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Patyna, która pojawia się na statuetkach wraz z upływem 
czasu, zawsze dodaje nagrodom prestiżu. Stają się one 
coraz cenniejsze. Nie inaczej jest z „Jarosławami”, 
mającymi już 23-letnią historię. 

N a g r o d a  B u r m i s t r z a  M i a s t a  J a r o s ł a w i a

Potem regulamin był wielokrotnie 
zmieniany. Przyznawano statuetki w kategoriach 
łączonych, pojawiały się nowe, jak bezpieczne 
miasto (w 2005 r.), czy infrastruktura (w 2010 r.). 
„Jarosławy” otrzymywały na przestrzeni tych lat 
takie osoby jak Andrzej Wajda, dzieła takie jak 
serial „1920. Wojna i miłość”, ale też naukowcy, 
duchowni, dyplomaci, sportowcy, poeci, 
przedsiębiorcy czy wreszcie szkoły. 

Za każdym z „Jarosławów” kryje się 
niezwykła historia człowieka albo podjętego 

przez niego dzieła. Czasem dotyczy ona grupy 
ludzi, którzy swoją pasją i zaangażowaniem 
dali naszemu miastu nowy impuls, rozsławili 
je albo mieli szczególne zasługi dla innych.

Warto zajrzeć na stronę www.jaroslaw.
pl/jaroslawy i przypomnieć sobie laureatów 
„Jarosławów”. Natrafimy na opisy 
fascynujących postaci i ich dokonań. 

Intencja z jaką przyznawane są nagrody 
to chęć uhonorowania, wyrażenia szacunku  
i wdzięczności dla osób, które, z jednej strony, 
swoje życie, aktywność, a nierzadko poważny 
wysiłek, poświęciły naszemu miastu, a drugiej, 
wniosły w jego rozwój i pozycję istotny wkład 
albo jakimś szczególnym dziełem przyczynili 
się do jego rozsławienia.

W tym roku, po raz dwudziesty trzeci, 
zostaną wręczone statuetki tym, którzy 

szczególnie zasłużyli się dla naszego miasta. 
Nowością w stosunku do lat ubiegłych jest 
zmniejszona już rok temu liczba kategorii, 
w jakich przyznawane są nagrody. Intencją 
Kapituły jest bowiem zwiększenie prestiżu 
Jarosławów. Mają one być tytułem wysoce 
cenionym, z którym wiąże się szczególny honor 
i zaszczyt. Z pewnością sprzyja temu mniejsza 
liczba przyznawanych tytułów, dająca im 
wyjątkowość i szczególną wartość.

Włączmy się wszyscy w ten szczególny 
plebiscyt i wytypujmy kandydatów. Każdy 
mieszkaniec Jarosławia może zgłosić sylwetkę 
osoby lub instytucję, która według niego 
zasłużyła swoją pracą, zaangażowaniem  
i osiągnięciami na ten splendor. Kandydatury 
można zgłaszać do dnia 5 sierpnia br.

Pierwsze nagrody przyznano w 1994 roku. Wówczas jury nagradzało jarosławian zasłużonych  
w kilku kategoriach. Warto przypomnieć, że w pierwszej edycji Jarosławy zdobyli:

Więcej informacji: www.jaroslaw.pl/lista-spraw/id24,Wniosek-o-przyznanie-Jaroslawa.html
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Więcej o cenach i możliwości korzystania z atrakcji znajdą Państwo 
na stronie internetowej CKiP w Jarosławiu oraz pod numerem telefonu: 16 624 89 89.

Jarosławy 2017

Jak rozwiązać problem  
z parkowaniem na rynku?

Problem parkowania na jarosławskim rynku narastał od 
dłuższego czasu. Coraz częściej uaktywniali się zwolennicy różnych, 
często skrajnie rozbieżnych koncepcji. Burmistrz Waldemar Paluch 
postanowił zatem zapytać mieszkańców o to, które z proponowanych 
w formularzu konsultacyjnym rozwiązań problemu będzie ich 
zdaniem najbardziej właściwe. Do wyboru są trzy główne możliwości 
scharakteryzowane bliżej w formularzu konsultacyjnym: 

Osoby, które mają jeszcze inny pomysł, mogą go także przedstawić 
wraz z krótkim uzasadnieniem. Temat rynku i sposobu korzystania z 
niego jest bardzo ważny dla wielu osób i dlatego go podejmujemy. 
Powinniśmy zastanowić się i wybrać najlepsze rozwiązanie biorąc 
pod uwagę konsekwencje jakie ono przyniesie. Czy będzie można 
je wprowadzić na dłużej? Czy da impuls do nowych, oczekiwanych 
zmian w obrębie rynku i jego sąsiedztwie? Komu przyniesie korzyści i 
jakie, a komu utrudnienia? 

- Jeśli będziemy wspólnie szukać odpowiedzi, to jest szansa na 
wypracowanie dobrego kompromisu – przekonuje burmistrz.

5 czerwca ruszyły konsultacje społeczne w sprawie rozwiązania problemu 
parkowania na jarosławskim rynku. Potrwają do 4 lipca. To dobra okazja, by na 
temat wzbudzający tak wiele emocji, mogli wypowiedzieć się wszyscy zainteresowani.

Udział mieszkańców jest kluczowy

Podjęto szereg działań mających zachęcić mieszkańców 
do wzięcia udziału w konsultacjach. Pojawiły się informacje  
w mediach, na terenie miasta rozwieszono plakaty promujące akcję, 
zorganizowano także otwarte spotkanie z mieszkańcami, podczas 
którego można było składać do protokołu uwagi i opinie. Największą 
popularnością wśród biorących udział w konsultacjach cieszy się 
prosty w obsłudze elektroniczny formularz konsultacyjny, dostępny 
całą dobę pod adresem www.um.jaroslaw.pl/konsultacje. 

Opinie mieszkańców mogą trafić do ratusza również pocztą 
elektroniczną - plik ze skanem wypełnionego formularza należy 
przesłać na adres: kancelaria@um.jaroslaw.pl) lub albo pocztą 
tradycyjną skierowaną na adres: Urząd Miasta Jarosławia, ul. Rynek 
1, 37-500 Jarosław.  Formularz konsultacyjny można też pobrać na 
parterze urzędu w pokoju nr 2 (Kancelaria Główna Urzędu), wypełnić 
i wrzucić do ustawionej tam urny. 

- Wszystkie opinie i propozycje zostaną przeanalizowane  
i wykorzystane przy podejmowaniu decyzji co do kierunku dalszych 

działań w przedmiocie konsultacji – podkreśla burmistrz.

Po zakończeniu konsultacji, wyniki zostaną wywieszone na 
tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta Jarosławia i poszczególnych Rad 
Dzielnic, a także opublikowane na stronie internetowej Urzędu Miasta 
Jarosławia www.jaroslaw.pl i w Biuletynie Informacji Publicznej 
(www.bip.jaroslaw.um.gov.pl).     

3

Więcej informacji o prowadzonych konsultacjach znajdą Państwo  
na www.jaroslaw, w zakładce Dla Mieszkańców”

● stopniowe, etapowe wyprowadzenie parkowania  
    z rynku, po wcześniejszym przygotowaniu miejsc     
   parkingowych i ulic w jego otoczeniu oraz    
   odpowiedniej organizacji ruchu,

● wprowadzenia ograniczonego parkowania,

● wprowadzenie całkowitego zakazu pozostawiania  
   pojazdów na płycie rynku. 

K a l e j d o s K o p  j a r o s ł aw s K i
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Dotyczą one, z jednej strony, ciążącego na nas obowiązku pomocy 
zwierzętom głodnym, chorym i bez opieki, a z drugiej, zagrożenia dla ludzi 
związanego choćby z roznoszeniem przez bezpańskie  zwierzęta chorób czy 
możliwymi pogryzieniami niosącymi dodatkowo ryzyko zarażenia 
się wścieklizną. Co robimy i co możemy zrobić, aby rozwiązać te  
problemy? W Urzędzie Miasta działa specjalna komórka zajmująca 

się ewidencją czworonogów, opieką nad zwierzętami bezdomnymi, 
w tym ofiarami wypadków komunikacyjnych. Zarejestrowane psy 
otrzymują specjalny identyfikator, dzięki któremu - w razie zaginięcia 
psa - można odszukać jego właściciela. Roczna opłata za psa to 50 zł. 
Są z niej zwolnione osoby, które zaadoptowały zwierzę ze schroniska, 
osoby powyżej 65 roku życia prowadzące samodzielne gospodarstwo 
domowe, rolnicy, osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności,  
w tym osoby niepełnosprawne posiadające psa asystującego. 

Obecnie na terenie Jarosławia jest zarejestrowanych ponad 
1000 psów. Faktycznie jest ich w mieście znacznie więcej. Niektórych 
właściciele nie zgłosili do ewidencji, jednak mają swoje miejsce i 
miskę. Część to niestety psy zaginione albo porzucone i te widujemy 
na ulicach, podwórkach czy też terenach zielonych. Na schronisko 
dla tych zwierząt w Orzechowcach Miasto przeznacza rocznie 80 
tysięcy zł i z tego tytułu dysponuje 20 miejscami. To tam Straż Miejska 
odwozi bezpańskie psy z terenu Jarosławia. Zdarzają się jednak 
okresy, kiedy posiadana liczba miejsc nie wystarcza. Z tego powodu 

Mówi się, że o poziomie kultury społeczeństwa świadczy to, jak traktuje zwierzęta. Udomowiając czworonogi  

wzięliśmy na siebie obowiązek dbania o nie i troszczenia się o ich los. W Jarosławiu żyje kilka tysięcy psów i kotów, 

które mają swój dom i dobre życie, ale są też takie, które miały mniej szczęścia i muszą radzić sobie same.  

A to stwarza liczne problemy.

uruchomione zostały prace nad kompleksowym rozwiązaniem 
problemu.  W ich efekcie ustalono, iż należy podjąć starania, aby 
jak najliczniejsza grupa naszych pupili była zarejestrowana i tym 
samym  identyfikowalna. Dlatego, po pierwsze, straż miejska będzie 
egzekwować od właścicieli psów obowiązek ich rejestrowania. 
Ci, którzy to zaniedbują, narażają pozostałych mieszkańców na 

koszty (pamiętajmy, że za bezdomne zwierzęta 
płacimy z naszych podatków). Po drugie, 
wdrożony zostanie program bezpłatnego 
czipowania psów, który dodatkowo ułatwi 
ich szybkie identyfikowanie. Po trzecie, Urząd 
Miasta zintensyfikuje akcję adopcyjną zwierząt 
ze schroniska poprzez kampanię promocyjną 
m.in. na stronie internetowej urzędu  
i facebooku. Liczymy na Państwa dobre serce. 
Postarajmy się, aby jak najwięcej zwierzaków 
znalazło swój prawdziwy dom! 

Jeśli chodzi o koty w mieście, to problemy 
są podobne, jak wspomniane powyżej, tyle że 
mają odmienną specyfikę. W tym przypadku 
ważna jest sterylizacja bezpańskich kotek oraz 
budowa domków, w których - zwłaszcza zimą – 
koty mogłyby się schronić. Nie zawsze istnieje 
zrozumienie mieszkańców dla tych działań. 
Dlatego najlepszym rozwiązaniem w tej materii 
jest współpraca organizacji pozarządowych, 
grup mieszkańców i Urzędu Miasta. 
Odpowiednim narzędziem do wykorzystania 
w tym zakresie mogłaby się stać proponowana  

przez burmistrza „inicjatywa lokalna”, w ramach której urząd 
udzielałby wsparcia rzeczowego inicjatywie zgłoszonej przez 
organizację pozarządową lub mieszkańców. Jeśli przykładowo jakaś 
grupa podjęłaby się zbudowania schronień dla kotów, urząd mógłby 
zakupić potrzebne materiały oraz karmę na ich dożywianie. Projekt 
uchwały o „inicjatywie lokalnej” ma wkrótce zostać przedstawiony 
Radzie Miasta Jarosławia.

Pomocne mogą też być akcje charytatywne czy kampanie 
informacyjne promujące odpowiedzialne adoptowanie zwierząt 
ze schroniska w Orzechowcach. To ogromne pole do  wykazania 
się aktywnością dla organizacji miłośników zwierząt i osób 
zatroskanych o ich los. Burmistrz i Urząd Miasta na pewno włączą 
się w takie działania i będą je promowali. 

Przedstawione powyżej przedsięwzięcia nie rozwiążą zapewne 
od razu wszystkich problemów bezpańskich psów i kotów, ale warto 
je podjąć dla dobra naszych czworonożnych przyjaciół i dla nas 
samych.

fot. Joanna H. Wielgos

Co z bezdomnymi psami  
i kotami w Jarosławiu?

Mieszkańcy pytają – burmistrz odpowiada
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KJ: I Jarmark Jarosławski zorganizowano rok temu. 

Jak to wszystko się zaczęło?

TW: Tradycja jarosławskich jarmarków sięga XVI-wiecznej 
Rzeczypospolitej. Po przeszło 400 latach udało się w ubiegłym 
roku reaktywować kilkudniowe święto kupców, rzemieślników  
i handlarzy, wraz z którym w miejskie mury powrócił klimat dawnej 
świetności.  Jarosław stał się ponownie miejscem spotkania 
przedstawicieli wielu kultur, odżyła bogata tradycja historycznych 
cechów i rzemiosł działających w mieście. Trzonem wydarzenia jest 
handel, ale równie ważne są odbywające się równocześnie spotkania 
z kulturą Wschodu, Zachodu, Południa i Północy. Przez kilka dni 
mamy możliwość uczestniczenia w niezwykłym tyglu kulturowym, 
w którym - tak jak przed wiekami  - Jarosław łączy tradycje z różnych 
zakątków świata. 

KJ: Co świadczy o wyjątkowości Jarmarku 

Jarosławskiego?

TW: Nasz jarmark to nie tylko kolorowe stragany wypełnione 
wyrobami rzemieślniczymi i rękodziełem, ale przede wszystkim 
ciekawi ludzie, działania muzyczno-teatralne w przestrzeni 
miejskiej, spotkania i opowieści, warsztaty czy wreszcie zabawy 
podwórkowe i tradycyjne gry pochodzące z różnych stron świata. 
Podczas Jarmarku Jarosławskiego proponujemy interesującą ofertę 
warsztatów – tańca, śpiewu, przyuczenia rzemiosła. Wszystkie 
te działania koncentrują się na oddaniu klimatu przeszłości, gdy 
miasto było słynne w całej Europie. Zależy nam na tym, by każdy, 
kto pojawi się na Jarmarku, mógł poczuć, dotknąć i posmakować 
atmosfery wielokulturowości. 

KJ: Którą z atrakcji tegorocznego  

Jarmarku uważa Pan za najciekawszą?

TW: II edycja wypełniona jest prawdziwymi 
perełkami. Na jarosławskim Rynku pojawi się 
specjalnie przygotowana terenowa szkutnia,  
w której będziemy budować łódź, kultywując tym 
samym bogate, a  zapomniane tradycje związane 
z rzeką San. Zaprosiliśmy artystów włoskich  
z grupy Canzoniere Grecanico Salentino, którzy 
zabiorą nas w niezwykłą i tajemniczą podróż 
na południe Italii. 27 sierpnia na scenie Starego 
Miasta wystąpi również Tsigunz Fanfara Avantura 
– jedyna w Polsce bałkańska orkiestra dęta. Przez 
4 dni będziemy smakować potrawy z kuchni 
węgierskiej, syryjskiej, bałkańskiej, włoskiej, 
ormiańskiej, tureckiej, indyjskiej i wielu innych.

Wielkimi krokami zbliża się II edycja Jarmarku Jarosławskiego.  

O tym, co nowego pojawi się w tym roku, jacy goście uświetnią  

swoją obecnością wydarzenie i dlaczego w dniach 24-27 sierpnia  

warto pojawić się na płycie Rynku, opowiada Tomasz Wywrót  

– dyrektor Centrum Kultury i Promocji w Jarosławiu.

Jarmark Jarosławski  
już niedługo

KJ: Do jakich odbiorców kierują Państwo wydarzenia 

towarzyszące Jarmarkowi?

TW: Jarmark adresowany jest do mieszkańców miasta, jak  
i przybyłych do Jarosławia gości. Ofertę kierujemy do całych rodzin. 
Każdy powinien znaleźć coś dla siebie, zarówno ci spragnieni 
uczestnictwa w wydarzeniach kulturalnych, jak i ci, którzy będą 
przeszukiwać stragany w poszukiwaniu przeróżnych precjozów. 
Na Jarmarku pojawią się kuglarze, lirnicy, uliczni muzycy, aktorzy. 
Wydarzeniu towarzyszyć będą warsztaty. Planujemy zaspokoić różne 
gusta i zadowolić tak młodszych, jak i starszych.

Dziękujemy za rozmowę.
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12 czerwca każdego roku, zgodnie z uchwałą Rady Miasta 

Jarosławia Nr 446/XLIII/05 z dnia 11 czerwca 2005 r., 

obchodzone jest Święto Patrona Miasta Jarosławia  

- bł. o. Michała Czartoryskiego OP, syna ziemi 

jarosławskiej. Tegoroczne zorganizowane zostało  

10 czerwca i połączone z wręczeniem  

aktu honorowego obywatelstwa miasta Jarosławia  

dr hab. Jackowi Ściborowi. 

Po raz pierwszy Święto Patrona Miasta odbyło się w nowej 
formule - na scenie, w otwartej przestrzeni, z możliwością udziału 
wszystkich zainteresowanych. Głównym punktem obchodów była 
jak zawsze uroczysta Msza święta, którą uświetnił swoim śpiewem 
honorowy obywatel Jarosławia dr hab. Jacek Ścibor. Tuż po jej 
zakończeniu dr Witold Czartoryski, Prezes Zarządu Fundacji Pełkińskiej 
XX Czartoryskich, wygłosił krótki wykład poświęcony życiu i działalności 
bł. o. Michała.  Uroczystości zaszczyciły także swoją obecnością Panie 
Barbara oraz Jadwiga Czartoryskie. Dla przypomnienia, Pani Barbara 
Czartoryska była obecna podczas sesji, na której Rada Miasta przyjęła  
bł. Michała Czartoryskiego za patrona miasta, ciesząc się niezmiernie  
z wyboru i podkreślając, iż powierzenie miasta opiece bł. o. Michała 
było wydarzeniem niezwykle ważnym dla rodziny Czartoryskich.  

Wyjątkowy Dzień    
Patrona Miasta

Dzień Patrona Miasta poprzedzony był złożeniem kwiatów pod 
tablicą upamiętniającą postać o. Michała - kapłana, uczestnika 
Powstania Warszawskiego, męczennika i działacza społecznego  
- znajdującą się w sali narad ratusza. W magistracie odsłonięta została 
również tablica poświęcona wszystkim dotychczasowym honorowym 
obywatelom miasta Jarosławia. Tablica autorstwa jarosławskiego 
artysty, rzeźbiarza Dariusza Jasiewicza, upamiętnia 56 postaci,  
a ostatnią jest tegoroczny honorowy obywatel dr hab. Jacek Ścibor.

Obchody Dnia Patrona Miasta zbiegły się z 240. rocznicą przybycia 
ojców dominikanów do Jarosławia z Bochni. Połączenie trzech ważnych 
dla miasta Jarosławia wydarzeń dało asumpt do świętowania  
w zupełnie inny sposób niż w poprzednich latach. Przemarsz  
z ratusza do Bazyliki pw. Matki Bożej Bolesnej w uroczystym orszaku 
był rodzajem rekonstrukcji fragmentu historii działalności ojców 
dominikanów na ziemi jarosławskiej. 

Ostatnim aktem przemarszu było przyjęcie przez przeora 
dominikanów, o. Jacka Skupienia, symbolicznych kluczy do 
klasztoru z rąk kuratora rządowego Franciszka Józefa SandbÜchlera, 
odgrywanego przez jarosławianina Henryka Paszka. 

Zwieńczeniem tegorocznych obchodów Dnia Patrona Miasta był 
wspaniały, niezwykle emocjonujący i radosny występ krakowskiego 
zespołu „niemaGotu”, który stał się znany dzięki  Hymnowi Światowych 
Dni Młodzieży Kraków 2016. 

fot. Szymon Montusiewicz
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Ponieważ jesteśmy zespołem muzycznym, komunikować się będziemy głównie za pomocą 
utworów składających się na nasz repertuar. Tym sposobem poznacie nas, jak Pan Bóg przykazał 

– po owocach. Na starcie jedynie, kłaniając się Wam w pas, dwa słowa bez akompaniamentu. 
Na początku było Słowo: „zapiszcie sobie teraz ten oto hymn” (Pwt 31,19). Tak też zrobiliśmy 

i ku naszemu zdziwieniu powstał hymn Światowych Dni Młodzieży. Na fali tego oszołomienia 
Bożą hojnością i mocą postanowiliśmy grać dalej. Kto? Ja, który to piszę – Kuba Blycharz Q, 

Ola Maciejewska, Marysia Pękała, Kuba Chmura i Bartek Krawczyk. Ponieważ brakowało nam 
gitarzysty, wołaliśmy w niebo tak długo, aż spadł nam z niego Szymon Pawluś.  

I proszę – tak właśnie w telegraficznym skrócie powstaliśmy jako zespół – piszą o sobie.

Historia w najwłaściwszy sposób jest poznaniem rodu ludzkiego przeszłości i za rękojmię 
przyszłości służącą. Historia jest ludów pamięcią, samopoczuciem ludzkości, ona wiąże  

wczoraj i jutro w jedno nieustanne życie. Słowami powieściopisarza, poety, publicysty, 
historyka, przede wszystkim Honorowego Obywatela Miasta Jarosławia z roku 1879 Józefa 

Ignacego Kraszewskiego wyrażam swoją głęboką wdzięczność (...) za nadanie mi tytułu - 
rodzaju miejskiego „klejnotu”. Tytuł ów przyjmuję z pokorą, szacunkiem i radością  

- mówił tuż po odebraniu wyróżnienia dr hab. Jacek Ścibor. 

 Tablica została wykonana z trawertynu barwionego i patynowanego. Ma kształt otwartej od 
góry szerokiej ramy, w którą artysta Dariusz Jasiewicz ujął formę rzeźbiarską - miasto Jarosław, jako 

historyczny gród z wyeksponowanymi obwarowaniami i płynącą poza murami miasta rzeką San. Nad 
miastem góruje postać św. Michała Archanioła, a centrum - serce stanowi bł. o. Michał Czartoryski 

OP, patron miasta w formie złoconej plakiety osadzonej w niszy. Plakieta jest częścią statuetki 
autorstwa artysty rzeźbiarza Stanisława Lenara, którą otrzymują od 2016 r. Honorowi Obywatele 

Miasta Jarosławia. Formę rzeźbiarską od dołu zamyka herb miasta ujęty w okrągłą formę.

Na bocznych skrzydłach ramy znajduje się wykaz 56 honorowych obywateli ułożonych 
chronologicznie z podziałem na okresy: Galicja, II Rzeczpospolita, Polska Ludowa, III Rzeczpospolita. 

Na dolnym skrzydle ramy zamieszczono napis: HONOROWI OBYWATELE MIASTA JAROSŁAWIA. 

Tutaj łączą się trzy rodziny - duchowa Ojców Dominikanów 
zawsze bliskich naszej rodzinie; rodziny Książąt Czartoryskich, 
którzy byli związani z Jarosławiem od pokoleń i pomimo 
rozmaitych burz dziejowych pozostali związani z tym 
miastem i przede wszystkich lokalna rodzina, która tutaj 
żyje i też przechodziła różne losy. Staramy się kontynuować 
tradycje, odbudowujemy dom rodzinny bł. o. Michała, by 
służył społeczności w nowej formie, z jednej strony stanowiąc 
materialny dowód dziedzictwa tej ziemi, z drugiej zaś, by mógł 
się rozwijać. Ważne jest dla nas działanie razem  
z lokalnym społeczeństwem budując przyszłość na podwalinach 
dawnych tradycji – podkreślał podczas spotkania  
dr Witold Czartoryski, Prezes Zarządu  
Fundacji Pełkińskiej XX Czartoryskich.
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Sześć miast odebrało w maju nagrody  

dla najlepszych, zdaniem ekspertów  

i internautów, projektów do budżetów 

obywatelskich w konkursie „Mieszkam Tu 

- Mądre pomysły na Mądre miasto”. Wśród 

zwycięzców III edycji konkursu znalazł się 

plac zabaw dla dzieci niepełnosprawnych w 

Ogrodzie Jordanowskim – inicjatywa PSONI 

Koło w Jarosławiu. Zdobyliśmy I miejsce  

w kat. samorządowej oraz II miejsce  

w głosowaniu internetowym. Wyróżnienie 

podczas IX Europejskiego Kongresu 

Ekonomicznego w Katowicach odebrał  

burmistrz miasta oraz przedstawiciele PSONI.

 Jarosław znalazł się w gronie laureatów III edycji konkursu 
„Mieszkam tu! - Mądre pomysły na mądre miasto” obok Kórnika, 
Nowego Targu, Łódzi, Pabianic i Bydgoszczy. Sześć projektów 
zrealizowanych w ramach budżetu obywatelskiego zyskały 
największe uznanie jury oraz zostały docenione przez internautów. 
Zwycięzcy otrzymali statuetki, sprzęt elektroniczny, a także promocję 
pomysłów na poziomie ogólnopolskim.

Nagrody zostały przyznane w kilku kategoriach. W kategorii 
„samorządowej” największe uznanie zyskały projekt: „Tacy sami - 
plac zabaw dla dzieci niepełnosprawnych” zrealizowany w naszym 
mieście, który dodatkowo zajął II miejsce w głosowaniu internetowym 
(6359 głosów pozytywnych, 592 głosy negatywne).

- To dla nas wyjątkowe wyróżnienie, a najważniejsze, że możemy 
przygotować to, czego oczekują mieszkańcy - mówi burmistrz 
Waldemar Paluch.

Nasz plac zabaw  
mądrym pomysłem na mądre miasto

- Przy tej okazji dziękuję wszystkim Internautom, którzy 
pomogli w zwycięstwie Jarosławia. Szczególne podziękowania 
kieruję do wnioskodawcy projektu PSONI Koło w Jarosławiu. 
Gdyby nie zaangażowanie wielu ludzi, nie udałoby się znaleźć  
w gronie laureatów tego konkursu. Dlatego z wielką przyjemnością 
przekazałem Stowarzyszeniu połowe nagrody finansowej na 
kampanie promocyjną w Google AdWords - dodaje burmistrz.

Pomysły były oceniane przez profesjonalne grono 
ekspertów -  przedstawicieli organizacji pozarządowych, świata 
naukowego i artystycznego. Zakończyło się także głosowanie 
naszych czytelników, którzy wybrali swoje najciekawsze typy.  
W głosowaniu internetowym oddano ponad 24 tys. głosów. 
Konkurs organizowany jest od 2015 r. przez Fundację Napraw 
Sobie Miasto we współpracy z serwisem PortalSamorządowy.
pl oraz Grupą PTWP - organizatorem Europejskiego Kongresu 
Gospodarczego w Katowicach. Celem konkursu „Mieszkam tu! - 
Mądre pomysły na mądre miasto” jest promocja najciekawszych 
pomysłów zgłaszanych lub realizowanych w ramach budżetów 
obywatelskich i inicjatyw lokalnych przez mieszkańców Polski. 
Spośród nich kapituła wybiera najlepsze i najciekawsze.

Projekt TACY SAMI - plac zabaw dla dzieci niepełnosprawnych w II edycji 
BO na 2016 rok zyskał największe poparcie jarosławian. Został zrealizowany  
w Ogrodzie Jordanowskim przy Parku Miejskim im. Bohaterów Monte Cassino, 
a jego inicjatorem było PSONI Koło w Jarosławiu. W ramach modernizacji 
i doposażenia istniejącego placu zabaw dla potrzeb dzieci i młodzieży  
z niepełnosprawnością ruchową  zostały zamontowane takie urządzenia, 
jak: zestaw integracyjny, huśtawka dla dzieci poruszających się na wózkach 
inwalidzkich, huśtawka typu Bocianie Gniazdo, wielofunkcyjna karuzela, 
piaskownice, tunel, pojawiła się też mała architektura. 

W bezpośrednim sąsiedztwie (również w ramach BO na rok 2016) powstał 
park wspinaczkowy. Koszt doposażenia placu zabaw wyniósł ponad 238 tys. zł. 
Obecnie Ogród Jordanowski jest przyjaznym miejscem do rodzinnego spędzania 
wolnego czasu. Poza linarium oraz kolorowym placem zabaw, w tym roku 
powstała jeszcze siłownia zewnętrzna oraz nowe alejki. Z myślą o bezpieczeństwie 
odwiedzających Ogródek, teren ten monitoruje 5 kamer zamontowanych końcem 
ubiegłego roku.
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Dni Jarosławia 2017
1–2 lipca, Rynek
1 lipca, godz. 16.00
2 lipca, godz. 14.00

Bijące rekordy popularności single, królujące na listach przebojów 
największych rozgłośni radiowych, energiczne brzmienie – taki obraz 
przedstawiają gwiazdy tegorocznych Dni Jarosławia: MARGARET i CLEO.
Podczas imprezy usłyszymy także Kacpra Dąbrowskiego z zespołem, Spring 
Rolls, Latino Lovers, Vinci Trio, Janki, Erannie, Golden Hits. Najważniejszego 
święta miasta to także Regionalne Święto Pszczelarzy, pokaz Trialu 
Motocyklowego, rozstrzygnięcie konkursu „Cała Polska w kwiatach”, a także 
moc atrakcji dla dzieci, w tym m.in. animacje „Tęczowa wyspa” i „Smerfne 
zabawy”.

Obchody Zbrodni Wołyńskiej
11 lipca, godz.12.00, Stary Cmentarz w Jarosławiu

W 74. rocznicę Zbrodni Wołyńskiej lokalne władze, przedstawiciele środowisk 
kombatanckich oraz mieszkańcy miasta oddadzą hołd, pomordowanej 
przez ukraińskich nacjonalistów, polskiej ludności Kresów Południowo-
Wschodnich.

Charytatywny Zlot i Rajd Pojazdów Zabytkowych 
DRYNDA 2017 
30 lipca, godz. 12.00, Rynek 

Już po raz szósty na jarosławskim Rynku zagoszczą stare, zabytkowe pojazdy: 
fiaty 126p, 125p, syreny, polonezy, motorynki, komary, jawki i wiele, wiele 
innych. Drynda to piękne samochody, przygoda, wspaniała zabawa, ale 
także szczytny cel. Rajd ma na celu zebranie środków dla dzieci z Specjalnego 
Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Jarosławiu.

Rocznica Powstania Warszawskiego
1 sierpnia, godz.17.00, Kolegiata pw. Bożego Ciała w Jarosławiu

Jak co roku w Jarosławiu upamiętnimy wydarzenia sierpnia i września 1944 
roku. Po oficjalnych obchodach, w Skwerze Kultury (plac św. Michała), będzie 
można włączyć się w wspólne śpiewnie „Zakazanych Piosenek”.

Obchody Święta Wojska Polskiego
15 sierpnia, Rynek 

W rocznicę Bitwy Warszawskiej Wojsko Polskie obchodzi swoje doroczne 
święto. Głównym punktem jarosławskich obchodów są uroczystości na płycie 
Rynku.

Letnia oferta

Międzynarodowy Festiwal Muzyki Dawnej  
„Pieśń Naszych Korzeni”
20–27 sierpnia, koncerty godz.20.00, bilety do nabycia przed 
koncertem

Organizowany od 1993 roku przez Stowarzyszenia Muzyka Dawna 
w Jarosławiu, festiwal jest jednym z najsłynniejszych europejskich 
wydarzeń tego typu. Odbywa się zawsze w ostatni pełny tydzień sierpnia. 
Koncerty wykonywane są w zabytkowych jarosławskich kościołach. 
Specyficzna formuła festiwalowego święta zakłada równowagę pomiędzy 
sacrum i profanum. Tematem tegorocznej, jubileuszowej edycji będzie 
*KONTR*REFORMACJA*. Cyklowi prezentacji koncertowych towarzyszą 
codzienne warsztaty, seminaria, liturgie i potańcówki. Szczegółowy program 
www.festiwal.jaroslaw.pl

Jarmark Jarosławski
24–27 sierpnia, Rynek

Jarmark Jarosławski to wydarzenie nawiązujące do historii Jarosławia, 
szczególnie zaś do jarmarków kupieckich w XVII-wiecznej Rzeczypospolitej. 
Trzonem wydarzenia jest handel, ale równie ważne są towarzyszące mu 
spotkania z kulturą Wschodu, Zachodu, Południa i Północy. Przez kilka dni 
miasto żyje innym rytmem, w którym najważniejsze stają się, m.in.: koncerty, 
teatry, warsztaty, występy ulicznych muzyków oraz tradycyjne gry z różnych 
stron świata.
Gośćmi specjalnymi tegorocznej edycji są: Canzoniere Grecanico Salentino 
oraz Tsigunz Fanfara Avantura.

www.ckip.jaroslaw.pl

Otwarci na kulturę!

WYSTAWY
Galeria Główna u Attavantich, wstęp wolny
9.06–04.07 „Wnętrza” Julianna Grzeszczak i Kamila Kośmider – malarstwo 
i grafika
8.07–31.07 Maja i Krzysztof Celuchowie – fotografia
29.07–18.08 Mirosław Karapyta – malarstwo; 20.08–05.09 Ikony
Galeria w Holu, wstęp wolny 2.06–30.06 Maria Dusiłło, malarstwo
Galeria Debiutów, wstęp wolny
8.06-30.06 Zbiorowa wystawa fotografii uczniów ZSP w Jarosławiu
1.07-30.08 Zbiorowa wystawa fotografii uczniów  Szkoły Podstawowej nr 10 
im. Wojska Polskiego w Jarosławiu.
Wystawy plenerowe ,Plac Św. Michała
18–31.07 „DRYNDA - dla NICH ” 
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W MAGICZNYM ŚWIECIE TEATRU
Działania skierowane do amatorów teatru, w jego najróżniejszych formach. 

Spotkania umożliwiają wszechstronny rozwój, zwiększenie kreatywnej 

aktywności oraz zdobycie umiejętności twórczych. Zajęcia to też nauka 

swobodnego zachowania scenicznego. Prowadzący stosują rozmaite techniki 

improwizacyjne, a gry i zabawy pozwalają wyzwolić mnóstwo energii. 

Zwieńczeniem warsztatów będą przedstawienia teatralne. W obsadzie 

profesjonalni aktorzy oraz… sami uczestnicy.

WOKÓŁ KSIĄŻKI…
Blok różnych działań, oczywiście z książką w tle. 

Organizowana dzięki uprzejmości Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jarosławiu, 

która i w tym roku przekazała niema 200 nowych tytułów, akcja „Przedłużamy 

życie książki” da możliwość czytania w taki sposób, w jaki lubimy: na miejscu, 

w domu, bez żadnych opłat, formalności i wpisów. Zainteresowani mogą 

korzystać z proponowanych pozycji, przynosić własne, wymieniać się między 

sobą. Na pewno niejedna książka zyska nowego czytelnika, a sam proces 

czytania stanie się miłą formą spędzenia wolnego czasu.

KREATYWNIE-WARSZTATOWO
Spotkania z różnymi gatunkami sztuki, które sprzyjają szerzeniu tolerancji 

między młodymi ludźmi reprezentującymi różnorakie grupy i subkultury, 

przełamywaniu stereotypów i umacnianiu twórczej współpracy artystów. 

ROZTAŃCZONY SKWER
Spotkania z różnymi gatunkami sztuki, które sprzyjają szerzeniu tolerancji 

między młodymi ludźmi reprezentującymi różnorakie grupy i subkultury, 

przełamywaniu stereotypów i umacnianiu twórczej współpracy artystów. 

MIASTO SZTUKI W SKWERZE KULTURY
10–30 lipca
Po raz kolejny mieszkańcy Jarosławia będą tworzyć sztukę, śpiewać, grać, 

uczyć się i doskonalić umiejętności pod okiem profesjonalistów. Miasto 

Sztuki to niezwykle ciekawe doświadczenie dla osób, które dotąd nie miały 

styczności z koncertami muzyki klasycznej, warsztatami śpiewu operowego, 

warsztatami z emisji głosu czy zajęciami z wykorzystaniem przepony.

LETNIE MUZYKOWANIE
Wakacyjne dni będą w Jarosławiu rozbrzmiewać połączoną z warsztatami 

muzyką klasyczną, folkową, bałkańską, jazzową i nie tylko. Zagrają młodzi  

i ambitni wykonawcy, a także lokalni artyści.

KINO POD GWIAZDAMI
godz. 21.00
Letni wieczór, gwiazdy nad głową i plenerowy seans – doskonała recepta  

na udany piątkowy wieczór.

NIEDZIELNE SPACERKI PO JAROSŁAWIU  
Z PRZEWODNIKIEM
godz. 15.00
Aktywna forma spędzenia niedzielnego popołudnia połączona z poznaniem 

interesujących miejsc i zabytków Jarosławia. Zwiedzaniu towarzyszyć będą 

historyczne postaci, które opowiedzą o przeszłości miasta. 

O wszystkich ciekawostkach i zagadkach będzie można porozmawiać  

w ramach odbywających się po spacerkach klubów dyskusyjnych. 

Koszt uczestnictwa w spacerku: 5 zł bilet normalny, 3 zł bilet ulgowy. 

Kamienica Attavantich, Rynek 5 (zbiórka) godz. 15.00

Inicjatywa przygotowana z myślą o różnych gustach i zainteresowaniach. 
Szereg bezpłatnych wydarzeń kulturalno-artystycznych organizowany  
w Skwerze Kultury, z pośród których każdy znajdzie coś dla siebie. 

Kulturalne Lato w Mieście. Jarosław 2017
Miejsce: Skwer Kultury (pl. Św. Michała)

Skwer Kultury to przestrzeń kreatywna, ale i otwarta. Wykorzystując 
infrastrukturę naszego Skweru, chętni sami mogą zainicjować własne, 
autorskie działania. Gorąco zachęcamy i zapraszamy w godzinach otwarcia.

www.ckip.jaroslaw.pl
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WAKACJE z KULTURĄ 
Półkolonia dla dzieci w wieku 7-10 lat zamieszkałych w Jarosławiu. Cztery 
pięciodniowe turnusy (17-21 lipca, 24-28 lipca, 31 lipca-4 sierpnia, 7-11 
sierpnia) w godz. 8.30-15.30. Mnóstwo atrakcji, zajęć, wycieczki. 

KULTURALNY ZAWRÓT GŁOWY NA OSIEDLACH
W lipcu i w sierpniu odwiedzimy wybrane osiedla, spotkamy się z dziećmi na 
placach zabaw i boiskach.Będą atrakcyjne konkursy plastyczne i warsztaty 
artystyczne, zagramy w retro gry i zabawy podwórkowe, uczestnicy staną się 
osiedlowymi fotoreporterami, aktorami i kuglarzami. Będzie muzyka, trochę 
tańców i rozgrywki w bule oraz wiele innych niezapomnianych wydarzeń. 
Zapraszamy Dzieci, Rodziców, Babcie i Dziadziów.

SKWER KULTURY 
Plac św. Michała na Rynku 
Liczne warsztaty, spotkania, gry i zabawy, m.in.:
12 lipca, godz.15.00 Warsztaty ceramiczne
14 lipca, godz.15.00 Barwy jarosławskich kamieniczek
19 lipca, godz.15.00 Batik
26 lipca i 2 sierpnia, godz.16.00 Akademia Teatralna
10 sierpnia, godz.15.00 Baju, baju będziesz w raju  
– warsztaty inspirowane literaturą dziecięcą
23 sierpnia, godz.15.00 Maluję śmiało ciało – warsztaty  
- elementy body i face paintingu 
31 sierpnia, godz.16.00 Kolorowy kram – pożegnanie wakacji

JARMARK JAROSŁAWSKI 
godz. 15.00-19.00 będzie też teatralnie i warsztatowo!
24 sierpnia „Jarosławskie dukaty i nie tylko” - 
Warsztaty ceramiczne (prowadzenie Jarosławskie Centrum Ceramiki 
Artystycznej) tworzymy własny wzór monety jarosławskiej, 
25 sierpnia „Teatr cudowności” - dzień teatralnych rozmaitości,
TEATR PLASTER i nie tylko. Warsztaty robienia kukiełek i pacynek z łyżek 
drewnianych, warsztaty kuglarskie i wiele innych atrakcji.
26 sierpnia „Herb uczuciem utkany” - warsztaty tkackie oraz pokaz 
przędzenia na kołowrotku. Prowadzenie Joanna Rey (Pracownia rękodzieła 
SPLOT)
27 sieprnia „Jarmarczne pozdrowienia” - warsztaty czerpania papieru  
z kwiatową niespodzianką. Całości wydarzeń towarzyszy „Wesoły jarmark 
rozmaitości” - czyli Fotobudka.

W letnie wieczory zapraszamy do Kina IKAR!

www.mok-jar.pl                                                  www.mbp.jaroslaw.pl                            www.mosir.jaroslaw.pl

LATO Z KULTURĄ,  
czyli MOK  
zaprasza!

WYSTAWY
Galeria Rynek 6 
23.06-11.07 Tomasz Majcher - Photos of Events
14.07-3.08 Wacław Grabuś – malarstwo olejne
11-30.08 Lena i Józef Szuba - batik
Mała Galeria MOK
24.06-24.07 Jacek Czarniecki - wystawa fotografii „Szosa, peleton i ja”
29.07-25.08 Uczestnicy Szkoły rysowania i malowania MOK  
oraz Warsztatów graficznych - Malarstwo, rysunek, grafika
Galeria Projektor Sztuki w holu Kina Ikar
14.06-2.07 Mirosław Kowalczuk, Damian Waliczek – malarstwo, grafika
5-12.07 Wystawa pokonkursowa „Jarosławskie czworonogi – psy”
14.07-22.08 Eliasz Dyrow - Konstelacje
24.08-8.09 Wystawa pokonkursowa - II Ogólnopolski Konkurs 
Fotograficzny „Jarosławski Kuferek” - 2017 (w ramach Jarmarku 
Jarosławskiego)
Galeria Dziecięca i Młodzieżowa „W KORYTARZU”
13.06 -31.07 W świecie dziecięcych marzeń– wystawa pokonkursowa
4-22.08 Wystawa plakatów filmowych – archiwum MOK
25.08 -21.09 Na wakacyjnym szlaku - wystawa z Galerii i Ośrodka 
Plastycznej Twórczości Dziecka w Toruniu

Poniedziałek, godz. 9.00-16.00
„W wiosce Smerfów” - głośne czytanie smerfnych opowieści
oraz mini konkursy literackie i plastyczne
„Smerf..uj z nami po necie” - gry komputerowe w Czytelni Internetowej
„Sprytniejszy od Gargamela” - puzzle, gry planszowe i Xbox
„Dziadek Smerf i szachy” - kącik szachowy

Wtorek, godz. 11.00-18.00 
„Odwiedzamy wioskę Smerfów” – pokazy bajek
„Smerf..uj z nami po necie” - gry komputerowe w Czytelni Internetowej
„W wiosce Smerfów” - głośne czytanie smerfnych opowieści oraz mini 
konkursy literackie i plastyczne

Środa, godz. 10.00-18.00
„Sprytniejszy od Gargamela” - puzzle, gry planszowe i Xbox
„Dziadek Smerf i szachy” - kącik szachowy
„Bezpieczne wakacje”- zajęcia plastyczno-edukacyjne.
„Smerfetka czyta dzieciom” – głośne czytanie dla najmłodszych
oraz mini konkursy literackie i plastyczne

Czwartek, godz. 11.00-18.00 
„Odwiedzamy wioskę Smerfów” - pokazy bajek
„W wiosce Smerfów” - głośne czytanie smerfnych opowieści  
oraz mini konkursy literackie i plastyczne
„Smerf..uj z nami po necie” - gry komputerowe w Czytelni Internetowej
„Sprytniejszy od Gargamela” - puzzle, gry planszowe i Xbox

Piątek, godz. 10.00-18.00 
 „W wiosce Smerfów” - głośne czytanie smerfnych opowieści
oraz mini konkursy literackie i plastyczne
„Sprytniejszy od Gargamela” - puzzle, gry planszowe i Xbox
„Bezpieczne wakacje”- zajęcia plastyczno-edukacyjne.
„Dziadek Smerf i szachy” - kącik szachowy

Sobota, godz. 10.00-14.00
„Odwiedzamy wioskę Smerfów” - pokazy bajek
„Smerf..uj z nami po necie” - gry komputerowe w Czytelni Internetowej
„Bawimy się z Rodzicami i Smerfami” - rodzinne spotkania
w bibliotece: łamigłówki, puzzle, konsola gier Xbox.
„Dziadek Smerf i szachy” - kącik szachowy

IMPREZY TOWARZYSZĄCE:
WYSTAWA: Peyo – Kto to taki? - ciekawostki o autorze
KONKURS: Najaktywniejszy Czytelnik Wakacji 2017
X-BOX: gry i zabawy ruchowe
SMERFNA KRONIKA WAKACYJNA

SMERFNE WAKACJE 
W BIBLIOTECE 

Wakacyjne Ligi: Badmintona, Siatkówki, Piłki Nożnej
Zgoszenia do 10 lipca, e-mail: mosir@jaroslaw.pl, tel. 16 621 56 58, w. 21

9 września, Maraton Kajakowy Rzeką San
Szczegóły na: www.mosir.jaroslaw.pl

WAKACJE NA SPORTOWO
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www.ckip.jaroslaw.pl

Kulturalne Lato w Mieście  
z dotacją ministra!

W pełni wyposażony namiot sferyczny, mogący pomieścić do 50 
osób, stanie już w lipcu na placu św. Michała, w tak zwanym Skwerze 
Kultury. CKiP zostanie doposażone także w sprzęt nagłośnieniowo-
oświetleniowy, co uczyni organizację koncertów i różnych 
interdyscyplinarnych form aktywności, jeszcze łatwiejszą. Wszystko 
z myślą o mieszkańcach Jarosławia, którzy wakacje postanawiają 
spędzić w mieście.

Kulturalne Lato w Mieście już od czterech lat istnieje  
w świadomości mieszkańców Jarosławia. Jednak nie wszyscy wiedzą, 
że cykl wydarzeń mających na celu przerwanie wakacyjnej nudy oraz 
wzrost uczestnictwa w kulturze, powstał w 2014 roku, właśnie dzięki 
ministerialnym środkom. Wówczas udało się zakupić służące do dziś: 
małą scenę oraz sprzęt nagłośnieniowy, uzupełnione w zeszłym roku 
o kompletne oświetlenie sceniczne, modułową podłogę oraz sprzęt 
techniczny, niezbędny do przeprowadzenia działań plenerowych. 
Doposażeni w namiot sferyczny - czyniący nasze działania jeszcze 
przyjemniejszymi, rozentuzjazmowani przechodzimy do krótkiej 
prezentacji tegorocznej odsłony wydarzenia - szczegółowy program 
zawiera wkładka do Kalejdoskopu.

Jak w popularnym, nieco zmienionym powiedzeniu: coś 
nowego, coś starego, coś oczywistego, coś nietuzinkowego, coś 
nowatorskiego, coś tradycyjnego, coś popularnego, coś niszowego… 
Opisujące Kulturalne Lato w Mieście, „cosie” można mnożyć  
i mnożyć, ponieważ program przygotowano z myślą o różnych 
gustach i zainteresowaniach. W lipcu i sierpniu na placu św. Michała 
każdy znajdzie „coś” dla siebie. Jeżeli nie, niech poszuka jeszcze raz - 
właściwe „coś” musiało po prostu umknąć uwadze poszukiwacza.

Nadszedł moment, w którym wszystkich myślących o wakacyjnej 
nudzie wyprowadzamy z błędu! Kulturalne Lato w Mieście – Jarosław 
2017 to inicjatywa, która wypełni wiele upalnych dni – atrakcyjnie!

Centrum Kultury i Promocji w Jarosławiu może 

pochwalić się trzecią dotacją ze środków Ministra 

Kultury i Dziedzictwa Narodowego, otrzymaną w ramach 

programu „Rozwój infrastruktury kultury”. Dzięki 

pozyskanym środkom finansowym możliwy będzie zakup 

sprzętu o wartości przekraczającej  

95 tysięcy złotych.

MOK nastawia się na działania edukacyjne. Już od 10 lat działają tu 
młodzieżowy Teatr Plaster i Grupa Teatralna Plaster, wieloktornie nagradzane 
na różnego rodzaju ogólnopolskich przeglądach, czy festiwalach. Tworzą też 
własne spektakle m.in.  „Juwenilia czyli jak skończyć w pięknym szaleństwie” 
oraz „Teatrum cudowności”. W tym roku artystycznym został reaktywowany 
Teatrzyk Plasterek. Dzieci w każdy poniedziałek uczyły się podstaw aktorstwa 
co zaowocowało spektaklem „O kotku, który merdał ogonkiem”. Całkiem 
nowym pomysłem jest stworzony w tym roku Teatr Kąt dla osób dorosłych. 
Już w wrześniu na Jarosławskim Dziedzińcu odbędzie się premiera spektaklu 
„Nowe Wyzwolenie” w wykonaniu aktorów tego teatru. 

Od 4 lat przy współpracy z jarosławskim kołem PSONI, w MOK działa 
także Teatr Cienie. To forma przeznaczona dla osób z niepełnosprawnością 
intelektualną. W tym roku artyści w cyklicznych spotkaniach tworzyli 
scenę plastyczną pt. „Viva la Cricot”. Spektakl będzie można obejrzeć już  
we wrześniu.

Liczne sukcesy odnosi Teatr Jednego Aktora, który od 10 lat działa przy 
MOK w Jarosławiu. Monodram „Być szczęśliwym” w wykonaniu Mileny Piejko 
został zagrany już piętnastokrotnie dla publiczności z Jarosławia, Przemyśla  
i Radymna. Ostatnio zdobył II nagrodę na 62. OKR w Słupsku. Spektakl 
powstał w ramach programu „Bezpieczny Jarosław”.

Teatr to nie tylko spektakle i edukacja w MOK. Instruktor Paweł Sroka 
razem z pracownikami ośrodka coraz częściej gości w szkołach i przedszkolach 
z akcjami performatywnymi takimi jak: „Cała Polska czyta dzieciom” oraz 
„Czysty Jarosław”. Instytucja realizuje także program „ Raz na miesiąc 
do teatru”. W czerwcu br. zaproszenie do Jarosławia przyjął Teatr Sioło  
z Rakszawy.

Kolejny rok teatralny zapowiada się bardzo bogato. Rozpoczniemy 
go nowym wydarzeniem - Jarosławskim Jarmarkiem Teatralnym, w skład 
którego wchodzić będą: VII Jarosławski Przegląd Teatralny „Na Dziedzińcu”, 
nowo powstający Ogólnopolski Festiwal Form Drobnych „Drobny”, licznie 
zaproszonymi spektaklami i recitalami aktorskimi, wszystko kończyć będzie 
spektakl w wykonaniu aktorów teatru W. Siemaszkowej z Rzeszowa, w ramach 
projektu „Teatr Polska” pod patronatem Instytutu Z. Raszewskiego. 

- Naszym marzeniem jest to, aby akcja „Raz w miesiącu do teatru” spotkała 
się z dużym zainteresowaniem, co pozwoliłoby ją organizować jeszcze częściej. 
Mamy również nadzieję gościć na scenie MOK wiele ciekawych propozycji 
teatralnych. Oczywiście każda z grup i teatrów działających przy naszej instytucji 
w przyszłym roku artystycznym będzie kontynuować swoje działania. Liczymy na 
udział w wielu przeglądach i festiwalach, na których będziemy promować nasz 
ośrodek i miasto - podsumowuje Elżbieta Śliwińska, dyrektor MOK.

                                                                                                                                                                                 www.mok-jar.pl           

A może do teatru?
Sezon teatralny w Miejskim Ośrodku Kultury w Jarosławiu 

trwa od września do czerwca. 2016 rok został rozpoczęty  

VI Jarosławskim Przeglądem Teatralnym „Na dziedzińcu…” 

Na dziedzińcu kamienicy Rynek 6 gościliśmy 11 najlepszych 

zespołów teatralnych z całej Polski. 

Dzielnica VII

Dzielnica IV

   www.ckip.jaroslaw.pl  

Dzielnica I

Dzielnica V
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Pamiętajcie  
o ogrodach…
 Zaczęło się od tego, że rady dzielnic 
zgłaszały swój akces do konkursu na 

„Kwitnącą Dzielnicę 2017”. Potem, podczas Święta Ogrodów w końcu 
kwietnia, na Rynku, przedstawiciele dzielnic odebrali symboliczne 
sadzonki kwiatów, a następnie Jarosławskie Przedsiębiorstwo 
Komunalne dostarczyło uczestnikom konkursu kwiaty do nasadzeń. 
Mieszkańcy zaangażowani w ukwiecanie swoich dzielnic wybrali 
miejsca, zaplanowali kompozycje kwiatowe i przystąpili do prac 
ogrodniczych. Gdzie można oglądać efekty zmagań konkursowych? 

Dzielnica I - na Małym Rynku

Dzielnica  II - przy pomniku na ul. 3 Maja 

Dzielnica   IV  - na terenie Miejskiego Przedszkola nr 4

Dzielnica  V - teren na ul. Wyspiańskiego

Dzielnica  VI - przy pomniku majora Władysława Koby

Dzielnica VII - przy Szkole Podstawowej nr 7

Pomysł, aby część sadzonek kwiatów JPK przekazało radom 
dzielnic i aby to do mieszkańców należała inicjatywa co do miejsca 
oraz rodzaju kompozycji czy formy nasadzeń, to doskonały przykład 
partycypacji mieszkańców w działaniach, które bezpośrednio ich 
dotyczą i mają wpływ na ich najbliższe otoczenie. 
Konkursowa rywalizacja stanowiła dobre połączenie przyjemnego 
z pożytecznym. Z jednej strony była  wspólną zabawą, a z drugiej 

… zachęcał w piosence Jonasz Kofta. 

W Jarosławiu chyba nam się to udaje.

pretekstem, aby dowiedzieć się czegoś o zasadach doboru roślin, 
ich właściwościach i wymaganiach co do światła, gleby itp. Ponadto 
należy dodać, iż prace ogrodnicze wyostrzają wrażliwość na estetykę 
otoczenia i skłaniają do poszerzenia wiedzy o kształtowaniu 
krajobrazu.

Przedstawiona powyżej aktywność mieszkańców jest 
systematycznie uzupełniana przez rutynowe działania JPK, które  
w czerwcu wymieniło kwiatowe nasadzenia wiosenne, na rośliny lata 
i jesieni. Do połowy czerwca były to kompozycje z niecierpka, wilca 
oraz ciemnych traw ozdobnych. Donice wiszące oraz stożki były 
obsadzone petunią w dwóch kolorach oraz limonowym wilcem, a na 
zieleńcach kwitły niecierpki w czterech kolorach. Obecnie zastąpiły 
je niecierpki, goździki, wilce, begonie, czy petunie. 

W tym roku na rabatach, klombach i w gazonach w Jarosławiu 
zasadzono ponad 4 tys. sztuk roślin. Stałymi elementami wśród 
zieleni miejskiej są natomiast rabaty z kompozycjami z berberysów, 
tawuł, cisów kolumnowych, świerka białego oraz buka. 

Kwiaty na miejskich zieleńcach będą rosły, kwitły i cieszyły 
nasze zmysły (wszak kwiaty to kolory, kształty, kompozycje, ale też 
zapachy) do końca lata, a niektóre nawet do późnej jesieni. 

A już wkrótce, bo na początku lipca, rozstrzygnięcie konkursu na 
„Kwitnącą Dzielnicę 2017”. Niech zwycięży najlepszy!

                                                                                                                                                                                 www.mok-jar.pl           

A może do teatru?

Dzielnica VIDzielnica II

Dzielnica VII

Dzielnica IV

Dzielnica I

Dzielnica V
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Dzielnica I
 
Wykonany został remont bieżący nawierzchni ul. Przygrodzie, 

polegający na wyrównaniu istniejącej podbudowy drogi wraz 
z uzupełnieniem ubytków mieszanką kruszywa. W niedalekiej 
przyszłości, po przeprowadzeniu procedury przetargowej, wykonana 
zostanie również całkowita przebudowa tej ulicy. Zakończyła się 
również budowa oświetlenia na ul. Ustronie. W trakcie realizacji 
jest modernizacja drogi i chodnika ul. Kopystyńskiego. Dodatkowo, 
rozstrzygnięty został przetarg na przeprowadzanie największej 
inwestycji w tej dzielnicy, za zaplanowaną w budżecie kwotę  
ok. 500 tys. zł, tj. przebudowa ul. Dojazdowej (I etap).

Dzielnica II 

Na ul. Legionów wykonany został chodnik oraz zjazdy do posesji  
z kostki brukowej. Inwestycja objęła jedną stronę ul. Legionów, 
zaczynając na wysokości Ogródka Jordanowskiego im. Wilsona, 
a na ul. Czechowskiego kończąc. Całość inwestycji kosztowała 
około 68 tys. zł. W trakcie realizacji jest remont części drogi na  
ul. Lidii Nartowskiej, a w najbliższym czasie można się spodziewać 
rozpoczęcia remontów dotyczących chodnika na skrzyżowaniu  
ul. Poniatowskiego z ul. 3 Maja.

Dzielnica III

Przekazane zostały place budowy firmom drogowym, które  
w najbliższym czasie przystąpią do realizacji inwestycji na tych 
terenach. Dotyczy to wykonania nowej nawierzchni na ul. Zbożowej, 
jak również wykonania łącznika od ul. Żołnierskiej do ul. Głębokiej 
wraz z kanalizacją. Planowany koszt tych inwestycji to ponad  
450 tys. zł.

Dzielnica IV

Wykonany został chodnik wraz z przejazdem dla wózków  
na przejściu dla pieszych od wylotu ul. Krótkiej do ul. Strzeleckiej. 
Ponadto, w trakcie realizacji są inwestycje dotyczące przebudowy  
ul. Kosynierskiej oraz lada dzień rozpoczęte zostaną roboty 
budowlane na ul. Orzeszkowej (nawierzchnia i chodnik) oraz budowa  
ul. Krakusa wraz z wykonaniem odwodnienia.

Co słychać w Dzielnicach?
Nadchodzący okres letni w Jarosławiu będzie upływał pod znakiem wzmożonych remontów. 

Przedstawiamy aktualne inwestycje i inne działania w każdej z Dzielnic. Oprócz bieżącego utrzymania 

dróg i remontów pozimowych przeprowadzanych przez spółkę PWiK w Jarosławiu, rozpoczęło się 

przebudowywanie ulic i chodników zgłoszonych - w wyniku inicjatywy Burmistrza - przez Rady Dzielnic 

do jarosławskiego budżetu na 2017 r. 

Dzielnica V

10 maja br. zorganizowane zostało, z inicjatywy Rady Dzielnicy 
nr V, bardzo ważne spotkanie z Burmistrzem Waldemarem 
Paluchem. Dzięki temu udało się znaleźć rozwiązanie, które ma 
szansę zlikwidować problem dojazdu do bloku przy ul. Pułaskiego 
18. Szczegóły porozumienia będą dopracowane na kolejnych 
spotkaniach, ale jest duża szansa na uregulowanie tej kwestii. Jeżeli 
chodzi o inwestycje w infrastrukturę drogową, to zakończona została 
modernizacja chodnika na ul. Turzańskiej (II etap).

Dzielnica VI 

Najbardziej oczekiwaną inwestycją jest przeprowadzenie 
rewitalizacji Parku Miejskiego, na który udało się pozyskać 
fundusze unijne w wysokości ok. 4 milionów złotych. Konsultowany 
z Konserwatorem Zabytków jest projekt rewitalizacji, a prace mają się 
rozpocząć jeszcze w tym roku i potrwają do jesieni 2018 r. 

Druga bardzo ważna inwestycja jest prowadzona wspólnie przez 
Gminę Jarosław, Gminę Pawłosiów i Starostwo Powiatowe. Ma ona 
na celu poprawę powiązań komunikacyjnych. Zakres robót dotyczy 
dróg od ul. Pawłosiowskiej aż do autostrady. Inwestor oczekuje na 
zaopiniowanie projektu organizacji ruchu, po czym będzie mógł 
przystąpić do pierwszych prac. Najbliższa inwestycja na drogach 
miejskich dotyczyć będzie ul. Romana Koby, zaplanowano jej remont 
za około 100 tys. zł.

Dzielnica VII

Wykonano modernizację placu przed budynkiem Szkoły 
Podstawowej nr 9.  Inwestycja ta wskazana została  w Budżecie 
Obywatelskim. Polegała na ułożeniu nowych płyt betonowych 
ażurowych oraz przełożeniu na nowo nawierzchni chodnika  
z kostki betonowej. Zakończyła się również budowa oświetlenia  
na ul. Kamiennej.  Natomiast w trakcie wykonania jest remont 
ul. Kolaniki I etap (w kierunku ul. Batalionów Chłopskich) oraz  
ul. Lipowej (od posesji nr 2 do posesji nr 14).

Dzielnia Nr I - Wiesław Strzępek
Dzielnia Nr II - Zbigniew Dąbrowski
Dzielnia Nr III - Marcin Zaborniak
Dzielnia Nr IV - Grażyna Strzelec
Dzielnia Nr V - Sebastian Kogut
Dzielnia Nr VI - Piotr Marmuźniak
Dzielnia Nr VII - Marcin Nazarewicz

Przewodniczący Rad Dzielnic



Trwają prace przy realizacji dużego projektu unijnego 

skierowanego do szkół, na jaki Gmina Miejska Jarosław 

pozyskała kwotę blisko miliona złotych. Od września 2017 

r. w sześciu szkołach uczniowie będą uczyć się biologii, 

chemii i fizyki z wykorzystaniem najnowocześniejszych 

urządzeń multimedialnych, wizualizatorów, czujników 

do prowadzenia doświadczeń, mikroskopów oraz 

monitorów interaktywnych. Nauczyciele otrzymają 

możliwości znacznego poszerzenia dostępnego dla nich 

zestawu narzędzi dydaktycznych, a uczniowie szansę 

na zdobywanie wiedzy i umiejętności z wykorzystaniem 

rozwiązań technicznych na miarę XXI w. 

W projekcie uczestniczą następujące placówki: Szkoła 
Podstawowa Nr 4, Nr 6, Nr 10, Publiczne Gimnazjum Nr 2 (od 
września Szkoła Podstawowa Nr 2), Zespół Szkół oraz Zespół 
Szkół Ogólnokształcących (od września Szkoła Podstawowa Nr 
5 i Szkoła Podstawowa Nr 11), które wzbogacą się o nowoczesne 
wielostanowiskowe pracownie komputerowe i przyrodnicze. 
Obecnie  szkołach pracują informatycy, którzy instalują sieci  
i oprzyrządowanie oraz montują sprzęt. 

Pozyskane wyposażenie będzie ułatwiało rozwój uczniów oraz 
podniesie atrakcyjność zajęć poprzez m. in. możliwość wizualizacji 
zjawisk i procesów, dokonywania pomiarów i dokumentowanie 
danych, wykonywania obliczeń i analiz, wyciągania wniosków,  
a wreszcie prezentowanie wyników w formie wykresów czy tabel. 
Gotowe, uwzględnione w ramach projektu zestawy pozwalają na 
samodzielne przeprowadzenie szeregu doświadczeń,  co pozwoli 
uczniom na łatwiejsze zrozumienie mechanizmów, jakie występują 
w przyrodzie.

Projekt uwzględnia ponadto - co zostało już wykonane - 
opracowanie wykładu na temat rozbudzania kreatywności wśród 
uczniów przez stosowanie zajęć opartych na metodzie eksperymentu 
oraz zorganizowanie dla Jarosławia - przez Fundację Wspierania 
Edukacji przy Stowarzyszeniu „Dolina Lotnicza” - Małego Festiwalu 
Nauki Szkół. 

Nowoczesne pracownie  
w szkołach 
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Wartość projektu 1 mln 301 tys. 524 zł 
Dofinansowanie UE: 976 tys. 121 zł 

Wzrost kompetencji kluczowych uczniów w Gminie Miejskiej 
Jarosław poprzez zakup wyposażenia i przebudowę 
infrastruktury dydaktycznej” w ramach osi priorytetowej 
VI Spójność przestrzenna i społeczna, działania 6.4 
Infrastruktura edukacyjna poddziałania 6.4.3 Szkolnictwo 
Ogólne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Podkarpackiego na lata 2014-2020. 

Mały Festiwal Nauki Szkół Podstawowych i Gimnazjalnych



 
Rozwój miasta we współczesnym świecie opiera się głównie 

o przedsiębiorstwa - firmy produkcyjne czy usługowe, które 
zatrudniające ludzi i płacą lokalne podatki. O zamożności 
mieszkańców w znacznym stopniu decyduje potencjał i dynamika 
lokalnych przedsiębiorstw. To one są źródłem dochodów zarówno 
na poziomie budżetów prywatnych jak i budżetu publicznego. 
Dlatego każde miasto podejmuje działania, aby liczba przedsięwzięć 
biznesowych rosła, a ich kondycja była jak najlepsza.

Jak to robią inni? Wiele zależy od specyfiki uwarunkowań 
lokalnych. Jedne miasta z uwagi na swe walory geograficzne 
stawiają na turystykę zdrowotną czy sporty letnie lub zimowe, inne 
zachęty prorozwojowe dla biznesu lokują w obszarze innowacji  
i współpracy z wyższymi uczelniami na swoim terenie, jeszcze inne 
ośrodki upatrują szans w swoich tradycyjnych branżach przemysłu 
czy usług, w których mają już wypracowaną pozycję. 

Częstochowa, dla przykładu, obniża opłaty od nieruchomości, np. 
za tworzenie nowych miejsc pracy czy za wdrażanie innowacyjnych 
przedsięwzięć w biznesie, a ostatnio samorząd ulgami premiuje 
również tych przedsiębiorców, którzy zgodzą się - zatrudniając kogoś 
na umowę o pracę - zapłacić wyższe wynagrodzenie.

Radom z kolei wdraża różne „pakiety” przeznaczone dla 
poszczególnych kategorii inwestorów. 

Pakiet „Pionier” przeznaczony jest dla istniejących już firm, 
które chcą się rozwijać i tworzyć nowe miejsca pracy. W jego skład 
wchodzi organizacja giełd pracy, dostęp do bazy o nieruchomościach 
miejskich i prywatnych oraz zwolnienia z lokalnych podatków, m.in. 
od nieruchomości i środków transportu. Pakiet obejmuje także 
program stażowy dla studentów i możliwość udzielenia upustu  
w czynszu do wysokości 99 %, jeśli inwestor dzierżawi grunt od 
gminy. 

W zakres pakietu „Progres” wchodzi dodatkowo opiekun dla 
firmy, specjalna infolinia dla przedsiębiorców i inwestorów, a także 
dostęp do finansowania zwrotnego. 

Z kolei pakiet „Mikro” obejmuje m.in. zwolnienie od podatku 
od nieruchomości dla bezrobotnych absolwentów lub osób 
rozpoczynających działalność gospodarczą, a ponadto konkursy na 
najlepsze prace dyplomowe i projekty biznesowe. 

Pakiet „Idea” przeznaczony jest wreszcie dla działalności 
innowacyjnej oraz prac badawczo-naukowych. 

Samorząd Augustowa pragnąc zachęcić przedsiębiorców do 
inwestowania na terenie miasta, zlecił - przed wprowadzeniem 
ulg - gruntowną analizę rynku pracy w odniesieniu do sytuacji 

Miasto chce przyciągać 
firmy i inwestycje
Jak mówi znane powiedzenie, kapitał nie zna granic. Nie kieruje się też sentymentami i lokuje się tam, 

gdzie dostrzega lepsze szanse na jego pomnażanie. Zatem aby silne, innowacyjne przedsiębiorstwa 

powstawały w Jarosławiu, konieczne jest tworzenie dla nich dobrych warunków, a następnie 

przekonanie o tym inwestorów.

społeczno-demograficznej, badanie kapitału ludzkiego w ocenie 
przedsiębiorców, pracowników i bezrobotnych, jak również analizę 
dostępnej oferty z zakresu edukacji zawodowej w Augustowie. 
Uznano, że dopiero w oparciu o wiedzę uzyskaną po opracowaniu 
wyników zostaną podjęte stosowne kroki. 
 

A jak  jest w Jarosławiu?

W naszym mieście mamy zarejestrowanych 3541 podmiotów 
gospodarczych (stan na  czerwiec 2017). Na koniec 2016 r. było 
ich 3524, natomiast rok wcześniej 3548. Można więc powiedzieć, 
że w ostatnim czasie liczba ta jest względnie stała. Co zrobić, aby 
wzrosła?

Trzeba przede wszystkim tworzyć przyjazne prawo i poprawiać 
warunki dla przedsiębiorczości. Dlatego podczas sesji Rady Miasta 
27 kwietnia br., przyjęto uchwałę dotyczącą zwolnień od podatku 
od nieruchomości dla inwestorów i przedsiębiorców, którzy stworzą 
w Jarosławiu nowe miejsca pracy. Zwolnienie obejmuje budynki, 
budowle, grunty lub ich części zajęte na prowadzenie działalności 
gospodarczej. Co szczególnie ważne – ulga dotyczy tych obiektów, 
które zostaną dopiero zbudowane dla prowadzenia takiej działalności,  
a więc ma być zachętą do trwałych inwestycji i powstawania nowych 
obiektów, gdzie znajdą zatrudnienie mieszkańcy miasta. Takie 
zwolnienie z podatku można będzie otrzymać nawet na 5 lat. Dla 
inwestorów biorących pod uwagę uruchomienie działalności na 
terenie Jarosławia może to być silnym argumentem przemawiającym 
za ulokowaniem kapitału właśnie tu. Tym silniejszym, iż zwłaszcza na 
początku działalności w danym miejscu, poziom kosztów stałych jest 
kwestią kluczową dla oceny ryzyka i powodzenia biznesu.

Nie jest to pierwsza decyzja władz Jarosławia mająca skłaniać 
przedsiębiorców i firmy do inwestowania w mieście. Warto 
przypomnieć, że w 2016 r. zostały obniżone stawki podatku od 
środków transportu. W rachunku kosztów potencjalnych inwestorów 
składa się to na pozytywny obraz Jarosławia jako miejsca do 
prowadzenia działalności gospodarczej. To ważne kroki, ale 
bynajmniej nie wszystkie z niezbędnych. Przyciągnięcie kapitału 
i inwestycji wymaga nie tylko zagwarantowania korzystnych 
warunków, w tym oferty odpowiednich działek czy siły roboczej, ale 
też także właściwej  promocji i – co bardzo istotne – dobrego klimatu 
dla przedsiębiorczości. Jedynie łączne wystąpienie wszystkich 
wymienionych czynników może przekonać przedsiębiorców do 
Jarosławia. Takie podejście przyświeca prowadzonej przez miasto 
polityce.  
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Z treścią uchwały można zapoznać się bardziej szczegółowo  
w BIP Urzędu Miasta Jarosławia: bip.jaroslaw.um.gov.pl/?cid=2850&bip_id=21830.



Uroczystego przecięcia wstęgi dokonali: prof. Marita Benke-Gajda 
z Krakowa zajmująca się od lat ceramikę artystyczną, burmistrz 
Waldemar Paluch oraz dyrektor MOK Elżbieta Śliwińska. W otwarciu 
pracowni uczestniczyła również Katarzyna Gajda, krakowska artystka 
specjalizująca się w ceramice. Wkrótce po zakończeniu ceremonii 
pracownią zawładnęły dzieci, które pod kierunkiem Marzeny Stęc  
i Kingi Kiwały z zapałem przystąpiły do warsztatów ceramicznych,  
zaś goście i młodzież wysłuchali prezentacji poświęconej działalności 
artystycznej w dziedzinie ceramiki.  
Centrum funkcjonuje już trzeci miesiąc. Zainteresowani udziałem  
w warsztatach mogą się kontaktować telefonicznie - 16 621 58 44 lub 
16 621 44 34 oraz mailowo: galeria@mok-jar.pl.

Jarosławskie Centrum 
Ceramiki Artystycznej
Na początku kwietnia br. w piwnicach MOK otwarte 

zostało Jarosławskie Centrum Ceramiki Artystycznej. 

W inauguracji działalności Centrum udział wzięli 

nauczyciele i młodzież z jarosławskich szkół oraz inni 

znamienici gości.

Komisja konkursowa przyznała następujące miejsca  
i wyróżnienia: Kategoria gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne: 
miejsce I - Joanna Adamek, za fotografię pt. ,,Mrok”, miejsce II - 
Jakub Ledwożyw, za fotografię ,,Ikar o zachodzie słońca”, miejsce 
III (równorzędnie) - Gabriela Kulpa, za fotografię ,,Ikar” i Paulina 
Czwałga, za fotografię ,,Sokół w płomieniach”. Wyróżnienie - Justyna 
Kozłowska, za fotografię ,,Dachowe konstrukcje”. 

Kategoria osoby dorosłe: miejsce I - Tomasz Turoń, za fotografię 
,,Sokół w pełni”, miejsce II - Leszek Ledwożyw, za fotografię ,,Ikar”, 
miejsce III - Izabela Rutkowska, za fotografię ,,Pomimo przeciwności”. 
Wyróżnienia: Karolina Wlazło, za fotografię ,,Niebiański ptak”  
i Małgorzata Chrapek, za fotografię ,,Pod Ikarem I”. Uroczyste 
wręczenie nagród nastąpiło 8 czerwca br. w MOK. Tam też  
w październiku zostanie otwarta wystawa pokonkursowa. 

Fotograficzne „Sokoły”
Rozstrzygnięty został Konkurs Fotograficzny ,,Teodorowi 

Talowskiemu w 160. rocznicę urodzin”. Teodor Talowski 

był wybitnym polskim architektem z przełomu XIX/XX 

w., twórcą m. in. gmachu Towarzystwa Gimnastycznego 

,,Sokół” w Jarosławiu. 

Jubileusz ,,Kacperka” został zauważony i doceniony. Dyrektor 
MOK Elżbieta Śliwińska oraz Zofia Kolasa, długoletni pracownik MOK, 
inicjatorka i koordynatorka Przeglądu, otrzymały okolicznościowe 
podziękowania od burmistrza Waldemara Palucha.
- Wszystkie podziękowania i gratulacje złożone na moje ręce z okazji 
jubileuszu Przeglądu dedykuję pracownikom naszego ośrodk,a 
zaangażowanym przy organizacji tej imprezy od 25 lat – podsumowała 
dyr. E. Śliwińska. W jubileuszowej edycji imprezy uczestniczyło 17 
zespołów. Nagrodę Specjalną „Jarosławski Kacperek 2017” - nie 
po raz pierwszy w historii przeglądu - otrzymał Szkolny Teatr Lalki  
i Aktora z Zespołu Szkół w Turzym Polu k/ Brzozowa. 

„Kacperek”  
w jubileuszowej odsłonie
W dniach 16-18 maja b.r. Przegląd Szkolnych Form 

Teatralnych „Jarosławski Kacperek 2017” obchodził 

swoje 25-lecie. Już ćwierć wieku ta ważna wojewódzka 

impreza wspiera rozwój zainteresowań artystycznych 

dzieci i młodzieży oraz umożliwia konfrontację dorobku 

zespołów teatralnych, jak również doskonalenie 

warsztatu aktorskiego i reżyserskiego.

Nagrodę Główną otrzymał Kabaret BOMB-LE z Miejskiego Domu 
Kultury w Lubaczowie. Zwycięski Kabaret będzie mógł wystąpić w 
Polskim Radiu Rzeszów. - Pierwsza jarosławska ,,PAKA” okazała się 
trudnym wyzwaniem, ale zarazem obiecującym i zachęcającym do 
kontynuacji tej imprezy w roku przyszłym - podsumowuje Janina 
Suchożak z MOK, organizator przeglądu.

Otwarcie kabaretowej  
„PAKI”
Za nami I Podkarpacki Przegląd Kabaretów 

Młodzieżowych ,,Młodsza Paka”. 24 maja br. na scenie 

MOK wystąpiły kabarety prezentując swoje autorskie 

programy. Przegląd został zorganizowany wspólnie przez 

MOK wraz z uznanym w tej dziedzinie partnerem  

- Stowarzyszeniem Promocji Sztuki Kabaretowej „PAKA’’  

w Krakowie. 

17Fot. Joanna Adamek



W tym roku duch historii przemknął przez Jarosław 20 maja, 
czyniąc podróż w przeszłość barwną i wesołą. Niedostępne 
zakamarki otworzyły podwoje dla spragnionych tajemnic, a widziane 
często codziennie lecz nie zauważane miejsca, ujawniły swoje piękno  
i - nierzadko - zagadkowe i fascynujące losy. 

Jarosław można było zwiedzać na różne sposoby: samodzielnie 
albo grupowo, bryczką albo pieszo, z przewodnikiem albo bez, 
patrząc  na miasto z góry albo poznając go w podziemiach. Łączenie 
sposobów było dowolne, a oferta zwiedzania niezwykle bogata. Na 
całość wydarzenia składały się także koncerty, spektakle teatralne, 
pokazy lalkarskie – budzące wiele ciepłych emocji oraz potańcówki.

Niezwykła noc pozwoliła w ciągu kilku godzin zwiedzić różne 
obiekty oraz wziąć udział w szeregu niecodziennych wydarzeniach 
kulturalnych. Była to znakomita okazja do nauki i rozrywki dla singli 
i całych rodzin.

Noc zwiedzania rynku
- tylko w Jarosławiu!
Jarosławska Noc Zwiedzania Rynku jest przedsięwzięciem 

niewątpliwie nowatorskim. Wszak niecodziennie można 

zwiedzać miasto w towarzystwie Anny Ostrogskiej  

i Wilhelma Orsettiego. Impreza, organizowana  

od 10 lat w tym samym czasie co Noc Muzeów,  

gromadzi setki zainteresowanych osób. 

Rankiem 28 maja całe rodziny uczestniczyły w zawodach 
wędkarskich na akwenie Babionka. Mnóstwo atrakcji dla milusińskich 
przygotowano również na płycie jarosławskiego Rynku. 

Były zjeżdżalnie, dmuchane zamki, pływające po wodzie kule 
i rowerki wodne, fotobudka, przejażdżki konne, trampoliny, bańki 
mydlane, malowanie twarzy, konkursy z nagrodami, zabawy, tańce, 
występy, a przede wszystkim liczne i zaskakujące niespodzianki. 
Wszystko po to, aby dzieci poczuły radość i beztroskę otaczającego 
je świata.

Rynek podzielono na specjalne strefy, z których każda oferowała 
inny rodzaj aktywności - plastyczne, ruchowe, manualne. Podziemne 
Przejście Turystyczne zachwyciło młodych adeptów pyszności 
nietypową akcją „Smyki lubią smakołyki”, dzięki której najmłodsi 
mogli zajrzeć wprost do XVII-wiecznej kuchni mieszczańskiej. Na 
zakończenie imprezy odbyła się prezentacja jarosławskich talentów, 
czyli finał konkursu „Masz Talent”.

Najlepszym prezentem, jaki można dać dziecku, jest czas 
spędzony razem z nim. 28 maja, dorośli uczestnicy Dnia Dziecka, 
mogli osobiście przekonać się jak prawdziwe są słowa Janusza 
Korczaka: „Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat”. 

Uśmiech dziecka  
na Dzień Dziecka
Ostatni weekend maja zdominowali najmłodsi. 

Tradycyjnie, na kilka dni przed Międzynarodowym 

Dniem Dziecka, burmistrz Waldemar Paluch zaprosił 

najmłodszych do wspólnego świętowania.

Miejskie święto kwiatów

Zorganizowany po raz drugi, kolorowy kiermasz z pokazem 
sprzętu ogrodniczego oraz licznymi konkursami o tematyce 
ogrodniczej, cieszył się ogromnym zainteresowaniem. W tym roku 
formułę wydarzenia rozszerzono, dodając konkurs dla Rad Dzielnic - 
„Kwitnąca Dzielnica 2017”. Rady Dzielnic otrzymały sadzonki, które 
umieszczą w wybranych przez siebie miejscach. Wyniki konkursu 
mającego na celu zaangażowanie mieszkańców do wspólnego 
działania na rzecz własnej dzielnicy, poprzez jej upiększanie  
i troskę o estetyczny wygląd, zostaną ogłoszone 2 lipca, podczas Dni 
Jarosławia.

Muzyczna odsłona Majówki

W tradycję jarosławskich Majówek na dobre wpisały się koncerty, 
które i w tym roku przyciągnęły rozbawione tłumy. Przez dwa dni 
na płycie Rynku bawiono się przy muzyce takich gwiazd, jak Boys 
czy Piękni i Młodzi. Zespoły rozgrzewały publiczność do granic 
wytrzymałości i podnosiły, i tak wysoką temperaturę otoczenia. 
Koncertom towarzyszyły atrakcje dla najmłodszych. Były występy 
artystyczne, pokazy tresury owczarków niemieckich, animacje, 
dmuchany plac zabaw i oczywiście wesołe miasteczko – wszystko to, 
co daje radość i zadowolenie naszym milusińskim. W Majówce 2017 
uczestniczyło kilkanaście tysięcy osób. Na zbliżających się wielkimi 
krokami Dniach Jarosławia, powinno nas być jeszcze więcej!

„Ducha Polski wciąż odradzać (…)”

2 maja w Jarosławiu, przemarszem z 30-metrową flagą, uczczono 
jedno z najmłodszych świąt obchodzonych w Polsce - święto Flagi 
RP. Po dotarciu na Rynek, władze miasta na czele z burmistrzem 
Waldemarem Paluchem, rozdawały mieszkańcom narodowe flagi, 
chorągiewki, kotyliony oraz baloniki. Równie tłumnie jarosławianie 
wzięli udział w uroczystościach poświęconych 226. rocznicy 
uchwalenia Konstytucji 3 maja tak ważnej dla zachowania naszej 
narodowej tożsamości. 

Majówka 2017
W tym roku Majówka w Jarosławiu trwała aż 5 dni! 

Impreza złożona z Dni Ogrodów i Święta Kwiatów, 

weekendowego koncertowania w rytmie disco oraz 

wydarzeń o charakterze patriotycznym, mogła spełnić 

oczekiwania nawet najbardziej wybrednych uczestników.
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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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