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Które z najważniejszych zadań podejmowanych przez Pana 
burmistrza, są obecnie szczególnie istotne?

Po pierwsze – budżet obywatelski na 2015 r. 17 czerwca wy-
dałem zarządzenie o jego utworzeniu. Na ten cel w przyszłym 
budżecie chcę przeznaczyć co najmniej 600 tys. zł.  
Po drugie tworzenie Strategii Rozwoju Miasta Jarosławia na lata 
2014-2020. Jesteśmy po pierwszym etapie, który zakończyliśmy 
27 czerwca, czyli zgłaszaniu opinii, uwag, spostrzeżeń i propo-
zycji przez mieszkańców Jarosławia. Mieli oni do tego okazję, 
zarówno za pośrednictwem internetu, jak również tradycyjnych 
ankiet papierowych. Przed nami kolejne działania, oczywiście z 
wykorzystaniem tego, co mieli do powiedzenia jarosławianie. 
Po trzecie – wydałem zgodę na poszerzenie jarosławskiej pod-
strefy Specjalnej Strefy Ekonomicznej (SSE) w Mielcu. Swoją 
działalność będzie rozwijał Lear Corporation Poland II, który 
chce zakupić specjalne maszyny, by świadczyć usługi dla ja-
guara. Na ten cel przeznaczy 4 mln zł i zatrudni 10 osób, a do 
końca realizacji projektu do czerwca 2017 r. utrzyma obecne za-
trudnienie (2093 osób). Budżet obywatelski, strategia – to nie 
wszystko, co nowego w Jarosławiu. Ruszyło przecież także wy-
dawanie Jarosławskiej Karty Dużej Rodziny. Podczas oficjalnej 
uroczystości wręczyłem je 22 pierwszym rodzinom 3+. Kolejne 
otrzymują je na bieżąco, w miarę spływania i rozpatrywania 
wniosków.

Czerwiec obfitował w wydarzenia ważne dla różnych środo-
wisk, ale także naszego miasta. Czy mógłby się burmistrz po-
kusić o krótkie podsumowanie?

Z wielu ważnych, o których szczegółowo można przeczytać 
w Biuletynie Informacyjnym, na stronie Urzędu Miasta, mo-
jej oficjalnej stronie internetowej oraz profilu na facebooku 
(przy okazji serdecznie zapraszam do odwiedzin), wymienię 
80-lecie powstania Stowarzyszenia Miłośników Jarosławia. 
Z tej okazji została m.in. odsłonięta tablica poświęcona za-
łożycielowi Stowarzyszenia, gen. Wacławowi Wieczorkiewi-
czowi, dowódcy Garnizonu Jarosław, działaczowi na rzecz na-
szej jarosławskiej społeczności, wyróżnionemu Honorowym 
Obywatelstwem Jarosławia. To była również doskonała oka-
zja do podziękowań, odznaczeń i wyróżnień. A najważniej-
sze przyznano założycielowi warszawskiego oddziału SMJ 
prof. Pawłowi Sysie - Honorowe Obywatelstwo Jarosławia.  
Jeszcze raz gratuluję Prezesowi SMJ Dariuszowi Jasiewiczowi 
oraz wszystkim członkom Stowarzyszenia i życzę kolejnych ju-
bileuszy.

Przed wakacjami uczestniczył Pan również w uroczystości pod-
sumowania roku sportowego w klubie JKS 1909.

Przy tej okazji, jeszcze raz serdeczne podziękowania i gratulacje 
dla naszej drużyny JKS 1909 za zajęcie II miejsca w III lidze w se-

zonie piłkarskim 2013/2014. 25 czerwca miałem okazję pogra-
tulować im osobiście i wręczyć kapitanowi drużyny Markowi 
Soczkowi i prezesowi Klubu Witkowi Rogali okolicznościowe 
grawertony - za oddaną grę i zaangażowanie piłkarzom, ka-
pitanowi i prezesowi Klubu, a kibicom za wspaniałą postawę. 
Nie tylko ja, ale całe miasto jest z Was dumne!

Miłym akcentem końca czerwca są zawsze Dni Jarosławia.  
W tym roku były wyjątkowe, bo i pogoda dopisała i atrakcyj-
ny program.

To prawda.  Szczególnie w pamięci mógł zapaść koncert Bud-
ki Suflera. Był rewelacyjny! W pożegnalnej trasie koncerto-
wej zaśpiewał nie tylko Krzysztof Cugowski, ale także Izabela 
Trojanowska oraz Felicjan Andrzejczak. Wcześniej wystąpił 
Arek Kłusowski, który ściągnął rzesze młodych fanek. Drugi 
dzień także obfitował w atrakcje oraz publiczność, bo przecież 
mieszkańcy naszego miasta lubią dobrą zabawę!

Mamy lato, ale to doskonały moment na podsumowania 
roku szkolnego.

Najlepsi uczniowie z jarosławskich szkół podstawowych i gim-
nazjalnych – w sumie 69 laureatów i finalistów wojewódzkich 
konkursów przedmiotowych, a także uczniowie z najwyższą 
średnią ocen w szkole i wzorowym zachowaniem,  odebrali 
podczas oficjalnej gali, zorganizowanej specjalnie dla nich, 
dyplomy i nagrody. Miałem okazję pogratulować nie tylko 
uczniom i ich nauczycielom, ale także rodzicom, którzy zo-
stali zaproszenie na uroczyste Zakończenie Roku Szkolnego 
2013/2014. Jarosław ma nie tylko zdolnych uczniów, ale rów-
nież wysportowanych. Świadczy o tym liczba nagrodzonych, 

Budżet obywatelski,  
strategia rozwoju miasta 
- to nie wszystko,  
co nowego w Jarosławiu

ROZMOWA

„Budżet obywatelski, strategia – to  
nie wszystko, co nowego w Jarosławiu. 
Ruszyło także wydawanie Jarosław-
skiej Karty Dużej Rodziny. Podczas 
oficjalnej uroczystości wręczyłem je 
22 pierwszym rodzinom „3+”. Kolejne 
otrzymują je na bieżąco, w miarę spły-
wania i rozpatrywania wniosków".

„
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którzy przybyli  wraz ze swoimi opiekunami - nauczycielami 
wychowania fizycznego do Sali Lustrzanej na podsumowanie 
osiągnięć sportowych w szkołach podstawowych i gimnazjal-
nych.  Jeszcze raz gratuluję młodzieży i ich nauczycielom i życzę 
kolejnych sukcesów.

Wakacje w pełni. Czy młodzi ludzie znajdą coś dla siebie  
w Jarosławiu?

Jestem przekonany, że tak. Jeśli tylko zechcą, mogą skorzystać 
z bardzo różnorodnej oferty Miejskiego Ośrodka Kultury i Cen-
trum Kultury i Promocji. Każdy ciekawy znajdzie coś dla siebie. 
Po szczegóły zapraszam na strony internetowe.  Dochodzą do 
tego atrakcje zaproponowane przez Miejski Ośrodek Sportu i 
Rekreacji. Otwarte będą również „orliki” przy jarosławskich 
szkołach (terminarz na stronie internetowej UM Jarosławia – 
przyp. redakcji). Kilkudziesięciu młodych ludzi uczestniczyło w 

Za dobrze zrealizowany budżet 2013 r. burmistrz Andrzej 
Wyczawski otrzymał 23 czerwca, podczas sesji Rady Mia-
sta, absolutorium. Oznacza to, że publiczne pieniądze  
w mieście są wydawane w sposób prawidłowy. 

Instytucja  absolutorium  łączy  się  z  kontrolą  Rady  nad  wyko-
naniem  budżetu  miasta. Komisja Rewizyjna kierując się kryte-
riami gospodarności, celowości i rzetelności dokonała szczegó-

łowej analizy wszystkich fragmentów sprawozdania z wykonania 
budżetu za 2013 r., sprawozdania finansowego i informacji o sta-
nie mienia gminy. Jak podała Jolanta Korbut, przewodnicząca KR,  
w toku budowania budżetu nie naruszono prawa tj. nie przekro-
czono upoważnień do zmian w budżecie, zaciągania zobowiązań. 

Nie nastąpiło naruszenie zasad udzielania dotacji z budżetu. Wy-
korzystanie środków publicznych otrzymanych z rezerwy budżeto-
wej było zgodne z resztą rezerwy celowej. Wykorzystanie dotacji 
było zgodne z przeznaczeniem. Przestrzegano zasad gospodarki 
finansowej określonej przepisami prawa. Zaciąganie zobowiązań, 
w tym z tytułu kredytów i pożyczek nastąpiło z uwzględnieniem 
zapisów prawnych. Po uzyskaniu  pozytywnej  opinii  Komisji  Rewi-
zyjnej i po  analizie  opinii  Regionalnej  Izby  Obrachunkowej, Rada  
Miejska zagłosowała za przyznaniem burmistrzowi Andrzejowi Wy-
czawskiemu absolutorium za wykonanie budżetu 2013 r. - To dla 
nas bardzo ważny miernik, to będzie również przyczynek do tego 
abyśmy jeszcze lepiej pracowali. Dziękuję radnym za zrozumienie 
wielu trudnych spraw, dziękuje za dobrą współpracę - mówił tuż po 
uzyskaniu absolutorium burmistrz Andrzej Wyczawski. 

Monika Polita

wymianie młodzieżowej miast partnerskich, a w tym roku dołą-
czyły do niej Svidnik i Kobanya - X dzielnica Budapesztu. Wspie-
ramy także najciekawsze przedsięwzięcia dla mieszkańców mia-
sta, zaproponowane przez różnorodne stowarzyszenia.

Mowa choćby o Nowych Obliczach Kultury?

To projekt realizowany przez Klub Młodych Fotografów w for-
mie działania publicznego ze środków Gminy Miejskiej Jaro-
sław. Jest bardzo ważne, by powstawały takie inicjatywy, jak 
ta. Zapewniam o pomocy z mojej strony i podległych mi insty-
tucji. Serdecznie dziękuję wszystkim, którzy bezinteresownie 
włączają się w realizację takich udanych pomysłów. To buduje  
w naszym mieście społeczeństwo obywatelskie. Po szczegóły 
ponownie odsyłam na stronę internetową www.jaroslaw.pl

Dziękujemy za rozmowę.
red.

Absolutorium dla burmistrza

Zmiana godzin pracy Urzędu Miasta
Informujemy, że w związku z Zarządzeniem Burmistrza Miasta Ja-
rosławia Nr 228/2014, w okresie letnim został zmieniony czas pra-
cy Urzędu Miasta Jarosławia. 

Od 15 lipca do 31 sierpnia 2014 r.  czas pracy Urzędu został ustalony na godziny 
od 7.00 do 15.00. Kasa będzie czynna w godz. 7.00-14.00. 
  

FO
T. 

M
. P

OL
ITA

, M
.M

ŁY
NA

RS
KA



www.jaroslaw.pl/biuletyn • Biuletyn Informacyjny Miasta Jarosławia • Nr 4/2014 5

4 lipca odbyła się 69. nadzwyczajna sesja Rady Miasta, 
podczas której radni przyjęli cztery uchwały w sprawie 
wprowadzenia zmian w budżecie na 2014 rok. 

Obrady 69. nadzwyczajnej sesji Rady Miasta dotyczyły przy-
jęcia czterech uchwał wprowadzających zmiany w bieżą-
cym budżecie miasta. 

Pierwsza związana była ze zwiększeniem środków o 116 tys. zł na 
modernizację ul. Wodnej, w związku z otwarciem ofert w przetargu 

69. sesja Rady Miasta 4.07.2014
nieograniczonym. Ze względu na 
oszczędności przy realizacji zadań 
w okresie I półrocza br., radni zde-
cydowali również o zmniejszeniu 
wydatków w dziale „transport i 
łączność" o 18 tys. 700 zł, z prze-
znaczeniem tej kwoty na zadanie 
publiczne - remont chodnika przy 
ul. Zamkowej, w ciągu drogi woje-
wódzkiej nr 865 Jarosław-Bełżec. 
Uchwała w tej sprawie została 
podjęta 23 czerwca br. na 58. se-
sji RM. Podjęcie kolejnej uchwały 
przyniesie zwiększenie wydatków 
w dziale „gospodarka komunalna 
i ochrona środowiska". W budże-
cie została  zabezpieczona kwota 
50 tys. zł z przeznaczeniem na 

wypłatę dopłaty do opłaty za gospodarowanie odpadami komu-
nalnymi dla rodzin wielodzietnych korzystających z „Jarosławskiej 
Karty Dużej Rodziny". Podjęcie ostatniej uchwały łączy się z zada-
niami inwestycyjnymi. O 50 tys. zł radni zwiększyli plan wydatków 
na modernizację ul. Na Skarpie i o 29 tys. zł na modernizację ul. 
Narutowicza. Poza radnymi, w 69. nadzwyczajnej sesji uczestni-
czyli: zastępca burmistrza Stanisław Misiąg, sekretarz miasta Jan 
Biłas, skarbnik miasta Barbara Maziarka, naczelnicy Wydziałów 
Ochrony Środowiska i Dróg. 

Małgorzata Młynarska

13 czerwca burmistrz Andrzej 
Wyczawski wręczył 22 rodzi-
nom pierwsze Jarosławskie 
Karty Dużej Rodziny. Posiada-
cze karty mogą korzystać m.in. 
bezpłatnie z publicznego żłob-
ka i z basenu za 1 zł. Połowę 
opłaty będą płacić za odbiór 
odpadów komunalnych. A to 
tylko niektóre z ulg i zniżek, ja-
kie przysługują rodzinom ma-
jących troje i więcej dzieci. 

Pierwsze  
Karty 3+  

wręczone  
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Od początku czerwca br. w Miejskim Ośrodku Pomocy 
Społecznej można składać wnioski o wydanie Jarosław-
skiej Karty Dużej Rodziny. Program adresowany jest 

do rodzin wielodzietnych, jak również stanowiących rodzinną 
pieczę zastępczą oraz Rodzinne Domy Dziecka z Jarosławia, bez 
względu na wysokość osiąganych dochodów. 22 rodziny, które 
jako pierwsze złożyły wniosek, karty upoważniające do różnego 
typu ulg i zniżek odebrały od burmistrza Andrzeja Wyczawskie-
go. Podczas uroczystości wręczono w sumie 115 Jarosławskich 
Kart Dużej Rodziny. Obecnie Karta upoważnia do nieodpłatnego 
świadczenia publicznych przedszkoli w czasie przekraczającym 
realizację podstawy programowej; bezpłatnego pobytu dziecka 

w publicznym żłobku (oddziale żłobkowym), do 10 godzin dzien-
nie; bilety za 1 zł na obiekty MOSiR - kryta pływalnia, pływalnia 
sezonowa i lodowisko;  50 % dopłaty do biletów miesięcznych 
MZK dla rodziców lub opiekunów; 50% dopłaty za gospodaro-
wanie odpadami komunalnymi, zbieranych selektywnie. - To 
jest dopiero początek tego programu. Myślę, że Karta będzie 
coraz bardziej pełniejsza. Wprowadziliśmy ulgi, które mam na-
dzieję chociaż trochę pomogą i ułatwia Państwu życie - mówił 
burmistrz A. Wyczawski. W naszym mieście jest 449 rodzin z 
trójką dzieci, 108 z czwórką, 26 z piątką, 8 z szóstką i po jednej 
z siódemką, ósemką i dziewiątką pociech.

Monika Polita

Złóż wniosek  
płać mniej za odpady!
Do 20 sierpnia br. trwa nabór wniosków o przyzna-
nie zniżki do opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi dla rodzin posiadających Jarosławską 
Kartę Dużej Rodziny. 

Wnioski przyjmowane są w kancelarii Urzędu Miasta 
Jarosławia, Rynek 1, parter - pokój nr 3 oraz w Wy-
dziale Ochrony Środowiska - Referat Gospodarki 

Odpadami, ul. Cerkiewna 1, pokój nr 3. Wnioski można rów-
nież przesłać pocztą na adres Urzędu. Pod numerem tel. 16 
624 87 89 uzyskają Państwo więcej informacji. 
Formularze dostępne są na stronie internetowej www.jaro-
slaw.pl w zakładce Jarosławska Karta Dużej Rodziny. Tam rów-
nież na bieżąco wprowadzane są materiały niezbędne dla po-
siadaczy Karty i partnerów programu. Zapraszamy! 
  

Małgorzata Młynarska

3+  
Kolejne skargi 
oddalone

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie oddalił kolejne 
skargi Spółdzielni Mieszkaniowej w Jarosławiu. Oznacza to, że 
nie mieszkańcy Spółdzielni, a jej zarząd ma obowiązek składa-
nia deklaracji w sprawie wysokości opłat za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi oraz pobieranie opłat od mieszkań-
ców i wpłacania ich do urzędu.

Sprawa dotycząca składania deklaracji oraz pobierania z tego 
tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi mia-
ła swój początek w marcu 2013 roku, kiedy zarząd Spółdzielni 

Mieszkaniowej odmówił złożenia deklaracji w imieniu mieszkańców. 
Do czego zobowiązywała go ustawa z 13 września 1996 r. o utrzymaniu 
porządku i czystości w gminach. W związku z faktem, że Spółdzielnia 
jest zarządcą ponad 100 budynków, urząd Miasta zmuszony był wydać 
w przedmiotowej sprawie 112 decyzji, które zostały zaskarżone do Sa-
morządowego Kolegium Odwoławczego w Przemyślu, gdzie przyznano 
rację Burmistrzowi Miasta Jarosławia. Zarząd zaskarżył wszystkie ko-
lejne postanowienia SKO. W uzasadnieniu wyroku WSA w przedmio-
towej sprawie połączył do wspólnego rozpoznania i rozstrzygnięcia 
skargi Spółdzielni Mieszkaniowej i na rozprawie w dniu 24 kwietnia 
2014 r. – skargi oddalił, uznając, że są niezasadne. W ocenie Sądu or-
gan administracyjny dokonał prawidłowego wyliczenia opłat za gospo-
darowanie odpadami komunalnymi dla wszystkich wskazanych w de-
cyzjach nieruchomości oraz właściwie uznał, że zarząd spółdzielni jest 
zobowiązany do złożenia deklaracji za gospodarowanie odpadami ko-
munalnymi i pobieranie z tego tytułu opłat. Zdaniem Sądu z przepisów 
obecnie obowiązujących wynika jednoznacznie, kto może spełniać wa-
runki do uznania go za właściciela nieruchomości. Należy zatem uznać, 
że postępowanie Burmistrza było zasadne i zgodnie z obowiązującymi 
zasadami prawa. Zarząd Spółdzielni może zatem złożyć skargę kasacyj-
ną do Naczelnego Sądu Administracyjnego, jednak to nie wstrzymuje 
biegu wykonanie decyzji, a to oznacza, że spółdzielnia ma obowiązek 
zbierać i przekazywać opłaty z tytułu gospodarowania odpadami ko-
munalnymi.  

IKS 
ODPADY KOMUNALNE: 10 sierpnia upływa kolejny termin

Przypominamy, że 10 sierpnia upływa termin kolejnej wpłaty za od-
pady komunalne, a obejmuje miesiące lipiec i sierpień br.

Opłata za odbiór i zagospodarowanie odpadów uiszczana jest 
bez wezwania. Urząd Miasta Jarosławia nie będzie wysta-
wiał wezwań, decyzji ani faktur dla właścicieli nieruchomo-

ści zobligowanych do ponoszenia opłaty.Płatności można dokonywać 
bezpośrednio w kasie Urzędu Miasta, ul. Cerkiewna 3, w godz. 7.30-
14.30 lub przelewem na rachunek bankowy Gminy Miejskiej Jarosław: 
Podkarpacki Bank Spółdzielczy o/Jarosław 33 8642 1155 2015 1506 
4929 0002  (w tytule należy podać: nazwisko i imię/nazwę firmy, ad-

res nieruchomości na której powstają odpady komunalne i okres, któ-
rego opłata dotyczy). WAŻNE! Należność nie wpłacona w terminie 
staje się zaległością, od której będą pobierane ustawowe odsetki. 
Dodatkowo, w przypadku wystawienia upomnienia zobowiązany 
będzie obciążony kosztami w wysokości 11,60 zł. Kolejne terminy 
płatności za gospodarowanie odpadami na terenie miasta Jarosławia:   
- do 10 października, obejmuje okres za wrzesień i październik, 
- do 10 grudnia, obejmuje okres za listopad i grudzień.   Wszelkie infor-
macje na temat wysokości opłat za gospodarowanie odpadami można 
uzyskać w Urzędzie Miasta Jarosławia, ul. Cerkiewna 3 oraz pod nume-
rem tel. 16 624 87 90, 16 624 87 89. 
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Konferencja prasowa
Budżet obywatelski, strategia rozwoju miasta Jarosławia oraz poszerzenie jarosławskiej podstrefy 
Specjalnej Strefy Ekonomicznej (SSE) w Mielcu, to tematy konferencji prasowej burmistrza An-
drzeja Wyczawskiego, która odbyła się 20 czerwca. 

Pierwszym i najważniejszym tematem konferencji był Budżet 
Obywatelski Miasta Jarosławia na 2015 rok, który burmistrz 
wprowadził zarządzeniem nr 214/2014 z dnia 17 czerwca br. 

Na ten cel w przyszłorocznym budżecie miasta planowane jest za-
bezpieczenie 600 tys. zł. 
Żeby budżet obywatelski mógł być wprowadzony w 2015 r., bur-
mistrz Andrzej Wyczawski do 15 listopada musi przedstawić Ra-
dzie nowy projekt przyszłorocznego budżetu miasta. Jest to termin 
ustawowy, do którego został dostosowany harmonogram budżetu 
obywatelskiego od zgłaszania projektów, przez ich weryfikację, 
ogłoszenie listy projektów, po głosowanie mieszkańców. - Dzięki 
tej inicjatywie będziemy mogli wkomponować działania dotyczące 
pozyskiwania środków z Unii Europejskiej, z tym co robimy jako sa-
morząd - podsumował Andrzej Wyczawski. 
Kolejnym tematem konferencji była Strategia Rozwoju Miasta 
Jarosławia na lata 2014-2020. - Zależy mi bardzo, żeby dotarł do 
mieszkańców sygnał, że ta strategia się zmienia - mówił burmistrz. 
Zaznaczył również: - Obecna strategia mieszcząca się w perspekty-
wie unijnej 2007-2013, obowiązywała dłuższy czas - po pewnych 
modyfikacjach. Byliśmy jedynym miastem, które tworzyło strategię 
metodą społeczną, a nie ekspercką. Zadaliśmy sobie wiele trudu, 
odbyliśmy kilka debat lokalnych, prosiliśmy o wypowiedź miesz-
kańców w ankietach, aby ta strategia była jak najbardziej pełna. 
Chciałbym kontynuować tę zasadę. Za pośrednictwem mediów 

- - Budżet obywatelski to wszystkie kwestie związane z poprawą życia mieszkańców, 
z modernizacjami, remontami infrastruktury miejskiej, kwestie kulturalne, czy spo-
łeczne. Każda inicjatywa mieszkańców w danym momencie będzie brana pod uwagę 
i oczywiście będzie przedmiotem naboru - zapewnił burmistrz. 
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zwrócił się z prośbą do mieszkańców, aby włączali się w tworze-
nie strategii, chętnie wyrażali swoje opinie poprzez ankiety, ale nie 
tylko.

Ostatnią sprawą poruszoną podczas konferencji było wydanie 
zgody przez burmistrza na poszerzenie jarosławskiej podstrefy 
Specjalnej Strefy Ekonomicznej (SSE) w Mielcu. Dzięki temu swoją 
działalność będzie rozwijał Lear Corporation Poland II zajmujący 
się produkcją poszyć siedzeń samochodowych dla takich firm jak: 
Land Rover, Nissan, Ford czy BMW. Firma chce zakupić specjalne 
maszyny, by świadczyć usługi dla marki Jaguar. Na ten cel przezna-
czy 4 mln zł i zatrudni 10 osób. Do końca realizacji projektu (czerw-
ca 2017 r.) utrzyma obecne zatrudnienie, 2093 osób.

Małgorzata Młynarska

Tematami ostatniego spotkania z dziennikarzami były m.in. budżet obywatelski na 2015 r. oraz strategia rozwoju miasta 
Jarosławia na lata 2014 -2020

- Każdy głos będzie dla nas bardzo ważny. (...) 
Nie ma takich metod badawczych, które mogły-
by przewyższyć wolę mieszkańców i ich widze-
nie rzeczywistości w mieście - podkreślił burmistrz.

„
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Młodszy inspektor Ryszard Kornaga został nowym Ko-
mendantem Powiatowym Policji w Jarosławiu. Oficer 
sprawujący do tej pory funkcję szefa przeworskiej Ko-
mendy, został mianowany na to stanowisko 7 lipca br. 
przez Podkarpackiego Komendanta Wojewódzkiego Po-
licji. Dzień później odbyła się uroczysta odprawa kierow-
nictwa jednostki z udziałem m.in. zastępcy burmistrza 
Bogdana Wołoszyna. 

Po rezygnacji, ze względu na zły stan zdrowia, dotychczaso-
wego szefa jarosławskiej Policji mł. insp. Grzegorza Śmiecha, 
Podkarpacki Komendant Wojewódzki Policji powołał na to 

stanowisko mł. insp. Ryszarda Kornagę. Akt mianowania odczytał 
zastępca PKWP insp. Sławomir Szczupak. W uroczystości uczest-
niczył m.in. zastępca burmistrza Bogdan Wołoszyn, który przypo-
mniał dotychczasowe, bardzo dobre relacje samorządu miejskiego 
z Policją. - Mam nadzieję, że nasza współpraca zacznie się owocnie 
i będzie trwała tak jak do tej pory, za co szczególnie gorąco dziękuję 
wszystkim pracownikom jarosławskiej Komendy - podkreślił. 
Nowy komendant jest oficerem z 28-letnim doświadczeniem zawo-
dowym, również na stanowiskach kierowniczych. Do tej pory pełnił 
funkcje m.in. Zastępcy Komendanta Powiatowego w Lubaczowie, 
Komendanta Powiatowego w Brzozowie, a od grudnia 2013 r. do-
wodził jednostką w Przeworsku. 

Małgorzata Młynarska

Nowy Komendant  
Powiatowy Policji  

Tytuł „Samorząd Przyjazny Szkole Rozwijającej Uczenie Się 
Uczniów" otrzymały samorządy, które szczególnie przyczy-
niły się do rozwoju szkół, jako instytucji uczących się i pro-

mujących edukację, skoncentrowaną na rozwijaniu przez uczniów 
kompetencji kluczowych. W imieniu burmistrza Andrzeja Wyczaw-
skiego, podczas uroczystości w Warszawie, wyróżnienie odebrała 
Magdalena Lehnart, naczelnik Wydziału Edukacji i Kultury Fizycz-

nej. „Szkoła Ucząca Się" 
to program realizowany 
od 2000 roku przez Fun-
dację Centrum Edukacji 
Obywatelskiej i Polsko 
- Amerykańską Funda-
cję Wolności. Zakłada 
współpracę z aktywny-
mi zespołami nauczy-
cieli i dyrektorami szkół, 
w celu organizowania 
ich rozwoju stosow-
nie do potrzeb. Są one 
zdefiniowane poprzez 
wewnętrzne badanie 
jakości, a także zgodnie 
z opracowanymi przez 
szkolne zespoły stan-
dardami. 

Monika Polita

Jesteśmy samorządem przyjaznym Szkole…
6 czerwca 2014 r. na Zamku Królewskim w Warszawie, odbyła 
się uroczystość wręczenia tytułu  „Samorząd Przyjazny Szko-
le Rozwijającej Uczenie Się Uczniów”. Tytuł otrzymało m.in. 
Miasto Jarosław. Wyróżnienie zostało nadane w ramach pro-
wadzonego przez Centrum Edukacji Obywatelskiej i Polsko-
Amerykańską Fundację Wolności programu „Szkoła Ucząca 
Się”. 

Stronę internetową Urzędu Miasta Jarosławia - www.jaro-
slaw.pl - można już przeglądać w wysokim kontraście. Jest 
to zgodne z nowoczesnymi standardami, stosowanymi dla 
osób niedowidzących przeglądającymi sieć www. 

W prawym górnym rogu serwisu pojawiła się ikona za 
pomocą której można go przełączyć na wersję strony  
z wysokim kontrastem. Za pomocą tej opcji zmienia się 

tło i kolor czcionki tak, aby była bardziej czytelna. 
Monika Polita

www.jaroslaw.pl 
przyjazna słabowidzącym
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Interwencje, 
trudne sprawy,
inicjatywy...

BEZPIECZNE WAKACJE

Trwają wakacje. W tym okresie szczególnie ważne jest zapew-
nienie bezpieczeństwa dzieci i młodzieży odpoczywających w 
Jarosławiu. Dlatego szczególnym nadzorem służb zostaną oto-
czone place zabaw, „orliki” i miejskie parki. O spotkaniu w spra-
wie „Bezpiecznych wakacji”, które odbyło się 10 czerwca, pod 
przewodnictwem burmistrza Andrzeja Wyczawskiego można 
przeczytać na stronie 30. 

PORZUCANE PSY

O tym problemie pisaliśmy już w poprzednim numerze. W mię-
dzyczasie życie przyniosło smutny, czy wręcz drastyczny przykład 
ludzkiego okrucieństwa wobec psów. Pod koniec czerwca, patrol 
Straży Miejskiej, po wcześniejszym zgłoszeniu uratował czworo-
noga, który został w worku i z kagańcem, powieszony na jednym 
z drzew w okolicach ulicy Basztowej. Zwierzę było zaniedbane, 
a sposób w jaki jego właściciel chciał „rozwiązać problem” wy-
jątkowo nieludzki. Ponawiamy zatem apel burmistrza Andrzeja 
Wyczawskiego – nie wyrzucajcie swoich psów, a jeśli jesteście 
świadkami takiego postępowania, informujcie o tym Państwo 
Straż Miejską lub policję.

PARKOWANIE NA MIEJSCACh DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCh

„Zabrałeś moje miejsce – zabierz moje kalectwo”. To hasło jed-
nej z kampanii społecznych, uwrażliwiających na problem nie-
uprawnionego parkowania na miejscach parkingowych przezna-
czonych dla osób niepełnosprawnych. Niestety nie wszyscy biorą 
to sobie do serca. W ostatnim czasie – w Jarosławiu - młody czło-
wiek zaparkował auto na miejscu dla inwalidy, nie mając do tego 
uprawnienia. Ukarany został mandatem w wysokości 500zł, co 
jest zgodne z taryfikatorem. Nie jest to koniec sprawy. Kierowca 
odwołał się od kary do sądu, który wydał postanowienie, że man-
dat został nałożony zgodnie z prawem i utrzymał go w mocy.

DZICY „MIESZKAńCY” MIASTA

Takie sprawy nie zdarzają się często, jednak warto wiedzieć, co 
robić w takich sytuacjach. Mieszkanka osiedla Pułaskiego znala-
zła sowę pójdźkę z rodziny puszczykowatych. Zgłosiła to do Straży 
Miejskiej. Dzięki temu ptak został odwieziony przez do lecznicy 
dra Fedaczyńskiego w Przemyślu, gdzie znalazł fachową opiekę.

! Badanie ankietowe „Tajemniczy klient" dotyczy zjawiska 
sprzedaży napojów alkoholowych i wyrobów tytonio-
wych osobom młodocianym. Przeprowadzone zostało w 
Jarosławiu już po raz ósmy, tym razem 24 czerwca. Jest 
ono elementem Ogólnopolskiego Programu Odpowie-
dzialnej Sprzedaży - STOP 18, który w naszym mieście 
został poszerzony o problematykę sprzedaży napojów 
alkoholowych nieletnim. 

Ankieterami byli pełnoletni uczniowie z Zespołu Szkół Eko-
nomicznych i Ogólnokształcących oraz Zespołu Szkół Spo-
żywczych, Chemicznych i Ogólnokształcących. W trakcie 

realizacji przedsięwzięcia, ankietujący wraz z towarzyszącymi im 
pracownikami Urzędu Miasta, sprawdzali w jaki sposób jarosławscy 
sprzedawcy respektują obowiązujące przepisy prawne dotyczące 
sprzedaży alkoholu i papierosów osobom niepełnoletnim. Ucznio-
wie, których wygląd powinien wzbudzać wątpliwość sprzedawców, 
co do ich wieku,  w odwiedzanych sklepach podejmowali próby 
zakupu napojów alkoholowych i papierosów. 

WYNIKI BADAń DOT. DOSTęPNOŚCI MŁODYCH LUDZI  
DO ALKOHOLU 

Ankietujący odwiedzili łącznie 48  punktów handlowych i gastro-
nomicznych zajmujących się sprzedażą wyrobów alkoholowych. W 
31 przypadkach (65%) sprzedający odmówili sprzedaży napojów 
alkoholowych młodym klientom, prosząc o okazanie dokumentu 
potwierdzającego ich pełnoletniość, natomiast w 17 przypadkach 
(35%), młodzi ankieterzy nie mieli większego problemu z zakupem 
alkoholu. 

WYNIKI BADAń DOT. DOSTęPNOŚCI MŁODYCH LUDZI  
DO PAPIEROSóW 

Ankieterzy dokonali próby zakupu papierosów w 40 punktach han-
dlowych. W 31 z nich (75%) spotkali się z odmową sprzedaży, nato-
miast w 10 (25%)  handlowcy bez problemu  dokonaliby sprzedaży 
wyrobów tytoniowych.  
W zakresie możliwości zakupu przez  młodych ludzi  napojów alko-
holowych, uzyskane w br. wyniki badania są nieco gorsze od tych  
z roku ubiegłego, gdy w 69% placówek handlowych odmówiono 
sprzedaży alkoholu osobom, których wygląd powinien wzbudzić 
wątpliwości sprzedawców co do ich wieku (w br. w 65%). Nato-
miast, pozytywna tendencja wystąpiła w zakresie sprzedaży papie-
rosów nieletnim. W roku ubiegłym 53%  jarosławskich sprzedaw-
ców odmówiła sprzedaży papierosów osobom wyglądającym na 
nieletnie (w br. 75%). Niestety, w dalszym ciągu zbyt duża liczba 
jarosławskich handlowców nie respektuje obowiązujących przepi-
sów prawa w tym zakresie, pomimo faktu że prawie 100% z nich 
jest świadomych prawa  do żądania dokumentów od klientów, któ-
rych wygląd budzi wątpliwości co do ich pełnoletniości.  

Katarzyna Gdyk

„Tajemniczy klient”
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5 czerwca rozpoczęły się prace przy izolacji cieplnej i przeciw-
wilgociowej dwóch kamienic w Rynku, pod którymi powsta-
je Podziemne Przejście Turystyczne. W związku z tym część 
chodnika przed obiektami została wyłączona z ruchu pieszego.  
Za utrudnienia przepraszamy! 

Od grudnia 2013 r. pod kamienicami Rynek 4, 5 i 6 trwają pra-
ce remontowe związane z adaptacją piwnic na Podziemne 
Przejście Turystyczne. Część z nich wykonawca rozpoczął także 

przed kamienicami. W ramach szeregu zaplanowanych zadań musi zo-
stać wykonana izolacja cieplna i przeciwwilgociowa obiektów. Pozo-
stałe wymagane prace w piwnicach to: renowacje tynków, wymiana 
schodów i posadzek, wykonanie instalacji wodociągowej, kanalizacyj-
nej, elektrycznej i teletechnicznej, monitoringu oraz systemu ochrony 
przeciwpożarowej. Ponad 90 % kosztów inwestycji pochodzi ze wspól-
nego, unijnego projektu realizowanego z naszym partnerskim miastem 
na Ukrainie, Użgorodem. Trasa ma być dostępna dla zwiedzających je-
sienią przyszłego roku.                                                     Małgorzata Młynarska

Trwają prace remontowe  

5 czerwca br. Stowarzyszenie 
Miłośników Jarosławia odwie-
dził burmistrz Andrzej Wyczaw-
ski. Spotkanie było okazją do 
poruszenia różnych tematów 
dotyczących miasta. Członków 
Stowarzyszenia najbardziej inte-
resowały zagadnienia związane  
z ochroną zabytków, inwestycja-
mi, komunikacją, sprawami socjal-
nymi, ale też kulturą i rekreacją. 
Czwartkowa dyskusja z gospo-
darzem miasta rozpoczęła cykl 
czerwcowych prelekcji w siedzibie 
SMJ 

Głównym tematem spotkania były sprawy bieżące, zagad-
nienia które wymagają rozstrzygnięcia oraz najbliższe pla-
ny. Członkowie SMJ mieli mnóstwo pytań. Główny wątek 

stanowiła troska o zabytki, ale też powstające obecnie Podziemne 
Przejście Turystyczne, konieczność kompleksowego remontu sie-
dziby Miejskiego Ośrodka Kultury, zagospodarowanie płyty Rynku, 
odtworzenie infrastruktury nad rzeką San, czy potrzeba budowy 
wielorodzinnych domów komunalnych. Kilkugodzinne spotkanie  
z gospodarzem miasta przyniosło wiele ważnych wniosków i uwag. 
W siedzibie SMJ gościł również inż. Jerzy Śliwa - naczelnik Wydziału 
Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Zabytków. 

W tym roku Stowarzyszenie Miłośników świętuje 80-lecie istnie-
nia. 28 kwietnia br., podczas sesji Rady Miasta Jarosławia, odbyła 
się uroczysta inauguracja obchodów jubileuszowych połączona z 
prezentacją monografii SMJ autorstwa Zofii Kostki-Bieńkowski. 
Burmistrz nie mógł uczestniczyć w uroczystości, dlatego spotkanie 
w kamienicy Marysieńki było doskonałą okazją do złożenia gratu-
lacji wszystkim członkom. Od prezesa Dariusza Jasiewicza otrzymał 
okolicznościowy ryngraf, monografię oraz oficjalne zaproszenie na 
główne uroczystości jubileuszowe, które odbyły się 27 czerwca br. 

   Małgorzata Młynarska

Spotkanie z miłośnikami Jarosławia

- Bardzo serdecznie dziękuję za spotkanie. Było ono 
dla mnie prawdziwą lekcją obywatelskiej troski o na-
sze narodowe dziedzictwo i rozwój Jarosławia. To za-
szczyt przyjmować uwagi i pomysły od ludzi, którzy 
są prawdziwymi lokalnymi patriotami, wrażliwymi 
na piękno, urok oraz magiczny klimat naszego mia-
sta (...) - napisał w księdze pamiątkowej burmistrz Andrzej 
Wyczawski. 

Powstaje Podziemne Przejście Turystyczne

„
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3 lipca burmistrz Andrzej Wyczawski gościł dr Susan Eileen Ja-
gendorf-Sobierajski z Uniwersytetu Stanu Nowy York w Coble-
skill, która pełni funkcję dyrektora ds. nauczania międzynaro-
dowego w College of Agriculture and Technology. 

Dr Susan Eileen Jagendorf-Sobierajski oprócz bycia aktyw-
nym uczestnikiem życia akademickiego SUNY Cobleskill, 
przygotowuje międzynarodowe programy studiów oraz 

kursów języków obcych. Wspiera także inicjatywy podejmowane 
przez zagranicznych wykładowców. W Polsce chce wprowadzić 
program współpracy w oparciu o wymianę doświadczeń w na-
uczaniu. Uczelnia, którą reprezentowała podczas spotkania z bur-
mistrzem Andrzejem Wyczawskim, zainteresowana jest przezna-
czeniem środków finansowych na kształcenie i wymianę praktyk 
edukacyjnych w obszarze innowacyjnych technologii w rolnictwie. 
W spotkaniu uczestniczyli również: Andrzej Sobierajski - mąż dr 
Susan, Antoni Kamiński - szef Fundacji „Educare et Servire" oraz 
Dawid Lasek - wiceprezes Stowarzyszenia Euroregion Karpacki Pol-
ska. To właśnie za pośrednictwem Euroregionu Karpackiego goście 
z USA zainteresowali się Jarosławiem i powiatem jarosławskim. 

Małgorzata Młynarska

Wizyta gości z USA 

W trakcie Dni Jarosławia w naszym mieście gościły delegacje z miast partnerskich - Michaloviec i Vyskova. Spotkanie było  
okazją do zacieśnienia wzajemnej współpracy między samorządami. 

Tradycją współpracujących ze sobą samorządów jest uczest-
niczenie w święcie miasta. Z tej okazji  Jarosław gościł de-
legacje z Michaloviec (Słowacja) i Vyškova (Czechy). Goście  

z partnerskich miast spotkali się z burmistrzem Andrzejem Wy-
czawskim oraz miejskimi radnymi, by omówić szczegóły obecnej  

27 czerwca w Państwowej Wyższej Szkole Techniczno-Ekono-
micznej odbyła się Międzynarodowa Konferencja Naukowa. 
Jej tematem były zagadnienia społeczno-ekonomiczne, po-
lityczne, kulturalne oraz religijne w badaniach polskich, sło-
wackich i ukraińskich ze szczególnym uwzględnieniem Jaro-
sławia i jego miast partnerskich. Patronat honorowy nad tym 
wydarzeniem sprawował burmistrz Andrzej Wyczawski. 

Konferencja składała się z kilku paneli i sekcji tematycz-
nych m.in.: społeczno-ekonomicznej; polityczno-prawnej,  
z uwzględnieniem administracji i samorządów oraz kultural-

no-religijnej. W wydarzeniu wzięli udział goście ze Słowacji oraz 
Ukrainy. Uczestnikiem konferencji był również burmistrz Andrzej 
Wyczawski, który przedstawił historię oraz zakres współpracy Jaro-
sławia z miastami partnerskimi. - Siłą miasta takiego jak Jarosław 
jest współpraca z innymi miastami, z miastami partnerskimi. Bar-
dzo dobrze to rozumieją władze naszego miasta, które od lat dbają 
o te kontakty i poszerzają liczbę miast partnerskich - mówił Wa-
cław Wierzbieniec, rektor PWSTE. Celem konferencji było przede 
wszystkim przedstawienie wybranych aspektów rozwoju społecz-
no-ekonomicznego na przestrzeni wieków społeczności zamieszku-
jących terytorium Polski, Słowacji i Ukrainy, ukazanie problemów 
oraz powiązań między krajami wchodzącymi w skład Euroregionu 
Karpackiego oraz wyodrębnienie kulturowo-religijnego wymiaru 
funkcjonowania państw w Europie Środkowo-Wschodniej. 

Monika Polita

Konferencja naukowa w PWSTE

Wizyta delegacji z miast partnerskich 

i dalszej współpracy, wymienić doświadczenia i poglądy oraz zapla-
nować działania na rzecz rozwoju współpracy pomiędzy zaprzyjaź-
nionymi miastami. Wizyta była również okazją do zwiedzenia Jaro-
sławia i okolic oraz uczestniczenia w atrakcjach Dni Jarosławia. 

Monika Polita
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Od 2005 r. bł. o. Michał Czartoryski OP patronuje naszemu 
miastu. Z tej okazji organizowane są co roku uroczystości 
upamiętniające dominikanina pochodzącego z Pełkiń k. Jaro-
sławia. 2014 rok jest szczególny ze względu na dwie rocznice 
oraz ustanowienie go przez Radę Miasta rokiem Błogosławio-
nego. 12 czerwca, w Dniu Patrona Jarosławia, w bazylice oo. 
dominikanów wystąpił chór Państwowej Szkoły Muzycznej  
I st. im. F. Chopina. 

W 2014 rok przypadają dwie ważne rocznice związane  
z Patronem Miasta Jarosławia - bł. o. Michałem Czar-
toryskim OP. We wrześniu minie 70 lat od męczeńskiej 

śmierci dominikanina w Powstaniu Warszawskim (6.09.1944),  
a 13 czerwca minęła 15. rocznica jego beatyfikacji przez papieża 
św. Jana Pawła II (13.06.1999). Ponadto 24 marca Rada Miasta Ja-
rosławia podjęła uchwałę w sprawie ustanowienia bieżącego roku 
„Rokiem bł. o. Michała Czartoryskiego OP". Kaznodzieja 9 lat temu 
został obrany na Patrona Jarosławia. W związku z tym, co roku  
w czerwcu organizowana jest uroczystość upamiętniająca o. Czar-
toryskiego pochodzącego spod jarosławskich Pełkiń. 12 czerwca  
w bazylice oo. dominikanów odbył się koncert w wykonaniu chó-
ru Państwowej Szkoły Muzycznej I st. im. F. Chopina w Jarosławiu, 
pod dyrekcją Jadwigi Nowosiad z akompaniamentem Aleksandra 
Kozińskiego. Występ uczniów PSM poprzedziła Msza św. koncele-
browana pod przewodnictwem przeora o. Józefa Zborzila. Uczest-
niczyli w niej m.in. burmistrz Andrzej Wyczawski, jego zastępca 

Stanisław Misiąg, sekretarz miasta Jan Biłas oraz radni z przewod-
niczącym Jarosławem Pagaczem.  
W programie wieczoru artystycznego znalazła się pieśń Ave Ma-
ria według takich kompozytorów jak: D. Hamilton, J.S.Bach/Ch. 
Gounod, O. Fischer, G. Caccini, czy F. Schubert; utwory F. Chopina,  
I. J. Paderewskiego, A. Koszewskiego i innych. W partiach solowych 
wystąpili: Dominika Gunia, Julia Zarzecka, Katarzyna Wygnaniec, 
Piotr Szczepański i Mateusz Czop; Aleksandra Babij recytowała 
utwór J.A. Frasika, na skrzypcach usłyszeliśmy Natalię Darkowską, 
a na flecie Izabelę Dobrowolską. 
Koncert z okazji Dnia Partona Miasta Jarosławia wpisał się w 
obchody jubileuszowego roku poświęconego bł. o. Michałowi 
Czartoryskiemu. 13 czerwca została uruchomiona strona www.
czartoryski.dominikanie.pl, na której można znaleźć informacje  
o domu rodzinnym o. Michała, jego wychowaniu, młodości, służ-
bie wojskowej, aż po życie zakonne i kapłańskie zakończone śmier-
cią męczeńską. Pomysłodawcami uruchomienia strony są bracia  
z klasztoru na warszawskim Służewie. 
- Bezpośrednią okazją do uruchomienia witryny było otwarcie 
wystawy plenerowej zatytułowanej „Michał Czartoryski - błogo-
sławiony dominikanin". Autorem jej scenariusza jest o. Dariusz 
Kantypowicz, który z postacią Błogosławionego zetknął się przed 
kilku laty podczas pracy w Jarosławiu, którego patronem jest  
o. Czartoryski - czytamy na stronie dominikanie.pl. 
Zachęcamy do odwiedzenia strony oraz zgłębiania wiadomości o 
Patronie Miasta Jarosławia. 

  Małgorzata Młynarska

Dzień Patrona Miasta

FO
T. 

M
.M

ŁY
NA

RS
KA

 , 
źr

ód
ło

: w
w

w.
cz

ar
to

ry
sk

i.d
om

in
ika

ni
e.

pl



www.jaroslaw.pl/biuletyn • Biuletyn Informacyjny Miasta Jarosławia • Nr 4/2014 13

Uroczystą procesję, jak zawsze rozpo-
częła Eucharystia sprawowana na pla-
cu przed Kolegiatą pw. Bożego Ciała. 

Przewodniczył jej abp Mieczysław Mokrzycki 
ze Lwowa. Po Mszy św. wierni wyruszyli w pro-
cesji miejskiej do kościoła pw. Chrystusa Króla. 
Ulicą Spytka przeszli na Rynek, gdzie był pierw-
szy ołtarz z hasłem „Nie będziesz miał bogów 
cudzych przede mną". Następnie szli ulicami 
Sobieskiego, Przemyską i 3 Maja, zatrzymując 

Procesja Bożego Ciała  
ulicami miasta

Z okazji uroczystości Najświętszego Cia-
ła i Krwi Chrystusa, ulicami miasta prze-
szła tradycyjna procesja. Jej trasa wiodła  
z jarosławskiej Kolegiaty do kościoła pw. 
Chrystusa Króla. 

W czerwcu br. dobiegła końca 12-letnia posługa duszpaster-
ska o. Józefa Kiełbasy (OFM) w Jarosławiu. Przez ostatnie 
9 lat pełnił funkcję on gwardiana klasztoru oo. Francisz-

kanów (OFM) oraz proboszcza Parafii pw. Trójcy Przenajświętszej. 
Podczas uroczystej Mszy św. dziękowano za pobyt o. Józefa wśród 
społeczności Jarosławia oraz nieoceniony trud na rzecz ochrony du-
chowego i materialnego dziedzictwa kulturowego miasta. Podzię-
kowania złożyli m.in. współbracia, wspólnoty parafialne, dzieci, ale 
również przedstawiciele samorządu miejskiego: burmistrz Andrzej 
Wyczawski, zastępca Bogdan Wołoszyn, sekretarz miasta Jan Biłas 
oraz radni. W liście gratulacyjnym przekazanym o. Józefowi, bur-
mistrz wyraził wdzięczność za owocną współpracę, życzliwość, de-
terminację i zaangażowanie w każde podejmowane dzieło. Przypo-
mniał wykonane prace remontowo-konserwatorskie o które zabiegał 
Ojciec Gwardian. Były to choćby konserwacje: ołtarza głównego z 
pocz. XVIII w. ze słynącym łaskami krucyfiksem, malowideł ściennych 
w prezbiterium kościoła i witraży; remonty stacji Męki Pańskiej, da-
chu klasztoru i muru otaczającego jego zabudowania, nawierzchni 
wewnętrznego dziedzińca; nowa posadzka w świątyni. Wszystkie 
te prace Gmina Miejska wspierała corocznymi dotacjami celowymi. 
Formą wdzięczności za dbałość o duchowe i kulturowe dziedzictwo 
naszego miasta było przyznanie o. Józefowi Kiełbasie (OFM) najpierw 
Honorowej Nagrody Burmistrza Miasta Jarosławia - „Jarosława 2010" 
w kategorii rewaloryzacja zabytków a następnie w listopadzie 2013 
r. złotej odznaki „Zasłużony Dla Ochrony Dziedzictwa Kulturowego 
Jarosławia". Na początku br. przewodniczący Rady Miasta wręczył 
Ojcu Gwardianowi Złotą Odznakę „Za Zasługi Dla Miasta Jarosławia". 
Dalszą służbę o. Józef Kiełbasa (OFM) będzie pełnił w Krakowie-Azo-
rach, gdzie znajduje się klasztor i parafia pw. Niepokalanego Poczęcia 
Najświętszej Maryi Panny. Nie jest to jedyna zmiana w jarosławskiej 
placówce. Do Wieliczki został przeniesiony o. Eliasz - wikariusz klasz-
toru i parafii, katecheci o. Piotr do Biecza, a o. Arkadiusz do Warsza-
wy. Decyzję o zmianach personalnych w poszczególnych klasztorach, 
Kapituła Prowincji Matki Bożej Anielskiej Zakonu Braci Mniejszych w 
Krakowie podjęła w połowie czerwca tego roku.

Małgorzata Młynarska

W tym roku dobiegła końca posługa duszpasterska o. Józe-
fa Kiełbasy (OFM) w naszym mieście. 29 czerwca gwardian 
klasztoru oo. Franciszkanów (OFM) odprawił ostatnią Mszę 
św. dziękczynną, w której uczestniczyli m.in. przedstawiciele 
Urzędu Miasta. 

Z wdzięczności  
za 12-letnią posługę

się przy kolejnych trzech ołtarzach, gdzie 
czytane były - związane tematycznie z Eu-
charystią -fragmenty Ewangelii. W procesji 
uczestniczyli jarosławscy duchowni, siostry 
zakonne, przedstawiciele szkół, organizacji 
społecznych i instytucji oraz licznie zgroma-
dzeni mieszkańcy miasta. Brał w niej udział 
również burmistrz Andrzej Wyczawski wraz z 
małżonką oraz zastępca burmistrza Bogdan 
Wołoszyn. 

Monika Polita
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Nie o zemstę - lecz o pamięć wołają ofiary, taki cytat widnieje na 
pamiątkowej tablicy na Starym Cmentarzu i właśnie o pamięć 
apelował dzisiaj w imieniu burmistrza miasta, jego zastępca 

Bogdan Wołoszyn. - Niech ten pomnik, przy którym stoimy, będzie pa-
mięcią zarówno dla nas, ale przede wszystkim dla przyszłych pokoleń 
Polaków. Niech to będzie krzyk historii, aby taka tragedia nigdy wię-
cej się nie powtórzyła. Głos zabrał również zastępca prezesa Towa-
rzystwa Przyjaciół Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich, Artur 
Dobrucki: - Uroczystość na jarosławskim cmentarzu należy do jednej 
z nielicznych w Polsce - mówił nawiązując do milczących na ten temat 
mediów. - Jeżeli nie będzie się o nich pamiętać, to tak jakby zginęli po 
raz drugi - podkreślił krewny jednej z rodzin, zamordowanych przez 
nacjonalistów ukraińskich. Uroczystość rozpoczęła się od odegrania 
hymnu państwowego i modlitwy w intencji poległych, odmówionej 
przez kapelana Garnizonu Jarosław ks. mjra Tomasza Skupienia. Na ko-
niec kwiaty pod pomnikiem złożyły delegacje: Urzędu Miasta i Rady 
Miasta, reprezentowanych przez zastępcę burmistrza Bogdana Wo-
łoszyna, sekretarza miasta Jana Biłasa i radną Jolantę Korbur, służby 
mundurowe, przedstawiciele Starostwa, Towarzystwa Przyjaciół Lwo-

W 71. rocznicę 
Zbrodni Wołyńskiej 

Na początku lipca została przeprowadzona renowacja w kwa-
terze wojennej na Cmentarzu Komunalnym przy ul. Krakow-
skiej. Odnowienia betonowych krzyży podjęli się sympatycy 
Jarosławskiego Klubu Sportowego 1909 Jarosław.

Renowacja polegała na oczyszczeniu i odmalowaniu na biało 
wszystkich betonowych krzyży w  kwaterze wojennej na Cmen-
tarzu Komunalnym przy ul. Krakowskiej. Przeprowadzili ją  

z własnej inicjatywy, kosztem i nakładem pracy mieszkańcy Jarosławia 
– sympatycy JKS 1909 Jarosław, którzy kierowali się względami patrio-
tycznymi. Prace wykonywało kilkanaście osób w dniach 4-5 lipca br. 
Pomimo iż inicjatorom nie zależało na rozgłosie tej sprawy, inicjatywa 
ta jest godna pochwały. Jak stwierdzili sami wykonawcy jest to forma  
oddania czci poległym w walce za ojczyznę żołnierzom spoczywającym 
na naszym cmentarzu. 

IKS

Inicjatywa  
sympatyków JKS

wa i Kresów Południowo-Wschodnich, NSZZ „Solidarność" 
ZR Ziemia Przemyska, Związku Strzeleckiego „STRZELEC" JS 
2025, jarosławskich oddziałów Stowarzyszenia Diabetyków  
w Polsce oraz Związku Inwalidów Wojennych RP. Orga-
nizatorami obchodów byli: Burmistrz Miasta Jarosławia 
oraz Towarzystwo Przyjaciół Lwowa i Kresów Południowo-
Wschodnich Oddział w Jarosławiu. 

Małgorzata Młynarska

11 lipca minęło 71 lat od „Krwawej niedzieli” - kulminacji zbrodni doko-
nanej na Wołyniu przez OUN-UPA na polskiej ludności. Bestialski mord 
na Kresach Południowo-Wschodnich, w którym zginęło ponad 100 tys. 
rodaków, upamiętnia monument na Starym Cmentarzu, gdzie w dowód 
pamięci złożono wiązanki kwiatów. Byli tam także przedstawiciele Urzę-
du Miasta. 
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III Niedzielne Pielgrzymowanie Podkarpacką Drogą św. Jakuba „Via Regia"

W połowie czerwca pielgrzymujący podkarpacką Drogą św. Jakuba Via Regia pokonali trzeci z ośmiu zaplanowanych 
etapów prowadzący z Jarosławia do Przeworska. Niedzielne pielgrzymowanie połączone było z odsłonięciem na 
Małym Rynku słupa kilometrowego do Santiago de Compostela. historycznego wmurowania muszli - symbolu Drogi 
św. Jakuba dokonał burmistrz Andrzej Wyczawski, a strzałki wskazującej Drogę – ks. prof. Kazimierz Bełch, kapelan 
Bractwa św. Jakuba Apostoła przy Sanktuarium Grobu Bożego w Przeworsku. 

15 czerwca br. w trasę III etapu „Niedzielnego Pielgrzymowa-
nia Podkarpacką Drogą św. Jakuba" wyruszyło 44 caminowi-
czów, którzy przed rozpoczęciem wędrówki z Jarosławia do 

Przeworska spotkali się na wspólnej modlitwie w Kolegiacie pw. 
Bożego Ciała. Mszy św. przewodniczył ks. prof. Kazimierz Bełch 
- kapelan Bractwa św. Jakuba Apostoła przy Sanktuarium Grobu 
Bożego w Przeworsku, a pielgrzymów oraz członków Bractwa w 
charakterystycznych brackich strojach przywitał proboszcz parafii, 
ks. prałat Marian Bocho. Głównym punktem czerwcowego etapu 
było odsłonięcie na Małym Rynku słupa kilometrowego wskazują-
cego drogę do Santiago de Compostela (3991 km). Symbolicznego 
przecięcia wstęgi i wmurowania muszli dokonał burmistrz Andrzej 
Wyczawski, a strzałki wskazującej Drogę - kapelan Bractwa ks. 
prof. Kazimierz Bełch. Złożyli również podpisy razem z ks. prałatem 
Marianem Bocho, prezesem Bractwa Łukaszem Mrozem i sekre-
tarzem Bractwa Jackiem Hołubem, pod dekretem wkopanym przy 
słupie. Dokument pozostanie pamiątką o wydarzeniu, czytamy w 
nim m.in. o znaczeniu słupa jako drogowskazu, wskazującego „w 
dzień i w nocy" caminowiczom i turystom kierunek grobu św. Ja-
kuba Apostoła.
- Camino de Santiago jest szczególnym szlakiem, nazywanym naj-
dłuższą ulicą Europy. To na niej, jak pisał Goethe, rodziła się świa-
domość europejska - mówił tuż przed odsłonięciem słupa prezes 
Bractwa, Łukasz Mróz. Z kolei burmistrz Andrzej Wyczawski po-
dziękował za wspaniałą inicjatywę, dzięki której Jarosław pełniej 
został włączony do szlaku pielgrzymkowego. Gospodarzmiasta 
przybijał też okolicznościowe pieczęcie w credencialach wędrują-
cym Drogą św. Jakuba. Ostatnią częścią uroczystości była prezen-
tacja multimedialna w Sali Lustrzanej Centrum Kultury i Promocji, 
poświęcona jakubowemu pielgrzymowaniu na Podkarpaciu. Tam 
prezes Bractwa, Łukasz Mróz wręczył członkowi Kapituły Bractwa, 
Jackowi Hołubowi srebrną odznakę „Na Drodze św. Jakuba" oraz 

wręczył podziękowania za całokształt pracy wniesionej w rozwój 
Camino de Santiago w naszym regionie. Propagatorzy Drogi św. 
Jakuba wspólnie przemierzają setki kilometrów, by zwiększać świa-
domość ludzi na Podkarpaciu o Szlaku Jakubowym, stąd też po-
mysł m.in. na „Niedzielne pielgrzymowanie...". 15 czerwca br. byli 
w 44-osobowej grupie, która pokonała jego III etap z Jarosławia 
do Przeworska. Kolejny, IV etap odbył się 13 lipca z Przeworska do 
Łańcuta.

Odsłonięty 15 czerwca br. słup kilometrowy jest piętnastym na 
Podkarpaciu i drugim w Jarosławiu; pierwszy od kwietnia br. znaj-
duje się na terenie jarosławskiej Uczelni, która niedawno otrzy-
mała akredytację międzynarodową św. Jakuba upoważniającą do 
wbijania pieczęci w paszportach pielgrzyma odwiedzającym nasze 
miasto. Obecnie w Polsce jest wytyczonych 19 odcinków Drogi św. 
Jakuba, w tym również podkarpacki Via Regia, oficjalnie otwarty w 
styczniu 2012 r. Prowadzi z Korczowej, przy granicy z Ukrainą, przez 
Przemyśl, Jarosław, Przeworsk, Łańcut, Rzeszów, Ropczyce do Pil-
zna. Długość Drogi św. Jakuba Via Regia w Polsce wynosi 935 km, 
z tego 213 na Podkarpaciu. Odległość z Jarosławia do Santiago de 
Compostela to  3991 km.                                            Małgorzata Młynarska

Na Jakubowym Szlaku
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W tym roku mija 80 lat od założenia najstarszego towarzystwa 
społeczno-kulturalnego w Jarosławiu. Powstałe w 1935 r. 
pod nazwą Stowarzyszenie Miłośników Starego Jarosławia, 

obecnie kultywuje tradycje dzieła podjętego przez kilku ludzi w latach 
30-tych ubiegłego wieku. Uroczystości jubileuszowe zostały zorganizo-
wane 27 czerwca br. Przed południem dziękowano w jarosławskiej Ko-
legiacie za 80 lat pracy żyjących i zmarłych członków Stowarzyszenia, 
sympatyków oraz wszystkich, którym dobro miasta leży szczególnie na 
sercu. Mszy św. koncelebrowanej przewodniczył bp. Adam Szal, który 
wygłosił również homilię. Proboszcz parafii ks. Marian Bocho witając 
wszystkich na Eucharystii mówił o Stowarzyszeniu: - To dlatego spo-
tykają się od 80 lat, aby z miłością mówić i myśleć o Jarosławiu, aby 
dla tego miasta szerzyć wszelkie dobro, które będzie utrwalać jego hi-
storię, jego przeszłość, a zatem będzie budować teraźniejszość i przy-
szłość. We Mszy św. uczestniczyli m.in. zastępca burmistrza Bogdan 
Wołoszyn, radni z przewodniczącym Rady Miasta Jarosławem Paga-
czem, Tomasz Wieczorkiewicz z małżonką, zarząd i członkowie SMJ 
oraz przedstawiciele oddziałów warszawskiego i krakowskiego z pre-
zesami Zofią Kozłowską i Jadwigą Górską-Cieszanowską. 
Dalsza część uroczystości miała miejsce przed siedzibą Stowarzysze-
nia. Nad wejściem do kamienicy Marysieńki członkowie SMJ ufundo-
wali tablicę upamiętniającą gen. Wacława Scaevolę-Wieczorkiewicza, 
pomysłodawcę i pierwszego prezesa organizacji, dowódcę 24 Dywizji 
Piechoty w Jarosławiu, Honorowego Obywatela naszego miasta. Jej 
odsłonięcia dokonali syn generała, Tomasz Wieczorkiewicz, burmistrz 
Andrzej Wyczawski oraz dowódca 14 das., ppłk dypl. Ryszard Sugalski. 
Tablicę poświęcił bp Adam Szal. - W odpowiednim czasie pojawiły się 
osobowości wielkiego formatu, ludzie świadomi wagi stojących przed 
nimi zadań polegających na podjęciu szeroko zakrojonego planu dzia-
łania obejmującego zabezpieczenie, rekonstrukcje cennej, zabytkowej 
tkanki miasta (...). To im właśnie, temu pierwszemu pokoleniu SMJ za-
wdzięczamy ocalenie skarbu naszej kultury i zawartego w nim zapisu 
narodowych dziejów - mówił prezes Stowarzyszenia, Dariusz Jasiewicz. 
Swoją refleksją podzielił się również syn generała. 

Wspominał również ś.p. prezes Józefę Frendo, która poświęciła 10 
lat życia temu Stowarzyszeniu. Z kolei burmistrz Andrzej Wyczawski 
podkreślił, że generał Wieczorkiewicz był dla nas wielkim wzorem  
i przykładem, bohaterem który ukochał Małą Ojczyznę i Polskę.  
- Chcielibyśmy, aby przykład jego patriotycznego działania został za-
pamiętany na zawsze. Dziękuję prezesowi Stowarzyszenia, który z gru-
pą miłośników Jarosławia kontynuuje tak piękne tradycje. Życzę nam 
wszystkim, abyśmy potrafili pamięć o generale wnieść swoim przykła-
dem w życie naszego miasta - mówił gospodary miasta gratulując tej 
formy upamiętnienia Honorowego Obywatela Jarosławia. Dla uczcze-

- Jestem dumny, że imię mojego Ojca jest tutaj wymie-
nione. Stowarzyszenie Miłośników Jarosławia prze-
żyło 80 lat dzięki sześciu prezesom, odważnym, inte-
ligentnym i bezinteresownym. Jesteśmy szczęśliwi, że 
możemy uczestniczyć w tych uroczystościach - mówił  
T. Wieczorkiewicz, który przybyły na jubileusz z żoną Colette. 
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W tym roku Stowarzyszenie Miłośników Jarosławia świę-
tuje 80-lecie istnienia. Z tej okazji na elewacji kamienicy 
Marysieńki pojawiła się tablica upamiętniająca pierw-
szego prezesa, gen. Wacława Scaevolę-Wieczorkiewicza. 
Odsłonili ją 27 czerwca, w ramach obchodów jubileuszo-
wych, syn generała Tomasz Wieczorkiewicz, burmistrz 
Andrzej Wyczawski oraz dowódca 14 das, ppłk. dypl. 
Ryszard Sugalski. 

ku pamięci pierwszego prezesa 

nia pamięci pierwszego prezesa SMJ przybyłe delegacje złożyły pod ta-
blicą kwiaty, a w siedzibie Stowarzyszenia została otwarta jubileuszo-
wa, retrospektywna wystawa. Ukazuje ona fragmentarycznie osoby, 
akcje i działania Stowarzyszenia, od powstania po dzień dzisiejszy. Jej 
ważnym elementem jest portret gen. Wieczorkiewicza. O prezentowa-
nych materiałach archiwalnych oraz drugiej ekspozycji w Wielkiej Izbie  
z malarstwem twórców okresu międzywojennego, opowiadała kurator 
wystawy, Zofia Kostka-Bieńkowska - autorka monografii SMJ, współfi-
nansowanej z budżetu miasta. W ramach uroczystości zostało również 
zrekonstruowane spotkanie założycielskie Stowarzyszenia. W role Eu-
geniusza Kowaliszyna, Jana Harlendera, Mieczysława Dobrzańskiego, 
ks. Stanisława Szpetnara, Kazimierza Gottfrieda oraz gen. Wacława 
Scaevolę-Wieczorkiewicza wcieli się uczniowie I LO im. M. Kopernika. 
Inscenizacja powstała wg scenariusza nauczyciela I LO, Marka Stołpy. 
Na zakończenie pierwszej cześć obchodów jubileuszowych prezes SMJ, 
Dariusz Jasiewicz wręczył okolicznościowe plakiety, które odebra-
li m.in. burmistrz Andrzej Wyczawski i przewodniczący Rady Miasta, 
Jarosław Pagacz. Dla Tomasza Wieczorkiewicza została przygotowa-
na tablica z brązu upamiętniająca jego ojca, jako dar członków SMJ, 
z przeznaczenie na grób generała w Genewie. Uroczystość uświetniła 
kompania honorowa Garnizonu Jarosław i Jarosławska Orkiestra Dęta 
„Laudate Dominum". Uczestniczyli w niej m.in. parlamentarzyści, du-
chowieństwo, samorządowcy, przedstawiciele instytucji i organizacji, 
miłośnicy Jarosławia nie tylko z naszego miasta, ale też oddziałów war-
szawskiego i krakowskiego.                                          

   Małgorzata Młynarska

SMJ
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Centrum Kultury i Promo-
cji w Jarosławiu istnieje 
już 5 lat, upowszechnia  
i tworzy kulturę oray popu-
laryzuje walory kulturowe 
i turystyczne naszego mia-
sta. 13 czerwca z okazji ju-
bileuszu odbył się koncert 
saksofonowy, w którym 
uczestniczył burmistrz An-
drzej Wyczawski, pomysło-
dawca powstania CKiP. 

Jubileuszowy koncert zespołu Morpheus Saxophone Quartet 
był 227 koncertem w działalności Centrum Kultury i Promocji. 
Ale CKiP to nie tylko koncerty. To również przeglądy i kameral-

ne formy, spotkania z ludźmi sztuki i kultury, wernisaże i wystawy. 
W ciągu pięciu lat z oferty instytucji skorzystało 80 tysięcy osób. 
Jubileuszowa uroczystość była okazją do podsumowania tego, co 
wydarzyło się w krótkiej historii Centrum, ale również formą po-
dziękowania inicjatorom powstania instytucji oraz osobom stale 
angażującym się w jej działalność. Burmistrz Andrzej Wyczawski 
w dowód wdzięczności otrzymał z rąk Tomasza Wywrót, dyrek-
tora CKiP, pamiątkowy grawerton. Dzięki pomysłowi burmistrza  
i jego staraniom w pozyskiwaniu środków z funduszy europejskich, 
zabytkowa Kamienica Attavantich została całkowicie zmodernizo-
wana i odzyskała swój dawny blask. I już od pięciu lat instytucja 
nie tylko cieszy oko, ale przede wszystkim służy mieszkańcom Ja-
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Od 8 czerwca w Muzeum Narodowym Ziemi Przemyskiej moż-
na było oglądać wystawę „NA PROGU NIEPODLEGŁOŚCI – 25. 
rocznica wyborów czerwcowych 1989 r. w Ziemi Przemyskiej. 
historia Komitetu Obywatelskiego „Solidarność” w Przemyślu, 
Jarosławiu, Lubaczowie i Przeworsku”. W uroczystym otwarciu 
ekspozycji uczestniczył m.in. burmistrz Andrzej Wyczawski.

Otwarcie wystawy poprzedziła 
Msza św. w katedrze przemy-
skiej. Wydarzeniu towarzyszyło 

również spotkanie środowisk niepodle-
głościowych w sali konferencyjnej Mu-
zeum Narodowego Ziemi Przemyskiej. 
Ekspozycję obejrzał m.in. burmistrz 
Andrzej Wyczawski, który w 1989 r. był 
współtwórcą i wiceprzewodniczącym 
Komitetu Obywatelskiego „Solidar-

ność" w Jarosławiu. Tego dnia w Muzeum Narodowym Ziemi Prze-
myskiej obecni byli także honorowi patroni wystawy: wicemarsza-
łek Sejmu RP Marek Kuchciński, senator RP Andrzej Matusiewicz, 
prezydent Przemyśla Robert Choma. Marszałka województwa 
podkarpackiego reprezentował Lucjan Kuźniar. 

Małgorzata Młynarska

Jubileuszowy koncert był 227 zorganizowanym przez CKiP w ciągu 5-letniej działalności 

Centrum ma 5 lat

rosławia oraz turystom. Na koncert jubileuszowy burmistrz przybył 
wraz z małżonką. W wydarzeniu uczestniczyli również przedstawi-
ciele Rady Miasta, dyrektorzy, prezesi oraz przedstawiciele zaprzy-
jaźnionych firm i instytucji. 

Monika Polita

„Na progu Niepodległości" ...

Otwarcie wystawy  
w 25. rocznicę  

wyborów czerwcowych 
 1989 r. 
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Uroczysty apel, defilada pododdziałów pieszych i zmotoryzowanych, zostały zorgani-
zowane 7 czerwca na jarosławskim rynku, w ramach Powiatowych Obchodów Dnia 
Strażaka. Był on również okazją do wręczenia odznaczeń i medali oraz awansów na 
wyższe stopnie pożarnicze. Uroczystości towarzyszył piknik strażacki z artystycznymi 
występami, prezentacją sprzętu pożarniczego i konkursami.

Powiatowe Obchody Dnia Strażaka rozpoczęła Msza św. w jaro-
sławskiej Kolegiacie, koncelebrowana pod przewodnictwem ks. 
bryg. dra Jana Krynickiego - Kapelana Krajowego Strażaków. Po 

jej zakończeniu, w asyście orkiestry OSP z Wólki Pełkińskiej, kompanii 
honorowych Komendy Powiatowej PSP, 14 Dywizjonu Artylerii Samo-
bieżnej oraz Związku Strzeleckiego „Strzelec", nastąpił przemarsz na 
rynek. W uroczystości uczestniczyli m.in. parlamentarzyści, burmistrz 
Andrzej Wyczawski, zastępca burmistrza Stanisław Misiąg, sekretarz 
miasta Jan Biłas, Podkarpacki Komendant Wojewódzki PSP - nadbryg. 
Bogdan Kuliga, delegacja z naszego miasta partnerskiego - X Dzielnicy 
Budapesztu Köbánya, służby mundurowe. Podczas apelu Komendant 
Powiatowej Komendy PSP bryg. Piotr Biały podkreślił, że bez współ-
pracy m.in. z samorządem miejskim oraz szeregiem instytucji, bardzo 
trudno byłoby realizować ambitne cele jednostki, a niekiedy jej roz-
wój byłby wręcz niemożliwy. Z kolei burmistrz Andrzej Wyczawski w 
swoim wystąpieniu podziękował za profesjonalne działania ratowni-
cze, które są znakiem rozpoznawczym jarosławskich strażaków. Mó-
wił: - Wasza służba jest najwyżej notowana, jeśli chodzi o zaufanie 
społeczne i to w Jarosławiu wiemy i widzimy. Na ręce bryg. Piotra 
Białego złożył serdeczne gratulacje oraz przekazał okolicznościowy 
grawerton. Dzień Strażaka był okazją do wręczenia medali, odznaczeń 
oraz awansów na wyższe stopnie pożarnicze. Złoty Medale za Zasługi 

dla Pożarnictwa odebrał 
z rąk nadbryg. Bogdana 
Kuligi m.in. burmistrz 
Andrzej Wyczawski. Po-
nadto Prezydium Zarzą-
du Głównego Związku 
Emerytów i Rencistów 
Pożarnictwa RP nada-
ło st. asp. w st. spocz. 
Marianowi Krotyszowi 
odznakę Zasłużony dla 
Związku Emerytów i 
Rencistów Pożarnictwa 
RP. Obchody zakończy-
ła uroczysta defilada 
pododdziałów pieszych 
kompanii honorowych 
Komendy Powiatowej 

Strażacy świętowali na rynku
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PSP w Jarosławiu, 14 Dywizjonu Artylerii Samobieżnej w Jarosławiu 
im. gen. Wacława Wieczorkiewicza, Związku Strzeleckiego „Strzelec" - 
Jednostki Strzeleckiej Nr 2025 w Jarosławiu oraz pododdziałów zmoto-
ryzowanych. Prezentacja specjalistycznego sprzętu, również zabytko-
wego z Chorzowa, wzbudziła największe zainteresowanie. W ramach 
pikniku strażackiego na scenie zaprezentowali się uczniowie ze Szkoły 
Podstawowej w Jodłówce oraz zespół muzyczny działający przy OSP w 
Wólce Pełkińskiej. Nie brakowało zabaw i konkursów z nagrodami dla 
najmłodszych.                                                                    Małgorzata Młynarska



www.jaroslaw.pl/biuletyn • Biuletyn Informacyjny Miasta Jarosławia • Nr 4/2014 19

Święto rozpoczęło się uroczystym przemarszem pododdzia-
łów ulicami naszego miasta. Następnie w intencji żołnierzy 
14 das, w Kolegiacie odprawiona została msza św. Przed 

południem, na Rynku odbył się okolicznościowy apel. Zgroma-
dzeni uczestniczyli we wciągnięciu na maszt flagi narodowej, 
odegraniu hymnu państwowego, oddaniu honorów sztandarowi. 
Był również przegląd kompanii honorowej i pododdziałów przez 
dowódcę 21 Brygady Strzelców Podhalańskich, płk dypl. Wojcie-
cha Kucharskiego oraz ppłk Ryszarda Sugalskiego, dowódcę 14 
das. Święto było również okazją do wręczenia medali i odznaczeń 
resortowych, aktów mianowania na wyższe stopnie wojskowe 
oraz wyróżnienia zaproszonych gości i żołnierzy honorową od-
znaką pamiątkowych 14 dywizjonu artylerii samobieżnej. Później 
żołnierze odśpiewali pieśń 21 Brygady Strzelców Podhalańskich 

Święto DYWIZJONU
Msza w intencji żołnierzy, defilada, odznaczenia  
i pokaz sprzętu wojskowego na jarosławskim rynku 
– tak przebiegała uroczystość święta 14 Dywizjonu 
Artylerii Samobieżnej, która odbyła się 25 czerwca. 
Uczestniczył w niej burmistrz Andrzej Wyczawski. 

„Podhalański Gród”. Na rynku na jarosławian czekał pokaz sprzę-
tu wojskowego. Do wszystkich pojazdów można było wejść i zo-
baczyć je z bliska. Chętnie zwiedzali je zwłaszcza najmłodsi miesz-
kańcy naszego miasta. W uroczystości uczestniczył burmistrz 
Andrzej Wyczawski, jego zastępcy Bogdan Wołoszyn oraz Stani-
sław Misiąg i sekretarz Jan Biłas. W wydarzeniu brał udział rów-
nież Tomasz Wieczorkiewicz, syn gen. Wacława Wieczorkiewicza, 
patrona dywizjonu, który specjalnie na tą okoliczność przyjechał 
ze Szwajcarii. 

  Monika Polita
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Przez dwa dni na jarosławskim Rynku trwała super zabawa. 
Tegoroczne święto naszego miasta zgromadziło tłumy. 28 
czerwca na „deser” zagrała Budka Suflera, zaś w niedzielny 
wieczór największe przeboje ABBY zaśpiewała grupa ABBA 
TRIBUTE. 

Dni Jarosławia 2014 rozpoczął rodzinny piknik, czyli konkursy i ani-
macje dla dzieci. Odbywała się  akcja „Prowadzę jestem trzeź-
wy".  Swoich sił można było spróbować na rowerowym torze 

przeszkód, za pomocą „alkogogli" przekonać się, co się dzieje z kierowcą 
który jest pod wpływem alkoholu, posiedzieć w kokpicie prawdziwego 
szybowca czy też zapoznać się ze sprzętem krótkofalarskim. Dla najmłod-
szych przygotowano specjalny plac zabaw z dmuchanymi atrakcjami. W 
sobotę można było spróbować między innymi pierogów, których wyda-
no ponad 6 tys. Na scenie wystąpili soliści i zespoły z Miejskiego Ośrod-

Dwa dni  
super zabawy...
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ka Kultury, zaprezentowali się tancerze ze szkół tańca TAKT oraz Dance 
Center. O muzyczną oprawę zadbały grupy: P.A.G.E, Arek Kłusowski 
z zespołem - finalista programu The Voice of Poland, The Kadencja, 
Steel Velvet oraz Budka Suflera wraz z były wokalistami - Felicjanem 
Andrzejczakiem i Izabelą Trojanowską, a także zespół ABBA TRIBUTE. 
Członkowie Budki Suflera otrzymali od burmistrza Andrzeja Wyczaw-
skiego pamiątkowe "piernikowe serduszka". - To na znak, że Jarosław 
Was kocha - mówił burmistrz. Dla Budki Suflera był to jeden z ostat-
nich koncertów w ramach swojej pożegnalnej trasy.  Dni Jarosławia 
zakończył pokaz sztucznych ogni i dyskoteka, którą poprowadził DJ AKI. 
- Bardzo się cieszę, że tylu mieszkańców pojawiło się w tych dniach na 
Rynku. Mam nadzieję, że wszyscy dobrze się bawili i mogli miło spędzić 
czas - powiedział burmistrz Andrzej Wyczawski, który wraz z Centrum 
Kultury i Promocji w Jarosławiu był organizatorem tej imprezy. 

Tomasz Strzębała...czyli  
Dni Jarosławia          
2014
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W przeddzień obchodów 
święta 14. Dywizjonu Arty-
lerii Samobieżnej im. gen. 
bryg. Wacława Wieczorkie-
wicza, w sali widowiskowej 
MOK została zorganizowa-
na konferencja historyczna, 
poświęcona 100. rocznicy 
wybuchu I Wojny Światowej 
oraz funkcjonowaniu oddzia-
łów i pododdziałów artylerii 
w jarosławskim Garnizonie. 

(...) Pierwsza część konferencji 
poświęcona była historycznym 
uwarunkowaniom funkcjono-
wania Garnizonu Jarosław przed 
i w czasie działań wojennych w 
latach 1914-1915. Uczestnicy 
zapoznali się z przyczynami wy-
buchu I wojny światowej, dzia-
łaniami wojennymi na terenie 
miasta i powiatu. Wskrzeszono 
pamięć o cmentarzach wojskowych z I wojny światowej znajdujących 
się w Jarosławiu, jak również przebieg kampanii galicyjskiej I Wojny 
Światowej widzianej oczami kapelanów wojskowych. Obrazowo zo-
stało przedstawione zniszczenia wojenne samego miasta jak i powiatu 
oraz historię legionistów w szpitalu czerwonego krzyża w Jarosławiu. 
Druga część Konferencji ukazała wpływ wojska na społeczność w 
Garnizonie Jarosław. Bardzo cennym i ciekawym tematem była kon-
frontacja dwóch referatów Burmistrza Miasta Jarosławia: Współpraca 
samorządu miejskiego z Garnizonem Jarosław w latach 1914 – 2014 
na rzecz krzewienia patriotyczny i pielęgnowania tradycji narodowych 
oraz Artyleria w Garnizonie Jarosław – dowódcy Garnizonu Jarosław. 
W trzeciej części przedstawiona została historia i rozwój artylerii w 
działaniach taktycznych. Wykładowcy uczelni nie tylko wojskowych 
przedstawili dzień dzisiejszy, rozwój i zmiany jakie zachodzą w artylerii 
w oparciu o wnioski wynikające ze współczesnych konfliktów zbroj-
nych. (m.in. w Afganistanie). Na tym tle bardzo mocno zarysowały 
się kierunki rozwoju współczesnej artylerii, a także jej przyszłość. W 
przerwie można było na żywo poczuć ducha historii i klimat tamtych 
czasów dzięki grupom rekonstrukcji historycznych ukazujących artyle-
rię c. k. armii (grupa z Przemyśla).
Referaty przygotowali: ks. prof. dr hab. Stanisław Nabywaniec (Kie-
rownik Katedry Historii Nowożytnej UR), płk rez. dr hab. Zdzisław 
Polcikiewicz (Uniwersytet Toruński), płk dr Jarosław Kraszewski (Szef 
Zarządu Wojsk Rakietowych i Artylerii), płk dr Tomasz Rubaj (Akade-
mia Obrony Narodowej), ks. mjr dr Tomasz Skupień (kapelan Garni-
zonu Jarosław), Andrzej Wyczawski Burmistrz Miasta Jarosławia, ppłk 
mgr inż. Ryszard Sugalski - Dowódca Garnizonu Jarosław, ks. por. mgr 

Grzegorz Bechta - kapelan Garnizonu Prze-
myśl, mgr Łukasz Młynarski (doktorant 
KUL), Zbigniew Zięba (pasjonat historii 
Jarosławia), Zofia Bieńkowska i Krystyna 
Kieferling (Muzeum Jarosławia). Czynny 
udział w Konferencji wzięli: płk dr Jacek 
Narloch (Kierownik Zakładu Wsparcia Dzia-

Konferencja w 100. rocznicę  
wybuchu I wojny światowej 

łań Wyższej Szkoły Oficerskiej im. Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu), 
ppłk dr inż. Norbert Świętochowski (Kierownik Zespołu Wojsk Rakie-
towych i Artylerii Wyższej Szkoły Oficerskiej im. Tadeusza Kościuszki 
we Wrocławiu), ppłk dr inż. Józef Krakowski ( były Adiunkt Oddziału 
Szkolenia), płk mgr Aureliusz Chyleński (Komendant Centrum Szkole-
nia i Uzbrojenia w Toruniu), płk dypl. Jarosław Gołębski (Szef Artylerii 
16 Dywizji), ppłk Jarosław Radzimierski (23 Pułk Artylerii), ppłk dypl. 
Waldemar Siedlecki ( 14 dappanc), mjr mgr inż. Dariusz Tyl (Zastępca 
Dowódcy dywizjonu – Szef Sztabu 14 dywizjonu artylerii samobież-

nej) oraz oficerowie, podoficerowie i żoł-
nierze 14 dywizjonu artylerii samobieżnej. 
W wydarzeniu tym udział również wziął syn 
patrona dywizjonu Pan Tomasz Wieczorkie-
wicz wraz z małżonką, przedstawiciele władz 
Miasta, mieszkańcy,  studenci oraz młodzież 
i dzieci ze szkół Jarosławskich. Treści i tema-
ty poruszane w trakcie konferencji pojawią 
się w formie książkowej.

ks. mjr Tomasz Skupień 
źródło: www. 14das.wp.mil.pl

Wśród honorowych patronów  
i współorganizatorów wydarzenia  
był Burmistrz Miasta Jarosławia. 
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Konferencja w 100. rocznicę  
wybuchu I wojny światowej 14 czerwca w Jarosławiu obchodzono Międzynarodowy Dzień Uczestników Misji Pokojowych ONZ oraz 40 rocznicę 

udziału żołnierzy WP w Siłach UNDOF Syria. 

Dzień Uczestników Misji Pokojowych

W uroczystości uczestniczył burmistrz Andrzej Wyczawski, 
który złożył wiązanki kwiatów pod tablicą upamiętnia-
jącą udział żołnierzy Garnizonu Jarosław w misjach i 

operacjach pokojowych. - To okazja do złożenia hołdu 120 tysiąc-

Kolorowe i bardzo pomysłowe prace pla-
styczne wypełniły 9 czerwca hol Centrum 
Kultury i Promocji. To efekt konkursu „Tra-
dycje udziału żołnierzy polskich w misjach 
pokojowych 1953-2013”, zorganizowanego 
przez Stowarzyszenie Kombatantów Misji 
Pokojowych ONZ Koło Jarosławskie. Pod-
czas finałowego spotkania w Sali Lustrza-
nej CKiP nagrody laureatom wręczył m.in. 
burmistrz Andrzej Wyczawski. 

Stowarzyszenie Kombatantów Misji Pokojo-
wych ONZ Koło Jarosławskie już po raz szó-
sty zorganizowało ten konkurs plastyczny. 

Patronat nad nim objął m.in. Burmistrz Miasta 
Jarosławia. Tradycją stało się już, że rozstrzy-
gnięcie zmagań poprzedza obchody Międzyna-
rodowego Dnia Misji Pokojowych, przypadające 
w czerwcu, a prace stworzone przed dzieci stanowią piękną oprawę 
artystyczną uroczystości. Tym razem w konkursie wzięli udział ucznio-
wie z siedmiu placówek: szkół podstawowych nr 4, 7 i 11, gimnazjów 
nr 1, 2 i 3 oraz ZS w Szówsku. Łącznie wpłynęło aż 107 prac, z których 
zostało wybranych 14 najlepszych autorstwa: Aleksandry Maziarek, 
Emilii Skrzyckiej, Kingi Moskal, Aleksandry Buczek, Krystiana Prymo-
na, Aleksandra Lotycza, Katarzyny Czajki, Aleksandra Inglota, Tomasza 
Mrozowicza, Julii i Emilii Pęcak, Huberta Gorlacha, Julii Makulskiej 
oraz Dominika Dawida. 
Podczas finałowego spotkania w Sali Lustrzanej CKiP nagrody laure-
atom wręczyli m.in. burmistrz Andrzej Wyczawski, prezes jarosław-
skiego koła SKMP ONZ Zbigniew Broś i Joanna Mordarska - naczelnik 
Wydziału Kultury, Turystyki i Promocji Miasta. Dodatkowo Szkoła Pod-

stawowa nr 4 oraz Publiczne Gimnazjum nr 1 otrzymały puchary za 
największą liczbę nadesłanych prac konkursowych, a do Szkół Podsta-
wowych nr 7 i 11 trafiły statuetki. Burmistrz Andrzej Wyczawski pogra-
tulował wszystkim udziału w konkursie. Był pod wielkim wrażeniem 
pięknej formy plastycznej jaką stworzyły dzieci pod opieką swoich na-
uczycieli. - Dziękuję prezesowi Zbigniewowi Brosiowi za przybliżanie 
co roku ważnej problematyki związanej z ONZ oraz uczestnictwem 
polskiego wojska i żołnierzy w misjach pokojowych. Obecnie bardzo 
ważne jest staranie się o to, aby pokój miał coraz więcej tych, którzy o 
niego dbają - dodał. Na zakończenie spotkania Zbigniew Broś podzię-
kował uczniom, patronom i fundatorom nagród. - Mam nadzieję, że 
za rok prac będzie jeszcze więcej - podsumował prezes jarosławskiego 
SKMP ONZ. Laureatom gratulujemy! 

Małgorzata Młynarska

Dzieci i młodzież  
o misjach pokojowych ONZ

om uczestników 17 misji 
pokojowych, którzy służą 
w najbardziej niestabil-
nych i niebezpiecznych 
miejscach na świecie 
- mówił burmistrz. Na-
stępnie w Sali Lustrzanej 
Centrum Kultury i Pro-
mocji, gdzie wszystkich 
powitał Zbigniew Broś, 
prezes Koła Nr 3 SKMP 
ONZ w Jarosławiu, nastą-
piło wręczenie wyróżnień 
i legitymacji oraz certyfi-
katów nowym członkom 
koła. Przypomnijmy - mi-
sje pokojowe ONZ mają 
długą i chwalebną histo-
rię. Od czasu utworzenia 

pierwszej misji  w 1948 roku przeprowadzono ponad 70 operacji 
pokojowych na czterech kontynentach. Wzięło w nich udział po-
nad milion uczestników.   

Tomasz Strzębała
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14 czerwca Szkoła Podstawowa nr 11 obchodziła podwójny ju-
bileusz – 120-lecie istnienia szkoły oraz 20-lecie przywrócenia 
jej imienia Adama Mickiewicza. W uroczystości uczestniczył 
burmistrz Andrzej Wyczawski. 

Jubileusz był okazją do wspomnień i podsumowania minionego 
czasu oraz osiągnięć i sukcesów. Był to czas na wyrażenie uznania 
i podziękowania za zaangażowanie, wytrwałość i pracę włożoną w 

wychowanie i kształcenie kolejnych pokoleń młodzieży. Szkoła nr 11 
jest wyjątkowa, jest miejscem nauki dzieci zdrowych i niepełnospraw-
nych. W placówce funkcjonują oddziały integracyjne, dzięki którym 

Podwójny jubileusz  
„Jedenastki” 

W przeddzień wakacji, 24 czerwca najlepsi uczniowie jaro-
sławskich szkół podstawowych i gimnazjalnych odebrali na-
grody i wyróżnienia. W tym dniu odbyło się miejskie zakoń-
czenie roku szkolnego. 

Koniec roku szkolnego to czas podsumowań tego, co udało się 
dokonać w ciągu ostatnich dziesięciu miesięcy. Po wytężonej 
pracy uczniów i nauczycieli przyszedł czas na podziękowania. 

Podczas uroczystości podsumowującej wyniki edukacyjne osiągnięte 
w mijającym roku szkolnym nagrodzeni zostali najlepsi uczniowie jaro-
sławskich szkół podległych burmistrzowi miasta Jarosławia, ich rodzice 
oraz nauczyciele. W jarosławskich szkołach podstawowych i gimna-
zjalnych uczy się prawie 3 500 uczniów. Podczas uroczystości wyróż-
nionych zostało 69. To laureaci i finaliści wojewódzkich konkursów 
przedmiotowych, a także uczniowie z najwyższą średnią ocen w szkole 

Nagrody za wyniki w nauce
i wzorowym zachowaniem. Nauczyciele otrzymali natomiast podzięko-
wania za zaangażowanie i aktywne wspieranie uczniów w rozwijaniu 
ich talentów i pasji. - Dzisiejszy dzień to dzień radości, dzień w którym 
cieszymy się z tego, że w Jarosławiu mamy oświatę na najwyższym po-
ziomie - mówił na gali podsumowującej rok szkolny burmistrz Andrzej 
Wyczawski. Nagrody wręczali: burmistrz Andrzej Wyczawski, zastępca 
burmistrza Bogdan Wołoszyn, przewodniczący RM Jarosław Pagacz, 
przewodniczącym komisji oświaty RM Antoni Lotycz. W wydarzeniu 
uczestniczyli także Jacek Wojtas, Podkarpacki Kurator Oświaty, Jadwi-
ga Piątek, przewodnicząca Związku Zawodowego NSZZ Solidarność 
Pracowników Oświaty oraz Andrzej Mamak, przewodniczący Związku 
Nauczycielstwa Polskiego w Jarosławiu. Obecni byli także radni RM, 
dyrektorzy i nauczyciele z jarosławskich szkół oraz rodzice nagrodzo-
nych pociech. Przygotowanie oraz przebieg uroczystości koordynował 
Wydział Edukacji i Kultury Fizycznej Urzędu Miasta. Na stronie www.
jaroslaw.pl znajdą Państwo listę nagrodzonych uczniów.

Monika Polita

uczniowie wymagający większej troski mają zapewnioną opiekę i bez-
pieczne warunki nauki i pracy. - Dziękuję Pani Dyrektor, za to, że każde 
dziecko śmiało może w pełni uczyć się w tej szkole - mówił burmistrz 
Andrzej Wyczawski. Złożył również całej kadrze pedagogicznej oraz 
uczniom życzenia dalszego wspaniałego rozwoju, wielu sukcesów i 
wszelkiej pomyślności. W trakcie uroczystości połączono przyjemne z 
pożytecznym. Przeprowadzona została bowiem aukcja prac plastycz-
nych, z której dochód przeznaczony zostanie na zorganizowanie wa-
kacji dla dzieci będących w trudnej sytuacji materialnej. A na scenie 
młodzież z „Jedenastki" zaprezentowała program artystyczny. Częścią 
jubileuszu był również tradycyjny Piknik Rodzinny ze św. Franciszkiem 
w ogrodach oo. Franciszkanów, gdzie odbyły się gry i zabawy sporto-
we dla dzieci i dorosłych oraz konkursy edukacyjne i artystyczne. W 
obchodach wraz z burmistrzem Andrzejem Wyczawskim uczestniczył 
jego zastępca Bogdan Wołoszyn oraz Magdalena Lehnart, naczelnik 
Wydziału Edukacji i Kultury Fizycznej. 

Monika Polita
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1 października 1924 roku w naszym mieście 
rozpoczęła działalność Prywatna Koeduka-
cyjna Szkoła handlowa Towarzystwa Szkoły 
handlowej. Choć na przestrzeni lat placówka 
zmieniała kilkukrotnie swoją nazwę, wszyscy 
znają ją doskonale jako jarosławski „Ekono-
mik”. Szkoła 6 czerwca br. uroczyście obcho-
dziła jubileusz 90-lecia. 

Jubileuszowe spotkanie było czasem wspo-
mnień, życzeń, gratulacji i podziękowań dla 
tych, którzy w ciągu 90 lat pracowali i uczyli się 

w Ekonomiku. Uroczystość była również okazją do 
przypomnienia historii szkoły, która może pochwa-
lić się ogromnym dorobkiem, wciąż niesłabnącym 
zainteresowaniem i dobrą kondycją. Pamiątką, która pozosta-
nie po jubileuszu, będzie nowy sztandar, już trzeci, jaki posiada 
szkoła. Został on poświęcony podczas mszy św. w jarosławskiej 
Kolegiacie, od której rozpoczęły się obchody 90-lecia placówki. 
Pierwszy, przedwojenny sztandar z roku 1930 posiada wizerunek 
Matki Bożej Niepokalanego Poczęcia - pierwszej patronki „Eko-
nomika"; na drugim powojennym z roku 1964 umieszczony zo-
stał wizerunek obecnej patronki - Marii Dąbrowskiej. Natomiast 
nowy, ufundowany przez pracowników szkoły, emerytowanych 
nauczycieli i zakłady pracy, ukazuje zabytkowy budynek szkoły. 
W drugiej części uroczystości, w Miejskim Ośrodku Kultury na-
stąpiła ceremonia przekazania poświęconego sztandaru szkole  

Jak co roku, w czerwcu Publiczne Gimnazjum nr 3 obchodzi-
ło swoje święto. W tym miesiącu bowiem urodził się patron 
szkoły – ks. Jan Twardowski. W tym roku przypada 99. rocz-
nica jego urodzin. Wydarzenie tradycyjnie rozpoczęło się od 
Mszy św. w jarosławskiej Kolegiacie.

Mimo, iż patronem Publicznego Gimnazjum nr 3 jest ks. 
Jan Twardowski, także Anna Ostrogska jest szczególnie 
bliska placówce i jej pedagogom. 2 lata temu na ele-

wacji szkoły odsłonięto tablicę pamiątkową poświęconą księżnej 
Annie. A teraz, co roku w święto szkoły pod tablicą składane są 

Święto szkoły

„Ekonomik” ma 90 lat 

i akt ślubowania. Był również czas na przemówienia, gratulacje  
i życzenia. Uczestnicząca w wydarzeniu Joanna Mordarska, na-
czelnik Wydziału Kultury, Turystyki i Promocji w imieniu burmi-
strza Andrzeja Wyczawskiego przekazała na ręce Marty Kurpiel, 
dyrektora placówki okolicznościowy grawerton oraz list gratula-
cyjny. W liście czytamy m.in.: Proszę przyjąć życzenia wielu suk-
cesów i satysfakcji w wykonywaniu trudnego zawodu pedago-
ga, wspaniałych wyników w zdobywaniu wiedzy przez uczniów  
i owocnej współpracy w prowadzeniu placówki oświatowej w ko-
lejnych latach. Jubileusz szkoły był również okazją, by uhonoro-
wać wyróżniających się nauczycieli. Specjalne nagrody dla eme-
rytowanych pedagogów wręczył Podkarpacki Kurator Oświaty. 

Monika Polita

kwiaty. Podczas tegorocznej uroczystości 
kwiaty złożyła dyrekcja szkoły, zastępca bur-
mistrza Bogdan Wołoszyn wraz z Magdale-
ną Lehnart, naczelnikiem Wydziału Edukacji  
i Kultury Fizycznej oraz uczniowie „Trójki”. - 
Obydwoje patronowie chyba czuwają nad 
nami, bo z roku na rok niż demograficzny po-
woduje, że jest coraz mniej uczniów, a osią-
gnięć i sukcesów mamy coraz więcej – mówi-
ła Ewa Jankowska, dyrektor PG 3. W swoim 
wystąpieniu zastępca burmistrza Bogdan 
Wołoszyn podziękował za przygotowanie 
święta szkoły, ale także za pracę wychowaw-
czą i edukacyjną na rzecz jarosławskiej mło-
dzieży. Uroczystość była również okazją do 
wręczenia nagród dla uczniów, którzy brali 
udział w konkursie „Handel w Jarosławiu w 
XVI i XVII wieku”, dotyczącym czasów Anny 
Ostrogskiej.                                        Monika Polita
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Łączą ich więzy przyjaźni, wspomnienia wspólnych lat szkol-
nych, tęsktona za rodzinnymi stronami, za Jarosławiem... 
Po 60-leciu latach złożenia egzaminu dojrzałości absolwen-
ci I Liceum Ogólkształcącego spotkali się w maju na zjeździe 
rocznika maruralnego 1954. 

W dniach 17-18 maja br. spotkali się absolwenci I LO im. 
Mikołaja Kopernika – rocznik 1954, by świętować nie-
codzienną rocznicę 60-lecia złożenia egzaminu dojrza-

łości. 32-osobowa grupa m.in. z Warszawy, Krakowa, Wrocławia, 
Katowic, Rzeszowa czy Przemyśla uznała, że warto podjąć trud 
podróży, by już po raz ósmy odwiedzić Jarosław i kolegów z któ-
rymi spędzili piękne lata szkolne. Wśród absolwentów są osoby 
różnych profesji: duchowni, lekarze, profesorowie i pracownicy 
naukowi wyższych uczelni, nauczyciele, ekonomiści, dyrektorzy 
przedsiębiorstw gospodarczych. 

Zjazd rozpoczął się od Mszy św. w jarosławskiej Kolegiacie konce-
lebrowanej pod przewodnictwem ks. infułata Stanisława Maca 
– absolwenta rocznik 1954`, który wygłosił również homilię. W 
intencji kolegów obecnych na zjeździe oraz zmarłych modlili się 
także ks. prałat Stanisław Stęchły i ks. Paweł Biernat – wikary Pa-
rafii pw. Bożego Ciała.

Druga część zjazdu odbyła się w murach szkoły. Tam absolwen-
ci zostali przywitani przez dyrektora I LO Zbigniewa Tabora, za-
stępcę Marię Król oraz młodzież obecnie uczęszczającą do pla-
cówki, która wystąpiła w specjalnym programie artystycznym 
przygotowanym przez Magdalenę Sało. Występowi towarzyszyło 
motto Marcela Prousta, który pisał: „ Przeszłość jest zamknięta 
w miejscach i przedmiotach, a gdy znajdziemy się tam, gdy je 
odnajdziemy, oswobodzone wspomnienia zwyciężają czas i wra-
cają, aby żyć z nami.” Spotkanie prowadziła Lucyna Żukiewicz. 
– Najczęściej wymieniane nazwiska nauczycieli to dyrektor Ka-
mil Strauss, ks. dr Stanisław Mierzwa, Maria Pagacz, Stanisław 

60 lat po maturze
Spotkali się by wspominać wspólne lata szkolne, w 60. rocznicę złożenia egzaminu maturalnego ...

Pagacz, Maria Łomnicka, Adam Tabor, Maria Łowicka, Jadwiga 
Eckess, Kazimierz Gottfried, Zygmunt Schingera, Stanisław Ga-
łuszka, Janina Skawińska, Helena Oleksy oraz Kazimierz Skar-
bowski, któremu wychowankowie z klasy XI c, 19 marca 2005 
r. ufundowali pamiątkową tablicę wmurowaną przed nową salą 
gimnastyczną - relacjonuje Maria Wolska, uczestniczka Zjazdu. 
Właśnie pamięć o wspaniałych nauczycielach, kolegach i kole-
żankach z lat młodości, lokalny patriotyzm i tęsknota za rodzin-
nymi stronami powodują, że majowe spotkanie rocznika 1954 
było już z ósmym z kolei. Przypadało w przeddzień 80. rocznicy 
walki Polaków pod Monte Cassino i fakt ten nie został pominięty 
podczas Zjazdu. Dla upamiętnienia poległych w bitwie (również 
ojca jednej z absolwentek) koledzy odśpiewali pieśń Konarskiego 
z 1944 r.: „Czy widzicie te gruzy na szczycie?”… 

Podczas wieczornego spotkania towarzyskiego odczytano życze-
nia od nieobecnych kolegów, absolwenci prezentowali własną 
twórczość, którym towarzyszyła muzyka i śpiew. Drugiego dnia 
Zjazdu (18 maja) zapalili znicze na 26 grobach zmarłych Nauczy-
cieli, Koleżanek i Kolegów pochowanych na Starym i Nowym 
Cmentarzu. 

Jak wyglądało zakończenie 60-lecia matury? – Wymiana nume-
rów telefonów, maili, aktualizacja adresów i pożegnalna piosen-
ka: „Tak niedawno żeśmy się spotkali, a już dziś rozstania nad-
szedł czas…”. Data następnego spotkania tym razem nie została 
ustalona. Chociaż… – ze wzruszeniem wspomina Maria Wolska.

Małgorzata Młynarska

Ci, którzy żyją  
nadzieją,  
widzą dalej.  
Ci, co żyją  
miłością,  
widzą głębiej. 
Ci, co żyją wiarą, 
widzą wszystko  
w innym świetle. 
             Lothar Zenetti
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Przez tydzień młodzież gimnazjalna z Jarosławia, Svidnika  
i X Dzielnicy Budapesztu-Kőbánya miała okazję do wspólnego 
wypoczynku. Ten czas został wykorzystany nie tylko, jako za-
bawa, ale także okazja do poznania wspólnej kultury i tradycji 
Polaków, Słowaków i Węgrów. 

Młodzież przyjechała do Jarosławia na zaproszenie burmistrza 
Andrzeja Wyczawskiego. Początek obozu był 4 lipca, koniec 
11 lipca. 30 młodych ludzi i ich opiekunowie byli zakwate-

rowani w hotelu „Turkus". Dzięki temu mogli korzystać z pełnej letniej 
oferty Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji - basenu, pływalni, hali 

W słowackim mieście Kaluža w dniach 4-13 lipca 2014 r. odbył 
się Międzynarodowy Letni Obóz Młodzieży z miast partner-
skich: Jarosławia, Michaloviec (Słowacja) i Vyškova (Czechy). 

Wyjazd ten odbył się w ramach wieloletniej współpracy mię-
dzynarodowej pomiędzy w/w miastami partnerskimi. Or-
ganizatorem obozu było słowackie miasto Michalovce, na 

czele z jego burmistrzem, Viliamem Záhorčákiem. Ze strony polskiej 
uczestnikami letniego wypoczynku była młodzież z jarosławskich szkół 
gimnazjalnych, odznaczająca się wysokimi wynikami w nauce, wzo-
rowym zachowaniem oraz zaangażowaniem w życie szkoły. Młodzież 
została zakwaterowana w Hotelu Granit z pięknym widokiem na Ze-
mplínską Širavę i wulkaniczne pasmo Vihorlatské Vrchy. Do dyspozycji 
uczestników był m.in.  basen i plaża hotelowa, boiska do gry w piłkę 
nożną, siatkówkę, tenis ziemny i golf. Podczas pobytu młodzież miała 
możliwość realizacji niezwykle bogatego w różne atrakcje programu. 
Były wycieczki do Michaloviec (zwiedzanie centrum miasta), Humen-
nego (zwiedzanie skansenu), czy Košic, gdzie zwiedzano m.in. katedrę 
św. Elżbiety - najwspanialszy zdaniem przewodnika zabytek miasta,  
a zarazem największy kościół Słowacji, gdzie znajduje się krypta Fran-
ciszka Rakoczego, Wieżę Urbana - wolno stojącą dzwonnicę katedral-
ną. Młodzież była także w Sninie (Sninské rybníky - bio-kąpielisko). Po-
nadto w programie była piesza wyprawa zakończona rejsem statkiem 
po jeziorze oraz liczne zajęcia integracyjne, plastyczne, sportowe czy 
quizy. Młodzież miała okazję skorzystać z basenu Terma Park oraz toru 
saneczkowego. Pobyt na Zemplinskiej Širavie był bardzo atrakcyjną 
formą spędzenia kilkunastu dni wakacji, podczas których dopisywała 
pogoda. Obóz był okazją do poznania języków, kuchni, obyczajów są-
siednich partnerskich miast i państw, pokonania granic kulturowych  
i komunikacyjnych, a także nawiązania nowych znajomości - nie tylko 
na ten czas, ale i po zakończeniu obozu. 

Rafał Żelazo

Letnia wymiana młodzieży

sportowej i stadionu. W programie były także wycieczki do Przemyśla, 
Krasiczyna, Bolestraszyc, Sanoka, Jasła i Łańcuta. Uczestnicy zobaczyli 
m.in. arboretum, kolekcję prac Zdzisława Beksińskiego czy Karpacką 
Troję. Oczywiście ważnym elementem było poznawanie Jarosławia - 
jego zabytków i codzienności. Odbyła się tutaj między innymi gra hi-
storyczna na terenie d. opactwa benedyktynek oraz gra miejska, po 
całym mieście. Uczestnicy skorzystali także z oferty Miejskiej Biblioteki 
Publicznej. Co wieczór odbywały się zaś wieczory integracyjne - ważny 
element wymiany młodzieży miast partnerskich. Organizatorem wy-
poczynku był Wydział Edukacji i Kultury Fizycznej Urzędu Miasta Jaro-
sławia. Podobne wymiany odbywają się także z Michalovcami (Słowa-
cja) i Vyskovem (Czechy). 

Konrad Sawiński

Międzynarodowy 
letni obóz miast 
partnerskich  
na Słowacji
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5 sierpnia zapraszamy do 
skorzystania z kolejnych, bez-
płatnych badań medycznych 
w ramach akcji „Ulica zdrowia”! 
Tym razem po raz pierwszy – oprócz 
standardowego pakietu - będą prowadzone 
badania okulistyczne oraz cytologiczne. Przedsięwzięcie jest 
częścią programu „Bezpieczny Jarosław” i przyciągnęło do tej 
pory już ok. 1400 osób.

Program „Ulica zdrowia" co miesiąc od 1 kwietnia br. oferu-
je pakiet bezpłatnych badań medycznych skierowanych do 
wszystkich, nie tylko mieszkańców miasta. 5 sierpnia w godz. 

10.00-13.00 po raz kolejny zapraszamy na ul. Grodzką i Rynek. Poza 
standardowymi badaniami: słuchu, stóp, poziomu glukozy we krwi 
oraz ciśnienia tętniczego krwi, będzie okazja do skorzystania z ba-
dań okulistycznych i cytologicznych. W związku z tym w przedsię-
wzięciu pierwszy raz weźmie udział Stowarzyszenie AMD z War-
szawy, którego przedstawiciele za pomocą najnowszej cyfrowej 
aparatury do badań okulistycznych, będą wykonywać zdjęcie ko-
lorowe dna oka pozwalające wykryć groźne dla widzenia choroby 
oczu, zmiany cukrzycowe itp. W trakcie badań będzie możliwość 
uzyskania porady u lekarza specjalisty. Dodatkowo w tym dniu, 
na jarosławskim rynku pojawi się nie tylko Mobilny Punkt Pobo-
ru Krwi, ale dzięki wsparciu Fundacji „SOS Życie" z Mielca, po raz 
pierwszy CYTOMAMMOBUS. Zachęcamy zatem kobiety w wieku 
25-59 lat do skorzystania z bezpłatnych badań cytologicznych, któ-
re będą wykonywane przez cztery dni od 5 do 8 sierpnia. Badanie 
trwa zaledwie kilka minut i jest bezbolesne! 
Poza sierpniowymi badaniami, w tym roku przed nami jeszcze dwa 
terminy przedsięwzięcia „Ulicy zdrowia": 2 września i 7 paździer-
nika. Do tej pory z bezpłatnych badań skorzystało już blisko 1400 
osób, a największym zainteresowaniem cieszyły się te, przeprowa-
dzone w maju (427 osób). Zachęcamy do bezpłatnego kontrolowa-
nia stanu zdrowia i odwiedzenia punktów „Ulicy zdrowia" na ul. 
Grodzkiej i Rynku!

Małgorzata Młynarska

To kolejna akcja prowadzona w ramach programu „Bezpiecz-
ny Jarosław”. Przez kilka upalnych dni lipcowych (15-17.07), 
w godz. 10.00-12.00, na ul. Grodzkiej, każdy spragniony prze-
chodzień mógł ochłodzić się szklanką wody oraz zmierzyć ci-
śnienie tętnicze krwi. 

Akcja realizowana jest w okresach, gdy temperatura po-
wietrza w trzech kolejnych dniach przekroczy 300C. 
Przedsięwzięcie koordynuje Wydział Bezpieczeństwa  

i Zarządzania Kryzysowego. W akcję włączyli się: Centrum Opie-
ki Medycznej w Jarosławiu, oraz Związek Strzelecki „STRZELEC" 
w Jarosławiu.                                                            Małgorzata Młynarska

Więcej bezpłatnych badań

Dla przypomnienia: do tej pory w ramach „Ulicy  
zdrowia” zostało wykonanych blisko 1400 badań:  
1 lipca skorzystało z nich 333 osoby, 
3 czerwca - 300 osób,
6 maja - 427 osób (największe zainteresowanie), 
1 kwietnia - ponad 300 osób (początek akcji).

„Szklanka wody  
w upalny dzień "
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W połowie czerwca zakończyła się ko-
lejna edycja międzyszkolnego turnie-
ju, organizowanego w ramach progra-
mu „Pierwsza pomoc - ratownicy są 
wśród nas". Przedsięwzięcie realizo-
wane jest od siedmiu lat. W tym roku 
najwyższe miejsca zajęły drużyny ze 
Szkół Podstawowych nr 4 i 11 oraz Pu-
blicznego Gimnazjum nr 1. 

Od 2007 r. Urząd Miasta Jarosła-
wia realizuje program „Pierwsza 
pomoc - ratownicy są wśród nas", 

skierowany do uczniów szkół podstawo-
wych i gimnazjalistów. 12 czerwca w jego 
ramach na jarosławskim rynku został zor-
ganizowany międzyszkolny turniej wie-
dzy i umiejętności udzielania pierwszej 
pomocy przedmedycznej. W zawodach 
wystartowało 13 trzyosobowych drużyn w dwóch kategoriach 
wiekowych. 7 ekip reprezentowało szkoły podstawowe, nato-
miast 6 gimnazjalne. Turniej podzielono na dwie części. 30 maja 
zorganizowano test teoretyczny w sali narad Urzędu Miasta, a 
część praktyczna miała miejsce 12 czerwca. Zawodnicy musieli 
się zmierzyć z trzema zainscenizowanymi sytuacjami wymaga-
jącymi udzielenia pierwszej pomocy poszkodowanym osobom. 
W rolę pozorantów („ofiar" nieszczęśliwych wypadków) wcielili 
się członkowie Jednostki Strzeleckiej „Strzelec". O zwycięstwie 
decydowała łączna suma punktów uzyskanych na teście oraz 
w trakcie zawodów praktycznych. Do wyłonienia najlepszych w 
kategorii szkół podstawowych konieczne było przeprowadzenie  
dogrywki. Ostatecznie zwycięzcami turnieju w kategorii „szkoły 
podstawowe" zostały ex-aequo Szkoła Podstawowa Nr 4 i Szko-
ła Podstawowa Nr 11. II miejsce zajęła Szkoła Podstawowa nr 

„pierwsza pomoc  
- ratownicy są wśród nas"

10, III miejsca nie przyznano. W kategorii „gimnazja" I miejsce 
zdobyła drużyna Publicznego Gimnazjum Nr 1, II miejsce zajęły 
ex-aequo drużyna z Publicznego Gimnazjum Nr 4 i Prywatnego 
Gimnazjum Sióstr Niepokalanek, III miejsca również nie przyzna-
no.  W imieniu burmistrza Andrzeja Wyczawskiego, zwycięzcom 
turnieju atrakcyjne nagrody rzeczowe wręczyli sekretarz miasta 
Jan Biłas oraz Lesław Strohbach - naczelnik Wydziału Bezpieczeń-
stwa i Zarządzania Kryzysowego. Niespodzianką dla zwycięskich 
drużyn była specjalna nagroda ufundowana przez Aeroklub Ziemi 
Jarosławskiej. Certyfikaty upoważniające do darmowych przelo-
tów szybowcem wręczył prezes AZJ, Zenon Wajda. 

KLASYFIKACJA 
W kategorii „szkoły podstawowe" 
I miejsce  ex-aequo: Szkoła Podstawowa Nr 4 w Jarosławiu (skład: 
Aleksandra Wydrzyńska, Oliwia Bukowy, Mateusz Ryska, rezerwo-
wy Marcelin Tutka. Opieka: Aneta Kisiel i Marzena Polaszek) oraz 
Szkoła Podstawowa Nr 11 w Jarosławiu (skład: Klaudia Kornakie-
wicz, Oliwia Wywrót, Wiktoria Smorąg. Opieka: Marek Ataman). 
II miejsce - Szkoła Podstawowa Nr 10 w Jarosławiu (skład: Julia 
Krysiak, Joanna Gilowska, Dominika Zabłocka. Opieka: Natasza 
Mokrzycka). 
W kategorii „szkoły gimnazjalne" 
I miejsce  - Publiczne Gimnazjum Nr 1 w Jarosławiu (skład: Marta 
Figiela, Sławomir Turczyn, Kamil Kołodziej. Opieka: Jadwiga Poli-
szak). 
II miejsce  ex-aequo: Publiczne Gimnazjum Nr 4 (skład: Paulina 
Szwajczak, Jolanta Krupa, Gabriela Wyszyńska. Opieka: Jan Pacu-
ła) oraz Prywatne Gimnazjum Sióstr Niepokalanek w Jarosławiu 
(skład: Aleksandra Gilarska, Aleksandra Gołąb, Anna Matrejek. 
Opieka: siostra Jolanta Zakrzewska). 

Współorganizatorami przedsięwzięcia były: Centrum Opieki Me-
dycznej w Jarosławiu - Pogotowie Ratunkowe, Komenda Powiato-
wa Policji w Jarosławiu, Komenda Powiatowa Państwowej Straży 
Pożarnej w Jarosławiu.  
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11 czerwca flisacy z Bractwa Flisackiego pw. św. Barba-
ry wypłynęli z Jarosławia do Ulanowa. Odbyły się tam 
Ogólnopolskie Dni Flisactwa. Na przystani przy moście, 
udzielono im błogosławieństwa. Spotkali się z nimi rów-
nież gospodarze Jarosławia.

Przed spływem, przez kilka dni nad brzegiem Sanu budowali 
tratwy. W końcu przyszedł czas, by flisacy popłynęli „Szla-
kiem Błękitnego Sanu” z Jarosławia do Ulanowa, gdzie w 

dniach 14-15 czerwca odbyły się Ogólnopolskie Dni Flisactwa. Za-
nim odpłynęli otrzymali błogosławieństwo od swojego kapelana 
ks. prałata Józefa Lizaka. Na przystani spotkali się z nimi burmistrz 
Andrzej Wyczawski, zastępca burmistrza Bogdan Wołoszyn oraz 
Stanisław Garbacz, burmistrz Ulanowa. - Dziękuję wszystkim flisa-
kom, całemu Bractwu Flisackiemu, za ten ogromny trud, za pasję, 
za to, że cały czas kultywujecie tak wspaniała tradycję - mówił bur-
mistrz Andrzej Wyczawski. 

Monika Polita

27 czerwca 2014 roku był ostatnim dniem nauki dla 
uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponad-
gimnazjalnych. Zaczęły się długo wyczekiwane wakacje, 
a wraz z nimi letnie pokusy i – niestety – zagrożenia…

Zmianie uległ tryb zajęć dzieci i młodzieży, a większa część 
wolnego czasu oraz pogoda zachęcają do przebywania poza 
miejscem zamieszkania. Wiąże się to ze skalą i rodzajem 

mogących wystąpić zagrożeń. Jest to często związanych z faktem 
zmniejszonego nadzoru nad dziećmi i młodzieżą ze strony osób 

Bezpieczne  
wakacje 2014

dorosłych w tym okresie. W związku z tym funkcjonariusze Straży 
Miejskiej i Komendy Powiatowej Policji  w Jarosławiu w ramach 
programu „Bezpieczne Wakacje  2014", zintensyfikowali działa-
nia w zakresie przeciwdziałania zagrożeniom oraz zapewnienia 
młodym ludziom bezpiecznego wypoczynku w okresie wakacji w 
Jarosławiu. W celu omówienia niezbędnych przedsięwzięć i koor-
dynacji  działań w okresie wakacyjnym, 10 czerwca br. w gabinecie 
burmistrza miasta Andrzeja Wyczawskiego  odbyło się spotkanie  
poświęcone temu zagadnieniu. Uczestniczyli w nim przedstawi-
ciele Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, Miejskiego Ośrodka 
Kultury,  Komendy Powiatowej Policji, Państwowej Straży Pożarnej, 
Straży Miejskiej, wydziałów Edukacji i Kultury Fizycznej oraz Bez-
pieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta Jarosławia. 
W jego trakcie omówione zostały wszystkie kwestie związane z 
organizacją czasu wolnego dla najmłodszych oraz zapewnieniem 
bezpieczeństwa  dzieciom  i młodzieży spędzającym tegoroczne  
wakacje w Jarosławiu. 

Katarzyna Gdyk

„Szlakiem Błękitnego Sanu” 

Do 11 czerwca jarosławianie mogli obserwować 
budowę tratwy w obozie flisackim, który kilka dni 
wcześniej rozbił się przy moście nad Sanem. Atrak-
cją był zorganizowany przez flisaków rejs galarem 
po Sanie, którym płynął m.in. gospodarz miasta.

Spływ zorganizowało Bractwo Flisackie pw. św. Barbary w Ulano-
wie. Zbudowana w Jarosławiu tratwa przypominała te, którymi 

dawniej spławiano drewno. Do jej przygotowania zużyto kilka-
dziesiąt kubików drewna. Flisacy z Jarosławia wypłynęli 11 czerw-
ca. Kilkukrotnie zatrzymywali się. Na każdym postoju można było 
wziąć udział w spływach galarami oraz spotkać się z flisakami. Taką 
możliwość miał m.in. burmistrz Andrzej Wyczawski, który 8 czerw-
ca płynął galarem po Sanie.

Monika Polita

Flisacki spływ
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17. Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego Jarosław 2014 
za nami. Impreza organizowana przez Szkołę Tańca „TAKT”  
i Urząd Miasta Jarosławia przyciąga co roku pary z różnych 
miast Polski. Wydarzeniu patronuje burmistrz Andrzej Wy-
czawski.

22 czerwca br. hala sportowa MOSiR zamieniła się w parkiet tanecz-
ny, na którym występowali reprezentanci klubów m.in. z Tarno-

wa, Tarnobrzega, Zamościa, Krosna, Mielca, Stalowej Woli, Przemyśla  
i oczywiście Jarosławia. Pary rywalizowały o najwyższe podium w kil-
ku kategoriach wiekowych. Można im było dopingować już od godzin 
przedpołudniowych, a gala finałowa rozpoczęła się o godz. 17.00. Wła-
śnie wieczorne występy obejrzeli m.in. burmistrz Andrzej Wyczawski, 
jego zastępca Bogdan Wołoszyn oraz naczelnik Wydziału Kultury, Tury-
styki i Promocji Miasta, Joanna Mordarska. Gospodarzowi miasta został 
zadedykowany pierwszy taniec finałowy - walc wiedeński. W końcowej 

Najlepsi tancerze XVII turnieju

klasyfikacji najwyższą lokatę jaką zajęli zawodnicy z jarosławskiej Szko-
ły Tańca TAKT było II miejsce dwóch par: Jakuba Czahura i Kelly Jabłoń-
skiej (kat. 14-15 lat, klasa: F, styl: kombinacja 6T) oraz Jakuba Juchy  
i Kariny Falda (kat. 14-15 lat, klasa: C, styl: latin), którzy zdobyli też V 
miejsce w stylu standard. IV i V miejsce przypadło również zawodni-
kom z TAKT Jarosław w kat. powyżej 15 lat: Martynie Pałys i Markowi 
Bereska oraz Roksanie Słaby i Mateuszowi Strączkowskiemu (klasa: D, 
styl: kombinacja 8T), a III miejsce w kategorii 14-15 lat (klasa E) zajęli 
Karolina Bogacz i Kacper Stadnik. Nagrody i dyplomy finalistom wrę-
czyli burmistrz Andrzej Wyczawski oraz jego zastępca Bogdan Woło-
szyn. Zawodnikom gratulowała również główna organizatorka Turnieju 
Marzena Przytocka, prowadząca Szkołę Tańca TAKT w Jarosławiu. Tur-
niej prowadziła Ada Wantuch z Krakowa, a sędziowali: Dariusz Dragan 
(sędzia główny) i Grzegorz Gargula z Krakowa, Adam Berkowicz z Jasła, 
Jacek Jelinek z Lublina oraz Piotr Kwaśniak z Rzeszowa. 

Małgorzata Młynarska

Od 2009 r. przy Miejskim Ośrodku Kultury w Jarosławiu działa 
Szkoła Rysowania i Malowania. Uczęszczające do niej osoby 
ćwiczą swój warsztat pod okiem artysty plastyka Damiana 
Waliczka i osiągają sukcesy w konkursach ogólnopolskich. 
Ostatnio, II nagrodę w XVI edycji Międzywojewódzkiej Wy-
stawy Akwareli im. Mariana Strońskiego „Ściana Wschodnia” 
zdobyła Elżbieta Borusowska. 

XVI Międzywojewódzka Wystawa Akwareli im. Mariana Strońskie-
go „Ściana Wschodnia", jest jedną z ważniejszych organizowanych 

przez Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie. Otwierana jest już od 
1999 roku, co roku w czerwcu, miesiącu śmierci patrona - wybitnego 
artysty malarza. Głównym celem wystawy jest propagowanie piękna 
tzw. „Małych Ojczyzn". Dlatego wśród tematów pojawiają się najczę-
ściej krajobrazy miejskie i wiejskie regionów, geograficznie położonych 
przy wschodniej granicy Polski. Na tegoroczną edycję wpłynęło aż 109 
prac 40 autorów - profesjonalistów oraz amatorów. Spośród nich ko-
misja wybrała 60 najlepszych, prezentowanych w rzeszowskim WDK  
w dniach 14-27 czerwca br. Wśród laureatów znalazła się Elżbieta Bo-
rusowska, reprezentantka Szkoły Rysowania i Malowania działającej 
przy MOK w Jarosławiu. Zdobyła II nagrodę, a osiągnięcie jest tym 
większe, że jej cykl prac: „Jarosław miasto snów-studnia I",  „Jaro-
sław miasto snów - rynek nocą II", „Św. Nepomucen Kapliczka - Jaro-

Laureatka ze Szkoły  
Rysowania i Malowania 

sław"  znalazł się wśród innych akwareli uznanych artystów. Twórczość 
Pani Elżbiety została doceniona znacznie wcześniej m.in. na VI Regio-
nalnym Przeglądzie Plastyki Nieprofesjonalnej w Przemyślu, gdzie zdo-
była I nagrodę w dziedzinie malarstwa. Szkoła Rysowania i Malowania 
działa przy MOK w Jarosławiu od 2009 roku. Powstała z inicjatywy Zofii 
Kolasy, głównego instruktora MOK. Szkołę od początku prowadzi arty-
sta plastyk Damian Waliczek, a obecnie uczęszcza do niej kilkanaście 
osób. 

Małgorzata Młynarska
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„Wielokulturowość” to 
motyw przewodni tego-
rocznych, jubileuszowych 
Warsztatów Artystycznych 
Jarosław 2014, które za-
kończyły się 24 lipca. Efekt 
tygodniowej pracy studen-
tów z Łodzi, uczniów i ab-
solwentów jarosławskie-
go „Plastyka” oraz, po raz 
pierwszy, znanych rysow-
ników i karykaturzystów 
można oglądać na wysta-
wie plenerowej przed Ra-
tuszem i w holu Centrum 
Kultury i Promocji. Wy-
darzeniu patronował Bur-
mistrz Miasta Jarosławia. 

Warsztaty Artystyczne organizowane przez Zespół Szkół Pla-
stycznych w Jarosławiu mają już 10 lat. Od początku towa-
rzyszy im Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa Telewizyjna 

i Teatralną w Łodzi, a współpracą wspierają Urząd Miasta Jarosławia 
oraz Centrum Kultury i Promocji. W tym roku tematem jubileuszo-
wej edycji była szeroko pojęta „Wielokulturowość", która pojawiła się  
w filmach i animacjach przygotowanych przez studentów PWSTViT  
z Łodzi, malarstwie uczniów i absolwentów ZSP oraz, po raz pierwszy, 
rysunkach satyrycznych i komiksach znanych karykaturzystów i rysow-
ników SPAK: Henryka Cebuli, Jarosława Wojtasińskiego, Andrzeja Ter-
leckiego, Ryszarda Kudziana, Pawła Kuczyńskiego, Bartłomieja Belnia-
ka, Dariusza Pietrzaka, Michała Graczyka i Marka Gliwy.
Efekty tygodniowej pracy grupy 35-osobowej,mogliśmy obejrzeć 24 
lipca w Kinie IKAR - podczas projekcji filmu, przed Ratuszem - na eks-
pozycji plenerowej rystunku satyrycznego oraz w Centrum Kultury  
i Promocji - na wystawie malarstwa. Komisarzem warsztatów był Hen-
ryk Cebula, a patronat honorowy nad wydarzeniem sprawował Bur-
mistrz MIasta Jarosławia.

Małgorzata Młynarska

X warsztaty artystyczne jarosław 2014

Do 18 lipca, przed głównym wejściem do Ratusza można było 
oglądać wystawę plenerową „Jarosław w szkicach archiwal-
nych i malarstwie współczesnym uczniów Zespołu Szkół Pla-
stycznych im. Stanisława Wyspiańskiego”. To druga ekspozycja 
w przestrzeni Starego Miasta przygotowana wspólnie przez 
Centrum Kultury i Promocji oraz jarosławski „Plastyk”. Tuż przed Dniami Jarosławia, w przestrzeni miejskiej pojawiła się 

kolejna wystawa plenerowa, tym razem pokazująca nasze miasto  
w szkicach absolwentów jarosławskiego „Plastyka" z lat 50. i 60. oraz 

współczesnym malarstwie uczniów ZSP. To pomysł realizowany wspólnie 
przez Zespół Szkół Plastycznych im. Stanisława Wyspiańskiego oraz Cen-
trum Kultury i Promocji. W tym roku przez Ratuszem mogliśmy już oglądać 
kilkanaście  prac uczniów - efekt wiosennego pleneru pn. „Wokół Starego 
Miasta", a następnym tematem ekspozycji jest wielokulturowość. - Po X 
Warsztatach Artystycznych, które zakończyły się 24 lipca br., przed Urzędem 
Miasta zostały zaprezentowane rysunki i powstałe właśnie podczas jubile-
uszowych spotkań artystycznych. Nie może zabraknie również prac malar-
skich, wyeksponowanych w holu Centrum Kultury i Promocji - informuje 
Henryk Cebula, kierownik sekcji plastycznej ZSP. 

Małgorzata Młynarska

Przed Ratuszem 
szkice z lat 50. i 60.
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Tuż po zakończeniu roku szkolnego rozpoczął się remont sali 
wystawowej Zespołu Szkół Plastycznych w dawnej Synagodze, 
gdzie co roku prezentowany jest dorobek uczniów i absolwen-
tów jarosławkiego „Plastyka”, czy organizowane są ogólno-
polskie wystawy pokonkursowe. Ostatnią ekspozycją jeszcze  
w starej scenerii były roczne dokonania przyszłych absolwen-
tów ZSP: malarstwo, rysunek, grafika, fotografia, rzeźba, cera-
mika, a na najwyższym piętrze, w Pracowni Wyrobów Unika-
towych   misterne prace m.in. na tkaninie. Otwarcie wystawy 
odbyło się 18 czerwca br. 

ZSP: wystawa  
końcoworoczna

Dzień Dziecka to najmilsze święto w kalendarzu. Na te chwile 
maluchy czekają przez cały rok. 1 czerwca w hali sportowej 
MOSiR zorganizowano moc atrakcji dla dzieciaków, dzięki któ-
rym szaleństwu nie było końca. Organizatorem imprezy był 
Burmistrz Miasta Jarosławia. 

Z powodu niesprzyjającej pogody impreza odbyła się w hali spor-
towej, co w żaden sposób nie popsuło nastrojów. To był dzień 
wszystkich dzieci, dla nich zorganizowano różnorodne atrakcje. 

Najmłodsi mogli spróbować swoich sił w przeciąganiu liny, biegu w 
trzyosobowych spodniach czy skokach w workach. Odbyły się również 
inne zabawy sprawnościowe m.in. rzut do celu czy kręcenie hula-hop. 
Ale nie o podium walczyły dzieci, najważniejszy był ich uśmiech, a tego 
w tym dniu nie brakowało. Maluchy z pięknie pomalowanymi buzia-
mi mogły się wyskakać na dmuchanych placach zabaw, wziąć udział 
w warsztatach balonowych czy spróbować waty cukrowej. Na scenie 
swoje umiejętności wokalne oraz taneczne zaprezentowały przedszko-
laki oraz uczniowie szkół podstawowych. Gdyby atrakcji było mało, każ-
dy mógł wziąć udział w loterii fantowej, w której „każdy los wygrywał". 
Tak więc dzieci nie tylko mogły się wybawić, ale też wrócić do domu 
z prezentem. Nagrody otrzymały również przedszkolaki z przedszkola 

Dzień Dziecka  
pełen atrakcji

nr 1, 4, 8, 9 i nr 10, wyróżnione w konkursie plastycznym „Moja rodzi-
na". Nagrody dla najmłodszych wręczył burmistrz Andrzej Wyczawski. 
W wielkim finale dzieciaki razem z burmistrzem zaśpiewały piosenkę 
„Dłonie", Majki Jeżowskiej, a za nimi każdy w hali nucił tekst „Na raz, 
na dwa. Świat za uszy dziś złap...". Wszystkie zorganizowane w tym 
dniu atrakcje cieszyły się ogromnym zainteresowaniem. W tym dniu 
na specjalne atrakcje zapraszała również Miejska Biblioteka Publiczna, 
gdzie odbył się pokaz strojów ludowych, konkurs wiedzy regionalnej, 
wycinanki i zabawy z papierem oraz projekcje bajek i baśni. Dodat-
kowo każde dziecko do lat 15 mogło skorzystać z miejskiej pływali za 
darmo, a w kinie „Ikar" zorganizowany został poranek filmowy dla naj-
młodszych. 

Monika Polita
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Kamil Zieliński z grupy Mexller wygrał 25 Wy-
ścig Solidarności i Olimpijczyków z Łodzi do Jaro-

sławia. Najlepszym kolarzom gratulował między inny-
mi burmistrz Andrzej Wyczawski. 

Zwycięzca, adept parafialnego klubu COR z Ostrowca Świętokrzy-
skiego, szczególnie dużą radość sprawił swojemu pierwszemu 
szkoleniowcowi, księdzu Zbigniewowi Kuras, który oklaskiwał go z 

trybun. Na tej samej trybunie w Jarosławiu brawa bił także Piotr Duda, przewod-
niczący NSZZ „Solidarność”, który przyjechał na Podkarpacie uczcić jubileusz wyści-

gu oraz burmistrz Andrzej Wyczawski. Etap do Jarosławia wygrał Maciek Morajko, który 
wraz z Adamem Stachowiakiem uzyskał cztery sekundy przewagi nad zasadniczą grupą. 
Po raz pierwszy od lat wszystkie etapy Wyścigu Solidarności i Olimpijczyków wygrali pol-
scy kolarze. W klasyfikacji generalnej za Zielińskim uplasowali się Włosi z Idei: Mirko Te-
deschi i Ballerini. Tuż przed „dorosłymi kolarzami" na jarosławskim rynku zaprezentowa-
li się najmłodsi entuzjaści tej dyscypliny sportu w mini wyścigu, który odbywał się wokół 
Ratusza. Wyniki 5. etapu, Strzyżów - Jarosław (144 km): 1. Maciej Morajko (Polska/CCC 
Polsat Polkowice) - 3:26.20; 2. Adam Stachowiak (Polska/BDC Marcpol) strata 2 s; 3. Da-
vide Ballerini (Włochy/Team Idea); 4. Grzegorz Stępniak (Polska/CCC Polsat Polkowice); 
5. Bartłomiej Matysiak (Polska/CCC Polsat Polkowice); 6. Matteo Collodel (Włochy/Team 
Idea) wszyscy 4 s. Klasyfikacja końcowa:  1. Kamil Zieliński (Polska/Mexller) - 16:17.53; 
2. Mirko Tedeschi (Włochy/Team Idea) 6 s straty; 3. Ballerini 9 s; 4. Kamil Gradek (Pol-
ska/BDC MarcPol) 10 s; 5. Paweł Bernas (Polska/BDC MarcPol) 12 s; 6. Stachowiak 14 s. 
                                                                                                                                         Tomasz Strzębała

finisz wyścigu  
w jarosławiu
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7 czerwca br., 130 biegaczy wystartowało w 
I Mini Maratonie Benedyktyńskim. Ponad 
4 - kilometrowa trasa prowadziła ulicami 
miasta - z jarosławskiego rynku, do mety  
w dawnym opactwie ss. benedyktynek. 
Wydarzeniu współorganizowanemu przez 
Urząd Miasta Jarosławia towarzyszyło ha-
sło „Biegnij razem z nami”. 

W gronie mini-maratończyków znaj-
dowali się gimnazjaliści, uczniowie 
szkół ponadgimnazjalnych, nauczy-

ciele, przedstawiciele instytucji i organizacji 
oraz osoby prywatne. Zawodnicy byli nie tylko 
z powiatu jarosławskiego, ale również Prze-
worska, Niska, Grodziska Dolnego, Łańcuta, czy 
Rzeszowa. Najszybciej na mecie - usytuowanej 
tuż za bramą do dawnego opactwa ss. bene-
dyktynek - pojawił się Maciej Tomaszewski z 
I LO w Jarosławiu. Z czasem 14 min. 42 sek. 
stanął na najwyższym podium. Zwycięzca tylko 
o 1 sekundę wyprzedził zdobywcę drugiej lokaty Piotra Chmaja 
z ZS Mechanicznych w Rzeszowie. III miejsce zajął Jacek Kuźniar 
z Pruchnika (15 min. 23 s.). Wśród pań najlepsza była Dominika 
Lotycz z I LO w Jarosławiu (19 min. 11 sek.). Najliczniejszą gru-
pę wśród uczniów startujących w mini-maratonie stanowili gim-
nazjaliści z Wólki Pełkińskiej. Wszyscy uczestnicy biegu otrzymali 
pamiątkowe medale i dyplomy, a zwycięzcy atrakcyjne nagrody. 
Celem imprezy była popularyzacja biegania, jako najbardziej po-

Mini maraton ulicami miasta

29 czerwca, już po raz drugi odbył się Maraton Benedyktyński na trasie z Przemyśla  
do Jarosławia. Podobnie jak przed rokiem imprezie towarzyszyła akcja charytatywna. Tym razem zbierano środki 

na pomoc dla 27-letniego 
Grzegorza, mieszkańca 

Łańcuta, który od wielu lat zma-
ga się z neurogenną osteoartro-
patią Charcota. Z tego powodu 
amputowano mu nogę. Każdego 
dnia mężczyźnie zanika mięsień 
czworogłowy w kikucie. Można 
to powstrzymać, ale potrzebna 
jest nowa proteza podudzia za 80 
tys. zł. Cała akcja ma potrwać aż 
do 13 września i zakończyć się na 
Półmaratonie Benedyktyńskim. 
Nagrody dla najlepszych biegaczy, 
w imieniu burmistrza Andrzeja 
Wyczawskiego wręczał zastępca 
burmistrza Bogdan Wołoszyn, 
który pogratulował wszystkim za-
wodnikom i życzył powodzenia w 
kolejnych startach. Pierwsze pięć 
miejsc w kat. open mężczyzn: 1. 
Grzegorz Czyż (Wierzchosławi-
ce) - 2:47:50; 2. Robert Preisner 
(Przemyśl) - 2:55:51; 3. Łukasz 

Kutryn (Biszcza) - 3:02:51; 4. Grzegorz Fedak (Sanok) - 3:03:42; 5. Rado-
sław Wilk (Przemyśl) - 3:13:08.Pierwsze pięć miejsc w kat. open kobiet: 1. 
Marta Oronowicz (Munina) - 4:08:43; 2. Agnieszka Kwasek (Samoborzec) 
- 4:18:24; 3. Joanna Dolecka (Jarosław) - 4:21:07; 4. Joanna Bącal (Gać) - 
4:30:16; 5. Monika Gielżyńska-Wyw (Przemyśl) - 4:36:10.

  Tomasz Strzębała

wszechnej formy aktywności fizycznej, nauka zachowań fair play, 
budowanie idei pięknego współzawodnictwa przede wszystkim 
wśród dzieci i młodzieży, a także promocja miasta, powiatu i re-
gionu. Głównym organizatorem biegu był Ośrodek Kultury i For-
macji Chrześcijańskiej im. Służebnicy Bożej Anny Jenke w Jarosła-
wiu, przy współpracy nieformalnej Jarosławskiej Grupy Biegowej 
„Sokół". W organizację imprezy włączył się również Urząd Miasta 
Jarosławia. 

Małgorzata Młynarska

II Maraton 
Benedyktyński
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Nagrodzeni za sportowe osiągnięcia

18 czerwca br. w sali lustrzanej Centrum Kultury i Promocji 
poznaliśmy młodzież oraz ich trenerów, którzy w kończącym 
się roku szkolnym 2013/2014 osiągnęli bardzo dobre wyniki 
sportowe. Oprócz statuetek i dyplomów burmistrz Andrzej 
Wyczawski wręczył również honorową odznakę „Za Zasługi 
dla Sportu Jarosławskiego”. 

Co roku, tuż przed oficjalnym zakończeniem nauki w szkołach, 
młodzież z najlepszymi wynikami sportowymi zostaje wyróżnio-
na przez Burmistrza Miasta Jarosławia. Blisko stu osobom gra-

tulowali burmistrz Andrzej Wyczawski oraz jego zastępca Bogdan Wo-
łoszyn. Wśród nagrodzonych obecny był Jacek Bronowski - nauczyciel 
SP nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi im. Adama Mickiewicza, prezes  
i trener Klubu Sportów Walki „SOKóŁ", który w uznaniu zasług dla roz-
woju sportu w Jarosławiu otrzymał honorową odznakę „Zasłużony dla 
Sportu Jarosławskiego". Wśród młodzieży najwyższe wyniki na szcze-
blu województwa podkarpackiego, w konkurencjach indywidualnych 
zdobyli uczniowie SP 4: Katarzyna Cużytek – indywidualnie podwójna 
złota medalistka (oraz brązowa medalistka w drużynie) wojewódzkich 
Igrzysk Młodzieży Szkolnej w gimnastyce oraz Krzysztof Zięba - brązo-
wy medalista  wojewódzkich  IMS w pływaniu. Ponadto nagrodzonych 
zostało 19 uczniów za wysokie wyniki w sporcie na szczeblu wojewódz-
kim lub wyższym. W Finale Wojewódzkim „Szczypiorniak na Orlikach" 
II miejsce zajęli uczniowie SP 11 - Eryka Brzyska, Oliwia Wywrót, Dag-
mara Kulpa, Nikola Połeć, Klaudia Motyka, Joanna Jabłońska, Wiktoria 
Narowska, Kinga Surmiak, Wiktoria Potoczna, Magdalena Świtalska 
i Maja Żelazny; I miejsce w Wojewódzkim Halowym Turnieju Teni-
sa Ziemnego do lat 14 zdobyła Dominika Szczotka (PG1); III miejsce  
w Drużynowych Zawodach Mistrzostwa Województwa Podkarpac-
kiego w tenisie stołowym Arkadiusz Suchy (PG1); Mistrzynią Polski  
w łucznictwie na IV Halowych Mistrzostwach Polski Młodzików została 
Jagoda Siry (PG2); I miejsce w ogólnopolskich zawodach łuczniczych 
w kat. junior młodszych zajęli uczniowie PG3, Paweł Robaczyński oraz 
Ryszard Topolnicki. Sportowe osiągnięcia mają także uczniowie SP SS. 
Niepokalanek. Anna Brzyska wywalczyła II miejsce w indywidualnych 
Mistrzostwach Podkarpacia Skrzatek w tenisie stołowym, Kinga Jaku-
bas III miejsce w indywidualnych Mistrzostwach Podkarpacie Żaczek  
w tenisie stołowym, natomiast Antoni Rejterowski III miejsce w Druży-
nowych Zawodach Mistrzostwa Województwa Podkarpackiego w teni-

sie stołowym. W gronie młodzieży z osiągnięciami sportowymi znaleźli 
się także laureaci Igrzysk Młodzieży Szkolnej oraz Gimnazjady w takich 
dyscyplinach jak: gimnastyka, wielobój gimnastyczny, pływanie, piłka 
ręczna, tenis stołowy, minikoszykówka, lekka atletyka, aerobik, tenis 
drużynowy. W klasyfikacji Miejskiego Szkolnego Związku Sportowego, 
w ramach Igrzysk Młodzieży, w rywalizacji szkół I miejsce zajęła SP nr 
4, II miejsce SP nr 11, natomiast III miejsce SP nr 5. Z kolei w Gimnazja-
dzie I miejsce przypadło PG nr 2 (kat. dziewcząt i chłopców), II miejce 
w kat. dziewcząt PG nr 1, a w kat. chłopców PG nr 1 i 5. Na podium 
znalazło się również PG nr 3, a IV miejsce zajęło PG nr 4 (kat. dziewcząt 
i chłopców), natomiast V miejsce PG nr 5 (kat. dziewcząt). Łącznie wy-
różnionych zostało ponad 70 uczniów i 9 nauczycieli. Wszystkim bur-
mistrz Andrzej Wyczawski podziękował za ciężką pracę, pogratulował  
imponujących wyników sportowych, życzył słonecznych wakacji oraz 
jeszcze większych sukcesów w przyszłym roku szkolnym. W spotkaniu 
uczestniczyli również: Bogusław Musur - przewodniczący Miejskiego 
Szkolnego Związku Sportowego w Jarosławiu, który przedstawił tego-
roczne osiągnięcia, Dariusz Tomas - wiceprzewodniczący MSZS i z-ca 
dyrektora PG nr 3, pracownicy Wydziału Edukacji i Kultury Fizycznej  
z naczelnik Magdaleną Lehnart oraz radny Mariusz Walter. Zdjęcia tak-
że w GALERII na www.jaroslaw.pl

  Małgorzata Młynarska

Ok. 100 osób zostało nagrodzonych podczas uroczystego podsumowania sportowych osiągnięć uczniów w ubiegłym roku szkolnym
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Nagrodzeni za sportowe osiągnięcia
Piłkarze JKS-u 1909 Jarosław zakończyli uda-
ny sezon 2013/2014. Z tej okazji burmistrz 
Andrzej Wyczawski wręczył prezesowi klubu 
oraz kapitanowi drużyny okolicznościowe 
grawertony z gratulacjami za zajęcie II miej-
sca w rozgrywkach III ligi. Ta miła uroczystość 
odbyła się tuż przed finałowym meczem  
o Puchar Polski na szczeblu wojewódzkim, 
który odbył się 25 czerwca. 

Mimo, że jarosławski zespół był beniamin-
kiem III ligi, to w rozgrywkach spisywał 
się rewelacyjnie i przez długi okres czasu 

przewodził ligowej stawce. Ostatecznie uplasował 
się na bardzo dobrym, II miejscu. - Gratuluję piłka-
rzom, trenerom, sztabowi medycznemu oraz wła-
dzom klubu za niesamowitą wolę walki i umiejęt-
ności. Życzę kolejnych sukcesów, niegasnącej pasji 
i jak najlepszych wyników w następnym sezonie 
ligowym - mówił burmistrz Andrzej Wyczawski, 
któremu na stadionie JKS-u towarzyszył zastępca 
Bogdan Wołoszyn. 

IKS

Gratulacje  
dla piłkarzy

7 czerwca rozegrany został Międzynarodowy Turniej Piłki Siatkowej Pracow-
ników Samorządowych. W zawodach wzięły udział cztery zespoły z miast 
partnerskich, a gospodarzem turnieju był Urząd Miasta Jarosławia. Zawody 
otworzył oficjalnie burmistrz Andrzej Wyczawski.

Międzynarodowy Turniej Piłki Siatkowej Pracowników Samorządowych zorgani-
zowany został już po raz ósmy. Impreza co roku odbywa się w innym z miast 
partnerskich. W tegorocznej edycji gospodarzem był Urząd Miasta Jarosławia. 

Do rywalizacji stanęły drużyny z: X Dzielnicy Budapesztu Köbánya (Węgry), Michaloviec 
i Svidnika (Słowacja), Vyškova (Czechy) oraz reprezentacja Urzędu Miasta Jarosławia. 
Mecze rozgrywane były w hali sportowej MOSiR na dwóch boiskach, systemem „każdy  
z każdym". Pierwsze miejsce wywalczyła ekipa z czeskiego Vyškova. Drużyna z Jarosławia 
zdobyła miejsce drugie, miejsce trzecie zajęła reprezentacja z Michaloviec. Na czwartym 
i piątym miejscu uplasowały się kolejno Svidnik i X Dzielnica Budapesztu Köbánya. Or-
ganizatorzy turnieju za najlepszego zawodnika uznali Mariana Waliga  z Michaloviec; 
najlepszym atakującym został Wiktor Warchola ze  Svidnika; najlepszy wystawiający tur-
nieju to Marek Bajdak, reprezentant Urzędu Miasta Jarosławia. Najmilszą zawodniczką  
została Małgorzata Folta również z Jarosławia. Nagrodę Fair Play otrzymał burmistrz 
Miasta Svidnik - Jan Holodniak, natomiast nagrodę specjalną otrzymała kontuzjowana 
zawodniczka z Budapesztu. Zwycięskie zespoły oraz wyróżnieni zawodnicy otrzymali  
z rąk zastępcy burmistrza Stanisława Misiąga oraz sekretarza Jana Biłasa okolicznościo-
we puchary oraz indywidualne nagrody. W przyszłym roku turniej rozegrany będzie naj-
prawdopodobniej u naszych słowackich partnerów. 

Monika Polita

II miejsce siatkarzy  
z Urzędu Miasta Jarosławia

Funkcjonariusze z czterech komend i oddzia-
łów prewencji Policji rywalizowali 21 czerwca 
w Turnieju Piłki Nożnej o Puchar Komendanta 
Powiatowego Policji w Jarosławiu. Mundurowi 
z naszego miasta zajęli III miejsce. Najlepszym 
gratulował m.in. burmistrz Andrzej Wyczawski, 
fundator nagród dla uczestników turnieju. 

Turniej Piłki Nożnej o Puchar Komendanta Po-
wiatowego Policji w Jarosławiu został rozegrany 
na stadionie miejskim. W rozgrywkach uczestni-

czyli funkcjonariusze z komend i oddziałów prewencji  
z Przeworska, Jasła, Leżajska, Jarosławia i Rzeszowa. 
Na najwyższym podium stanęli mundurowi z Przewor-
ska, II miejsce zajęli policjanci z KPP w Jaśle, a trzecią 
lokatę zdobyli funkcjonariusze z Jarosławia. Honorowy 
patronat nad wydarzeniem objął burmistrz Andrzej 
Wyczawski. Wspólnie z mł. insp. Wacławem Cząstką 
pogratulował najlepszym, wręczył puchary oraz upo-
minki. Organizatorem turnieju był Zarząd Terenowy 
Niezależnych Samorządnych Związków Zawodowych 
Policjantów w Jarosławiu. 

Małgorzata Młynarska

Walczyli o Puchar  
Komendanta Policji
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Tradycyjnie już, na akwenie wodnym Babionka odbyły się zawody wędkarskie 
z okazji Dnia Dziecka. Impreza organizowana jest przez PZW Koło Miasto Jaro-
sław, pod patronatem Burmistrza Miasta Jarosławia. 

Wędkarskie zawody  
z okazji Dnia Dziecka

W tym roku w sportowym pikniku 
wzięło udział blisko 190 dzieci, 
które rywalizowały w kilku ka-

tegoriach wiekowych. Wśród startujących 
rozlosowano wiele cennych nagród, m.in. 
telefon komórkowy i rowery. Ich fundatorem 
był także burmistrz Andrzej Wyczawski, który 
gratulował wszystkim uczestnikom. W Pikniku 
wzięły udział również dzieci z Duszpasterstwa 
Osób Niepełnosprawnych Archidiecezji Prze-
myskiej „ARKA", przy Parafii Bożego Ciała w 
Jarosławiu: Ania Sikora, Sylwia Siuta, Amelia 
Słota, Agnieszka Jurkiewicz, Ania Kot, Dariusz 

Tradycyjnie od kilkunastu lat, w czerw-
cu odbywa się turniej rekreacyjno-
sportowy „Dziś zabawa w sport, jutro 
olimpiada”. Jego celem jest populary-
zacja aktywności ruchowej wśród naj-
młodszych dzieci oraz kształtowanie 
umiejętności współzawodnictwa. 

10 czerwca w hali sportowej MOSiR,  
w ramach obchodów Dnia Dziecka, 
odbyła się impreza rekreacyjno-spor-

towa „Dziś zabawa w sport jutro olimpiada". 
Wzięły w niej udział dzieci z jarosławskich 
oddziałów przedszkolnych - tzw. „zerówek". 
W imprezie oprócz maluchów uczestniczyli 
również kibice -  koleżanki, koledzy oraz na-
uczyciele i rodzice. 
Celem imprezy jest m.in. popularyzacja ak-
tywności ruchowej wśród najmłodszych 
dzieci, kształtowanie umiejętności współ-
zawodnictwa, przygotowanie do przeżywa-
nia sukcesów i skutecznego radzenia sobie  
z porażkami. To ponadto integracja dzieci, na-
uczycieli oraz rodziców. 
Wszyscy uczestnicy zawodów byli zwycięz-
cami, nie było przegranych. Każde dziecko 
otrzymało nagrody rzeczowe oraz słodycze. 
Fundatorem nagród był burmistrz Andrzej 
Wyczawski, który objął imprezę swoim patro-
natem. W jego imieniu nagrody wręczył Jacek 
Stalski, dyrektor MOSiR. Nad sprawnym prze-
biegiem imprezy czuwała Bożena Cieślak, za-
stępca dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 11, 
zaś sędzią głównym zawodów był Marek Pio-
trowski z Wydziału Edukacji i Kultury Fizycz-
nej UM Jarosław.      

Monika Polita

Dziś zabawa 
w sport, jutro  
olimpiada

Skowroński, Dariusz Danczura, Piotr Mil, Ma-
riusz Maślanka, Jagoda Krotyrz, Magdalena 
Węgrzyn, Paulina Słota. Zwycięzcy w poszcze-
gólnych kategoriach wiekowych/Kategoria 
Dzieci do lat 11: 1. Sebastian Białowąs; 2. Da-
ria Strzębała; 3. Franek Szczepanik/Kategoria 
Niezrzeszeni - Dziewczyny 12-16 lat: 1. Alek-
sandra Sereda; 2. Kinga Wojas; 3. Agnieszka 
Walczak/Kategoria Niezrzeszeni - Chłopcy 
12-16 lat: 1. Adrian Czajło; 2. Hubert Małajko; 
3. Kacper Golik/Kategoria Zrzeszeni w PZW:1. 
Adrian Ciurko; 2. Damian Świerk; 3. Patryk 
Kłak.

Tomasz Strzębała

III ZLOT MOTOCYKLOWY
21 czerwca, w ramach III Zlotu Moto-
cyklowego Jarosław 2014, motocykliści 
z Motor Bike Drivers Team i nie tylko 
oni, licznie zjechali na rynek. Przywitał 
ich gospodarz miasta, burmistrz Andrzej 
Wyczawski. 

Jak co roku, w ciągu trzydniowej impre-
zy, na miłośników zmechanizowanych 
jednośladów czekało mnóstwo atrakcji.  

W sobotę (21 czerwca) wieczorem zagrał ze-
spół Proletaryat, a przed południem warkot 
silników można było usłyszeć na jarosławskim 
rynku. Motocyklistów przywitał burmistrz An-
drzej Wyczawski, zaprosił ich do korzystania  
z uroków miasta i okolic, m.in. z bogatej oferty 
Centrum Kultury i Promocji oraz życzył wspa-
niałej imprezy. III Zlot Motocyklowy Jarosław 
2014, po uroczystej inauguracji w Jarosławiu, 
odbywał się także w Sobiecinie. 

Małgorzata Młynarska
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Jarosławska Akademia Bezpiecznego Seniora przygotowa-
ła ciekawą propozycję dla starszych mieszkańców miasta - 
Turniej Szachowy o Puchar Burmistrza Miasta Jarosławia, 
Odbył się on 6-7 czerwca 2014 r. w Miejskiej Bibliotece Pu-
blicznej im. A. Fredry. 

Program „Jarosławska Akademia Bezpiecznego Seniora, pod pa-
tronatem burmistrza miasta Andrzeja Wyczawskiego, to nie tyl-
ko zajęcia poświęcone bezpieczeństwu starszych mieszkańców 

Już po raz XVII w heluszu odbył się charytatywny piknik  
„Z Bliźnim na Majówkę”. Tradycyjnie gośćmi honorowymi im-
prezy były osoby niepełnosprawne, pensjonariusze domów 
pomocy społecznej z całego województwa, wychowankowie 
domów dziecka i dzieci ze świetlic charytatywnych. 

Chociaż w tym roku pogoda nie dopisała, zabawa była przednia. 
Gwiazdą muzyczną pikniku był cygański zespół Don Vasyl. Mszy 
świętej przewodniczył biskup Adam Szal. Później głos zabrali za-

proszenie goście i współorganizatorzy imprezy. - Cieszę się, że znowu 
spotykamy się w Heluszu. Ta wspaniała impreza rozrasta się z roku na 
rok. Co roku widać coraz więcej  uśmiechniętych  twarzy, coraz więcej 
środowisk przyłącza się do jego organizacji. Ta impreza  - tak jak być 
powinno - łączy, a nie dzieli. Piknik to także przeżycie duchowe, dające 
siłę na kolejne dni i miesiące. Dzięki piknikowi mamy wspaniałą okazję 
do integracji - mówił burmistrz Andrzej Wyczawski, który od lat wspie-
ra tą niezwykłą inicjatywę. Pikniki w Heluszu mają charakter między-
narodowy. W tym roku był spotkaniem polsko-słowackim, dlatego nie 
zabrakło na nim przedstawicieli zza naszej południowej granicy. Wśród 
słowackich gości znalazła się między innymi delegacja ze Świdnika, 
partnerskiego miasta Jarosławia. 

Tomasz Strzębała

XVII piknik charytatywny

Jarosławia. To również inne inicjatywy zmierzające 
do zaktywizowania naszych seniorów. Stąd też po-
mysł na potyczki intelektualne, w duchu rywalizacji 
i współzawodnictwa - mówi Janusz Sobejko, za-
stępca Komendanta Straży Miejskiej w Jarosławiu. 
Przez dwa dni zawodów w Miejskiej Bibliotece 
Publicznej im. A. Fredry rywalizowali ze sobą  mi-
łośnicy królewskiej gry, a wśród uczestników byli 
nie tylko seniorzy. Zawodnicy, pod okiem sędzie-
go głównego Eugeniusza Kinasza, rozegrali łącznie 
44 partii szachowych. Najlepszym zawodnikiem 
turnieju został Marek Gadomski, II miejsce zajął 
Lucjan Bemer, natomiast III miejsce Władysław 
Kotliński. Najstarszym zawodnikiem turnieju był 
Franciszek Broszko. Klasyfikacja końcowa Turnieju 
Szachowego o Puchar Burmistrza Miasta Jarosła-
wia: 1. Marek Gadomski - 7,5 pkt; 2. Lucjan Bemer 

- 7,0 pkt; 3. Władysław Kotliński - 6,5 pkt; 4. Franciszek Broszko - 6,0 
pkt; 5. Józef Bańkowski - 6,0 pkt; 6. Ryszard Mazur - 5,0 pkt; 7. Jan 
Gierczak - 3,0 pkt; 8. Zygmunt Kaniowski - 2,0 pkt; 9. Jerzy Rajchel - 2,0 
pkt; 10. Kamil Bury - 0,0 pkt. Wszystkim zawodnikom turnieju, sędzia 
główny Eugeniusz Kinasz oraz zastępca Komendanta Straży Miejskiej 
Janusz Sobejko wręczyli dyplomy oraz drobne upominki. Natomiast 
najlepsi zawodnicy otrzymali statuetki. Organizatorzy dziękują za 
przygotowanie i przeprowadzenie turnieju Eugeniuszowi Kinaszowi 
oraz dyrektor MBP, Elżbiecie Tkacz wraz z pracownikami, za podjęcie 
się trudu sprawnej organizacji turnieju.

Małgorzata Młynarska

Zachęcamy do udziału w XIII 
Regionalnym Konkursie Re-
cytatorskim i Poetyckim im. 
Jerzego hordyńskiego, które-
go celem jest popularyzacja 

twórczości jarosławskiego poety oraz pogłębianie wiedzy  
o mieście i regionie. 

Konkurs skierowany jest do gimnazjalistów uczniów szkół po-
nadgimnazjalnych i studentów z powiatów: jarosławskiego, 
lubaczowskiego, przemyskiego i przeworskiego. Konkurs 

obejmuje kategorie: recytacja oraz twórczość własna. W kategorii 
recytacja uczestnik powinien zaprezentować dwa wybrane utwory, 
jeden autorstwa Jerzego Hordyńskiego i jeden Danuty Bielec. Nato-
miast w kategorii twórczość własna uczestnik zobowiązany jest do 
przesłania swoich tekstów (maksymalnie trzech), nie nagrodzonych 
do tej pory w tym konkursie. Zgłoszenia wraz z tekstami można wy-
syłać do 8 października 2014 r. na adres: Urząd Miasta Jarosławia, 
Wydział Edukacji i Kultury Fizycznej, Rynek 1, 37-500 Jarosław. Re-
gulamin konkursu oraz karty zgłoszeniowe dostępne są na stronie 
www.jaroslaw.pl. Konkurs recytatorski odbędzie się 17 października 
o godz. 10.00 w CKiP, a 24 października o godz. 10.00 uroczyste pod-
sumowanie konkursu. Organizatorzy:Urząd Miasta Jarosławia, SMJ, 
MBP im. Aleksandra Fredry, MOK, CKiP, Towarzystwo Literackie im. 
Adama Mickiewicza Oddział w Jarosławiu.                                                                                                          

IKS

Konkurs im. Jerzego Hordyńskiego

FO
T. 

B.
 R

YZ
NE

R



  Nr 4/2014 • Biuletyn Informacyjny Miasta Jarosławia • www.jaroslaw.pl/biuletyn40


