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arosławy2009J
Szesnasta gala JAROSŁAWY 2009 odbyła się  
5 grudnia w Miejskim Ośrodku Kultury w Jarosła-
wiu. Statuetki Jarosławów - Honorowych Nagród 
Burmistrza Miasta Jarosławia - Andrzej Wyczaw-
ski wręczył jedenastu laureatom. Byli to preze-
si firm, stowarzyszeń, a także osoby prywatne.

Od lewej: Zbigniew Tabor,  Zenon Binowski,  Zygmunt Jamiński, Marek Streńczak,  Vladimir Kostilnik, Viliam Záhorčák, Lidia Tomkiewicz,  
burmistrz Andrzej Wyczawski,  Zenon Wajda, Zofia  Kostka-Bieńkowska, Mirosław Fiksa, Stefania Majsterkiewicz.

poetka  Lidia Tomkiewicz 

Kategoria Nauka

Zofia Kostka-Bieńkowska - kompetentny 
badacz historii, szczególnie lokalnej. Zdoby-
tą wiedzą dzieli się w pracach społecznych  
z młodzieżą oraz członkami Stowarzyszenia 
Miłośników Jarosławia, do którego od lat na-

leży. Jej dorobek naukowy to 40 dokumentacji naukowo-historycznych na temat kamienic Jarosławia, Przemyśla, 
Krosna. Zorganizowała 7 wystaw autorskich poświęconych tematyce historycznej. Na co dzień pracuje w Muzeum - 
Kamienica Orsettich jako starszy kustosz. Zaangażowała się także w działania samorządu zmierzające do utworzenia 
pierwszego na Podkarpaciu Parku Kulturowego w naszym mieście. 

Jarosławianka, z zawodu 
farmaceutka, oficer rezer-
wy, absolwentka Akade-
mii Medycznej Wydziału 
Farmacji w Łodzi. Poezją 
zachwyciła się już w dzie-
ciństwie. Jak sama mówi: 
„Pisanie w moim przypad-
ku jest to przyjęcie jedne-
go ewangelicznego talen-
tu jako daru z rąk Stwórcy, 
jest też sposobem na ży-
cie. Nigdy jednak nie od-
ważyłabym się siebie na-
zwać poetką (...). Piszę z potrzeby serca, z głębokich pokładów myśli 
i wybieram słowa, ważę je, analizuję i stawiam na kartkach papieru... 
przekazuję nastrój, koloryt dnia i historyczny fakt”. Pierwszy zbiór „Ser-
cem pisane” (2000 r.),  ostatnio wydany „Bogu i Ojczyźnie” (2009 r.).

Kategoria Kultura
Kategoria Aktywność Społeczna  

Towarzystwo Przyjaciół Anny Jenke działa od 
1989 r., zajmuje się popularyzacją postaci Słu-
żebnicy Bożej Anny Jenke - jarosławskiej nauczy-
cielki, która ofiarnie służyła w czasach okupacji 
i latach komunizmu dzieciom i młodzieży. Waż-
nym elementem aktywności Towarzystwa jest 
praca wydawnicza, organizacja sympozjów, se-
sji, konferencji i uroczystości. W imieniu Towarzy-
stwa nagrodę odebrała Stefania Majsterkiewicz. 

Towarzystwo Przyjaciół  
Anny Jenke

Zofia Kostka-Bieńkowska

zespół GOYAGwiazda wieczoru

- Zdaję sobie sprawę, 
że wśród nas żyje 
wiele osób niezwy-
kłych, które przyczy-
niają się do rozwo-
ju naszego miasta.  
W tym roku Kapituła 
Honorowych Nagród 
Burmistrza Miasta 
Jarosławy 2009 przy-
znała 11 statuetek. 
Wybór nie był ła-
twy, proszę wierzyć 
- powiedział Andrzej 
Wyczawski inaugu-
rując uroczystość.
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Vladimir Kostilnik 

Kategoria Promocja Miasta   
Stowarzyszenie  

Aeroklub Ziemi Jarosławskiej 

Zenon Binowski 
Kategoria Sport

Mirosław  
Fiksa

Kategoria Aktywność Społeczna  

I Liceum Ogólnokształcace  
im. Mikołaja Kopernika Kategoria Nauka

BUDEXIM S.A.  
Jarosławskie Przedsiębiorstwo Budowlane  

Kategoria Rewaloryzacja Zabytków 

Kategoria  
Przedsiębiorczość 

O-I Produkcja Polska S.A. 

Kategoria Współpraca Międzynarodowa 

Należy do najstarszych i najlepszych placówek oświatowych 
Podkarpacia. W tym roku świętowało 125. rocznicę powsta-
nia. I LO jest szkołą czerpiącą z tradycji, ale także doskonale 
realizującą wyzwania XXI wieku; współpracuje ze szkołami 
wyższymi i placówkami naukowymi. Młodzież uczestniczy 
w edukacyjnych projektach unijnych, olimpiadach przed-
miotowych, konkursach ogólnokrajowych i regionalnych, 
wymianach międzynarodo-
wych, zawodach sportowych, 
innowacjach pedagogicz-
nych. Znakomitym pomy-
słem okazało się powołanie 
do życia klas o profilu dzien-
nikarskim. Nagrodę odebrał 
dyrektor Zbigniew Tabor.

Aeroklub powstał w kwietniu 2007 r. Dyrektorem jest Zenon Wajda - instruk-
tor, pilot szybowcowy, samolotowy, zdobywca tytułu szybowcowego mistrza 
Polski juniorów. Obecnie na wyposażeniu Aeroklubu znajduje się m.in. szybo-
wiec - „Blanik” L-13 oraz 2 szybowce szkolno-treningowe „Pirat” SZD-30. Dzia-
łalność Stowarzyszenia ma charakter edukacyjno-szkoleniowy. Członkowie 
włączają się w życie kulturalne miasta, propagują sport szybowcowy, organi-
zują spotkania z uczniami, prowadzą również kursy teoretycznego i praktycz-

nego szkolenia szybowcowego. W 2009 r. odbył 
się kolejny, który ukończyło  kilkanaście osób, 
szkolenie praktyczne w powietrzu 11 osób -  
w tym  jedyna kobieta. W przyszłości na 
lotnisku Aeroklubu w Laszkach  planu-
je się budowę hangaru oraz zakup sprzę-
tu latającego w tym m.in. motoszybowca.

Ponad 20 lat pracuje w Spół-
dzielni Inwalidów Praca w Jaro-
sławiu, od 2001 r. na stanowisku 
prezesa spółdzielni. Firma cieszy 
się stabilną pozycją na rynku, 
zajmuje się produkcją opako-
wań tekturowych oraz elemen-
tów z tworzyw sztucznych. Swo-
je wyroby sprzedaje kilkuset 
odbiorcom. Aż 70 % załogi sta-
nowią osoby niepełnosprawne, 
przez co wartość tego zakładu 
pracy jest o wiele cenniejsza. 
Przez ponad 20 lat pracy prezes Fiksa umożliwił wielu osobom niepełno-
sprawnym samorealizację, dawał szansę na rehabilitację społeczną. Lau-
reat jest także prezesem Stowarzyszenia Aeroklubu Ziemi Jarosławskiej.

Od 27 lat pracuje w SP nr 6 im. ks. 
Piotra Skargi w Jarosławiu. Z zapałem 
wychowuje pokolenia dzieci i mło-
dzieży poprzez sport, głównie gry 
zespołowe: siatkówkę, koszykówkę 
i piłkę nożną. Jak sam zapewnia te 
dyscypliny kształtują w młodzieży 
potrzebę ciągłego doskonalenia  
i umiejętność pracy w zespole. 
Osobistym jego sukcesem jako 
pedagoga są wychowankowie, 
którzy po latach potrafią nadal 
systematycznie uprawiać sport  
i prowadzić zdrowy styl życia. Jest zaangażowany w organizację 
cyklicznych turniejów sportowych, w latach 1986-1998 treno-
wał sekcję piłki siatkowej dziewcząt, szkolił koszykarzy. Obec-
nie najbardziej angażuje się w kształcenie młodych piłkarzy.

Przedsiębiorstwo Budowlane BUDEXIM powstało w 1963 r. Specjalizuje 
się w zakresie kompleksowej realizacji obiektów i produkcji wyrobów 
budowlanych oraz usług sprzętowo-transportowych. Dysponuje solid-

ną bazą, wyspecjalizowaną kadrą posiadającą 
wysokie kwalifikacje i duże doświadczenie. Firma 
jest laureatem wielu prestiżowych nagród i ty-
tułów w branży budowlanej. Obecnie zatrudnia 
178 pracowników. Od kwietnia 2008 do marca 
2009 roku prowadziła przebudowę kamienicy 
Attavantich. Specyfika robót wymagała precyzji  
i szczególnej ostrożności, aby zachować moż-
liwie jak najwięcej oryginalnych elementów. 
Nagrodę odebrał  prezes Marek Streńczak. 

Przedsiębiorstwo powstało w 1974 r.  Od początku było najwięk-
szym i najnowocześniejszym w Polsce producentem opakowań 
ze szkła białego i kolorowego. Produkuje ponad 300 asorty-
mentów różnych opakowań. Klientami huty są największe firmy 
produkujące żywność, w tym liderzy w produkcji odżywek dla 
dzieci, soków, napojów, alkoholi. Od-
biorcami opakowań szklanych z Ja-
rosławia są przedsiębiorcy z UE i zza 
wschodniej granicy. W 1993 r. huta 
szkła została sprywatyzowana z udzia-
łem inwestora branżowego Owens 
Illinois Incorporation/USA - najwięk-
szego koncernu w branży opakowań 
szklanych na świecie. Huta od lat 
wspiera również instytucje niosące 
pomoc osobom niepełnosprawnym lub znajdującym się  
w trudnej sytuacji. Nagrodę odebrał prezes Zygmunt Jamiński.

Z wykształcenia lekarz, z zainteresowania polityk sa-
morządowy, trzykrotnie wybrany burmistrzem słowac-
kiego miasta Humenne. Członek Stowarzyszenia Miast  
i Wsi na Słowacji, członek komórki w sekcji stosunków 
zagranicznych i integracji z UE oraz zastępca prezesa 
Regionalnego Stowarzyszenia Gmin Humenné. Pod-
czas pełnienia funkcji burmistrza miasta, Jarosław pod-
pisał umowę o wzajemnej współpracy transgranicznej 
z Humennem. Głównymi celami przyświecającymi 
współpracy bilateralnej miast są: rozwój turystyki, wy-
miana młodzieży szkolnej, nawiązanie kontaktów z 
przedsiębiorcami i instytucjami okołobizne-
sowymi, realizacja projektów unijnych. Bur-
mistrz Humennego to przedsiębiorczy go-
spodarz miasta, za jego kadencji Humenne 
wzbogaciło się o szereg istotnych inwestycji.

Od 3 lat jest burmistrzem miasta Michalo-
vce na Słowacji, z zawodu humanista. Po-
lityką samorządową zajmuje się od 11 lat. 
Jest wiceprzewodniczącym „Matica Slo-
venska” - miejscowego oddziału stowa-
rzyszenia kultury słowackiej. Pasjonat pił-

ki nożnej, uprawiał ją przez długie lata,  
członek klubu miłośników zagadki  
i krzyżówki Siravan. Był jednym z ini-

cjatorów pomysłu reaktywo-
wania w Michalovcach teatru 
amatorskiego. Jarosław i Micha-
lovce to dwaj partnerzy, którzy 

współpracują ze sobą na mocy umowy partnerskiej od 11 lat.

Viliam Záhorčák 
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Początek nowego roku to doskonały czas na podsumowa-
nie i analizę najważniejszych wydarzeń naszego miasta, 
mających miejsce w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy. 

Oddając w Państwa ręce Biuletyn, pragnę poinformować  
o działaniach i inwestycjach prowadzonych  w Jarosławiu 

w roku 2009. 
Roku, który można śmiało określić okresem  

inwestycji i postępu. 
Możemy pochwalić się tak wyjątkowymi osiągnię-
ciami, jak instalacja nowoczesnych filtrów mem-
branowych w stacji uzdatniania wody, przebu-
dowa wiaduktu, czy też remont wielu zabytków. 
Cały czas konsekwentnie dążymy i podejmujemy działa-
nia mające na celu ożywienie miasta, a szczególnie jej za-
bytkowej części. Myślimy o przyszłości i mamy wizję 
rozwoju Jarosławia na kolejne lata. Dlatego też inwe-
stujemy w jarosławskie szkoły podnosząc ich standardy. 

Jednocześnie mamy świadomość, że oprócz narastające-
go postępu odnotowujemy również wiele braków i potrzeb, 
jakie pozostają do zrealizowania w okresach następnych. 

Jestem jednak przekonany, że rok 2010 będzie sprzyjający 
dla dalszego postępu naszego miasta.  

RAPORT2009

BURMISTRZ MIASTA JAROSŁAWIA

ANDRZEJ WYCZAWSKI

ZANOWNI PAŃSTWO, DRODZY JAROSŁAWIANIE !S
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INWESTYCJE
RAPORT 2009

MODERNIZACJA ZAKŁADU UZDATNIANIA WODY  
montaż filtrów membranowych

Inwestycja zrealizowana przez Przed-
siębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji 
w Jarosławiu Sp. z o.o. w ramach Prio-
rytetu II-VI Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Podkar-
packiego na lata 2007-2013. Działanie 
4.1 „Infrastruktura ochrony środowi-
ska”  Schemat B - zaopatrzenie w wodę.

DZIĘKI FILTROM MEMBRANOWYM 
W WODOCIĄGACH MIEJSKICH:

•do wody pitnej nie przedostaną się    
   mikroorganizmy powyżej 0,1 mikrome-  
   tra oraz bakteria z rodziny Clostridium, 
   •woda jest bardziej klarowna, pozbawio-  
   na osadu,
•oczyszczana jest mechanicznie bez  
   stosowania środków chemicznych.

•jakość wody znacznie się poprawiła,

METODA FILTRACJI MEMBRANOWEJ:

•zabezpiecza wodę miejską przed skaże- 
   niem bakteriologicznym,
•metoda niedroga i ekologiczna, nie  
   wymagająca dodatkowych nakładów    
   inwestycyjnych,

•montaż 120 modułów odbył się w bu- 
  dynku ZUW bez dodatkowych kosztów  
  budowlanych.

•stosowana jest na szeroką skalę w prze- 
   myśle farmaceutycznym,

Całkowita wartość projektu: 

8.288.605 zł

Środki UE: 3.819.496 zł 

Środki Gminy Miejskiej: 2.040.000 zł

Środki PWiK Sp. z o.o.: 2.429.109 zł
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RAPORT 2009
PRZEBUDOWA WIADUKTU I REMONT UL. PRZEMYSKIEJ

Środki UE: 1.830.599,39 zł

Całkowita  wartość projektu: 3.494.785,24 zł

Inwestycja zrealizowana w ra-
mach Działania 2.1 Infrastruktura 
komunikacyjna, schemat C - dro-
gi gminne, Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Podkar-
packiego na lata 2007-2013 pn. Pro-
jekt Nr WND-RPPK.02.01.00-18-096/08 
„przebudowa wiaduktu i rozbudo-
wa ul. Przemyskiej w Jarosławiu”.
Projekt obejmował wykonanie prze-
budowy konstrukcji wiaduktu wraz  
z przebudową zlokalizowanych w 
jego obszarze przewodów telekomu-
nikacji, przewodów energetycznych, 
sieci kanalizacji ogólnospławnej wraz 
z odwodnieniem wiaduktu, sieci wo-
dociągowych wraz z przyłączami.

W trakcie prac budowlanych natrafio-
no na relikty Bramy Przemyskiej zwanej 
także Lwowską, co było stosunkowo 
dużym zaskoczeniem (przy wcześniej-
szych budowach nie odnotowano tego 
faktu). Równocześnie z budową obiektu 
prowadzony był nadzór archeologiczny, 
odkryte fragmenty murów zostały od-
powiednio zabezpieczone przed wpły-
wem szkodliwych czynników i zasypane. 
Budowa rozpoczęła się 12 maja 2009 r.  
i trwała niecałe pięć miesięcy, prace prze-
biegały zgodnie z planowaną umową. 

Wiadukt otrzymał imię WŁA-
DYSŁAWA i KAZIMIERZA 
BADENICH (ojca i syna) - Ho-
norowych Obywateli  Mia-
sta Jarosławia z okresu gali-
cyjskiego. Ulica Przemyska 
nosiła nazwę Władysława 
Badeniego od końca XIX w. 
do 1948 r. Władysław Badeni 
był marszałkiem pierwszej 
wybieranej rady powiato-
wej w Jarosławiu, zasłużył 
się dla Jarosławia przy odbu-
dowie spalonego w  1862 r. 
kościoła farnego (dzisiejszej 
kolegiaty jarosławskiej). Ka-
zimierz Badeni pełnił funkcję 
namiestnika Galicji i pre-
miera rządu Austro-Węgier. 
(wg. Z. Kostka-Bieńkowska, Hono-
rowi  Obywatele Miasta Jarosławia
1857-2003, Jarosław 2009.
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PARK MIEJSKI IM. CZESŁAWY PUZON
RAPORT 2009

Zadanie jest częścią projektu pn. „Zie-
lone dzieidzictwo - Parki Jarosławia  
i Humennego” realizowanego w ra-
mach „Programu Współpracy Transgra-
nicznej Rzeczpospolita Polska - Repu-
blika Słowacka na lata 2007-2013 - oś 
Priorytetowa II - Rozwój społeczno-go-
spodarczy, temat 2. Ochrona dziedzic-
twa kulturowego i przyrodniczego”.

Zakres robót obejmuje: 

FONTANNĘ: remont niecki żelbetowej 
wraz z obłożeniem ścian od zewnątrz i od 
wewnątrz okładziną z płyt granitowych, 
wymiana mis żelbetowych, studzienki 
rozdzielczej i zaworów oraz rurociągu 
zasilającego wraz z dyszami tryskaczy, 
wykonanie iluminacji doświetlającej 
wodę w basenie fontanny światłem  
o płynnie zmieniającej się kolorystyce. 

ALEJKI: utwardzenie istniejących ale-
jek spacerowych kostką betonową.

ZIELEŃ: planuje się wycinkę drzew  
z wykarczowaniem pni, pielęgnację 
i uzupełnienie istniejącego drzewosta-
nu wysokiego, korektę ukształtowa-
nia terenu w nawiązaniu do poziomu 
realizowanych alejek spacerowych 
wraz z założeniem trawników z sie-
wu, wykonanie parterów wypełnio-
nych niskimi żywopłotami, nasadze-
nie krzewów pojedynczo i grupowo.
 
 
 

Całkowita  

wartość projektu

dla Jarosławia i Humennego: 

447.284 EUR

Park o łącznej powierzchni 0,68 ha, wyposażony zostanie dodatkowo w 30 ławek, prawie 1400 sztuk 
krzewów i drzewek. 

Dofinansowanie 85% z EFRR. 
Miasto Jarosław 

167.355 EUR 91 EUROCENT,
Miasto Humenne     

212.835 EUR 75 EUROCENT.
Współfinansowanie krajowe 15%.

Wkład własny Miasta Jarosław   
29.533 EUR 39 EUROCENT,

Wkład własny  Miasta Humenne  
37.559 EUR 25 EUROCENT. 

zadanie w realizacji
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Całkowita  

wartość projektu

dla Jarosławia i Humennego: 

447.284 EUR

BUDYNEK SOCJALNY PRZY UL. WRÓBLEWSKIEGO
RAPORT 2009

MODERNIZACJA STUDNI GŁĘBINOWYCH S-8 i S-18
NA OS. KOPERNIKA I UL. KRASZEWSKIEGO

W ramach inwestycji wykonano budy-
nek wielorodzinny z 27 mieszkaniami 
wraz z przyłączami wodno-kanalizacyj-
nymi, drogą wewnętrzną, parkingiem, 
chodnikiem i małą architekturą (ławki 
parkowe). W budynku są mieszkania 
od ok. 30 m² do ponad 50 m², jedno  
i dwupokojowe, wyposażone w kuchnię 
i łazienkę. Część mieszkań jest ogrze-
wana paliwem stałym, część własnym 
centralnym ogrzewaniem (gazowym). 

Dofinansowanie z Funduszu Do-
płat z Banku Gospodarstwa Krajo-
wego w Warszawie: 673.464 zł

 
Koszt inwestycji:

2.490.629,76 zł 
Całkowita wartość inwestycji:

3.581.736,25 zł 

Całkowita  
wartość zadania:

201.800,45 zł 

Gruntowna wymiana systemu awa-
ryjnego zasilania miasta w wodę. 
Nowe pompy głębinowe oraz pod-
łączenie  studni do zasilania  energe-
tycznego  umożliwia w sposób sku-
teczny i bardzo wydajny  korzystanie 
z wody w  sytuacjach kryzysowych.

Wprowadzenie nowoczesnego pro-
gramu zaopatrzenia mieszkańców     
w wodę było konieczne ze względu na  
wysoką awaryjność starego zasilania.

II etap

I etap 2008 r. - 1.000.000 zł
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RAPORT 2009
REMONT STADIONU PRZY UL. BANDURSKIEGO

W ramach zadania wykonano prze-
budowę wejścia głównego z bramą 
wjazdową oraz przebudowę wejścia 
bocznego, wyremontowano kasę bi-
letową oraz zamontowano podwójną 
- obrotową bramkę wejściową, do-
konano montażu bramy rozsuwnej  
o odpowiedniej szerokości spełniającej 
wymogi przeciwpożarowe, przebudo-
wano fragment ogrodzenia  od strony ul. 
Bandurskiego wraz z montażem furtki 
wejściowej dla osób niepełnosprawnych. 
Powyższe prace poprawiły bezpieczeń-
stwo i są pierwszym elementem do mon-
tażu przyszłego monitoringu wizyjnego.

Całkowita  
wartość projektu:

81.138,55 zł 

BUDOWA PLACU ZABAW DLA DZIECI na os. Piłsudskiego
ORAZ REKREACYJNEGO PLACU GIER - zaplecze Rynek 12

W ramach zadania „budowa i do-
posażenie placów zabaw dla dzie-
ci” wykonany został montaż urzą-
dzeń zabawowych oraz urządzeń 
do gier sportowych wraz z zagospo-
darowaniem przyległego terenu.

Plac zabaw na os. Piłsudskiego czeka na dzieci i...wiosnę.

Całkowita  
wartość projektu:

130.672,08 zł 
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Inwestorem zadania jest Generalna Dy-
rekcja Dróg Krajowych i Autostrad /Rze-
szów. Wojewoda Podkarpacki w dniu 
19.06.2009 r. wydał decyzję o zezwo-
leniu na realizację inwestycji budowy 
drogi obwodowej, a Minister Infrastruk-
tury podtrzymał ją w mocy po odwoła-
niu się właścicieli 3 nieruchomości. Na 
ogłoszony przez GDDKiA O/Rzeszów 
przetarg oferty złożyło 16 firm. Do II eta-
pu dopuszczono 10, do których zwró-
cono się o złożenie ofert cenowych. 
Do dnia 06.11.2009 r. oferty złożyło 5 
firm. Najtańsza oferta opiewa na kwo-
tę 370.068.541,55 zł brutto. Planowany 
okres realizacji obwodnicy o długości 
11,3 km - 2 lata. Na tę inwestycję opra-
cowany jest projekt budowlany oraz 
nabyty teren (również wywłaszczony).

Niezbędnym elementem dla prawidło-
wego funkcjonowania obwodnicy jest 
budowa łącznika. Rondo na drodze nr 
4 oraz węzeł nr 5 na drodze obwodowej 
będzie realizowany kosztem i  staraniem 
GDDKiA O/Rzeszów. Odcinek łącznie 
470 m będzie realizowany staraniem 
Starostwa Powiatowego w Jarosławiu, 
przy zapewnieniu środków finansowych 
przez Gminę Miejską Jarosław. W  bu-
dżecie roku 2009  Gmina Miejska zabez-
pieczyła środki w wysokości 66 tys. zł.

OBWODNICA JAROSŁAWIA  - przetarg rozstrzygnięty

RAPORT 2009

INWESTYCJE

Całkowita  
wartość projektu:

130.672,08 zł 
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Z ostatniej chwili !
 Mamy „zielone światło” - 25.01.2010 r.  
Urząd Zamówień Publicznych nie wniósł 
zastrzeżeń do procedur przetargowych  
jarosławskiej obwodnicy.
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RAPORT 2009

REMONTY DRÓG
DROGI POWIATOWE  

DROGI KRAJOWE  

Remonty ulic: 

łączny koszt: 
1.196.205,03 zł

remont chodnika

łączny koszt: 
73.800,53 zł

remont chodnika,  
odcinek od ul. Włókienniczej  
do wjazdu byłych ZPDz. ”Jarlan”. 

ul. Konfederacka 

ul. Racławicka

ul. Kilińskiego

ul. Reformacka

ul. Głowackiego

ul. Podzamcze

Pozostałe ulice: 
Szczytniańska, 

Poniatowskiego,  
Siemieńskiego,  
Mączyńskiego.

wyremontowane z budżetu Gminy Miejskiej

wyremontowane z budżetu Gminy Miejskiej
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RAPORT 2009

I. Drogi publiczne

DROGI MIEJSKIE  

II. Drogi wewnętrzne i osiedlowe

Remonty ulic:  
Kazimierza Wielkiego, Spółdzielczej, 
Podgórze, Polnej, Bramy Pełkińskiej, 

Skarbowskiego.

Remonty bieżące nawierzchni brukowych  
ul. Spytka, pl. Sybiraków, pl. Bóżnic, Świętojańska, Mały Ry-
nek, Rynek, Wąska, Franciszkańska, Kasztelańska, Wiejska, 
Łączności, pl. Bema, Słowackiego. Zakres robót obejmo-
wał remonty zapadlisk w jezdniach i chodnikach po okre-
sie zimowym i na przestrzeni roku, wykonanie nawierzchni  
z kostki betonowej na podsypce cementowo piaskowej, re-
gulacje studni rewizyjnych i krat ściekowych w jezdniach.

Remonty bieżące nawierzchni bitumicznych   
Wykonano remonty cząstkowe wszystkich ulic gminnych o na-
wierzchniach bitumicznych po okresie zimowym i na przełomie 
roku. Ogólna powierzchnia wyremontowanych dróg 3.400 m². 

koszt: 150.000 zł

uI. Skarbowskiego

koszt: 100.000 zł

łączny koszt: 
503.712 zł

Remonty:  
chodników na os. Wojska Polskie-
go, os. 1000- lecia, os. Armii Krajowej,
jezdni i chodników ul. Przemyskiej 19, 
ul. Bocznej Podzamcze i Bocznej Rey-
monta, placu przy ul. Trybunalskiej i ul. 
Zielińskiego, łącznika ul. Kraszewskiego 
oraz ciągów komunikacyjnych SP nr 12.

os. Wojska Polskiego

uI. Boczna Podzamcze

łączny koszt: 
325.784 zł

W trakcie prac.
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OŚWIETLENIE  ULICZNE

Wydatki inwestycyjne
Oświetlenie uliczne Starego Miasta

Kontynuacja inwestycji z lat wcze-
śniejszych. Montaż oświetlenia  
w ulicach: Cygańska Góra, Strzelec-
kiego, Jezuicka i Ostrogskich - 24 szt.

Oświetlenie uliczne ul. Zacisze
Zakres robót obejmował ułożenie kabla 
oświetleniowego, montaż  słupów oświe-
tleniowych oraz opraw i lamp - 7 szt.

Oświeltlenie uliczne ul. Rajskiej
Zakres robót obejmował ułożenie kabla 
oświetleniowego, montaż słupów oświe-
tleniowych, opraw oraz lamp - 12 szt.

Oświetlenie uliczne ul. Długosza
Kontynuacja inwestycji z lat wcze-
śniejszych. Ułożono kabel wraz  
z montażem słupów oświetlenio-
wych, opraw oraz lamp - 23 szt.

Oświetlenie uliczne ul. Kamiennej 
Kontynuacja inwestycji z lat wcześniej-
szych. Zakres robót obejmował ułożenie 
kabla oświetleniowego, montaż słupów 
oświetleniowych, opraw i lamp - 4 szt.

Oświetlenie uliczne ul. Nad Sanem
Zakres robót obejmował ułożenie ka-
bla oświetleniowego, montaż słupów 
oświetleniowych, opraw i lamp - 5 szt.

Oświetlenie uliczne ul. Sowińskiego
Zakres robót obejmował ułożenie ka-
bla oświetleniowego, montaż słupów 
oświetleniowych, opraw i lamp - 3 szt.

RAPORT 2009

Konserwacja oświetlenia
Na bieżąco prowadzono prace zwią-
zane z bieżącą konserwacją oświetle-
nia ulicznego na terenie Jarosławia  
w ilości 3 tys. 051 sztuk punktów świetl-
nych.

łączny koszt: 

338.866 zł

ul. Jezuicka

ul. Jezuicka

ul. Cygańska Góra
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RAPORT 2009

PARK KULTUROWY
W JAROSŁAWIU

W ramach działań zmierzają-
cych do ochrony dziedzictwa 
kulturowego naszego mia-
sta Uchwałą Nr 542/XLVIII/09 
Rady Miasta Jarosławia z dnia 
23 marca 2009 r. został  utwo-
rzony pierwszy w wojewódz-
twie podkarpackim PARK 
KULTUROWY ZESPOŁU STA-
ROMIEJSKIEGO ORAZ ZESPO-
ŁU KLASZTORNEGO OO. DO-
MINIKANÓW W JAROSŁAWIU.  

W granicach parku znajduje 
się: historyczne centrum mia-
sta wraz z systemem obwaro-
wań miejskich, placem przed 
Bramą Krakowską, zespołem 
kościoła i dawnego szpitala 
pw. św. Ducha, zespołem ko-
ścielno-klasztornym dawnego 
Opactwa Sióstr Benedyktynek 
oraz zespół kościelno-klasz-
torny OO. Dominikanów z za-
budową ulicy Dominikańskiej. 

Celem utworzenia parku jest zintegro-
wana ochrona wyjątkowych wartości 
kulturowych i krajobrazowych, po-
wstrzymanie ich degradacji oraz zacho-
wanie wyróżniających się pod wzglę-
dem walorów krajobrazowych panoram 
widokowych, przestrzeni historycznie 
ukształtowanej z zabytkowymi  obiek-
tami i zespołami, miejscami pamieci 
narodowej, układem dróg i systemów 
fortyfikacyjnych. Postępująca degrada-
cja, a także nieprzemyślana i przypadko-
wa urbanizacja tego obszaru wymaga 
podjęcia wzmożonych działań ochron-
nych, poprzez eliminowanie i minima-
lizowanie zidentyfikowanych zagrożeń.Ze
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REMONT ELEWACJI BUDYNKU RATUSZA

ILUMINACJA ŚWIETLNA ELEWACJI RATUSZA

ZABYTKI
RAPORT 2009

Widok przed remontem.

Całkowita wartość zadania:  
1.095.854,47 zł 

Dotacja WKZ: 250.000 zł 

Dotacja Ministra Kultury i Dziedzictwa 

Narodowego: 200.000 zł

Wykonanie  iluminacji przebiegało niemal 
równocześnie z pracami przy elewacji ra-
tusza.  Jest to rodzaj oświetlenia konturowe-
go obiektu z dalszej odległości oraz  pocho-
dzącego od naświetlaczy rozlokowanych 
w bezpośrednim sąsiedztwie elewacji.
Oprawy oświetleniowe zamontowa-
no na parapetach okien, dachu ratusza, 
balkonie oraz szczycie hełmu wieży,  
w której wykonano niezależny obwód do 
zasilania lasera. System zasilania umoż-
liwia  oświetlenie obiektu przy wykorzy-
staniu całego sprzętu oświetleniowe-
go, zakłada również wersję „oszczędną”.
Wszystkie oprawy oświetleniowe po-
siadają bardzo wysokie parametry 
techniczne (m.in. wysoki poziom 
szczelności opraw, łatwy do-
stęp do komory optycznej  
w celu wymiany źródeł światła).

II etap

Wartość zadania: 

874.465,34 zł 
I etap 2008 r. - 160.000 zł
II etap 2009 r. - 874.465,34 zł
III etap 2010 r. - 61.389,13 zł

I etap 2009 r. - 156.019,97 zł
II etap 2010 r. - 156.019,97 zł 

Wartość zadania: 
312.039,94 zł

W 2009 r.  zakończono kolejny etap 
prac związanych z remontem elewa-
cji ratusza. Przywrócono właściwe 
parametry techniczne obiektu. Jego 
walory estetyczne wzbogaciły: reno-
wacja detali architektonicznych, kon-
serwacja tarcz zegarowych i orła na 
wieży oraz stolarki drzwiowej i ślusar-
ki. Wymieniono obróbki blacharskie, 
wprowadzono okładziny kamienne 
na balkonie, lampy przy wejściach.
Rozpoczęto również prace przy zabez-
pieczeniu i izolacji pionowej murów fun-
damentowych wraz z rozbiórką istnieją-
cego wokół ratusza kanału.

II etap

I etap 2008 r. - 105.000 zł
II etap 2009 r. - 296.063,92 zł

Całkowita  
wartość zadania: 

401.063,92 zł
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REMONT KAMIENICY ATTAVANTICH
RAPORT 2009

W ramach prac remontowych została 
wykonana pełna modernizacja obiek-
tu w tym m.in. wymiana wszystkich 
instalacji, remont i wymiana stolarki 
drzwiowej oraz okiennej, konserwa-
cja i częściowa rekonstrukcja sztu-
katerii w sali lustrzanej (II p.) z wy-
konaniem złoceń, remont elewacji. 
Obiekt przystosowany jest również 
do potrzeb osób niepełnosprawnych. 

Oficjalne otwarcie, powołanej w mar-
cu 2009 r. samorządowej instytucji 
kultury pn. CENTRUM KULTURY I PRO-
MOCJI, odbyło się 20 czerwca 2009 r. 
Celem instytucji jest upowszechnianie, 
tworzenie i ochrona kultury, populary-
zacja walorów kulturowych, turystycz-
nych. Swoją działalnością obejmuje 
teren Gminy Miejskiej Jarosław, obszary 
kulturowo i etnicznie z nią związane.  

Widok przed remontem.

PODZIEMNE PRZEJŚCIE TURYSTYCZNE
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Powierzchnia użytkowa Podziemnego 
Przejścia Turystycznego - 471,82 m²; po-
wierzchnia użytkowa baru, sklepu wraz 
z korytarzami i wc - 132.79 m²; całkowi-
ta powierzchnia użytkowa 604,61 m².

Rynek 4, 5, 6      Projekt

Całkowity koszt inwestycji:

2.784.614,83 zł 

Dotacja WKZ: 100.000 zł

Wydatkowe środki Gminy:

50.000 zł 

Całkowita projektowana długość przej-
ścia  dla zwiedzających wynosi 187 m. 
Trasa w całości podziemna o różnej wyso-
kości terenu. Najniższy poziom - 5,60 m. 
Kierunek przejścia: wejście w kamienicy 
Rynek 4 /muzeum/, przejście piwnicami 
pod kamienicą Rynek 4 do kamienicy 
Rynek 5 - tam ekspozycja muzealna oraz 
sala multimedialna, następnie piwnica-
mi kamienicy Rynek 6 - tam zlokalizowa-
no kawiarenkę i sklepik z pamiątkami. 
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I etap 2008 r. - 1.600.000 zł
w tym środki Gminy Miejskiej: 

1.500.000 zł

II etap
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KOLEGIATA PW. BOŻEGO CIAŁA
RAPORT 2009

Prace obejmowały  izolację pionową 
budynku kościoła od strony zachodniej, 
wymianę stolarki okiennej, remont za-
chodniego skrzydła dawnego kolegium 
jezuickiego, w tym  dwóch  sal na parte-
rze oraz części piwnic zaadaptowanych 
na świetlicę socjoterapeutyczną, oficjal-
nie oddaną do użytku  11 grudnia 2009 r. Widok przed remontem.

Wnętrza świetlicy socjoterapeutycznej utworzonej w piwnicach kolegium jezuickiego.

OŚRODEK KULTURY I FORMACJI CHRZEŚCIJAŃSKIEJ  

Wykonanie izolacji i odwodnienia fun-
damentów w południowym skrzydle 

budynku klasztornego.

Całkowita wartość zadania: 

451.668,68 zł

Dotacja Gminy: 

220.000 zł

Całkowita wartość zadania: 

470.390,93 zł

Dotacja Gminy: 

230.000 zł

REKTORAT PRZY KOŚCIELE 
ŚW. MIKOŁAJA

Wymiana części stolarki okiennej  
i drzwiowej w dolnej kondygnacji wie-
ży południowej kościoła, konserwacja 
ołtarza Chrztu Chrystusa.

Dotacja Gminy:  

30.000 zł
Całkowita wartość zadania: 

62.309,38 zł
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RAPORT 2009

KOŚCIÓŁ OO. FRANCISZKANÓW (OFM) PW. TRÓJCY ŚWIĘTEJ 
KONSERWACJA TECHNICZNA OŁTARZA GŁÓWNEGO

WZGÓRZE ŚW. MICHAŁA 

Całkowita wartość zadania: 

160.030 zł

Dotacja Gminy: 

60.000 zł

Prace polegały na uporządkowaniu 
skarpy w bezpośrednim sąsiedztwie 
murów (wycinka pozostałych drzew 
i chemiczne zniszczenie chwastów, 
krzewów, pnączy - w celu odsłonięcia 
zabytkowych murów) oraz porządko-
waniu działek gminnych położonych 
u podnóża skarpy przy ul. Panieńskiej 
i Podgórze. Pozostała część robót bę-
dzie kontynuowana w roku bieżącym.

Widok przed oczyszczeniem skarpy.

kontynuacja prac

Widok przed konserwacją.

Wartość zadania: 

35.845 zł
I etap 2008 r. - 45.983,25 zł



20 www.jaroslaw.pl/biuletyn/| BIULETYN | NR 13/2010

Konserwacja krzeseł i fotela stanowią-
cych pierwotnie (pocz. XX w.) wypo-
sażenie sali posiedzeń rady miejskiej 
w ratuszu oraz konserwacja zabytko-
wego kredensu i szafy bibliotecznej.

RAPORT 2009

KLASZTOR OO. DOMINIKANÓW PRZY BAZYLICE PW. MB BOLESNEJ  

Konserwacja estetyczna wypo-
sażenia zakrystii klasztoru OO. 
Dominikanów: mebli, obrazów  
i elementów rzeźbiarskich.

STOWARZYSZENIE MIŁOŚNIKÓW JAROSŁAWIA

Całkowita wartość zadania: 

185.698 zł

Dotacja Gminy: 

80.000 zł

Całkowita wartość zadania:  

17.058 zł

Dotacja Gminy: 

17.058 zł
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Konserwacja barokowej  
posadzki.
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Przeprowadzone prace przy pomniku 
obelisku i mapie powiatu jarosławskie-
go z miejscami zbrodni hitlerowskich, 
wykonanej w tech. sgraffita na ścianie 
szczytowej eklektycznej zabytkowej 
kamienicy Słowackiego 24 - to hołd od-
dany poległym w czasie II wojny świa-
towej. Prace objęły także wykonanie  
i montaż nowej tablicy memoratywnej 
z brązu o treści:  PAMIĘCI OBROŃCÓW 

OJCZYNY, KTÓRZY OD-
DALI ŻYCIE NA ZIEMI 
JAROSŁAWSKIEJ W LA-
TACH II WOJNY ŚWIATO-
WEJ. SPOŁECZEŃSTWO 
JAROSŁAWIA 1 WRZE-
ŚNIA 2009.

KAMIENICA PRZY UL. SŁOWACKIEGO 1

POMNIK WALK I MECZEŃSTWA ORAZ SGRAFFITO NA ELEWACJI

RAPORT 2009

Prace remontowo-konserwatorskie przy elewacji III i IV kondygna-
cji kamienicy. 
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Widok przed remontem.

Całkowita wartość zadania: 

156.018,62 zł

Dotacja Gminy: 

60.000 zł

Widok przed remontem.

Wartość zadania: 

62.854,22 zł
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KONSERWACJA POMNIKA MB NIEPOKALANEJ przy ul. Jana Pawła II 

Pomnik z figurą MB Niepokalanej zo-
stał wykonany w pracowni rzeźbiar-
skiej Józefa Kuleszy z Krakowa. Pomnik 
ufundowano w 1904 r. z inicjatywy 
Komitetu Mariańskiego w Jarosławiu,  
w 50. rocznicę ogłoszenia przez papie-
ża Piusa IX dogmatu o Niepokalanym 
Poczeciu NMP. W 2009 r. przypadła 105. 
rocznica wzniesienia pomnika oraz 155. 
ogłoszenia wspomnianego dogmatu.

W ramach zadania wykonano 
pełną konserwację technicz-
ną i estetyczną obiektu oraz 
ogrodzenie wokół pomnika,  
w nawiązaniu do oryginalnego 
zachowanego na przekazach 
ikonograficznych z pocz. XX w.
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CMENTARZ STARY 

RAPORT 2009

Wartość zadania: 

44.600 zł

1. Pomnik nagrobny Brygidy z Juśkiewiczów Modrzejowskiej, 
2. Pomnik nagrobny Rodziny Seeligmannów i Chromych,
3. Pomnik nagrobny Jana Kamińskiego, 
4. Pomnik nagrobny Adeliny de Pielak Wapińskiej, 
5. Pomnik nagrobny Józefy z Jaroszów Wegemann.

Prace polegały na oczyszczeniu, wzmoc-
nieniu, uzupenieniu drobnych ubytków  
i pęknięć oraz hydrofobizacji nagrobków kon-
serwowanych w latach ubiegłych,  a wymaga-
jących ponownej interwencji konserwatorskiej.

Rozpoczęto zadanie pn. „Prace pielęgnacyjno-konserwatorskie zabytkowego drze-
wostanu na terenie cmentarza komunalnego „Starego” przy ul. Cmentarnej w Jaro-
sławiu” z wykorzystaniem środków Wojwódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie.

KONSERWACJA NAGROBKÓW, XIX w. 

Wartość zadania: 

10.000 zł

Dotacja: 71.476 zł
Całkowita wartość zadania: 

108.023,78 zł
Na terenie cmentarza zostały również utwardzene 

kostką brukową trzy poprzeczne alejki.  
.

Wartość zadania: 59.720,04 zł
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OSWIATA
RAPORT 2009

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. KS. PIOTRA SKARGI

GIMNAZJUM PUBLICZNE NR 1 IM. ŚW. KRÓLOWEJ JADWIGI
REMONT ELEWACJI Z KOLORYSTYKĄ BUDYNKU 

REMONT ELEWACJI BUDYNKU 
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Prace polegały na zbiciu 
starych tynków i  położeniu 
nowych, odtworzeniu ele-
mentów sztukaterii, poło-
żeniu cokołu z piaskowca, 
wykonaniu niezbędnych 
obróbek blacharskich.

Wartość zadania:

439.718 zł 
Dotacja WKZ: 50.000 zł

Prace polegały na wymia-
nie zniszczonych tynków, 
okien piwnicznych, drzwi 
głównych, wykonaniu 
nowej elewacji budyn-
ku wraz z kolorystyką.

I etap 2008 r. - 107.547 zł

I etap 2008 r. - 614.796 zł
projekt elewacji budynku 
11.302 zł

Wartość zadania:

466.786,97 zł 
Dotacja WKZ: 80.000 zł

II etap

II etap
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W RAMACH PROGRAMU „MOJE BOISKO - ORLIK 2012”

RAPORT 2009
SALA GIMNASTYCZNA PRZY PUBLICZNYM GIMNAZJUM NR 2

KOMPLEKS BOISK PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 4

W ramach zadania wykonano salę gim-
nastyczną o wymiarach 22,50 m x 36,95 
m, zaplecze sanitarne, siłownię, szatnie 
dla całej szkoły, 3 sale dydaktyczne, ma-
gazyn na sprzęt, w piwnicach kotłownię 
gazową ekologiczną o mocy 320 kW dla 
całej szkoły.  Obok sali  gimnastycznej po-
wstało wielofunkcyjne boisko sportowe 
o wymiarach 22 m x 42 m z nawierzch-
nią poliuretanową do gry w piłkę noną, 
siatkówkę i koszykówkę.Obiekt jest 
bezpieczny, przystosowany dla potrzeb 
niepełnosprawnych, oświetlony oraz 
monitorowany na zewnątrz i wewnątrz.

Całkowita  
wartość projektu:

6.369.399 zł 
Dofinansowanie z Funduszu 

Rozwoju Kultury Fizycznej:  

200.000 zł

Zakres rzeczowy obejmował wykonanie 
boiska piłkarskiego o wymiarach 30 m x 
62 m o nawierzchni syntetycznej, boiska 
wielofunkcyjnego przeznaczonego do 
koszykówki i piłki siatkowej o wymiarach 
19.1 m x 32.1 m o nawierzchni poliure-
tanowej, budynku zaplecza sanitarno 
- szatniowego, oświetlenia terenu, ogro-
dzenia, utwardzenia, muru oporowego.

Wkład finansowy:   
Ministerstwo Sportu  

i Turystyki - 33%,  
Urząd Marszałkowski  

Województwa 
Podkarpackiego - 33 %, 

Gmina Miejska Jarosław - 34 %.

II etap

I etap 2008 r. - 3.467.650 zł.

Całkowita  
wartość inwestycji:

980.000 zł 

DRUGI ORLIK W MIEŚCIE



25BIULETYN | NR 13/2010 |www.jaroslaw.pl/biuletyn/

RAPORT 2009

DOKUMENTACJE
MODERNIZACJA PŁYTY RYNKU

W PRZYGOTOWANIU

Koncepcja zagospodarowania wska-
zanego obszaru stanowi podstawę do 
rozpoczęcia dyskusji nt. sposobu oży-
wienia wskazanego obszaru, niezwykle 
ważnego w przestrzeni urbanistycznej 
miasta. Przewiduje ona m.in. wprowa-
dzenie platformy w obszarze międzymu-
rza ze schodkami prowadzacymi do fosy, 
wprowadzenie gastronomii, wytyczenie 
ścieżki edukacyjno-rekreacyjnej w ciągu 
wału, wprowadzenie ekspozytorów ob-
razujących historię miasta, odpowiednie 
oświetlenie obiektów. Fundamentem 
realizacji zamierzenia pozostaje remont  
i konserwacja Bramy Krakowskiej oraz mu-
rów ulegających stopniowej destrukcji.

Łącznie z koncepcją zadanie obje-
ło: inwentaryzację wiedzy konser-
watorskiej i architektonicznej doty-
czącej bramy krakowskiej i murów 
wraz z najbliższym otoczeniem,
ekspertyzę oceniającą trwałość obiek-
tów będących przedmiotem zamó-
wienia, program prac konserwator-
skich dla tych obiektów.

KONCEPCJA ARCHITEKTONICZNO-URBANISTYCZNA 

Dawna brama miejska z ok. poł. XVI w., obecnie zachowana w partii piwnic, gór-
ne kondygnacje rozebrano w XVIII w. Istniejąca część nad nawierzchnią ulicy po-
chodzi z lat 70. XX w. Na zachód od bramy zachował się fragment systemu fortyfi-
kacyjnego z XVII w. - kurtyna zachodnia murów obronnych miasta z fosą i wałem.

ZAGOSPODAROWANIA SYSTEMU FORTYFIKACYJNEGO PRZY  UL. GRODZKIEJ

Wartość zadania: 

47.580 zł

W ramach  zadania wykonany został projekt budowlano-wyko-
nawczy na przebudowę płyty Rynku w  Jarosławiu. Uzyskano rów-
nież decyzję konserwatorską na wykonanie prac. Trwa procedura 
uzyskania pozwolenia na budowę.  Możliwość realizacji zadania nastą-
pi z chwilą pozytywnego rozpatrzenia wniosku o dofinansowanie  
w ramach Działania 7.1 Rewitalizacja Miast Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013. 

Wartość umowna: 

176.900 zł
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RAPORT 2009

RYNEK 5 i 6 - MUR GRANICZNY

KAPLICZKA PRZY UL. BENEDYKTYŃSKIEJ

- Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego re-
montu muru granicznego między posesjami Rynek 5a i 6. 

- Opracowanie koncepcji zagospodarowania podwórza 
kamienicy Rynek 5a. Projekt obejmuje niwelację tere-
nu posesji Rynek 5a, rozbiórkę magazynu i betonowe-
go zbiornika na wodę zlokalizowane w bezpośrednim 
sąsiedztwie  muru granicznego, remont  i odtworzenie 
muru z cegły ceramicznej pełnej (nie tynkowany) z wy-
kończeniem korony muru dachówką ceramiczną; wyko-
nanie furtki w murze między sąsiadujacymi posesjami.

Opracowanie dokumentacji dla ka-
pliczki obejmowało: wyniki badań 
stratygraficznych warstw malarskich 
na kapliczce; program prac remonto-
wo-konserwatorskich wraz z inwen-
taryzacją budowlaną kapliczki; pro-
gram prac konserwatorskich do rzeźb 
z kapliczki: św. Jana Nepomucena, 
Matki Bożej i Chrystusa Ukrzyżowa-
nego; dokumentację kosztorysową. 

Wartość zadania: 

12.000 zł

UL. PIEKARSKA
Działka położona w centrum miasta po-
między ulicami Piekarską, Słowackiego, 
Grunwaldzką i Sikorskiego. Teren zgod-
nie z miejscowym planem zagospoda-
rowania przestrzennego  przeznaczony 
jest pod wielkopowierzchniowe obiekty 
handlowe o powierzchni powyżej 2000 
m² z usługami z zakresu turystyki i ga-
stronomii, kultury, sportu, powierzchni 
biurowych, zieleni i komunikacji samo-
chodowej (dojazdów, miejsc parkin-

Wartość zadania: 

3.000 zł

gowych). Na terenie znajduje się jeden 
budynek ujęty w Gminnej Ewidencji Za-
bytków Miasta Jarosławia - tzw. „mała 
ujeżdżalnia”. Pozostałe budynki nie są 
objęte żadną formą ochrony zabytków, 
a dla budynku warsztatowo-garażowe-
go (tzw. „duża ujeżdżalnia”) na działce 
2347/3 jest wydana decyzja Starosty 
Jarosławskiego nr AB.II-7351-386/08-09 
o udzieleniu zezwolenia na rozbiórkę.  

Z uwagi na przeznaczenie miejsca, ko-
nieczne było zaplanowanie poszerze-
nia ulicy Piekarskiej, która jest drogą 
powiatową.  W październiku 2009 r. 
przekazano część działki Staroście Ja-
rosławskiemu z przeznaczeniem na 
poszerzenie drogi, aby w przyszłości 
ulica Piekarska była dwukierunkowa.  
W chwili obecnej ogłoszony jest 
przetarg nieograniczony na odda-
nie w użytkowanie wieczyste terenu. 
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CENTRUM LOGISTYCZNE

Jarosław jest idealnym miejscem do powstania takiej placówki. Położo-
ny przy przejściu granicznym w Korczowej i Medyce odciąży je i uspraw-
ni przewoźnikom przekraczanie granicy. Do budowy siedziby Cen-
trum Logistycznego wraz z infrastrukturą dojdzie w tym roku. Izba Celna  
w Przemyślu aplikuje o dofinansowanie budowy ze  środków unijnych - w ramach 
Programu Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina  2007-2013. 

Nowoczesne budynki z infrastruktu-
rą, parkingowym zapleczem i przede 
wszystkim kompleksowa baza prze-
ładunkowa powstaną przy ul. Kra-
kowskiej na działce po byłej „cegielni”. 
 
Decyzja zapadła w Urzędzie Miasta Ja-
rosławia na początku września 2009 r. 
Podpisane zostało wówczas porozu-
mienie między Burmistrzem Miasta 
Jarosławia Andrzejem Wyczawskim  
i Dyrektorem Izby Celnej w Przemyślu 
Piotrem Danielem o powstaniu Cen-
trum Logistycznego w Jarosławiu - no-
woczesnego oddziału przemyskiej Izby 
Celnej. Inwestorem i realizatorem budo-
wy siedziby Centrum będzie Izba Celna. 

RAPORT 2009

Ze względu na zły stan techniczny 
przedszkola, co zostało ujęte w opra-
cowanej ekspertyzie technicznej,  
a przede wszystkim nie spełnienie norm 
i przepisów w zakresie prawidłowego 
użytkowania, koniecznym jest budo-
wa nowego przedszkola. Po ustaleniu 
zakresu rzeczowego na podstawie 
opracowanego programu funkcjonal-
no - użytkowego, przeprowadzono pro-
cedurę przetargową na kompleksowe 
wykonanie projektu budowlano - wy-
konawczego (4 oddziały przedszkola  
i 2 oddziały żłobka) do dnia 15.04.2010 r.

PRZEDSZKOLE NR 10 NA OŚ. KOMBATANTÓW

Gmina Miejska Jarosław prze-

kazała na ten cel działkę o po-

wierzchni 2,80 ha i wartości 1 mln 

950 tys. położoną przy ul. Krakow-

skiej (tereny po byłej cegielni). 

W roku 2010 w budżecie miasta

zabezpieczono na ten cel

1.000.000 zł
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WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA NIERUCHOMOŚCI PRZY UL. GRUNWALDZKIEJ 18

RAPORT 2009

WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA NIERUCHOMOŚCI PRZY UL. SŁOWACKIEGO 32

WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA NIERUCHOMOŚCI PRZY UL. OPOLSKIEJ 1

Opracowanie dokumentacji projekto-
wo-kosztorysowej na remont dachu  
i elewacji kamienicy.

Dotacja Gminy: 

7.000 zł

Opracowanie dokumentacji projekto-
wo-kosztorysowej na remont elewacji 
kamienicy.

Dotacja Gminy: 

10.000 zł

Opracowanie dokumentacji projekto-
wo-kosztorysowej na remont elewacji 
kamienicy.

Całość zadania:  
15.000 zł

Całość zadania:  
20.000 zł

Dotacja Gminy: 

13.000 zł

Całość zadania:  
26.000 zł
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CMENTARZ KOMUNALNY
RAPORT 2009

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU DLA INWESTYCJI  
CMENTARZA KOMUNALNEGO  - PLANSZA ZBIORCZA

skala 1:500

W chwili obecnej kończą się procedu-
ry wywłaszczeniowe. 1,5 ha nierucho-
mości ma nieustalonych właścicieli  
i działki te zostały wywłaszczone przez 
Gminę Miejską, a ustalone środki zo-
stały złożone w depozycie sądowym.

Inwestycja będąca przedmiotem opra-
cowania obejmuje: budowę cmentarza 
komunalnego wraz z obiektami kuba-
turowymi do jego obsługi tj. kaplicą 
cmentarną, budynkiem przedpogrze-
bowym, budynkiem administracyjnym, 
pawilonami handlowymi oraz w zakre-
sie obsługi komunikacyjnej budowę 
drogi dojazdowej od ul. Szczytniańskiej  
z parkingiem na 458 miejsc postojowych.
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Teren objęty opracowaniem położony 
jest w płd.-zach. części miasta, w obsza-
rze ograniczonym od wschodu linią PKP, 
od południa ul. Szczytniańską, od zacho-
du ul. Lotników, zaś od północy terenami 
eksploatacji gliny z cegielnią (nieczynne) 
- łączna powierzchnia działki 14,1 ha. 

Na tym terenie znajdują się obecnie użyt-
kowane rolniczo pola uprawne, wolne 
od zabudowy mieszkaniowej. Po stronie 
wschodniej znajduje się obecnie funkcjo-
nujący cmentarz. Teren ten nie podlega 
ochronie konserwatorskiej, nie jest też 
objęty zasięgiem obszaru górniczego.

Na całej powierzchni  cmentarza 
przewidzianych jest  

 
19.350  miejsc pochówku,  

 
w tym:  

grobów tradycyjnych 13.472,  
grobów urnowych ziemnych 2.380,

grobów urnowych  
kolumbariów 3.498.

Według założeń inwestora prace będą 
realizowane w dwóch etapach.
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MONITORING STADIONU SPORTOWEGO przy ul. Bandurskiego
RAPORT 2009

MAPA OBSZARU MONITORINGU WIZYJNEGO

pole widzenia kamer szyb-
koobrotowych z zoomem 

optycznym 36 x 

pole widzenia kamer  
z zoomem optycznym 22x

pole widzenia kamer  
z ustawieniem stałej  

ostrości na bramki obrotowe

pole widzenia kamer szyb-
koobrotowych z zoomem 

optycznym 22x

W 2009 roku został opracowany 
projekt budowlany monitoringu 
stadionu sportowego przy ul. Ban-
durskiego,  który obejmował dwie 
części: architektoniczno-budowla-
ną oraz elektryczno-elektroniczną.
Jego celem było stworzenie technicz-
nych warunków do realizacji ustawo-
wego wymogu monitorowania imprez 
masowych. Efekt prac budowlanych 
został ujęty w dziale: inwestycje - str.  2, 
natomiast w tym miejscu przedstawia-
my   plany ściśle dotyczące monitoringu.

Projektuje się uzbrojenie terenu  
w kanalizację teletechniczną wraz ze 
studzienkami kablowymi, zamonto-

wanie słupów dla kamer, zainstalo-
wanie 11 kamer z częściowym wy-
korzystaniem istniejących słupów.  
W pomieszczeniu budynku zaplecza  
planowane jest umieszczenie kabiny 
operatora i urządzenia rejestrujące zapis.

Instalacja nadzoru telewizji CCTV bę-
dzie obejmować: płytę boiska, try-
bunę kibiców, wejście na stadion, 
drogi ewakuacyjne i dojazdowe oraz 
parking samochodowy przy stadionie. 

Dla zapewnienia widoczności dla kamer  
niezbędna była przebudowa fragmen-
tów ogrodzenia od strony ul. Bandur-
skiego - wejścia głównego i bocznego.

LEGENDA

150.000 zł
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RAPORT 2009

DOFINANSOWANIA

KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

iasto wspiera działalność instytucji nie podległych Burmistrzowi Miasta, ale świadczą-   
cych usługi dla mieszkańców Jarosławia.M

Jarosławska Straż Pożarna otrzymała średni samochód ratow-
niczo-gaśniczy /Mercedes Unimog typu GBA 2,5/16/ oraz kon-
tener specjalny z wyposażeniem inżynieryjno-technicznym.

Dotacja: 

100.000 zł

KOMENDA POWIATOWA POLICJI

Dotacja: 

40.000 zł

Policja otrzymała dofinansowanie z bu-
dżetu Gminy Miejskiej na patrole w celu 
podniesienia bezpieczeństwa w mieście.
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CENTRUM OPIEKI MEDYCZNEJ
RAPORT 2009

Zakup sprzętu dla oddziału  
noworodków: respiratora CPAP 
Infant Flow oraz rentgena przyłóż-
kowego.

Dotacja: 

400.000 zł

Dotacja: 

130.000 zł

Dotacja celowa na zakup sprzętu medycznego: tomografu, respira-
tora stacjonarnego, urządzenia do diatermii, kardiomonitorów, 
pulsoksymetrów, defibrylatora.

Zakup przez Gminę Miejską sprzętu  
laboratoryjnego do pomiaru jakości wody. 

Dotacja: 

11.886 zł

POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA

ODDZIAŁ NOWORODKÓW - rentgen przyłóżkowy, fragment.

ODDZIAŁ NOWORODKÓW - rentgen przyłóżkowy.ODDZIAŁ NOWORODKÓW - respirator  
CPAP Infant Flow.

ODDZIAŁ WEWNĘTRZNY - defibrylator.
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RAPORT 2009

CERTYFIKATY

W 2009 R. Jarosław  ubiegał się o certy-
fikat w kat. „Gmina Turystyczna Miejska”. 
Zabiegają   o niego miasta, które planu-
ją w najbliższym czasie rozwój turystyki 
oraz te, dla których turystyka jest zna-
czącą dziedziną. --- Uroczysta gala Gmi-
na Fair Play 2009 odbyła się 4 grudnia. 

Gminy Fair Play, to samorządy które: 
promują przejrzyste relacje z przedsię-
biorcami i społecznością lokalną, ce-
nią sobie dobrą współpracę z biznesem 
i są przy tym przyjazne dla inwestorów, 
dbają o wypracowanie odpowied-
nich standardów obsługi przedsiębior-
ców poprzez wprowadzenie stosownych 
zmian w wewnętrznej organizacji pracy, 
potrafią przyciągać nowych inwestorów, promują inwestycje przyjazne środowisku i osobom niepełno-
sprawnym, przestrzegają zasad rzetelności i uczciwości w relacjach z przedsiębiorcami. 

GMINA FAIR PLAY 2009 w kat. „GMINA TURYSTYCZNA MIEJSKA”

GMINA DBAJĄCA O FINANSE MIESZKAŃCÓW 2009

Wyróżnienie zostało przyznane za 
udział w programie „Dłużnik Alimen-
tacyjny”. Poprzez wykorzystywanie 
Centralnej Ewidencji Dłużników Info 
Monitora Gmina aktywnie uczestniczy 
w systemach wymiany informacji go-
spodarczych. W ten sposób dba o finan-
se wszystkich mieszkańców i zwiększa 
bezpieczeństwo gospodarcze regionu. 

21 grudnia 2009 r. w Warszawie pod-
czas gali Złote Kosze - koszykarskie 
nagrody 2009,   Polski Związek Ko-
szykówki przyznał nagrody dla lu-
dzi koszykówki i instytucji wspie-
rających rodzimy basket. W gronie 
wyróżnionych znalazło się nasze miasto.
Jarosław był nominowany w katego-
rii „Miasto partner koszykówki mę-
skiej” obok Koszalina i Kołobrzegu. 

ZŁOTE KOSZE 2009
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RAPORT 2009

KULTURA I PROMOCJA
PUBLIKACJE wydane i współfinansowane z budżetu Gminy Miejskiej 

21 października 2009 r. - spotkanie autor-
skie z Mateuszem Pieniążkiem promujące 
książkę LEGENDY JAROSŁAWSKIE. Pisarz 
dla dzieci i dorosłych ma już na swoim 
koncie publikacje m.in. o  „Baśniach Kra-
siczyńskich” i „Legendach Przeworskich”. 

25-26 września 2009 r. - jubileusz 85-lecia Zespołu 
Szkół Ekonomicznych im. M. Dąbrowskiej. Z tej okazji 
została wydana publikacja pt. SZKOŁA EKONOMICZ-
NA WE WSPOMNIENIACH ABSOLWENTÓW. JULILEUSZ 
85-LECIA ZESPOŁU SZKÓŁ EKONOMICZNYCH I OGÓL-
NOKSZTAŁCĄCYCH IM. MARII DĄBROWSKIEJ W JA-
ROSŁAWIU autorstwa T. Krzywonos i A. Muszyńskiej.

9-11 października 2009 r. - jubileusz 125-lecia  
I Liceum Ogólnokształcącego im. M. Kopernika  
w Jarosławiu. Pamiątką   po tym wydarzeniu po-
zostało wydawnictwo zbiorowe pt. 125 LAT I GIM-
NAZJUM I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W JA-
ROSŁAWIU  1884-2009, pod redakcją Jadwigi  Dyr.

W 2009 r. ukazała się również publikacja po-
ruszająca tematykę rodzimego sportu pt.
MONOGRAFIA. JAROSŁAWSKI KLUB SPORTOWY 
JKS 1909 JAROSŁAW. 1909-2009, autorstwa  Zdzi-
sława Hawro, Michała  Łabusia oraz Witolda Rogali.

Na rynku wydawniczym pojawił się album JAROSŁAW  
Z LOTU PTAKA, w którym można podziwiać nasze miasto 
z niecodziennej per-
spektywy. Autorem 
fotografii, wykona-
nych w 2008 r. jest 
Ludwik Biernacki.

5 listopada 2009 r. - spotkanie autorskie  
z Zofią Kostką-Bieńkowską, autorką książ-
ki HONOROWI OBYWATELE JAROSŁAWIA 
1857-2003. W promocji najnowszej książki 
o zasłużonych dla miasta Jarosławia wzięli 
udział m.in. uhonorowani tym zaszczytnym 
tytułem. Publikacja obejmuje bardzo szeroki 
okres od galicyjskiego, przez II Rzeczpospo-
litą, Polskę Ludową, po III Rzeczpospolitą.

25 października 2009 r. - spotkanie 
autorskie ze Zdzisławem Paszyńskim, 
autorem książki pt. EPITAFIA HARCE-
RZY HUFCA ZWIĄZKU POLSKIEGO IM. 
CZESŁAWY „BAŚKI” PUZON W JAROSŁA-
WIU POLEGŁYCH PODCZAS II WOJNY 
ŚWIATOWEJ W LATACH 1939-1945.
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walka wieczoru 
Mariusz Wach v Julius Long

GALA BOKSU ZAWODOWEGO

NOC 
SYLWESTROWA

XVII FESTIWAL MUZYKA DAWNA 
„PIEŚŃ NASZYCH KORZENI”

MAJÓWKA  
PIOTR SZCZEPANIK

DNI JAROSŁAWIA  
 BLUE CAFE

MAJÓWKA 
 PECTUS

PROGRAM TVP 1
„KAWA CZY HERBATA ?”


