najbliższym 
otoczeniu robi na dzieciach największe wrażenie - mówi dyrek-
tor placówki Krystyna Michalik. Do konkursu włączają się dzieci  
z przedszkoli, które dofinansowuje Gmina Miejska Jarosław.  
W tym roku prace plastyczne oraz literackie wpłynęły z siedmiu 
placówek: Miejskich Przedszkoli nr 1, 4, 8, 9, 10, i 12 oraz Nie-
publicznego Przedszkola im. E. Bojanowskiego. Podczas podsu-
mowania konkursu 28 marca, nagrody i wyróżnienia wręczyli 
burmistrz miasta Andrzej Wyczawski oraz naczelnik Wydziału 
Edukacji i Kultury Fizycznej Magdalena Lehnart. 

- Bardzo się cieszę, że od wielu lat organizowany jest taki 
konkurs, że dzieciom od najmłodszych lat wpajany jest lo-
kalny patriotyzm i lokalne piękno miasta, otaczających nas 
zabytków. Przedszkolakom serdecznie dziękuję za zaanga-
żowanie w tworzeniu pięknych prac plastycznych i literac-
kich, a nauczycielom i rodzicom za wspieranie najmłod-
szych i zachęcanie do udziału w tym  projekcie - mówił przez 
wręczeniem nagród burmistrz. Uroki naszego miasta okiem naj-
młodszych mieszkańców będzie można obejrzeć od 15 kwietnia na 
wystawie pokonkursowej w holu CKiP. Powstanie również tomik  
z twórczością przedszkolaków. Inspiracją dla dzieci były m.in.: 
Ratusz, studnia na rynku, kamienica Orsettich, dawne opactwo 
ss. Benedyktynek, klasztor oo. Dominikanów, zabytkowe mury, 
place zabaw, osiedla, ale również postać Czesławy Puzon ps. 
"Baśka". Prace będą wyeksponowane na parterze CKiP do końca 
kwietnia.

Małgorzata Młynarska

Uroki naszego miasta  
okiem przedszkolaków

Miejskie Przedszkole nr 1
I miejsce – Grupa ,,Smerfy’’ /2/, II miejsce - Grupa ,,Smerfy’’ /1/, III 
miejsce – Greta Tomaszewska. Wyróżnienia: Tomasz Kucza, Kacper 
Hołub.
Miejskie Przedszkole nr 4
I miejsce – Marcelina Tasior, II miejsce – Hanna i Jagna Kurnal, III 
miejsce – Zuzanna Trelka. Wyróżnienia (plastyka): Otylia Szkoła, 
Franciszek Piętnik. Wyróżnienie (teksty): Grupa ,,Tańczące Michał-
ki’’, Grupa ,,Rozśpiewane słowiki”, Franciszek Piętnik, Grupa ,,Roz-
śpiewane słowiki”.
Miejskie Przedszkole nr 8 Marii Montessori
I miejsce – Weronika Łaba, Karolina Dołemska, II miejsce – Bartosz 
Solski, III miejsce – Filip Kurpiel. Wyróżnienia (plastyka): Julia Wi-
śniowska, Amelia Wójcik, wyróżnienia (teksty): Szymon Portas, Ja-
kub Jabłoński, Igor Wiśniewski, Laura Nowosiad, Grupa Niebieska.
Miejskie Przedszkole nr 9 im. Jana Brzechwy
I miejsce – Julita Fila, II miejsce – Igor Chudzik, III miejsce – Ga-
briela Chmura. Wyróżnienia (plastyka): Weronika Skrzypiec, Oliwia 
Jagoda Ostrowska, wyróżnienia (teksty): Grupa ,,Różowa”.
Miejskie Przedszkole nr 10
I miejsce – Gabriela Nowak, II miejsce – Mateusz Kwiecień,  
III miejsce – Magdalena Sobiecka. Wyróżnienia (plastyka): Milena 
Kwiecień, Eleni Skaraki, Wiktoria Łaguniak, Patrycja Kozaryn. Wy-
różnienia (teksty): Alicja Grabowska, Kaylen Trojnar, Lena Babi, 
Grupa ,,Orzełki”.
Miejskie Przedszkole nr 12
I miejsce – Patryk Wierzbicki, II miejsce – Wiktor Prokuski,  
III miejsce – Daria Strzębała. Wyróżnienia (plastyka): Dominika Ki-
per, Wyróżnienia (teksty): Franciszek Kaplita.
Niepubliczne Przedszkole im. Edmunda Bojanowskiego
I miejsce – Anna Przybyło, II miejsce – Aleksandra Wojsa,  
III miejsce – Filip Waszajło. Wyróżnienia (plastyka): Emilia Zwie-
rzyńska, Wiktoria Kuźmicha. Wyróżnienia (teksty): Maja Buksa, Ju-
lia Kaczmarek, Anna Przybyło, Dominika Blok i mama Marta.

„

LISTA LAUREATÓW

FO
T.

 M
. M

ŁY
N

AR
SK

A 
(2

)



www.jaroslaw.pl/biuletyn • Biuletyn Informacyjny Miasta Jarosławia • Nr 2/2014 31

29 marca poznaliśmy najlepszych zawodników i zawod-
niczki VIII Papieskiego Turnieju Tenisa Stołowego o Puchar 
Burmistrza Miasta Jarosławia i Starosty Jarosławskiego. W 
czterech kategoriach łącznie laury zdobyło 16 osób, którym 
pogratulowali i wręczyli nagrody m.in. burmistrz Andrzej 
Wyczawski oraz główny sędzia zawodów Mieczysław Kra-
kowiak.

Turniej Tenisa Stołowego o Puchar Burmistrza Miasta Jarosławia  
i Starosty Jarosławskiego, to przedsięwzięcie organizowane już 
od kilku lat. Jego inicjatorem jest Marian Żołyniak, który realizuje 
pomysł wspólnie ze Szkołą Podstawową ss. Niepokalanek w Jaro-
sławiu. W tym roku była to już piąta edycja w obsadzie międzyna-
rodowej, z udziałem zawodników z Ukrainy. Rywalizacja odbywała 
się w czterech kategoriach wiekowych. Dziewczętom i chłopcom 
kibicowali rodzice oraz trenerzy. Po zaciętych, kilkugodzinnych roz-
grywkach zostali wyłonieni zwycięzcy. Nagrody najlepszym wrę-
czyli: burmistrz miasta Andrzej Wyczawski, s. Alicja – dyrektor SP 
ss. Niepokalanek, główny sędzia zawodów Mieczysław Krakowiak 
oraz naczelnik Wydziału Kultury, Turystyki i Promocji Miasta Joan-
na Mordarska.
Lista laureatów:
 Kategoria „Dziewcząt" (żaczki)
1. Królikowska Katarzyna - UKS Niedźwiada Dolna
2. Chwojko Jagoda - Kolping Jarosław
3. Jakubas Kinga - SP Sióstr Niepokalanek
4. Hajduk Martyna - Nurt Przemyśl
Kategoria „Żak"
1. Chmielowski Jakub - UKS Dubiecko
2. Hura Orest - Lwów Ukraina
3. Oleskewych Yaroslaw - Lwów Ukraina
4. Kołodziej Krystian - PUKS Arka Łętownia
Kategoria Dziewcząt „Młodziczka"
1. Kubicka Aleksandra - ULKS Łopuszka Wielka
2. Szczygieł Karolina - Kolping Jarosław
3. Nahorniak Natalia - Kolping Jarosław
4. Lewandowska Roksana - ULKS Łopuszka Wielka
Kategoria „Młodzik"
1. Moliński Wiktor - Lwów Ukraina
2. Królikowski Wiktor - UKS Niedźwiada Dolna
3. Węglarz Marcin - PUKS Arka Łętownia
4. Wośko Karol - UKS Niedźwiada Dolna

Małgorzata Młynarska

Turniej Tenisa 
Stołowego

Świetnie w halowych Mistrzostwach Polski Juniorów Młod-
szych i Młodzików w łucznictwie spisali się reprezentanci 
Uczniowskiego Klubu Sportowego Tramp, działającego przy 
Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących. Drużyna, 
którą wspiera między innymi Burmistrz Miasta Jarosławia 
przywiozła z tych zawodów tytuły Mistrzów Polski. 

XXIV Halowe Mistrzostwa Polski Juniorów Młodszych odbyły się 
w Dąbrowie Tarnowskiej. W turnieju uczestniczyło ponad 200 za-
wodników z całej Polski. Reprezentanci jarosławskiego UKS Tramp 
drużynowo wywalczyli tam tytuł halowego Mistrza Polski. Wice-
mistrzem Polski indywidulanie został natomiast Jakub Siwoń. Nasz 
zespół na mistrzostwach wystąpił w składzie: Jakub Siwoń, Paweł 
Robaczyński, Ryszard Topolnicki, Sebastian Wasio. - Dzięki wspar-
ciu ze strony Urzędu Miasta Jarosławia, oraz udostępnieniu przez 
Dyrekcję Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących obiek-
tu do treningowych strzelań halowych, mogliśmy profesjonalnie 
przygotowywać się do najważniejszych startów sezonu halowego 
- mówią działacze jarosławskiego klubu. Dwa medale zdobyte pod-
czas tych zawodów były najlepszym osiągnięciem podopiecznych 
trenera Wiesława Kutyły w tej kategorii i historii klubu. Tydzień 
po sukcesach odniesionych przez juniorów młodszych sekcji łucz-
niczej jarosławskiego UKS TRAMP do walki o medale Mistrzostw 
Polski stanęli młodzicy. Impreza odbyła się w hali MOSiR w Zgierzu 
z udziałem 200 zawodników i zawodniczek z całego kraju. Jarosław-
ski TRAMP pod  okiem trenera Wiesława Kutyły reprezentowało 11 
osób.  Drużyna UKS-u działająca przy Zespole Szkół Technicznych  
i Ogólnokształcących wywalczyła w sumie 5 medali - 2 złote, 1 
srebrny i 2 brązowe. Jagoda Siry - zdobyła złoty medal i została ha-
lową Mistrzynią Polski Młodzików Młodszych. Natalia Marcinkie-
wicz i Adrian Oczkowski - zdobyli złoty medal i zostali halowymi 
Mistrzami Polski w kat. mikst (zespół mieszany chłopiec dziewczy-
na). Jagoda Siry, Natalia Marcinkiewicz i Joanna Gilowska - zdobyły 
srebrny medal i zostały halowymi Wicemistrzyniami Polski w kat. 
zespół dziewczyn. Natalia Marcinkiewicz - zdobyła brązowy medal i 
została II halową Wicemistrzynią Polski. Piotr Robaczyński i Jagoda 
Siry  - zdobyli brązowy medal i zostali II halowymi Wicemistrzami 
Polski Kat. mikst młodzik młodszy. W młodzikach starszych  Ryszard 
Topolnicki zajął miejsce 8, a w konkurencji mikstów z Magdale-
ną Mnich wywalczyli  miejsce 5. W Pierwszej ósemce znalazł się 
również zespół chłopców kat. młodzik młodszy w składzie: Adrian 
Oczkowski, Piotr Robaczyński i Szymon Turko oraz drugi zespół 
dziewczyn w składzie: Sylwia Zając, Agata Osuch i Wiktoria Mur-
gała. 

Tomasz Strzębała

UKS Tramp  
Mistrzem Polski
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