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Na okładce: projekt nagrodzony ex aequo I miejscem w konkursie na „Kartkę wielkanocną z motywem miasta Jarosławia 2017”. 
Praca Karoliny Zięby, uczennicy kl. VI d ze Szkoły Podstawowej nr 4 w Jarosławiu.

Wielkanocne kartki 
nagrodzone
4 kwietnia br. poznaliśmy laureatów „Konkursu plastycznego 
na kartkę wielkanocną z motywem Jarosławia 2017”. Wpłynęło
218 pięknych, kolorowych i pomysłowych prac, których 
autorami są nie tylko najmłodsi mieszkańcy miasta, ale również 
młodzież i dorośli. W sali narad Ratusza burmistrz Waldemar 
Paluch – organizator konkursu wręczył nagrody czternastu 
laureatom. Pięć projektów, które zajęły I miejsca znalazły 
się na kartkach świątecznych przygotowanych przez urząd  
i rozesłanych do partnerów w kraju i za granicą. Wszystkie prace 
trafiły na kiermasz świąteczny, a zebrane dobrowolne datki 
zostaną przekazane na pierwsze hospicjum w Jarosławiu.

Ciepłych, pełnych radosnej nadziei 
świąt Zmartwychwstania Pańskiego 
oraz zdrowia i wszelkiej pomyślności

życzy 
Redakcja „Kalejdoskopu Jarosławskiego”

Przedszkola
I miejsce - Maria Chojna, MP nr 10 

II miejsce - Dawid Wańczycki-Drąg, MP nr 8 

Montessori

III miejsce - Wiktoria Kamińska, 5 lat

Szkoły Podstawowe
I miejsce ex aequo - Igor Wilk, SP nr 11  

z Oddziałami Integracyjnymi oraz Karolina Zięba, 

SP nr 4 

II miejsce ex aequo - Ambra Mitkowski, SP nr 4 

oraz Jagoda Drozdowicz, SP nr 4 

III miejsce - Julia Budzińska, SP nr 6

Gimnazja
I miejsce - Julia Nowak, PG SS. Niepokalanek

II miejsce - Klaudia Superson, PG nr 5 w ZS  

im. Jana Pawła II

III miejsce - Wiktoria Usowicz, PG nr 3

Ponadgimnazjalna
Wyróżnienie - Natalia Kulas, Zasadnicza Szkoła 

Zawodowa przy ZSSCHiO 

Dorośli
I miejsce - Marek Gliwa

II miejsce - Katarzyna Szarek

Gratulujemy!

Szczegóły na www.jaroslaw.pl



Czyje drogi 
w mieście?

Drogi powiatowe

• Dr Władysława 
Bandurskiego

• Batalionów Chłopskich
• Gen. Józefa Bema
• Brodowicze
• Brzostków
• Cegielniana
• Hetmana Jana Karola 

Chodkiewicza
• Fryderyka Chopina
• Cmentarna
• Stefana Czarnieckiego
• Gen. Henryka 

Dąbrowskiego
• Jana Długosza
• Jana Dobrzańskiego
• Dolnoleżajska

• Flisacka
• Aleksandra Fredry
• Wojciecha Głowackiego
• Kazimierza Gottfrieda
• Grodziszczańska
• Artura Grottgera
• Prof. Adama Grucy
• Kamienna
• Jana Kasprowicza
• Jana Kilińskiego
• Konfederacka
• Królowej Jadwigi
• Tadeusza Kościuszki
• Bolesława 

Limanowskiego
• księdza Mieczysława 

Lisińskiego
• Lotników

• Lubelska
• Łazy Kostkowskie
• Jana Mączyńskiego
• Morawska
• Na Blichu
• Stefana Okrzei
• Mieczysława Orłowicza
• Ignacego Jana 

Paderewskiego
• Panieńska
• Pasieka
• Pawłosiowska
• Pełkińska (powiatowa  

i gminna)
• Piekarska
• Podzamcze
• Pogodna
• Józefa Poniatowskiego

• Racławicka
• Reformacka
• Władysława Reymonta
• Rybacka
• Lucjana Siemieńskiego
• Henryka Sienkiewicza
• Generała Władysława 

Eugeniusza Sikorskiego
• Starosanowa
• Stawki
• Stanisława 

Stojałowskiego
• Strzelecka
• Szczytniańska
• Świętego Ducha
• Romualda Traugutta
• Wilsona
• Zygmunta Zielińskiego

• Zwierzyniecka
• Żeromskiego
• Żwirowa

Drogi wojewódzkie

• Pruchnicka
• Sanowa
• Tarnowskiego
• Zamkowa
• Juliusza Słowackiego 

Drogi krajowe

Kruhel Pełkiński (krajowa 
i gminna)

Stan na dzień 15.06.2015
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Pęknięcie, ubytek, szczelina, nierówność – nieważne jak to nazwiemy,

tzw. „dziury w jezdni” są zmorą kierowców. Komu więc należy zgłosić

taki stan rzeczy? To zależy! Rozpoczynamy nowy cykl artykułów, 

w ramach którego przypominamy najważniejsze informacje  

o drogach w Jarosławiu.

Więcej o cenach i możliwości korzystania z atrakcji znajdą Państwo 
na stronie internetowej CKiP w Jarosławiu oraz pod numerem telefonu: 16 624 89 89.

Choć na terenie miasta znajduje się ponad 
130 km dróg, to jedynie nieco ponad połowa z nich 
to drogi gminne, niewiele mniej - to powiatowe, 
zaś pozostałe - to krajowe i wojewódzkie. Warto 
zatem wiedzieć, że ta klasyfikacja ma istotne 
znaczenie, gdy mówimy o opiece nad stanem 
nawierzchni czy chodników.

– Dla przeciętnego kierowcy nie jest ważne, 
czy daną drogą zarządza burmistrz, starosta 
czy władze województwa – zauważa Rafał 
Młynarski, dyrektor Wydziału Rozwoju Miasta 
i Infrastruktury Technicznej – podkreślając, że 
mało kto wie o tym, że na terenie Jarosławia 
mamy kilku zarządców dróg.

– To dość kluczowa kwestia. Na przełomie 
lutego i marca, gdy wiele nawierzchni ulic 
wymagało remontów, otrzymywaliśmy sporo 
zgłoszeń z prośbą o załatanie dziur w jezdni. Tak 
było chociażby z ulicą Poniatowskiego, która 
choć na terenie miasta, to jest drogą powiatową. 
Oznacza to, że podmiotem, który odpowiada za 

nią jest Starostwo Powiatowe w Jarosławiu a nie 
burmistrz – wyjaśnia R. Młynarski.

Dlatego przypominamy, że drogi miejskie 
podlegają burmistrzowi, powiatowe - staroście, 
a dokładniej Powiatowemu Zarządowi Dróg, 
wojewódzkie – pod Podkarpacki Zarząd Dróg  
w Rzeszowie, a krajowe – pod Generalną 
Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad.

A co zrobić, gdy zauważymy „dziurę  
w jezdni”? 

– Oczywiście należy zgłosić tzw. awarię 
do poszczególnych zarządców tych dróg. Po 
zgłoszeniu przez mieszkańca ubytku w jezdni 
należącej do Gminy Miejskiej Jarosław urzędnik 
informuje jednostkę odpowiedzialną za cząstkowe 
i bieżące naprawy dróg gminnych o potrzebie 
zabezpieczenia oraz naprawy awarii – tłumaczy 
Rafał Młynarski. Jednostką odpowiedzialną  
za naprawy jest Przedsiębiorstwo Wodociągów 
i Kanalizacji w Jarosławiu, które posiada 
niezbędne urządzenia do naprawy dróg.

– W momencie zagrożenia bezpieczeństwa, 
PWiK usuwa natychmiast zaistniałą awarię, 
natomiast mniejsze szkody naprawiane są  
w przeciągu dwóch godzin – zaznacza Andrzej 
Wysocki, prezes PWiK i dodaje, że zgłoszenia 
w soboty czy niedziele zabezpieczane 
są natychmiastowo, natomiast naprawy 
realizowane są w poniedziałek.
Kontakt do zarządców dróg:
 » krajowe – Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych 

i Autostrad O/ Rzeszów  Rejon w Jarosławiu  
z s. w Żurawicy   tel. 16 307 32 82,

 » wojewódzkie – Podkarpacki Zarząd 
Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Rejon 
Dróg Wojewódzkich w Jarosławiu  
z s. w Koniaczowie tel. 621 28 38, 16 621 09 40,

 » powiatowe – Powiatowy Zarząd Dróg  
w Jarosławiu; tel. 16 621-64-49,

 » gminne – Gmina Miejska Jarosław, Wydział 
Rozwoju Miasta i Infrastruktury Technicznej, 
Rynek 6, tel. 16 624 87 74.

Poniżej wykaz ulic, które nie należą do Gminy Miejskiej Jarosław 
(drogi powiatowe, krajowe i wojewódzkie)

ul. Poniatowskiego
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Środki na inwestycje z wypracowanej nadwyżki budżetowej zostały w tym 
roku, podobnie jak w poprzednim, podzielone równo pomiędzy wszystkie 
siedem dzielnic. Na każdą dzielnicę przeznaczono rekordową jak do 
tej pory kwotę ok. 900 000 zł. Przygotowując projekt budżetu na 2017 r. 
zwróciłem się z prośbą do Rad Dzielnic o wskazanie najpilniejszych potrzeb 
i na tej podstawie zaplanowałem inwestycje. Taka forma współpracy  
z mieszkańcami sprawia, że to w głównej mierze Państwo decydują, na co 
zostaną wydatkowane środki budżetowe. Wyjaśnienia wymaga szczególna 
sytuacja w Dzielnicy Nr 7, ponieważ tam jest najwięcej dróg powiatowych. 
Z tego względu w budżecie w dziale dotyczącym inwestowania w drogi 
gminne, wpisana była kwota niższa niż w innych dzielnicach. W zamian za 
to pojawił się dodatkowy zapis dotyczący kwoty 400 tys. jako dotacji dla 
Starostwa Powiatowego z przeznaczeniem na remont dróg powiatowych  
w tej dzielnicy. Teraz już od Starosty zależy czy wskazane przez mieszkańców 
nawierzchnie będą remontowane, a także w jakim zakresie i kiedy. 
Zasugerowałem już Radzie Dzielnicy Nr 7, by na kolejne spotkanie został 
zaproszony Starosta Jarosławski. Byłaby to doskonała okazja do zadania 
pytań dotyczących dróg podlegających Powiatowemu Zarządowi Dróg.

Zmieniona ustawa o ochronie przyrody oraz zmiany w ustawie o lasach, 
które weszły w życie 1 stycznia tego roku, częściowo znoszą obowiązek 
uzyskania zezwolenia na wycinkę drzew lub krzewów. Obecnie prywatni 
właściciele nieruchomości mogą bez zezwolenia usunąć drzewa lub krzewy 
na swoich posesjach. Nie oznacza to jednak, że wycinka to kompletna 
samowolka i  nikogo o nic nie trzeba pytać. Trzeba pamiętać, że w Polsce 
przyroda jest chroniona. Nowa ustawa nie  zwalnia z przestrzegania 
przepisów dotyczących ochrony gatunkowej. W tym zakresie nadal 
obowiązują dotychczasowe unormowania. Uzyskania zezwolenia nie 
wymaga usuwanie w terminie od 16 października do końca lutego gniazd 
ptasich z obiektów budowlanych i terenów zieleni, kiedy wynika to ze 
względów bezpieczeństwa lub względów sanitarnych. Poza wymienionymi 
przypadkami, przed usunięciem drzewa stanowiącego siedlisko 
chronionych ptaków, nadal każdorazowo trzeba  uzyskać  zezwolenie 
na wycinkę drzewa.  O zezwolenie trzeba się zwrócić do regionalnego 
dyrektora ochrony środowiska. Zieleń zabytkowa natomiast nadal jest pod 
ścisłą ochroną i nadzorem konserwatorskim. W obecnej sytuacji prawnej 
władze samorządowe nie mają podstaw do ingerencji w działania związane  
z wycinką drzew i krzewów, jeśli wykonywana jest ona na terenie prywatnym, 
tak jak np. przy ul. 3-go Maja (plac obok dawnej fabryki Gurgula).

Opracowywany przez ostatnie miesiące Program Rewitalizacji Gminy 
Miejskiej Jarosław został przyjęty w formie uchwały Rady Miasta podczas 
sesji 27 marca br. To wieloletni program działań w sferze społecznej, 
ekonomicznej, przestrzennej, środowiskowej, kulturowej i technicznej, 
zmierzający do wyprowadzenia obszarów rewitalizacji ze stanu 
kryzysu oraz stworzenia warunków do ich zrównoważonego rozwoju. 
Zdiagnozowany w naszym mieście obszar o największej koncentracji 
negatywnych zjawisk społecznych, gospodarczych, środowiskowych, 
przestrzenno-funkcjonalnych oraz technicznych znajduje się w Dzielnicy 
Nr 1. Opracowany program ma pomóc w wyjściu z sytuacji kryzysowej, 
wzmocnieniu potencjału rozwojowego nie tylko wskazanej dzielnicy, 
ale całego miasta i poprawie jakości życia mieszkańców. Program 
ułatwi sięganie po środki zewnętrzne, gdyż jego posiadanie gwarantuje 
uprzywilejowaną pozycję i dodatkową liczbę punktów w konkursach na 
dofinansowanie poszczególnych działań. 

Trwa postępowanie przetargowe na realizację II etapu budowy cmentarza 
przy ul. Szczytniańskiej. W ubiegłym roku powstały m.in. budynki w stanie 
surowym otwartym. Obecnie zakres prac zleconych przyszłemu wykonawcy 
obejmie roboty wykończeniowe wewnętrzne, posadzki, tynki, okładziny 
kartonowo-gipsowe czy z płytek, a także montaż stolarki drzwiowej 
i okiennej. Wkrótce zostanie wykonana elewacja, a także potrzebne 
instalacje gazowe, wodno-kanalizacyjne oraz elektryczne. Zakończenie 
tego etapu robót planowane jest na koniec października br. 

Czy w tegorocznym budżecie zostały uwzględnione środki 
dla dzielnic?

W mieście można zaobserwować wzmożoną wycinkę 
drzew, z czym to się wiąże?

Dużo się ostatnio mówi o rewitalizacji miasta – o co 
chodzi?

Na jakim etapie jest budowa cmentarza przy  
ul. Szczytniańskiej?

Stałe, bezpośrednie kontakty z mieszkańcami są najlepszym źródłem 
wiedzy o problemach, potrzebach i oczekiwaniach lokalnej społeczności. 
Dlatego burmistrz Waldemar Paluch traktuje je priorytetowo i daje temu 
wyraz na różne sposoby. Zacząć wypada od tego, iż w każdy wtorek 
przyjmuje zainteresowane osoby w Ratuszu w ramach umawianych 
indywidualnie wizyt. Ale z burmistrzem można się spotkać nie tylko  
w jego gabinecie. Może to mieć miejsce także w ramach serii jego otwartych 
spotkań w poszczególnych dzielnicach Jarosławia albo w trakcie roboczych 
posiedzeń organizowanych przez rady dzielnic. Te ostanie zapraszają 
burmistrza do udziału, a on chętnie przyjmuje zaproszenia i – w razie 
potrzeby - odpowiada na wszystkie pytania zgromadzonych. Należy 
wreszcie wspomnieć, z jednej strony, o tradycyjnej formie kontaktu poprzez 
korespondencję, a z drugiej, o nowoczesnej poprzez profil na portalu 
Facebook. Za pośrednictwem tego ostatniego coraz więcej mieszkańców 
przekazuje na bieżąco swoje pytania, opinie i propozycje do burmistrza czy 
miejskich instytucji. 

W tym miejscu chcemy podziękować za każdą uwagę, wskazówkę 
czy ocenę, także tę krytyczną, którą Państwo zechcą się z nami podzielić. 
Przyczyni się to z pewnością do udoskonalenia naszej pracy, a przecież 
wszystkim nam zależy na tym, aby samorząd był coraz  efektywniejszy  
w działaniu, a zarazem przyjazny wobec mieszkańców. 

Dla tych z Państwa, którzy mają utrudniony dostęp do Internetu, 
będziemy publikowali w tej rubryce odpowiedzi burmistrza na najczęściej 
zadawane pytania. Żywimy przekonanie, że i taka forma kontaktu okaże się 
przydatna.

Odpowiada burmistrz Waldemar Paluch.

Mieszkańcy pytają – 
burmistrz odpowiada
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Echa VI Dni Muzyki 
Fortepianowej 
im. Marii Turzańskiej

Robert Schumann, Stanisław Moniuszko, Franz 
Schubert, Franciszek Liszt, Fryderyk Chopin, Jan 
Sebastian Bach, Wolfgang Amadeusz Mozart, 
Niccolo Paganini, Henryk Wieniawski, Robert 
Schumann – wielkie nazwiska, ogromne talenty, 
wysokie wyzwania, którym jakby z wrodzoną 
łatwością, podołali uczestnicy VI Dni Muzyki 
Fortepianowej im. Marii Turzańskiej: Maciej Wota, 
Marianna Żołnacz, Jacek Ścibor, Paweł Węgrzyn 
oraz Jadwiga Kot-Ochał.
Gwiazdą tegorocznej edycji Festiwalu był 
światowej sławy wirtuoz skrzypiec – Maestro Vadim 
Brodski. Mistrzowi na fortepianie towarzyszył nie 

mniej utalentowany pianista – Bartłomiej Wezner. 
Podczas występu Maestro żywiołowo zawładnął 
nie tylko sceną, ale i sercami oczarowanej 
publiczności. Wirtuozeria i kunszt skrzypka 
sprawiały, że ręce same składały się do braw! 
Brodski zachwycił utworami klasycznych mistrzów 
oraz niezwykłymi aranżacjami piosenek… 
Beatlesów.
Podczas 4 dni Festiwalu, muzycy stworzyli 
niezapomnianą atmosferę obcowania z dziełami 
trudnymi, ale i niezwykle subtelnymi, zapewniając 
ucztę melomanom, miłośnikom geniuszu mistrzów 
oraz talentu wykonawców.

Organizatorzy VI Dni Muzyki Fortepianowej  
im. Marii Turzańskiej: Centrum Kultury  
i Promocji w Jarosławiu oraz Państwowa 
Szkoła Muzyczna I stopnia im. Fryderyka 
Chopina w Jarosławiu.
Wydarzenie organizowane pod Honorowym 
Patronatem Burmistrza Miasta Jarosławia 
Waldemara Palucha.
Sponsorzy: Przedsiębiorstwo Wodociągów 
i Kanalizacji w Jarosławiu Sp. z o.o., 
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej  
i Mieszkaniowej w Jarosławiu Sp. z o.o.,  
PGE Dystrybucja S. A.
Od pierwszej edycji Dni Muzyki Fortepianowej, 
Festiwal wspierają: kwiaciarnia „Kamelia” 
Małgorzaty Matusz oraz Wytwórnia Wyrobów 
Cukierniczych Macieja Kuźniarowskiego, która 
przygotowuje dla artystów słodkie upominki.
Patroni Medialni: Polskie Radio Rzeszów, GC 
Nowiny, Nowiny 24.pl, Życie Podkarpackie, 
Gazeta Jarosławska, Ekspres Jarosławski, 
Twoja TV, POD 24, Galicjusz Regionalny Serwis 
Informacyjny, Twoje Video Foto, Jarosławska 
Agencja Fotograficzna.
Prowadzenie: mgr Bogusław Pawlak 
– nauczyciel PSM I St. im. F. Chopina  
w Jarosławiu.

VI Dni Muzyki Fortepianowej im. Marii Turzańskiej przeminęły, ale duch Festiwalu wciąż rozbrzmiewa  

w murach Sali Koncertowej jarosławskiej Szkoły Muzycznej oraz na długo pozostanie w pamięci słuchaczy.

fot. Tomasz Majcher (4)
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Razem 
ukwiecajmy 
miasto

Kwiaty należą do jednych z najbardziej efektownych i, co bardzo ważne, naturalnych elementów dekoracyjnych 

miejskiej przestrzeni. Nie tylko wydobywają piękno zabytkowych obiektów czy nowoczesnych budynków, 

ale przede wszystkim poprawiają nastrój mieszkańców. Dekorowanie miasta kwiatami może być też naszym 

udziałem. W końcu, jak śpiewała Anna Jantar, „jest tylu nas, a w naszych rękach świat; słońce niech kwitnie  

w dłoniach, a ziemia tonie w kwiatach”. 

Kolorowy i pachnący rynek
„Dni Ogrodu” i „Święto Kwiatów” to 

wydarzenia, które w ubiegłym roku doskonale 
wpisały się w program Majówki, podobnie jak 
akcja „Polska w kwiatach” w bogatą ofertę Dni 
Jarosławia. Odwiedzający wówczas rynek mieli 
możliwość zakupu sadzonek, obejrzenia sprzętu 
ogrodniczego czy skorzystania z kompleksowych 
usług. Z kolei latem na przechodniów czekało 
blisko 400 sadzonek roślin sezonowych, z których 
można było stworzyć własne kompozycje  
i upiększyć nimi swój ogród, balkon, czy taras. 
Wspólną zabawę z konkursami i nagrodami 
prowadził Witold Czuksanow, gospodarz 
programu TVP1 „Rok w ogrodzie”. Poznaliśmy 
też właścicieli najpiękniejszych ogrodów, 
balkonów/tarasów i trawników – laureatów 
konkursu organizowanego przez Agroservice. 
A co w tym roku? Już tylko tygodnie dzielą nas 
od wiosennego wydarzenia i drugiej edycji 

konkursu. – Zapraszam na „Dni Ogrodu” i „Święto 
Kwiatów” oraz do udziału w konkursie. Zadbane 
ogrody, trawniki czy kwitnące balkony sprawiają, 
że miejski krajobraz staje się kolorowy i bardziej 
przyjazny. Dlatego realizując swoje ogrodnicze 
pasje lokalnie, możemy też działać globalnie – 
podkreśla Tomasz Piotrów, organizator konkursu 
skierowanego do wszystkich mieszkańców  
miasta. Szczegóły będzie można poznać 
odwiedzając rynek w dniach 28-29 kwietnia.
Ukwiecone dzielnice

Wpływ na zmianę naszego otoczenia  
i poprawę estetyki miasta mamy również my – 
mieszkańcy, a dużym wsparciem w działaniu 
są dla nas Rady Dzielnic. Taką współpracę 
chwali sobie również Burmistrz Miasta 
Jarosławia. – Dzięki kontaktowi z poszczególnymi 
Zarządami Rad możemy konsultować inwestycje  
i priorytetowe potrzeby oraz prowadzić 
bezpośrednie rozmowy na spotkaniach  

w różnych lokalizacjach miasta. Podejmowane 
są też inicjatywy, które pozwalają mieszkańcom 
decydować o wyglądzie najbliższego otoczenia. 
Dlatego serdecznie zapraszam do udziału  
w dodatkowym konkursie na „Kwitnącą Dzielnicę 
2017” – podkreśla Waldemar Paluch. 

Konkurs skierowany do siedmiu dzielnic 
miasta zapowiada się bardzo ciekawie. Po 
zgłoszeniu chęci udziału dla Zarządów zostaną 
przygotowane sadzonki roślin jednorocznych 
do odbioru na rynku końcem kwietnia, podczas 
„Dni Ogrodu” i „Święta Kwiatów”. Zadaniem 
mieszkańców będzie posadzenie otrzymanych 
roślin na wybranych przez siebie terenach – 
placach, skwerach, klombach i innych miejskich 
terenach zielonych oraz ich pielęgnacja.

Kwitnące kwiaty i ładne rośliny będą 
przyjemną ozdobą cieszącą oko przechodniów 
i spacerowiczów, a w lipcu zostaną poddane 
ocenie komisji. Będzie brana pod uwagę m.in. 

28 kwietnia 2017
6.00-10.00 – przygotowanie stoisk
10.00-12.00 – kiermasz kwiatów, konkursy 
z nagrodami na znajomość branży
12.00 – oficjalne otwarcie 
12.15-17.00 – kiermasz kwiatów, pokazy grilla  
i sprzętu ogrodniczego, konkursy z nagrodami

29 kwietnia 2017
8.00-11.00 – kiermasz kwiatów, pokazy sprzętu 
ogrodniczego i grilla, konkursy z nagrodami 
11.00-13.00 – występ orkiestry i chóru 
13.00-14.00 – przekazanie kwiatów dla Rad 
Dzielnic zgłoszonych do konkursu „Kwitnąca 
Dzielnica 2017”
15.00 – zakończenie

Dni Ogrodu i Święto Kwiatów
pomysłowość kompozycji, ogólny wyraz 
estetyczny, czy też wybór lokalizacji. Do grona 
jury został zaproszony Witold Czuksanow, 
gospodarz programu TVP1 „Rok w ogrodzie”. 
Laureatów konkursu –„Kwitnąca Dzielnica 
2017” poznamy 2 lipca, podczas Dni Jarosławia.

Szczegóły niebawem na www.jaroslaw.pl, 
www.ckip.jaroslaw.pl, profilach FB Urzędu Miasta 
Jarosławia oraz Centrum Kultury i Promocji. 
Zachęcamy do udziału!



4 mln zł na park
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Udany projekt i duże dofinansowanie
Remont parku to skomplikowana i kosztowna inwestycja. Po wielu 

latach starań uda się ją zrealizować w tej kadencji dzięki środkom 
w kwocie ponad 4 mln zł pozyskanym z Programu Współpracy 
Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020. Wraz  
z wkładem własnym z budżetu miasta wartość wszystkich prac wyniesie 
prawie 5 mln zł. – Bardzo się cieszę, że udało się wreszcie pozyskać środki na 
tak oczekiwany przez mieszkańców remont parku. Rywalizacja była ostra. 
Złożono dużo projektów. Dlatego  radość jest tym większa, że to właśnie nasze 
miasto otrzymało tak poważne dofinansowani – mówi burmistrz Waldemar 
Paluch. 

Wysoko oceniony projekt odnowy parku uwzględnia przede 
wszystkim wiele nowych nasadzeń. Z ciekawostek pojawią się rośliny 
pachnące i miododajne, a także naturalne labirynty wykrojone  
z szybko rosnących wierzb i dereni. W celu kompleksowego odnowienia 
zieleni na zabytkowym obszarze parku, usunięto – w porozumieniu  
z Podkarpackim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków – drzewa chore, 
zagrażające bezpieczeństwu.

Dzięki pozyskanym środkom powstaną nowe alejki, w tym specjalnie 
zaprojektowane np. dla potrzeb rowerzystów. Pojawi się 80 ławek, 
11 leżaków wypoczynkowych, praktyczne kosze na śmieci, stojaki 
rowerowe, a nawet luneta służąca do obserwacji zwierząt i roślin. Park 
ma być też miejscem do prowadzenia lekcji przyrody. Pomoże w tym 
duży wybór różnych tematycznych ścieżek edukacyjnych, np. „Śladami 
drzew”, „Poduchy z roślin” czy „Zapachy zaczarowanych ogrodów”, 
umożliwiających poznawanie przyrody w bezpośrednim kontakcie z nią. 
W tzw. nowej części parku powstanie eksperymentalny plac zabaw dla 
dzieci. Młodzi użytkownicy sami zaangażują się w tworzenie przestrzeni 
do zabawy. W miejscu obecnej niecki nieczynnego basenu zbudowana 
zostanie edukacyjna altana, a na terenie parku znajdziemy także specjalne 
domki dla pszczół.

Pojawią się dwie nowe fontanny, zaś ta istniejąca zostanie 
wyremontowana. Będzie też nowe ogrodzenie i oświetlenie złożone z 85 
lamp. Bezpieczeństwo w parku ma zapewniać monitoring wykorzystujący 
20 nowoczesnych kamer. 

– W przyszłości, już poza aktualnym projektem, chcemy poszerzyć 
ofertę parku o dodatkowe atrakcje - np. tężnie solankowe umożliwiające 
wdychanie niezbędnego dla zdrowia jodu. Mamy na uwadze także budynek 
restauracyjno-kawiarniany – zapowiada burmistrz Paluch. 

Partnerski Svidnik też skorzysta z dofinansowania
Dzięki udanej współpracy ze słowackim Svidnikiem, Jarosław, 

jako lider otrzyma wspomniane już ponad 4 mln zł dofinansowania,  
a partner ponad 2 mln złotych, również na remont miejskiego parku. 

Rewitalizacji będzie towarzyszyła kampania promocyjna, 
oparta na współpracy obu miast. Jej kulminacyjnym 
momentem będzie piknik, którego pierwsza cześć odbędzie się  
w odnowionym jarosławskim parku, a druga w Svidniku.

Mieszkańcy Jarosławia przez wiele lat bezskutecznie 

oczekiwali na przełom w staraniach o remont 

Parku Miejskiego. Dopiero, gdy to wyzwanie podjął 

burmistrz Waldemar Paluch, realizując tym samym 

jeden z głównych punktów swojego programu 

wyborczego „4x7”, przyszły wreszcie pożądane 

rezultaty. Dzięki projektowi pn. „Eskapady na 

Książęcym Szlaku” o wartości 5 mln zł, zabytkowa 

przestrzeń parku zostanie poddana rewitalizacji.  

80% kosztów stanowi dofinansowanie. Prace ruszą 

w tym roku. Ich ostateczny efekt będziemy mogli 

podziwiać najprawdopodobniej we wrześniu 2018 r.



O powodach powołania, celach  
i zadaniach stojących przed nowo utworzoną 
spółką – Jarosławskim Przedsiębiorstwem 
Komunalnym – opowiada Franciszek 
Gołąb, prezes Przedsiębiorstwa Gospodarki 
Komunalnej i Mieszkaniowej w Jarosławiu  
i JPK.
KJ: Czym zajmie się nowa spółka?
FG: Spółka prowadzić będzie działalność 
wyłącznie z zakresu użyteczności publicznej. 
Nie wolno jej realizować zadań komercyjnych. 
Jesteśmy po negocjacjach z Urzędem Miasta 
i ustaliliśmy, że spółka dbać będzie o miejską 
zieleń, utrzymanie placów zabaw i przegląd 
znajdujących się tam urządzeń, konserwację 
oświetlenia ulicznego oraz utrzymanie porządku 
na cmentarzach.
KJ: Jak wygląda przygotowanie JPK do pracy?
FG: Dziś spółka zatrudnia osiem osób – wszystkie 
na umowę o pracę z dobrymi warunkami 
socjalnymi. Osoby te zostały zrekrutowane na 
nowo, więc można powiedzieć, że powstały nowe 
miejsca pracy. Podjęliśmy starania o doposażenie 
spółki w nowe urządzenia, co może spowodować 
– o ile będzie taka potrzeba - dalsze zwiększenie 
zatrudnienia. Wierzymy, że nasza działalność 

będzie realizowana z pożytkiem dla miasta i jego 
mieszkańców.
KJ: Kto jest założycielem nowej spółki 
miejskiej?
FG: Spółkę do życia powołały wspólnie 
Jarosławskie Przedsiębiorstwo Gospodarki 
Komunalnej i Mieszkaniowej oraz Jarosławskie 
Towarzystwo Budownictwa Społecznego i to one 
nadzorują nowy podmiot.
Po co właściwie powstała taka spółka córka, 
skoro jej zakres działań jest w zasadzie 
zbliżony do tego, co już dziś wykonuje PGKiM?
FG: Utworzenie tej spółki uwarunkowane 
było zmianami w ustawie o zamówieniach 
publicznych. Przepisy dopuszczają dziś zlecanie 
zadań przez gminę – w naszym przypadku 
przez Urząd Miasta Jarosławia – spółkom na 
zasadach „in-house”. Warunkiem jest jednak, aby 
90% działań takiej spółki wykonywanych było  
z zakresu użyteczności publicznej. PGKiM ma 
ten współczynnik na poziomie 55%, a zatem nie 
kwalifikuje się do takiego postępowania.
Dlaczego  forma „in-house” jest dobry 
rozwiązaniem?
FG: Z punktu widzenia Urzędu Miasta oznacza to 
przede wszystkim pominięcie skomplikowanych 

i czasochłonnych procedur przetargowych. 
Przekłada się to na znacznie szybsze 
podejmowanie zadań zleconych przez Miasto, 
pełną kontrolę nad sposobem ich realizacji, 
możliwość elastycznego reagowania na bieżące 
potrzeby, a tym samym efektywniejszego 
wydatkowania środków. Ponadto jest jeszcze 
pewien niekomercyjny czynnik korzystania  
z usług takiej spółki.
Co ma Pan na myśli?
FG: Jeśli gmina zleci „swojej” spółce jakieś 
zadanie, a okaże się, że trzeba wykonać je np.  
w szerszym zakresie niż było pierwotnie ustalone, 
to nie ma jakiegoś większego problemu.  
Z podmiotem prywatnym są natomiast poważne 
trudności – tak natury formalnej, jak i finansowej. 
Nie zawsze można uwzględnić zmianę charakteru 
zadania w ramach podpisanej umowy, a poza 
tym za każde dodatkowe działanie prywatnej 
firmie trzeba dodatkowo zapłacić. Nie chodzi przy 
tym o to, żeby spółka miejska miała pracować 
„za darmo”, a raczej o to, że pracuje ona przede 
wszystkim na rzecz Miasta, a nie głównie dla 
zysku. To daje większe i swobodniejsze pole 
manewru.
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Konsekwencje reformy oświaty dla Jarosławia

Nowa spółka miejska

Reforma oświaty odbija się szerokim echem w całym kraju. Nie 
milkną głosy protestu różnych środowisk, w tym zdecydowanego 
sprzeciwu ZNP. Jedni w likwidacji gimnazjów widzą szansę na lepszą 
edukację i wychowanie, drudzy obawiają się wręcz oświatowej 
katastrofy. Jednak zarówno przeciwnicy jak i zwolennicy reformy są 
zgodni, że największe jej koszty poniosą uczniowie i nauczyciele. 

Zmiany dotyczące jarosławskich szkół zostały dokonane, zgodnie  
z wymaganą procedurą, w kilku etapach. Najpierw, na sesji Rady Miasta  
13 lutego br., jednogłośnie przyjęto uchwałę w sprawie projektu nowej sieci 
szkół. Projekt ten uzyskał następnie pozytywną opinię kuratora oświaty, 
który wniósł jednak drobne uwagi. Dopiero po ich uwzględnieniu, Rada 
Miasta na sesji 27 marca br., przy jednym głosie sprzeciwu, przyjęła uchwałę 
w finalnym kształcie. Ostatecznie przyjęte rozwiązania znajdują się w ramce.

Należy dodać, iż w marcu w Jarosławiu odbyły się także konsultacje 
społeczne w sprawie projektu zmian w sieci szkół. Wzięły w nich udział 
122 osoby, które przekazały swoją opinię drogą elektroniczną albo na 
formularzu ankiety. Zdecydowana większość głosów poparła konsultowany 
projekt. Ze szczegółowymi wynikami konsultacji można zapoznać się na 
stronie www.jaroslaw.pl w dziale aktualności oraz w Wydziale Oświaty UM 
Jarosławia, Rynek 6 pok. 24.

 » Od września powstają dwie nowe Szkoły Podstawowe Nr 1 i Nr 2 (zamiast 
Publicznych Gimnazjów Nr 1 i 2).

 » Publiczne Gimnazjum Nr 3 zostaje włączone w strukturę Szkoły 
Podstawowej Nr 6, a Publiczne Gimnazjum Nr 4 w strukturę Szkoły 
Podstawowej Nr 11 z oddziałami Integracyjnymi z siedzibą główną  
w budynku ZSO przy ul. Kraszewskiego 39. 

 » Ostatnie z pięciu gimnazjów wchodzące w skład ZSO im. Ks. Czartoryskich 

zostaje włączone do Szkoły Podstawowej Nr 5. 
 » Szkoły Podstawowe Nr 7 i 9 stają się ośmioletnimi szkołami 

podstawowymi. 
Ponadto utworzono nowe obwody szkolne, zgodnie z którymi od  

1 września 2017 r. będą przyjmowani uczniowie do klas pierwszych. 
Przez pewien czas niepokój wzbudzała możliwość administracyjnego 

przenoszenia niektórych oddziałów klas IV oraz VII (dzisiejsze klasy  III i IV) 
odpowiednio ze SP NR 4 do SP Nr 2 oraz ze SP Nr 10 do SP Nr 1. Jednak 
burmistrz Waldemar Paluch podkreśla, iż nie będzie przenoszenia całych 
oddziałów. To rodzice indywidualnie zdecydują o pozostawieniu dziecka 
w SP Nr 4 czy SP Nr 10 albo przeniesieniu go do SP Nr 1 czy SP Nr 2. Ze 
wstępnych ustaleń wynika, iż  tak w SP Nr 1, jak i w SP Nr 2 uda się utworzyć 
klasy IV oraz klasy VII.

 Przy podejmowaniu decyzji rodzice powinni brać pod uwagę 
lokalizację szkoły, ale również pamiętać o tym, iż przez dwa najbliższe lata 
w szkołach podstawowych pozostaną  uczniowie obecnych klas VI. Może 
to przejściowo utrudnić pracę szkół, zwłaszcza SP Nr 4 i SP Nr 10, które nie 
posiadają wystarczającej liczby pomieszczeń. W tych dwóch szkołach może 
okazać się niezbędna nauka na dwie zmiany. 

„Rządowa reforma oświaty realizowana jest w wielkim pośpiechu. 
Brakuje czasu na spokojne dostosowanie szkół do nowych wymogów. Rodzi 
to szereg problemów, których negatywne skutki staramy się minimalizować. 
Dlatego decyzję w sprawie przeniesienia dziecka do nowo tworzonej szkoły 
pozostawiamy rodzicom. Jestem przekonany, że będą to decyzje najlepsze  
i dla rodziców i dla dzieci.” - wyraża swoje zdanie burmistrz.

Od 14 kwietnia 2017 r. rozpocznie się rekrutacja elektroniczna do 
publicznych szkół i przedszkoli w Jarosławiu. Szczegóły: www.jaroslaw.pl   
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Rusza budowa centrum 
handlowo-kulturalnego 

przy Piekarskiej 
Wygląda na to, że prowadzone od początku kadencji rozmowy między władzami miasta  
a inwestorem przyniosły wreszcie oczekiwany efekt. W połowie marca ruszyły długo oczekiwane 
przez mieszkańców prace przy ul. Piekarskiej. Doprowadzenie do realizacji tej „zamrożonej” 

przez lata inwestycji, było jednym z priorytetów burmistrza Waldemara Palucha. 

Jarosławianie najprawdopodobniej 
już pod koniec przyszłego roku będą mogli 
korzystać z nowoczesnego kompleksu 
handlowo-kulturalnego. Niezagospodarowany 
przez wiele lat teren dawnych koszarów 
wojskowych, był powodem krytyki kierowanej 
przez mieszkańców pod adresem władz 
miasta. W samym centrum Jarosławia, zamiast 
obiecanej w 2011 r. nowoczesnej galerii, 
„straszył” zarośnięty, prowizorycznie ogrodzony 
plac. Niszczał również zabytkowy budynek  
tzw. „Małej Ujeżdżalni”. Taka sytuacja nikomu 
nie przynosiła korzyści. 

Budowa już trwa
W związku z rozpoczętą inwestycją 

niezbędne było wprowadzenie zmian  
w organizacji ruchu w pobliżu placu budowy. 
Obecnie na ul. Piekarskiej, od strony 
dawnego wjazdu na parking, ruch odbywa się 
dwukierunkowo, zaś dalsza część ulicy jest, jak 
dawniej, jednokierunkowa.

– Musimy być świadomi, że przez najbliższe 
kilkanaście miesięcy czekają nas roboty 
budowlane w centrum miasta. To oznacza 
pewne utrudnienia. Proszę o ostrożność 
zarówno przechodniów, jak i kierowców. Do prac 
porządkowych, mających zapewnić utrzymanie 
czystości wokół inwestycji, zaangażowana 
zostanie miejska spółka PGKiM – wyjaśnia 
burmistrz Waldemar Paluch.

Jak do tego doszło
We wrześniu 2011 r. przetarg na dzierżawę 

nieruchomości wycenionej już na 10  mln 
zł wygrała firma CD Locum z Warszawy. 
Miała rozpocząć inwestycję w ciągu dwóch 
lat od daty podpisania umowy. W styczniu  
2013 r. uzyskała pozwolenie na budowę 
i rozpoczęła przygotowanie placu pod 
inwestycję, a także komercjalizację obiektu. 

W dokumentacji projektowej zaproponowano 
podniesienie budynku ujeżdżalni, by wykonać 
podziemne garaże. Ambitnie zakładano, że 
zabytkowe fasady obiektu wyeksponowane 
będą w pasażu galerii oraz jako fragment 
zewnętrznej elewacji całego obiektu. Fasady 
boczne miały być wyeksponowane wewnątrz 
sklepu. Niestety, z przyczyn technicznych, 
planów tych nie udało się zrealizować. 

Zabytkowe obiekty przy ul. Piekarskiej 
były objęte w latach poprzednich ochroną 
konserwatorską, dlatego Podkarpacki 
Wojewódzki Konserwator Zabytków nie 
zezwalał na rozbiórkę tzw. „Małej Ujeżdżalni” i jej 
odtworzenie. Po zmianie osoby konserwatora, 
budynek, z końcem ubiegłego roku, został 
wykreślony z Wojewódzkiej Ewidencji 
Zabytków. W konsekwencji, w grudniu 2016 r., 
także Burmistrz Miasta Jarosławia wykreślił 
ujeżdżalnię z Gminnej Ewidencji Zabytków.  
W tym stanie prawnym rozbiórka budynku  
stała się możliwa.

Oferta dla mieszkańców
–  Projekt galerii nie uległ zmianie.  

W bryle nowego budynku o kształcie litery  
L zostaną wyeksponowane szczytowe ściany 
„Małej Ujeżdżalni”. Jedno wejście będzie od 
ul. Grunwaldzkiej, a drugie od ul. Sikorskiego. 
Budynek zajmie ok. 80% powierzchni działki. 
W strefie rozrywkowej będzie funkcjonowało 
nowoczesne kino z minimum 300-osobową salą 
– wyjaśnia pełnomocnik prezesa CD Locum 
Daniel Widz. 

Inwestor zapewnia, że w nowej galerii 
mają być sklepy, których obecnie nie ma  
w Jarosławiu. Jest więc szansa, że mieszkańcy, 
którzy teraz wyjeżdżają na zakupy do Rzeszowa, 
znajdą odpowiednią ofertę na miejscu. Są to 
zatem inni klienci niż ci, którzy robią zakupy na 
hali czy w sklepach w centrum miasta. 

– Ponieważ galeria to nie tylko sklepy, 
ale także kino czy restauracje, wierzę że uda 
się przyciągnąć do Jarosławia mieszkańców 
powiatu jarosławskiego, lubaczowskiego 
czy nawet części przeworskiego – podkreśla 
burmistrz Paluch.

Inną kwestią jest budowa parkingu na 
ponad 800 miejsc. Będą z niego korzystać nie 
tylko klienci galerii, ale także innych sklepów 
na terenie miasta. To pomoże w rozwiązaniu 
problemu braku parkingów i będzie szansą dla 
pozostałych firm na pozyskanie klientów.

Komentarz burmistrza 

Waldemara Palucha:

– Kwestia braku zagospodarowania 

terenu przy ul. Piekarskiej 

irytowała mieszkańców na długo 

przed objęciem przeze mnie 

urzędu burmistrza. Dlatego 

jeszcze w trakcie kampanii 

wyborczej obiecywałem, że zrobię 

wszystko, aby w końcu ten teren 

był uporządkowany. Zdaję sobie 

sprawę z tego, iż budowa galerii w 

centrum miasta nie jest do końca 

dobrym pomysłem, ale mając na 

uwadze fakty, których nie można 

było zmienić, zależało mi na 

doprowadzeniu sprawy do końca. 

Ostatnie dwa lata to czas ciężkich 

negocjacji, czasem nawet kłótni. 

Ale, co najważniejsze, udało się.



Co słychać w Dzielnicach?
Pod stałym tytułem „Co słychać w Dzielnicach?”, rozpoczynamy serię artykułów, które będą przedstawiały 
bieżące wydarzenia i problemy istotne dla poszczególnych Dzielnic. Dzięki temu osoby zainteresowane tą tem-
atyką uzyskają dostęp do możliwie szerokiego zakresu ważnych dla nich informacji.
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Zanim przejdziemy do wieści z kolejnych Dzielnic, chcielibyśmy  
z satysfakcją zakomunikować, iż planowane w całym mieście w 2017 r. 
inwestycje przekraczają łącznie  25 milionów złotych, tj. osiągnęły poziom 
ponad trzykrotnie wyższy niż przed dwoma latami.

Dzielnica I 
2 marca br. odbyło się spotkanie mieszkańców tej Dzielnicy.  

Z inicjatywy Przewodniczącego Rady Dzielnicy, wziął w nim udział burmistrz 
Waldemar Paluch. Zagadnieniem szczególnie interesującym dla lokalnej 
społeczności była kwestia dotycząca miejskiej sieci wodociągowej na 
terenie Garbarzy. Już w 2016 r. zostały poczynione pierwsze kroki, aby 
przeprowadzić tę konieczną inwestycję, a mianowicie wykonano projekt 
przepustu sieci wodociągowej przez rzekę San. W tym roku zostanie 
zrealizowana cała inwestycja, co zapewni mieszkańcom bezproblemowy 
dostęp do bieżącej wody. W nadchodzących miesiącach planowana jest 
budowa lub remont ulicy Dojazdowej, Przygrodzie, Kopystyńskiego, 
Grunwaldzkiej (modernizacja pasa zieleni) oraz modernizacja oświetlenia 
ulicy Zwierzynieckiej, Garbarze, Podzamcze.

Dzielnica II 
Wybudowano, za blisko 100 tys. zł, długo oczekiwaną drogę dojazdową 

do bloku przy ul. Zielińskiego 9. W trakcie badania ofert jest przetarg na 
przebudowę chodnika na ul. Legionów. Koniecznego remontu lub budowy 
doczekają się też inne ulice w Dzielnicy – Czechowskiego, Chłopickiego, 
Nabielaka, Skrzyneckiego, 29 Listopada, Nartowskiej oraz chodnik na 
skrzyżowaniu Poniatowskiego z 3 Maja. Wykonane zostanie również 
oświetlenie na placu zabaw na os. Braci Prośbów.

Dzielnica III 
Przeprowadzone zostaną znaczne inwestycje dotyczące ulicy 

Zbożowej, łącznika od Żołnierskiej do Głębokiej (wraz z kanalizacją), 
Słonecznej (miejsca parkingowe), os. 1000-lecia (w tym parkingi) oraz 
oświetlenie na placu zabaw na os. 1000-lecia. Dokumentacja projektowa 
dla wspomnianych ulic jest w trakcie przygotowywania. Prace ruszą  
w okresie letnim, kiedy pogoda najbardziej sprzyja drogowcom.

Dzielnica IV 
Trwa badanie ofert złożonych w przetargu na budowę ulicy Krakusa 

wraz z jej odwodnieniem. Na całej długości ulicy (ok. 220 m) wykonana 
zostanie podbudowa drogi, a następnie położona będzie nowa asfaltowa 
nawierzchnia. Oprócz tego planowane są prace dotyczące ulicy Chrobrego 
(część II), Kosynierskiej, Orzeszkowej, Batorego, chodnik i przejazd dla 
wózków od Krótkiej do Strzeleckiej, Drużynieckiej (Budżet Obywatelski) 
oraz oświetlenie łącznika od Drużynieckiej do Pruchnickiej. 

Dzielnica V 
20 lutego br. odbyło się spotkanie mieszkańców i Rady Dzielnicy 

z udziałem burmistrza. Głównym tematem rozmów był stan jezdni  
i chodników. Na wszystkie pytania i wątpliwości odpowiadał Waldemar 

Paluch. Ciekawą inicjatywą, która została przedyskutowana podczas 
spotkania, było zorganizowanie tzw. zielonej czytelni na świeżym powietrzu 
w sąsiedztwie Miejskiej Biblioteki Publicznej.  Inwestycje w Dzielnicy 
dotyczyć będą następujących ulic:  Matejki, Turzańskiej (II etap), Jana Pawła 
II, Jagiellonów (chodniki i parkingi) oraz oświetlenie al. Kasztanowej. 

Dzielnica VI 
Dwie najbliższe inwestycje dotyczyć będą modernizacji boiska do gry  

w koszykówkę i siatkówkę na os. Józefa Sterańczaka oraz wybudowania 
siłowni zewnętrznej w Ogródku Jordanowskim. Zamontowane zostaną 
różne  przyrządy do ćwiczeń m. in. narciarz biegowy, twister, wyciąg górny, 
wioślarz, biegacz, trenażer nóg. 

Zaplanowane działania inwestycyjne w tej Dzielnicy dotyczyć będą 
ulicy Raszyńskiej (część I), Górnoleżajskiej, Kruhel Pawłosiowski (I etap), 
Koby (w tym oświetlenie), chodnik od Grodziszczańskiej do Krakowskiej,  
a ponadto oświetlenie ulicy Pogodnej, Kruhel Pawłosiowski i Dobrzańskiego.

Dzielnica VII 
28 lutego br. odbyło się spotkanie mieszkańców z Radą Dzielnicy, 

uczestniczył w nim również burmistrz Waldemar Paluch. Omówiono wiele 
spraw bieżących, które dotyczyły głównie inwestycji drogowych. Z racji 
tego, że w Dzielnicy VII jest najwięcej dróg powiatowych, konieczna jest 
współpraca ze Starostą Jarosławskim. Rozpoczęła się już ona w 2016 r.  
W tym roku  zaplanowano w budżecie 800 tys. zł na drogi powiatowe  
w mieście. W ramach tej kwoty zostaną wykonane remonty na ulicach 
Batalionów Chłopskich, Dolnoleżajskiej, Brodowicze, Stawki.

Ponadto, bardzo istotne dla tej Dzielnicy są zamierzone działania 
dotyczące ulicy Lipowej (od nr 2 do 14), Kolaniki (I etap), Dolnoleżajskiej 
(parking przed Kościołem) oraz oświetlenie ul. Stawki. 

Na koniec wypada zaznaczyć, iż do projektu budżetu na 2017 rok, 
przygotowanego przez burmistrza, Rada Miasta wprowadziła szereg nowych 
zadań dotyczących miejskich inwestycji. Zostały już podjęte działania 
niezbędne do ich realizacji, w szczególności przeprowadzone zostało 
postępowanie przetargowe na opracowanie dokumentacji projektowej. 
Należy jednak zauważyć, że kwoty z kosztorysów wykonawczych mogą 
znacznie przewyższyć kwoty wpisane przez Radę do budżetu. Brak 
wystarczających środków finansowych może tym samym stanowić 
zagrożenie dla realizacji przynajmniej części z tych zadań. Tym niemniej 
organ wykonawczy dołoży wszelkich starań, by inwestycje przeprowadzić 
w jak  najszerszym, możliwym zakresie.

Wystąpienie możliwości braku wystarczających środków finansowych 
dotyczy w szczególności ulic: Wiśniowej, Trybunalskiej, Świętojańskiej, 
Broniewskiego, Ustronie, Asnyka, Mochnackiego, Kruhel Pełkiński, 
Brodowicze, Gębarowicza, Powstania Styczniowego, Wiejskiej, Matusza, 
Zbyszka Kopcia, Krakowskiej, łącznik od Kruhel Pawłosiowski do 
Grodziszczańskiej, Brama Pełkińska, Danilewicza, skrzyżowanie Batalionów 
Chłopskich i Kolaniki, Lawendowej, boczne Pogodnej, Kamiennej,  
os. Kopernika, Boczna Słonecznej, 3 Maja przy Technikum Nr 7.



Decyzja podjęta przez marszałka województwa 
podkarpackiego o odrzuceniu projektu Via 
Reginae, którego wnioskodawcy ubiegali się  
o dofinansowanie na kwotę ponad 20 milionów 
złotych, wywołała różne, niekiedy skrajne 
komentarze. Wyjaśniamy okoliczności tej 
sprawy.
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Zagłosuj na Jarosław!„Nie” dla 
strategicznego 
projektu 

Zachęcamy do głosowania – do 28 kwietnia do  
godz. 16.00 - na jarosławski projekt TACY SAMI plac zabaw 
dla dzieci niepełnosprawnych! Laureaci otrzymają specjalną 
nagrodę od czytelników Portalsamorzadowy.pl. 

Szczegóły na www.jaroslaw.pl 

– Zaraz po wpłynięciu do Urzędu pisma z wiadomością  

o odrzuceniu projektu Via Reginae lokalne media rozpisywały się o 

utraceniu 21 milionów złotych przez nasz Urząd. Stracić jednak można 

coś, co się już miało, a tymczasem prawda jest taka, iż Urząd nigdy nie 

miał do dyspozycji pieniędzy z tego projektu. W tej sytuacji nie można 

mówić o stracie konkretnych środków, a co najwyżej o przekreśleniu 

przez marszałka województwa podkarpackiego szansy na uzyskanie 

dofinansowania – wyjaśnia Waldemar Paluch.
Dla Jarosławia przyznanie dofinansowania oznaczałaby m.in. 

częściową przebudowę płyty rynku oraz szereg inwestycji przy 

jarosławskich sanktuariach maryjnych. Podobne inwestycje miały 

być wykonane także po stronie kilkunastu partnerów Urzędu, 

uczestniczących w tym projekcie. 

Propozycja strategiczna? Nie, jednak pomyłka 
Propozycja założeń projektu Via Reginae została uznana za 

strategiczną i jedną z najważniejszych dla regionu podkarpackiego. 

Decyzję taką podjęły władze urzędu marszałkowskiego, wybierając 

jarosławski wniosek do grona priorytetowych i to spośród 

kilkudziesięciu innych. Jarosławski Urząd dwukrotnie otrzymał pisma 

z gratulacjami i informacją o rekomendacji dla realizacji tego projektu 

– od marszałka oraz Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 

Na początku marca poinformowano jednak, że nastąpiła „oczywista 

pomyłka” (cytat z pisma). Wniosek miał obejmować za dużo tzw. 

działań niekwalifikowanych, czyli takich, na które nie można 

otrzymać wsparcia zewnętrznego.

– Któż to zrozumie? – pyta rozżalony burmistrz.  Najpierw nasz 

projekt jest  traktowany przez urząd marszałkowski jako strategiczny 

w skali regionu, a nawet kraju, później otrzymuje pisemne 

rekomendacje i gratulacje, a na końcu odrzuca się go stwierdzając, 

że to „oczywista pomyłka”. Nagła zmiana stanowiska wobec 

projektu musi budzić co najmniej zdziwienie. Podobnie zagadkowy 

jest argument o działaniach niekwalifikowanych. Przecież jeśli 

jakiś koszt jest niekwalifikowany, to miasto poniesie go w ramach 

wkładu własnego. Ponadto, skoro pewne działania rzeczywiście były 

problematyczne, to dlaczego urząd marszałkowski nie wychwycił 

tego wcześniej i uznał projekt za ważny dla rozwoju Podkarpacia?  

Starania PGKiM 
o pełne prawo 
własności

Biurowiec Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej 
i Mieszkaniowej w Jarosławiu od lat stoi w części na nie 
swoim gruncie. Obecne władze spółki rozpoczęły procedurę 
formalną, by unormować tę sytuację.

Starania spółki dotyczą nabycia prawa własności do części 

gruntów, na których stoi biurowiec Przedsiębiorstwa Gospodarki 

Komunalnej i Mieszkaniowej w Jarosławiu. Na dzień dzisiejszy 

jedna część biurowca stoi na gruncie będącym własnością spółki, 

a druga na gruncie o nieuregulowanym stanie prawnym. Zarząd 

PGKiM chce to zmienić. – Obecna sytuacja wstrzymuje rozpoczęcie 

jakichkolwiek inwestycji przy biurowcu i wokół niego, ponieważ 

problemem staje się kwestia własności gruntu – tłumaczy 

Franciszek Gołąb, prezes PGKiM w Jarosławiu.
W ubiegłym roku wystosowany został wniosek do Sądu 

Rejonowego o nabycie prawa własności części gruntu, na którym 

stoi biurowiec spółki, przez tzw. zasiedzenie. Spółka zgromadziła 

także odpowiednie dokumenty oraz odnalazła świadków, co 

pozwoliło na wykazanie następstwa prawnego po instytucji, 

która wzniosła budynek. – Wierzymy, że sprawa będzie miała dla 

nas pozytywny przebieg, ale do pomyślnego finału potrzebna jest 

jeszcze decyzja Sądu – dodaje na koniec prezes PGKiM.
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Jarosław – turystycznie, 
edukacyjnie, ciekawie!

Ożywienie turystyczne w Jarosławiu widać gołym okiem, mimo że do 

rozpoczęcia sezonu pozostał jeszcze niemal miesiąc. Z poszerzanej oferty 

chętnie korzystają nie tylko turyści, ale i mieszkańcy miasta, którzy 

zaprzeczają popularnej tezie z wiersza Stanisława Jachowicza – „Cudze 

chwalicie, swego nie znacie, sami nie wiecie, co posiadacie…”. A Jarosław ma 

wiele do zaoferowania.

JAROSŁAW – MIASTO PODZIEMI  

Podziemne Przejście Turystyczne – najnowsza 
atrakcja na Podkarpaciu zapewnia pełną wrażeń przygodę!  
W oparciu o nią stworzono kompleksową ofertę skierowaną 
do mieszkańców, turystów oraz uczniów.

Dwie trasy – jeden bilet! Łączone zwiedzanie 
Podziemnego Przejścia Turystycznego oraz Podziemnej 
Trasy Turystycznej im. Feliksa Zalewskiego to podróż  
w czasie, podczas której zwiedzający odkryją tajemnice 
jarosławskich podziemi. Przemierzając podziemne korytarze 
dwóch odmiennych tras turystycznych, poznają wyjątkową 
historię Jarosławia i klimat minionych stuleci.

MUZEUM PLUS PODZIEMIA 
czyli łączone zwiedzanie

Wszystkich chcących kompleksowo zapoznać się 
z kulturą mieszczańską oraz historią Jarosławia i jego 
wyjątkowych kamienic, zapraszamy na łączone zwiedzanie 
Muzeum oraz Podziemnego Przejścia Turystycznego.

Zwiedzający mają okazję poznać dwie najważniejsze 
atrakcje Jarosławia: siedzibę Muzeum, kamienicę Orsettich 
– jedną z najpiękniejszych późnorenesansowych budowli  
w Polsce oraz piwnice pod kamienicami Orsettich, 
Attavantich i Gruszewiczów, tworzące Podziemne Przejście 
Turystyczne w Jarosławiu.

Bez kolejek do kas, bez straty czasu na załatwianie 
formalności – jeden bilet, dwie atrakcje. Możliwość 
zwiedzania z przewodnikiem.

fot. Denis Tyczyński

fot. Damian Bereza
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PODZIEMNA AKADEMIA U JULIUSZA I WILHELMA
Lekcje z historią w PPT

Centrum Kultury i Promocji w Jarosławiu oraz Muzeum Kamienica 
Orsettich połączyły siły, czego efektem jest nowa jakość Lekcji Muzealnych 
– organizowanych w Podziemiach.

Zachęcamy do skorzystania z nowatorskich lekcji wykorzystujących 
multimedia, eksponaty archeologiczne oraz zasoby Podziemnego 
Przejścia Turystycznego.

Tematyka do wyboru: Jarmarki Jarosławskie, Epoka lodowcowa 
– czyli życie wśród mamutów, Życie codzienne w średniowiecznym 
Jarosławiu, Rzemiosło cechowe.

Czas dać odpoczynek szkolnym murom. Poznaj historię w Podziemnej 
Akademii!

RE: KONSTRUKTORZY

Zajęcia i warsztaty w Podziemnym Przejściu Turystycznym 
– najnowsza oferta edukacyjna skierowana do uczniów szkół 
podstawowych.

Zajęcia stanowią atrakcyjne uzupełnienie lekcji szkolnych o zbliżonej 
tematyce. Mają na celu przybliżenie najważniejszych wiadomości 
historycznych dotyczących Jarosławia, regionu, a także życia w Europie 
w XVI i XVII w. Wszystko w oparciu o ekspozycje Podziemnego Przejścia 
Turystycznego. Zajęcia wzbogacone o prezentację oraz część warsztatową, 
poprzez zabawę dają możliwość przyswojenia różnorodnych zagadnień 
m.in. z zakresu symboliki i heraldyki. 

Stworzenie własnego herbu, klasowego „herbarza” oraz zapisanie się 
na kartach Księgi Rodów Szlacheckich PPT w Jarosławiu możliwe tylko 
dla RE: KONSTRUKTORÓW!

ZWIEDZAMY JAROSŁAW I NIE TYLKO!
– Wycieczki do miast partnerskich.

O miastach partnerskich Jarosławia słyszy się wiele. Czas poznać 
je osobiście. Cykl 3 wycieczek szlakiem polskiego, słowackiego  
i ukraińskiego dziedzictwa kulturowego.

 » 06.05.2017 Jarosław – Medzilaborce –  Humenne – Michalowce,
 » 3.06.2017 Jarosław – Jaworów – Żółkiew. „Śladami Jana III 

Sobieskiego”,
 » 15.07.2017 Jarosław – Użgorod.

Spacery po Medzilaborceach, Humennym, Michalowcach, Jaworowie, 
Żółkwi, Użgorodzie – partnerskich miastach Jarosławia, przybliżą historię 
i klimat tych miejsc. Miasta partnerskie to forma współpracy, która ma na 
celu wymianę kulturalną, gospodarczą i informacyjną.

Mieszkańcy Jarosławia mogą także zwiedzać swoje miasto 
z przewodnikiem. Oferta obejmuje „Szlak Kultury Wschodniej”,  
z obiektami związanymi z greckokatolicką historią Jarosławia – w tym 
goszcząca u papieża Franciszka Ikona „Brama Miłosierdzia” oraz „Szlak 
Wielokulturowy”, nawiązujący do barwnej historii Jarosławia – do dziś 
noszącego ślady obecności różnych narodów.

Na wszystkie oferty obowiązują rezerwacje. Zapisy oraz informacje na 
pod nr tel. 16 624 89 89 lub w Punkcie Informacji Turystyczno-Kulturalnej, 
Rynek 5.

fot. Damian Bereza fot. Damian Bereza
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Taka noc bywa tylko raz! Zakończenie sezonu artystycznego  

u Attavantich

22 kwietnia, godz. 18.00, Sala Lustrzana, Bilet wstępu: 10 zł

VII Przegląd Szkół Muzycznych w Jarosławiu

23 kwietnia, Sala Lustrzana, wstęp wolny

Jarosławski Piknik Rowerowy. Aktywnie Wiosną

23 kwietnia, godz. 11.00, Kościół NMP Królowej Polski, Rynek, 

Stadion MOSiR

Dni Ogrodów i Święto Kwiatów

28–29 kwietnia, Rynek

Majówka 2017

30 kwietnia -1 maja, Rynek 

Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej

2 maja, Rynek

Święto Konstytucji 3 maja

3 maja, Pomnik Konstytucji 3 Maja

Z cyklu „Wycieczki do miast partnerskich Jarosławia” - 

Michalovce

6 maja, Polska - Słowacja

Światowy Dzień Godności

12 maja, Rynek

Parada Schumana

20 maja, Rynek

Noc Zwiedzania Rynku

20 maja, Rynek

Noc Muzeów

20 maja

VII Podkarpackie Juwenalia Jarosław 2017

24 maja, stadion MOSiR

Dzień Dziecka

28 maja, Rynek

Smyki lubią smakołyki

28 maja, Rynek 

Zawody Wędkarskie

28 maja, Babionka

Galeria Główna u Attavantich
JUROGRAFIA 2017 – 66 prac amatora

Jerzy „Jura” Zajchowski

07.04–01.05.2017, wstęp wolny

Realizacje konserwatorskie, malarstwo, rysunek

Agata Woźniak-Niemkiewicz

05.05– 06.06.2017, wstęp wolny

Galeria w Holu u Attavantich
Prezentacje artystyczne

Wystawa prac uczniów Specjalnego 

Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Jana Pawła II

w Jarosławiu (04–30.04.2017, wstęp wolny)

Poczuj ducha miasta 

Paulina Czwałga (04–31.05, wstęp wolny)

Galeria Debiutów u Attavantich
W pętli malarstwa

Patrycja Grzesik (04–30.04.2017, wstęp wolny)

Zatrzymać chwilę

Uczniowie Zespołu Szkół Licealnych i Technicznych im. Juliusza 

Słowackiego w Jarosławiu (04.05–31.05, wstęp wolny)

IX edycja Konkursu Masz Talent 

20 kwietnia, godz. 11.00, sala widowiskowa MOK, wstęp wolny

Amnestie dla żołnierzy i działaczy polskiego 

podziemia antykomunistycznego 1945, 1947. 

Dobrodziejstwo władzy ludowej czy pułapka? 

21 kwietnia, godz. 16.00, sala konferencyjna MOK, wstęp wolny

II Regionalny Przegląd Twórczości Osób Niepełnosprawnych 

Intelektualnie „RePeTONI 2017”

26 kwietnia, godz. 9.00, sala widowiskowa, wstęp wolny

XXVII Konkurs Piosenki dla Dzieci „O Złoty Klucz do Sławy”

27 kwietnia, godz. 10.00, sala widowiskowa, wstęp wolny 

Międzynarodowy Dzień Tańca 

27 kwietnia, godz. 18.00, sala widowiskowa, wstęp wolny

Premiera filmu ,,Gdy nas zabraknie kamienie 

za nas będą mówić”

2 maja, godz. 16.00, sala widowiskowa, Galeria MOK 

Spektakl ,,Dancing. Magia miłości

4 maja, godz. 18.00

Teatr ,,Cienie” - spektakl ,,Teatr Cudów”

5 maja, godz. 13.00, sala widowiskowa, wstęp wolny 

XXIII Przegląd Szkolnych Form Teatralnych 

„Jarosławski Kacperek”

16-17 maja, godz. 9.00, sala widowiskowa, wstęp wolny

VII Artystyczne Prezentacje Twórczości Przedszkolaków 

„I Ja mam talent”

20 maja, godz. 9.00, sala widowiskowa, wstęp wolny

Koncert Uczniów Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im. 

Fryderyka Chopina w Jarosławiu i Szkoły Muzycznej II st. 

Towarzystwa Muzycznego w Jarosławiu

18 maja godz. 18.00, sala widowiskowa, wstęp wolny

I Podkarpacki Przegląd Kabaretów Młodzieżowych 

,,Młodsza PAKA”

25-27 maja, godz. 10.00, sala widowiskowa, wstęp wolny

Galeria Rynek 6
Helena Jacyno – collage (7-21.04.2017)

Elżbieta Czyż – pastele (28.04-12.05.2017)

prof. Marita Benke-Gajda – ceramika (19.05-7.06. 2017)

Tomasz Majcher – fotografia (23.06-11.07.2017)

Wacław Grabuś – malarstwo (14.07-3.08.2017)

Mała Galeria MOK, Pl. A. Mickiewicza 6
Mirosław „Miro” Kowalczuk i Damian Waliczek 

– malarstwo i grafika (do 26 kwietnia)

Dziecięca i Młodzieżowa Galeria ,,W korytarzu”
Symbole i Tradycje Świąt Wielkanocnych 

12-24 kwietnia

,,Niebieskie Motyle - Dziecięca Radość” - wystawa prac 

plastycznych w ramach II Regionalnego Przeglądu Twórczości 

Dzieci i Młodzieży ze Spektrum Autyzmu i Zespołem Aspergera 

26 kwietnia-8 maja

„Dzieci Dzieciom” - wystawa udostępniona przez Galerię  

i Ośrodek Twórczości Dziecięcej w Toruniu 

29 maja-10 czerwca)

Wystawa Pokonkursowa ,,W świecie dziecięcych marzeń”

13 czerwca-31 lipca
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MIESZKANIA
NA SPRZEDAŻ

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU:

tel.   16 621 52 53
kom. 535 105 253

JAROSŁAWSKIE TOWARZYSTWO 
BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
ul. Księdza Jakuba Makary 1, Jarosław
www.jtbs.pl

 » instalacja solarna, 
 » stan deweloperski,
 » piwnica dla każdego 

lokalu,
 » parking przed 

budynkiem,
 » balkony, 

 » jasna kuchnia,
 » okna PCV 5-cio 

komorowe, 
 » stalowe, wzmocnione, 

antywłamaniowe drzwi 
do mieszkań z atestem 
klasy C.
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