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Panie burmistrzu, na początek rozmowy  
Jarosławska Karta Dużej Rodziny.

Program wystartował na początku czerwca. 
Przypomnę jego podstawowy cel. W mia-
rę możliwości finansowych wprowadzamy 
wszelkie możliwe udogodnienia i zniżki dla 
dużych rodzin. „JKDR” to program otwar-
ty. Zachęcam do udziału w nim wszystkich, 
którzy mogą go wspomóc - inne lokalne 
samorządy, ale także jarosławskich przed-
siębiorców (szczegóły znajdą Państwo na 
stronie oraz w internecie – www.jaroslaw.pl  
w zakładce „Dla mieszkańców”).

Na kwietniowej sesji, wśród wielu decyzji, 
zapadła także ta o przeznaczeniu ponad 
230 tys. zł na utworzenie placów zabaw 
przy szkołach podstawowych nr 4 i nr 10.  

Place zabaw są w naszym mieście potrzeb-
ne. To naturalne uzupełnienie programu 
„Jarosławska Karta Dużej Rodziny”. Planuje-
my kolejne, ale odnawiamy też te istniejące. 
Ostatnio odrestaurowano między innymi 
place przy ul. Szczepańskiego oraz ul. Legio-
nów. Najmłodsi to także mieszkańcy naszego 
miasta!

Już o to pytaliśmy, ale warto do tego wrócić. Bardzo udaną 
inicjatywą wydaje się „Ulica zdrowia”. 

Z dwóch edycji tego programu, w kwietniu i maju, skorzysta-
ło do tej pory blisko 1000 osób. A przypomnę, że potrwa on 
do października. To doskonała okazja do bezpłatnych badań, 
tych podstawowych, ale także nieco bardziej skomplikowanych 
lub takich, jak te w maju, kiedy można było zarejestrować się 
w Centralnym Rejestrze Dawców Szpiku. Przypomnę, każdy 
pierwszy wtorek miesiąca, ulica Grodzka. Zapraszam wszyst-
kich mieszkańców Jarosławia!

Jarosław utrzymuje dobre stosunki ze swoimi partnerami za-
granicznymi. Czego one dotyczą?

W ostatnim czasie odwiedziła nas dr hab. Adrienne Kőrmendy, 
nowa Konsul Generalnej Węgier. To pierwsza jej wizyta tutaj, 
związana z chęcią ożywieniem relacji gospodarczych, turystycz-
nych i współpracy w zakresie inwestycji infrastrukturalnych. 
Przypomnę też o naszym węgierskim partnerem, X Dzielnicą 
Budapesztu – Kőbánya. Te kontakty bardzo dobrze się rozwija-
ją, mamy już osiągnięcia na polu promocyjnym i kulturalnym. 
Bardzo chcielibyśmy przełożyć to także na współpracę gospo-
darczą, nad którą w tej chwili pracujemy. Jarosław odwiedziły 

też ostatnio dwie delegacje ze Słowacji – 
ze Svidnika i z Humennego. Szukały u nas 
inspiracji i pomysłów. Svidnik w Miejskiej 
Bibliotece Publicznej, bo chcą podobną 
placówkę wybudować u siebie. Pani bur-
mistrz Humennego zachwyciła się zaś naj-
nowszym albumem o Jarosławiu i chcia-
łaby mieć podobny u siebie. To powód do 
dumy, że powstają u nas rzeczy, których 
piękno i innowacyjność dostrzegają inni, 
także za granicami Polski.

Jednym z ciekawszych przedsięwzięć 
kulturalnych zorganizowanych w ostat-
nim czasie jest „Noc zwiedzania Rynku”. 
Z roku na rok widać podczas niej coraz 
więcej mieszkańców i turystów.

Ta akcja jest naszym oryginalnym jaro-
sławskim pomysłem, uzupełniającym 
ogólnopolską akcję „Nocy muzeów”.  
Staramy się tak pokazać nasz Rynek, żeby 
wyeksponować  to co w nim najpiękniej-
sze i najciekawsze. Ale liczy się także for-
ma. Stąd propozycje wycieczek bryczką, 
nietypowego spaceru z botanikiem, czy 
klimatycznych koncertów, a nawet po-
tańcówek, w scenerii najpiękniejszych 
jarosławskich kamienic. 

W tym roku dla wielu niespodzianką była możliwość zwie-
dzania gabinetu burmistrza, po którym oprowadzał sam jego 
gospodarz.

Chciałem pokazać, gdzie i w jakich warunkach pracuję na co 
dzień. To piękny, zabytkowy gabinet, znany mieszkańcom do 
tej pory z okazjonalnych zdjęć. Stąd pomysł, żeby pokazać go 
„na żywo” wszystkim chętnym. No i była to okazja do poroz-
mawiania z gośćmi o różnych tematach, bo wcale, jak sugerują 
to niektórzy, nie unikam takich spotkań.  Jestem otwarty dla 
jarosławian.

Centrum Kultury i Promocji w Jarosławiu obchodzi swoje 
5-lecie. To dobra okazja do wspomnień.

5 lat temu byłem pomysłodawcą i twórcą Centrum. Dziś wiem, 
że to był bardzo dobry pomysł. Z usług CKiP korzysta coraz wię-
cej mieszkańców Jarosławia, ale także turystów. Proponowana 
oferta jest na tyle bogata, że każdy znajdzie tu coś dla siebie 
(więcej o jubileuszu na str. 4). 

red.

Dobre pomysły  
się sprawdzają

ROZMOWA

„To powód do dumy,  
że powstają u nas  
rzeczy, których piękno  
i innowacyjność  
dostrzegają inni,  
także za granicami Polski”

O ostatnich wydarzeniach  
i inicjatywach rozmawiamy  
z burmistrzem Andrzejem  
Wyczawskim.



  Nr 3/2014 • Biuletyn Informacyjny Miasta Jarosławia • www.jaroslaw.pl/biuletyn4

W pięknej kamienicy Attavantich usytuowanej na jarosławskim Rynku 
mieści się Centrum Kultury i Promocji - instytucja wyjątkowa, która 
powstała w 2009 roku, choć dziś wydaje się, że ta instytucja istnieje  
o wiele dłużej...

Czym zajmuje się  CKiP? Festiwale i koncerty, przeglądy i ka-
meralne formy, spotkania z ludźmi sztuki i kultury, wernisa-
że i wystawy, ukazywanie piękna  miasta i pomoc dla tury-

stów odwiedzających Jarosław, ale to i tak nie wszystko. Centrum 
wychodzi także na zewnątrz organizując te duże i nieco mniejsze 
wydarzenia, których wspólnym mianownikiem jest kultura i pro-
mocja. W ciągu pięciu lat odwiedziło go 80 tysięcy gości! - Centrum 
ma za zadanie upowszechniać, tworzyć i chronić kulturę, a także 
popularyzować walory kulturowe i turystyczne Jarosławia  - mówi 
burmistrz Andrzej Wyczawski,  pomysłodawca i twórca Centrum - 
Z myślą o utworzeniu takiego miejsca w naszym mieście nosiłem 
się kilka lat. W końcu udało mi się pozyskać odpowiednie środki z 
funduszy europejskich – podsumowuje burmistrz. - Z najważniej-
szych wydarzeń, które zorganizowało ostatnio Centrum chciałbym 
przypomnieć o III Międzynarodowych Dniach Muzyki Fortepiano-
wej im. Marii Turzańskiej i Nocy Zwiedzania Rynku - mówi o dzia-
łaniach placówki jej dyrektor Tomasz Wywrót. - To pokazuje, jak 
różnorodna jest oferta i do jak wielu ludzi może trafiać, jeśli jest 
przemyślana i konsekwentnie realizowana. A nie należy przecież 
zapominać o wystawach takich, jak prezentowana choćby obecnie 
w Galerii Głównej prezentacja sztuki współczesnej „Interdyscypi-
narne przypadki graficzne” – wymienia dyrektor. - Nad takimi wy-
darzeniami zawsze z przyjemnością obejmuję  patronat – dodaje 
burmistrz Wyczawski.
Burmistrz przypomina także o drugiej, bardzo ważnej roli CKiP, 
promocji miasta – Od 5 lat w naszym mieście funkcjonuje profe-
sjonalny Punkt Informacji Turystycznej. Wielokrotnie spotykałem 
się z prośbami o utworzenie takiego miejsca, dlatego formułując 
cele i zadania Centrum, uwzględniłem w nich  także turystyczną 
promocję Jarosławia – wspomina Andrzej Wyczawski. 
Dziś  w Punkcie Informacji Turystycznej można uzyskać informacje 
na temat miasta, regionu, a także nabyć różnego rodzaju pamiątki, 
upominki i wydawnictwa. Do dyspozycji turystów pozostają także 
przewodnicy. Mówiąc o Centrum nie można zapominać o miejscu, 
gdzie się znajduje, czyli Kamienicy Attavantich, bo to miejsce nie-
zwykłe. Przez cały XIX wiek pełniła ona ważne i reprezentacyjne 
funkcje. Dziś na parterze budynku znajduje się Punkt Informacji 
Turystycznej. Obok mieści się Galeria w Holu u Attavantich. Pierw-
sze piętro Centrum zajmuje Galeria Główna.  Z nią sąsiaduje kolej-

Centrum Kultury  
i Promocji

Krótkie podsumowanie, czyli Centrum w liczbach 

• GALERIA GŁÓWNA                                   83 
• GALERIA W HOLU                                     73
• GALERIA DEBIUTÓW                                51 
• GALERIA W PODZIEMIACH                     11
• WYSTAWY W SALI LUSTRZANEJ             19 
• WYSTAWY PLENEROWE NA PLACU    
  ŚWIĘTEGO MICHAŁA                                 12 
• KONCERTY                                                  226
• KABARETY I TEATRY                                  26
• WYKŁADY, SPOTKANIA AUTORSKIE,  
   KONFERENCJE I PROMOCJE KSIĄŻEK     61
• INNE WYDARZENIA                                   92                                             
(w tym pokazy filmowe)  

5 lat

„
A. Wyczawski:  Z myślą o utworzeniu takie-
go miejsca w naszym mieście nosiłem się 
kilka lat. W końcu udało mi się na ten cel 
pozyskać odpowiednie środki z funduszy 
europejskich.

na - Galeria Debiutów, umożliwiająca młodym, zdolnym artystom, 
pierwsze publiczne zaprezentowanie swoich prac szerokiemu gro-
nu odbiorców. Ostatnią kondygnację zajmuje Sala Lustrzana, będą-
ca jak dawniej miejscem imprez kulturalnych i koncertów. Z okazji 
5 lecia Centrum, w piątek 13 czerwca  zorganizowano Koncert Ju-
bileuszowy Muzyczna podróż z Morpheus Saxophone Quartet. W 
jego programie byli tacy artyści jak Bach, ale także Dizzy Gillespie. 
A już niedługo Dni Jarosławia, których Centrum Kultury i Promocji 
jest współorganizatorem.

red.
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3+     
   

DUZEJ RODZINY
•

rodzin wielodzietnych 

stanowiących rodzinną 
pieczę zastępczą 

stanowiących  
Rodzinne Domy Dziecka
z Jarosławia, bez względu na wysokość 
osiąganych dochodów, mających na 
utrzymaniu troje i więcej dzieci w wie-
ku do 18 roku życia lub do 25 roku życia  
w przypadku, gdy dzieci uczą się lub stu-
diują.

i

Od początku czerwca br.  
w Miejskim Ośrodku  
Pomocy Społecznej  
w Jarosławiu można  
składać wnioski  
o wydanie Jarosławskiej 
Karty Dużej Rodziny. 

Jeśli prowadzisz  
przedsiębiorstwo,  
masz �rmę lub inną  
działalność gospodarczą...

www.jaroslaw.pl www.jaroslaw.naszops.pl

»

Złóż wniosek  

i korzystaj z ulg!

JAROSŁAWSKA 

KARTA

ZOSTAŃ  
PARTNEREM  
NASZEGO  
PROGRAMU!

ULGI, ZNIŻKI, ŚWIADCZENIA

Informacje o Karcie oraz wykaz aktualnych partnerów programu,  
a także oferowanych przez nich ulg, zniżek i świadczeń będą  
publikowane na stronie internetowej Urzędu Miasta Jarosławia  
oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jarosławiu.

50%  dopłata do biletów miesięcznych MZK.  

1 zł - koszt biletów na obiekty MOSiR:  
krytą pływalnię i pływalnię sezonową  
dla dzieci oraz ich opiekunów.

50%  dopłata za gospodarowanie odpadami  
komunalnymi, określona dla odpadów 
zbieranych selektywnie.

1 zł - opłata stała (miesięczna lub roczna)  
za udział w: zajęciach dla dzieci i młodzieży w zakresie  
kultury, oświaty, kultury �zycznej, kołach zainteresowań 
itp., organizowanych przez jednostki podległe Miastu.

Bezpłatne świadczenia publicznych przedszkoli  
w czasie przekraczającym realizację podstawy  
programowej dla dziecka.
Bezpłatny pobyt dziecka w publicznym żłobku  
(oddziale żłobkowym), do 10 godzin dziennie.

1 zł - koszt biletów na obiekty MOSiR:  
lodowisko dla dzieci oraz ich opiekunów.

KARTA 
dla:  

Dla kogo 
PROGRAM?

»
»
»
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Trwa nabór wniosków
Przez pierwsze dni naboru spłynęło 129 wniosków o wydanie Jarosławskiej Karty Dużej Rodziny. 13 czerwca, 
Andrzej Wyczawski wręczył uroczyście pierwsze 22 karty. Od 16 czerwca można pytać o szczegóły dotyczące 
ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny. Wnioski będzie przyjmował również MOPS.

Jarosławska Karta Dużej Rodziny adresowana jest do rodzin 
wielodzietnych, jak również stanowiących rodzinną pieczę za-
stępczą oraz Rodzinne Domy Dziecka z Jarosławia, bez wzglę-

du na wysokość osiąganych dochodów, mających na utrzymaniu 
troje i więcej dzieci w wieku do 18 roku życia lub do 25 roku życia  
w przypadku, gdy dzieci uczą się lub studiują.
 Informacje o Karcie oraz wykaz aktualnych partnerów programu,  
a także oferowanych przez nich ulg, zniżek i świadczeń są publiko-
wane już wkrótce na stronie internetowej Urzędu Miasta Jarosła-
wia (zakładka "Dla mieszkańców") i Miejskiego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Jarosławiu. 
Wniosek o wydanie JKDR należy składać w Miejskim Ośrodku Po-
mocy Społecznej w Jarosławiu wraz z okazaniem dowodu osobiste-
go. Wydanie karty jest bezpłatne. Natomiast w przypadku utraty 
lub zniszczenia Karty oraz w razie konieczności aktualizacji danych 
osobowych wnioskodawca może ubiegać się o wydanie duplikatu 
Karty, co wiąże się z opłatą w wysokości 10 zł.

„
- Podejmując decyzję o wprowadzeniu Jarosławskiej Karty Dużej Rodziny chciałem 
realnie pomóc tym wszystkim rodzinom, które mają troje i więcej dzieci - mówi bur-
mistrz Andrzej Wyczawski. - Zdaję sobie sprawę, że taka pomoc jest potrzebna, bo za-
zwyczaj - w dzisiejszej sytuacji gospodarczej - rodziny wielodzietne  każdą złotówkę 
przed wydaniem oglądają kilka razy. 

Jednym z najważniejszych wyzwań stojących przed 
naszym społeczeństwem jest poprawa sytuacji de-
mograficznej kraju. Aby to osiągnąć, należy prowa-

dzić aktywną politykę rodzinną. Gmina Miejska Jaro-
sław wdraża instrumenty lokalnej polityki rodzinnej.  
Jednym z narzędzi jej służących jest „Jarosławska Karta 
Dużej Rodziny”, wprowadzająca zniżki dla dużych rodzin, 
które zechcą korzystać z ośrodków sportowych i kultural-
nych.
Zwracam się do Państwa z propozycją wsparcia beneficjen-
tów Programu „Jarosławskiej Kart Dużej Rodziny”. Oferując 
zniżki na swoje produkty i usługi, wspieracie Państwo wie-
lodzietne rodziny mieszkające w Gminie Miejskiej Jarosław,  
a jednocześnie zyskujecie nowych, stałych klientów. Przy-
stąpienie do programu to także szansa na wykreowanie 
pozytywnego wizerunku firmy, uczestniczącej w lokal-
nych działaniach społecznych.
Aby stać się Partnerem programu wystarczy złożyć  
w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Jarosławiu 
osobiście, przesłać pocztą elektroniczną lub pocztą tra-
dycyjną ZGŁOSZENIE. W formularzu tym określicie Pań-

stwo między innymi wielkość proponowanej/ych ulg, za-
kres towarów i usług nimi objętych, a także okres udziału  
w programie. Zostanie dostarczone Państwu porozumie-
nie dotyczące partnerstwa w programie, przygotowane na 
podstawie danych zawartych w zgłoszeniu oraz materiały  
do oznakowania miejsca prowadzenia działalności gospo-
darczej. Informacje o udziale w programie będą Państwo 
mogli zamieszczać na wszystkich wydawanych przez sie-
bie nośnikach reklamowych i stronach internetowych. 
Również w materiałach informacyjnych dotyczących pro-
gramu, jak i na stronach internetowych www.jaroslaw.
naszops.pl oraz www.jaroslaw.pl znajdą się informacje  
o Państwa udziale w programie i rodzaju udzielonych zniżek.  
Liczę, że przyjmą Państwo z zainteresowaniem niniejszą 
propozycję. Szczegółowe informacje można uzyskać pod 
numerem telefonu 16 621 22 68 lub drogą elektroniczną: 
mopsjw@wp.pl 

Zapraszam do współpracy!
Burmistrz Miasta Jarosławia

Andrzej Wyczawski

APEL BURMISTRZA MIASTA JAROSŁAWIA  
do Przedsiębiorców, Firm, Instytucji i Organizacji  

działających na terenie Miasta Jarosławia
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Dopłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla 
rodzin posiadających Kartę Dużej Rodziny, przyznanie 
dotacji celowych na jarosławskie zabytki oraz zmiany w 
budżecie, to tylko niektóre z uchwał podjętych podczas 
65. sesji Rady Miasta Jarosławia.

W marcu Rada Miasta wprowadziła program „Jaro-
sławska Karta Dużej Rodziny”. Podczas kwietnio-
wej sesji przegłosowanych zostało kilka projektów 

uchwał dotyczących programu. Ustanowiono dopłaty do opłaty 
za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Na wsparcie bę-
dzie mógł liczyć każdy członek Dużej Rodziny, posiadający kar-
tę oraz prowadzący selektywną zbiórkę odpadów. Miesięczna 
dopłata wyniesie 50 % wysokości obowiązującej opłaty za od-
pady. Ponadto zmieniona została uchwała ustalająca wysokość 

65. sesja Rady Miasta 28.04.2014

W piątek, 23 maja pożegnaliśmy Pawła Niemkiewicza, zastępcę dyrektora Miejskiego Ośrod-
ka Pomocy Społecznej w Jarosławiu, radnego Powiatu Jarosławskiego obecnej kadencji, dzia-
łacza „Solidarności”, społecznika i poetę. 

W uroczystościach pogrzebowych uczestniczyła rodzi-
na zmarłego, bliscy, przyjaciele, koledzy z pracy oraz 
licznie zgromadzeni znajomi. Paweł Niemkiewicz zo-
stał pochowany na Starym Cmentarzu. Zmarł w wieku 
54 lat. 
Paweł Niemkiewicz  był socjologiem, absolwentem 
Uniwersytetu Jagiellońskiego. W 1981 pracownik 
MKZ „S” w Jarosławiu, redaktor dwutygodnika związ-
kowego „Do rzeczy”, współpracownik biuletynów  
i serwisów związkowych.  Po 13 XII 1981 współorgani-
zator podziemnych struktur „S” w regionie, zaangażo-
wany w działania wydawnicze i szkoleniowe („Tędy”, 
„Pogląd”, „Brulion”). W 1985 aresztowany, skazany na 
1 rok więzienia za „rozpowszechnianie wydawnictw 
książkowych i broszurowych o treści zawierającej fał-
szywe wiadomości o stosunkach społeczno-politycz-
nych i ustrojowych panujących w PRL, co mogło wy-
rządzić poważną szkodę interesom państwa”. W 1989 
uczestnik przygotowań do wyborów 4 VI, organizator 
prasy regionalnej i struktur związkowych. W 1990 był 
wicewojewodą przemyskim. Autor tomiku wierszy 
Wewnątrz (za www.encyklopedia-solidarnosci.pl)

Konrad Sawiński

Odszedł Działacz, Społecznik, Poeta 
 

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci 

 

zastępcy dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Jarosławiu, radnego Powiatu Jarosławskiego. 

Łączymy się w bólu z Rodziną i Przyjaciółmi  
zachowując Zmarłego w swojej pamięci.

 
Burmistrz Miasta Jarosławia Andrzej Wyczawski,  

Przewodniczący Rady Miasta Jarosław Pagacz oraz Radni

  
PAWŁA  

NIEMKIEWICZA

„Można odejść na zawsze, by stale być blisko”
ks. Jan Twardowski

opłat za pobyt dzieci w publicznym żłobku. Osoby posiadające 
kartę Dużej Rodziny nie zapłacą ani złotówki za pobyt dziecka  
w żłobku do 10 godzin dziennie. Oprócz tego przyznano dotacje 
celowe na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budow-
lane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków. Łączna pula 
dotacji wynosi 430 tys. zł. Odnowione zostaną zabytkowe jaro-
sławskie kościoły i kamienice. Planowane prace remontowe sta-
nowią w dużej mierze kontynuację działań podjętych w ostatnich 
latach. Radni przegłosowali również kilka zmian w budżecie. Ponad 
230 tys. zł przeznaczono na utworzenia placów zabaw przy szko-
łach podstawowych nr 4 i nr 10.  Poświęcone na inwestycje środ-
ki stanowią refundację zadań zrealizowanych w 2013 r.,  objętych 
dofinasowaniem z Regionalnego Programu Operacyjnego Woje-
wództwa Podkarpackiego na lata 2007-2013. Podjęto również kilka 
uchwał dotyczących sprzedaży i zamiany nieruchomości. 

Monika Polita

FO
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Wprowadzenie Pilotażowego Programu Wykrywania 
Wirusowego Zakażenia Wątroby typu C oraz nadanie 
Honorowego Obywatelstwa Miasta Jarosławia, to nie-
które z tematów 67. Sesji Rady Miasta, która odbyła się 
28 kwietnia.

W ramach programu „Bezpieczny Jarosław” prowadzone 
są liczne działania w zakresie profilaktyki zdrowotnej 
mieszkańców naszego miasta. 

Od 2013 r. realizowane są np. bezpłatne 
badania medyczne pn. „Ulica zdrowia”, 
cieszące się ogromnym zainteresowaniem. 
Podczas ostatniej sesji RM w trosce o zdro-
wie mieszkańców uchwalony został Pilota-
żowy Program Wykrywania Wirusowego 
Zakażenia Wątroby typu C. Celem przed-
sięwzięcia jest zwiększenie wykrywalności 
bezobjawowych zakażeń WZC tylu C oraz 
podwyższenia świadomości zdrowotnej  
w zakresie zapobiegania zakażeniom. 
Od ostatniej sesji mamy nowego honoro-
wego obywatela naszego miasta. Został 

67. sesja Rady Miasta
29.05.2014

Zrealizowane prace polegały na wymianie lub napra-
wie zniszczonych elementów urządzeń zabawowych 
oraz ich malowaniu. Pomalowane zostały nie tylko 

huśtawki i karuzele, ale również ławki znajdujące się na 
placu. Wykonane gruntowne remonty i naprawa wyposa-
żenia jarosławskich placów zabaw z pewnością zwiększy 
bezpieczeństwo dzieci z nich korzystających. A dzięki wy-
konanym pracom obiekty będą dłużej służyły mieszkań-
com naszego miasta, w szczególności tym najmłodszym. 

  Monika Polita

Odnowiono  
place zabaw 
Najmłodsi mieszkańcy naszego miasta, ale oczywiście 
nie tylko oni, mogą już korzystać z wyremontowanych 
placów zabaw. Odnowiono między innymi plac przy 
ul. Szczepańskiego oraz ul. Legionów. 

nim prof. zw. dr. hab. n. wet. Paweł Sysa. Wyróżniony jest wybit-
nym naukowcem, współzałożycielem warszawskiego oddziału Sto-
warzyszenia Miłośników Jarosławia, admiratorem miasta i promo-
torem jego uroków w środowisku studentów. Tytuł honorowego 
obywatela otrzymał za całokształt działań służących promocji mia-
sta Jarosławia w kraju i za granicą. Podczas obrad radni analizowali 
również informacje o stanie gospodarki odpadami komunalnymi 
za 2013 rok. Według materiałów przedstawiony przez naczelnika 
Wydziału Ochrony Środowiska, na terenie miasta w ubiegłym roku 
zebrano ogółem 12 238,97 Mg odpadów, z tego 11 036, 43 Mg to 
odpady niesegregowane, odpady selektywnie (papier, tw. sztucz-
ne, szkoło, wielogabarytowe) – 634,01 Mg, odpady biodegrado-
walne (zielone) – 11,1 Mg.

Monika Polita
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Zbiórka odpadów 
wielkogabarytowych 

Urząd Miasta Jarosławia informuje, że w dniach od 
30 czerwca 2014 r. do 31 lipca 2014 r. Przedsię-
biorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 

w Jarosławiu sp. z o.o. przeprowadzi na terenie miasta Ja-
rosławia bezpłatną zbiórkę kompletnego zużytego sprzę-
tu RTV i AGD (pralki, lodówki, komputery, telewizory itp.) 
oraz odpadów wielkogabarytowych (meble, kanapy, fotele, 
itp.) Prosimy o wystawienie ww. odpadów do godz. 6.00 
w dniu wywozu, przy pojemnikach na odpady komunalne,  
w taki sposób aby nie stwarzały utrudnień dla poruszają-
cych się w tym rejonie osób i pojazdów, ani też nie powo-
dowały zagrożeń bezpieczeństwa. 

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW 
WIELKOGABARYTOWYCH  

Z OSIEDLI MIESZKANIOWYCH

Terminy odbioru 
odpadów 

wielkogabarytowych
 

NAZWA OSIEDLA

24 lipca os. Armii Krajowej, os. Witosa, 
os. Piłsudskiego

25 lipca
 os. Jagiellonów, os. 

Pułaskiego, os. Kombatantów, 
os. Niepodległości

30 lipca os. Wojska Polskiego, os. 
Prośbów, os. Kalinki

31 lipca os. 1000-lecia, os. Kopernika, 
os. Słoneczne

Wykonawcą zbiórki jest  
PDKiM w Jarosławiu sp. z o.o.,  

Zakład Oczyszczania Miasta,  
Makowisko 163, tel. 16 621 63 87  

(w godz. 6.00-14.00). 

W każdym innym terminie właściciele nieruchomości 
zamieszkałych (domy jednorodzinne, wielorodzin-
ne) mogą bezpłatnie dostarczać odpady wielko-

gabarytowe do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komu-
nalnych (PSZOK) przy ul. Racławickiej 24, 37-500 Jarosław, 
tel./fax 16 621 22 60, czynny w dni robocze od 7.00 do 17.00 
ostatnia sobota miesiąca od 10.00-14.00.

Interwencje, 
Trudne sprawy,
Inicjatywy...

POSIEDZENIE SZTABU KRYZYSOWEGO
W połowie maja, w związku z dużymi opadami deszczu, najniżej poło-
żonym terenom Jarosławia zagroziła powódź. 17 maja San przekroczył 
stan alarmowy o 17 cm (6,37). Burmistrz Andrzej Wyczawski, który był 
osobiście nad brzegiem rzeki,  zwołał sztab kryzysowy i zarządził sta-
łe monitorowanie sytuacji.  Sprawdzono także magazyny ze sprzętem 
przeciwpowodziowym. Na całe szczęście pogoda okazała się łaskawa, 
deszcze ustały i sytuacja się unormowała. 

NA BIEŻĄCO
Burmistrz Andrzej Wyczawski, oprócz zaplanowanych działań, podej-
muje także te, związane  z bieżącymi interwencjami jarosławian. Ostat-
nio dzięki dobrej współpracy gospodarza miasta z mieszkańcami  udało 
się odwodnić teren przy ulicy ks. Makary, wybudować oświetlenie ul. 
Burmistrza Stanisława Hajnusa i wykonać remont nawierzchni ul. Wi-
śniowej, poprzez uzupełnienie ubytków tłuczniem i klińcem.
ŻYCIE W CENTRUM MIASTA
Żebranie i parkowanie w nieodpowiednich miejscach, to dwa z najbar-
dziej widocznych problemów na jarosławskim rynku. Symptomatyczna 
jest jedna z ostatnich interwencji SM. Osoba wyłudzająca pieniądze, 
mimo, że była kilkukrotnie pouczana i odwożona do miejsca zamieszka-
nia, nic sobie z tego nie robiła. W kolejnych dniach na widok strażników 
podziwiała wystawy albo przenosiła się w inne miejsce. Ostatecznie 
skierowano wniosek o ukaranie do Sądu.
Co do parkowanie w miejscach uniemożliwiających przejście pieszym 
i wbrew obowiązującemu oznakowaniu (np. na miejscach dla niepeł-
nosprawnych), nie dość, że niekulturalne, to jest nieliczeniem się z in-
teresem innych ludzi. Mandat w takim przypadku to 100 zł (według 
taryfikatora).
PIES TO NIE ZABAWKA
Burmistrz zwraca uwagę na coroczny problem. Zbliżają się wakacje  
i nieodpowiedzialni (by nie użyć mocniejszych sformułowań) właścicie-
le pozbywają się swoich czworonogów. Bezdomne zwierzęta głodują 
i stwarzają realne zagrożenie dla otoczenia, przede wszystkim dzieci. 
Te które uda się złapać, wywożone są do schroniska w Orzechowcach, 
ale jest to tylko doraźne rozwiązanie tego problemu. Stąd apel – nie 
wyrzucajcie swoich psów!
ALKOHOL KOSZTUJE
Na jarosławskim rynku można się niestety także zetknąć  z osobami 
nadużywającymi alkohol. Gdy takie sytuacje wychwyci się - dzięki mo-
nitoringowi, patrolom SM lub zgłoszeniom od mieszkańców - nietrzeź-
wi odwożeni są do izby wytrzeźwień w Przemyślu. Niestety problem 
ten rozszerza się na inne publiczne miejsca w naszym mieście, takie jak 
choćby park przy u. Legionów. Smakosze alkoholu musza się liczyć wte-
dy z mandatem w wysokości 100 zł. Prosimy o zgłaszanie takich faktów 
do Straży Miejskiej!
ESTETYKA OTOCZENIA
Zawsze na początku wiosny burmistrz Jarosławia zwraca się z apelem 
o porządkowanie posesji po zimie. Apel ten nie kończy się z upływem 
kwietnia czy maja. Teraz szczególnie kłują w oczy wysoka trawa, czy 
stosy śmieci na niektórych posesjach, szczególnie na obrzeżach mia-
sta. Takie sytuacje kończą się zazwyczaj upomnieniem właścicieli przez 
Straż Miejską, ale w ostateczności może być to mandat do 500 zł (za 
śmieci). 
SĄSIEDZKI KONFLIKT
Nietypową (?) sprawą zajmowała się ostatnio Straż Miejska. Dotyczyła 
ona konfliktu sąsiedzkiego. Jedna sąsiadka pod oknem drugiej wylewa-
ła nieczystości a druga w rewanżu wysypywała popiół. Konflikt rozstrzy-
gał będzie Sąd.

!
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HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH  
Z TERENU MIASTA JAROSŁAWIA  
(Z WYJĄTKIEM OSIEDLI MIESZKANIOWYCH)

Terminy  
odbioru 

odpadów 
wielkogabarytowych

 

NAZWA ULICY

30 czerwca
Chrobrego /część/, Drużyniecka, Drzymały, Elektrowniana, Jagiełły, Krakusa, Leśna, Ludowa, Łączności,  

Orzeszkowej, Pruchnicka, Przemysłowa, Przyjaźni, Strzelecka, Traugutta, Wieczorkiewicza, Wiejska, Wolna

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

2 lipca Boczna Szczytniańska, Cegielniana, Danilewicza, Grochowska, Kochanowskiego, Krakowska, Krasińskiego,  
Krzyżowe Drogi, Lotników, Pawłosiowska, Reja, Schrama, Szczytniańska, Ulmy, Zbigniewa Kopcia

14 lipca

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

Ostrogskich, Pl. Bóżnic, Pl. Św. Michała, Przemyska, Przyklasztorna, Przyrynek, Rynek, Słoneczna,  
Sobieskiego, Spółdzielcza, Spytka, Stojałowskiego, Strzeleckiego, Świętojańska, Tatarska,  

Wąska, Węgierska, Włókiennicza, Zbożowa, Żołnierska, Trybunalska, Skargi

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

Legionów, Lisińskiego, Nabielaka, Nartowskiej, Orłowicza, Paderewskiego, Piekarska,  
Pl. Mickiewicza, Pl. Wolności, Pl. W. Oświęcimia, Poniatowskiego, Reymonta, Sikorskiego,  

Skrzyneckiego, Słowackiego, Św. Ducha, Wilsona, Zielińskiego,

16 lipca
Brzostków, Chopina, Cmentarna, Czarnieckiego, Dominikańska, Głowackiego, Grucy, Kasprowicza,  

Kilińskiego, Konarskiego, Konopnickiej, Kościuszki, Kraszewskiego, Matejki, Morgenbessera, Narutowicza,  
Powstania Styczniowego, Reformacka, Siarczyńskiego, Sienkiewicza, Turzańskiej,  Wyspiańskiego

17 lipca Anny Jenke, Bandurskiego, Dąbrowskiego, Dobrzańskiego, Grodziszczańska, Hajnusa, Koby, Konfederacka,  
Lelewela, Pogodna, Racławicka, Raszyńska, Żeromskiego,

28 lipca Blichowa, Boczna Garbarze, Boczna Sanowa, Garbarze, Gottfrieda, Harlendera, Na Blichu, Przygrodzie,  
Sanowa, Słoneczna /część/, Tarnowskiego, Zamkowa

29 lipca
Boczna Okrzei, Broniewskiego, Długosza, Dojazdowa, Flisacka, Fredry, Jasna, Kielara, Kopystyńskiego,  

Miłosza, Misztale, Nad Sanem, Okrzei, Podzamcze, Rybacka, Sąsiedzka, Starosanowa, Ustronie,  
Wiśniowa, Wodna, Zduńska, Zwierzyniecka, Zwierzyniec, Wróblewskiego

30 lipca
Asnyka, Baśki Puzon, Benedyktyńska, Brama Pełkińska, Górnoleżajska, Jarowa, Klasztorna, Kulkowa, Lubelska,  
Mochnackiego, Ogrodowa, Panieńska, Pasieka, Pełkińska, Podgórze, Polna, Różana, Sandomierska, Ujejskiego,  

Zacisze, Zgody, Zielona

31 lipca Akacjowa, Batalionów Chłopskich, Brodowicze, Burmistrza Matusza, Dolnoleżajska, Kamienna, Kolaniki,  
Kruhel Pawłosiowski, Kruhel Pełkiński, Lipowa, Łazy Kostkowskie, Łąkowa, Piaskowa, Rajska, Stawki, Żwirowa
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Jana Val`ova, burmistrz partnerskiego miasta Humenne 
gościła z wizytą w Jarosławiu. Spotkanie z burmistrzem 
Andrzejem Wyczawskim dotyczyło głównie publikacji 
promujących Jarosław, a szczególnie ostatniej z fotogra-
fiami Tomasza Turonia. Słowacki partner chciałby, aby 
podobny powstał również w ich mieście. 

W styczniu 2014 roku, w sali narad Ratusza odbyła się 
promocja albumu „Jarosław 2013”. Nowa publikacja  
z fotografiami autorstwa Tomasza Turonia, w wyjątko-

wy sposób ukazuje najpiękniejsze zabytki i miejsca, a także obraz 
współczesny naszego miasta. Opracowanie albumu przygotował 
Urząd Miasta, natomiast jego wydawcą jest „Rafada - Spółka Cy-
wilna Lucjan Skulski i Artur Tomaszewski”. To właśnie tą najnow-
szą publikacją Jana Val`ova, burmistrz Humennego zainteresowa-
na była najbardziej. Zachwycona była wspomnianymi zdjęciami 
i chciałaby, aby podobny album, promujący Humenne, powstał 
również w ich mieście. W spotkaniu uczestniczyła również Joanna 
Mordarska, naczelnik Wydziału Kultury, Turystyki i Promocji Miasta 
oraz Lucjan Skulski, wydawca albumu. 

Monika Polita

Burmistrz Humennego  
gościła w Jarosławiu

Ożywienie relacji gospodarczych i turystycznych, współ-
praca w zakresie inwestycji infrastrukturalnych - to 
priorytety nowej Konsul Generalnej Węgier dr hab. Ad-
rienne Kőrmendy, która gościła 15 maja w Jarosławiu. 
W programie wizyty znajdowało się m.in. złożenie kwia-
tów pod Pomnikiem Przyjaźni Polsko-Węgierskiej oraz 
spotkanie z burmistrzem Andrzejem Wyczawskim. 

Nowa Konsul Generalna Węgier, dr hab. Adrienne Kőrmen-
dy, 14 marca br. oficjalnie objęła placówkę dyplomatyczną  
w Krakowie. Profesor historii, wiele lat była wykładowcą 

Uniwersytetu Warszawskiego i Akademii Humanistycznej w Pułtu-
sku. Współpracowała z pierwszym powojennym konsulem węgier-
skim w Krakowie - prof. Istvánem Kovácsem, który w 2002 r. otrzy-
mał Honorowe Obywatelstwo Miasta Jarosławia. Przypomnijmy, że 

Wizyta Konsul  
Generalnej Węgier

to dzięki jego staraniom w naszym mieście stanął na cześć płk. Le-
ona Czechowskiego kopijnik i pomnik Przyjaźni Polsko-Węgierskiej 
przy ul. Opolskiej. Tam, podczas swojej wizyty oraz pod tablicą upa-
miętniającą pobyt księcia Franciszka II Rakoczego na terenie Opac-
twa, konsul Adrienne Kőrmendy m.in. z burmistrzem Andrzejem 
Wyczawskim złożyła wiązanki kwiatów. Przed wizytą w Jarosławiu, 
Pani Konsul miała już okazję spotkać się ze społecznością naszego 
miasta w krakowskim oddziale Stowarzyszenia Miłośników Jarosła-
wia. W rozmowie z burmistrzem Andrzejem Wyczawski i zastępcą 
burmistrza Bogdanem Wołoszynem zaznaczyła, że ta wizyta poka-
zała jej jaką wartość ma bycie obywatelem naszego miasta, jaką 
wartość ma samo miasto, nie tylko jako przestrzeń zabytkowa, ale 
przede wszystkim jako wspólnota. Przypomniała również o swo-
ich zadaniach. - Pobudzenie współpracy gospodarczej między pod-
miotami polskimi i węgierskimi jest moim priorytetem - mówiła.  
Z kolei gospodarz miasta poinformował Konsul o rozwijających się 
owocnie relacjach Jarosławia z węgierskim partnerem X Dzielnicą 
Budapesztu - Kőbánya, skupiającą największą Polonię węgierską. 
Oba samorządy w ramach umowy zawartej w 2012 r. podejmu-
ją działania m.in. w zakresie rozwoju turystyki i kultury, wymiany 
grup artystycznych i młodzieży szkolnej, współpracy organizacji 
pozarządowych, czy nawiązywania kontaktów z przedsiębiorcami  
i instytucjami okołobiznesowymi. Burmistrz zaznaczył: - (...) Te kon-
takty bardzo dobrze się rozwijają, mamy już osiągnięcia na polu 
promocyjnym i kulturalnym. Bardzo chcielibyśmy przełożyć to tak-
że na współpracę gospodarczą, nad którą w tej chwili pracujemy. 
Za pośrednictwem Pani Konsul zachęcał również do wspólnej obec-
ności węgierskich i polskich wystawców na wrześniowej imprezie 
targowo-konferencyjnej w Rzeszowie „Alpejsko-Karpackim Forum 
Współpracy". Otwarty, po czteroletniej przerwie, Konsulat Ge-
neralny w Krakowie jest, obok ambasady, drugim przedstawiciel-
stwem zawodowym Węgier w Polsce. Będzie aktywny we wszyst-
kich południowych województwach Polski, w tym podkarpackim. 

Małgorzata Młynarska

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH  
Z TERENU MIASTA JAROSŁAWIA  
(Z WYJĄTKIEM OSIEDLI MIESZKANIOWYCH)

Terminy  
odbioru 

odpadów 
wielkogabarytowych

 

NAZWA ULICY

30 czerwca
Chrobrego /część/, Drużyniecka, Drzymały, Elektrowniana, Jagiełły, Krakusa, Leśna, Ludowa, Łączności,  

Orzeszkowej, Pruchnicka, Przemysłowa, Przyjaźni, Strzelecka, Traugutta, Wieczorkiewicza, Wiejska, Wolna

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

2 lipca Boczna Szczytniańska, Cegielniana, Danilewicza, Grochowska, Kochanowskiego, Krakowska, Krasińskiego,  
Krzyżowe Drogi, Lotników, Pawłosiowska, Reja, Schrama, Szczytniańska, Ulmy, Zbigniewa Kopcia

14 lipca

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

Ostrogskich, Pl. Bóżnic, Pl. Św. Michała, Przemyska, Przyklasztorna, Przyrynek, Rynek, Słoneczna,  
Sobieskiego, Spółdzielcza, Spytka, Stojałowskiego, Strzeleckiego, Świętojańska, Tatarska,  

Wąska, Węgierska, Włókiennicza, Zbożowa, Żołnierska, Trybunalska, Skargi

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

Legionów, Lisińskiego, Nabielaka, Nartowskiej, Orłowicza, Paderewskiego, Piekarska,  
Pl. Mickiewicza, Pl. Wolności, Pl. W. Oświęcimia, Poniatowskiego, Reymonta, Sikorskiego,  

Skrzyneckiego, Słowackiego, Św. Ducha, Wilsona, Zielińskiego,

16 lipca
Brzostków, Chopina, Cmentarna, Czarnieckiego, Dominikańska, Głowackiego, Grucy, Kasprowicza,  

Kilińskiego, Konarskiego, Konopnickiej, Kościuszki, Kraszewskiego, Matejki, Morgenbessera, Narutowicza,  
Powstania Styczniowego, Reformacka, Siarczyńskiego, Sienkiewicza, Turzańskiej,  Wyspiańskiego

17 lipca Anny Jenke, Bandurskiego, Dąbrowskiego, Dobrzańskiego, Grodziszczańska, Hajnusa, Koby, Konfederacka,  
Lelewela, Pogodna, Racławicka, Raszyńska, Żeromskiego,

28 lipca Blichowa, Boczna Garbarze, Boczna Sanowa, Garbarze, Gottfrieda, Harlendera, Na Blichu, Przygrodzie,  
Sanowa, Słoneczna /część/, Tarnowskiego, Zamkowa

29 lipca
Boczna Okrzei, Broniewskiego, Długosza, Dojazdowa, Flisacka, Fredry, Jasna, Kielara, Kopystyńskiego,  

Miłosza, Misztale, Nad Sanem, Okrzei, Podzamcze, Rybacka, Sąsiedzka, Starosanowa, Ustronie,  
Wiśniowa, Wodna, Zduńska, Zwierzyniecka, Zwierzyniec, Wróblewskiego

30 lipca
Asnyka, Baśki Puzon, Benedyktyńska, Brama Pełkińska, Górnoleżajska, Jarowa, Klasztorna, Kulkowa, Lubelska,  
Mochnackiego, Ogrodowa, Panieńska, Pasieka, Pełkińska, Podgórze, Polna, Różana, Sandomierska, Ujejskiego,  

Zacisze, Zgody, Zielona

31 lipca Akacjowa, Batalionów Chłopskich, Brodowicze, Burmistrza Matusza, Dolnoleżajska, Kamienna, Kolaniki,  
Kruhel Pawłosiowski, Kruhel Pełkiński, Lipowa, Łazy Kostkowskie, Łąkowa, Piaskowa, Rajska, Stawki, Żwirowa
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11 maja br. Towarzystwo Przyjaciół Anny Jenke 
obchodziło jubileusz 25-lecia swojej działalno-
ści. Powstało w Jarosławiu z inicjatywy o. Waw-
rzyńca Wawro OP, a z czasem rozpowszechniło 
się w całej Polsce. Obecnie liczy kilkuset człon-
ków oraz sympatyków. Uroczystości jubileuszo-
we odbyły się w jarosławskiej Kolegiacie oraz 
Miejskim Ośrodku Kultury. 

Towarzystwo Przyjaciół Anny Jenke jubileusz świę-
towało pod hasłem „Czuwaj i pracuj na chwałę i 
wielkość Polski". Słowa te wypowiedziała Sługa 

Boża Anna Jenke, jako harcerka i wychowawca młodzieży. To jej 
osoba zdominowała uroczystość, najpierw w jarosławskiej Kole-
giacie, następnie w Miejskim Ośrodku Kultury. Mszy św. dzięk-
czynnej przewodniczył ks. prof. Jan Twardy z Wyższego Semina-
rium Duchownego w Przemyślu, a homilię wygłosił ks. prof. dr 
hab. Tadeusz Guz z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana 
Pawła II. Wśród zaproszonych gości obecni byli m.in. burmistrz 
Andrzej Wyczawski z małżonką, zastępca burmistrza Bogdan Wo-
łoszyn, Joanna Mordarska - naczelnik Wydziału Kultury, Turystyki 
i Promocji Miasta, parlamentarzyści, duchowieństwo, świadkowie 
życia Sł. Bożej Anny Jenke, reprezentacje szkół noszących jej imię, 
przyjaciele i sympatycy Towarzystwa. W MOK-u spotkanie prowa-
dziła Ewa Dziaduś - prezes Zarządu TPAJ, która w ramach podzię-
kowania osobom i instytucjom wspierającym organizację wręczyła 
publikacje wydane z okazji jubileuszu: pracę zbiorową „Z Bogiem  
i tylko dla Boga" oraz „Całe życie w pięknym stylu" autorstwa s. 
Bernadety Lipian. Gospodarz miasta na ręce opiekuna duchowego 
TPAJ ks. prałata Mariana Bocho, prezes Ewy Dziaduś oraz s. Ber-
nadety Lipian złożył gratulacje i podziękowania za kultywowanie 
pamięci o Patronce Towarzystwa oraz kontynuowanie jej dzieła. 
Podczas uroczystości nie mogło zabraknąć słów ks. prof. dra hab. 
Tadeusza Guza, który uczestniczył już w kilkudziesięciu spotka-

25 lat patronuje im Anna Jenke

niach i sympozjach. Krótko podsumował homilię i przygotowa-
ne wystąpienie. - Niech te wszystkie inspiracje płynące od osoby  
i dzieła Sługi Bożej Anny Jenke (...) przyczyniają się do tego, żeby-
śmy mieli prawdziwie katolickie rozumienie pracy - mówił. Oprawę 
artystyczną jubileuszu przygotowali uczniowie Szkoły Podstawo-
wej nr 9 oraz Prywatnego Gimnazjum Sióstr Niepokalanek w Jaro-
sławiu, a w czasie liturgii wystąpił chór z Żurawicy pod kierunkiem 
Bogusławy i Bogusława Dulskich. 

Małgorzata Młynarska
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To już trzynasta edycja zlotu. Jego organizatorem jest 
Burmistrz Miasta Jarosławia oraz Stowarzyszenie Mi-
łośników Jarosławia wspólnie z Oddziałowym Biurem 

Edukacji Publicznej IPN Oddział w Rzeszowie, które repre-
zentował dr Tomasz Bereza. Tak jak co roku konkurs został 
skierowany do  uczniów z powiatów jarosławskiego, luba-
czowskiego, przeworskiego i przemyskiego, a w tym roku 
dotyczył edukacji - wczoraj i dziś. 
- Często wydaje się, że historię edukacji można zgłębiać 
jedynie w archiwach, wertując stare, pożółkłe księgi. Tym-
czasem nasi dziadkowie i pradziadkowie wiedzą o tej prze-
szłości często o wiele więcej niż zostało to gdzieś zapisane.  
W ich pamięci zachowały się nie tylko fakty, o tym jakie 
były przedmioty, kto ich uczył, gdzie był budynek szkoły, 
albo jak długie były lekcje. Pamiętają oni mnóstwo aneg-
dot i barwnych opowieści szkolnych, dzięki którym zarów-
no tamte czasy, jak i ludzie ożywają - mówił podczas uro-
czystości burmistrz Andrzej Wyczawski. W kategorii szkół 
podstawowych I miejsce zdobyła Julia Zarzecka ze Szkoły 
Podstawowej nr 4 im. Stefana Żeromskiego w Jarosławiu; 
w kategorii szkół gimnazjalnych Andrzej Kucab z Prywat-
nego Gimnazjum Sióstr Niepokalanek im. bł. M. Marceliny 
Darowskiej w Jarosławiu; w kategorii szkół ponadgimnazjal-
nych I  miejsce przyznano Jolancie Wierzbińskiej z I Liceum 
Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Jarosławiu 
Puchar Dowódcy Garnizonu Jarosław otrzymało Prywatne 
Gimnazjum Sióstr Niepokalanek im. bł. M. Marceliny Da-
rowskiej w Jarosławiu, której uczniowie uzyskali najwyższą 
liczbę punktów ocenionych prac. Pełne wyniki dostępne są 
na stronie www.jaroslaw.pl Wszystkim laureatom i uczest-
nikom XIII Zlotu Gwiaździstego składamy gratulacje! 

Konrad Sawiński

Podsumowanie 
XIII Zlotu Gwiaździstego

Na terenie dawnego opactwa ss. benedyktynek 
w Jarosławiu odbyło się uroczyste ogłoszenie wy-
ników „Zlotu Gwiaździstego Śladami Przeszłości”. 
Tegoroczny temat tego wyjątkowego konkursu 
brzmiał „Edukacja wczoraj i dziś, czyli szkoła we 
wspomnieniach moich dziadków i pradziadków”. 
Uroczystość miała miejsce 25 kwietnia, a uczest-
niczyli w niej m.in. Andrzej Wyczawski, burmistrz 
Jarosławia ze swoim zastępcą, Bogdanem Woło-
szynem i wicemarszałek Województwa Podkar-
packiego, Lucjan Kuźniar.

Tegoroczny temat:„Edukacja wczoraj i dziś, czyli szkoła  
we wspomnieniach moich dziadków i pradziadków”
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Święto  

Święto Flagi z każdym rokiem cieszy się coraz większą popularno-
ścią. 2 maja mieszkańcy naszego miasta zgromadzili się na Rynku, 
by zamanifestować, że barwy narodowe są im bliskie. Główne uro-
czystości rozpoczęły się od otwarcie Izby Pamięci w podziemiach 
kolegium pojezuickiego przy Kolegiacie pw. Bożego Ciał. Dzięki 
wspólnej pracy Zofii Garczyńskiej, prezesa Związku Sybiraków Od-
dział w Jarosławiu; dra Tomasza Berezy z Instytutu Pamięci Naro-
dowej Oddział w Rzeszowie oraz proboszcza jarosławskiej Kolegia-
ty, ks. prałata Mariana Bocho powstała wyjątkowa ekspozycja pt. 
„Jarosław w latach 1939-1945. Losy regionu i jego mieszkańców". 
Następnie wszyscy zebrani przeszli na Rynek. A tam, każdy mógł 

zrobić sobie pamiątkowe zdjęcia na tle 30-metrowej flagi, czy za-
siąść w pojeździe wojskowym. Na Rynku zaprezentowane zostały 
dioramy historyczne przygotowane przez Przemyskie Stowarzysze-
nie Rekonstrukcji Historycznych „X D.O.K." oraz wyposażenie służb 
mundurowych, w tym straży pożarnej i wojska. Każdy uczestnik 
obchodów mógł otrzymać od burmistrza biało-czerwoną flagę, 
chętnych nie brakowało. W uroczystości tradycyjnie uczestniczyła 
Kompania Honorowa WP, harcerze ze Stowarzyszenia Koni „Ara-
bian" oraz ułani ze Szwadronu Niepołomice. Zaprezentowała się 
również Jarosławska Orkiestra Dęta „Laudate Dominum" oraz Re-
prezentacyjny Chór „Jarosław". 

Monika Polita

Jak co roku jarosławianie wzięli udział w obchodach Święta 
Flagi, wyrażając w ten sposób szacunek do symboli narodo-
wych. Biel i czerwień pojawiła się na budynkach użyteczno-
ści publicznej i głównych ulicach miasta, ale najwięcej naro-
dowych barw było na Rynku, gdzie w rodzinnej atmosferze 
świętowaliśmy, to jedno z najmłodszych świąt państwo-
wych. 

biało-czerwone

- Biało-czerwona flaga jest symbolem naszych dzie-
jów i kultury - zawsze nas łączyła, nigdy nie dzieliła 

(...) Dzień Flagi jest bardzo ważny, bo przypominamy 
sobie, że jesteśmy wspólnotą i z tej wspólnoty powin-

niśmy być dumni i nie wstydzić się tego demonstrować - 
podkreślał burmistrz Andrzej Wyczawski. 

„
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Obchody Święta Konstytucji 3 Maja rozpoczęły się trady-
cyjnie Mszą św. w kościele NMP Królowej Polski. Sumie 
odpustowej przewodniczył i homilię wygłosił ks. Józef 

Florek, proboszcz Parafii Niepokalanego Poczęcia Najświętszej 
Maryi Panny w Wielkich Oczach. Warto wspomnieć, że mszę 
św. poprzedził występ Reprezentacyjnego Chóru Mieszanego 
„Jarosław". W intencji Ojczyzny modlili się proboszczowie jaro-
sławskich parafii, przedstawiciele władz państwowych i samo-
rządowych, burmistrz Andrzej Wyczawski z zastępcami Stani-
sławem Misiągiem i Bogdanem Wołoszynem, przewodniczący 
Rady Miasta Jarosław Pagacz, radni, służby mundurowe, przed-
stawiciele PWSTE, organizacje pozarządowe, harcerze, społecz-
ność uczniowska oraz mieszkańcy Jarosławia. Po liturgii wszyscy 
przemaszerowali pod pomnik Konstytucji 3 Maja, gdzie odbyła 
się dalsza część uroczystości. Jarosławska Orkiestra Dęta ode-
grała hymn narodowy. Nie zabrakło okolicznościowych przemó-
wień.  Zwieńczeniem obchodów było złożenie pod pomnikiem 
biało-czerwonych wiązanek. 

Monika Polita

- Po upływie dwóch wieków doceniamy pełniej jeszcze wagę tego dokumentu: odczytujemy w nim 
prawdę o Polsce zakorzenione w przeszłości,  a równocześnie wychyloną w przyszłość - burmistrz A. 
Wyczawski cytował słowa świętego Jana Pawła II, wygłoszone z okazji dwusetnej rocznicy uchwalenia 
Konstytucji 3-Maja. Nawiązując do przypadającej tego dnia uroczystości Matki Bożej Królowej Polski, 
dodał - Święto, które jest dla nas wyrazem wiary w szczególną opiekę Bożą, jakiej Polacy ciągle do-
świadczają za pośrednictwem Matki Bożej, mówi o Jej obecności w historii polskiego narodu. 

„ Była pierwszą nowoczesną konstytucją w Europie i drugą na świecie, po konstytucji Stanów Zjednoczonych. 
223 lata temu uchwalona została Konstytucja 3 Maja. W rocznicę tego wydarzenia jarosławianie uczcili ten 
najważniejszy akt prawny suwerennego państwa. 

biało-czerwone Witaj  
majowa jutrzenko!
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Od kilku lat główne uroczystości związane z mordem katyńskim  
i katastrofą, odbywają się w kościele pw. Chrystusa Króla 
oraz przez Pomnikiem Katyńskim - po 2010 r. Pomnikiem 

Katyńsko-Smoleńskim. 11 kwietnia we Mszy św. uczestniczyli m.in. 
przedstawiciele Rodzin Katyńskich i Smoleńskich, burmistrz mia-
sta Andrzej Wyczawski, jego zastępca Bogdan Wołoszyn, sekretarz 
miasta Jan Biłas, radni z przewodniczącym Jarosławem Pagaczem, 
parlamentarzyści, służby mundurowe, przedstawiciele instytucji, 
związków, stowarzyszeń oraz dzieci i młodzież z jarosławskich szkół. 
Na wstępie Eucharystii ks. prałat Andrzej Surowiec, archiprezbiter 
jarosławski zaapelował do wiernych - Abyśmy modląc się za tych, 
którzy polegli i zginęli umieli wyciągać wnioski i budować piękną i 
sprawiedliwą Ojczyznę. Z kolei w homilii ks. bp A. Szal zaznaczył, 
że: - Nam, Polakom, nie wolno zapomnieć ani o tej tragedii z cza-
sów wojny, ani o tym, co wydarzyło się cztery lata temu. Dlatego 
tu jesteśmy. Dla siebie, aby poczuć się jedną wielką rodziną zatro-
skaną o losy naszego kraju, ale także jako rodzina ludzi wierzących, 
która chce modlić się o zbawienie dusz tych Polaków, którzy byli 
naszymi reprezentantami w Katyniu. 
Przed pomnikiem głos zabrał burmistrz Andrzej Wyczawski. Mó-
wiąc o Zbrodni Katyńskiej podkreślił: - W zbiorowej pamięci naro-
du musi trwać liczba zamordowanych: 21 tys. 857 oficerów i więź-
niów politycznych. Musimy pamiętać o miejscach, gdzie strzałem 
w tył głowy zabijano najwartościowszych Polaków (...), gdzie ich 
pochowano. 
Na dziedzińcu kościoła został odegrany hymn państwowy.  Ppor. 
Iwona Pac z 14 das odczytała Apel Poległych, żołnierze oddali sal-
wę honorową, a przybyłe delegacje złożyły pod Pomnikiem Ka-
tyńsko-Smoleńskim kwiaty, w tym m.in. burmistrz miasta Andrzej 
Wyczawski wraz z zastępcą Bogdanem Wołoszynem, sekretarzem 
Janem Biłasem i przewodniczącym RM Jarosławem Pagaczem, ro-
dzina śp. gen. dyw. Kazimierza Gilarskiego zmarłego w katastrofie 
oraz bliscy zamordowanych w Katyniu i Charkowie. 
Uroczystość uświetniły Kompania Honorowa WP, Jarosławska Or-
kiestra „Laudate Dominum", poczty sztandarowe i harcerze. 

Małgorzata Młynarska

Pamięć o ofiarach zbrodni  
katyńskiej i katastrofy smoleńskiej

Ponad 250 ofiar NKWD oraz 96 osób tragicznie zmarłych 
pod Smoleńskiem upamiętnia pomnik na dziedzińcu Ko-
ścioła pw. Chrystusa Króla w Jarosławiu. Tam 11 kwiet-
nia br. - 74 lata po zbrodni katyńskiej oraz 4 lata po ka-
tastrofie smoleńskiej, mieszkańcy miasta uczcili pamięć  
o tych tragicznych wydarzeniach. Mszy św. przewodni-
czył ks. bp Adam Szal, a kwiaty pod pomnikiem złożyła 
m.in. delegacja Urzędu Miasta na czele z burmistrzem 
Andrzejem Wyczawskim. 
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Obchody Dnia Pamięci o Ofiarach Zbrodni Katyńskiej odbyły 
się w PWSTE już po raz kolejny. W roku ubiegłym na terenie 
kampusu uczelni odsłonięta została tablica upamiętniają-

ca oficerów - ofiary zbrodni katyńskiej, związanych z naszym mia-
stem. Posadzone zostały również „Dęby Pamięci" poświęcone: kpt. 
Kazimierzowi Marianowi Buryło; por. rez. Kazimierzowi Marianowi 
Dzierżyńskiemu; mjr. wet. Eugeniuszowi Ludwikowi Hoffmanowi; 
mjr. art. Tadeuszowi Marianowi Kalikstowi Skwarczyńskiemu oraz 
mjr. dypl. art. Julianowi Antoniemu Tokarzowi. W tym roku, przy 
dębach zapalone zostały symboliczne znicze, a pod tablicą złożo-
no wiązanki kwiatów. Symboliczne światełko zapalił m.in. zastępca 
burmistrza Stanisław Misiąg, który uczestniczył w wydarzeniu z ra-
mienia Urzędu Miasta, Wacław Wierzbieniec - rektor PWSTE oraz 
Andrzej Jędrejko, Komendant Straży Miejskiej . Bezpośrednio po 
uroczystości pod obeliskiem z pamiątkowa tablicą, w holu biblio-
teki PWSTE otwarto wystawę poświęconą martyrologii Polaków 
podczas II wojny światowej. 

Monika Polita

W rocznicę zbrodni z 1944 r.
Wiosną 1940 r. około 22 tys. obywateli Polski, w tym po-
nad 10 tys. oficerów i więźniów politycznych zostało roz-
strzelanych przez radzieckie NKWD. Władze ZSRR przez 
pół wieku zaprzeczały swojej odpowiedzialności za tą 
zbrodnię. Dopiero 13 kwietnia 1990 r. oficjalnie przyzna-
ły, że była to „jedna z ciężkich zbrodni stalinizmu”. W 74. 
rocznicę tamtych wydarzeń, uroczystości upamiętnia-
jące rozstrzelanych odbyły się na terenie jarosławskiej 
Uczelni.

Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna  
w Jarosławiu zorganizowała pod koniec maja Dni Mię-
dzynarodowe, poświęcone kulturze ukraińskiej i słowac-
kiej. W wydarzeniu uczestniczył również burmistrz An-
drzej Wyczawski. 

Tego typu przedsięwzięcie jarosławska uczelnia zorganizowa-
ła po raz pierwszy. Dni Międzynarodowe wypełnione były 
wykładami, wystawami oraz występami zespołów folklo-

rystycznych. Burmistrz Andrzej Wyczawski uczestniczył w „dniu 
słowackim", w ramach którego przedstawił prezentację dotyczącą 
współpracy Jarosławia z miastami Michalovce, Humennne oraz 
Svidnik - naszymi słowackimi parterami. O współpracy z Jarosła-
wiem mówił natomiast Ján Holodňák, burmistrz Miasta Svidnik. W 
spotkaniu uczestniczyli także gospodarz, prof. nadzw. dr hab. Wa-
cław Wierzbieniec, rektor PWSTE oraz prof. Peter Konya, prorektor 
Uniwersytetu Preszowskiego, którego wykładem „Rozwój religij-
ny na Słowacji w okresie nowożytnym" rozpoczęto cykl prelekcji. 
Ponadto wykład pt. „Tożsamość Europy Środkowej w rozszerzonej 
Unii Europejskiej" wygłosił prof. Roman Kuźniar, doradca Prezy-
denta Rzeczypospolitej Polskiej.

Monika Polita

Dni  
Międzynarodowe  

w PWSTE
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13 maja br., w jarosławskiej Kolegiacie, przed wizerun-
kiem Matki Bożej Śnieżnej Królowej Rodzin modlili się 
diabetycy podczas pielgrzymki, której hasło brzmiało: 
„Na drodze wiary – z Maryją”. 

Już po raz trzeci Zarząd Koła Terenowego Polskiego Stowarzysze-
nia Diabetyków w Jarosławiu wraz z proboszczem Parafii Boże-
go Ciała zorganizowali Pielgrzymkę Diabetyków z Podkarpacia 

do Matki Bożej Śnieżnej Królowej Rodzin. W wydarzeniu uczestni-
czyli chorzy na cukrzycę m.in. z: Sanoka, Leska, Mielca, Lubaczowa  
i Rzeszowa. Tegoroczne spotkanie pielgrzymów było wyjątkowe - już 
niebawem, 2 sierpnia będzie miała miejsce koronacja obrazu Matki 
Bożej Śnieżnej. - Wasza obecność jest dla nas pokrzepieniem serca 
i umocnieniem przygotowania naszego cudownego wizerunku do 
koronacji - podkreślał ks. prałat Marian Bocho, proboszcz Parafii 
Bożego Ciała. Mszy św. w intencji osób z cukrzycą i ich rodzin prze-
wodniczył ks. bp. Adam Szal. W programie wydarzenia znalazły się 
również konferencje: „Św. Jan Paweł II - przesłanie dla chorych" oraz 
„Prewencja i opóźnienie cukrzycy. Określenie celów w leczeniu cu-
krzycy". - Dziękuję wszystkim członkom Stowarzyszenia Diabetyków. 
Pokazujecie piękną pracę, pokazujecie, że jesteście wrażliwi na dru-
giego człowieka i że potraficie sobie pomagać - mówił obecny na 
uroczystości burmistrz Andrzej Wyczawski. 

  Monika Polita

Pielgrzymka  
diabetyków

Wszystkich przybył gości przywitał Komendant Bieszczadzkiego 
Oddziału Straży Granicznej płk Waldemar Skarbek, któremu sekre-
tarz Jan Biłas w imieniu burmistrza Andrzeja Wyczawskiego wrę-
czył okolicznościowy grawerton i list gratulacyjny. Po ceremoniale 
wojskowym awansowano strażników granicznych na wyższe stop-
nie, oraz wręczono odznaczenia. Wśród wyróżnionych znalazł się 
między innymi Janusz Sobejko, zastępca komendanta Straży Miej-
skiej w Jarosławiu. 

Tomasz Strzębała

Na Zamku Kazimierzowskim w Przemyślu odbyły się uro-
czystości związane z 23 rocznicą powołania Straży Gra-
nicznej. Burmistrza Jarosławia reprezentował sekretarz 
Jan Biłas. 

W imieniu burmistrza Andrzeja Wyczawskiego uczestniczył w nich sekretarz 
Jan Biłas. Gościem honorowym Podhalańczyków był Dowódca Generalny 
Rodzajów Sił Zbrojnych gen. broni pilot Lech Majewski.                                                                                  

Tomasz Strzębała

Święto PodhalańczykówW piątek 23 maja, żołnie-
rze 21 Brygady Strzelców 
Podhalańskich obchodzi-
li swoje święto. Główne 
uroczystości odbyły się  
w Rzeszowie.

Święto  
Straży Granicznej
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W tym szczególnym roku, wydarzenie odbywało się pod 
hasłem: „Przyszedł  do nas od Boga..." i poświęcone 
było Janowi Pawłowi II. - Bardzo się cieszę, że mogę 

być z wami na tym Przeglądzie, tym bardziej, że dotyczy on wspa-
niałej postaci, jaką był Jan Paweł II, Honorowy Obywatel Miasta 

27 kwietnia tego roku papież Jan Paweł II został kano-
nizowany. W duchu oczekiwania na to wydarzenie, or-
ganizowany corocznie przez Szkołę Podstawową nr 9, 
Przegląd Artystyczny Przedszkoli i Szkół, poświęcony był 
właśnie osobie naszego wielkiego rodaka. W wydarze-
niu uczestniczył burmistrz Andrzej Wyczawski. 

Dzieci i młodzież o Janie Pawle II 

27 kwietnia br., podczas mszy kanonizacyjnej w Watykanie, papież 
Jan Paweł II został wyniesiony na ołtarze. Ten dzień pozostanie w 
pamięci Polaków na zawsze. To wydarzenie było ważne również 
dla pedagogów oraz uczniów Zespołu Szkół mieszczącego się przy 
ul. Traugutta w Jarosławiu. Jan Paweł II jest bowiem patronem 
placówki. W duchu wdzięczności za kanonizację zorganizowana 
została uroczystość poświęcona Świętemu. Uczestniczył w niej 
zastępca burmistrza Bogdan Wołoszyn. 
Wydarzenie rozpoczęło się od złożenia kwiatów pod pamiątko-
wą tablicą umieszczoną w budynku szkoły. „Jan Paweł II naszym 
wychowawcą, pierwszym nauczycielem wiary i miłości" -  to frag-
ment inskrypcji z tablicy, którą społeczność szkolna ufundowała  
w pierwszą rocznicę śmierci patrona szkoły. Kolejnym punktem 
uroczystości było nabożeństwo w kościele pw. Miłosierdzia Bo-
żego. Po nim dzieci i młodzież z Zespołu Szkół zaprezentowała 
program artystyczny, a w nim piosenki, recytacja wierszy oraz in-
scenizacje dotyczące życia i pontyfikatu Papieża Polaka. 

Monika Polita

19 maja 2014 r. dyrekcja, grono pedagogiczne oraz 
uczniowie Zespołu Szkół im. Jana Pawła II przeżywali 
uroczystość, zorganizowaną z okazji kanonizacji naszego 
wielkiego Rodaka - patrona szkoły. 

Jarosławia - mówił burmistrz Andrzej Wyczawski. W przeglądzie 
wzięli udział soliści,  zespoły wokalne oraz taneczne z miejskich 
przedszkoli nr 8 i nr 9; szkół podstawowych nr 6, nr 10 oraz nr 11; 
Zespołu Szkół im. Jana Pawła II oraz publicznych gimnazjów nr 1 
i nr 3. Uczestnicy zaprezentowali nie tylko piosenki religijne, ale 
również folklor góralski. Wszyscy młodzi wykonawcy, nauczyciele 
oraz rodzice otrzymali na pamiątkę spotkania dyplomy i nagrody. 
Natomiast Halina Kic, dyrektor SP nr 9 odebrała od burmistrza 
Andrzeja Wyczawskiego album ze zdjęciami wykonanymi podczas 
wizyty w naszym mieście Karola Wojtyły, jeszcze jako kardynała. 
W wydarzeniu uczestniczył również zastępca burmistrza Bogdan 
Wołoszyn oraz Jarosław Pagacz, przewodniczący Rady Miasta. 

Monika Polita

W hołdzie Patronowi 
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Niedziela, 27 kwietnia była wyjątkowa dla wszystkich 
Polaków. W tym dniu, po zaledwie dziewięciu latach od 
śmierci, wyniesiony na ołtarze został Jan Paweł II. Dwa 
dni przed tym wydarzeniem, 25 kwietnia w Jarosławiu 
zorganizowane zostały uroczystości z okazji kanonizacji 
naszego wielkiego Rodaka. 

Rozpoczęły się one od sesji Rady Miasta Jarosławia. Popro-
wadził ją tradycyjnie przewodniczący RM, Jarosław Pagacz. 
Przypomniał w swoim wystąpieniu, dzień 3 kwietnia 2000 

roku. To wówczas Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II został przy-
znany tytuł Honorowego Obywatela Miasta. Radni uzasadniając 
swoją decyzję napisali: „W uznaniu nieocenionych zasług dla Polski 
i świata, za zaszczepianie nadziei i podkreślanie tożsamości naro-
du polskiego, zbudowanego na fundamencie autentycznej wiary, 
oraz za obronę życia, solidarności i pokoju.” Natomiast burmistrz 
Andrzej Wyczawski nawiązał do wizyty w Jarosławiu Jana Pawła 
II, jeszcze jako kardynała. - Nasze miasto miało to szczęście, że 17 
lipca 1971 roku gościło dwóch ludzi, którzy na stale wpisali się  
w historię Polski – kardynała Karola Wojtyłę – przyszłego papieża 
i kardynała Stefana Wyszyńskiego, prymasa 1000-lecia – mówił 
burmistrz. „Najważniejsza misja Jana Pawła II” to tytuł prelekcji, 
którą wygłosił ks. prałat Marian Bocho. Uroczystość była również 

A. Wyczawski: - Nasze miasto miało to szczęście, że 17 
lipca 1971 roku gościło dwóch ludzi, którzy na sta-
le wpisali się w historię Polski – kardynała Karola 
Wojtyłę – przyszłego papieża i kardynała Stefana 
Wyszyńskiego, prymasa 1000-lecia. 

„
Jarosław świętował 
kanonizację Jana Pawła II

okazją do rozdanie nagród laureatom okolicznościowych konkur-
sów: recytatorskiego, poetyckiego, literackiego, plastycznego oraz 
multimedialnego, ogłoszonych przez burmistrza. Oprócz tego na 
scenie Miejskiego Ośrodka Kultury zaprezentowany został program 
artystyczny w wykonaniu dzieci i młodzieży z Publicznego Gimna-
zjum nr 3 we współpracy z artystami MOK. Wystąpili również lau-
reaci konkursów recytatorskich, „Sacrum w Literaturze i Sztuce” 
oraz uczniowie Szkoły Podstawowej nr 9. W holu MOK można było 
dodatkowo obejrzeć pokonkursową wystawę prac plastycznych pt. 
„Święty uśmiechnięty – Jan Paweł II”, wystawę znaczków poczto-
wych i medali oraz oryginalne pamiątki i fotografie związane z oso-
bą Jana Pawła II. W dniu kanonizacji, 27 kwietnia w kościele Chry-
stusa Króla miał miejsce koncert zatytułowany „Nie lękajcie się” 
będący artystycznym hołdem złożonym świętemu. Pieśni i religijne 
piosenki, w zupełnie odmienionej aranżacji muzycznej zaprezento-
wał big-band Dziubek Band. Poezję Jana Pawła II czytał znany aktor 
Henryk Talar.                                                                            Monika Polita
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Jarosław świętował 
kanonizację Jana Pawła II

Z okazji kanonizacji papieża  Jana Pawła II zostały przygotowa-
ne okolicznościowe datownik i kartka pocztowa ukazują wi-
zerunek Ojca Świętego - będący fragmentem mozaiki z Kole-

giaty pw. Bożego Ciała w Jarosławiu, w stroju pontyfikalnym z ręką 
uniesioną do góry w geście błogosławieństwa. Zaprojektował je 
filatelista Julian Bałuch, a w kosztach przygotowania partycypował 
Urząd Miasta Jarosławia. Z inicjatywy Zarządu Oddziału Polskiego 
Związku Filatelistów w Jarosławiu, w Urzędzie Pocztowym przy ul. 
Jana Pawła II, datownik okolicznościowy był stosowany przez mie-
siąc od 27 kwietnia, czyli dnia kanonizacji.

Monika Polita

Okolicznościowy  
datownik

27 kwietnia, w dniu kanonizacji Ojca Świętego,  
w Kościele pw. Chrystusa Króla wystąpiła Orkie-
stra Dziubek Band. Podczas koncertu zatytuło-
wanego ”Nie lękajcie się” - w hołdzie św. Janowi 
Pawłowi II - poezję recytował znany polski aktor 
teatralny i filmowy, Henryk Talar. W muzycznym 
wydarzeniu, razem z licznie przybyłymi mieszkań-
cami miasta, uczestniczył m.in. burmistrz Andrzej 
Wyczawski z małżonką.

Dziubek Band wystąpił w 15-osobowym składzie 
wraz z dwiema solistkami: Joanną Trembicką i Anną 
Kłys. Kierownikiem artystycznym orkiestry jest mjr 

Mariusz Dziubek - dyrygent Orkiestry Reprezentacyjnej 
Wojsk Lądowych z Wrocławia. Poezję recytował znany pol-
ski aktor teatralny i filmowy Henryk Talar. Na zakończenie 
koncertu słowa podziękowania do wykonawców i uczestni-
ków skierował ks. prałat Andrzej Surowiec, a ks. bp Adam 
Szal udzielił błogosławieństwa. Bezpośrednio po koncercie, 
w którym licznie zgromadzeni wierni w sposób szczególny 
uczcili muzyką pamięć Papieża-Polaka, wyszli przed kościół, 
aby wysłać gwiazdkę do nieba.

źródło: www.par-chr-kr.przemysl.opoka.org.pl

Zagrali w hołdzie  
św. Janowi Pawłowi II
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Filateliści  
św. Janowi Pawłowi II

„Święty Jan Paweł II na znaczkach pocztowych” – 
taki tytuł nosi wystawa filatelistyczna, której pre-
zentacja wpisuje się w akt dziękczynny jarosławian 
za dar kanonizacji Papieża Polaka, Jana Pawła II. 
Ekspozycję można oglądać do końca czerwca w gale-
rii „Za Chórem” przy Kolegiacie pw. Bożego Ciała. 27 
kwietnia br. podczas otwarcia wystawy burmistrza 
miasta reprezentował zastępca Bogdan Wołoszyn.

Zanim filateliści zaprosili na wystawę, w jarosławskiej Ko-
legiacie modlono się w intencji św. Jana Pawła II. Mszy św. 
przewodniczył ks. dziekan Jan Jagustyn, a homilię wygłosił 

proboszcz parafii ks. prałat Marian Bocho. Wystawa filatelistyczna 
znaczków i kart pocztowych związanych z Janem Pawłem II oraz 
kultem Matki Bożej, była jedną z form dziękczynienia za kanoni-
zację Papieża Polaka. W jej otwarciu uczestniczył m.in. zastępca 
burmistrza Bogdan Wołoszyn. Filateliści w Kolegiacie zaprezen-
towali trzy cykle tematyczne: „Papież Jan Paweł II na znaczkach 
pocztowych świata” ze zbiorów kolekcjonerskich Stanisława Świer-
ka, „Sanktuaria Maryjne” ze zbiorów Stanisława Roga oraz zbiór 
klasy międzynarodowej „Kult Jasnej Góry” Juliana Bałucha. Wśród 
eksponatów, niezwykle cenną pamiątką jest autograf Jana Pawła 
II, który Ojciec Święty złożył Panu Julianowi na całostce pocztowej  
w 1991 r., podczas VI Światowego Dnia Młodzieży w Częstochowie. 
Kolekcjoner i wystawca posiada wyjątkowy zbiór kart pocztowych  
i stempli okolicznościowych wydawanych z różnych okazji m.in. pa-
miątki, które się ukazały 14 lat temu z okazji nadania Janowi Paw-
łowi II tytułu Honorowego Obywatela Miasta Jarosławia. 

Małgorzata Młynarska

- „Tu, w tej świątyni,  
w której się obecnie 
gromadzimy, stawiał 
swoje stopy ogłoszony 
dziś świętym Jan Pa-
weł II. Stąd błogosławił 
mieszkańców ziemi ja-
rosławskiej. Tę wystawę 
poświęcamy w hołdzie 
naszemu wielkiemu ro-
dakowi” – mówił podczas 
otwarcia wystawy filateli-
sta, Julian Bałuch.
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Jednym z wydarzeń w Jarosławiu upamiętniającym kanonizację papieża 
Jana PawłaII było otwarcie wystawy filatelistycznej w galerii "Za Chórem" 
przy Parafii pw. Bożego Ciała.
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Do wielu książek i albumów o Jarosławiu, dołączyła nowa 
publikacja. Przewodnik autorstwa Jerzego Czechowicza, 
to efekt pracy i pasji jarosławianina, zaangażowanego  
w dzieło ochrony dziedzictwa kulturowego. Laureat „Ja-
rosława 2000”, złotej odznaki Zasłużony dla Ochrony 
Dziedzictwa Kulturowego Jarosławia oraz tytułu Zasłu-
żony Działacz Kultury, promował swoją publikację 11 
kwietnia br. w Sali Lustrzanej Centrum Kultury i Promo-
cji. 

Najnowszy przewodnik po Jarosławiu to publikacja długo 
oczekiwana, nie tylko przez turystów odwiedzających na-
sze miasto. Do tej pory - poza broszurami i folderami - za-

interesowani ofertą turystyczną Jarosławia musieli sięgać do wy-
dawnictw sprzed kilkudziesięciu lat m.in. autorstwa Kazimierza 
Gottfrieda. Jego Ilustrowany przewodnik po Jarosławiu: z planem 
miasta został wydany w1937 r., a cały nakład rozszedł się przed 
II wojną światową. Kolejną publikację Jarosław i okolice ten sam 
autor napisał w 1954 r., a pięć lat później wznowiono poprzednie 
wydanie przewodnika poszerzone o badania urbanistyczne i hi-
storyczne miasta oraz wiadomości o okolicach Jarosławia. Przed 
K. Gottfriedem dużym zainteresowaniem cieszyła się praca dr. 
Mieczysława Orłowicza Miasto Jarosław, jego przeszłość i zabytki 
(1921), czy ks. Franciszka Siarczyńskiego Wiadomość historyczna 
i statystyczna o mieście Jarosławiu (1826). Po wielu latach, nakła-
dem rzeszowskiego wydawnictwa Edytorial, ukazał się nowy prze-
wodnik, owoc pracy i pasji Jerzego Czechowicza - jarosławianina, 
wielkiego miłośnika rodzinnego miasta, kolekcjonera pamiątek 
związanych z Jarosławiem, przewodnika turystycznego i tereno-
wego na obszarze województwa podkarpackiego, członka Zarzą-
du Jarosławskiego Stowarzyszenia Przewodników Terenowych  

Promocja  
przewodnika  

i Pilotów Wycieczek. Promocja publikacji w Sali Lustrzanej CKiP 11 
kwietnia br., zgromadziła liczne grono zainteresowanych. Obecny 
na spotkaniu burmistrz miasta Andrzej Wyczawski, przekazał au-
torowi list gratulacyjny z wyrazami uznania za dotychczasową bo-
gatą działalność społeczną i kulturalną oraz podziękowaniami za 
trud włożony w powstanie cennej publikacji. Artystyczną oprawę 
spotkania przygotowała młodzież Zespołu Szkół Ekonomicznych  
i Ogólnokształcących. Na 118 stronach J. Czechowicz zaprasza do 
zwiedzania Jarosławia zaproponowaną trasą pieszą obejmującą 
m.in. Stare Miasto, zespoły kościelno-klasztorne, najważniejsze 
obiekty użyteczności publicznej. Turysta ma możliwość przejścia 
całej trasy lub  jej wybranych odcinków. Oferta turystyczna została 
opracowana także z myślą o zmotoryzowanych. W 5 godzin zwie-
dzający nasze miasto może zobaczyć ok. 60 obiektów. Przewodnik 
jest bogato ilustrowany fotografiami współczesnymi, archiwalnymi 
(ponad 200) i pocztówkami. Znajdziemy w nim wiele informacji-
ciekawostek, mało znanych faktów i legend. - Nie jest to opracowa-
nie o aspiracjach naukowych, lecz wyłącznie ogólnikowy przekaz 
informacji o Jarosławiu, dedykowany wszystkim turystom, którzy 
pragną zapoznać się z historią i zabytkami miasta - zaznacza Jerzy 
Czechowicz. 

Małgorzata Młynarska

Nowy przewodnik, owoc pracy i pasji Jerzego Czechowicza - jarosławianina, wielkiego miłośnika rodzinnego miasta, 
kolekcjonera pamiątek związanych z Jarosławiem, przewodnika turystycznego i terenowego. 
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Zwiedzanie miasta pieszo i bryczką, niecodzienny spacer 
z botanikiem, teatr, muzyka, taniec, zabawa - to wszyst-
ko w jedną noc, a właściwie już od godzin popołudnio-
wych. Po raz siódmy Jarosław włączył się w obchody 
„Nocy Muzeów” zainicjowanej 17 lat temu przez berliń-
czyków. Zainteresowani kulturalną stroną miasta mogli 
nie tylko bezpłatnie skorzystać z oferty muzealnej, ale 
stać się uczestnikami szeregu atrakcji przygotowanych  
w ramach Nocy Zwiedzania Rynku. 

Najdłuższa kolejka zwiedzających ustawiła się do Ratusza. Po 
swoim gabinecie oprowadzał burmistrz Andrzej Wyczaw-
ski, po Sali Narad przewodnicy. Długie oczekiwanie rekom-

pensował piękny widok panoramy miasta z wieży ratuszowej, skąd 
co godzinę Franciszek Lotycz odgrywał jarosławski hejnał. Dużą 
popularnością cieszyła się również Podziemna Trasa Turystyczna, 
przejażdżka bryczką po Starym Mieście, czy wycieczki szlakiem hi-
storycznym po Rynku. Niecodzienną atrakcją był spacer z botani-
kiem, czy pokaz walk samurajów w wykonaniu Trzeciego Najemne-
go Oddziału Piechoty Japońskiej. Za sprawą zespołów tanecznych  
i artystycznych działających przy Akademii Trzeciego Wieku gwar-
no stało się przed kamienicą Gruszewiczów oraz w jej wnętrzu. 
Wystąpiły zespoły „Jarosławiaki" i „Free Style". Zespół piosenki 
estradowej „Sway" wystawił widowisko muzyczne „Les Champ-
s-Elysees", a grupa teatralna „Baccalareus" spektakl „Balladyna".  
Z kolei aktorzy z młodzieżowej Grupy Teatralnej Plaster - Michał Su-
person i Katarzyna Lis wystąpili w monodramach: „Zapiski oficera 
Armii Czerwonej" i „Regał ostatnich tchnień" w reżyserii Pawła Sro-
ki. Nie mogło zabraknąć też wystaw. Stowarzyszenie Miłośników 
Jarosławia w swojej siedzibie przygotowało ekspozycje „Jarosław  
w rysunku Krzysztofa Suszka" oraz „Jarosław w rysunkach i grafikach 
Stanisława Kopystyńskiego", a specjalnie 17 maja prezentacje multi-

Stowarzyszenie Miłośników Jarosławia obchodzi  
w tym roku jubileusz 80-lecia powstania. Z tej okazji 
wydana została monografia poświęcona najstarszemu 
towarzystwu społeczno-kulturalnemu działającemu  
w naszym mieście. Jej prezentacja była zarazem inau-
guracją obchodów jubileuszu. 

Powstanie Stowarzyszenia łączy się ściśle z bogatą historią 
Jarosławia oraz inicjatywą grupy ludzi, którzy uważali, że 
dobro miasta, jego sława i dalszy rozwój zależy od nas sa-

mych. Oni to właśanie podjęli w roku 1934 decyzję o utworzeniu 
organizacji społecznej, wzorowanej na towarzystwach działają-
cych w Warszawie, Lwowie i Krakowie.* O początkach Stowa-
rzyszenia, jego twórcach i współczesnej działalności mówił 28 
kwietnia br., podczas inauguracji obchodów 80-lecia prezes SMJ, 
Dariusz Jasiewicz. - Celami ludzi formatu Harlendera, Gotfrieda, 
gen. Wieczorkiewicza i innych związanych od początku ze Stowa-
rzyszeniem, było przede wszystkim badanie kultury materialnej 
i niematerialnej, szerzenie wiadomości o tej kulturze, o przeszło-
ści historycznej miasta, ochrona zabytków - mówił D. Jasiewicz. 
Głos zabrała również autorka monografii Stowarzyszenia - Zofia 
Kostka-Bieńkowska. Na pamiątkę jubileuszu, w imieniu burmi-
strza Andrzeja Wyczawskiego, okolicznościowy ryngraf odebrał 
zastępca burmistrza Bogdan Wołoszyn. Uroczystość poprzedziła 
sesję Rady Miasta Jarosławia. Główne uroczystości 80-lecia SMJ 
odbędą się 27 czerwca. Wówczas na elewacji Kamienicy „Ma-
rysieńki", obecnej siedziby Stowarzyszenia, odsłonięta zostanie 
tablica pamiątkowa poświęcona pierwszemu prezesowi towa-
rzystwa gen. Wacławowi Wieczorkiewiczowi. 
* Źródło: www.smj.jaroslaw.pl 

Monika Polita

Jubileusz  
miłośników  
Jarosławia

Stowarzyszenie Miłosników Jarosławia z okazji jubileuszu 80-lecia 
zaprasza do lektury monogrtafii autorstwa Zofii Kostka-Bieńkowskiej. 

NOC   ZWIEDZANIA RYNKU
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medialne „Działalność SMJ" i „Widoki dawnego Jarosławia". Dodat-
kowo tego dnia członkowie i sympatycy Stowarzyszenia mieli okazję 
zwiedzić Kańczugę, Jawornik Polski, gdzie złożyli kwiaty na grobie ks. 
Jakuba Makary, w planie wycieczki było także Dubiecko.

W „Noc Zwiedzania Rynku" w podziemiach kolegium pojezuickiego 
prezentowane były zbiory filatelistyczne z okazji kanonizacji Jana Paw-
ła II i niedawno otwarta Izba Pamięci „Jarosław w latach 1939-1945. 
Losy regionu i jego mieszkańców".  Z kolei Galeria Główna „U Atta-
vantich" polecała pastele Witolda Ziemińskiego. Muzeum - Kamienica 
Orsettich również przygotowało coś specjalnego. Od godz. 18.00 aż 
do północy zapraszało na zwiedzanie stałych ekspozycji. Dodatkowymi 
atrakcjami były występy gitarzysty Andre Krengela z Niemiec, duetu 
Karol Szymanowski (marimba, wibrafon) i Wojciech Tramowski (gita-
ra) oraz Mateusza Mijala (wokal).

Ponadto dla wszystkich chętnych Muzeum zorganizowało wyjazdy do 
zespołu pałacowo-parkowego w Zarzeczu, w którym mieści się Muzeum 
im. Dzieduszyckich - oddział jarosławskiej placówki. Dopełnieniem 
atrakcji był pokaz zabytkowych pojazdów, plac zabaw dla dzieci, turniej  
w kapsle i boule oraz nocny pokaz ognia grupy Fire From Heaven. 
Organizatorami byli: Urząd Miasta Jarosławia, Centrum Kultury  
i Promocji w Jarosławiu, Jarosławskie Stowarzyszenie Przewodników 
Turystycznych i Pilotów Wycieczek, Stowarzyszenie Muzyka Dawna w 
Jarosławiu, Stowarzyszenie Miłośników Jarosławia, Miejski Ośrodek 
Kultury w Jarosławiu, Muzeum - Kamienica Orsettich w Jarosławiu.

Małgorzata Młynarska
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6 maja mieszkańcy miasta mieli kolejną okazję do sko-
rzystania z bezpłatnych badań medycznych, organizo-
wanych w ramach programu „Bezpieczny Jarosław”. 
Przedsięwzięcie rozpoczęło się 1 kwietnia i będzie pro-
wadzone co miesiąc (w każdy pierwszy wtorek) aż do 
października. Kolejna możliwość już 3 czerwca.

Na początku maja, podczas kilku godzin, z bezpłatnych 
badań medycznych skorzystało ponad 420 osób. W pa-
kiecie znajdowało się badanie słuchu, stóp, poziomu 

glukozy we krwi, czy ciśnienia tętniczego. Na rynku stanął rów-
nież mobilny punkt poboru krwi. Tym razem dodatkowo zachę-
cano osoby w wieku 18-50 lat do rejestracji w Centralnym Re-
jestrze Dawców Szpiku. Wymagało to zaledwie pobrania próbki 
krwi na badanie zgodności antygenów HLA. „Ulica zdrowia" to 
nie pierwsze tego typu przedsięwzięcie realizowane w ramach 
programu „Bezpieczny Jarosław". W ubiegłym roku była to ak-
cja pn. „Słuchobus". Wówczas podczas sześciu spotkać z bez-
płatnych badać skorzystało łącznie kilkaset osób. 

Małgorzata Młynarska

Bezpłatnie  
kontroluj  

stan zdrowia
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Cyklicznie, przez całą wiosnę, odbywają się kolejne spo-
tkania w ramach Jarosławskiej Akademii Bezpiecznego 
Seniora. W kwietniu skierowane były do działkowców, w 
maju poświęcone były bezpieczeństwu osób starszych oraz 
osteoporozie.

Kwietniowe spotkanie odbyło się w Miejskiej Bibliotece Pu-
blicznej i było poświęcone bezpieczeństwu na ogrodach 
działkowych oraz problematyce właściwego zabezpieczenia 

mienia działkowców.  Informacje na ten temat przekazali zastęp-
ca komendanta Straży Miejskiej, Janusz Sobejko i funkcjonariusz 
jarosławskiej policji, asp. Dobromir Florek. Wyczulano działkow-
ców na zachowanie czujności i roztropności. Poniżej kilka rad, ja-
kie funkcjonariusze Policji i Straży Miejskiej przekazali działkow-
com. Stosowanie się do nich może pomóc w uniknięciu kradzieży: 
podczas prac na działce nie pozostawiać cennych przedmiotów 
bez nadzoru; w altance nie przechowywać wartościowych rze-
czy; zwracać uwagę na obce osoby przebywające na ogródkach 
działkowych; kiedy mamy wątpliwości, co do zachowania niezna-
nych osób, podejrzanego ich zachowania niezwłocznie dzwońmy 
na Policję; w miarę możliwości zwracajmy uwagę kto przebywa 
na sąsiednich działkach, w razie wątpliwości zadzwońmy do są-
siada. W drugiej części spotkania poruszone zostały zagadnienia 
dotyczące czystości i porządku w obrębie ogrodów działkowych. 
Omówiono przypadki niewłaściwego pozbywania się odpadów 
i nieczystości oraz podrzucania sąsiadom śmieci.  Organizatorzy 
przekazali także 1200 szt. ulotek informacyjnych, które zostaną 
przekazane działkowcom w trakcie najbliższych walnych zebrań 
sprawozdawczych w poszczególnych ogrodach. 
W maju z kolei o bezpieczeństwie z osobami starszymi rozma-
wiali policjanci z KPP w Jarosławiu, a o diagnostyce, leczeniu  
i profilaktyce osteoporozy mówiła ordynator Oddziału Reumato-
logii COM, lek. med. Elżbieta Kruzel. Uczestnicy zajęć dowiedzieli 
się jak zabezpieczyć mienie przed kradzieżą, jak nie stać się ofia-
rą przy kradzieżach zuchwałych oraz kieszonkowych. Mówiono 
o konsekwencjach wynikających z utraty dokumentów i kluczy 
do mieszkania. Drugim tematem była osteoporoza - choroba na-
szych czasów, stopniowo niszcząca kości. 

Małgorzata Młynarska/Konrad Sawiński

O bezpieczeństwie seniorów

8 maja br. na scenie Miejskiego Ośrodka Kultury w Jaro-
sławiu można było obejrzeć niecodzienne widowisko te-
atralne pt.„Czekoladki z wiśniami... ostrzegają przed oszu-
stami". Spektakl w wykonaniu Kabaretu „Młodzi Duchem" 
został przygotowany w ramach programu „Jarosławska 
Akademia Bezpiecznego Seniora", jako przestroga dla osób 
starszych przed oszustwami metodą „na wnuczka". 

Aktorzy z kabaretu „Młodzi Duchem" w kilku epizodach po-
kazali jakich sztuczek i podstępnych działań mogą próbować 
oszuści oraz jak nieodpowiedzialnie można się zachować  

w tego typu sytuacjach i w konsekwencji stać się ofiarą oszustów. 
Przedstawienie zakończyło się „happy endem", a w role policjan-
tów zatrzymujących oszusta wcielili się prawdziwi funkcjonariusze 
Komendy Powiatowej Policji w Jarosławiu. Dodatkową atrakcją były 
piosenki z repertuaru Ryszarda Rynkowskiego oraz zespołu Kombi, 
które wykonali jarosławscy seniorzy z Kabaretu „Młodzi Duchem". 
Treść piosenek wpisywała się w główny nurt przedstawienia. Kaba-
ret „Młodzi Duchem" działa przy Stowarzyszeniu Akademia Trze-
ciego Wieku. Opracowanie muzyczne widowiska przygotował Ber-
nard Augustynowicz. Kierownikiem artystycznym grupy jest Dorota 
Białek. „Jarosławska Akademia Bezpiecznego Seniora" pragnie po-
dziękować wszystkim aktorom za trud przygotowania widowiska. 
Piękne piosenki i niełatwe role śpiewali i odgrywali: Anna Pałys, Ja-
dwiga Limowska, Maria Wydrzyńska, Emanuella Tompalska, Doro-
ta Białek, Lucjan Oronowicz, Zenon Jurkiewicz, Adam Stelczyk oraz 
asp. Tomasz Pigan i sierż. Tomasz Otręba z powiatowej komendy 
policji. Równie ciepłe podziękowania skierowane są dla dyrektor 
Miejskiego Ośrodka Kultury, Teresy Piątek oraz pracowników MOK, 
za przygotowanie i udostępnienie sali widowiskowej. 

Małgorzata Młynarska

„Czekoladki z wiśniami..” 
ostrzegały  

przed oszustami
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„Jarosławska Akademia Bezpiecznego Seniora” to nie 
tylko spotkania i rozmowy o bezpieczeństwie osób star-
szych, ale również dodatkowe inicjatywy. Tym razem 
Burmistrz Miasta Jarosławia  Andrzej Wyczawski oraz 
partner programu Centrum Kultury i Promocji w Jaro-
sławiu zapraszają seniorów „60+” z powiatu jarosław-
skiego do udziału w konkursie fotograficznym „Cudze 
chwalicie swego nie znacie – miasto Jarosław okiem 
seniora”. 

Temat: „Cudze chwalicie swego nie znacie – miasto Jarosław okiem seniora”.

Zabytki, krajobrazy, urokliwe miejsca miasta Jarosławia, to te-
maty konkursu. Każdy senior powyżej 60. roku życia z powia-
tu jarosławskiego, którego pasją jest fotografia i chciałby się 

nią podzielić, ma doskonałą okazję ku temu poprzez udział w kon-
kursie „Cudze chwalicie swego nie znacie - miasto Jarosław okiem 
seniora". Wystarczy przygotować max. 3 fotografie, wypełnić kar-
tę zgłoszeniową dostępną na stronie www.jaroslaw.pl i wysłać na 

adres e-mailowy galeria@ckip.
jaroslaw.pl, bądź osobiście 
dostarczyć do siedziby Cen-
trum Kultury Promocji w Ja-
rosławiu. Prace można nadsy-
łać do 31 sierpnia 2014 r., a szczegółowe informacje znajdują się  
w regulaminie, który jest dostępny na stronie UM. Rozstrzygnięcie 
konkursu nastąpi 17 września 2014 r. Dla laureatów przewidzia-
no nagrody rzeczowe, a najlepsze fotografie będą mogły wybrać 
i nagrodzić również niezależne instytucje (np. firmy) oraz osoby 
prywatne. 
Wyniki konkursu z publikacją zdjęć znajdą się na stronie www.
ckip.jaroslaw.pl Zostanie z nich przygotowana także wystawa 
pokonkursowa. Wszelkie informacje  oraz pomoc dotyczącą 
Konkursu można uzyskać pod numerem telefonu 530 195 168  
w godz. 9.00-17.00 lub osobiście w Centrum Kultury i Promocji, 
Galeria Główna „U Attavantich", I piętro (od wtorku do soboty). 
Serdecznie zapraszamy do udziału!

Małgorzata Młynarska

Zakończyła się druga edycja programu profilaktyczno-
edukacyjnego „Ostrożnie Pies". Uczestniczyło w niej bli-
sko 1400 dzieci. Tak jak w roku poprzednim, niezmien-
nym i ciągle aktualnym celem przedsięwzięcia było 
podniesienie poziomu bezpieczeństwa mieszkańców 
Jarosławia, w szczególności dzieci. Program obejmujący 
obszar naszego miasta został stworzony przez Komendę 
Powiatową Policji w Jarosławiu i zawiera zadania ujęte 
w ogólnopolskim programie „Razem Bezpieczniej". 

Tegoroczna formuła programu została zrealizowana wg pomy-
słu Straży Miejskiej oraz Bartłomieja Łyżenia - kynoterapeuty 
z OREW jarosławskiego koła PSOUU, we współpracy z dyrek-

torami i wychowawcami placówek oświatowych. Przez dwa mie-
siące (kwiecień, maj) z przedszkolakami i uczniami szkół podsta-

Konkurs dla seniorów

wowych (grupy „0" i klasy 1-3) spotykali sie funkcjonariusze Straży 
Miejskiej oraz kynoterapeuta z OREW. Przeprowadzone z dziećmi 
zajęcia dotyczyły opieki nad psem, bezpiecznego zachowania się  
w kontaktach z obcymi psami, zarówno mającymi właściciela i bez-
domnymi. Kynoterapeuta w każdej grupie przeprowadził praktycz-
ny pokaz z udziałem psa, uczył zasad bezpieczeństwa najmłodszych 
w kontaktach ze zwierzętami, sposobów opieki i pielęgnacji psów.  
Z kolei strażnicy miejscy przekazali dzieciom wiedzę dotyczącą m.in. 
reakcji na zagrożenia oraz sposobów komunikowania się z osobami 
starszymi (rodzicami, opiekunami) w przypadku ewentualnych za-
grożeń „widzianych oczami dziecka". Realizacja programu „Ostroż-
nie Pies" w placówkach oświatowych była również okazją do zor-
ganizowania zbiórki karmy dla bezdomnych zwierząt ze schroniska 
w Orzechowcach. Straż Miejska w Jarosławiu serdecznie dziękuje 
wszystkim osobom, które sprzyjały realizacji programu „Ostrożnie 
Pies" - zwłaszcza Bartłomiejowi Łyżeniowi, który bezpośrednio 
uczestniczył we wszystkich zajęciach z dziećmi oraz Anecie Litwiak 
- dyrektor OREW, dyrektorom i wychowawcom jarosławskich pla-
cówek oświatowych, za stworzenia warunków do organizacji zajęć 
i umożliwienie ich przeprowadzenia z dziećmi. Podziękowania na-
leżą się również najmłodszym mieszkańcom naszego miasta oraz 
ich rodzicom za zbiórkę karmy dla zwierząt. 

Małgorzata Młynarska

FO
T.

 A
RC

HI
W

U
M

 O
RG

AN
IZ

AT
O

RA



www.jaroslaw.pl/biuletyn • Biuletyn Informacyjny Miasta Jarosławia • Nr 3/2014 29

24 kwietnia wręczeniem nagród i wyróżnień zakończyła 
się kampania profilaktyczna „Uzależnieniom mówimy 
NIE”. Inicjatorem akcji był Burmistrz Miasta Jarosławia 
Andrzej Wyczawski, zaś koordynatorem Miejska Komi-
sja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 

NIE dla uzależnień

Finałowe spotkanie z uczestnikami kampanii, ich nauczycielami 
oraz rodzicami prowadził Zbigniew Guzowski, Przewodniczący 
Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 

Akcja „Uzależnieniom mówimy NIE" organizowana jest od 2009 
roku i dzieli się na dwie edycje: wiosenną - kierowaną do uczniów 
klas podstawowych oraz jesienną - dla uczniów klas gimnazjalnych. 
W ramach pierwszej części programu, od marca do kwietnia, we 
wszystkich czwartych klasach jarosławskich szkół podstawowych, 
odbywały się prelekcje na temat zagrożeń wynikających z wcze-
snej inicjacji alkoholowej i narkotykowej oraz ich konsekwencji  
w aspekcie łamania przepisów prawa. Wykłady poprowadzili pra-
cownicy Specjalistycznego Psychiatrycznego Zespołu Opieki Zdro-
wotnej w Jarosławiu: Joanna Jurek i Konrad Chudy. Natomiast 

10 kwietnia został przeprowadzony konkurs plastyczny  związany 
z tematyką uzależnień. Podczas uroczystości w Centrum Kultury  
i Promocji ogłoszone zostały wyniki konkursu. Oto laureaci: I miej-
sce Łukasz Kwaśniewski (SP6), II miejsce Zuzanna Skowron (SP 11), 
III miejsce Maryla Szałaj (SP 5), IV miejsce Aleksandra Socha (SP 
7), V miejsce Marcel Pelc (SP 9). Wyróżnienia otrzymali: Kacper 
Mucha (SP 7), Emilia Pęcak (SP 7), Hubert Kudła (SP 10), Kseniya 
Matviychuk (SP 4),  Zuzanna Fedor (SP 5). Podziękowania otrzymali 
również rodzice laureatów, a dla szkół uczestniczących w kampanii 
organizatorzy przekazali pakiety edukacyjne związane z tematyką 
uzależnień. Burmistrz Andrzej Wyczawski pogratulował młodzieży 
udziału w akcji, dziękował również za zaangażowanie Zbigniewo-
wi Guzowskiemu, przewodniczący MKRPA. - Uzależnienia to duży 
problem, a to że uczymy dzieci wrażliwości, uczulamy je na tego 
typu zjawiska, już teraz, w takim wieku, jest bardzo ważne - do-
dał burmistrz. Podczas finału kampanii uczniowie II klasy ze Szko-
ły Podstawowej nr 6 wystawili przedstawienie „Mały książę" pod 
opieką Agaty Borysowicz. Fantastyczne stroje i rekwizyty, a przede 
wszystkim wspaniała gra małych aktorów zachwyciła widzów. Wy-
stęp został nagrodzony gromkimi brawami. 

Monika Polita

Od 12 maja do 14 maja odbywały się w jarosławskich 
przedszkolach spotkania strażaków z najmłodszymi miesz-
kańcami naszego miasta. Dzięki przedsięwzięciu dzieci 
dowiedziały się nie tylko jak wygląda praca strażaka, ale 
przede wszystkim, jak zachować się, gdy są one świadkiem 
wypadku lub pożaru. 

To cykliczne przedsięwzięcie  realizowane jest przez Urząd 
Miasta Jarosławia oraz Komendę Powiatową Państwowej 
Straży Pożarnej w Jarosławiu, w ramach programu „Bez-

pieczny Jarosław". Głównym celem spotkań jest zaprezentowanie 
przedszkolakom występujących w ich otoczeniu zagrożeń, zapozna-
nie z właściwym sposobem postępowania w razie ich wystąpienia, 
popularyzacja numerów alarmowych oraz przedstawianie trudnej 
i odpowiedzialnej pracy strażaków. Najmłodsi mieli również okazję 
zobaczyć sprzęt strażacki, a każdy z nich otrzymał tematyczne ksią-
żeczki-kolorowanki i słodycze. 

Monika Polita

Straż pożarna  
dzieciom

FOT. M. POLITA
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28 maja w Publicznym Gimnazjum nr 1 odbył się finał kam-
panii profilaktyczno-edukacyjnej „STOP UŻYWKOM”. Akcja 
odbywała się pod patronatem Burmistrza Miasta Jarosła-
wia i wspierana była przez Miejską Komisję Rozwiązywa-
nia Problemów Alkoholowych. 

Stop używkom!  W ramach kampanii w pierwszym półroczu br. odbyły się wy-
kłady dla rodziców, nauczycieli oraz uczniów klas I-III. Te-
matem wykładów były zagrożenia wynikające z wczesnej 

inicjacji alkoholowej i narkotykowej oraz metody zapobiegania temu 
zjawisku. Ponadto w ramach akcji przeprowadzono konkursy związa-
ne z tematyką uzależnień w następujących kategoriach: plastyczna, 
literacka oraz prezentacja multimedialna. Podczas finału kampanii 
laureatom nagrody wręczył zastępca burmistrza, Bogdan Wołoszyn 
wraz ze Zbigniewem Guzowskim, przewodniczącym Miejskiej Komisji 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Oto laureaci poszczegól-
nych konkursów: Konkurs w kategorii plastycznej: I miejsce - Anna 
Zwolska, II miejsce - Aleksandra Osada, III miejsce - Magdalena Czajka. 
Wyróżnienie: Tomasz Skiba. Konkurs w kategorii literackiej: I miejsce 
- Katarzyna Bednarz, II miejsce - praca zbiorowa, klasa II E. Konkurs  
w kategorii prezentacja multimedialna: I miejsce - Natalia Kawa, Diana 
Zając, II miejsce - Aleksandra Blajer, Dagmara Horojdko, III miejsce - 
Diana Dobosz.

Małgorzata Bórzyńska

8 kwietnia w Publicznym Gimnazjum Nr 2 uczniowie szkół 
podstawowych i gimnazjalnych zmagali się w finale miej-
skim Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu 
Drogowym. 

Bezpieczeństwo 
w ruchu drogowym

Celem Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Dro-
gowym jest podnoszenie kultury motoryzacyjnej społeczeństwa 
i działanie na rzecz poprawy stanu bezpieczeństwa ruchu drogo-

wego, w tym bezpieczeństwa dzieci i młodzieży szkolnej. Możliwe jest 
to poprzez popularyzację przepisów i zasad bezpiecznego poruszania 
się po drogach, kształtowanie partnerskiego zachowania wobec innych 
uczestników ruchu, a także promocję roweru jako środka transportu, 
rekreacji i sportu. Zorganizowany staraniem Jarosławskiego Klubu 
Motorowego i Ratownictwa Drogowego, Komendy Powiatowej Poli-
cji oraz Urzędu Miasta Jarosławia miejski finał turnieju zgromadził na 
starcie reprezentacje dziewięciu szkół podstawowych i gimnazjalnych. 
W wyniku eliminacji pisemnych oraz praktycznej jazdy na rowerze 
zwycięzcami Turnieju zostały: W kategorii szkół podstawowych: I miej-
sce SP 7 (w składzie: Arkadiusz Bechta, Katarzyna Tkaczyk, Aleksandra 
Kulpa i Mateusz Olejarz) - 46 pkt, II miejsce PS 6 - 50 pkt, III miejsce 
SP 4) - 54 pkt. W kategorii szkól gimnazjalnych: I miejsce (PG 1 (repre-
zentacja: Michał Cieślak, Mateusz Mazur, Krystian Trysła) - 26 pkt, II 
miejsce PG 2, III miejsce Niepubliczne Gimnazjum ss. Niepokalanek. 
Najlepszymi uczestnikami (znajomość przepisów ruchu drogowego 
oraz zajęcia praktyczne ) okazali się: Mateusz Mazur z PG 1 oraz Piotr 
Ochyra z SP 6. Wszyscy zawodnicy wchodzący w skład drużyn, które 
zajęły trzy pierwsze miejsca w poszczególnych kategoriach otrzyma-
li sprzęt sportowy ufundowany przez Burmistrza Miasta Jarosławia.  
W finale powiatowym, który rozegrany został 29 kwietnia br. w Ra-
dymnie  nasze miasto reprezentowały drużyny Szkoły Podstawowej Nr 
7 oraz Publicznego Gimnazjum Nr 1. 

IKS

12 maja na scenie Miejskiego Ośrodka Kultury grupa te-
atralna Plaster zaprezentowała spektakl, którego tematem 
było zjawisko przemocy w środowisku dorastającej mło-
dzieży szkolnej. Wydarzenie zorganizowano w ramach pro-
gramu „Bezpieczny Jarosław” i uczestniczyło w nim około 
1000 uczniów szkół gimnazjalnych. 

„Pif, Paf jesteś trup" to sztuka napisanej przez Williama Mastrosimone 
po wydarzeniach w amerykańskich szkołach (Jonesboro, Columbine), 
w których uczniowie zamordowali strzałami z broni maszynowej wielu 
swoich kolegów ze szkoły. Przedstawienie to stało się symbolem wal-
ki z agresją na wszystkich amerykańskich uczelniach. Sztuka zagrana  
w USA w ponad 20 tys. szkół daje do myślenia i w bardzo inteligent-
ny sposób podsuwa pytania, których nikt wcześniej zadać nie chciał. 
Wystawienia sztuki podjęli się młodzi artyści z grupy teatralnej Pla-
ster. Wyreżyserowane przez Pawła Srokę przedstawienie mieli okazję 
obejrzeć uczniowie jarosławskich szkół gimnazjalnych. Widowisko cie-
szyło się ogromnym zainteresowaniem. Spektakl został zaprezentowa-
ny w trakcie trzech seansów i za każdym razem sala wypełniona była 
po brzegi. Przedsięwzięcie zrealizowane zostało w ramach programu 
„Bezpieczny Jarosław".                                                             

Monika Polita

„Pif, Paf jesteś trup”
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120 rysunków i 50 animacji filmowych z 12 szkół plastycznych 
zakwalifikował się na tegoroczną, 11. edycję Ogólnopolskiego 
Konkursu na Rysunek Satyryczny i Animację Filmową „Zagro-
żenie Środowiska Naturalnego Człowieka”. Wystawę pokon-
kursową połączoną z pokazem filmów można było oglądać do 
15 kwietnia br. w sali wystawowej „Synagoga” ZSP. Laureaci 
nagrody odebrali na początku kwietnia, podczas oficjalnego 
otwarcia ekspozycji. 

Na 11. edycję konkursu wpłynęły 250 rysunków i 52 filmy z całej 
Polski. Tym razem tematem przewodnim była „Woda". Jury w 
składzie: Krzysztof Rynkiewicz (PWSFiT w Łodzi), Marek Gliwa 

(SPAK Jarosław), Dariusz Pietrzak (SPAK Poznań) i Wiesław Zięba (SPAK 
Warszawa) oceniało prace nadesłane z Bydgoszczy, Gdyni, Krosna, 
Nowego Wiśnicza, Olsztyna, Płocka, Tarnowa, Warszawy, Włocławka, 
Zduńskiej Woli. Silną reprezentację miał również Jarosław. Na siedem-
naście nagród i wyróżnień, aż siedem trafiło do uczniów ZSP. Łącznie 
z pracami laureatów, do wystawy pokonkursowej zakwalifikowanych 
zostało 120 rysunków i 50filmów z 12 szkół. 2 kwietnia br., podczas 
otwarcia ekspozycji w sali wystawowej „Synagoga" dyrektor ZSP, Ja-
cek Tracz podziękował wszystkim uczestnikom konkursu, sponsorom 
oraz osobom wspierającym to przedsięwzięcie. Zaznaczył, że jest 
ono postrzegane przez Stowarzyszenie Polskich Artystów Karykatury 
i Muzeum Karykatury w Warszawie, jako bardzo ważne wydarzenie 
artystyczne. Nagrody i wyróżnienia laureatom wręczył pomysłodawca 
konkursu Henryk Cebula, który wspominał pierwszą edycję konkursu 
sprzed 20 lat oraz jej laureatów. Upominki w imieniu burmistrza An-
drzeja Wyczawskiego przekazał również jego zastępca Bogdan Woło-
szyn, a do gratulacji dołaczył główny wizytator Centrum Edukacji Arty-
stycznej, Krzysztof Szczepaniak. Oprawę muzyczną zapewnił kwintet 
akordeonowy z Państwowej Szkoły Muzycznej I Stopnia im. F. Chopina 
w Jarosławiu pod kierunkiem Romana Olejarza. 

Małgorzata Młynarska

Zagrożenia środowiska w rysunku  
satyrycznym i animacji filmowej

Od 28 maja przed głównym wejściem do Urzędu Miasta można 
było oglądać wystawę plenerową prac uczniów Zespołu Szkół 
Plastycznych w Jarosławiu. Co roku w ramach wiosennych za-
jęć z malarstwa, uczniowie „Plastyka” szkicują i malują różne 
zakątki miasta, a Stare Miasto i okoliczne uliczki niezmiennie 
przynoszą młodym artystom wiele inspiracji. Tegoroczny te-
mat brzmiał właśnie „Wokół Starego Miasta”. 

Uczniowie jarosławskiego ZSP ćwiczą swój warsztat nie tylko  
w pracowniach artystycznych, ale również w plenerach Jarosła-
wia. Wybranych kilkanaście prac uczniów dwóch najstarszych 

klas Liceum Plastycznego i Ogólnokształcącej Szkoły Sztuk Pięknych 
zostało wyeksponowanych przed Ratuszem. Pozostałe można oglądać 
od połowy czerwca na wystawie końcoworocznej w sali wystawowej 
Synagoga, przy ul. Opolskiej. - Mamy już pomysły na trzy kolejne wy-
stawy, które pojawią się niebawem w przestrzeni miejskiej. Najbliższą 
okazją są Dni Jarosławia. Na Starym Mieście zostanie zaprezentowana 
ekspozycja pt. „Jarosław w szkicach dawnych absolwentów". Będą to 
prace z lat 50. i 60. - tłumaczy Henryk Cebula, kierownik sekcji pla-
stycznej ZSP. Prace uczniów ZSP często pojawiają się także w Galerii 
Debiutów Centrum Kultury i Promocji. To doskonałe miejsce dla uzdol-
nionej młodzieży, rozpoczynającej dopiero swoją drogę artystyczną. 
Ostatnio w Galerii można było obejrzeć rysunek i malarstwo uczennicy 
Sylwii Szczębary, czy wystawę plakatu uczniów „Plastyka”. 

Małgorzata Młynarska

Burmistrz Andrzej Wyczawski podziękował organizatorom za 
zaproszenie do Lubaczowa. - Bardzo się cieszę, że mogę dziś  
z państwem wspominać naszego przyjaciela, tym bardziej, że 

z powodu wyjazdu nie mogłem uczestniczyć w wernisażu wystawy 
Krzysztofa w naszej jarosławskiej galerii w Centrum Kultury i Promocji. 
Państwa, tak liczna obecność, świadczy tylko o tym, że Krzysiek był nie 
tylko uznanym artystą, ale także wielkim człowiekiem. To trzecia wysta-

Nasz Krzych

Prace uczniów ZSP  
przed Ratuszem

Od 25 kwietnia można było oglądać prace malarza i grafika śp. 
Krzysztofa Krzycha w Miejskim Domu Kultury w Lubaczowie, 
na wystawie "Nasz Krzych". Podczas wernisażu burmistrz An-
drzej Wyczawski podkreślał, jak wielką stratę dla dwóch śro-
dowisk: jarosławskiego i lubaczowskiego, przyniosła przed-
wczesna śmierć artysty. 

Kategoria FILM I ANIMACJA FILMOWA: Grand Prix otrzymał Eliasz Dyrov (ZSP 
Jarosław). Uczniowie jarosławskiego zdobyli też I miejsce - Jakub Sowa i III 
miejsce - Malwina Bodzioch, a wyróznienie trafiło do Alicji Ulmy. 
Kategoria RYSUNEK SATYRYCZNY i KOMIKS: Uczniowie ZSP Klaudia Kwaśniak 
i Agnieszka Chmielowiec zdobyli dwa wyróżnienia, zaś pracę Marty Marcak 
doceniło Stowarzyszenie Polskich Artystów Karykatury przyznając indywidu-
alna nagrodę.

wa zorganizowana po śmierci Krzysztofa Krzycha. Pierwsza odbyła się  
w sali wystawowej Synagogi w Zespole Szkół Plastycznych w styczniu 
2013 r.  W pierwszą rocznicę śmierci prace K. Krzycha można było oglą-
dać w jarosławskiej galerii „U Attavantich". Lubaczowska wystawa zosta-
ła zorganizowana przez przyjaciół artysty z jego rodzinnego miasta przy 
współudziale burmistrz Lubaczowa Marii Magoń, którą podczas werni-
sażu reprezentował wiceburmistrz Adam Margraf. Śp. Krzysztof Krzych 
ukończył Akademię Sztuk Pięknych w Krakowie - Wydział Grafiki w Ka-
towicach. Zajmował się malarstwem oraz grafiką warsztatową i projek-
tową. Należał do Stowarzyszenia Pastelistów Polskich. Był dyrektorem  
i pedagogiem Zespołu Szkół Plastycznych im. Stanisława Wyspiańskie-
go w Jarosławiu. 

Ewa Kłak Zarzecka
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Tegoroczna „Majówka” przebiegała pod znakiem deszczu 
- jeśli chodzi o pogodę, a jeśli mowa o atrakcjach, pod 
znakiem mocnego rockowego brzmienia. 

Impreza zorganizowana została 3 maja, tuż po uroczystościach  
z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Gwiazdą wie-
czoru był zespół CREE – zdobywca tytułu Artysta Trendy 2013 na 

Festiwalu Top Trendy. Ponadto na scenie zaprezentowali się grają-
cy southern rocka – Rebelianci oraz zespół Po Naszemu. Ci, których 
deszczowa pogoda nie odstraszyła mogli wysłuchać również soli-
stów Miejskiego Ośrodka Kultury oraz laureatów Konkursu Piosenki 
„O złoty klucz do sławy". Natomiast zespoły taneczne Powiatowego 
Ogniska Baletowego i Szkoły Tańca Towarzyskiego "Takt", ze wzglę-
du na niesprzyjającą aurę, zaprezentowały się w budynku dawnej 
"Gwiazdy". Niestety złe warunki pogodowe, a co za tym idzie niska 
frekwencja, spowodowały, że akcja „Załóż odblask nie bądź ciem-
ny", realizowana w ramach programu Bezpieczny Jarosław, została 
przełożona na inny termin. Ogranizatorem "Majówki" był Burmistrz 
Miasta Jarosławia Andrzej Wyczawski oraz Miejski Ośrodek Kultury.  

Monika Polita

Studenci jarosławskiej Państwowej Wyższej Szkoły 
Techniczno-Ekonomicznej bawili się podczas IV Pod-
karpackich Juwenaliów. Coroczna zabawa studentów 
miała miejsce w połowie maja. 

Juwenalia rozpoczął pochód przebierańców, wśród których 
byli m.in. supermenka, zorro czy diablice. Poprowadzili go 
rektor, prof. nadzw. dra hab. Wacław Wierzbieniec, prorek-

tor ds. studenckich doc. dr Krzysztof Rejman i kanclerz Robert 
Wiśniewski. Parada powędrowała z Państwowej Wyższej Szkoły 
Techniczno-Ekonomicznej pod ratusz, gdzie zastępca burmistrza 
Bogdan Wołoszyn przekazał braci studenckiej klucz do bram mia-
sta. - Głoście całemu naszemu miastu, naszym mieszkańcom, że 
rozpoczynacie swoje wielkie, wspaniałe święto. Po całorocznych 
trudach nauki dzisiaj przychodzi czas na odpoczynek, na zabawę 
- mówił zastępca burmistrza. Od tej chwili zaczęła się fiesta, która 
trwała dwa dni. 

Monika Polita

Juwenalia 2014

Majówka
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Pod takim hasłem obchodzony był tegoroczny Tydzień Bibliotek. W ramach wydarzenia Miejska Biblioteka Publicz-
na im. A. Fredry przygotowała wiele ciekawych propozycji zarówno dla najmłodszych jak i starszych czytelników. 

Od kilkunastu lat w ramach Tygodnia Bibliotek obchodzony 
jest Dzień Bibliotekarza. To najlepsza okazja do popularyzo-
wania działalności biblioteki oraz przedstawienia dokonań 

jej pracowników. 8 maja, w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. A. 
Fredry z dyrekcją, bibliotekarzami, emerytowanymi pracownikami, 
przedstawicielami zaprzyjaźnionych instytucji oświatowych spotkał 
się burmistrz Andrzej Wyczawski, zastępca burmistrza Bogdan Wo-
łoszyn oraz sekretarz miasta Jan Biłas. -  Miejska Biblioteka od wie-
lu lat ma się czym pochwalić. Nowa siedziba budzi zachwyt nie tyl-
ko mieszkańców miasta, została doceniona na Podkarpaciu i forum 
ogólnopolskim. W 2013 r. odwiedziło nas 104 tys. osób, bibliotekarze 
udostępnili 175 tys. woluminów książek, czasopism i zbiorów multi-
medialnych. Do biblioteki zapisało się ponad 11 tys. osób, co ozna-
cza, że co trzeci mieszkaniec miasta jest naszym czytelnikiem - mó-
wiła dyrektor placówki, Elżbieta Tkacz podsumowując ubiegły rok.  
- Te wszystkie działania nie byłyby możliwe bez stałej współpracy  
i okazywanej nam pomocy ze strony władz miasta Jarosławia. To, że 
jesteśmy najnowocześniejszą biblioteką na Podkarpaciu jest nieza-
przeczalną zasługą Urzędu Miasta Jarosławia - podkreśliła E. Tkacz. 

Tydzień Bibliotek wpisuje się w kalendarz imprez czytelniczych, 
których w 2013 r. jarosławska biblioteka zorganizowała łącznie po-
nad 400, a uczestniczyło w nich 11 tys. czytelników. W czerwcu 
biblioteka przystąpi do ogólnopolskiego portalu internetowego 
w.bibliotece.pl, który umożliwi czytelnikom dostęp do centralnego 
katalogu zbiorów. Placówka przygotowuje się do uruchomienia in-
ternetowego modułu rezerwacji i zamawiania książek. Niebawem 
zamierza również przystąpić do największej platformy książek elek-
tronicznych e-book umożliwiającej dostęp do elektronicznych pu-
blikacji naukowych, popularnonaukowych oraz beletrystyki. 

Z kolei gospodarz miasta dziękując dyrekcji oraz wszystkim bibliote-
karzom w dniu ich święta mówił. - Ta biblioteka żyje zupełnie innym 
życiem (...) Nie tylko jest nowoczesna, ale naprawdę może być na-
szą dumą. Widać, że się rozwija. Cieszę się także z tego, że patrząc z 
perspektywy regionalnej, otrzymujemy coraz więcej pochwał, słów 
uznania, podpowiedzi nowych kierunków rozwoju. Spotkanie roz-
począł program artystyczny pt. „Czytanie łączy pokolenia" w wy-
konaniu uczniów z Publicznego Gimnazjum nr 3, pod kierunkiem 
Anny Paweli. Artyści otrzymali od burmistrza Andrzeja Wyczaw-
skiego upominki ufundowane w ramach programu „Bezpieczny 
Jarosław". Inauguracja Tygodnia Bibliotek była doskonałą okazją 
do złożenia pracownikom MBP oraz emerytowanym biblioteka-
rzom podziękowań, życzeń oraz wręczenia listów gratulacyjnych. 
Nagrody odebrali również laureaci konkursu ogłoszonego z okazji 
przypadającego „Roku Czytelnika". „Z książką na pierwszym pla-
nie" to hasło, na którym opierali się jarosławscy gimnazjaliści, 
tworząc prezentacje multimedialne i filmy. I miejsce zajęły uczen-
nice Publicznego Gimnazjum nr 1 Marta Malec i Urszula Sobiecka, 
II miejsce zdobyła Dominika Barnik z Publicznego Gimnazjum nr 
3, a wśród wyróżnionych prezentacji znalazły się prace zbiorowe 
uczniów z PG nr 5 oraz dwie z PG nr 1. Nagrodę specjalną otrzymał 
film uczennic z PG nr 1. Serdecznie gratulujemy! 

Małgorzata Młynarska

„Czytanie łączy pokolenia”

W ramach  „Tygodnia Bibliotek” jarosławską placówkę odwiedziła  
Roma Ligocka - pisarka, i malarka.FO
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„Czs na zdrowie" to hasło majówki 
promującej zdrowy tryb życia, któ-
ra 21 maja zorganizowana została w 
Szkole Podstawowej nr 7. Wydarzenie 
odbyło się w ramach kampanii „Uza-
leżnieniom mówimy NIE” i skierowa-
ne zostało do uczniów klas trzecich 
jarosławskich szkół podstawowych. 

Majówka była okazja do zabawy, sza-
leństwa na świeżym powietrzu, ale 
dała dzieciom również możliwość 

zaprezentowania swoich umiejętności spor-
towych oraz artystycznych. Każdy z uczest-
ników znalazł dla siebie coś interesującego. 
Fani sportu wykazali się sprawnością ruchową 
biorąc udział w rozgrywkach sportowych oraz 
turnieju piłki nożnej. Miłośnicy ekologii oraz 
uczniowie utalentowani plastycznie wzię-
li udział w konkursach wiedzy ekologicznej i 
konkursie plastycznym. Dzięki uprzejmości 
Centrum Opieki Medycznej w Jarosławiu dzie-
ci miały możliwość  nie tylko obejrzenia poka-
zu udzielania pierwszej pomocy, mogły nabyć 
praktyczne umiejętności z ratownictwa, zdo-
bywając tytuł „Małego Ratownika", a także 
wziąć udział w konkursie „Pierwsza pomoc". 
Odbył się również turniej wiedzy o ruchu 

drogowym oraz budzące ogromny entuzjazm 
dzieci konkursy: „Mam talent" i „Przebieramy 
się za owoce i warzywa". Młodzież z Zespołu 
Szkół Spożywczych, Chemicznych i Ogólno-
kształcących przygotowała dla uczestników 
imprezy owocowe i warzywne przysmaki. 
Dodatkową atrakcją był plac zabaw, a na nim 
dmuchane zjeżdżalnie, do których ustawiła 
się kolejka chętnych. Uczestnicy wszystkich 

konkursów otrzymali nagrody oraz pamiąt-
kowe dyplomy ufundowane przez Burmistrza 
Miasta Jarosławia, które wręczył Zbigniewowi 
Guzowskiemu, przewodniczący Miejskiej Ko-
misji Rozwiązywania Problemów Alkoholo-
wych oraz Małgorzata Bórzyńska, członek tej 
komisji - koordynatorzy akcji „Uzależnieniom 
mówimy NIE". 

Monika Polita

„Czas na zdrowie”

24 maja br. w Rzeszowie, podczas gali  
z okazji Dnia Samorządu Terytorialnego 
najzdolniejsza młodzież województwa 
podkarpackiego otrzymała nagrody za 
szczególne osiągnięcia w nauce. Wśród 
25 wybitnie uzdolnionych uczniów zna-
lazła się Anna Matrejek - uczennica 
Prywatnego Gimnazjum Sióstr Niepoka-
lanek im. bł. M. Marceliny Darowskiej  
w Jarosławiu. 

Anna Matrejek została wyróżniona za 
szczególne osiągnięcia głównie w zakresie 
nauk ścisłych, zwłaszcza matematyki, fizy-

ki i chemii. Nagrody zostały ufundowane przez 
Podkarpackie Stowarzyszenie Samorządów Tery-
torialnych. Anna Matrejek nie jest jedyną uczen-
nicą Prywatnego Gimnazjum ss. Niepokalanek, 
która w ostatnim miesiącu przyniosła chlubę 
swojej szkole. Cztery inne uczennice zostały 
laureatkami XV Ogólnopolskiego Konkursu Pla-
styczno-Literackiego poświęconego Marszałkowi 
Piłsudskiemu, zorganizowanego przez Związek 
Piłsudczyków z okazji 100. rocznicy Legionowe-
go Czynu Niepodległościowego. Julia Kaliciak 
i Kamila Machała z kl. II zajęły ex quo I miejsce 
w kategorii literackiej, natomiast Julia Piotrów 
z kl. II i Aleksandra Pikuła z kl. I otrzymały wy-
różnienia w tej samej kategorii. Podsumowanie 
konkursu odbyło się 12 maja br. w Warszawie, 
w ramach centralnych obchodów 79. rocznicy 
śmierci Józefa Piłsudskiego. Specjalnym gościem 
była Karolina Kaczorowska, małżonka ostatniego 
Prezydenta II Rzeczypospolitej śp. Ryszarda Ka-
czorowskiego, która podzieliła się z młodzieżą 
swoimi wspomnieniami. 

Małgorzata Młynarska

Najzdolniejsza  
młodzież  

Podkarpacia 

„Kaczka dziwaczka”, „Lokomotywa”, 
„Stonoga” - to tytuły tylko niektórych 
utworów z którymi zmagały się dzieci na 
I Przedszkolnym Przeglądzie Twórczości 
Jana Brzechwy i Juliana Tuwima zorga-
nizowanym przez Miejskie Przedszkole 
nr 9. Wydarzenie odbyło się 24 kwietnia  
i wzięły w nim udział dzieci z wszystkich 
miejskich przedszkoli, a patronat hono-
rowy nad imprezą sprawował burmistrz 
Andrzej Wyczawski. 
- Wiersze Brzechwy i Tuwima to wspaniały mate-
riał edukacyjny dla dzieci (…) Te utwory cały czas 
obcują w naszych przedszkolach – podkreślała 
Agata Kolasa – Skiba, dyrektor MP nr 9. W hali 
sportowej PWSTE, gdzie odbywała się impre-
za, można było usłyszeć zarówno recytację, jak 
i poezję śpiewaną. W przeglądzie udział wzięły 
dzieci z wszystkich jarosławskich przedszkoli. 
Uczestnicy imprezy mogli wysłuchać „Rzepki” 
Juliana Tuwima w jego wykonaniu, oczywiście z 
odtworzenia. - Dziękuję Pani dyrektor, dziękuję 
wszystkim nauczycielom, którzy zorganizowali 

Wiersze Brzechwy i Tuwima  
na ustach przedszkolaków

wspaniały  Przedszkolny Przegląd pięknej litera-
tury, najpiękniejszej dla najmłodszych i nie tylko 
– mówił burmistrz Wyczawski. Każdy mały wy-
konawca otrzymał dyplom, książeczkę oraz upo-
minek ręcznie zrobiony przez podopiecznych 
Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wycho-
wawczego w Jarosławiu. Dodatkowo obecny na 
uroczystości Jacek Wojtas, Podkarpacki Kurator 
Oświaty wręczył dyrektorom przedszkoli, który 
włączyli się do akcji „Ćwiczyć każdy może”, cer-
tyfikaty „Przedszkole w Ruchu”. 

  Monika Polita
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W połowie maja odbył się XXII Przegląd Szkolnych Form Teatralnych „Jaro-
sławski Kacperek 2014”. Na scenie Miejskiego Ośrodka Kultury wystąpiło 11 
zespołów dzieci i młodzieży z powiatu jarosławskiego, Przeworska i Krasnego 
k/Rzeszowa. Jury konkursowe przyznało nagrody indywidualne, dla najlep-
szych zespołów oraz nagrodę specjalną. 

Spektakle oceniało jury konkursowe 
w składzie: Barbara Płocica (CK w 
Przemyślu), Bożena Siwiecka (MOK 

w Przeworsku), Elżbieta Tkacz (MBP w Ja-
rosławiu) oraz Paweł Sroka (MOK w Jaro-
sławiu). Nagrodę Specjalną „Jarosławski 
Kacperek 2014" otrzymała Grupa Teatralna 
„Grymas" z Ośrodka Działań Teatralnych 
Anety Adamskiej w Krasnem. Złote Trzewi-
ki Szczęścia trafiły do Teatrzyku „Bajarze" 
-  z ZS w Łowcach, Srebrne Trzewiki Szczę-

„jAROSŁAWSKI  
kACPEREK 2014"

ścia  do Grupy Teatralnej „Wiercidryle" 
z MOK w Jarosławiu, a Brązowe Trzewiki 
Szczęścia do Teatru Integracyjnego „Dwa 
Światy"z SP nr 11 w Jarosławiu. Jury przy-
znało także nagrody dla: Teatrzyku „Ba-
janie" (SP Nr 1 w Przeworsku), Teatrzyku 
„Trzynastka" (SP nr 4 w Jarosławiu), Te-
atrzyku SP Nr 10 w Jarosławiu, Zespołu  
„A PROPOS" (GOK w Krasnem), Zespołu 
„Fiolemonek" (SP w Radymnie), Zespół 
„Tuligłowiacy" (SP w Tuligłowach), Zespołu 

„Małe Wiercipiętki". 
Indywidualnie zostali wyróżnieni: Bartosz 
Sebzda (SP nr 1 w Przeworsku), Julia  Ma-
tyja (SP w Tuligłowach), Julia Martynowska 
(SP w Tuligłowach), Kinga Wańkowicz (SP 
w Tuligłowach), Szymon Kania (SP nr 11  
z Oddziałami Integracyjnymi w Jarosławiu), 
Wiktoria Ryzner  (MOK Jarosław), Hubert 
Szumigraj (MOK Jarosław), Justyna Gołda 
(SP w Radymnie), Ines Wajda (ZS w Łow-
cach), Jakub Adamski (Grupa Teatralna 
„Grymas"). 
Dodatkową nagrodę przyznała również 
Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej  
w Jarosławiu dla Teatrzyku „Trzynastka" z SP 
nr 4 w Jarosławiu, za upowszechnianie idei 
czytelnictwa i szacunku dla książek. Funda-
torem nagród pieniężnych i rzeczowych był 
Miejski Ośrodek Kultury w Jarosławiu.  

Małgorzata Młynarska
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Już po raz czwarty Miejskie Przedszkole 
nr 10 w Jarosławiu było organizatorem 
Artystycznych Prezentacji Twórczości 
Przedszkolaków „I Ja mam talent”. 17 
maja br. na scenie Miejskiego Ośrodka 
Kultury wystąpiły dzieci z ośmiu placó-
wek. Patronat nad wydarzeniem objął 
Burmistrz Miasta Jarosławia Andrzej 
Wyczawski, fundator nagród dla małych 
artystów. 

W IV Artystycznych Prezentacjach 
uczestniczyły dzieci z ośmiu jaro-
sławskich przedszkoli - nr 1, 3, 4, 8, 

9, 10 i 12 oraz Niepublicznego Przedszkola im. 
Edmunda Bojanowskiego. Swoje umiejętności 
mali artyści prezentowali w kategoriach: śpiew, 
taniec, słowo i plastyka. Radosne występy obej-
rzały m.in. Magdalena Lehnart - naczelnik Wy-
działu Edukacji i Kultury Fizycznej Urzędu Mia-
sta, Elżbieta Tkacz - dyrektor Miejskiej Biblioteki 
Publicznej im. A. Fredry, Maria Cieślak - Szkolny 
Organizator Rozwoju Edukacji i Trener Instytutu 
Komeńskiego. Nie mogło zabraknąć również ro-
dziców i nauczycieli. 
- Głównym założeniem Przeglądu jest promocja 
twórczości artystycznej dzieci w wieku przed-
szkolnym, ich uzdolnień i talentów. Dziecko w 
sposób naturalny jest twórcą, a praca nauczy-
cieli nad rozwojem ich aktywności twórczej to  
główne i  zasadnicze cele  wychowania przed-
szkolnego - informuje Krystyna Michali, dyrektor 
MP nr 10.  

Małgorzata Młynarska

„I Ja mam talent"

5 kwietnia w Miejskim Ośrodku Kultu-
ry odbyła się kolejna edycja Prezentacji 
Tanecznych SOLO DANCE 2014. Impreza 
jest organizowana w celu popularyzacji 
tańca, jako aktywnej formy relaksu i wy-
poczynku oraz wymiany doświadczeń 
między instruktorami, choreografami 
i uczestnikami imprezy. To także oka-
zja do integracji środowisk tworzących 
amatorski ruch artystyczny. 

Uczestników prezentacji, którzy wystąpili w 
czterech kategoriach wiekowych oceniało pro-
fesjonalne jury. Obradowało ono w składzie: 
Beata Ługowaska - instruktor tańca i choreograf 
dziecięcego Zespołu Tańca Ludowego z Baszni 
Dolnej „Witoski" oraz Paulina Paszek-Kruczyń-
ska - instruktor tańca towarzyskiego, ludowego 
i współczesnego, choreograf Zespołu „Taneczne 
harce" MOK w Jarosławiu. Do finału w Centrum 
Kulturalnym w Przemyślu zakwalifikowani zostali 
następujący uczestnicy: w kategorii 4-8 lat - Julia 
Lewandowska, Maja Buksa; w kategorii 9-12 lat - 
Mateusz Wolwowicz; w kategorii 13-16 lat - Julia 
Skulska; w kategorii powyżej 17 lat - Katarzyna 
Gawrońska. 

Andrzej Zgryźniak

Solo Dance
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Najmłodsi uczniowie Szkoły Podstawo-
wej nr 10 im. Wojska Polskiego w Jaro-
sławiu uroczyście przywitali tegoroczną 
wiosnę. 
Z tej okazji zorganizowano program składają-
cy się z elementów poetyckich, muzycznych  
i tanecznych, przygotowany przez nauczycielki 
Urszulę Maciałek i Beatę Bąk. Na zakończenie 
tej sympatycznej imprezy odbył się pokaz mody 
ekologicznej. – Dziękujemy rodzicom dzieci za 
zaangażowanie w występ – mówią nauczycielki 
SP 10.  

IKS

„Bal na łące”

10 kwietnia w Miejskim Ośrodku Kultury zakończyły się 
eliminacje powiatowe X Przeglądu Scenicznej Twórczości 
Dziecięcej „Szkolne Prezentacje Artystyczne". Tym razem 
swoje talenty uczniowie szkół podstawowych oraz gimna-
zjaliści prezentowali w trzech kategoriach: piosenka, insce-
nizacja i taniec. Spośród 49 występów komisja konkursowa 
wybrała 7 najlepszych. Finał odbył się 30 kwietnia w Cen-
trum Kulturalnym w Przemyślu. 

Komisja w składzie: Krystyna Juźwińska - gł. instruktor CK w 
Przemyślu, Bożena Siwiecka  - choreograf MOK w Przewor-
sku, Janina Suchożak -  gł. specjalista MOK w Jarosławiu, 

Wiktor Marut - muzyk MOK w Jarosławiu, nominowała do finału 
Przeglądu następujących wykonawców i zespoły: Kat. piosenka 
/ 1. Aleksander Michalewski - Gimnazjum Nr 1 w Radymnie; 2. 
Melania Nasiewicz - Gimnazjum Nr 1 w Radymnie; 3. Katarzyna 
Czarny - ZS w Pawłosiowie; 4. Natalia Gral - ZS w Łowcach. Kat. 
inscenizacja / Grupa Warsztatowa ZSP w Jarosławiu - „Nowe 
Wyzwolenie". Kat. taniec / 1. Grzegorz Lenartowicz i Hubert 
Zwierzyński  - ZSTiO w Jarosławiu; 2. Zespól „Czendo" - SP nr 9 
w Jarosławiu. Dodatkowo komisja przyznała listy gratulacyjne 
(bez prawa do udziału w Finale Przeglądu): Wiktorii Januszko i 
Natalii Sławińskiej (Gimnazjum Nr 1 w Radymnie), Sylwii Pienią-
żek (SP nr 1 w Pruchniku), Izabeli Gilarskiej (ZS w Wiązownicy), 
Miriam Łakomskiej (SP im. Bohaterów Września w Radymnie), 
Ewie Trojniak (ZSTiO w Jarosławiu), Ines Wajda (ZS w Łowcach), 
„Tańczącej Trójce" (PG nr 3 w Jarosławiu), Zespołowi „Bystrolinki' 
(Szkoła Filialna w Bystowicach), Zespołowi tanecznemu kl. II (SP 
w Tuligłowach), Grupie teatralnej (Gimnazjum nr 1 w Radym-
nie), Grupie teatralnej (ZS w Łowcach), Zespołowi „Troll" (SP nr 1  
w Pruchniku), Grupie Tanecznej „Trójka" (PG nr 3 w Jarosławiu), 
Grupie teatralnej „Trójka" (PG nr 3 w Jarosławiu). 

Andrzej Zgryźniak

„Szkolne Prezentacje Artystyczne"
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16 imprez sportowych oraz rekreacyjnych i ponad 1000 uczestników, to bilans 
„Europejskiego Tygodnia Sportu dla Wszystkich” zorganizowanego w naszym 
mieście. Wydarzenie ma charakter ogólnopolski, a Jarosław do akcji przyłączył 
się po raz kolejny. 

 
Europejski Tydzień Sportu

W tym roku Europejski Tydzień Sportu 
dla Wszystkim, został zorganizowa-
ny już po raz szósty. W jego ramach 

przeprowadzono jubileuszowy XX Sportowy 
Turniej Miast i Gmin. W ramach wydarzenia 
odbyło się szereg imprez sportowych i rekre-
acyjnych m.in. "Dzień Polskiej Niezapominaj-
ki" - rajdy rowerowe i piesze, zawody lekko-
atletyczne dla dzieci i młodzieży, turniej piłki 
siatkowej dziewcząt i chłopców oraz miejski 
turniej w ringo. Europejski Tydzień Sportu 
trwał od 17 do 23 maja. Celem programu 
jest promowanie aktywności ruchowej, jako 
najlepszej formy spędzania wolnego czasu i 
zdrowego stylu życia oraz integracji rodzin-

17 maja w hali Miejskiego Ośrodka 
Sportu i Rekreacji rozegrane zostały 
mecze eliminacyjne w ramach Siat-
karskiego Pucharu Rodzinnego. Do 
walki stanęło dziewięć 3-osobowych 
drużyny w kategorii młodzieżowej  
i seniorskiej. Wielki finał Siatkarskie-
go Pucharu Rodzin, podczas którego 
ustanawiany będzie rekord Guinnes-
sa w podbijaniu piłki, odbędzie się na 
placu Millenium Hall w Rzeszowie. 

W kategorii seniorskiej na starcie stanęło  
6 zespołów, natomiast w kategorii młodzie-
żowej 3 zespoły. Te ostatnie swoje elimina-
cje rozegrały dzień wcześniej. Rywalizacja 
była zacięta, każda drużyna dawała z siebie 
wszystko, ale Puchar Burmistrza Miasta Ja-
rosławia powędrował do zespołu „Sosenki". 
Zwycięzcy z Jarosławia, awansowali do fina-
łu w Rzeszowie, gdzie walczyć będzie osiem 
najlepszych drużyn z naszego województwa. 
Podczas finału zaplanowane jest też bicie re-
kordu Guinnessa w jednoczesnym odbijaniu 
piłki w parach przez jak największą liczbę 
osób. Ostateczna klasyfikacja obydwu turnie-
jów rozegranych w naszym mieście: kategoria 
seniorska: Miejsce I: „Sosenki" (M. Sosnow-
ska, P. Sosnowski, M. Zemlyanska, M. Paj-
da), Miejsce II: „Leloeloeloelo" (W.Mikulska, 
J.Brzezińska, M.Mikulski), Miejsce III: „Trio 
egzotyczne" (K.Saj, K.Kupczak, M.Mituś), 
Miejsce IV: „Pałkarze" (P.Chmielarczyk, P.Ma-
gierowska, P.GóreckMiejsce V: „Cholewki" 
(M.Cholewa, M.Polaszek, P.Cholewa), Miej-
sce VI: „Pajdziaki" (J.Pajda, M.Chmielewski, 
P.Pajda). Kategoria młodzieżowa (wyłącznie 
dziewczęta): Miejsce I: „Waszki" (J.Waszyń-
ska, P.Kłuś, M.Pałosz), Miejsce II: „Dynarki" 
(M.Dynarowicz, K.Ochab, W.Słowik), Miejsce 
III: „III piętro" (D.Bochenek, M.Czerwonka, 
J.Stecura) 

Monika Polita

Siatkarski 
Puchar  
Rodzinny 
eliminacje  
w Jarosławiu

nej. Ponadto ważne jest uświadomienie po-
trzeby systematycznego ćwiczenia u osób 
nieaktywnych ze wszystkich środowisk i grup 
społecznych, osób w każdym wieku i na róż-
nym poziomie sprawności fizycznej. Organi-
zatorem Europejskiego Tygodnia Sportu dla 
Wszystkich jest Krajowa Federacja Sportu dla 
Wszystkich na zlecenie Ministerstwa Sportu i 
Turystyki. W ubiegłorocznej edycji wydarze-
nia sklasyfikowano 463 miasta i gminy, które 
zorganizowały imprezy turniejowe dla ponad 
1,5 mln osób. Przedsięwzięcie odbywa się 
pod honorowym patronatem Prezydenta RP 
Bronisława Komorowskiego. 

Monika Polita

W pierwszych dniach maja, na „or-
liku” przy Szkole Podstawowej nr 4 
zorganizowane zostały gry i zabawy 
ruchowe dla dzieci. Młodzi sportow-
cy mogli zagrać w piłkę nożną, ringo 
lub spróbować swoich możliwości  
w boule. Wydarzenie cieszyło się du-
żym zainteresowaniem. 

Majówka w ruchu

Odbywające się 1 i 2 maja zawody 
sportowe zorganizowali animatorzy: 
Bogusław Musur i Artur Kurka. W 

ramach prowadzonego projektu ,,Brazylia 
2014" chłopcy z klas II - VI wzięli udział w tur-
nieju piłki nożnej. W młodszej kategorii rywa-
lizację na I miejscu ukończył zespół ,,Gwiazdy 
Południa", zaś w starszej grupie zwyciężyła 
drużyna Jakuba Kasieczki. Ponadto odbył się 
otwarty turniej w ringo oraz konkursy i za-
bawy pod hasłem ,,Nie tyko dla Orłów".  W 
kategorii szkół podstawowych prym wiedli: 
Karolina Kumór, Dariusz Pajda, Łukasz Świe-
tlicki i Marcel Pilek oraz Jakub Żelazny, Tomasz 
Świetlicki i Dawid Kołodyński w kategorii gim-
nazjów. Z dużym zaciekawieniem przyjęto no-
wość wprowadzaną na orliku „czwórki" - grę 
w boule. Nagrody dla zawodników w postaci 
upominków reklamowych ufundowane zosta-
ły przez firmę PGNiG w Tarnowie Oddział w 
Jarosławiu, która wspiera projekt ,,Brazylia 
2014". 

  Monika Polita
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