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▶ Wyjątkowa rocznica, wiele wydarzeń...  

Wystawa 
4-29 czerwca

  jarosławski Ratusz 
Rynek 1, parter
poniedziałek: 7.30-18.00 

wtorek-piątek: 7.30-15.30

Na okładce fotografia Damiana Berezy, archiwum CKiP
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Autorem miejskiego muralu jest jarosławski artysta Marek Gliwa.  
To pierwsza tego typu realizacja w naszym mieście. Twórca przyznaje otwarcie,  
że przedsięwzięcie, ze względu na skalę i rangę, jest jednym z największych 
wyzwań przed jakimi dotychczas stanął.

Początkowe szkice przedstawiające mural powstały jeszcze pod koniec 
ubiegłego roku. W lutym zatwierdzona została robocza wersja malatury. Prawdą 
jest jednak, że przy tak dużej skali przedsięwzięcia ostateczny wygląd może się 
nieznacznie różnić – wpływają na to rozmiar ściany oraz wizja artystyczna. Jak 
tłumaczy Marek Gliwa, w pierwszej kolejności skomplikowane elementy były 
drukowane w powiększeniu i nanoszone starannie na elewację. – Zakładałem 
użycie rzutnika, by wyświetlić projekt na ścianie. Dzięki temu możliwe było określenie, 
czy potrzebne są jeszcze drobne zmiany czy też można pozostać przy pierwotnej 
koncepcji – opisuje przebieg prac artysta. Tło muralu jest stonowane, utrzymane 
w szaro-czarno-białej kolorystyce. Postać bł. O. Czartoryskiego – centralnie 
ulokowana – będzie w pełnym kolorze i przedstawiać go będzie w chwili, gdy 6 
września 1944 roku poniósł męczeńską śmierć. Otaczać go będą m.in. fragmenty 
litanii. Do czasu zakończenia prac, ostateczny ich efekt ujrzy światło dzienne 
dopiero 9 czerwca – w święto Patrona Jarosławia.

To nie jedyny mural, który powstaje obecnie w naszym mieście. Równocześnie 
z miejską realizacją trwają przygotowania do wykonania innego malowidła 
ściennego – co ciekawe, również przy ul. Jana Pawła II. Inicjatorem tego dzieła, 
poświęconego Żołnierzom Niezłomnym, jest Fundacja „Kreatywność Pro Bono”. 

▶ 

Na ścianie jednej z kamiennicy przy ul. Jana 
Pawła II, od strony placu Inwalidów Wojennych, 
9 czerwca odsłonięty zostanie mural poświęcony 
błogosławionemu ojcu Michałowi Czartoryskiemu 
– patronowi Miasta Jarosławia.

Pierwsza
taka realizacja  
w Jarosławiu!

Mural powstaje na elewacji kamienicy przy ul. Jana Pawła II 32. Sponsorami prac 
remontowych są: Greinplast Plus Sp. z o.o. Sp. k., Adam Pióro EL. BUD, Janina  
i Kazimierz Lis „U Lisa" Firma Handlowa, Marta i Artur Telegowie Hotel Jarosław, 
Zbigniew Cebulak Zakład Remontowo Budowlany dr Ewa Pieniążek - Sekretarz 
Miasta Jarosławia oraz Rafał Młynarski - Radny Rdy Powiatu Jarosławskiego.

Wizualizacja muralu autorstwa artysty, Marka Gliwy.
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W rejonie osiedla Piłsudskiego 
i ulicy Skarbowskiego możemy 

na własne oczy przekonać się jak 
pięknie zmienia się kolejny rejon 

Jarosławia. Powstają nowe bloki, 
punkty handlowe i usługowe, 

przybywa nowych mieszkańców.

W kwietniu oddano do użytkowania 
blok przy ul. Skarbowskiego, zbudowany  
w formule deweloperskiej przez Jarosławskie 
Towarzystwo Budownictwa Społecznego. 
Obiekt ten, którego skomplikowana historia 
sięga kilku kadencji wstecz, po wielu 
trudnościach związanych m.in. z koniecznością 
zmian i modyfikacji dokumentacji projektowej, 
powstawał przez ostatnie 2 lata. Inwestycja 
została pomyślnie zakończona i nie musiała 
długo czekać na użytkowników. Nabywcy lokali 
otrzymali już klucze i właśnie urządzają się  
w swoich nowych mieszkaniach.

Budynek o powierzchni 3860 metrów 
kwadratowych mieści 43 mieszkania, zaś na 
parterze znajduje się 10 lokali usługowych 
należących do jarosławskiego PGKiM, 
wynajętych już w większości usługodawcom. 
Z ich oferty korzystać będą mieszkańcy tego 

i innych okolicznych bloków. Już teraz działa 
sklep spożywczy, a w niedługim czasie będzie 
otwarta filia Miejskiej Biblioteki Publicznej. 

Całkowity koszt budowy bloku wyniósł 
ok. 10 mln zł. W finansowaniu tej inwestycji 
pomocna okazała się umowa z Otwartym 
Mieszkaniowym Funduszem Poręczeniowym 
oraz wsparcie ze strony Urzędu Miasta 
Jarosławia. To pozwoliło na rozpoczęcie  
i doprowadzenie do końca prac budowlanych.

Czterokondygnacyjny budynek jest 
interesujący nie tylko architektonicznie, ale  
i od strony wykonawczej. Zastosowano w nim 

Kolejna dzielnica  
rośnie w siłę

nowoczesne technologie budowlane, które 
zwiększają energooszczędność mieszkań. 
Ściany powstały z pustaka ceramicznego 
ocieplanego 15-centymetrową warstwą izolacji, 
zastosowano 3-szybowe okna, a kotłownia jest 
wspomagana przez umieszczone na dachu 
kolektory słoneczne.

Wszystkim lokatorom i pozostałym 
użytkownikom bloku życzymy pomyślności  
i wielu szczęśliwych chwil w nowym miejscu!

Fot. Grzegorz  Dzięciołowski (2), źródło Facebook/Jarosław moje Miasto
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Statystyczny 60-latek jest dziś w lepszej 
formie zdrowotnej niż miało to miejsce dawniej. 
Chce żyć aktywnie, uczestniczyć w życiu 
społecznym, realizować swoje zainteresowania 
i pasje. Stopniowo zmniejsza się zjawisko 
wykluczenia cyfrowego w tej grupie. Coraz 
liczniejsi seniorzy posługują się środkami 
współczesnej komunikacji, korzystając 
z komputera, internetu czy smartfona. 
Kolejni przygotowują się do tego. Dowód –  
w trwających właśnie w Jarosławiu szkoleniach 
komputerowych udział bierze ponad 100 osób, 
co tylko świadczy o skali zainteresowania  
i gotowości do przełamywaniu kolejnych 
barier.

Za zmianami w strukturze demograficznej 
muszą podążać działania dostosowujące 
naszą sferę publiczną do rosnącego znaczenia 
i aktywności seniorów. Wydaje się, iż Jarosław 
jest już dość dobrze przygotowany do nowych 
wyzwań, ale nie oznacza to spoczęcia na 
laurach.  Wciąż podejmowane są kolejne 
inicjatywy skierowane do seniorów. Powstają 
miejsca i możliwości do samorealizacji osób, 
które zakończyły wprawdzie zawodową 
aktywność, ale przenoszą ją obecnie na inne 
pola. 

Aktywnie na co dzień w Domu Seniora+
W styczniu tego roku został w Jarosławiu 

otwarty pierwszy Dzienny Dom Seniora, który 
z marszu rozpoczął dynamiczne działania. 
Świadczy m.in. usługi socjalne (posiłki), 
usługi edukacyjne oraz kulturalno-oświatowe, 
zajęcia ruchowe i kinezyterapię, zajęcia 

sportowo-rekreacyjne, terapię zajęciową,  
w tym samodzielny udział w przygotowywaniu 
posiłków, praniu, prasowaniu, pielęgnacji 
roślin i terenu wokół domu, zajęcia plastyczne 
oraz usługi aktywizujące społecznie. Jest 
to placówka pobytu dziennego. Mogą z niej 
korzystać mieszkańcy Jarosławia, nieaktywni 
zawodowo, którzy ukończyli 60. rok życia.

Jak potrzebny i oczekiwany było takie 
miejsce, świadczyć mogą słowa Pani Teresy 
Grabskiej, uczestniczki organizowanych  
w nim zajęć – Ten dom nadaje nam sens. Czuję, 
że muszę zadbać o siebie, ubrać się, wyjść  
o czasie na autobus, żeby się nie spóźnić. To 
jest przedłużenie aktywności życiowej. Znów 
człowiek ma cel!

Pomysły i opinie Rady Seniorów
Inną formą włączania seniorów w bieżące 

życie miasta było utworzenie Jarosławskiej 
Rady Seniorów. Została ona wyłoniona  
w wyborach pod koniec ubiegłego roku i jako 
ciało inicjatywne oraz doradcze, wspiera 
władze Jarosławia poprzez swoje opinie, 
a także własne propozycje rozwiązywania 
różnych problemów miasta. Członkowie Rady 
Seniorów stali się tym samym aktywnymi 
przedstawicielami seniorskiego środowiska 
realnie wpływającymi na bieg wielu różnych 
spraw ważnych dla mieszkańców.

Z Kartą Seniora taniej
W naszym mieście funkcjonuje też system 

ulg, zniżek, dopłat lub świadczeń, znany pod 
nazwą Karty Seniora, do którego przystąpiło 

już kilkanaście firm, instytucji i punktów 
usługowych oferujących zniżki posiadaczom 
Karty. Zapraszamy kolejnych przedsiębiorców 
i instytucje do przyłączania się do programu, 
a osoby powyżej 60 roku życia – do odbierania 
Kart w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej. 
Im większa liczba uczestników, tym większe 
korzyści dla wszystkich!

Powstaje Klub Seniora
Obecnie przygotowywana jest kolejna 

placówka, której działania będą wychodzić 
naprzeciw potrzebom osób starszych. 
Właśnie powstaje w Jarosławiu Klub Seniora, 
który zlokalizowany będzie w budynku przy 
ul. 3 Maja 48. Powstanie tam sala spotkań 
z dostępem do podstawowych zasobów 
bibliotecznych, możliwością przeczytania 
codziennej prasy, skorzystania z internetu czy 
miejsce do sporządzenia i zjedzenia posiłków. 
Początkowo oferta Klubu skierowana będzie 
do 15 nieaktywnych zawodowo osób w wieku 
60+. Informacje o możliwości skorzystania  
z oferty Klubu będą dostępne m.in. na tablicach 
ogłoszeń i w Internecie. Klub otwarty będzie 
pod koniec roku. Jego utworzenie opłacone 
będzie w dużej mierze z pozyskanej dotacji  
w ramach Programu Wieloletniego „Senior +" 
na lata 2015-2020 edycja 2018 r.

Jak widać z powyższego wyliczenia, 
magistrat pamięta o jarosławskich seniorach 
i nie tylko pamięta, ale także podejmuje 
konkretne działania, aby żyło im się lepiej . 

Nadeszła era seniora

Demografowie już od dawna  
o tym wiedzą. Inni mogą to zjawisko 
zaobserwować na co dzień. Jakie? 

Otóż czy to nam się podoba czy 
nie, zmienia się struktura wiekowa 
społeczeństwa w Polsce – starzejmy 
się. 

Naszego miasta to zjawisko  
nie ominie. Dlatego tak ważne są 
podejmowane obecnie działania  
na rzecz seniorów.
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Stan na 9 maja 2018 r.

Co słychać w dzielnicach?

Przebudowa chodnika przy pl. Mickiewicza 
– uzgodniono dokumentację projektową w 
Starostwie Powiatowym.

Ogłoszone przetargi nieograniczone na:
Parking przy ul. Benedyktyńskiej  
– po unieważnieniu pierwszego przetargu, 
ogłoszono drugi przetarg, który jeszcze nie 
rozstrzygnięto, ofertę złożyła tylko firma STAR

Ogłoszone i rozstrzygnięte przetargi 
nieograniczone na oprac. dokumentacji 
projektowej:
ul. Kraszewskiego – dokumentację wyk. firma 
GEOMIAR
ul. Miłosza – dokumentację wyk. PRO INWEST 
ul. Boczna Sanowej – dokumentację wyk. 
Włodzimierz Barszcz 
Trwają prace: 
ul. Wiśniowa – przekazano plac budowy, 
realizacja: firma POPEK
 ul. Blichowa  - przekazano plac budowy, 
realizacja: firma ŚLIMAK
ul. Dojazdowa  II etap – w trakcie realizacji, 
prace wyk. firma MOLTER
Przebudowa ul. Asnyka – podpisana umowa 
z PWiK, przekazano plac budowy, zamówienie 
w formule in house
Utwardzenie terenu działek szkoły 
Podstawowej nr 11 wraz z budową zjazdu 
od ul. Kraszewskiego – roboty dobiegają 
końca.

Na bieżąco o etapach realizacji zadań w poszczególnych dzielnicach miasta. 

Dzielnica nr I

Budowa zjazdu od ul. Kraszewskiego do SP nr 11

Weź udział w szkoleniu komputerowym!
Podstawy komputera, kluczowe programy i aplikacje, Internet i praca online – wszystko to mają okazję 
poznać adresaci projektu „Certyfikowane Kompetencje Cyfrowe”, do udziału w którym zachęca burmistrz 
Waldemar Paluch.

Szkolenia komputerowe współfinansowane 
ze środków unijnych są dobrą okazją dla 
mieszkańców, by mogli poszerzyć wiedzę  
z zakresu, którego znajomość jest dziś niemal 
niezbędna w większości dziedzin życia 
zawodowego. W bieżącej edycji projektu pn. 
„Certyfikowane Kompetencje Cyfrowe” udział 
bierze już 90 osób. Ponieważ organizator 
dysponuje liczbą 40. wolnych miejsc, 
zachęcamy do udziału mieszkańców w wieku 
25 lat i więcej, którzy posiadają status osoby 
o niskich kwalifikacjach oraz mieszkańców 
powyżej 50. roku życia.

Szkolenia gwarantują opanowanie podstaw 
pracy z komputerem, poznanie kluczowych 
programów i aplikacji oraz zgłębianie 

możliwości wykorzystania Internetu. Zajęcia 
odbywają się w kameralnych grupach, co 
niewątpliwie ułatwia efektywne wykorzystanie 
80 godzin nauki. 

Aby skorzystać z bezpłatnego szkolenia 
trzeba się zapisać. Można to zrobić telefonicznie 
pod nr 666 526 862 lub osobiście w Urzędzie 
Miasta Jarosławia - pok. 34 (III piętro). 

Projekt „Certyfikowane Kompetencje 
Cyfrowe” współfinansowany jest ze środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego  
i realizowany przez Wyższą Szkołę Informatyki 
i Zarządzania w Rzeszowie w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Podkarpackiego na 2014-2020. 

●

●

●

●
●

●

●

●

●

●

ul. Kraszewskiego
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Dzielnica nr II

Dzielnica nr III

Ogłoszone i rozstrzygnięte przetargi 
nieograniczone na oprac. dokumentacji 
projektowej: 
ul. Przyklasztorna  
- dokumentację wyk. PRO INWEST
ul. Spółdzielcza  
- dokumentację wyk. PRO INWEST
ul. Dziewiarska  
- dokumentację wyk. PRO INWEST
Ogłoszone i rozstrzygnięte przetargi 
nieograniczone na wyk.
Budowa parkingów os. Tysiąclecia (blok 
8-10-15) - II etap, przetarg jeszcze nie 
rozstrzygnięty, najkorzystniejszą ofertę  
złożyła firma GRANIT 

Dzielnica nr VII●

●

●

●

●

●

Ogłoszony i rozstrzygnięty przetarg 
nieograniczony na oprac. dokumentacji 
projektowej:
Budowa parkingu przy ul. Legionów bloki  
20, 22, 24 – dokumentację wyk. PRO INWEST

Trwają prace:
Przebudowa ul. Czechowskiego – II etap, 
przekazano plac budowy, realizacja: firma 
SWOBODA
Przebudowa ul. Chłopickiego – II etap, 
przekazano plac budowy, realizacja: firma 
SWOBODA
Przebudowa ul. Nabielaka – II etap, 
przekazano plac budowy, realizacja: firma 
SWOBODA
Przebudowa ul. Skrzyneckiego – II etap, 
przekazano plac budowy, realizacja: firma 
SWOBODA
Przebudowa ul. 29-Listopada – II etap, 
przekazano plac budowy, realizacja: firma 
SWOBODA
Przebudowa ul. Nartowskiej - III etap, 
przekazano plac budowy, realizacja: firma 
BUD-HAN

Dzielnica nr IV

Ogłoszone przetargi nieograniczone na wyk. 
ul. Łączności 
Rozstrzygnięte postępowanie na oprac. 
dokumentacji projektowej
ul. Elektrownianej  
- dokumentację wyk. Stanisław Salabura

Trwają prace: 
ul. Kossaka – przekazano plac budowy, 
realizacja: firma USŁUGOWIEC

Przebudowa ul. Bocznej Szczytniańskiej – 
trwają uzgodnienia z GAZ – SYSTEM i Zakładem 
Linii Kolejowych w Rzeszowie

Ogłoszone i rozstrzygnięte przetargi 
nieograniczone na oprac. dokumentacji 
projektowej: 
ul. Szczepańskiego  
- dokumentację wyk. PRO INWEST

Trwają prace:
Przebudowa bocznej ul. Pogodnej - została 
podpisana umowa z PWiK, przekazano plac 
budowy, zamówienie w formule in house. 
Przebudowa ul. Raszyńskiej  
– realizacja: firma ŚLIMAK
Przebudowa ul. Konarskiego – przekazano plac 
budowy, realizacja: firma BUD-HAN 

Dzielnica nr VI

Ogłoszone i rozstrzygnięte przetargi 
nieograniczone na oprac. dokumentacji 
projektowej:
Przebudowa ul. Piaskowej - I etap, 
dokumentację wyk. PRO INWEST
Przebudowa ul. Rajskiej,  
dokumentację wyk. PRO INWEST

Ogłoszone i rozstrzygnięte przetargi 
nieograniczone na wykonawstwo:
Przebudowa ul. Burmistrza J. Matusza 
- przetarg jeszcze nie rozstrzygnięto, 
najkorzystniejszą ofertę złożyła firma POPEK

Dzielnica nr V

Prace zakończone:
Modernizacja  chodnika przy Placu 
Inwalidów Wojennych –  w ramach budżetu 
obywatelskiego, zadanie wykonał PWiK

Ogłoszone i rozstrzygnięte przetargi 
nieograniczone na oprac. dokumentacji 
projektowej:
ul. Konfederacka  
- dokumentację wyk. Włodzimierz Barszcz
plac przy ul. ks. Makary  
(dz. nr 1693/90, 1693/91)  
- dokumentację wyk. PRO INWEST

●

●

●

●

●

●

●

●

Od 14 maja do 15 czerwca br. prowadzony jest nabór uzupełniający wniosków w ramach projektu pn. „EKOLOGICZNE MIASTO JAROSŁAW” - montaż 
ekologicznych kotłów centralnego ogrzewania”. Projekt ma charakter parasolowy, co oznacza, że Gmina Miejska Jarosław przygotowuje, zleca i koordynuje 
montaż instalacji możliwych do wykonania w ramach projektu. Aby wziąć udział w projekcie i uzyskać dofinansowanie należy złożyć wniosek.

                               

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

Szczegóły: Urząd Miasta Jarosławia 
tel.16 624 87 33 

www.jaroslaw.pl

ul. Czechowskiego

ul. Dziewiarska

ul. Łączności

ul. Piaskowa

●
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Mieszkańcy na TAK 

16 kwietnia w Jarosławiu ruszyła  
akcja bezpłatnego znakowania psów będących 
pod opieką mieszkańców miasta. Wystarczy 
odrobina wysiłku, by znacznie zwiększyć 
bezpieczeństwo pupila, a także uzyskać zwol-
nienie z corocznej opłaty za jego posiadanie. 

Inicjatywa miała się zakończyć 20 maja, 
ale ponieważ nie wyczerpano jeszcze zapasu 
500 urządzeń, mieszkańcy mogą przyłączyć 
się do akcji również po upływie wyznaczonego 
terminu. 

Elektroniczne znakowanie psów zwane 
popularnie czipowaniem (od ang. słowa chip 
oznaczającego miniaturowy mikroproceso-
rowy układ elektroniczny) to jedna z najle-
pszych metod zapobiegania bezdomności 
zwierząt. Dzięki czipowaniu można szybko 
ustalić właściciela zagubionego psa. Zabieg 
wszczepienia mikroprocesora jest prawie bez-
bolesny, a zwierzę reaguje jak przy zwykłym 
zastrzyku. Czip jest wielkości ziarenka ryżu, 
nie przeszkadza zwierzęciu i nie powoduje  
reakcji alergicznych. Mikroprocesor wprowa-

dza się podskórnie w szyję lub między 
łopatkami zwierzęcia. Elektroniczne ozna-
kowanie jest niezbędnym warunkiem 
podróżowania ze zwierzęciem po krajach Unii 
Europejskiej.

Do wzięcia udziału w akcji wystarczy: 

»    pobrać z Urzędu Miasta Jarosławia  
(Ratusz, Rynek 1, kancelaria ogólna, parter, 
pokój nr 2) bezpłatne zaświadczenie o fig-
urowaniu psa w miejskiej ewidencji. 

» udać się wraz z książeczką szczepień 
zwierzęcia i dowodem osobistym właściciela 
do lecznicy dla zwierząt US-WET w Szówsku 
przy ul. Chmielowskiego 3 (tel. do placówki 
16 621 65 38)

Więcej informacji na temat akcji uzyskają 
Państwo w Wydziale Gospodarki Komunalnej  
i Kształtowania Środowiska, pod numerem 

Według wstępnych planów, nad Sanem 
mają znaleźć się boiska do siatkówki i koszykówki 
i innych aktywności na świeżym powietrzu. 
Przewidziana została także m.in. piaszczysta 
plaża, stojaki rowerowe, ławki oraz altana z miej-
scem na grill. Podczas konsultacji społecznych 
jarosławianie mogli zaopiniować czy akceptują 
przedstawioną koncepcję (94,3%), akceptują 
ją warunkowo (5,3% – zgłaszając przy tym swoje 
propozycje zmian) lub nie akceptują (0,4%). Tutaj 
opinii łącznie udzieliło 470 osób.

Z kolei przebudowa ul. Kraszewskiego, 
która w zamyśle władz miasta obejmować ma 
wykonanie odpowiedniej podbudowy i nowej 
nawierzchni, przeprowadzenie wymiany kanal-
izacji, przebudowanie wjazdów oraz wybu-
dowanie ronda na skrzyżowaniu ul. Kraszew-
skiego i Pełkińskiej uzyskała następujące opinie 
mieszkańców – akceptację – 94,8%, akceptację 
warunkową – 4,8%, brak akceptacji dla przed-
stawionej koncepcji – 0,4% wyrażonych opinii. 
Suma opinii wynosiła 463.

W trakcie jarosławskiej Majówki, na rynku przeprowadzone zostały konsultacje społeczne.  94,3 % mieszkańców 
poparło przedstawioną przez burmistrza koncepcję zagospodarowania bulwarów, zaś 94,8% poparło ideę 
przebudowy ulicy Kraszewskiego. 

Miasto wspiera mieszkańców - właścicieli psów. Od 16 kwietnia mogą oni bezpłatnie zabezpieczyć pupila 
chipem i uzyskać zwolnienie od corocznej opłaty za posiadanie psa.

Burmistrz Waldemar Paluch przedstawił wyniki konsultacji społecznych 11 maja, podczas briefingu prasowego  
w Parku Czesławy Puzon ps. „Baśka".

Zadbaj o bezpieczeństwo swojego psa

Obywatelska Rada Kultury ORKA zaprasza na PARADĘ PSÓW! 27 maja 2018 r., godz. 10.30, jarosławski rynek

Pierwszy mieszkaniec naszego miasta, który zgłosił się z pupilem do 
lecznicy US-Wet, otrzymał od burmistrza symboliczny upominek.  
Na zdjęciu sunia Sofii - rasy labrador retriever ze swoim opiekunem.
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Gdy w czerwcu 2016 roku obecny prezes 
MZK, Władysław Gruba, przejmował stanow-
isko, spółka miała 1,5 mln zł straty. Po przeprow-
adzonej reorganizacji, w ciągu pół roku dług 
spółki zmalał do 900 tys. zł. Wypracowane zyski 
przeznaczone zostały na pokrycie zadłużenia 
oraz niezbędne remonty – wymianę okien  
w siedzibie MZK, wymianę bramy wjazdowej 
i instalacji elektrycznej. Mimo to spółka, aby 
realizować zadania na rzecz mieszkańców 
potrzebuje wsparcia dotacją z budżetu 
Jarosławia. Jest to praktyka powszechna  
w całej Polsce, ponieważ lokalny transport 
publiczny nie ma charakteru komercyjnego.

Zmniejszenie - decyzją Rady Miasta - 
wpływów do MZK wymusiło konieczność zm-
niejszenia wydatków. Z tego względu doszło 
do ograniczenia niektórych kursów linii 0, 8, 
9, 14, 15 i 16. MZK zdecydowało, że to właśnie 
na tych trasach dojdzie do zmniejszenia liczby 
kursów, ponieważ linie te przynosiły największe 
straty. Związane było to głównie z małą liczbą 
pasażerów. Utrzymywanie dotychczasowej 

liczby kursów skutkowałoby zadłużaniem 
firmy, a to z kolei, dalszej perspektywie, 
byłoby obciążeniem dla budżetu miasta, czyli 
zapłacilibyśmy za to wszyscy.

W obecnej sytuacji nie da się wypracować 
satysfakcjonującego wszystkich rozwiązania. 
Przyznanie dodatkowych pieniędzy na funk-
cjonowanie MZK w trakcie roku mogłoby 
skutkować wyższymi kosztami podatkowy-
mi. Z kolei utrzymywanie dotychczasowej  
liczby kursów skutkowałoby zadłużaniem 
firmy.Dlatego też zdecydowano się na dras-
tyczne, choć konieczne, rozwiązanie – czyli 
na ograniczenie liczby kursów na najmniej 
obciążonych trasach. Ostateczny kształt siatki 
połączeń i rozkładu jazdy może ulec jeszcze 
zmianie, ale kiedy i czy tak w ogóle się stanie, 
będzie zależało od kondycji finansowej spółki. 
Jej poprawa byłaby hipotetycznie możliwa  
w przypadku zgody Rady Miasta na 
podwyższenie ceny biletów lub zmniejszenia 
ulg na niektóre przejazdy. Na to jednak się nie 
zanosi. 

Kolejna obniżka cen wody

Skąd biorą się problemy MZK?

Modernizacja i zmiany organizacyjne w jarosławskim Przedsiębiorstwie  
Wodociągów i Kanalizacji, jakie na początku kadencji zaproponował  
burmistrz, dały obniżenie kosztów stałych spółki, a to z kolei otworzyło  
możliwość zmniejszenia opłat ponoszonych przez mieszkańców.  
Pierwsza obniżka stawki za wodę i ścieki miała miejsce w 2017 roku.  
Teraz przyszedł czas na kolejną.

Wobec zauważanego ostatnio ogólnego 
trendu wzrostowego cen paliw, energii czy 
ubezpieczeń, takie wiadomości mogą szczegól-
nie cieszyć. Zwłaszcza, że w Jarosławiu opłaty 
za wodę i ścieki są obniżane już po raz kolejny. 
W 2017 r. ceny spadły z 4,99 zł do 4,88 zł za ku-
bik wody, a za ścieki z 4,88 zł do 4,77 zł. Okazuje 
się, że to nie koniec. Od maja 2018 te opłaty 
zostały ponownie obniżone – nieznacznie, 
ale korzystna dla mieszkańców tendencja 
została podtrzymana. Obecnie za 1 m³ wody 
zapłacimy 4,75 zł.

Przydatna dla wyrobienia sobie opinii  
o sytuacji w Jarosławiu może być wiedza  
o tym, jak przedstawiają się podobne opłaty  

w innych miejscowościach regionu. Warto przy 
tym zauważyć, że wszystkie okoliczne gminy 
mają wyższe stawki za ścieki. Na przykład, gdy 
cena za 1 m³ w Jarosławiu wynosiła 4,77 zł, to 
w Przemyślu 5,13 zł, w Oleszycach 5,43 zł, zaś  
w Radymnie aż 8,88 zł. 

Porównanie cen wody musi się odbywać 
nieco inaczej, bowiem niektóre gminy mają 
ujęcie wody powierzchniowe, a inne głębinowe. 
Te rodzaje ujęć generują zupełnie nieporówny-
wane koszty. Dlatego opłaty za wodę możemy 
porównywać tylko z tymi gminami, w których, 
podobnie jak w Jarosławiu, mamy ujęcia powi-
erzchniowe. Tak jest na przykład w Przemyślu. 
Tam cena za 1 m³  wynosi 4,87 zł, a w Jarosławiu 
4,75 zł. 

Dlaczego właśnie w Jarosławiu pojawiły się 
możliwości dla obniżania cen wody i ścieków? 

Przyczyna jest prosta do wskazania. Przybliża 
ją Andrzej Wysocki, prezes jarosławskiego 
PWiK. – Nasza spółka funkcjonuje obecnie  
o wiele lepiej niż przed laty. Po przeprowadzeniu 
jej modernizacji zmniejszyliśmy wydatki.  
Z kolei dzięki zainwestowaniu w sprzęt drogowy 
pozyskujemy zewnętrzne zlecenia. To wszystko  
w długookresowej perspektywie pozwala nam na 
obniżkę kosztów stałych i umożliwia pobieranie 
niższych opłat od mieszkańców – wyjaśnia.

Jak widać na powyższym przykładzie,  
zmiana sposobu zarządzania spółką przyniosła 
korzystne efekty tak dla spółki jak i dla  
odbiorców jej usług. 

Trzymamy kciuki za utrzymanie korzystne-
go trendu w opłatach za wodę i ścieki również 
w przyszłym roku!

Dotacja Urzędu Miasta dla Miejskiego Zakładu Komunikacji do usługi przewozu pasażerów określonej tzw. 
wozokilometrami, decyzją Rady Miasta została pomniejszona o 180 tys. zł. To wymusiło na zarządzie spółki 
wprowadzenie szeregu działań oszczędnościowych, w tym m.in. ograniczenia kursów na niektórych trasach.

Od 1 maja jarosławski MZK wprowadził 
zmianę w częstotliwości wykonywanych 
kursów na następujących liniach:

Linia „O” – wyłączenie kursu w dni robocze  
o godz. 4.35 z „Piłsudskiego” i 5.00 z „PZZ”;  
w soboty i niedziele autobus nie będzie 
kursował na ul. Krakowską (cmentarz)
Linia „8” – wyłączenie kursu w dni robocze  
o godz. 16.15 z „Poniatowskiego” i 16.40  
z „Stawki”; wyłączenie wszystkich kursów  
w soboty i niedziele
Linia „9” – wyłączenie kursów do „PZZ”  
od godziny 13.00 do 16.00; wyłączenie  
wszystkich kursów w soboty i niedziele
Linia „14” – wyłączenie kursów w dni rob-
ocze o godz. 17.20 i 18.20 z „Poniatowskiego” 
i 17.45 oraz 18.45 z „Misztale”; wyłączenie 
wszystkich kursów w soboty i niedziele
Linia „15” – autobus nie będzie zajeżdżał  
na ul. Pruchnicką

●

●

●

●

●
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17.30
wyjazd autobusu do muzeum 
dzieduszyckich w zarzeczu 

(ul. spytka) 

18.00–22.00

kamienica rydzikowa (rynek 14 
-

kiew greckokatolicka   

18.00–23.00

pod kamienicami rynek 4, 5 i 6 (zbiórka 

18.00–00.00

(rynek 4)

18.00–21.00
spacery z przewodnikami – zwiedzanie, 
m.in. b. puzon 

zwiedzanie

wystawy plenerowe:

18.00
18.00–21.00
18.00–22.00

19.00
20.00
21.15

organizatorzy:

centrum kultury 

kamienica orsettich
stowarzyszenie „muzyka 

partnerzy:
-

szenie przewodników 
turystycznych i pilotów 
wycieczek
galeria przedmiotu
stowarzyszenie

-

galeria przedmiotu – opolska 1
18.00 degustacja ciast i kawy
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Tu warto być!

Zachęcamy do pobrania z witryn Google 
Play lub App Store i testowania nowoczesnej 
aplikacji - multiprzewodnik po Jarosławiu 
i Svidniku. Całkowicie darmowe narzędzie 
będące w fazie testów, zostało nagrodzone 
prestiżową Różą Regionów 2017, jako jeden 
z najlepszych projektów promocyjnych  
zrealizowanych w poprzednim roku. Im 
więcej mieszkańców i turystów skorzysta 
z aplikacji i zgłosi ewentualne, konieczne  
do wprowadzenia udogodnienia czy 
rozwiązania, tym szybciej nadamy jej ostateczny 
kształt. 

Pobierz 
darmową 
aplikację

Za pośrednictwem smartfona lub 
tabletu można na bieżąco śledzić ofertę 
wydarzeń organizowanych w Jarosławiu 
i słowackim Svidniku, wziąć udział w grze 
miejskiej, poznać nasze zabytki i atrakcje 
turystyczne, czy skorzystać z przykładowych 
szlaków zwiedzania. Baza obiektów sprawi, 
że zawsze trafimy pod odpowiedni adres. 
Udogodnieniem, pozwalającym dotrzeć do 
najważniejszych zabytków, również osobom 
niedowidzącym, jest specjalnie przystosow-
ana audiodeskrypcja.

Nieprawidłowości w działaniu,  
czy zawartości aplikacji mozna zgłaszać  

na adres e-mail: informacja@ckip.jaroslaw.pl  
lub pod numery telefonów:  

16 624 89 89, 881 500 889. 

W Jarosławiu jest bez wątpienia więcej 
pięknych i ciekawych miejsc. W swojej najnowszej 
publikacji Centrum Kultury i Promocji wybrało 9 
atrakcji, które w szczególności trzeba zobaczyć. 
W połączeniu z ofertą wydarzeń kulturalnych 
tworzą wyjątkowy obraz tego, co najlepsze  
w Jarosławiu – mieście skrywającym 
niesamowite historie.

W wydawnictwie znaleźć można 
wiele ciekawostek. „Tu warto być” zawiera 
piękne zdjęcia, autorstwa miejscowych 
fotografów, a także opcje noclegów i obiektów 
gastronomicznych wraz z przydatnymi 
informacjami. Przewodnik jest doskonałą 
propozycją przede wszystkim dla turystów, 
którzy chcą poznać miasto, ale także dla 
mieszkańców ciekawych jego tajemnic.

Jarosław. Tu – po prostu – warto być!

Co warto zwiedzić i w jakich 
wydarzeniach wziąć udział?  
Informacje, atrakcje i ciekawostki  
z Jarosławia, tak prezentuje się 
najnowszy miniprzewodnik  
po naszym mieście.

Sprawdź co oferuje Jarosław i koniecznie podziel się tym ze znajomymi  
– niezapomniane przeżycia gwarantowane!

Pozycja dostępna w Punkcie Informacji Turystyczno-Kulturalnej, Rynek 5 w Jarosławiu.

Czy wiesz, że...
zegar w wieży ratuszowej musi być 
nakręcany ręcznie minimum  
co 36 godzin
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organizowanych na rynku. Ponadto  
realizowano cotygodniowe zajęcia otwarte, 
zatytułowane „Ceramiczna Środa” (w czasie  
remontu w piwnicach MOK, zajęcia prowa-
dzone są w Małej Galerii na I piętrze).

Istotne dla działalności pracowni były 
również warsztaty plenerowe podczas waka-
cyjnych akcji na terenie jarosławskich dziel-
nic, w trakcie półkolonii „Wakacje z Kulturą”,  
w przestrzeni Skweru Kultury na pl. św. Michała, 
działania twórcze podczas otwarcia Ogródka 
Jordanowskiego oraz proekologiczne w ra-
mach miejskiego projektu  „Czysty Jarosław”.

Obecność pracowni można było 
zauważyć również podczas kiermaszu 

5 kwietnia  2017 r. w piwnicach 
Miejskiego Ośrodka Kultury otwarte 
zostało Jarosławskie Centrum Ceramiki 
Artystycznej (JCCA). W inauguracji 
działalności Centrum udział wzięli 
nauczyciele i młodzież z jarosławskich 
szkół oraz inni znamienici goście. 
Uroczystego przecięcia wstęgi dokonali: 
burmistrz miasta Waldemar Paluch,  
prof. Marita Benke-Gajda (związana z ASP 
w Krakowie) oraz dyrektor MOK Elżbieta 
Śliwińska. Obecnie pracownia ma już  
za sobą rok bogatej działalności.

Pierwszy rok działalności za nami!

Centrum postawiło przed sobą sporo 
zadań, m.in.: organizowanie warsztatów arty-
stycznych dla uczestników w różnym wieku, 
popularyzację rękodzieła ceramicznego,  
integrację rodzinną w oparciu  o działania arty-
styczne, docenianie ceramiki, jako dziedziny 
sztuki.

Odpowiadając na potrzeby mieszkańców, 
przez rok swojej działalności JCCA  
przygotowało i przeprowadziło warsztaty ce-
ramiczne dla uczniów szkół podstawowych 
w Jarosławiu  (SP nr 1, SP nr 4, SP nr 5), jak  
i spoza terenu (Wólka Pełkińska), uczestniczyło 
także w Jarmarku Jarosławskim, Jarmarku 
Benedyktyńskim oraz w innych imprezach  

Jarosławskie Centrum  
Ceramiki Artystycznej  

Bożonarodzeniowego czy Święta Krystyn  
w Jarosławiu, kiedy to pracownicy MOK prezen-
towali wyroby ceramiczne zrealizowane od 
początku do końca w pracowni JCCA.

Można się cieszyć z tego, że ceramika, 
jako forma ekspresji trafiła na podatny  grunt 
w naszym mieście i wszystko wskazuje na to, 
iż zainteresowanie nią będzie jeszcze rosło, 
ponieważ tworzenie w tej dziedzinie jest 
dostępne dla wszystkich, niezależnie od wieku, 
wykształcenia czy posiadanych umiejętności. 
Przekonaliśmy się w czasie zajęć, że ważniejsza 
od plastycznego przygotowania jest chęć 
spędzenia czasu w miłej atmosferze i rozwijania 
swojej pasji. „Miłość od pierwszego dotyku..." 
- takimi słowami opisuje  ceramikę pani prof. 
Marita Benke-Gajda. Można by jeszcze dodać – 
„szczególny świat”, do którego chce się wracać  
i kontynuować swoją ceramiczną przygodę.

Teatralny Jarosław...
Miejski Ośrodek Kultury w Jarosławiu  

po raz kolejny wychodzi z ofertą edukacji 
teatralnej do szkół, świetlic czy przedszkoli. 

Tym razem z tematem „Aktorem być”.  
W trakcie zajęć warsztatowych uczestnicy 

mają okazję zapoznać się z środkami wyrazu 
jakimi dysponuje aktor. Dzieje się to poprzez  

interakcję i żywe działanie. Całość zajęć 
podsumowuje scena zaimprowizowana 

przez dzieci. Jest ciekawie i wesoło. 

Tymczasem  w MOK trwa remont. W jego  
podziemiach  powstają nowe przestrzenie 
przeznaczone do prowadzenia zajęć m. in.  
z zakresu edukacji teatralnej. 

Warto wspomnieć , że tradycje działań 
teatralnych w budynku „Sokoła” w Jarosławiu 
są dość bogate.  Sięgają pocz. XX w.,  
czyli działalności Towarzystwa Teatru  
Amatorskiego i Teatru im. Michała Bałuckiego 
przekształconego później w Teatr Miasta 
Jarosławia im. Michała Bałuckiego, a obec-

nie obejmują działalność  młodzieżowego  
Teatru „Plaster”, Teatru Dorosłych „Kąt”, Teatru  
Terapii Zajęciowej „Cienie”, Dziecięcego  
Teatrzyku „Plasterek”, Teatru Jednego Aktora. 
Odbywały i odbywają się tu nie tylko  spotka-
nia czy spektakle, ale także festiwale o ogólno-
polskim zasięgu. 

Dotychczas na dużej scenie i w teatra-
lnych piwnicach występowały teatry zawo-
dowe, amatorskie i offowe o różnych profilach  
artystycznych.  Po remoncie planowane jest 
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Co w trawie piszczy?  
  – czyli o zieleni miejskiej Najliczniejsze nasadzenia dotyczą ulicy 

Jana Pawła II. Zaprojektowano i wykonano 
na niej zieleńce wykorzystując do tego 
część chodnika. Pierwsza część roślin – buki 
kolumnowe czerwonolistne zostały posadzone 
jeszcze w kwietniu. Teraz przyszła pora na 
uzupełnienie kompozycji niską zielenią - różą 
pomarszczoną i trawą – miskantem chińskim. 
Projekt objął duży odcinek ulicy, bo aż około 
250 metrów.

Miejscem, gdzie rośliny również znakomicie 
wpisały się w architekturę krajobrazu jest zbieg 
ulic 3 Maja i Poniatowskiego. Powstał tam 
spory, mający ok. 40 m² zieleniec, na którym 
już pysznią się jarząby mączne, a w kolejnym 
etapie dołączą do nich kompozycje złożone 
z miniaturowych roślin iglastych – świerków, 
sosen i jałowców. Będą uzupełniane też 
bylinami i trawami ozdobnymi.  Specjaliści z 
Jarosławskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego, 
odpowiedzialni za te prace, wiedzą jak 
łączyć gatunki, by efekt końcowy zachwycał 
i wydobywał co najlepsze z otoczenia.  
– Maj to też czas kiedy zaczyna się wymiana 
kwiatów na skwerach i zieleńcach. Tak dzieje 
się m.in. na pl. Mickiewicza, na rogu 3 Maja  
i Tarnowskiego, a także u zbiegu ulic: Pełkińskiej 

Rośliny i ich otoczenie wymagają opieki i pielęgnacji w zasadzie cały rok, jednak wiosna to czas najintensywniejszych 
prac. W naszym mieście trwają one już od pierwszego dnia po ustąpieniu mrozów i to w wielu punktach miasta.

stworzenie przestrzeni, w której - cyklicznie 
- będą przeprowadzane lekcje, warsztaty  
i spektakle teatralne dla szkół. To pozwoli 
wyjść z nową, bardziej zróżnicowaną ofertą 
kulturalną. 

Planowana Kameralna Scena Młodych  
im. Izabeli Melińskiej pozwoli dzieciom  
i młodzieży z Jarosławia spędzać wolny czas 
w atrakcyjny sposób. W dotychczasowej  
Piwnicy Teatralnej, po remoncie i poszerzeniu 
przestrzeni, powstanie centrum spotkań 
młodych aktorów i artystów.

W 2017 roku pojawił się pomysł nowej 
oferty teatralnej nawiązującej do tradycji  
i historii miasta. Jarosławskie Jarmarki  
Teatralne to całoroczne, cykliczne 
przedsięwzięcie obejmujące  warsztaty,  
spotkania, koncerty i spektakle teatralne. 

Przypomnijmy, że w ramach Jarosławskich 
Jarmarków Teatralnych w ubiegłym roku 
udało się zaprosić Tomasza Stockingera z re-
citalem piosenki aktorskiej „Już nie zapomnisz 
mnie…” czy Teatr im. Stanisława Witkacego  
z Zakopanego ze spektaklem „Demonizm 
zakopiański”.  Ponadto Teatr Przedmieście  
z Rzeszowa wystawił spektakle „Scenariusz” 
wg Piotra Biesa, „Podróż” wg Thomasa Man-

na oraz „Dybuk rzeszowski” wg Szymona  
Anskiego. 

Gościliśmy też okoo dwudziestu teatrów 
amatorskich i zawodowych z całej Polski. Dla 
najmłodszych w ramach naszych Jarmarków 
zagrał Teatr Nemeo z Rzeszowa w spekta-
klu „Królowa śniegu”, a sam spektakl został  
połączony z warsztatami sztuki scenicznej dla 
najmłodszych.     

Chcemy również sięgać do tradycji  
teatru, z których jako jarosławianie jesteśmy 
dumni, choćby do postaci nieco zapomnianej 
Izabeli Melińskiej - reżysera, aktora, animatora  
kultury, człowieka wielkiego serca. Przypo-
mnijmy, że to Izabela Melińska, jako instruktor 
teatralny w jarosławskim Domu Kultury, przez 
lata pracowała z młodzieżą i była twórcą Teatru 
„Kacperek”.

Ambicją twórców Kameralnej Sceny 
Młodych im. Izabeli Melińskiej jest poszerzenie 
i urozmaicenie dotychczasowej działalności. 
Już wczesną jesienią zapraszamy widzów 
do naszych piwnic teatralnych, a młodzież, 
dzieci i nauczycieli z Jarosławia i okolic do 
współuczestniczenia i tworzenia naszej Kame-
ralnej Sceny Młodych.

www.mok-jar.pl

Zieleń przy ul. Jana Pawła II
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W każdym mieście znajdują się tereny, 
które zasługują na podkreślenie poprzez 
wzbogacenie ich kwiatowymi kompozycjami, 
m.in. na kwietnikach, rabatach, w pojemnikach, 
donicach, ale również balkonach i tarasach. 
Mogą one być aranżowane w bardzo różny 
sposób. Nawet niewielka ilość kwiatów poprawia 
estetykę miasta i pozytywnie wpływa na jego 
mieszkańców.

Dni Ogrodów i Święto Kwiatów to 
dwudniowy kiermasz, który po raz kolejny stał 
się doskonałą okazją do podkreślenia tego, 
jak ważne w miejskiej przestrzeni są tereny 
zielone. Podczas wydarzenia mieszkańcy mogli 
skorzystać z porad doświadczonych ogrodników, 

i Kraszewskiego, Pełkińskiej i Opolskiej oraz we 
wszystkich gazonach w mieście – mówi Andrzej 
Makar z Jarosławskiego Przedsiębiorstwa 
Komunalnego. - Ponadto na wspomnianym  
pl. Mickiewicza, zostanie przygotowana już 
niedługo kompozycja z roślin wieloletnich takich  
jak żurawki, irgi odmiany major, a do tego dodamy 
jeszcze coś szczególnie ozdobnego - zaznacza 
rozmówca. 

Ale – jak to się mówi – coś w trawie piszczy, 
bo przy ul. Matejki już wkrótce zobaczymy 
właśnie więcej… traw. Powstaną tam, wzdłuż 
drogi, nowe efektowne trawniki. Powinny 
one być gotowe na przełomie maja i czerwca.  
Zielone dywany z odpowiednich mieszanek 
gatunków traw, pojawią się też na pl. Inwalidów. 
Zaś przy ul. Jana Pawła II zieleń będzie 
podświetlona i to w niezwykły sposób: kolory 
oświetlenia będą mogły być zmieniane stosownie 
do okoliczności! Na bieżąco na terenie miasta 
prowadzone są prace pielęgnacyjne – cięcie 
krzewów i żywopłotów, koszenie, odchwaszczanie 
rabat. Krótko mówiąc: pracownicy JPK są aktywni 
na pełnych obrotach!

zakupić różnorodne gatunki roślin ogrodowych 
i balkonowych czy wybrać odpowiedni sprzęt. 
Odwiedzający mogli wziąć udział w quzie 
dotyczącym produktów wystawiających się 
firm, takich jak: Agroservice, Stihl, Plantico, 
Broil King. Nagrodami były ufundowane przez 
wystawców gadżety, nasiona i rośliny.

Dni Ogrodów i Święto Kwiatów pod 
honorowym patronatem Burmistrza Miasta 
Jarosławia, Waldemara Palucha, otworzył 
Tomasz Piotrów – organizator wydarzenia, 
Bernadetta Paluch oraz prezes PGKiM, 
Franciszek Gołąb.

Podkreśleniu, jak ważne w naszym życiu 
są ogrody i kwietne aranżacje, posłużyło 

www.mok-jar.pl

ogłoszenie dwóch konkursów. Pierwszy, pod 
nazwą „Kwitnąca dzielnica 2018” to inicjatywa 
skierowana do siedmiu dzielnic Jarosławia,  
w których to mieszkańcy mają stworzyć 
kolorowe i pomysłowe aranżacje terenów 
zielonych, jakie znajdują się w ich dzielnicy. 
28 kwietnia burmistrz miasta, Waldemar 
Paluch, wręczył kwiaty Radom Dzielnic 
zgłoszonym do II edycji konkursu. Wsparcia w 
zagospodarowaniu wybranych terenów udzielą 
dzielnicom miejskie spółki: Przedsiębiorstwo 
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej oraz 
Jarosławskie Przedsiębiorstwo Komunalne. 
Drugi konkurs, na „Najpiękniejszy Ogród, 
Balkon/Taras, Trawnik 2018”, ma na celu 
promowanie spędzania wolnego czasu  
w ogrodzie lub na działce oraz upowszechnianie 
kultury uprawy roślin. Jest adresowany do 
mieszkańców miasta Jarosławia posiadających 
ogród, działkę bądź balkon. 

Laureatów obu konkursów poznamy  
1 lipca, podczas Dni Jarosławia. Tymczasem 
niech piękne rabaty, ukwiecone balkony czy 
miejskie tereny zielone cieszą oczy, ale również 
pozytywnie wpływają na mieszkańców miasta  
i gości naszego grodu!

27 i 28 kwietnia Dni Ogrodów i Święto Kwiatów zamieniły jarosławski Rynek w ukwiecony skwer!

Barwne kompozycje z bratków na placu A. Mickiewicza W kwietniu przy ul. Jana Pawła II  zostały posadzone  
buki czerwonolistne.

Dni Ogrodów i Święto Kwiatów

Trwa II edycja konkursu „Kwitnąca dzielnica 2018”  - 28.04 przedstawiciele Rad Dzielnic otrzymali symboliczne sadzonki. 
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Prof. Mieczysław Gębarowicz 
- naukowiec i bohater

Są osoby, które swoim życiem  
i dokonaniami zasłużyły  
na wieczną pamięć, ale niestety 
giną w mrokach dziejów. 
Jedną z nich jest postać 
wyjątkowa – prof. Mieczysław 
Jan Gębarowicz (1893-1984) 
- uczony, humanista, historyk 
sztuki o europejskiej sławie, 
autor wielu cennych publikacji 
naukowych,  patriota, strażnik 
dóbr kultury we Lwowie.

Dzięki staraniom Towarzystwa Miłośników 
Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich Oddział 
w Jarosławiu, pod przewodnictwem prezes 
Elżbiety Rusinko, postać ta została wydobyta  
z zapomnienia i należycie uhonorowana. Rada 
Miasta Jarosławia, na wniosek Towarzystwa, 
jednogłośnie uchwaliła rok 2018 ROKIEM 
MIECZYSŁAWA  GĘBAROWICZA w naszym mieście.

Kim był Profesor? 
Urodził się w Jarosławiu, w rodzinie 

inteligenckiej, z którą kilkukrotnie zmieniał miejsce 
zamieszkania, ale od momentu rozpoczęcia 
studiów na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu 
Lwowskiego (studiował historię powszechną  
i historię sztuki) życie związał ze Lwowem, miastem 
które kochał, w obronie którego walczył jako 
żołnierz w1918 roku, w którym ofiarnie pracował  
i, mimo uciążliwości, żył do końca swoich dni.

 Dzięki pracowitości, solidności  
i zaangażowaniu piął się po szczeblach kariery 
naukowej - od asystenta Katedry Historii Polski 
Uniwersytetu Jana Kazimierza (1920) do profesora 
tytularnego na Wydziale Humanistycznym tegoż 
uniwersytetu - i kariery zawodowej, od posady 

kustosza muzeum Lubomirskich do stanowiska 
dyrektora Zakładu Narodowego Ossolineum. 

Profesor Gębarowicz, po agresji radziecko- 
niemieckiej, z ogromnym poświeceniem a nawet 
narażaniem życia, używając różnych metod 
przygotował do wywiezienia z okupowanego 
Lwowa tysiące najcenniejszych dla kultury 
polskiej zbiorów Ossolineum. Dzięki niemu ocalały 
dzieła największych polskich poetów i pisarzy, 
m.in. rękopisy A. Mickiewicza, J. Słowackiego,  
H. Sienkiewicza, W. St. Reymonta, S. Żeromskiego, 
A. Fredry, T. Różewicza oraz rysunki, ryciny  
i numizmaty. 

Po zakończeniu II wojny światowej, po której 
obszar kresów będących częścią Rzeczypospolitej 
został oderwany od Polski, ubiegał się  
o rewindykację polskich dóbr kultury narodowej. 

O autorytecie i pozycji społecznej profesora 
Gębarowicza świadczą przydomki: „Ostatni 
strażnik polskich dóbr kultury we Lwowie”  
i „Papież Polonii lwowskiej ”. Nie sposób przecenić 
jego zasług dla nauki i kultury polskiej.

Wydarzenia Roku Profesora Mieczysława 

Gębarowicza w Jarosławiu przybliżą życie i dzieło 
tego wielkiego Polaka. Obchody rozpoczęły się 9 
marca spotkaniem z Tomaszem Kubą Kozłowskim 
z Domu Spotkań z Historią w Warszawie.  
24 maja zapraszamy na sesję popularno-naukową 
z udziałem prof. M. Matwijowa i pracowników 
ZN im. Ossolińskich (PWSTE); od 24 maja do 
5 czerwca będzie udostępniona publiczności 
wystawa „Litteris et Artibus - 200 lat Ossolineum” 
(hol biblioteki PWSTE); we wrześniu, dla uczniów 
szkół średnich, zostanie ogłoszony konkurs na 
prezentację multimedialną przedstawiającą,  
w najszerszym zakresie, postać M. Gębarowicza.

Od maja będzie funkcjonować strona 
internetowa poświęcona profesorowi. Obchody 
zwieńczy odsłonięcie, 24 października, tablicy 
pamiątkowej (CKiP) oraz nadanie wybitnej 
osobowości profesora Orderu Orła Białego, jeżeli 
skierowany do Prezydenta RP wniosek będzie 
pozytywnie rozpatrzony. 

Zapraszamy do udziału w wydarzeniach Roku 
Profesora Gębarowicza w Jarosławiu.



W listopadzie 1918 roku, po 123 latach 
nieobecności na mapie politycznej Europy, Polska 
odzyskała niepodległość. Rozpoczął się nowy etap 
w historii naszej Ojczyzny.

Odrodzona Polska i czasy dwudziestolecia 
międzywojennego znalazły swoje odzwierciedlenie 
m.in. w muzyce, choćby w piosenkach, które 
funkcjonują do dzisiaj w naszej kulturze, a wywodzą 
się z takich teatrzyków jak Qui Pro Quo, Perskie Oko 
czy Morskie Oko. Z tymi pięknymi melodiami 
kojarzą się nierozłącznie takie gwiazdy jak Hanka 
Ordonówna, Zula Pogorzelska, Mieczysław Fogg 
czy Eugeniusz Bodo.

21 kwietnia, znakomitym koncertem, który 
przeniósł zebranych w świat tamtej Polski, 
zostały zainaugurowane miejskie obchody setnej 
rocznicy odzyskania niepodległości. Wszystkich 
zgromadzonych w sali koncertowej Zespołu 
Państwowych Szkół Muzycznych przywitał 
zastępca Burmistrza Miasta Jarosławia, Dariusz 
Tracz.

Koncert zatytułowany Piosenki wolnej 
Polski był hołdem dla naszej kultury. W utworach 
skomponowanych przez takich twórców jak 
Władysław Szpilman, Witold Lutosławski czy 
Henryk Wars, świętowaliśmy dorobek muzyki 
polskiej, wolnej i niezależnej.

Podczas koncertu usłyszeliśmy, m.in.: Lata 
20. lata 30., Ja się boję sama spać, Jej portret, 
w wykonaniu wspaniałych artystów. Przed 
publicznością wystąpiły sopranistki - Natalia 
Cieślachowska-Trojnar oraz Jadwiga Kot-Ochał, 
którym towarzyszył Łukasz Magdziak przy 
fortepianie oraz kwartet smyczkowy Lejdis w 
składzie: Natalia Musz, Natalia Kmita, Aleksandra 
Jarosińska, Joanna Paluch. Całość poprowadził 
Jan Dzierżak.

Koncert  Piosenki wolnej Polski był pierwszym 
z wydarzeń w ramach miejskich obchodów 100-
lecia odzyskania przez Polskę niepodległości 
1918–2018. Harmonogram wydarzeń, które 
uświetniają tę rocznicę, jest dostępny na stronie 
www.jaroslaw.pl w zakładce NIEPODLEGŁA.

Zapraszamy do wspólnego świętowania 
„JaroSŁAW NIEPODLEGŁĄ"!
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Wolna i niezależna

Komitet Honorowy ważnym wsparciem

21 kwietnia br., koncertem 
przenoszącym w zaczarowany 
świat Polski dwudziestolecia 
międzywojennego, 
zainaugurowaliśmy miejskie 
obchody 100-lecia odzyskania 
niepodległości przez Polskę.

Ponad czterdzieści osób przyjęło zaproszenie Burmistrza Miasta 
Jarosławia do współpracy w ramach Komitetu Honorowego Obchodów 
100-lecia Niepodległości RP. Pierwsze spotkanie, z tak wyjątkowym 
gronem, odbyło się 11 kwietnia w sali narad Ratusza. Zastępca 
burmistrza Dariusz Tracz podziękował wszystkim za pozytywną 
odpowiedź, zaangażowanie i chęć wsparcia miejskich przygotowań  
do Jubileuszu. 

 Rok 2018 jest rokiem szczególnym, kiedy 
cały nasz kraj przygotowuje się do świętowania 
100. rocznicy odzyskania niepodległości. Radosny 
jubileusz to nie tylko wydarzenia na szczeblu 
krajowym, czy regionalnym, ale te blisko każdego  
z nas - lokalne. Miasto Jarosław również dołącza do 
samorządów, które planują szereg przedsięwzięć 
kulturalnych, edukacyjnych czy sportowych, 
do udziału w których zachęcamy wszystkich 
mieszkańców.

Ważnym wsparciem w przygotowaniach 
wydarzeń rocznicowych, będzie grono ponad 
czterdziestu osób z różnych środowisk, które 
przyjęły zaproszenie Burmistrza Miasta Jarosławia 
do udziału w Komitecie Honorowym Obchodów 
100-lecia Niepodległości RP w Jarosławiu. Są 
wśród nich osoby o szczególnych przymiotach 
osobistych, obdarzone zaufaniem i autorytetem, 
a także doświadczeniem i szeroką wiedzą: 
parlamentarzyści, samorządowcy, służby 

mundurowe, duchowieństwo, przedstawiciele 
świata nauki, kultury i sportu, organizacji, 
stowarzyszeń i związków czy reprezentujący 
mieszkańców przewodniczący siedmiu Rad 
Dzielnic. Lista osób dostępna jest w zakładce 
NIEPODLEGŁA.

11 kwietnia br., w sali narad Ratusza odbyło 
się pierwsze spotkanie organizacyjne w tak 
szczególnym gronie. Zaproszonych gości przywitał 
w imieniu gospodarza miasta Waldemara Palucha, 
zastępca burmistrza Dariusz Tracz. Podziękował 
za chęć współpracy i wsparcia wydarzeń 
rocznicowych, przedstawił jubileuszowy logotyp, 
który będzie sygnował miejskie obchody oraz 
harmonogram wydarzeń. Każdy uczestnik 
spotkania otrzymał plan, do którego mógł wnieść 
swoje uwagi, a rozmowa w tak szerokim gronie 
pozwoliła omówić kilka nowych, ciekawych 
pomysłów oraz poznać propozycje skierowane do 
mieszkańców przez poszczególne podmioty. 
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W rytmie disco i na folkową nutę
Rozpoczęliśmy sezon imprez plenerowych, a to wszystko za sprawą Majówki!

Rozbawione dzieci, zadowoleni rodzice, 
fantastyczna atmosfera i ciekawe koncerty 
– właśnie tak rozpoczęliśmy sezon imprez 
plenerowych w Jarosławiu!

Tegoroczna Majówka odbyła się w dniach 5 i 6 
maja. Wydarzenie organizowane przez Burmistrza 
Miasta Jarosławia oraz Centrum Kultury i Promocji 
w Jarosławiu, przyciągnęło na Rynek tłumy 
mieszkańców miasta i okolic. Nie ma się czemu 
dziwić – atrakcji było wiele!

Nie zabrakło rozrywki dla dużych i małych. 
Już od 1 maja na jarosławskim Rynku stanęły 
dmuchańce oraz wesołe miasteczko, a majówkowy 
weekend rozpoczynały zabawy dla całych rodzin, 
prowadzone przez animatorów z firmy BartFun. 
Dodatkowo podczas imprezy funkcjonował 
bezpłatny kącik dla najmłodszych oraz strefa 
gastronomiczna i handlowa.

Podczas pierwszego dnia Majówki na scenie 

zaprezentowało się Powiatowe Ognisko Baletowe 
im. Lidii Nartowskiej, a muzycznych wrażeń 
dostarczyły solistki Miejskiego Ośrodka Kultury 
oraz finaliści X edycji „Masz Talent” wg pomysłu 
Alicji Zając. Blok koncertowy rozpoczął występ 
Zespołu Piosenki Biesiadnej „Akademicy”, który 
porwał do śpiewu zgromadzoną widownię. 
Oczekiwaną gwiazdą wieczoru był zespół 
Weekend, który zagrał swoje największe hity. Po 
koncercie dla rozgrzanej już publiczności, zabawę 
taneczną poprowadzili DJ Damson & DJ Claus.

Drugi dzień upłynął pod znakiem folkloru, 
nie tylko tego rodzimego. W błogi nastrój 
zgromadzonych na Rynku wprowadził Zespół 
Piosenki Estradowej „Sway”, z programem 
„Piosenki paryskie”. Nie obyło się bez bisu!

Po francuskich klimatach ruszyliśmy w podróż 
niemal dookoła świata. Było to zasługą sześciu 
panów w kiltach. Zespół Stonehenge zabrał 

nas m.in.: do Ameryki Północnej, Irlandii oraz 
niepokornej Rosji.

Ktoś powie, że podróże są męczące, ale nic 
bardziej mylnego! Energia publiczności czekającej 
na gwiazdę wieczoru była tego dowodem! Tych 
artystów nikomu nie trzeba było przedstawiać. 
Zespół Baciary wraz ze zgromadzonym tłumem, 
wyśpiewał największe szlagiery!

Tym koncertem zakończyliśmy tegoroczną, 
dwudniową Majówkę. Dziękujemy, że byliście  
z nami!

Zapraszamy na kolejny wydarzenia – już 
19 maja Noc Muzeów/Noc Zwiedzania Rynku, 
3 czerwca Dzień Dziecka na Rynku, zaś 30 
czerwca i 1 lipca wyczekiwane przez wielu 
Dni Jarosławia, podczas których jako gwiazdy 
wystąpią Maryla Rodowicz oraz Blue Café. 
Zapraszamy!

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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