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Kartki zaprojektowane przez mieszkańców
K o n k u r s  n a  k a r t k ę  ś w i ą t e c z n ą  z  m o t y w e m  J a r o s ł a w i a  -  I I I  e d y c j a

Własnoręcznie wykonane pocztówki z życzeniami mają nieporównywal-

nie większą wartość niż niejeden odpowiednik elektroniczny. Choć obec-

nie coraz rzadziej je wysyłamy, to ideą „Konkursu plastycznego na kartkę 

świąteczną z motywem Jarosławia” jest właśnie podtrzymywanie tej miłej 

tradycji. Jarosławianie chętnie włączyli się w inicjatywę, na tegoroczną 

- III edycję wpłynęło aż 369 prac. 6 grudnia br. burmistrz Waldemar Paluch 

spotkał się z laureatami. Data nie była przypadkowa, ponieważ w tym 

dniu Ratusz odwiedził wyjątkowy gość - św. Mikołaj, który pomógł wręczyć  

upominki przygotowane dla zwycięzców.

Celem konkursu było wyłonienie najciekawszych projektów plastycznych 

o tematyce Świąt Bożego Narodzenia, które stały się podstawą do stworzenia 

kartek rozsyłanych do zaprzyjaźnionych samorządów, partnerów, organizacji  

i stowarzyszeń nie tylko w Polsce, ale i za granicą. 

Cztery nagrodzone I miejscami projekty zostały już wydrukowane  

i są w drodze do Adresatów. 

Pomimo mocnej konkurencji 

SMS-ów i e-maili,  

w Jarosławiu tradycja 

rozsyłania kartek świątecznych 

ma się dobrze. Służy temu 

„Konkurs plastyczny na 

kartkę świąteczną z motywem 

Jarosławia", organizowany 

przez burmistrza miasta, przy 

wsparciu miejskich instytucji 

kultury i sportu. 6 grudnia 2017 

r. zakończyła się III edycja,  

skierowana do wszystkich 

naszych mieszkańców. 

Kategoria PRZEDSZKOLA 

I miejsce - Zofia Janusz (lat 4,5 MP nr 10) 

II miejsce ex aequo - Maciej Makar (6 lat MP nr 8 Montessori, Grupa Zielona),  

Maria Chojna (5 lat, MP nr 10) 

III miejsce ex aequo - Sara Gwóźdź (4 lata, MP nr 10),  

Iga Nasiewicz (4 lata, MP nr 3, Grupa Stokrotki)

Kategoria SZKOŁA PODSTAWOWA

I miejsce - Natasza Waliczek (IV c, SP nr 5)

II miejsce - Emilia Gościak (III e, SP nr 1)

III miejsce ex aequo - Milena Bartoszek (Vc SP nr 4), Julia Boryś (VII D SP nr 4)

Wyróżnienie: Kazimierz Rusak, III B (SP nr 5)

Kategoria SZKOŁY ŚREDNIE 

I miejsce - Paulina Czwałga (IV Tc, ZSTiO) 

II miejsce - Karol Szawara (III Tc, ZSTiO) 

III miejsce ex aequo - Natalia Kulas (III w zawodzie fryzjer 9-12 Hufiec Pracy  

przy ZSSChiO), Patryk Perżyło (III Tc, ZSTiO)

Kategoria MIESZKANIEC

I miejsce - Łukasz Waszczuk

II miejsce - Izabela Krygowska

III  miejsce ex aequo - Katarzyna Szarek i Daria Łuka

Organizator: Burmistrz Miasta Jarosławia.  

Współorganizatorzy: Centrum Kultury i Promocji,  

Miejski Ośrodek Kultury i Promocji, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, 

Miejska Biblioteka Publiczna.  

Sponsorzy: F.P.C. SAN-Pajda Jarosław Sp. z.o.o. oraz Mondelez Polska 

Production Sp. z o.o. w Jarosławiu.Gratulujemy!
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Budżet obywatelski – nazywany także 

partycypacyjnym – to znacznie więcej niż 

konkurs czy plebiscyt na jakiś projekt. 

Jest to złożony proces w trakcie którego to 

mieszkańcy, proponując zadania do realizacji 

i dokonując ich wyboru, współtworzą budżet 

miasta decydując o sposobie wydatkowania 

określonej puli środków publicznych. 

Należy podkreślić wiążący charakter 

rozstrzygnięć lokalnej wspólnoty. Ta cecha 

wyraźnie różni budżet obywatelski od 

konsultacji społecznych, których wyniki nie 

muszą być uwzględnione. Istotne jest także 

to, iż mieszkańcy otrzymują pełną informację 

zwrotną dotyczącą najpierw wszystkich 

złożonych projektów, potem, po ich analizie, 

dopuszczonych i niedopuszczonych (wraz 

z powodami odrzucenia) do głosowania,  

a wreszcie, po głosowaniu, zarówno wykaz 

projektów wybranych do realizacji, jak i tych, 

które nie zostały wybrane wraz z danymi  

o liczbie uzyskanych głosów. Takie podejście 

stwarza atmosferę transparentności  

i wiarygodności wokół budżetu obywatelskiego. 

Pokazuje ponadto, że władza faktycznie liczy 

się z ludźmi i to nie tylko z okazji wyborów. 

Ta forma udziału mieszkańców miasta czy 

gminy w zarządzaniu sprawami publicznymi, 

jaką stanowi budżet obywatelski, daje najlepsze 

efekty wtedy, kiedy nie jest jednorazową akcją 

ale procesem długofalowym, realizowanym 

corocznie. Powstają wówczas i stopniowo 

utrwalają się pewne wzorce obywatelskiego 

zachowania, które stopniowo mogą być 

przekazywane kolejnym kręgom społecznym 

i tworzyć podwaliny dobrych praktyk, 

dobrej tradycji partnerskich relacji władzy 

i społeczeństwa. W tej relacji mieszkańcy, 

dzięki Budżetowi Obywatelskiemu, otrzymują 

nowe uprawnienia, ale zarazem stają się 

współodpowiedzialni za sprawy miasta. 

Powstaje płaszczyzna dialogu i współpracy 

pozwalająca lepiej wykorzystać zasoby 

wspólnoty, tym samym stworzyć lepsze 

warunki do życia i rozwoju miasta.  

W Jarosławiu, w październiku, już po 

raz czwarty ogłoszono wyniki Budżetu 

Obywatelskiego. Ta edycja okazała się 

rekordowa pod każdym względem. Mieszkańcy 

zgłosili 56 projektów i oddali ponad 16 

tys. głosów, co może imponować nawet  

w zestawieniu z dużo większymi miastami.  

Dla porównania w blisko 5-krotnie większym 

Rzeszowie, głosowano na 87 projektów,  

a oddano tylko 2 razy więcej, bo 15 tys. głosów. 

Zmiana formuły Budżetu Obywatelskiego jakiej 

dokonano w tym roku w Jarosławiu okazała się 

strzałem w dziesiątkę! Wprowadzenie podziału 

projektów na trzy kategorie w zależności od 

kosztów i umożliwienie składania ich również 

na tzw. działania „miękkie” czyli wydarzenia 

i akcje kulturalne, sportowe, rekreacyjne, 

integracyjne itp., zaowocowało znaczącym 

wzrostem zainteresowania mieszkańców. 

Również zwiększenie przez Burmistrza puli 

środków na BO do 750 tys. zł było decyzją, którą 

jarosławianie pozytywnie ocenili. 

Spośród wszystkich zgłoszonych 

pomysłów, w poszczególnych kategoriach 

najwięcej głosów uzyskały:

W kategorii do 150 tys. zł
Projekt „Zdrowe, bezpieczne i kolorowe 

strefy ucznia” o wartości 125 500 zł

zgłoszony przez  Stowarzyszenie na Rzecz 

Integracji i Edukacji „Razem Łatwiej" przy 

Szkole Podstawowej nr 11 z Oddziałami 

Integracyjnymi w Jarosławiu; projekt uzyskał 

1221 głosów,

W kategorii do 40 tys. zł
Projekt „Ogród na Skarpie” o wartości: 

40 000 zł zgłoszony przez Fundację Dróg 

Kulturowych; projekt uzyskał 865 głosów,

W kategorii do 10 tys. zł
„Piknik promujący drogi kulturowe”  

o wartości 10 tys. zł, zgłoszony przez 

Fundację Dróg Kulturowych; projekt uzyskał 

936 głosów. (pełne wyniki można zobaczyć 

na stronie www.jaroslaw.pl ▶ zakładka Dla 

Mieszkańców ▶ Budżet Obywatelski Miasta 

Jarosławia)

Po ogłoszeniu wyników, 27 października 

br., burmistrz zaprosił na spotkanie wszystkich 

autorów projektów, którzy zgłosili je w tej edycji. 

W sali lustrzanej Centrum Kultury i Promocji 

spotkali się przedstawiciele stowarzyszeń, 

fundacji, grup mieszkańców oraz indywidualne 

osoby. Łączyła ich obywatelska postawa, która 

wyraziła się zaangażowaniem w działanie na 

rzecz społeczności lokalnej, na przygotowanie 

projektów i zdobywanie dla nich poparcia. 

Oprócz podziękowań, kwiatów i dyplomów od 

Burmistrza, ważne były też rozmowy, wymiana 

pomysłów i doświadczeń zdobytych podczas 

owocnej IV edycji Budżetu Obywatelskiego.

Kolejna edycja za rok, ale już teraz 

zarówno mieszkańcy, jak i organizacje mogą 

przygotowywać się do zgłoszenia kolejnych 

projektów uwzględniających potrzeby  

z ich otoczenia, które sami najlepiej znają.

Dziękujemy jarosławianom za tegoroczne 

zaangażowanie i zachęcamy do udziału  

w kolejnym Budżecie Obywatelskim!

BUDŻET OBYWATELSKI  
- jarosławianie decydują

W przedsięwzięciach partycypacyjnych chodzi głównie o to, by włączyć w ważne 

dla lokalnej społeczności decyzje i działania jak najwięcej jej członków, by 

podzielić się władzą z tymi, których te decyzje i działania dotyczą, bo to oni wiedzą 

najlepiej, jakie są ich najważniejsze potrzeby. Jednym z takich przedsięwzięć jest 

Budżet Obywatelski, który - w wielu miejscach na świecie i w Polsce - skutecznie 

motywuje mieszkańców do aktywnego udziału w życiu zbiorowości i daje im 

szanse konkretnego wpływu na otaczającą rzeczywistość. 
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SENIOR – to brzmi dumnie!

29 grudnia 2017 roku rozpocznie swoje działanie nowa placówka MOPS - Dom Seniora „Senior+”, 

przy ul. Dolnoleżajskiej 16 w Jarosławiu. 

Senior - znaczy „starszy”, „wyższy rangą”, 

ale też „najstarszy przedstawiciel rodu lub 

danej grupy”. W sporcie to zawodnik, który 

osiągnął wiek odpowiedni dla uprawiania 

danej dyscypliny na poziomie zawodowym. 

Według prawa lennego, Seniorem nazywano 

feudała w stosunku do  wasala. W okresie Polski 

dzielnicowej, Senior był to najstarszy Piast, 

któremu podlegali książęta poszczególnych 

dzielnic. Jednym słowem – w każdym 

przypadku, to ktoś bardzo ważny, godny 

szacunku i poważania! I tak właśnie, zgodnie  

ze znaczeniem tego słowa, powinniśmy myśleć 

o Seniorach, również my.

Benjamin Franklin mawiał „nie starzeje 

się ten, kto nie ma na to czasu”. A wiedział co 

mówi, bo sam żył niezwykle aktywnie, wiele 

zdziałał – ot, na przykład, współtworzył Stany 

Zjednoczone Ameryki, a pod koniec swojego 

84-letniego, bardzo długiego jak na  XVIII w. 

życia, zaangażował się m. in. w zniesienie 

niewolnictwa. To jeden z wielu przykładów, 

który  pokazuje nam, że drogą do zachowania 

młodości ducha jest aktywność, ciekawość 

świata, otwartość na nowości, ale też na innych 

ludzi i kontakt z nimi.  Taka postawa prowadzi 

z kolei do podejmowania nowych wyzwań, 

udziału we wspólnych przedsięwzięciach, 

pomaga budować relacje, realizować 

zainteresowania czy próbować twórczości  

w różnych dziedzinach. 

Te właśnie idee - aktywizowania osób po 

60 roku życia, które nie są czynne zawodowo, 

przyświecały wszystkim zaangażowanym 

w powstanie Dziennego Domu Seniora  

w Jarosławiu. Wiele z osób, które kończą pracę 

zawodową i przechodzą na emeryturę, jest 

samotna albo z innych przyczyn ma ograniczone 

kontakty z innymi. Jednak wciąż  kryją  

w sobie ogromne pokłady możliwości, którym 

wystarczy jedynie stworzyć pole do działania,  

a wtedy wszystkich potrafią zadziwić. 

Czasem kontakt z grupą zaprzyjaźnionych 

osób, wspólne, nawet proste, ale wykonywane 

w towarzystwie domowe prace, wreszcie 

wycieczka czy zajęcia rekreacyjne, znacząco 

poprawiają jakość życia tym, którzy przez 

splot różnych okoliczności pozostawali  

w samotności i wiążącej się z nią życiowej 

apatii. Lekarze twierdzą, że bycie aktywnym, 

utrzymywanie żywych relacji z ludźmi, 

realizowanie wspólnych zainteresowań  

i pasji znacznie poprawia efekty leczenia  

u osób starszych. Ale nade wszystko, czynne  

i spędzane z ludźmi życie, daje poczucie 

godności  i bezcenną świadomość tego, że 

jesteśmy nadal szanowani, potrzebni, że ktoś 

na nas czeka. 

29 grudnia br. rozpoczyna swoje działanie 

Dzienny Dom Seniora „Senior+” w Jarosławiu. 

Wśród celów tej placówki, założono działania 

na rzecz społecznej aktywizacji osób po 60 

roku życia, umożliwienia korzystania z różnych 

form działań prozdrowotnych, kinezyterapii 

czy aktywności ruchowej. Ważną składową 

realizowanych zajęć, będzie też zaangażowanie 

seniorów w działania samopomocowe na rzecz 

środowiska lokalnego. Uczestnicy będą też 

mogli skorzystać (ale też je współtworzyć) z zajęć 

edukacyjnych, kulturalnych, rekreacyjnych. 

Jednym słowem, uczestnicy zajęć będą 

wspólnie, aktywnie i ciekawie spędzać  czas 

wolny. Dom Seniora będzie prowadzony przez 

MOPS w Jarosławiu, uczestnicy zajęć będą więc 

pod fachową opieką. Placówka będzie czynna 

od poniedziałku do piątku, a uczestnictwo  

w zajęciach częściowo odpłatne. Wszystkie 

szczegółowy znajdą Państwo na www.jaroslaw.

naszops.pl, a także pod nr. tel. 16 624 89 22 lub 

osobiście w MOPS-ie przy ul. Słowackiego 34,  

w pok. nr 1.
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NIŻSZE PODATKI  
- CZYLI KAŻDY MEDAL     
   MA DWIE STRONY

Radni zdecydowali, że w 2018 roku  

trzy stawki podatku od nieruchomości  

będą niższe odpowiednio  

aż o 50  lub o 10 procent.  

Podatek od budynków lub ich części 

mieszkalnych, a także od pozostałych 

budynków, w tym zajętych  

na prowadzenie odpłatnej statutowej 

działalności pożytku publicznego,  

został obniżony aż o połowę.   

Podatki od budynków, w których  

prowadzona jest działalność  

gospodarcza, zredukowano o 10 proc. 

Jarosław na tle innych miast

Najwyższe (maksymalne) stawki 

podatku od nieruchomości obowiązują  

w miastach wojewódzkich. Na przykład za 

mkw. powierzchni użytkowej w budynkach 

mieszkalnych w Katowicach, Poznaniu czy 

Łodzi trzeba zapłacić 0,75 zł.

Od budynków związanych z działalnością 

gospodarczą najwyższą stawkę podatku 

od nieruchomości płaci się w Białymstoku, 

Poznaniu i w Bydgoszczy – 22,66 zł, a najniższą 

w gminach Gostynin – 17,82 i Oświęcim – 18,47 

zł. Ale maksymalne stawki nie są tylko domeną 

dużych miast. W gminie wiejskiej Długołęka 

podatki od nieruchomości są takie same jak  

w Poznaniu.

Od nowego roku w Jarosławiu za 1 

m2 powierzchni mieszkalnej zapłacimy aż  

o połowę mniej - zamiast 0,64 zł – 0,32 zł, za 

1 m2 pozostałych budynków, np. garaży, czy 

obiektów zajętych na prowadzenie odpłatnej 

statutowej działalności pożytku publicznego 

zamiast 7,25 zł - 3,63 zł. Za 1 m2 powierzchni 

związanej z prowadzeniem działalności 

gospodarczej zapłacimy o 10% mniej, czyli 

zamiast 22,66 zł  - 20,39 zł.

Tak zdecydowana obniżka podatków może 

być odbierana jako dobra wiadomość, bowiem 

zmniejszone daniny to więcej pieniędzy  

w kieszeni mieszkańców oraz mniejsze koszty 

dla przedsiębiorców. Zwolennicy tego podejścia, 

typowo liberalnego, dodaliby zapewne, że 

niższe stawki pobudzają przedsiębiorczość, 

a bogactwo miasta to nie jego budżet, lecz 

zamożność jego obywateli.

Dwie strony medalu

Ale, jak doskonale wiedzą ludzie 

doświadczeni życiowo, każdy medal ma 

również swoją drugą stronę.  Jeśli do miejskiej 

kasy wpłynie z podatków mniej pieniędzy, 

to tym samym czegoś nie będzie można 

zbudować, wyremontować, zorganizować. Po 

prostu: mniej środków w budżecie to mniej 

zrealizowanych zadań służących na co dzień 

mieszkańcom z takich dziedzin jak drogi, 

chodniki, tereny zielone, komunikacja, kultura 

czy szkolnictwo.

Warto także pamiętać, iż obniżka podatków 

wykorzystywana jest najczęściej jako zachęta 

do rozwoju, z odniesieniem np. do określonych 

branż czy terenów istotnych dla miasta. 

Obniżanie podatków wszystkim podmiotom 

jednakowo nie pozwala na wykorzystanie 

tego bardzo przydatnego instrumentu. 

Opłaty, spadające dla wszystkich, nie muszą 

np. wywołać wzrostu liczby lokali i ogródków 

w Rynku, jak byśmy chcieli, ale na przykład 

„szmateksów” i lombardów. 

O ile spadną wpływy do budżetu?

Jak wynika z symulacji i obliczeń UM, 

konsekwencje obniżki podatków i opłat 

uszczuplą wpływy do wspólnej kasy o 2,5 mln zł. 

Czyli jednemu podatnikowi, opłacającemu np. 

podatek za średnie ok. 50 metrowe mieszkanie,  

pozostanie w kieszeni statystycznie 20 zł 

rocznie. To nie jest suma, za którą da się wiele 

zwojować w skali roku. Natomiast jej ubytek 

w kasie miasta będzie oznaczał konieczność 

rezygnacji z szeregu inwestycji czy działań 

potrzebnych na co dzień mieszkańcom.  

Tu z nowej nawierzchni ulicy, tam z chodnika 

czy terenów zielonych, a jeszcze gdzieś indziej 

latarni. 

Oszczędzać trzeba z głową. Nie za wszelką 

cenę. Inaczej można wylać przysłowiowe 

dziecko z kąpielą. Ale tę życiową prawdę, jak 

się nam wydaje, jarosławianie doskonale 

rozumieją! Więcej za mniej, to tylko  

w reklamie.

*W materiale wykorzystano  dane z www.portalsamorzadowy.pl

a n a l i z a
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- CZYLI KAŻDY MEDAL     

Kiedy 

nowy most  
połączy  
potrzeby?

W ciągu dnia przez jedyny most w Jarosławiu przejeżdża średnio 20 tys. pojazdów. Najbliższa przeprawa przez 
rzekę znajduje się ponad 15 km dalej, w Radymnie.W godzinach szczytu na trasie prowadzącej od ronda przy 
obwodnicy do ronda w Szówsku tworzą się uciążliwe korki. Niepokojąca sytuacja może się jeszcze pogorszyć.  
W przyszłym roku do nowej galerii, która powstaje przy ul. Piekarskiej, będą chciały dotrzeć kolejne setki 
pojazdów. Miastu zagraża komunikacyjny paraliż. 

Most powstał w latach 50-tych XX wieku  

i mimo remontów jest dzisiaj w nienajlepszym 

stanie technicznym. Nie zapewnia 

bezpieczeństwa rosnącej liczbie użytkowników. 

Nic dziwnego, że władze samorządowe 

intensywnie zabiegają o zabezpieczenie  

w przyszłorocznym budżecie państwa środków 

finansowych na budowę nowej przeprawy 

przez San.

Burmistrz apeluje i wspiera

 - Rok temu apelowałem do parlamentarzystów  

z naszego regionu o wsparcie w działaniach, 

które doprowadzą do zabezpieczenia środków  

na budowę nowego mostu w budżecie 

państwa. Bez wsparcia finansowego tego 

rodzaju nie będziemy w stanie zrealizować 

tak drogiej inwestycji. Ani budżet miasta 

Jarosławia, ani Powiatu, nie udźwignie kosztu 

tego zadania, oscylującego, w zależności od 

wyboru jednego z trzech proponowanych 

wariantów, wokół kwot od 49 mln do nawet 

79 mln zł. Na mój apel odpowiedział jedynie 

poseł Mieczysław Kasprzak, który zgłosił 

poprawkę do budżetu państwa. Nie została 

jednak uwzględniona. W roku bieżącym również 

wystosowałem pisma do parlamentarzystów 

z prośbą o wsparcie w sprawie mostu  

– wyjaśnia burmistrz Paluch.

Nowa przeprawa przez San może 

powstać w trzech możliwych lokalizacjach. 

Od łącznika przy hucie szkła do wylotu na 

Sobiecin – pierwsza, do wylotu na ul. Sanowej 

– druga, i  od ronda w Szówsku do obwodnicy 

na wysokości ul. Okrzei - trzecia. 

Burmistrz opowiada się za wariantem 

droższym, który byłby znacznie korzystniejszy 

dla mieszkańców miasta i rozładowałby 

korki w samym Jarosławiu. Starosta 

Tadeusz Chrzan przekonuje do najtańszego 

wariantu prowadzącego przez tereny 

powiatowe. Jednak, niezależnie od finalnego 

rozstrzygnięcia, pierwszym krokiem do 

rozwiązania problemu jest doprowadzenie 

do zarezerwowania odpowiednich środków 

w budżecie centralnym. 

Sejmowa Komisja Infrastruktury  
i dezyderat do Premier RP

22 listopada br. Starosta Jarosławski, 

w obecności posłów na Sejm RP: Anny 

Schmidt-Rodziewicz i Andrzeja Matusiewicza, 

przedstawił w Warszawie członkom sejmowej 

Komisji Infrastruktury prezentację dotyczącą 

zbudowania drugiego mostu na rzece San.  

W wyniku rozmów wystosowano dezyderat do 

ówczesnej Premier RP Beaty Szydło w sprawie 

potrzeby pilnego rozpoczęcia tej inwestycji. 

Przewodniczący Komisji, Bogdan Rzońca,  

podkreślał, że to bardzo dobry czas na tego 

typu starania, gdyż właśnie konstruowany 

jest budżet państwa i zapadają decyzje co 

do wielkości funduszu drogowego i rezerw 

Ministerstw i Premiera. 

- Wszyscy dostaliśmy mandat zaufania 

społecznego, tak Państwo posłowie, Pan 

Starosta jak i ja. Naszym wspólnym obowiązkiem 

są działania, które służą mieszkańcom. Jednym 

z priorytetów jest właśnie doprowadzenie do 

rozpoczęcia budowy drugiego mostu na Sanie, 

na który wszyscy od wielu lat czekamy – mówił 

podczas niedawnego briefingu prasowego 

burmistrz Waldemar Paluch. 

Oby wieloletnie starania samorządowców 

i parlamentarzystów odniosły wreszcie 

oczekiwany przez mieszkańców skutek. Byłoby 

nim wpisanie do budżetu centralnego środków 

na realizację strategicznej dla Jarosławia 

inwestycji.
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25 października br. burmistrz 

Waldemar Paluch w XVIII edycji 

konkursu Budowniczy Polskiego 

Sportu odebrał nagrodę Inwestor 

na Medal 2017, wyróżniającą 

najlepszych prezydentów miast, 

burmistrzów i wójtów, którzy  

ze szczególnym zaangażowaniem 

zmieniają sportowe oblicze Polski. 

Kapituła konkursowa tym samym 

doceniła nasze miasto,  

jako sprzyjające aktywnemu 

spędzaniu wolnego czasu,  

z wykorzystaniem nowoczesnej  

i dobrze utrzymanej infrastruktury 

sportowo-rekreacyjnej.

Budujemy  
sportowy  
Jarosław

Wyróżnieniem „Inwestor na Medal” uho-

norowano do tej pory zaledwie 250 powiatów, 

miast i gmin z całej Polski, z łącznej liczby blisko 

3 tys. jednostek samorządowych. Nagroda 

przyznawana jest za efektywne działania na 

rzecz rozwoju nowoczesnej bazy sportowo-

rekreacyjnej na terenie gminy, ze szczegól-

nym uwzględnieniem budowy i modern-

izacji obiektów sportowych i rekreacyjnych,  

a także planowanych kolejnych inwestycji. 

Przy przyznawaniu wyróżnień oceni-

ane są m.in. stan bazy sportowej i rekrea-

cyjnej, nakłady na jej budowę i modernizację, 

a także na rozwój sportu powszechnego,  

w szczególności dzieci i młodzieży. Kapituła 

sprawdza też działania gminy wspierające 

popularyzację sportu i aktywnych form rek-

reacji wśród mieszkańców. 

- Nagroda w konkursie Budowniczy  

Polskiego Sportu to dla miasta ważne 

wyróżnienie. Świadczy ono o tym, że mamy  

w Jarosławiu dobrze rozwiniętą bazę sportowo-

rekreacyjną, z której mogą korzystać nie tylko 

sportowcy, ale także wszyscy mieszkańcy akty-

wnie spędzający wolny czas. W ostatnim okresie 

powstało wiele nowoczesnych placów zabaw, 

boisk sportowych czy siłowni zewnętrznych. 

Są one z rozmysłem lokalizowane w miejscach 

dostępnych, przyjaznych, wskazywanych przez 

mieszkańców, najczęściej za pośrednictwem 

Rad Dzielnic. Nagrody nas bardzo cieszą, ale 

najlepszą motywacją do realizowania kole-

jnych inwestycji jest zadowolenie jarosławian  

– podkreśla burmistrz Waldemar Paluch.

- Inwestowanie w sport jest jednym z moich 

priorytetów i to nie tylko w nagrodzonej sferze 

zrealizowanych inwestycji, ale również w ob-

szarze finansowania klubów sportowych. Nie-

mal dwukrotny, w stosunku do lat ubiegłych, 

wzrost dofinansowania jarosławskiego sportu 

(w tegorocznym budżecie przeznaczono na ten 

cel ponad 1,5 mln złotych) zaowocował rozwo-

jem klubów i znaczącymi sukcesami naszych 

sportowców – dodaje burmistrz.

Kapituła konkursu „Budowniczy Polskiego 

Sportu” oceniała głównie najnowsze realiza-

cje oraz plany inwestycyjne w mieście, wśród 

których można wymienić takie, jak:

Modernizacja placu zabaw dla dzieci  

i boiska sportowego na os. Braci Prośbów

Budowa placu zabaw dla dzieci  

na os. Pułaskiego 

Plac zabaw dla dzieci na os. Słoneczne  

Budowa siłowni zewnętrznej oraz modernizacja 

placu zabaw i boiska sportowego na os. Kopernika 

Budowa parku wspinaczkowego (linarium)  

i placu zabaw dla dzieci z niepełnosprawnością 

ruchomą w ogródku jordanowskim -park miejski 

(nagrodzonego również ogólnopolską nagrodą  

w konkursie Mieszkam TU)

Modernizacja obiektu stadionu JKS 1909 przy  

ul. Bandurskiego (budowa piłkochwytów na boisku 

do gry w piłkę nożną, budowa instalacji zraszającej 

na boisku do gry w piłkę nożną, modernizacja  

budynku administracyjno-socjalnego, montaż insta-

lacji nagłaśniającej, wymiana siedzisk sportowych)

Budowa placu zabaw dla dzieci i modernizacja 

boiska sportowego przy ul. Starosanowej

Modernizacja wielofunkcyjnego boiska  

do piłki nożnej na os. Sterańczaka 

Budowa siłowni zewnętrznej dla dorosłych  

(montaż urządzeń fitness, elementów małej  

architektury w ogródku jordanowskim - park miejski

Modernizacja placu zabaw dla dzieci w ogródku 

jordanowskim przy ul. Legionów

Modernizacja placu zabaw dla dzieci  

przy ul. Grottgera

Budowa placu zabaw dla dzieci przy ul. Przygrodzie 
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Do realizacji projektu pn. „E-Jarosław: e-usługi dla mieszkańców miasta Jarosławia” miasto przystąpiło 13 lutego br. Z uwagi 

na złożoność rozwiązań technicznych przewidzianych w projekcie, termin zakończenia prac nad dokumentacją przetargową 

przygotowywaną przez Inżyniera Kontraktu przedłużył się do października. Spowodowało to z kolei konieczność zmiany 

harmonogramu poszczególnych działań i przesunięcie terminów płatności, a wreszcie wywołało poważne kontrowersje  

oraz postawiło pod znakiem zapytania możliwość wdrożenia całości.

Czy na 
nowoczesne 
e-usługi 
mieszkańcy 
będą musieli 
poczekać?

E-Jarosław to rozbudowany i skomp-

likowany projekt, o łącznej wartości 1 472 

513,60 zł, na który miasto pozyskało dofi-

nansowanie w niebagatelnej kwocie 1 244 

836,54 zł. Jego wdrożenie ma spowodować 

znaczny wzrost efektywności i dostępności 

samorządowych e-usług. 

O co chodzi w E-Jarosławiu?

Po wdrożeniu projektu mieszkańcy mia-

sta (i inni interesanci) będą mogli opłacić 

podatki, należności za wywóz odpadów  

i część opłat lokalnych drogą elektroniczną 

(za pośrednictwem Internetu). Dodatkowo 

będzie można sprawdzić historię swoich 

zobowiązań czy płatności, jak również 

przejrzeć historię swoich kontaktów  

z urzędem obejmującą np. decyzje, upom-

nienia czy tytuły wykonawcze).

Kolejna funkcjonalność projektu 

to E-zgłoszenia, czyli oprogramowanie 

umożliwiające zgłaszanie usterek i prob-

lemów na terenie miasta. W razie potrzeby 

mieszkaniec wyśle zgłoszenie do urzędu  

z informacją o ubytku w nawierzchni ulicy, 

nierównym chodniku, spalonej żarówce 

w oświetleniu miejskim itp. Do informacji 

będzie mógł dołączyć zdjęcie i lokalizację 

danego problemu na mapie gminy,  

a następnie poprzez stronę internetową 

śledzić stan realizacji zgłoszenia.

Projekt zakłada również rozbudowę 

aktualnie udostępnionego geoportalu 

(www.geoportal.jaroslaw.pl) o dodatkowe 

mapy tematyczne obrazujące informacje 

dotyczące własności gminy. Będzie można 

także wyszukać konkretną działkę na terenie 

miasta, wpisując jej numer geodezyjny. 

E-Jarosław umożliwi ponadto up-

owszechnienie elektronicznych dzienników 

szkolnych, odwzorowujących ich wersję 

papierową, co pozwoli na prostą i szybką 

komunikację, za pośrednictwem strony in-

ternetowej, pomiędzy rodzicami, uczniami 

i nauczycielami. Dodatkowo do szkół pod-

stawowych ma trafić 90 nowoczesnych lap-

topów.

Wszystko to jest już realnie w zasięgu 

jarosławian, jednak… niespodziewanie 

pojawiają się komplikacje.

Radni nie wyrażają zgody na zmianę 

harmonogramu prac

Podczas sesji Rady Miasta Jarosławia 

zwołanej na dzień 23 października br. nie 

udało się uzyskać poparcia radnych dla pro-

jektu uchwały, która miała uporządkować 

harmonogram prac nad projektem. Chodziło 

o to, by w odpowiedni sposób zabezpieczyć 

interes miasta i skrupulatnie  wykonać za-

planowane kolejno, czasochłonne etapy 

realizacji projektu. E-Jarosław wymaga przy-

gotowania organizacyjnego i opracowania 

„Planu realizacji zamówienia”, następnie 

zrealizowania dostawy sprzętu i systemu 

informatycznego, a także jego wdrożenia. 

Później należy stworzyć projekt techniczny 

usług interpretacji systemu oraz go wdrożyć, 

a na końcu dokonać stosownego odbioru. 

Niestety, uchwała porządkująca ww. zagad-

nienia, nie została przyjęta. 

Kolejna próba wyjaśnienia radnym 

potrzeby wprowadzenia zmian w harmono-

gramie prac nad projektem została podjęta 

podczas nadzwyczajnej sesji Rady Miasta 

Jarosławia zwołanej na dzień 9 listopada 

br. Pomimo szczegółowych wyjaśnień za-

wartych zarówno w uzasadnieniu do pro-

jektu, jak i udzielonych bezpośrednio pod-

czas sesji, radni ponownie odrzucili projekt 

uchwały, stawiając tym samym miasto  

w niełatwej sytuacji i konieczności działania 

pod presją czasu. 

Jeśli nie uda się zakończyć procedury 

przetargowej w grudniu, a radni, do końca 

roku, nie wyrażą zgody na wydatkow-

anie środków na E-Jarosław do końca  

czerwca 2018 r., to projekt nie będzie mógł 

być zrealizowany i poważna kwota dotacji  

w wysokości  ok. 1 250 tys. zł nie będzie 

wykorzystana.  Przy takim rozwoju wypad-

ków stracą wszyscy mieszkańcy, choć wcale 

tak być nie musi.

E-Jarosław  

to rozbudowany  
i skomplikowany projekt,  

o łącznej wartości  
1 472 513,60 zł,  

na który miasto pozyskało 
dofinansowanie  

w niebagatelnej kwocie  
1 244 836,54 zł. 
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Strategiczna inwestycja przy ul. 

Szczytniańskiej to jeden z priorytetów programu 

realizowanego przez burmistrza Waldemara 

Palucha. Obejmuje 16 tys. miejsc grzebalnych 

usytuowanych na powierzchni około 7,6 ha 

oraz kolumbaria zapewniające kolejne 3,5 tys. 

miejsc. Do dyspozycji mieszkańców zostanie  

oddana nowoczesna kaplica cmentarna,  

budynek przedpogrzebowy, administracyjny, 

a także obiekty handlowe z dostępem do wy-

godnego parkingu z 300. miejscami. Pojawią 

się również nowe nasadzenia, dopasowane  

do charakteru nekropolii. 

- Planujemy uruchomienie cmentarza przy ul. 

Szczytniańskiej już w przyszłym roku. Od dawna 

brakuje miejsc grzebalnych w naszym mieście, 

dlatego ta inwestycja jest tak ważna –  mówi bur-

mistrz Waldemar Paluch.

I etap budowy, polegający na wykonaniu 

kanalizacji deszczowej o długości 751 m wraz  

z separatorem lamelowym i osadnikiem, a także 

227 metrów drogi dojazdowej zrealizowała na 

przełomie 2015/2016 roku firma MOLTER Sp.  

z o.o. Rudnej Małej za kwotę 642 071 zł. 

Kolejny przetarg na rozpoczęcie budowy 

kompleksu budynków cmentarnych: kaplicy, 

budynku przedpogrzebowego, budynku ad-

ministracyjnego oraz pawilonów handlowych  

w stanie surowym obejmującym fundamenty, 

ściany i dach, został rozstrzygnięty w lipcu 2016 

roku. Jako najkorzystniejsza, spośród pięciu  

ofert, została wybrana oferta Firmy Remontowo-

Budowlanej "PIOTROWSKI" Paweł Piotrowski  

z Piwody. Ten etap zamknięty końcem na koniec 

2016 roku, kosztował miasto 1 343 451 zł.

Obecnie zakończony etap, o wartości 

2 671 784 zł, dotyczył robót wykończeniowych 

wewnętrznych i zewnętrznych, m.in. posadzek, 

elementów kartonowo-gipsowych, tynków, 

malowania i okładzin ścian z płytek, montażu 

okien i drzwi, Izolacji dachów, kominów, ścianek 

attykowych, a także robót elewacyjnych. Zre-

alizowano instalację gazową do kotłowni  

w budynkach przedpogrzebowych, instalację 

wodno-kanalizacyjną w budynkach kaplicy, 

przedpogrzebowym, biurowym i pawilonach 

handlowych. W budynkach: kaplicy, przedpogrze-

bowym, biurowym i pawilonach handlowych 

zamontowano ponadto centralne ogrzewanie, 

odpowiednie oświetlenie, urządzenia sanitarne  

i stolarkę drzwiową. W kaplicy cmentarnej ułożono 

posadzkę. Wykonawcą robót ponownie była Firma 

Remontowo-Budowlana „PIOTROWSKI”, która 

jako jedyna zgłosiła się do przetargu. 

Cmentarz przy ul. Szczytniańskiej 
dostępny od przyszłego roku

Kolejny etap budowy nowego cmentarza przy ul. Szczytniańskiej za nami. Miasto zrealizowało do tej pory drogę 

dojazdową oraz kompleks obiektów: kaplicę, budynek przedpogrzebowy, administracyjny oraz handlowy.  

Pierwsze miejsca grzebalne mają zostać udostępnione już w przyszłym roku.

7,6 ha powierzchni
16 tys. miejsc grzebalnych

kolumbaria z 3,5 tys. miejsc
kaplica grzebalna

budynek przedpogrzebowy, 
administracyjny,  

obiekty handlowe
300 miejsc parkingowych

Koszt II etapu  

2 671 784 zł
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1. Nowy Cmentarz, ul. Szczytniańska 

– 2,8 mln zł 

Zakończył się II etap budowy kompleksu 

budynków cmentarnych: kaplicy, budynku 

przedpogrzebowego, budynku administra-

cyjnego, pawilonów handlowych. Docelowo 

całość inwestycji ma zajmować powierzchnię 

ok. 14,6 ha

2. Wodociąg dla Garbarzy  
– 763 tys. zł

Mieszkańcy tej części miasta mają wreszcie, 

długo wyczekiwany, dostęp do miejskiej sie-

ci. Inwestycja ta, sfinansowana ze środków 

PWiK Jarosław, otwiera możliwość sprzedaży 

wody dla gmin sąsiadujących. Zakres prac 

obejmował m.in. przewiert pod rzeką San na 

odcinku 180 m.

3. Radosny Zakątek - Miejski Żłobek  
– 1,2 mln zł (w tym 512 tys. zł 
do(nansowania )

To pierwszy miejski żłobek. Jego powsta-

nie ma pomóc przy powrocie rodziców naszych 

najmłodszych pociech na rynek pracy oraz 

obniżyć koszty opieki nad dziećmi. W Rados-

nym Zakątku, mieszczącym się w budynku po 

Szkole Podstawowej Nr 11 przy ul. Kraszews-

kiego 1, maluszki znajdą opiekę do 10 godzin 

dziennie.

Co słychać w Dzielnicach
na koniec 2017 roku?

www.jaroslaw.pl

4. Dom Seniora  
przy ul. Dolnoleżajskiej – 400 tys. zł  
(w tym 297 tys. zł do(nansowania)

Placówka ma zapewnić specjalisty-

czne wsparcie i poprawę jakości życia 

osób starszych, ułatwić ich integrację 

oraz umożliwić lepsze funkcjonowanie  

w lokalnej społeczności. Pobyt w Domu Senio-

ra będzie bezpłatny, przewidziana jest również 

dopłata do wyżywienia.

5. Remont Muru Oporowego  
i Bramy Krakowskiej – 282 tys. zł  
(w tym 100 tys. zł do(nansowania) 

Przedsięwzięcie to służy zachowaniu cen-

nych zabytków Jarosławia, znajdujących się  

w posiadaniu gminy. 

Podsumowanie zrealizowanych inwestycji

/umjaroslawia

Koniec roku  to dobry moment na podsumowania.  W dzisiejszym odcinku stałego cyklu  

„Co słychać w dzielnicach?” przedstawiamy Państwu zakończone już w poszczególnych 

Dzielnicach inwestycje infrastrukturalne. Zaczniemy jednak od inwestycji, które ze względu  

na swoją wielkość mogą interesować wszystkich jarosławian. Są to:

Kluczowe inwestycje 

o wartości ok.  

5 445 000 zł

W dawnym budynku Szkoły Podsta-

wowej nr 11 przy ul. Kraszewskiego 1, oprócz 

już tworzonego żłobka, powstanie nowe  

miejskie przedszkole oferujące 80 miejsc  

w 5 oddziałach przedszkolnych. Jego ot-

warcie planowane jest we wrześniu 2018 

r. Dobrą wiadomość o pozyskaniu dofinan-

sowania Miasto otrzymało w grudniu br.

            Koszt - 1,2 mln zł (w tym 1,1 mln 

zł dofinansowania w ramach  

programu „Równy start  

dla najmłodszych")

Z OSTATNIEJ CHWILI
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Dz I Łącznie 2 302 000 zł

1. 

2. 

3. 

4. 

6. 

5. 

1. 

13. ul. Lubelska

1. Rynek 17,18,19 

zaplecze 172 tys. zł

2. ul. Dojazdowa  

I etap 332 tys. zł

3. ul. Przygrodzie  

198 tys. zł

4. ul. S. Kopystyńskiego  

droga i chodnik  

197 tys. zł

5. ul. M. Mochnackiego  

180 tys. zł

6. ul. Starosanowa  

plac zabaw 273 tys. zł

7. ul. Spytka z Jarosławia 

boisko w trakcie realizacji  

251 tys. zł

8. ul. prof. T. Broniewskiego  

162 tys. zł

9. ul. prof. T. Broniewskiego 

oświetlenie 138 tys. zł
 

10. ul. Zwierzyniecka,  

ul. Podzamcze  

oświetlenie 173 tys. zł 

11. ul. Brama Pełkińska 

oświetlenie 40 tys. zł

12. ul. Ustronie 

oświetlenie 23 tys. zł

13. ul. Lubelska,  

Pełkińska, J. Długosza  

chodniki 

dofinansowanie z budżetu  

miasta dla Powiatu 163 tys. zł 



13

www.jaroslaw.pl

Dz IIŁącznie 1 075 500 zł

. 

. 

. 

/umjaroslawia

1. 

2. 

11. 

4. 

8. 

10. 

1. ul. gen. J. Chłopickiego chodnik 92 tys. zł

2. ul. L. Czechowskiego 82 tys. zł

12. . 12. 

3. ul. 29-go Listopada 

chodnik 110 tys. zł

4. ul. L. Nartowskiej 112 tys. zł

5. ul. Legionów chodnik 68 tys. zł

6. Skrzyżowanie  

ul. J. Poniatowskiego  
z ul. 3-go Maja,  
chodnik na zakręcie 125 tys. zł

7. ul. L. Nabielaka 88 tys. zł

8. ul. gen. J. Skrzyneckiego  
chodnik 118 tys. zł

9. ul. Z. Zielińskiego 9  

droga dojazdowa 93 tys. zł

 

10. os. Słoneczne  

i os. Braci Prośbów,  

place zabaw, oświetlenie  

25 tys. zł

 

11. os. M. Kopernika 

siłownia zewnętrzna,  

oświetlenie 25 tys. zł

12. ul. J. Poniatowskiego  

przebudowa, dofinansowanie  

z budżetu miasta dla Powiatu 

                              137 tys. zł 

K A LE J D O S KO P  J A R O S Ł AW S K I

p a ź d z i e r n i k  -  g r u d z i e ń  2 0 1 7

. 
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Dz III

1. ul. 3-go Maja,  
chodnik 20 tys. zł

2. ul. Słoneczna 

parking na skarpie  

128 tys. zł

3. ul. Zbożowa  
281 tys. zł

4. os. 1000-lecia 

ulice i parkingi 

145 tys. zł

5. ul. Słoneczna 

II etap, plac zabaw  

170 tys. zł

6. Remont fontanny  
na os. 1000-lecia  
40 tys. zł

7. ul. Żołnierska - 
 ul. Głęboka  
łącznik 210 tys. zł

8. ul. Słoneczna 

oświetlenie 

98 tys. zł

Łącznie 1 092 000 zł

1. 

2. 

4. 3. 

6. 7. 

/umjaroslawia

5. 
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Dz IV

1. ul. B. Chrobrego  

230 tys. zł

2. ul. Kosynierska  
83 tys. zł

3. ul. E. Orzeszkowej  
95 tys. zł

4. ul. Krótka 

chodnik i przejazd 9 tys. zł

5. ul. Drużyniecka BO  

190 tys. zł

 

6. ul. Krakusa  

190 tys. zł

7. ul. S. Batorego  

164 tys. zł

8. ul. Wiejska  

135 tys. zł

9. ul. Drużyniecka  

do ul. Pruchnickiej  

łącznik, oświetlenie  

132 tys. zł

10. ul. Przemysłowa 

oświetlenie 47 tys. zł

11. ul. A. Grottgera 

w trakcie realizacji  

251 tys. zł

Łącznie  
1 526 000 zł

. 

. 

. 

1. 

3. 

2. 

6. 

5. 

7. 

4. 
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Dz V

 1. ul. J. Matejki 226 tys. zł

2. ul. M. Turzańskiej - II etap 16 tys. zł

3. os. Jagiellonów - chodniki i parkingi  

161 tys. zł

4. ul. Jana Pawła II 360 tys. zł

5. Aleja Kasztanowa BO  

modernizacja oświetlenia 40 tys. zł

6. Aleja Kasztanowa  

oświetlenie 50 tys. zł

Łącznie 853 000 zł

1. 

3. 2. 

5. i 6. 4. 



K A LE J D O S KO P  J A R O S Ł AW S K I
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Dz VI

1. ul. Górnoleżajska 131 tys. zł

2. ul. R. Koby 73 tys. zł

3. Ogród Jordanowski w miejskim parku 

siłownia zewnętrzna 57 tys. zł

4. os. Sterańczaka - boisko 137 tys. zł

5. SP 4 - chodnik 47 tys. zł

6. stadion JKS BO 

modernizacja 200 tys. zł

7. ul. Raszyńska 263 tys. zł

8. ul. Powstania Styczniowego 

chodnik 58 tys. zł 

9. ul. Kruhel Pawłosiowski 
I etap 234 tys. zł

10. ul. Krakowska 

dojście do cmentarza 170 tys. zł

11. ul. Kruhel Pawłosiowski -  
ul. Grodziszczańska – łącznik 80 tys. zł

Oświetlenie

12. ul. R. Koby ok. 53 tys. zł

13. ul. Pogodna ok. 40 tys. zł

14. boczna ul. Pogodna 148 tys. zł

15. ul. J. Dobrzańskiego ok. 39 tys. zł

16. ul. Pogodna - Grodziszczańska  

kanalizacja I etap 1,2 mln zł

Dotacje z budżetu miasta dla Powiatu:

16. ul. Pogodna rozbudowa drogi 

(dokumentacja), ul. Lotników chodnik  

84 tys. zł 

17. ul. Pawłosiowska pomiędzy  

autostradą A4 a miastem Jarosław  

120 tys. zł

Łącznie  
3 134 000 zł

. 

1. 

2. 3. 

4. 5. 

6. 
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Dz VII

18

 1. ul. Lipowa  
remont (od posesji nr 2 do nr 14)  

175 tys. zł

2. ul. Kolaniki I etap 105 tys. zł

3. ul. Dolnoleżajska  

utwardzenie terenu na działce miejskiej 98 tys. zł

4. Ścieżka edukacyjno 

- zdrowotna przy SP nr 7  

BO 38 tys. zł

5. Plac przed SP nr 9  

BO modernizacja 34 tys. zł

6. ul. Kamienna 

oświetlenie 51 tys. zł

7. ul. Kruhel Pełkiński  

przebudowa  

na działkach miejskich 

128 tys. zł 

8. ul. Stawki 

oświetlenie 12 tys. zł

9. ul. Batalionów Chłopskich  

- Kolaniki oświetlenie  

100 tys. zł

10. ul. Dolnoleżajska  

kanalizacja ok. 1,5 mln zł

Łącznie  
853 000 zł

K A LE J D O S KO P  J A R O S Ł AW S K I

p a ź d z i e r n i k  -  g r u d z i e ń  2 0 1 7

1. 

/umjaroslawia

2. 

5. 4. 

Łącznie 
2 201 000 zł

2. 

3. 



Bieżąca współpraca burmistrza 

Waldemara Palucha z zarządami Rad 

Dzielnic oraz otwarte spotkania z 

mieszkańcami organizowane dwa razy 

w roku w każdej dzielnicy pokazały, 

że takie formy kontaktu odgrywają 

bardzo ważną rolę w aktywizowaniu 

lokalnych społeczności, rozwiązywaniu 

problemów mieszkańców danego 

osiedla, rejonu czy ulicy bądź 

Jeśli chodzi o spotkania w dzielnicach 

miasta Jarosławia, to odbywają się one regu-

larnie raz w roku, są okazją do wspólnego de-

batowania o lokalnych problemach i potrze-

bach. Mieszkańcy prowadzą z burmistrzem,  

a w sprawach szczegółowych także z dyrektorami 

poszczególnych wydziałów merytorycznych 

UM Jarosławia oraz miejskich jednostek organ-

izacyjnych, partnerską rozmowę. W jej trakcie 

mogą przedstawić swoje problemy, potrzeby, 

oczekiwania, wyartykułować sprawy, którymi 

żyje dana dzielnica, natomiast burmistrz i jego 

współpracownicy odpowiedzialni za różne 

dziedziny życia w Jarosławiu, mogą nie tylko 

odnieść się do przedstawianych kwestii, ale 

również wspólnie z mieszkańcami wypracować 

realne  rozwiązania. 

Osoby, które z różnych powodów nie 

zabierają głosu na spotkaniach w dzielnicach, 

otrzymują sposobność, aby przedstawić swoje 

poglądy, pomysły lub oczekiwania w ank-

iecie - jednej z form kontaktu mieszkańców  

z burmistrzem. Wszystkie ankiety wypełniane 

podczas takich spotkań, poddawane są 

później weryfikacji, a problemy w nich  

poruszone, są analizowane i, w miarę  

posiadanych możliwości, rozwiązywane.

Cykliczne spotkania to także okazja, aby 

przybliżyć mieszkańcom, co się w mieście 

dzieje, co w czasie  między spotkaniami zostało 

wykonane, co jest planowane, a co napotyka 

na trudności. Oprócz spraw lokalnych porus-

zane są też tematy dotyczące całego miasta, 

jak np. estetyka i porządek, czy  organizacja 

ruchu drogowego. Ale i tak największym za-

interesowaniem cieszą się tematy związane  

z remontami dróg, chodników, placów zabaw, 

oświetleniem, wycinką drzew, czy szeroko ro-

zumianym bezpieczeństwem mieszkańców  

w danej dzielnicy.

Różne formy tak dialogu jak i współpracy  

z mieszkańcami niewątpliwie przyczyniają się 

do zwiększenia realnego wpływu tych ostatnich 

na podejmowane decyzje. Burmistrz wielokrot-

nie podkreślał, że to mieszkańcy danej dziel-

nicy najlepiej wiedzą, co wymaga pilnej inter-

wencji w otoczeniu, w którym funkcjonują na 

co dzień, co im przeszkadza i co należy zmienić 

w pierwszej kolejności. Niestety ze względu na 

liczne ograniczenia, w szczególności  prawne  

i finansowe, nie da się wszystkich problemów 

danej dzielnicy rozwiązać, zwłaszcza od ręki. 

Jednak dzięki wspólnemu z mieszkańcami 

ustaleniu priorytetów i systematycznemu 

Cykliczne  
spotkania  

w dzielnicach

Bieżąca współpraca burmistrza Waldemara Palucha z zarządami Rad Dzielnic oraz otwarte spotkania z mieszkańcami 

organizowane minimum raz w roku w każdej dzielnicy pokazały, że takie formy kontaktu odgrywają bardzo ważną rolę  

w aktywizowaniu lokalnych społeczności, rozwiązywaniu problemów mieszkańców danego osiedla, rejonu czy ulicy bądź 

wspólnym podejmowaniu decyzji.

współdziałaniu, lista spraw załatwionych stale 

się wydłuża. 

Bezpośrednie spotkania z mieszkańcami, 

zapoczątkowane przez burmistrza Waldemara 

Palucha, charakteryzują się dobrą atmosferą  

i przyciągają wielu uczestników. Dla wielu z nich 

możliwość podzielenia się ich troskami, bycia 

wysłuchanym, zadania pytań o sprawy miasta 

i uzyskania wyjaśnień, a także przedstawienia 

pomysłów i dyskutowania o szansach ich real-

izacji jest bardzo ważna. Utwierdza też w prze-

konaniu, że warto być społecznie aktywnym 

oraz stanowi cenną motywację na przyszłość.

Tegoroczne otwarte spotkania burmistrza 

i jego współpracowników z mieszkańcami 

okazały się równie interesujące, jak w roku 

ubiegłym. Tym samym ta inicjatywa, oparta 

na założeniach partnerstwa, równości stron  

i otwartości na dialog, po raz kolejny dowiodła 

swojej przydatności dla nawiązywania oraz 

rozbudowywania wzajemnej współpracy. 

Dzięki niej Jarosław może szybciej się zmieniać  

i stanowić coraz lepsze miejsce do życia.
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18 września 2017 roku Uchwałą nr 

592/LIV/2017 Rady Miasta Jarosławia 

została utworzona Jarosławska 

Rada Seniorów. Wnioskodawcą był 

burmistrz, który zaproponował kolejne 

przedsięwzięcie mające na uwadze 

integrację społeczności Jarosławia oraz 

wykorzystywanie, przy decydowaniu 

o kierunkach rozwoju miasta, opinii 

i pomysłów przedstawicieli różnych 

grup mieszkańców. Jarosławska Rada 

Seniorów to ciało kolegialne pełniące 

funkcje konsultacyjne i inicjatywne, 

a także sprzyjające budowaniu 

solidarności międzypokoleniowej.

Jarosławska  
Rada Seniorów

Rada poszerzy listę podmiotów już 

działających w mieście, zwłaszcza na niwie 

społecznej, takich jak Młodzieżowa Rada Miasta, 

Miejska Rada Pożytku Publicznego, Regionalny 

Klaster Ekonomii Społecznej i Innowacji, Rady 

Dzielnic czy organizacje pozarządowe. Będzie 

przyczyniała się do wzmacniania udziału szyb-

ko rosnącej liczebnie kategorii  mieszkańców 

- seniorów w życiu społeczności lokalnej, jak 

również reprezentowała interesy osób powyżej 

60. roku życia wobec władz samorządowych. 

Utworzenie Jarosławskiej Rady Seniorów 

wpisuje się w dotychczasowe działania w ram-

ach polityki senioralnej w naszym mieście,  

w ramach której możliwe jest szerokie  

wspieranie osób starszych przez stwarzanie 

warunków do zwiększania ich aktywności, 

możliwości realizacji ich zainteresowań oraz 

poprawiających jakość życia codziennego. 

Członkowie Rady będą mogli przedstawiać 

opinie oraz zgłaszać uwagi i wnioski do projek-

tów aktów prawa miejscowego przygotowan-

ych przez burmistrza i Radę Miasta Jarosławia, 

dotyczących w szczególności seniorów. Będą 

zapobiegali marginalizacji swojego środowiska 

oraz przełamywali stereotypowe postrzeganie 

ich społecznej roli, a także współpracowali  

z organizacjami i instytucjami, które zajmują 

się problemami seniorów.

Zgodnie ze statutem Jarosławskiej Rady 

Seniorów (JRS), nadanym wraz z uchwałą,  

w jej skład może wejść od 10 do 15 mieszkańców 

wybranych w głosowaniu tajnym, a jej  

kadencja trwa 4 lata, licząc od dnia wyboru 

członków. Skład na pierwszą kadencję 

został wybrany 11 grudnia bieżącego roku.  

W przewidzianym na ten cel terminie, do JRS 

zgłoszonych zostało 12 kandydatów, zarówno 

popieranych przez co najmniej 5 uprawnionych 

mieszkańców Jarosławia, jak i zgłoszonych 

przez podmioty działające na rzecz osób 

starszych, zgodnie z zasadami określonymi  

w statucie.   

Aktywność seniorów jest coraz bardziej 

zauważalna niemal w każdej dziedzinie 

życia. Seniorzy wiedzą, co jest dla nich  

najlepsze i niejednokrotnie wychodzą  

z inicjatywą. Tak było również z JRS. To właśnie 

organizacje i stowarzyszenia reprezentujące 

bądź zrzeszające przedstawicieli środowiska 

jarosławskich seniorów, złożyły na ręce 

burmistrza Waldemara Palucha wniosek  

w sprawie utworzenia Gminnej Rady Seniorów 

w Jarosławiu. Burmistrz poparł ten pomysł, 

jako doskonale wpisujący się w politykę Mia-

sta i przygotował stosowny projekt uchwały, 

której przyjęcie okazało się jedynie czystą 

formalnością.  Powstanie Jarosławskiej Rady 

Seniorów poszerza obszar dialogu społecznego 

o ważną kategorię mieszkańców posiadających 

ogromną wiedzę, umiejętności i doświadczenie 

życiowe. Korzystanie przez władze miasta  

z tego kapitału oraz wiedzy o realnych potrze-

bach seniorów bezpośrednio od nich, będzie 

miało ogromne znaczenie przy realizacji 

wielu przedsięwzięć w Jarosławiu, zwłaszcza 

dotyczących tej grupy wiekowej.

Zapraszamy do współpracy z Jarosławską 

Radą Seniorów!

Senior » Obywatel » Radny

Skład Jarosławskiej Rady Seniorów: 

Elżbieta Mazur (Stowarzyszenie Rodzina 

Kolpinga w Jarosławiu)

Stanisława Mikuła (Stowarzyszenie 

Rodzina Kolpinga w Jarosławiu)

Marian Janusz ( Stowarzyszenie Akademia 

Trzeciego Wieku w Jarosławiu)

Jadwiga Machura (Polski Związek  

Emerytów, Rencistów i Inwalidów 

w Jarosławiu

Władysław Linn  

(Stowarzyszenie „EM-ART" Jarosław)

Edward Tokarski (Związek Nauczycielstwa 

Polskiego, Oddział Jarosław)

Anna Kamińska (Polski Związek  

Niewidomych w Jarosławiu)

Krystyna Franczak  

(lista poparcia mieszkańców)

Regina Krsek (lista poparcia mieszkańców)

Ryszard Łubyk  

(lista poparcia mieszkańców)

Teresa Pysz (lista poparcia mieszkańców)

Wojciech Pysz  

(lista poparcia mieszkańców)

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

Od października 2017 r. wdrażany jest 

program Jarosławska Karta Seniora, ski-

erowany do mieszkańców powyżej 60. 

roku życia. Burmistrz Miasta Jarosławia 

Waldemar Paluch zaprasza do współpracy 

Partnerów, którzy przez zaoferowanie 

zniżek na swoje produkty i usługi, mogą 

jeszcze pełniej uczestniczyć w lokalnych 

działaniach społecznych. Przystąpienie do 

programu to także szansa na wykreowanie 

pozytywnego wizerunku firmy czy zyskania 

nowych, stałych klientów. 

O wydanie karty zainteresowane osoby, 

które ukończyły 60 lat mogą ubiegać się od 

stycznia 2018 roku. Nabór wniosków będzie 

prowadził Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. 

Szczegóły na www.naszops.jaroslaw.pl 

Karta dla Seniorów

Senior » Obyw
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Grudzień skłania do podsumowań działań 

podejmowanych w ciągu mijającego roku. 

Dla Centrum Kultury i Promocji w Jarosławiu 

był to niezwykle intensywny czas. Placówka 

tradycyjnie starała się sprostać oczekiwaniom 

mieszkańców naszego miasta!

Imprezy plenerowe

Wśród kulturalnych wydarzeń na 

szczególne wyróżnienie zasługują im-

prezy plenerowe, podczas których 

Jarosław tętni życiem, muzyką i dobrą 

zabawą. Sezon imprez odbywających 

się na płycie Rynku rozpoczęła Majówka,  

z takimi gwiazdami jak Boys oraz Piękni 

i Młodzi. W trakcie Nocy Zwiedzania 

Rynku wspólnie odkrywaliśmy zabytki 

Jarosławia, a niedostępne zakamarki 

otworzyły swoje podwoje dla wszystkich 

zainteresowanych. Z kolei Dzień Dziecka 

to wielka impreza organizowana z myślą 

o najmłodszych. Wakacje rozpoczęło 

Święta Miasta połączone ze Świętem 

Pszczelarzy. W trakcie Dni Jarosławia 

można było skorzystać z kapsuły Green 

Velo, animacji dla dzieci, zobaczyć 

latające motocykle oraz uczestniczyć  

w koncercie Cleo i Margaret. 

Zwieńczeniem letnich imprez plen-

erowych był wielki Jarmark Jarosławski 

– święto handlu, muzyki i teatru z wielu 

stron świata. Powrót do dawnych ku-

pieckich tradycji okazał się wielkim  

sukcesem. Jarosław znów rozbrzmiewał 

wielojęzycznym gwarem.

Kulturalne Lato w Mieście

Wakacje to dla Centrum Kultury  

i Promocji w Jarosławiu czas wzmożonej 

pracy – prócz powyższych imprez, rów-

nolegle trwa Kulturalne Lato w Mieście. 

Tegoroczna, IV edycja była wyjątkowo 

bogata pod względem zaproponow-

anych form i sposobów wypełnienia 

letnich dni. Projekt zrealizowany został 

dzięki dofinansowaniu Ministra Kultury  

i Dziedzictwa Narodowego oraz wspar-

ciu Gminy Miejskiej Jarosław. Za łączną 

kwotę 94 900 zł zakupiony został sprzęt 

nagłaśniający – mikser oraz wyposażenie 

Skweru Kultury. Na placu św. Michała 

pojawił się także namiot sferyczny,  

w którym odbywały się m.in. warsztaty, 

spotkania, kluby dyskusyjne oraz kon-

certy – łącznie 79 wydarzeń w okresie 

lipiec–sierpień.

Jarosław  
KULTURĄ 

mocny!

www.ckip.jaroslaw.pl
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Sezon artystyczny  
u Attavantich

To okres, w którym wszelka aktywność kulturalna prze-

nosi się do Sali Lustrzanej. W jej pięknym wnętrzu odbywają 

się spotkania z kulturą wysoką; są to zarówno wieczory  

muzyczne, jak i spotkania ze znanymi pisarzami i artystami.  

W trakcie sezonu CKiP współpracuje również z jarosławską  

szkołą muzyczną, organizując m.in. Dni Muzyki Fortepianowej 

im. M. Turzańskiej.

Galerie

Nie można zapomnieć o galeriach, które 

przyciągają coraz to ciekawszych i znan-

ych twórców z całej Polski. Galeria Główna  

u Attavantich w 2017 r. może poszczycić się 

m.in. wystawami prac Tomasza Rzeszutka 

czy Jadwigi Marii Jarosiewicz. W Galerii  

w Holu wystawiają się lokalni artyści,  

natomiast w Galerii Debiutów rozpoczynają 

swoją twórczą drogę młodzi adepci sztuk 

plastycznych. Cieszy coraz to większa liczba 

osób odwiedzających nasze wystawy.

Varia

Centrum Kultury i Promocji jak 

zwykle chętnie współorganizowało różne 

wydarzenia. Uczestniczyliśmy m.in.  

w Orszaku Trzech Króli, Międzynarodowym 

Festiwalu Kultury Kresowej, Festiwalu  

Muzyki Dawnej „Pieśni Naszych Korzeni”  

czy konkursie im. Jerzego Hordyńskiego. 

Z ramienia Urzędu Miasta organizujemy 

również wszelkie uroczystości państwowe. 

Do zobaczenia w Nowym Roku!

 „Radosny Zakątek" - taką nazwę 

nosi pierwszy w Jarosławiu miejski 

żłobek usytuowany w dawnym 

budynku Szkoły Podstawowej nr 11 

w Jarosławiu, ul. Kraszewskiego 1. 

W miejskim żłobku od stycznia 

2018 r. będzie 40 miejsc dla 

dzieci w wieku od 20. tygodnia do 

ukończenia 3. roku życia. Miasto 

Jarosław aplikowało o środki na 

jego budowę w ramach rządowego 

programu MALUCH+ 2017. 

Pierwszy  

publiczny  

  

miejski 
- To pierwsza taka placówka publiczna 

w mieście - podkreśla burmistrz Waldemar 

Paluch. W ramach programu „Maluch+ 2017" 

otrzymaliśmy dofinansowanie na budowę 

żłobka; wychodzimy naprzeciw młodym 

rodzinom, które borykają się z kosztami opieki 

nad dzieckiem w sytuacji powrotu na rynek 

pracy - kontynuuje burmistrz. Rzeczywistość 

w Jarosławiu pod względem liczby miejsc  

opieki dziennej dla małych dzieci 

pozostawiała wiele do życzenia. W Miejskim 

Przedszkolach nr 1 i 10 są oddziały żłobkowe, 

ale one nie wyczerpywały zapotrzebowania  

w tej kwestii. Tym bardziej, że opiekę 

znajdują w niej dzieci jedynie powyżej 1. 

roku życia. Opieka żłobkowa należy do zadań 

własnych gminy, w pierwszej kolejności  

w żłobku przy ul. Kraszewskiego 1 znajdą  

miejsce dzieci, których opiekunowie 

mieszkają w Jarosławiu. Koszt pobytu 

dziecka składa się ze stałej opłaty miesięcznej 

150 zł oraz dziennej stawki żywieniowej  

za każdy dzień pobytu w wysokości 5 zł.  

Rodzice posiadający Jarosławską Kartę 

Dużej Rodziny zwolnieni są z ponoszenia 

opłaty stałej.  

Więcej informacji:  

Wydział Oświaty UM Jarosławia

tel. 16 624 87 46 oraz 16 624 87 48
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Śladami Talowskiego
W 2017 roku przypada 160. 
rocznica urodzin Teodora 
Talowskiego (23.03.1857 r.), 
wybitnego krakowskiego 
architekta. Wg jego projektu  
w Jarosławiu wzniesiono Gmach 
Towarzystwa Gimnastycznego 
„Sokół" - obecną siedzibę 

Miejskiego Ośrodka Kultury  

oraz rozbudowano Ratusz  

o areszty miejskie - obecną 

siedzibę Straży Miejskiej.

Zwany jest „krakowskim", „północnym" 

lub „galicyjskim" Gaudim. Pozostawił po so-

bie ponad 70 budowli, z których kilkanaście 

stoi w Krakowie, a jedna w Jarosławiu. In-

spiracje czerpał z Wiednia, Lwowa i Nider-

landów, a pod koniec XIX w. sam inspirował 

licznych naśladowców.  

W tym roku przypada 160. rocznica 

urodzin Teodora Talowskiego (1857-

1910). Wszystkie realizacje krakowskiego  

architekta zdradzają niepospolity talent 

architekta, a wiele z nich ma charaktery-

styczne cechy, które pozwalają na pierwszy 

rzut oka rozpoznać w nich rękę mistrza. 

Zdecydowanie większą część projektów   

Talowskiego obejmuje architektura sakral-

na, kamienice (w Krakowie jest ich aż 16), 

pałace, dwory, grobowce oraz wiele innych, 

które tworzył głównie na terenie Galicji.

W roku jubileuszowym Miejski Ośrodek 

Kultury w Jarosławiu, który mieści się  

w budynku zaprojektowanym przez architek-

ta, ogłosił konkursy fotograficzne i multi-

medialne mające na celu upamiętnienie 

wyjątkowej twórczości Talowskiego.

Instytucja w październiku zorganizowała 

również sesję popularnonaukową pn.  

Miejski Ośrodek Kultury w Jarosławiu Teodor-

owi Talowskiemu - Twórcy Gmachu „Sokoła" 

w 160. rocznicę urodzin".  W programie sesji 

Fotografia przedstawiająca fasadę Kamienicy Pod 
Pająkiem w Krakowie, autorstwa Tomasza Turonia - 
laureata konkursu fotograficznego. 

znalazły się trzy wystąpienia. Pierwsze 

wygłosiła dr Agnieszka Mirkiewicz z Uniwer-

sytetu Rzeszowskiego na temat działalności 

patriotycznej oraz kulturalno-oświatowej  

„Sokoła" w Jarosławiu w latach 1901-1939. 

Film dokumentalny pt. „Śladami Teodo-

ra Talowskiego w Małopolsce" wprowadził 

wszystkich do kolejnego wystąpienia - Ta-

deusza Bystrzaka, krakowskiego artysty, 

projektanta i biografa T. Talowskiego, który 

obecnie przygotowuje publikację pt. „Tal-

owski". Sesję zakończył Andrzej Zgryźniak 

z Miejskiego Ośrodka Kultury referatem  

pn. Od „Gwiazdy" do „Sokoła" czyli dzieje 

MOK 1945-2017.

Na terenie gminy Laszki także znajduje 

się budowla (kościół) projektu krakowskiego 

architekta. Dlatego w spotkaniu udział wzieli 

m.in. wójt gminy Laszki Stanisław Gonciarz, 

dyrektor Zespołu Szkół w Laszkach Krzysztof 

Grela wraz z  młodzieżą, która brała udział  

w konkursie fotograficznym organizowa-

nym przez MOK. Sesji towarzyszyła wystawa  

fotografii obrazująca styl architektoniczny  

T. Talowskiego.

Gmach Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół", obecnie siedziba Miejskiego Ośrodka Kultury.
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Nie pięć, trzy, nawet nie dwie, ale tylko jedna fotografia może 

być tą najlepszą w Międzynarodowym Salonie Fotografii „Tylko 

Jedno Zdjęcie” organizowanym przez Miejski Ośrodek Kultury. 

Pomimo upływu 40 lat od narodzin inicjatywy, zmian nazwy 

konkursu, prowadzących, udoskonaleń regulaminu, to ten zapis 

pozostał niezmienny. 

W tym roku zdobywcą Złotego Medalu FIAP i nagrody 
„Best Autor” został Tadeusz Koniarz – polski fotograf, 

który pokonał ponad 230 autorów z różnych zakątków świata. 

Jako jedynemu w historii konkursu udało się tego dokonać 

dwukrotnie! Była to 10. edycja fotograficznego wydarzenia  

po reaktywacji w 2008 r. 

Jubileuszowe 

„Tylko Jedno Zdjęcie” 

 Od 2014 r. Krzysztof Peszko - kurator 

Międzynarodowego Salonu Fotografii „Tylko 

Jedno Zdjęcie" w duecie z Marzeną Stęc - sek-

retarz konkursu, w jesiennych miesiącach 

przygotowują światową ucztę fotograficzną. 

Tym razem była to dziesiąta edycja wydarze-

nia - po reaktywacji konkursu w 2008 r. - i już 

siódma pod patronatem Międzynarodowej 

Federacji Sztuki Fotograficznej FIAP oraz 

Międzynarodowego Stowarzyszenia Artystów 

Fotografów IAAP, Fotoklubu Rzeczypospolitej 

Polskiej, Fundacji Fotografia dla Przyszłości, 

Marszałka Województwa Podkarpackiego  

i Burmistrza Miasta Jarosławia. 

W roku jubileuszowym na konkurs 

wpłynęło 240 prac z 33 państw, z których jury 

wyłoniło 80 najlepszych. Najlepszych z najlep-

szych poznaliśmy 18 listopada br. w sali widow-

iskowej MOK.

- Tylko jedno zdjęcie, tylko jedna decyzja, 

tylko jeden wybór. Czy to było trudne? Czy to 

było proste? Na to pytanie odpowiedzieli so-

bie sami fotografujący przesyłając na dziesięć 

edycji konkursu swoje fotografie. Na nasz 

konkurs przez 10 lat wpłynęło ok. 1900 fotografii. 

Wiele z tych wyborów okazało się właściwymi  

i znalazło uznanie wśród jurorów. Niemal 1000 

zdjęć zostało zakwalifikowanych na wystawy, 

przyznano blisko 250 nagród i wyróżnień - w tym 

medali - mówiła na wstępie Elżbieta Śliwińska, 

dyrektor MOK.

W tym roku medale Międzynarodowej 

Federacji Sztuki Fotograficznej FIAP trafiły 

do polskich artystów. Złoty Medal FIAP i na-

groda „Best Autor" FIAP otrzymał Tadeusz 

Koniarz za zdjęcie „Tadeusz i Barbara". Warto 

wspomnieć, że tegoroczny zwycięzca jest też 

autorem najlepszej fotografii („Communard") 

nagrodzonej w ubiegłym roku. Takie zdarzenie 

miało miejsce po raz pierwszy w historii konkur-

su. Niespodzianką od Fotoklubu Rzeczypos-

politej Polskiej Stowarzyszenie Twórców było 

przyznanie kuratorowi konkursu Srebrnego 

Medalu „Za Zasługi dla Rozwoju Twórczości 

Fotograficznej". Krzysztof Peszko odebrał 

wyróżnienie z rąk Mieczysława Cybulskiego 

- prezesa FRP. Jak przystało na jubileuszowe 

wydarzenie nie mogło zabraknąć słodkiego ak-

centu. Dziesięć świeczek na torcie zdmuchnęli 

wspólnie laureaci, jury, zaproszeni goście  

i organizatorzy.

Wystawę w Galerii Projektor Sztuki (hol 

Kina Ikar) można oglądać do 30 grudnia br.

Więcej informacji o Międzynarodowym 

Salonie Fotografii „Tylko Jedno Zdjęcie" 

dostępnych na stronie - www.tylkojednozdje-

cie.pl Tam też zostanie zamieszczony katalog 

z wystawy.
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wanie  w tych miejscach zimą może prowadzić 

do przypadków zagrażających życiu i zdrowiu 

osób korzystających z nich. W razie potrze-

by informujmy natychmiast odpowiednie 

służby, które są przygotowane do udzielenia 

niezbędnego wsparcia.

Placówki na terenie Jarosławia 

świadczące usługi dla osób bezdomnych 

oraz prowadzące dożywianie dla osób 

potrzebujących:

1. Schronisko dla bezdomnych kobiet  

Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta 

Koło w Jarosławiu, ul. Jasna 4, tel. 16 621 35 76

2. Schronisko dla bezdomnych mężczyzn, 

ogrzewalnia Fundacja Pomocy Młodzieży  

im. św. Jana Pawła II „Wzrastanie”,  

ul. Sanowa 11, tel. 16 621 44 76

3. Jadalnia u Ojca Pio  

Parafia pw. NMP Królowej Polski w Jarosławiu, 

ul. 3-go Maja 12, tel. 514 208 525

4. Punkt wydawania żywności  

Zarząd Okręgowy Polskiego Komitetu Pomocy 

Społecznej w Przemyślu, ul. Słowackiego 34, 

tel. 16 624 89 20, wydawanie skierowań  

odbywa się przez MOPS Jarosław

5. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, Oddział 

Okręgowy Przemyśl Towarzystwo Przyjaciół 

Dzieci, Oddział Powiatowy w Jarosławiu,  

os. Jagiellonów 1, tel. 16 621 46 87

6. Bar Smakosz udzielanie posiłku 

potrzebującym w ramach programu  

„Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 

ul. Słowackiego 28B, tel. 16 621 52 40

U progu rozpoczynającego się sezonu zimowego 2017/2018, miasto podjęło 

szereg działań ukierunkowanych zarówno na pomoc tym, którzy znajdą się 

w potrzebie w czasie nadchodzącej zimy, w szczególności wykluczonych 

społecznie, samotnych, bezdomnych, jak i uwrażliwienie jarosławian na 

trudne sytuacje bliźnich, którzy mogą potrzebować naszego wsparcia.

Jak co roku o tej porze, Miejski Zespół 

Zarządzania Kryzysowego w Wydziale Spraw 

Społecznych i Obronnych Urzędu Miasta 

Jarosławia, zapewnił mieszkańców o gotowości 

do zabezpieczenia, przeciwdziałania i nieus-

tannego nadzorowania zagrożeń związanych 

z sezonem zimowym. W Zespole tym znajdują 

się przedstawiciele wszystkich jednostek oraz 

służb różnych szczebli (miasta, powiatu, wojew-

ództwa) odpowiedzialnych za zagwarantow-

anie ochrony i bezpieczeństwa mieszkańcom.  

Akcja „Zima” w Jarosławiu  

to następujące działania: 

zapewnienie właściwych warunków 

bytowych, zakwaterowania, wyżywienia  

osobom bezdomnym, niezaradnym 

życiowo, czy potrzebującym szczególnej 

pomocy w okresie zimowym  

(zauważone przypadki należy zgłaszać do: 

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  

w Jarosławiu, tel. 16 624 89 20, Komendy 

Powiatowej Policji w Jarosławiu,  

tel. alarmowy 997, Straży Miejskiej,  

tel. 16 624 87 50, bądź na całodobową 

bezpłatną infolinię 987),

zimowe utrzymanie dróg i chodników 

na terenie miasta (wszelkie interwencje  

na terenie m. Jarosławia należy zgłaszać  

do Wydziału Rozwoju Miasta i Infrastruktury  

Technicznej, tel. 16 624 87 22, 16 624 87 74  

w godzinach pracy UM Jarosławia,  

całodobowo pod nr tel. 781 446 178  

oraz bezpośrednio do zarządców dróg:

● drogi krajowe 16 307 32 80, 16 307 32 82, 

16 671 33 34, Punkt Informacji Drogowej  17 852 

08 15

● drogi wojewódzkie 16 621 09 40, 16 621 28 38

● drogi powiatowe 16 621 64 49, 16 621 48 03, 

696 484 810

● drogi gminne w Zakładzie Oczyszczania  

Miasta w Makowisku, tel. 16 621 63 87, 16 621 

22 60, 16 621 87 23 (w godz. 4.00-19.00), 

całodobowo pod nr tel. 781 446 178

● drogi osiedlowe do administracji  

poszczególnych osiedli

zapewnienie właściwego stanu 

bezpieczeństwa osobom przebywającym  

w budynkach mieszkalnych, jak też obiektach 

wielkopowierzchniowych, w okresie intensy-

wnych opadów śniegu i mrozów,

zapewnienie mieszkańcom w tym  

okresie ciągłości w dostawie wody i ciepła 

Pogotowie ciepłownicze PGKiM, tel. 16 621 40 

47 lub całodobowo 781 446 175, Pogotowie 

ciepłownicze – spółdzielnia mieszkaniowa 

16 621 57 22 oraz, po godz. 15.00, 16 621 28 84,

współpraca poszczególnych służb  

w sytuacji szczególnie niekorzystnych 

warunków meteorologicznych,

pomoc dzieciom i ich opiekunom  

w szczególnych sytuacjach kryzysowych,

usuwanie padłych zwierząt 

przypadki padłych, zamarzniętych zwierząt  

na terenie miasta Jarosławia należy zgłaszać 

w Zakładzie Oczyszczania Miasta w Makowisku 

pod nr tel. 16 621 63 87 w godz. 4.00-19.00 l 

ub 781 446 178 po godz. 15.00

Zima to trudny czas dla osób bezdom-

nych, samotnych i pozbawionych opieki.  

W tym okresie, kiedy temperatura na zewnątrz 

spada, kiedy szybciej robi się ciemno, mimo 

zmęczenia czy działania w pośpiechu, nie 

bądźmy obojętni na los osób nas otaczających 

i zatrzymajmy się, choć na chwilę, by upewnić 

się czy komuś nie jest potrzebna pomoc.  

Zwracajmy też uwagę na takie miejsca jak 

ogródki działkowe, altanki, piwnice, komórki, 

w których mogą przebywać bezdomni. Przeby-

Akcja  
„Zima” 

25

K A LE J D O S KOP  JA RO S Ł AWSK I

p a ź d z i e r n i k  -  g r u d z i e ń  2 0 1 7



Pamiętajmy o pojawiających się 

zagrożeniach zimowych i róbmy wszystko, 

aby ich uniknąć:

dbajmy o nasze nieruchomości gruntowe  

i budynki, ponieważ, zgodnie z ustawą z dnia 

13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości 

i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r., poz. 

250 z późn. zm.), za uprzątnięcie śniegu, 

lodu, zanieczyszczeń czy błota, odpowiadają 

właściciele tych nieruchomości, chrońmy sie-

bie przed zatruciem czadem poprzez:

● nie zatykanie przewodów wentylacyjnych 

czy otworów nawiewnych w drzwiach 

łazienkowych, 

● dokonywanie okresowych przeglądów oraz 

czyszczenia przewodów kominowych i wenty-

lacyjnych, 

● nie ogrzewanie pomieszczeń kuchnią 

gazową, 

● instalowanie pieców gazowych przez wykwal-

ifikowanych specjalistów,

● użytkowanie urządzeń grzewczych zgodnie z 

ich przeznaczeniem i instrukcją użytkowania,

● odśnieżajmy dachy, chodniki, usuwajmy 

sople z dachu, nie zasłaniajmy kratek wenty-

lacyjnych oraz korzystajmy z bezpiecznych 

urządzeń grzewczych,

● ubierajmy się stosownie do pogody, reagujmy 

na osoby potrzebujące pomocy, nie rozgrzewa-

jmy się alkoholem oraz dbajmy o zwierzęta, 

zwłaszcza te bezdomne,

● troszczmy się o nas samych w terenie dbając 

o właściwe wyposażenie; np. w przypadku 

poruszania się samochodem pamiętajmy o 

właściwych oponach, napełnieniu baku, za-

braniu przewodów do rozruchu silnika czy 

naładowaniu telefonu.

Nie bądźmy obojętni!  

Reagujmy w razie potrzeby!
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Polecamy miejski kalendarz na 2018 rok
z kulturalnym „rozkładem jazdy”!

dostępny w Punkcie Informacji Turystyczno-Kulturalnej 
              Centrum Kultury i Promocji, Rynek 5, tel . 16 624 89 89

Stowarzyszenie Przedsiębiorców Ziemi 

Jarosławskiej „Rozwój i Postęp”  

oraz  

Burmistrz Miasta Jarosławia  
Waldemar Paluch

zapraszają Mieszkańców 

na tradycyjnąWigilię, 

która odbędzie się 22 grudnia 2017 r. 

o godz. 13.00 na jarosławskim Rynku
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