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Rok Czesławy
2019 - Rokiem Czesławy
Romany Puzon ps. „Baśka”!
Tak zdecydowała Rada Miasta
Jarosławia 25 lutego br.
To szczególna okazja
do przypomnienia postaci
jarosławskiej harcerki.

Romany Puzon
ps. „Baśka”
W tym roku przypada 100. rocznica
urodzin Cz. Puzon, 75. rocznica
śmierci oraz 35. rocznica nadania jej
imienia Hufcowi ZHP w Jarosławiu.

HARMONOGRAM WYDARZEŃ

marzec

wrzesień - grudzień

■ Pieszy Rajd Pamięci im. Czesławy Puzon
ps. „Baśka” zorganizowany przez SP nr 1,
■ uroczystość w Parku Miejskim im. Czesławy

■ posadzenie drzewa w Parku Miejskim im.

Bohaterów Monte Cassino oraz ufundowanie
ławeczki z tabliczką poświęconą pamięci
patronki,
■ wydanie okolicznościowej plakietki
z wizerunkiem Czesławy Romany Puzon,
■ odnowienie pomnika w Parku Miejskim
im. Czesławy Puzon ps. „Baśka”,
■ lekcje historii dla uczniów szkół
podstawowych wraz z wystawą tematyczną,
■ inscenizacja w wykonaniu uczniów Szkoły
Podstawowej im. Baśki Puzon nr 5,
■ wystawa poświęcona patronce w Galerii Głównej
w Holu u Attavantich,
■ festiwal piosenki harcerskiej „Harcoteka",
■ sesja popularnonaukowa pt. „Autorytet czy idol,
czyli rzecz o Czesławie Romanie Puzon”.

Puzon ps. „Baśka”.

czerwiec

■ wystawa „Zginęli z okrzykiem Niech żyje
Polska" autorstwa Jerzego Czechowicza w MBP,
■ projekcja filmu dokumentalnego pt.
„Kidałowice zapomniana historia" w MBP,
■ apel pod pomnikiem Czesławy Puzon
ps. „Baśka" w parku jej imienia oraz piknik
w Harcerskim Ogrodzie Ekologicznym
przy Domu Harcerza.

lipiec-sierpień

■ wystawa plenerowa na rynku lub w Parku
Miejskim im. Czesławy Puzon ps. „Baśka",
■ Niedzielne Spacerki z Przewodnikiem

- „Nie zdradziła. Baśka Puzon niezłomna
jarosławskiego harcerstwa" (terminy 14, 28
lipca oraz 11 sierpnia),
■ 1 sierpnia wieczór z piosenką i poezją
- scena w Parku Miejskim im. Czesławy Puzon
ps. „Baśka".

www.jaroslaw.pl najlepszą miejską stroną
Miejski portal internetowy www.jaroslaw.pl zwyciężył w konkursie
na najlepszą stronę internetową jednostki samorządu terytorialnego
Województwa Podkarpackiego. Na podstawie głosowania internautów
miasto Jarosław otrzymało tytuł „Miasta posiadającego najlepszą stronę
internetową wśród miast województwa podkarpackiego w 2019 roku".
Organizatorem rankingu był Tygodnik Regionalny „Nowe Podkarpacie”
i Podkarpackie Stowarzyszenie Samorządów Terytorialnych w Rzeszowie.
SPIS TREŚCI

3-5. Jubileusz 140-lecia
Koła PZW Jarosław „Miasto”
6. Coraz więcej pomysłów na zmiany
w mieście!
Posiadasz KDR? Zapłacisz 50%
mniej za odpady.
7. Radni jednogłośnie udzieli
burmistrzowi absolutorium.
E-urząd pomocny w załatwieniu
wielu spraw.
8. W Jarosławiu stawiamy na
rozwój kompetencji kluczowych.
Estetyka i porządkowanie
cmentarzy.

9-11. Skupieni wokół wyjątkowego
dominikanina.
Żołnierz, działacz, społecznik...
Zmiany w organizacji pracy
urzędu miasta.

Strona www.jaroslaw.pl konkurowała z 50
innymi serwisami miejskimi w konkursie
na najlepszą stronę internetową jednostki
samorządu terytorialnego Województwa Podkarpackiego, organizowanym w ramach XIX
edycji Podkarpackiej Nagrody Samorządowej.
Oceny dokonywało zarówno profesjonalne jury
jak i internauci.

20-22. Co słychać w Dzielnicach?
Jarosławskie Święto Biegowe.

23-24. Nowe oblicze fontanny.
Od 1 lipca zmiany
w programie „Rodzina 500+”.
12. Letnie ukwiecenie ozdobą miasta.
Teatr i warsztaty artystyczne
na Jarmarku Jarosławskim.
13-16. Kulturalne Lato w Mieście.
25. Sposób na kreatywne spędzenie
wakacji - CEK.
17-18. Dni Jarosławia 2019.
Aqua fitness na basenie.ˮ
19. Czesiek już na Niebieskim
Plenerze.

26. CKiP - najwyższy standard
usług.

Fotografia na okładce:
W piśmie znajdziesz dodatkowe treści ukryte pod kodami QR. Skanuj je i sprawdź
co się pod nimi kryje. Aby korzystać z aplikacji niezbędny jest Internet.
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JUBILEUSZ 140-LECIA koła pzw jarosław „miasto”

Dlaczego wędkujemy?
Dlaczego wędkujemy? Każdy ma swoje powody. Jedni lubią obserwować taniec
spławika na wodzie, drudzy czekają na drganie naprężonej wędki i emocje
wynikające z możliwości zmierzenia się z nieznaną zdobyczą na końcu żyłki, inni
uwielbiają posiedzieć w ciszy nad rzeką albo opowiadać po powrocie – miałem
już na haczyku taaaaką rybę… ale mi się zerwała…
Niezależnie od indywidualnych motywów zajmowania się nim, wędkowanie uspokaja,
relaksuje, wycisza i zmniejsza stres, jest też znakomitą formą kontaktu z naturą. Uczy nas
szacunku do otaczającej przyrody, ale także cierpliwości i koncentracji.
Pod koniec lat 90-tych wędkowało regularnie około miliona Polaków – a przynajmniej
tylu robiło to legalnie, posiadając odpowiednie zezwolenia.

MONETA wybita z okazji 140-lecia
Koła PZW Jarosław „MIASTO”

Wędkarstwo w Jarosławiu
140 lat, które liczy sobie Koło Polskiego
Związku Wędkarskiego Jarosław „Miasto”, nie
oznacza w żadnym razie wieku podeszłego,
a wręcz przeciwnie – ta piękna tradycja jest
fundamentem dla inwencji i niespożytych
pokładów aktywności jego członków.
Kiedy 3 lipca 1879 roku w Krakowie
założono Krajowe Towarzystwo Rybackie,
jarosławskie środowisko wędkarzy było
gotowe do przystąpienia do jego struktur
i już w dwa tygodnie później – 17 lipca 1879
r. - w naszym mieście powstał oddział tego
Towarzystwa. Mimo wielu zmian społecznych
i gospodarczych, zawieruchy dwóch wojen,
czasów PRL-u, zorganizowana forma realizacji
pasji wędkowania przetrwała i wszystko
wskazuje na to, że jeszcze długo będzie trwać.
Zarejestrowanych członków jarosławskiego
Koła jest dziś ponad 700, ale drzwi są otwarte
dla każdego, kto chciałby dołączyć i cieszyć
się kontaktem z naturą, wędkowaniem i tym
szczególnym dreszczykiem emocji, kiedy
widzimy jak spławik idzie ostro pod wodę!
Trudno byłoby wymienić wszystkie inicjatywy,

wydarzenia i sukcesy jarosławskich wędkarzy
choćby z kilku ostatnich lat. Wspomnijmy więc
te najważniejsze, dające wyobrażenie o tym,
w jakiej skali działają i jak wysokim poziomem
sportowym dysponują reprezentanci Koła PZW
Jarosław „Miasto”:

�

Wojtek Działo, członek Koła Jarosław
„Miasto”, reprezentant Polski, drużynowy
wicemistrz świata - Irlandia 2017, wicemistrz
Pucharu Polski 2016, brązowy medalista
mistrzostw świata 2016, brązowy medalista
mistrzostw świata - Serbia 2015

� Patryk Kłak - wicemistrz Polski 2018
� Daniel Maziarek - mistrz i wicemistrz Polski

Juniorów w latach 1994 i 1995, trzykrotny
Klubowy Mistrz Polski, wicemistrz świata 1999

Andrzej Bartoszek - mistrz Polski, 1968 r.

�

Koło Jarosław „Miasto” - III miejsce
w Ogólnopolskim Konkursie na Najciekawszą
Imprezę dla Dzieci i Młodzieży Polskiego Związku
Wędkarskiego za organizację Dnia Dziecka
w 2014 r.

� Andrzej Bartoszek - mistrz Polski 1968 r.
Kołu PZW Jarosław „Miasto” należy pogratulować
pięknej historii i wybitnych osiągnięć w skali
kraju, a także życzyć kolejnych znakomitych
wyników i wielu lat dalszego funkcjonowania!

Czy wiecie, że w Anglii, za wybitne osiągnięcia
w wędkarstwie, można od królowej otrzymać
tytuł szlachecki? Przykładem może być
urodzony w 1944 roku Bob Nudd, czterokrotny
Mistrz Świata, któremu w uznaniu zasług na
polu spławikowego wędkarstwa, królowa
Elżbieta nadała tytuł szlachecki.
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w zawodach, uczą się kontaktu z naturą, zasad
wędkowania i szacunku dla przyrody, dbania
o środowisko tak, aby korzystać z niego, ale
w sposób zrównoważony.
Przez wędkarstwo młodzi ludzie uczą się
życia i zasad etyki sportowej i społecznej.
Wielu z nich, którzy zaczynali przed laty
przygodę z tym sportem, dziś piastuje wysokie
i odpowiedzialne funkcje, są szanowanymi
członkami społeczności.

Józef Maziarek - prezes Koła PZW Jarosław „Miasto”

Andrzej Gdyk - sekretarz Koła PZW Jarosław „Miasto”

W 140 rocznicę powstania Koła PZW
Jarosław „Miasto″ rozmawiamy
z Prezesem Koła Józefem Maziarkiem
oraz Sekretarzem - Andrzejem
Gdykiem
Wędkarstwo to przede wszystkim hobby,
sposób spędzania czasu. Ale czy tylko?
Józef Maziarek: Nie ma wątpliwości, że
wędkarstwo, to znakomity sposób spędzania
czasu ale to nie wszystko. Na początku
najważniejszy wydaje się sprzęt, przynęty,
technika łowienia ale im dłużej się człowiek
tym zajmuje tym większego znaczenia nabiera
poznawanie fauny i flory rzek, jezior, stawów
i ich otoczenia. Coraz bardziej zwracamy uwagę
na gatunki zwierząt zamieszkujące wody
i ich poznawanie, zwyczaje poszczególnych
gatunków, chce się wiedzieć coraz więcej
o przyrodzie, która otacza nas podczas
wędkowania. Wędkarstwo staje się z
czasem stylem życia. Jeśli chcemy łowić
ryby, musimy dbać o ich populację, chronić
i oszczędzać gatunki w ich sezonie ochronnym,
poważnie traktować wymiary ochronne, tępić
kłusownictwo, uczestniczyć w zarybianiu
akwenów itd.
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Andrzej Gdyk: Wędkarstwo to także sport,
rozwijanie i doskonalenie umiejętności
i zręczności w rywalizacji z innymi. Wiążą się
z tym niebywałe emocje. Jeśli ktoś uważa
że wędkarstwo to nudne siedzenie nad
nieruchomym spławikiem, jest w wielkim
błędzie. Ktoś taki powinien spróbować np.
spinningu, „przepływanki”, lub łowienia
na muchę! Ten sport uczy też uczciwego
współzawodnictwa, szacunku dla praw
przyrody, ale też pokory wobec niej.
Czy koło wędkarskie to zamknięte
środowisko czy raczej odwrotnie – wasze
związki ze społecznością są silne?
JM: Wędkarze to środowisko otwarte. Stale
i aktywnie współdziałamy z naszym całym
otoczeniem. Przede wszystkim z młodzieżą.
Szkolimy i trenujemy wspólnie. Młodzi adepci
wędkarstwa, a jest ich obecnie ok. 120, startują

Środowisko wędkarskie regularnie zarybia
akweny, dbając o równowagę i stan populacji
poszczególnych gatunków. Duża część
środków ze składek członków to budżet na
narybek i odnawianie ekosystemu. W skali
kraju Polski Związek Wędkarski przeznacza na
tę działalność setki tysięcy złotych i wiele dni
pracy swoich członków.
AG: Ale to nie wszystko. Członkowie koła
regularnie organizują sprzątanie brzegów
Sanu. Zbieramy i uprzątamy to, co pozostawili
nad wodą turyści i spacerowicze. Ostatnia
taka akcja miała miejsce 28 maja tego roku.
Zebraliśmy 8,5 m³ śmieci, butelek, opakowań
papierowych i foliowych, a brzegi naszej
rzeki w okolicach Babionki stały się czystsze.
Zachęcamy do przyłączania się i organizowania
podobnych akcji również inne środowiska!
Nie bez znaczenia w naszych działaniach jest
też aspekt promocji miasta. Reprezentujemy
Koło Jarosław. Kiedy nasi zawodnicy wygrywają
– to wygrywa Jarosław. Taki komunikat idzie
w świat. W innych ośrodkach w Polsce ale i za
granicą, w środowisku wędkarstwa sportowego
liczą się z nami i wyrażają z uznaniem,
a to znaczy że z uznaniem wymieniany jest
Jarosław.
Wiele głosów krytycznych (nie zawsze
zresztą uzasadnionych) można usłyszeć
ostatnio pod adresem myśliwych i polowań,
a wędkarstwo to też forma łowiectwa. Czy
można porównywać te formy? Czy wędkarze
to trochę jak myśliwi?
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Wędkarski

AG: Tylko pozornie, ale tak naprawdę nie
można stawiać znaku równości. Dodajmy
- myślistwo uprawiane zgodnie z prawem
i etyką to również działanie na rzecz środowiska,
przyrody i to też opieka nad zwierzętami. Ale
wędkarstwo to inna forma kontaktu z naturą.
Przede wszystkim większość wędkarzy nie
zabiera ze sobą złowionej ryby ale wypuszcza ją
z powrotem do wody. Ponadto, walka człowieka
z rybą nie jest przesądzona. Wbrew pozorom
człowiek z wędką nie ma szans większych niż
jego potencjalna zdobycz.
JM: Powiem więcej – najczęściej to wędkarz ją
przegrywa, a ryba zrywa się z haczyka i nawet jej
nie zdołamy zobaczyć. Wie to każdy, kto spędził
choć jeden dzień z wędką nad rzeką. Wędkarze
zrzeszeni, łowiący zgodnie z zasadami,
przestrzegają ponadto okresów ochronnych
– np. nie wolno łowić podczas tarła albo
bezpośrednio po nim. Nie wolno też zabierać
ryb, które nie osiągnęły minimalnego wymiaru
określonego regulaminem. Nie mówiąc o tym,
że nie wolno zabierać do domu całego połowu,
a zazwyczaj tylko kilka sztuk. Resztę nawet tych
wymiarowych wypuszcza się bez szwanku z
powrotem do wody. Być wędkarzem, to znaczy
znać, rozumieć florę i faunę wodną i dbać o jej
równowagę i zachowanie dobrostanu.

Dziękujemy za
rozmowę i życzymy
Członkom Koła
Jarosław „Miasto″
kolejnych lat pełnych
wędkarskich sukcesów
i wielu wspaniałych
chwil nad wodą!

Wędkarski Dzień Dziecka,
organizowany przez Koło PZW w
Jarosławiu cieszy się coraz większą
popularnością. W jubileuszowym
roku w wydarzeniu wzięło udział
prawie 200 zawodników
i zawodniczek.

Dzień Dziecka

Zdrowa rywalizacja, przyjazna atmosfera
i wypoczynek na świeżym powietrzu
przyciągają z roku na rok nowych uczestników,
poszerzając grono pasjonatów wędkowania.
W jubileuszowym roku, w zawodach wzięło
udział ponad 200 dzieci. Każdy uczestnik
otrzymał upominek oraz wziął udział
w loterii z atrakcyjnymi niespodziankami. Na
zawodników z najlepszymi wynikami czekały
nagrody specjalne oraz pamiątkowe medale.
Imprezie towarzyszyła doskonała pogoda oraz
rodzinna atmosfera, nie zabrakło również
poczęstunku. Wydarzenie odbyło się na terenie
akwenu wodnego Babionka, który leży poza
granicami administracyjnymi Jarosławia, jest
to teren gminy Wiązownica.
Klasyfikacja końcowa:
Chłopcy 12 -16 lat
I miejsce – Mikołaj Kruk
II miejsce – Paweł Podolak
III miejsce – Szymon Kania
Dziewczęta 12 – 16 lat
I miejsce - Julia Wąsacz
II miejsce – Zuzanna Pietluch
III miejsce - Izabela Knap
Chłopcy Zrzeszeni w PZW 12 – 16 lat
I miejsce - Mateusz Wyka
II miejsce - Paweł Szukała
III miejsce - Oliwier Dejnak
Dzieci do 11 lat
I miejsce – Julia Hołota
II miejsce - Maziarek Marcel
III miejsce - Filip Waszajło
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Coraz więcej

pomysłów
na zmiany
w mieście!
24 maja br. zakończył się nabór
projektów do budżetu obywatelskiego
na 2020 rok. Wpłynęła rekordowa
liczba 85 propozycji jarosławian co
do sposobu zagospodarowania 1
miliona złotych. Kategorii A (do 150
tys. zł) dotyczy 15 projektów (do 150
tys. zł), kategorii B (do 40 tys. zł) - 27
projektów, a kategorii C (do 10 tys.
zł) - 43 projekty. Wykaz wszystkich
propozycji dostępny jest na stronie
www.jaroslaw.pl. Do 24 sierpnia
br. trwa weryfikacja formularzy,
zaś najpóźniej 11 września ruszy
głosowanie. Dziękujemy mieszkańcom
za tak aktywny udział w zgłaszaniu
zadań.
Zakończył się I etap realizacji Budżetu
Obywatelskiego Miasta Jarosławia na 2020
rok. I już na początku padł rekord, jeśli chodzi
o liczbę zgłoszonych projektów. W ubiegłym
roku było ich 82, w tym roku jest 85. Obecnie
formularze są weryfikowane przez służby
miejskie.

- Dziękuję mieszkańcom za mobilizację
i kreatywność, czego dowodem jest, rekordowa
jak dotąd, liczba 85 propozycji złożonych do
budżetu obywatelskiego na 2020 rok. Cieszę się,
że jarosławianie chętnie biorą sprawy w swoje
ręce, chcą współdecydować o budżecie, dzielą
się swoimi pomysłami na pozytywne zmiany w
mieście. Obecnie prowadzona jest weryfikacja
formularzy. Nawet jeżeli zadanie będzie
wymagało modyfikacji czy doprecyzowania
kosztów, to będziemy robili wszystko, by
jak
najpełniej
sprostać
oczekiwaniom
wnioskodawców - powiedział burmistrz
Waldemar Paluch.
Do 27 sierpnia br. na stronie www.jaroslaw.
pl, w zakładce poświęconej BO 2020 zostanie
opublikowana lista projektów dopuszczonych
do głosowania oraz projektów odrzuconych.

HARMONOGRAM
obejmuje również:
• Składanie odwołań dot. projektów

niedopuszczonych do głosowania - do 3.09.2019

• Rozpatrzenie odwołań - do 10.09.2019
• Ogłoszenie ostatecznych list projektów
- do 11.09.2019

• Głosowanie - do 6.10.2019
• Ogłoszenie wyników - do 18.10.2019
WAŻNE! w głosowaniu będą mogli brać udział
wszyscy mieszkańcy Jarosławia, bez ograniczeń
wiekowych. Wyniki głosowania poznamy
do 18 października br.
Więcej informacji w zakładce
Budżet Obywatelski Miasta Jarosławia
na www.jaroslaw.pl

Posiadasz Kartę Dużej Rodziny?
Zapłacisz 50% mniej za odpady
Karta Dużej Rodziny to system zniżek dla rodzin wielodzietnych, który pozwala sporo
zaoszczędzić w codziennym życiu m.in. podczas zakupów, w wielu instytucjach kultury,
obiektach turystycznych czy centrach rozrywki. Ale nie tylko. Przypominamy, że mieszkańcy
Jarosławia – posiadacze KDR (ogólnopolskiej) mogą również korzystać z 50-procentowej ulgi
w opłatach za odbiór odpadów komunalnych.
Aby skorzystać z 50-procentowej ulgi w opłatach
za odpady wystarczyć złożyć deklarację
w Urzędzie Miasta Jarosławia, Rynek 1, kancelaria ogólna, pok. 2, parter. Wzór dokumentu dostępny jest poniżej w załączniku lub
w zakładce gospodarka odpadami komunalnymi. Ważne! - warunkiem przyjęcia deklaracji
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jest okazanie Karty Dużej Rodziny.
Niższa stawka obowiązuje od 1 dnia
miesiąca, w którym złożymy deklarację.
Więcej informacji udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Mieniem Komunalnym i Ochrony Środowiska, tel. 16 624 87 89.
Osoby zainteresowane wyrobieniem Karty

Dużej Rodziny zapraszamy do Miejskiego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Jarosławiu,
ul. Słowackiego 34, tel. 16 624 89 20.
Szczegóły oraz wzór wniosku dostępne są na:
www.jaroslaw.naszops.pl oraz www.gov.pl.
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Radni jednogłośnie
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udzielili burmistrzowi absolutorium
Burmistrz Waldemar Paluch
otrzymał od Rady Miasta Jarosławia
jednomyślne absolutorium podczas
sesji zwołanej na 27 czerwca br.
Zanim jednak nastąpił ów bardzo
ważny moment, włodarz przedstawił
„Raport o stanie Gminy Miejskiej
Jarosław za 2018 rok”.
Dokument to swoiste novum w zakresie
okresowych
podsumowań
działalności
samorządu. Idea powstania raportu zakładała
m.in. żywą debatę nad jego treścią, w której
mogą brać udział nie tylko radni, ale również
mieszkańcy miasta. Ostatecznie pytania
odnoszące się do rozległej treści opracowania
za 2018 rok zadawali tylko radni. W efekcie
najpierw większością głosów podjęto uchwałę
w sprawie udzielenia burmistrzowi wotum
zaufania, a następnie jednomyślnie udzielono
włodarzowi absolutorium.
- Rada Miasta Jarosławia udzieliła mi
absolutorium z wykonania budżetu za 2018
rok. To wydarzenie szczególnie ważne i miłe
dla mnie, ponieważ miało miejsce po raz
pierwszy w mojej karierze jako burmistrza

i to zgodnym głosem całej Rady, co rzadko się
spotyka. Tak zdecydowane stanowisko Rady
Miasta przyjmuję jako wyraz uznania dla pracy
wykonanej w poprzednim roku tak przeze mnie,
jak i przez wszystkich moich współpracowników
z urzędu miasta oraz miejskich jednostek
organizacyjnych, a także partnerów wspólnych
działań reprezentujących Rady Dzielnic,
organizacje pozarządowe, różne środowiska
społeczne czy wreszcie rzesze mieszkańców
Jarosławia. To nasz wielki wspólny sukces!

E-urząd pomocny
w załatwieniu wielu spraw!

■
■
■

Serdecznie dziękuję moim współpracownikom
i partnerom za wkład we wspólne zmienianie
naszego miasta i proszę o dalszy aktywny udział
w tym procesie, bo wciąż dużo jest do zrobienia.
To co się udało, było możliwe z pewnością dzięki
Wam! Dziękuję też nowej Radzie Miasta za
wzniesienie się ponad podziałami partyjnymi
i merytoryczny wkład w rozwój miasta. Liczę na
dalszą dobrą współpracę w interesie Jarosławia
i jego mieszkańców - podsumował burmistrz.

Aby skorzystać z możliwości
oferowanych przez system dostępny
pod adresem eurzadjaroslaw.pl
można się zarejestrować lub wysłać
zgłoszenie bez konieczności
zakładania konta.
Zakładając konto i logując się zyskujemy podgląd
swoich zobowiązań np. podatkowych, a klienci
banków oferujących usługę KIR Paybynet mogą
wykorzystać ten rodzaj płatności.
Mobilną wersję aplikacji można pobrać na
telefon z play.google.com (link https://bit.
ly/2G2wqWr ). Aby wysłać zgłoszenie z aplikacji
mobilnej należy się jednak zarejestrować.
Logując się na eurzadjaroslaw.pl w zakładce
„Twoje konto” widnieje funkcjonalność „Ustaw
PIN do aplikacji mobilnej”. Aby powiązać
aplikację mobilną np. wpisujemy w telefonie
ustalony wcześniej w aplikacji PIN i PESEL
i już możemy wysyłać urzędowi zgłoszenia.
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W Jarosławiu stawiamy na rozwój
kompetencji kluczowych
- Z przeprowadzonych przeze mnie
diagnoz wynika, że nauczyciele w
naszych szkołach i przedszkolach
potrzebują przede wszystkim
wsparcia w zakresie rozwoju
kompetencji informatycznych.
Podczas szkoleń uczą się
stosowania nowoczesnych metod
i technik nauczania, efektywnego
gospodarowania czasem, czy radzenia
sobie w sytuacjach stresu – wyjaśnia
Renata Chlebowska, która każdego
roku szkoli grono pedagogiczne w
placówkach podległych miastu.
Prowadzenie szkoleń ułatwia, a zarazem
uzasadnia fakt, że obecnie szkoły są
już wyposażone w nowoczesny sprzęt
komputerowy oraz tablice interaktywne. Dzięki
temu zajęcia mogą mieć charakter nie tylko
teoretyczny, ale również warsztatowy.
- Praca w zakresie kompetencji kluczowych
pomaga uczniowi w jego osobistym rozwoju,
daje poczucie przekonania o własnej wartości,
pozwala poznać własny styl uczenia się,
zapamiętywania. Stosowanie przez nauczycieli
aktywnych metod nauczania sprawia, że lekcje
są ciekawe, a uczeń łatwiej przyswaja użyteczną
wiedzę – dodaje Renata Chlebowska.
W dobie wzrostu gospodarczego i szybkiego
rozwoju wszelkich technologii opanowanie

kompetencji kluczowych jest niezbędne,
ponieważ stanowią one fundament procesu
uczenia się przez całe życie. Wymagania
państwa stawiane oświacie, cele kształcenia i
wychowania, a także podstawa programowa
znajdują pełne odzwierciedlenie w sposobie
realizacji przez nauczycieli zadań dotyczących
kompetencji kluczowych.
Przypomnijmy, iż zalecenia Parlamentu
Europejskiego i Rady Europy z 18 grudnia
2006r. wskazują 8 kompetencji kluczowych:
■ porozumiewanie się w języku ojczystym,
■ porozumiewanie się w językach obcych,
■ kompetencje matematyczne i podstawowe
kompetencje naukowo-techniczne,
■ kompetencje informatyczne,

■ umiejętność uczenia się,
■ kompetencje społeczno-obywatelskie,
■ inicjatywność i przedsiębiorczość,
■ świadomość i ekspresja kulturalna.

Określone przez Parlament Europejski
kompetencje kluczowe są jednakowo ważne
i żadna z wymienionych powyżej nie jest mniej
ważna lub pomijana w oświacie. Wszystkie one
składają się na konieczny zestaw umiejętności
człowieka XXI wieku.
Wiedza uzyskana przez nauczycieli podczas
szkoleń przede wszystkim pomaga w pracy
dydaktycznej, gdyż dotyczy tak ważnych
zagadnień, jak chociażby style uczenia się,
czy kształtowanie samodzielności ucznia
w procesie zdobywania wiedzy.

Estetyka i porządkowanie cmentarzy
Cmentarz jest świętym miejscem grzebania i spoczynku
osób zmarłych, modlitwy, zadumy nad życiem i wiecznością,
dlatego otaczamy go szczególną opieką. Obowiązkiem
wszystkich, którzy tak traktują nekropolie, jest również
troska o czystość i dbanie o ich estetykę.

Zakład Pogrzebowy
i Administracji Cmentarzy
ul. Cmentarna 1
37-500 Jarosław

Jarosławskimi cmentarzami opiekuje się Przedsiębiorstwo
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jarosławiu
Sp. z o.o. - Zakład Pogrzebowy i Administracji Cmentarzy
Komunalnych. Pamietajmy jednak, że nie tylko służby mają
określone ustawowo obowiązki.
Za pielęgnację grobów czy grobowców i przestrzeni
bezpośrednio przyległych do nich odpowiadają osoby
opiekujące się tymi obiektami.
Porządkowanie i utrzymywanie w czystości pozostałych
powierzchni cmentarzy tj. alejek, przejść między rzędami,
powierzchni niezagospodarowanych i komunikacji
ogólnej (parkingi i miejsca postojowe) należy do służb
komunalnych.
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tel. 16 621 55 63
e-mail: pogrzebowy@
pgkimjaroslaw.pl
Biuro Zarządu
Cmentarzy
Komunalnych
czynne w dni robocze
godz. 7.00-15.00

25 cm

25 cm

25 cm
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Skupieni wokół wyjątkowego
dominikanina
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Od 14 lat naszemu miastu patronuje
bł. o. Michał Czartoryski OP. Co roku,
podczas miejskich uroczystości
Jarosław upamiętnia dominikanina
pochodzącego z Pełkiń k. Jarosławia.
8 czerwca br. wspomnienie patrona,
przypadające w 75. rocznicę
jego śmierci, zostało połączone
z wręczeniem aktu nadania
honorowego obywatelstwa miasta
Pani Władysławie Kondrackiej.
Muzycznym zwieńczeniem
wydarzenia był koncert przed
klasztorem oo. dominikanów
zespołu Exodus 15.

Za nami obchody Dnia Patrona Miasta
Jarosławia bł. o. Michała Czartoryskiego OP.
8 czerwca br. uroczystości rozpoczęły się
w bazylice oo. dominikanów od wspomnień
rodzinnych Barbary Czartoryskiej. Bratanica o.
Michała przybliżyła atmosferę domu, w którym
wzrastał dominikanin. Podkreśliła, że zarówno
Jarosław jak i Pełkinie były dla rodziny zawsze
miejscem mitycznym.
Po spotkaniu została odprawiona msza św.
koncelebrowana
pod
przewodnictwem
i z homilią o. Pawła Kozackiego - Prowincjała
Polskiej Prowincji Dominikanów w Polsce.
Oprawę muzyczną przygotowała schola
dominikańska.
- Zadziwiło mnie w biografii o. Michała ile
on wkładał wysiłku w swój wzrost duchowy.
Najpierw kształtowany przez swoich rodziców,
wychowawców, potem podejmujący coraz
bardziej samodzielny wysiłek (...) w seminarium,
w zakonie. To był niesamowity człowiek w takim
codziennym, zwykłym wysiłku. (...) i to jest też
dla nas jakieś wezwanie. Oczywiście w tym co
możliwe podejmujmy zwyczajne, rzetelne wysiłki.
Pracujmy dla dobra swojego, dla dobra innych,
naszego miasta, Ojczyzny - mówił prowincjał.
Wyjątkowym i wzruszającym momentem
obchodów Dnia Patrona było wręczenie
statuetki oraz aktu nadania Honorowego
Obywatelstwa Miasta Jarosławia Pani
Władysławie
Kondrackiej
94-letniej
jarosławiance, która w czasie II wojny
światowej pełniła służbę w naziemnej obsłudze
RAF (Royal Airforce - królewskich siłach
powietrznych Wielkiej Brytanii), zwanej WAFFkami. Wcześniejsze lata wojny spędziła na
zesłaniu na Syberii, a później na długim szlaku
przez ZSRR, Iran, Pakistan i Afrykę Wschodnią

Wykład Barbary Czartoryskiej.

Koncert zespołu Exodus 15.

Wręczenie aktu nadania Honorowego Obywatelstwa Miasta Jarosławia Pani Władysławie Kondrackiej.

do Wielkiej Brytanii, gdzie wniosła swój udział
do zwycięstwa nad hitlerowskimi Niemcami.
W 1991 r. została odznaczona za swoje
zasługi Krzyżem Czynu Bojowego Polskich Sił
Zbrojnych Na Zachodzie.
Podczas uroczystości Pani Władysławie
towarzyszył syn Ryszard, a także Panie Krystyna
Franczak i Maria Panenka - wnuczki płk.
Tadeusza Danilewicza i zarazem propagatorki
historii Jarosławia oraz wiele życzliwych osób.
Słowa podziękowania za zwrócenie uwagi
na ciekawą biografię sędziwej jarosławianki
burmistrz Waldemar Paluch skierował zarówno
do obecnych gości, jak i tych, którzy nie mogli
przybyć - Małgorzaty Tomas-Zgody oraz
Artura Tutki dzielących się swoją wiedzą m.in.

na profilu FB „Historia i zagadki Jarosławia
i okolic".
Potwierdzenie nadania tytułu „W uznaniu dla
bohaterskich dokonań i niezłomnej postawy
w duchu patriotyzmu i miłości do Ojczyzny"
wręczył W. Kondrackiej wiceprzewodniczący
Rady Miasta Wiesław Strzępek, natomiast
statuetkę z wizerunkiem naszego patrona,
wiceprzewodnicząca RM Agnieszka Wywrót.
Formę rzeźbiarską statuetki, autorstwa
Stanisława Lenara, honorowi obywatele
otrzymują od końca 2016 roku. Podczas
tegorocznych obchodów Dnia Patrona Miasta
został wręczony czwarty jej egzemplarz.
Na zakończenie wspólnego świętowania,
na scenie przed bazyliką oo. dominikanów
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mogliśmy zaśpiewać i modlić się razem
z zespołem Exodus 15. Podziękowaniem dla
naszych muzycznych gości był wręczony przez
burmistrza miasta upominek z wizerunkiem
o. Michała. Reprodukcja muralu odsłoniętego
w ubiegłym roku na kamienicy przy ul. Jana
Pawła II 32 trafiła również do prowincjała
o. Pawła Kozackiego.
Organizatorzy: Przewodniczący Rady Miasta
Jarosławia, Burmistrz Miasta Jarosławia.
Współorganizator: Klasztor OO. Dominikanów
w Jarosławiu, Centrum Kultury i Promocji
w Jarosławiu, Jarosławski Ośrodek Kultury
i Sztuki. Patroni medialni: Ekspres Jarosławski,
Gazeta Jarosławska, Życie Podkarpackie, Nasze
Miasto Jarosław, Tygodnik Katolicki Niedziela
Przemyska, Polskie Radio Rzeszów, Radio
Via - Katolickie Radio Rzeszów, Rozgłośnia
Archidiecezji Przemyskiej Radio FARA, POD24,
TwojaTV Lokalna Telewizja Grupa Medialna
Info.

PODZIĘKOWANIE
w imieniu mamy Władysławy Kondrackiej
pragnę złożyć gorące podziękowanie Panu
Burmistrzowi, Panu Przewodniczącemu Rady
Miasta, Państwu Wiceprzewodniczącym, Paniom
i Panom Radnym miasta Jarosławia za nadanie
mamie tytułu Honorowego Obywatela Miasta
Jarosław. Mama powiedziała:
Z wielką wdzięcznością i wzruszeniem
przyjmuję to wyróżnienie. Uważam, że

niczego wielkiego nie dokonałam i można by
właściwie zapytać, dlaczego spotkał mnie
taki zaszczyt.
Dziękuję tym, których serca są przepojone
wrażliwością i którym nie są obojętne
historie osób rozproszonych po wszystkich
zakątkach świata, ciężko doświadczonych
przez wojenne zawieruchy. Los dla wielu z
tych ludzi nie był łaskawy, jak dla mnie. Ich
kości spoczywają gdzieś w zapomnianych
miejscach, gdzie nie ma komu uklęknąć i
zapalić świeczkę. Chciałabym, aby nadanie
mi tytułu Honorowego Obywatela Miasta

WSPOMNIENIE

było potraktowane jako dowód pamięci także
o nich. Ja, pomimo wieloletniej tułaczki po
3 kontynentach, setek dni przepełnionych
niepewnością i ogólnie niełatwego życia,
uważam, że miałam szczęście - dożyłam 94
lat, w Jarosławiu, gdzie mieszkam od 1947 r.,
jest mój dom, tu jest moja rodzina, kocham to
miasto.
Słowa mamy są bardzo ważne, dlatego starałem
się dobrze je zapamiętać i dokładnie przekazać.
Jeszcze raz, w imieniu mamy, moim, całej rodziny
oraz przyjaciół i licznych znajomych, serdecznie
dziękuję - syn Ryszard Kondracki.

Żołnierz, działacz, społecznik.
Major Zdzisław Niemczycki – jarosławianin
Historię tworzą nie tylko ludzie
zasłużeni dla całego narodu i
państwa, ale także osoby, które
przez swoje czyny i postawy życiowe
zapisały się w dziejach określonej
miejscowości czy regionu, a ich
dzieje pozostają w pamięci ludzi
tam żyjących. Taką osobą był bez
wątpienia mjr Zdzisław Niemczycki,
oddany całym sercem i całym sobą
służbie dla Ojczyzny, naszego miasta
i jego mieszkańców. Jesteśmy
przekonani, że postać Majora jest
warta upamiętnienia jako przykład
osoby wnoszącej znaczący wkład w
historię naszego miasta i budującej
tym samym zrąb tożsamości każdego
współczesnego jarosławianina.
Zdzisław Niemczycki, syn Władysława, urodził
się 15 października 1930 r. w Rokietnicy. Zdobył
wykształcenie średnie ogólne w 1951 r., a
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następnie ukończył roczne studium prawnicze
w 1962 r. Zasadniczą służbę wojskową odbywał
od 1951 do 1953 r. w Częstochowie, następnie
w 1954 r. rozpoczął naukę w Szkole Oficerów
Rezerwy w Zambrowie. W 1958 r. został
awansowany do stopnia podporucznika,
a 9 lat później - porucznika. Kolejne awanse
- na stopień kapitana - otrzymał w 1972 r.,
a majora - w 1978 r.
Oprócz służby w Ludowym Wojsku Polskim,
Zdzisław Niemczycki poświęcał się działalności
społecznej. Był szefem Klubu Oficerów Rezerwy
przy Wojskowym Ośrodku Kultury, ponadto
pracował społecznie w Lidze Obrony Kraju.
W latach 1963-2012 zajmował się aktywnie
patriotycznym
wychowaniem
młodzieży
szkolnej i żołnierzy.
W 1976 r., podczas kolejnej Spartakiady
Sportów Obronnych z udziałem Wiceministra
Oświaty gen. Zygmunta Huszczy, Zdzisław
Niemczycki otrzymał z rąk generała medal
Komisji Edukacji Narodowej. W 1992 r.,
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wspólnie z Gminą Pawłosiów, Niemczycki
zorganizował uczczenie pamięci generała
Jana Wiktora Jarosza-Kamionki na cmentarzu
w Wierzbnej koło Jarosławia oraz w miejscowej
szkole w 40 rocznicę jego śmierci. Generał
mieszkał bowiem na emeryturze w Wierzbnej
i tam też zmarł. Na pogrzebie generała
w 1952 r. nie było przedstawicieli wojska, stąd
uroczystości zostały powtórzone w 2008 r.,
w rocznicę odzyskania niepodległości. Tym
razem odbyły się one z udziałem Dowódcy
Garnizonu Jarosław, jako że generał Jan Wiktor
Jarosz-Kamionka był pierwszym dowódcą
Garnizonu Jarosław w 1918 r. Zdzisław
Niemczycki, jako bodaj najlepszy znawca
Garnizonu Jarosław, był regularnym gościem
spotkań z młodzieżą w szkołach i poza nimi,
gdzie dzielił się swoją wiedzą na tematy
historyczne.
Wielkim osiągnięciem w skali regionalnej, na
terenie czterech powiatów, jest organizowany z
inicjatywy Zdzisława Niemczyckiego, coroczny
konkurs historyczny dla młodzieży pod nazwą
„Zlot Gwiaździsty”. Inspiracją było podobne
wydarzenie organizowane w rocznicę bitwy
pod Kockiem w 1939 r. Tę inicjatywę przejął

następnie Zarząd Stowarzyszenia Miłośników
Jarosławia, który obecnie organizuje konkurs
razem z Burmistrzem Miasta Jarosławia,
Instytutem Pamięci Narodowej w Rzeszowie,
Centrum
Kulturalnym
w
Przemyślu,
Garnizonem Jarosławskim oraz Fundacją
im. H i T. Zielińskich w Jarosławiu. Tematyka
konkursów dotyczy głównie okresu drugiej
wojny światowej. Młodzież opisuje m.in. losy
swoich przodków na podstawie ich osobistych
relacji i dokumentów. Prace są oceniane
w trzech kategoriach, tj. szkół podstawowych,
gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Zdzisław
Niemczycki jako człowiek niezwykle aktywny
i zaangażowany w liczne inicjatywy publiczne,
w 2002 r. był też fundatorem masztu pod
flagę państwową przed pomnikiem na terenie
Jarosławskiego Opactwa. Współpracował
z grupą rekonstrukcji historycznej 24.
Jarosławskiej Dywizji Piechoty służąc swoją
wiedzą i doświadczeniem wojskowym.
Nie sposób pominąć też wieloletniego,
aktywnego udziału Zdzisława Niemczyckiego
w upamiętnieniu śmierci dwóch polskich
pilotów bombowca „Łoś”, zestrzelonych przez
hitlerowców 11 września 1939 r. nad wsią

Pawłosiów, a pochowanych we wsi Maleniska.
Pierwszy pomnik postawiono pilotom na
cmentarzu w 1959 r. i odnowiono w 1980 r.
W tym miejscu, corocznie w dniu 11 września,
organizowane jest Gminne Święto Pamięci
Narodowej z udziałem kompanii honorowej
wojska, służb mundurowych, kombatantów
i członków rodzin poległych pilotów.
Podczas uroczystości, samolot z Aeroklubu
Rzeszowskiego zrzuca wiązanki kwiatów. Na
cześć pilotów, pobliską ulicę w Jarosławiu
nazwano ulicą Lotników. W tym dniu, przy
ognisku, organizowana jest wieczornica
z
udziałem
kombatantów,
sybiraków
i młodzieży. Zdzisław Niemczycki za swoje
zaangażowanie i pracę społeczną otrzymał
kilkanaście medali i wyróżnień w tym:
Honorową Odznakę Przyjaciół – 1980 r.; Złoty
Krzyż Zasługi – 1984 r.; Honorową Nagrodę
Burmistrza „Jarosław 1998” – w dziedzinie
aktywności społecznej; Srebrny Medal „Za
zasługi dla LOK” – 1981 r.; Złoty Medal „Za
zasługi dla obronności Kraju” – 2001 r.
Tadeusz Słowik
Prezes Stowarzyszenia Miłośników Jarosławia

Zmiany w organizacji pracy urzędu miasta

W strukturze urzędu pojawiły się dwa nowe wydziały: działające od 1 maja Biuro Pozyskiwania Funduszy (BPF),
którym kieruje dyrektor Edyta Pytko oraz działający od 5 lipca Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Mieniem
Komunalnym i Ochrony Środowiska (GKN), na czele którego stanęła dyrektor Grażyna Strzelec. Zmiany mają
usprawnić realizację zadań przypisanych ww. komórkom organizacyjnym.
Więcej informacji na temat
zakresu zadań wydziałów
znajduje się na

www.jaroslaw.pl
oraz

bip.jaroslaw.um.gov.pl
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Letnie ukwiecenie ozdobą miasta
L e t n i e

u k w i e c e n i e

o z d o b ą

m i a s t a

Pelargonia wielkokwiatowa,
petunia, begonia, wilec, komarnica
czy trawa rozplenica, to m.in.
gatunki roślin, które tworzą obecnie
letnie ukwiecenie naszego miasta.
Kolorowe kompozycje z ponad 4
tysięcy sztuk sadzonek, pojawiły
się w ramach zmiany nasadzeń na
skwerach, placach czy klombach
miejskich. Nasadzeń dokonało
Jarosławskie Przedsiębiorstwo
Komunalne Sp. z o.o. Spółka
odpowiada też za pielęgnację roślin.
Na placach, skwerach, klombach i innych
miejskich terenach zielonych Jarosławskie
Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.
wykonało letnie ukwiecenie. Kwitnące rośliny
już od pierwszych wiosennych dni są kolorową
ozdobą naszego miasta. W późniejszych
miesiącach, bratki czy pierwiosnki zastępują
m.in. pelargonie, begonie i petunie. Barwne
kompozycje z begonii w kilku kolorach
obecnie są efektowną ozdobą na rogu ul.
Lubelskiej i Opolskiej, 3 Maja i Tarnowskiego,
Poniatowskiego i 3 Maja, Kraszewskiego
i Pełkińskiej oraz na Placu Mickiewicza.
Tradycyjnie nasadzenia zostały wykonane
w gazonach i wiszących donicach.
Od kilku lat na skrzyżowaniu ulic Jana Pawła
II i Słowackiego sprawdzają się kompozycje
z berberysów, tawuł, cisów kolumnowych,
świerka białego oraz buka jako dominanty.

Kompozycje te są uzupełniane co roku kwiatami
sezonowymi.
Dodatkowo
przechodniów
cieszą kompozycje z dwubarwnej petunii,
limonkowego wilca oraz pelargonii w stożkach
ustawionych w obrębie rynku oraz w wiszących
donicach. Kwiaty pojawiają się też przy Bramie
Krakowskiej oraz w ośmiu pojemnikach
przy Ratuszu, które pełnią funkcję ogrodów
deszczowych. W tym roku dodatkowo została
ustawiona efektowna donica przed głównym
wejściem do Parku Miejskiego im. Bohaterów
Monte Cassino, która zarówno gabarytami,
jak i kolorem oraz nasadzeniami przyciąga
uwagę przechodniów. Warto przypomnieć,
że od 3 lat w sezonowych nasadzeniach biorą
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udział również dzielnice zgłoszone do konkursu
na „Kwitnącą Dzielnicę". W tegorocznej
edycji z otrzymanych sadzonek sześć dzielnic
wykonało własne kompozycje na wybranych,
dostępnych miejskich terenach. Dzięki temu
ukwieconych miejsc w Jarosławiu jest jeszcze
więcej. Zwycięzcę konkursu, którym została
Dzienica nr 7 poznaliśmy 29 czerwca, podczas
Dni Jarosławia. Za miejskie nasadzenia oraz
pielęgnację roślin odpowiada Jarosławskie
Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. W
okresie nasilonych upałów rośliny wymagają
szczególnej opieki. Do ich podlewania
wykonywanego co drugi dzień pracownicy
potrzebują ok. 20 tysięcy litrów wody.

K a l e j d o s k o p j a r o s ł aw s k i
marzec-kwiecień 2019
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WSPOMNIENIE

Wystawa ,,Atest 70 prezentuje”, fot. Czesław Dziaduś

Nierozłączny ze swoim aparatem, fot. Beata Sroka

Czesiek już na Niebieskim Plenerze
Wczesnym popołudniem 14 czerwca
br. na Starym Cmentarzu liczne grono
przyjaciół i znajomych pożegnało
śp. Czesława Dziadusia, znanego
jarosławskiego fotografika.
Tak, ten skromny Czesiek był znany, chociaż
osobiście, w odróżnieniu od innych artystów,
nie umiał się przebijać ze swoją twórczością.
Pasja fotografowania towarzyszyła mu
od lat młodzieńczych, kiedy założył Kółko
Fotograficzne ,,Pryzmat” w Klubie „Dedal”
przy Spółdzielni Mieszkaniowej w Jarosławiu.
Ta pasja stała się dla niego jakby wartością
samą w sobie, niemal absolutną. Robienie
zdjęć sprawiało mu naturalną przyjemność
i satysfakcję, większą niż późniejsze ich
eksponowanie.
Tymczasem jakby za zrządzeniem Opatrzności
właśnie w dniu pogrzebu, późnym popołudniem
w Małej Galerii JOKiS, miał miejsce (zaplanowany
wcześniej) wernisaż wystawy z cyklu ,,ATEST
70 prezentuje”, również z fotografiami Cześka,
które przekazał niedługo przed swą nagłą
śmiercią. Oczywiście organizatorzy Jemu
zadedykowali tę ekspozycję. ATEST stanowił
bowiem punkt kulminacyjny działalności
fotograficznej Czesława Dziadusia.
Przez 15 lat był on bowiem członkiem Klubu
Fotograficznego „Atest 70”, działającego
w Miejskim Ośrodku Kultury (obecnie JOKiS),
a później jednym z założycieli Jarosławskiego
Towarzystwa
Fotograficznego.
Przez
pewien czas - w latach 80. tych ub. wieku pełnił niezwykle ważną funkcję komisarza
ogólnopolskiego konkursu fotograficznego
„Tylko Jedno Zdjęcie”, zainicjowanego
przez Klub „Atest 70". Pracując w Miejskim
Ośrodku Kultury jako instruktor fotografii,

był współorganizatorem i uczestnikiem wielu
różnych konferencji i plenerów fotograficznych
(m.in. z udziałem wybitnych polskich
fotografików Jerzego Buszy i Wojciecha
Tuszko). Podobną aktywność wykazywał w JFT
„Atest 2000".
W trakcie tych imprez, jak i zebrań fotografików
– jak podkreśla Krzysztof Peszko - zawsze
jednak znajdował czas, żeby wspierać radą
młodych adeptów fotografii, rozpoczynających
swoją artystyczną przygodę z obiektywem.
Wziął udział w kilkudziesięciu wystawach
zbiorowych i kilkunastu indywidualnych. Był
laureatem wielu konkursów fotograficznych.
Na swoich zdjęciach prezentował głównie
piękno naszego miasta. Był członkiem Związku
Artystów Fotografików Rzeczpospolitej Polskiej
i otrzymał tytuł Artysty Fotografika. Wchodził
- co ciekawe - w skład Komisji Fotografii
Krajoznawczej przy Zarządzie Oddziału PTTK

Ziemi Elbląskiej. W 2002 roku został laureatem
„Jarosława” - Honorowej Nagrody Burmistrza
Jarosławia. Wniósł niewątpliwy wkład w rozwój
fotografii w naszym regionie.
Pierwszą wystawę pt. „Uroki Jarosławia” – jak
wspomina red. Henryk Grymuza – pokazał
w Klubie „Dedal” przy jarosławskiej Spółdzielni
Mieszkaniowej. Warto zauważyć, że fotografie
artysty podziwiano w Rzeszowie, Krakowie,
Przeworsku, a przede wszystkim na wystawie
w Centrum Kopernikańskim w Chicago oraz
w Nowym Jorku („Cztery pory roku według
Dziadusia”, POD24).
Prywatnie był człowiekiem niewątpliwie
towarzyskim, jakkolwiek nie narzucał się
nikomu. Kiedy jednak na ulicy trafił na kogoś,
kto chciał sobie z nim po prostu pogadać, to
długo nie mogli się rozstać. Przechodnie mieli
więc często okazję widzieć Cześka, stojącego
obok swego roweru, razem z aktualnym
rozmówcą i wyraźnie już zniecierpliwionym
psem Rockim... Kiedy zaś wędrował piechotą
i bez psa, a spotkał przyjaciół, to rozmowy
trwały jeszcze dłużej, bo dla przyjaciół Czesiek
miał otwarte zarówno serce jak i kieszeń, choć
sam nie posiadał zbyt wiele. Nie liczył czasu
na utrzymywanie bezinteresownych więzi
z bliźnimi, nie kalkululował ile i komu opłacało
się go poświęcić.
Śp. Czesława Dziadusia nazywali „Tropicielem
Zachodów Słońca”. Słońce, zanim zaszło w
ten piękny, pogodny dzień 14 czerwca, długo
opromieniało Jego pokryty kwiatami grób,
przebijając się przez zielone korony drzew.
Do grona zasłużonych członków „Atestu”,
którzy odeszli wcześniej na Ostatni Plener:
Jana Antoniego Gruntowicza, Kazimierza Króla,
Jan Aaba, Leszka Starzaka i Tadeusza Jamroza,
dołączyła jeszcze jedna zacna osoba. Będzie jej
nam, tak jej jak i pozostałych kolegów, bardzo
brakować.
Andrzej Zgryźniak
Jarosławski Ośrodek Kultury i Sztuki

Klub Fotograficzny ATEST 70 (od lewej): Krzysztof Peszko, Antoni Duda, Wacław Żak, śp. Cz. Dziaduś, śp. Leszek
Starzak i Krzysztof Zięba, fot. Krzysztof Zięba.
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Co słychać w Dzielnicach?

» INWESTYCJE

Obecnie na terenie Dzielnic nr 1, 2, 5, 6 i 7 realizowane są poniższe zadania. Stan na 9 lipca 2019 r.

Dzielnica nr 1
Holistyczna rewitalizacja na terenie
MOF Jarosław – Przeworsk – inwestycja
swoim zakresem obejmie południową
i zachodnią część płyty Rynku, z wyłączeniem
Placu Św. Michała, według harmonogramu
dofinasowania przewidywany termin
rozpoczęcia robót to sierpień 2019 r.

Termomodernizacja budynku
Rynek 1 – zakresem objęto uszczelnienie
oraz docieplenie poszycia dachowego
a także modernizację instalacji elektrycznej
znajdującej się na poddaszu, aktualnie trwają
już prace budowlane.

Zakup i montaż toalety wolnostojącej
- wszczęta jest procedura przetargowa na
opracowanie projektu toalety, z planowanym
usytuowaniem w okolicach Starego Miasta.

Utworzenie bulwarów nad rzeką San
– trwają ostatnie uzgodnienia dokumentacji
projektowej, według opracowanej wcześniej
koncepcji zagospodarowania (m. in. boiska,
molo, miejsca do grillowania, ścieżki pieszojezdne, parking, budynek administracyjny wraz
z zapleczem sanitarnym, amfiteatr).

Modernizacja fontanny w parku
im. Czesławy Puzon ps. „Baśka”
– w ramach modernizacji wykonana zostanie
nowa komora wraz z cały systemem zasilania
fontanny, w chwili obecnej projekt techniczny
jest w trakcie opracowywania.

Dzielnica nr 2
Budowa stadionu miejskiego przy
ul. Piekarskiej – trwają prace budowlane,
obejmujące wykonanie pełnowymiarowej
bieżni o nawierzchni poliuretanowej, boiska
piłkarskiego o sztucznej nawierzchni trawiastej
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wraz z całym systemem odwodnieniowym,
inwestycja realizowana w ramach
dofinasowania z MSiT.

dodatkowych urządzeń zabawowych na placu
zabaw, trwa procedura przetargowa na roboty
budowlane.

Dzielnica nr 5

Plac zabaw na os. Pułaskiego – plac

Przebudowa dachu w Szkole
Podstawowej nr 2 – inwestycja obejmuje
opracowanie dokumentacji technicznej
dotyczącej wymiany poszycia dachowego
wraz z konstrukcją nośną dachu, docieplenie
poddasza, zapewnienie komunikacji
z ostatnią kondygnacją oraz wykonanie klap
oddymiających - trwa wyłonienie wykonawcy
drogą przetargową.

Projekt boiska przy Szkole
Podstawowej nr 2 – w ramach zamierzenia
inwestycyjnego wykonana zostanie
dokumentacja projektowa, a w późniejszym
czasie przeprowadzenie prac związanych z
budową boiska całorocznego przykrytego
halą pneumatyczną. W chwili obecnej
trwa określanie zakresu rzeczowego oraz
przygotowywanie dokumentacji potrzebnej
do wszczęcia postępowania przetargowego.

Czytelnia na świeżym powietrzu przy
Miejskiej Bibliotece Publicznej w
ramach budżetu obywatelskiego – w
ramach zadania zagospodarowany zostanie
teren zielony przy MBP na potrzeby czytelni,
inwestycja jest w trakcie określania zakresu
rzeczowego oraz przygotowania dokumentów
dla wszczęcia postępowania przetargowego.

Przebudowa parkingu, ogrodzenia
i chodników w Przedszkolu nr 9
– zakres obejmuje wykonanie docieplenia
fundamentów budynku przedszkola,
przebudowanie dojścia do przedszkola oraz
parkingu, a także wymianę starych i dołożenie

zabaw ma zostać doposażony w nowe
urządzenia, trwa opracowywanie dokumentacji
technicznej.

Dzielnica nr 6
Budowa cmentarza komunalnego
przy ul. Szczytniańskiej – zakres
przedsięwzięcia obejmuje ogrodzenie
tymczasowe, utwardzenie terenu, ocieplenie
i otynkowanie muru oporowego, wykonanie
nasadzeń roślin i drzew oraz budowa pierwszej
części parkingów.

Budowa ogrodzenia nowego
cmentarza – zadanie obejmuje wykonanie
nowego ogrodzenia wzdłuż ul. Krakowskiej
na całej długości cmentarza, wykonane mają
zostać nowe słupki i przęsła ogrodzeniowe,
a także nowe bramy wjazdowe, roboty
budowlane są w trakcie realizacji.

Dzielnica nr 7
Zagospodarowanie ogrodu przy
budynku Senior + w ramach budżetu
obywatelskiego – zadanie obejmuje
wykonanie alejki z kostki brukowej, altany
ogrodowej, nasadzeń roślin oraz obsianie
terenu trawą - roboty są na ukończeniu.

Inne
Zakup i montaż nowych wiat
przystankowych wraz
z wyposażeniem – w chwili obecnej trwa
procedura przetargowa na wyminę wiaty przy
ul. Konfederackiej.

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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Jarosławska mobilność – zadanie
obejmuje wykonanie badań oraz raportu na
temat miejskiego transportu zbiorowego, który
jest kolejnym etapem w drodze do darmowej
komunikacji miejskiej.

Budowa budynków komunalnych lub
socjalnych wielorodzinnych
(z dotacji w ramach programu M+ lub
programów BGK) – otrzymano pismo
informujące o wyborze wniosku aplikacyjnego
na budowę budynku komunalnego przy ul.

Wróblewskiego. W momencie podpisania
umowy na dofinasowanie, rozpocznie
się procedura wszczęcia postępowania
przetargowego.

Ekologiczne partnerstwo Miasta
Jarosławia i Gminy Pawłosiów –
realizacja. Została podpisana umowa na
dofinasowanie, projekt jest w trakcie
realizacji.

Modernizacja i rozbudowa systemu
monitoringu wizyjnego miasta – w
roku obecnym wykonane ma zostać centrum
monitoringu miejskiego, które ma znajdować
się w obecnej siedzibie straży miejskiej,
trwa wykonanie potrzebnej dokumentacji
technicznej.

Co słychać w Dzielnicach?

» DROGI I OŚWIETLENIE
Stan realizacji zadań na dzień 9 lipca 2019 r.

ul. Burmistrza Jerzego Matusza

Dzielnica nr 1
Przebudowa ul. Trybunalskiej
– realizacja przy przebudowie płyty Rynku
Przebudowa ul. Ustronie
– inwestycja zrealizowana
Przebudowa ulicy Misztale wraz
z połączniem z ul. Dolnoleżajską
– unieważniono pierwszy przetarg na
opracowanie dokumentacji projektowej
ZRID – przygotowanie do ogłoszenia
drugiego przetargu
Dokumentacja projektowa budowy
schodów terenowych od ul. Klasztornej
do ul. Panieńskiej – w trakcie projektowania
Dokumentacja projektowa przebudowy
ulic w obrębie rynku – w trakcie realizacji
Budowa schodów terenowych i
muru oporowego przy Zespole Szkół
Ekonomicznych i Ogólnokształcących
– trwa procedura wyboru wykonawcy
Dokumentacja przebudowy bocznej
ul. Flisackiej - I etap (dz. nr 2758/16 obr. 4)
– w trakcie projektowania

ul. Konfederacka

Dokumentacja projektowa oświetlenia ulic:
Bocznej ul. Rybackiej, Jasnej, Długosza,
Bocznej ul. Okrzei, Flisackiej – w trakcie
projektowania
Budowa oświetlenia ul. Rybacka (II etap)
– podpisana umowa na wykonanie r.b.
Bezpieczny Plac Księdza Piotra Skargi
- przebudowa placu parkingowego - zadanie
w ramach budżetu obywatelskiego –
uzgodnienia z konserwatorem zabytków 		
Budowa oświetlenia mostu na rzece
San – procedura przetargowa w trakcie,
rozstrzygnięto pierwszy etap

Dzielnica Nr 2
Budowa schodów terenowych, chodnika
oraz oświetlenia między ulicami 3-go Maja
i Przygrodzie – w trakcie projektowania
i zatwierdzania w Starostwie Powiatowym
Przebudowa drogi i chodnika - dojazd do
bloku nr 61 przy ul. Poniatowskiego dz. nr
2504/5 – w trakcie wykonywania robót

Budowa oświetlenia ul. Boczna Sanowa
(I etap) – w trakcie realizacji

Przebudowa dróg dojazdowych i
chodników przy blokach 3-go Maja 44, 46,
48 – odebrana dokumentacja projektowa
– przygotowanie do przetargu na roboty
budowlane

Budowa oświetlenia ul. Pasieka
– w trakcie projektowania

Przebudowa dróg dojazdowych oraz
chodników na os. Wojska Polskiego

Budowa oświetlenia ul. Zwierzyniecka
– w trakcie projektowania

ul. Rajska

– w trakcie projektowania i zatwierdzenia
w Starostwie Powiatowym
Oświetlenie przejścia dla pieszych przy
ul. 3 Maja 40 – trwa analiza wyboru
technologii wykonania bezpiecznego przejścia
dla pieszych oraz oszacowanie kosztów

Dzielnica nr 3
Dokumentacja projektowa przebudowy
ul. Basztowej wraz z odwodnieniem
– w trakcie projektowania
Dokumentacja projektowa przebudowy
ul. Włókienniczej wraz z odwodnieniem
i oświetleniem – w trakcie projektowania
Budowa chodnika ul. 3-go Maja (III etap)
(wraz z przesunięciem słupów oświetlenia
ulicznego) – w trakcie wykonywania robót
Przebudowa ul. Na Skarpie – w trakcie
zlecenia do wykonania
Przebudowa ul. Gębarowicza – w trakcie
wykonywania robót
Budowa parkingów os.1000-lecia oraz
przebudowa drogi do bloku nr 5 na os.
Słonecznym - – w trakcie wykonywania robót
Wymiana słupów oświetleniowych przy ul.
Gębarowicza – w trakcie wykonywania robót
Projekt budowy oświetlenia ul.
Dziewiarskiej – trwa przygotowanie do
zlecenia wykonania projektu
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Dzielnica nr 4
Przebudowa ul. Piastów od ul. Traugutta
do ul. Chrobrego (I etap) – w trakcie zlecenia
do wykonania
Przebudowa ul. Popiela – w trakcie
projektowania i zatwierdzenia w Starostwie
Powiatowym
Przebudowa chodników przy ul. Bolesława
Chrobrego na odc. od ul. Piastów do
Traugutta (II etap) – w trakcie wykonywania
robót
Przebudowa ul. Łączności (II etap)
– trwa weryfikacja zakresu przedsięwzięcia
Dokumentacja projektowa przebudowy
ulicy Chmielnej wraz z odwodnieniem
– w trakcie projektowania
Przebudowa ulicy Bocznej Pawłosiowskiej
dz. nr 528/1; 528/2; 529/6; 529/5; 530/1;
529/1 – w trakcie projektowania
i zatwierdzania w Starostwie Powiatowym

Dzielnica nr 5
Przebudowa ul. Konfederackiej (II etap)
– inwestycja zrealizowana
Dokumentacja projektowa przebudowy
ulicy Krakowskiej - zabezpieczenie osuwiska
na wysokości bazyliki oo. Dominikanów
– w trakcie podpisywania umowy
na wykonanie dokumentacji

Modernizacja i instalacja nowego
oświetlenia w dzielnicy nr 5
– w trakcie projektowania

Dokumentacja projektowa budowy
oświetlenia ul. Grodziszczańskiej (dz. nr
511; 522/2; 522/4) – w trakcie projektowania

Dzielnica nr 6

Budowa oświetlenia ul. Grodziszczańskiej,
ul. Schrama, ul. Bandurskiego – podpisana
umowa na wykonanie r.b.

Przebudowa ul. Lelewela – w trakcie
projektowania i zatwierdzania w Starostwie
Powiatowym
Przebudowa ul. Skarbowskiego wraz
z budową parkingów - I etap – w trakcie
projektowania i zatwierdzania w Starostwie
Powiatowym
Przebudowa ul. Zbyszka Kopcia (I etap)
– ogłoszono przetarg na wykonanie r.b.
Przebudowa ul. Dominikańskiej (I etap)
– ogłoszono przetarg na wykonanie r.b.
Przebudowa ul. Szczepańskiego (II etap)
– w trakcie projektowania i zatwierdzania
w Starostwie Powiatowym
Przebudowa ul. Kruhel Pawłosiowski
(III etap) – w trakcie wykonywania robót
Dokumentacja projektowa przebudowy
bocznej ul. Pogodnej (dz. nr: 464/2) dojazd
do domów od nr 34 do 84 oraz ul. Letniej
oraz bocznej ul. Pogodnej (dz. nr: 475/7,
476/4, 476/5, 477/17, 477/18) – procedura
przetargowa w trakcie

Modernizacja ul. Jana Pawła II - teren
zielony – w trakcie zlecenia do wykonania

Przebudowa bocznej ul. Pogodnej (dz. nr
477/16; 476/13; 475/11; 475/10 obręb 4)
– w trakcie projektowania i zatwierdzania
w Starostwie Powiatowym

Utwardzenie placu przy bloku nr 1
ul. ks. Jakuba Makary
– inwestycja zrealizowana

Dokumentacja projektowa budowy
oświetlenia bocznej ul. Pogodnej (dz. nr
1015/5; 1016/5) – w trakcie projektowania
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Budowa oświetlenia ul. Skarbowskiego
– podpisana umowa na wykonanie r.b.

Dzielnica nr 7

Przebudowa ul. Burmistrza J. Matusza
– zgłoszono do odbioru końcowego r.b.
Przebudowa ul. Piaskowej
– inwestycja zrealizowana
Przebudowa ul. Rajskiej (II etap)
– zgłoszono do odbioru końcowego r.b.
Dokumentacja projektowa przebudowy
drogi na działce miejskiej nr 416 obręb 1
od ul. Lipowej do ul. Kamiennej
– w trakcie projektowania
Dokumentacja projektowa przebudowy
ul. Akacjowej – w trakcie projektowania
Budowa oświetlenia ul. Kamiennej
– w trakcie projektowania
Dokumentacja projektowa budowy
oświetlenia ul. Kolaniki, ul. Żwirowa
– w trakcie projektowania
Oświetlanie ul. Batalionów Chłopskich,
ul. Burmistrza J. Matusza – zlecenie
dowieszenia dodatkowych opraw
oświetlenia ulicznego
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Nowe oblicze fontanny
Charakterystyczna, wpisana na stałe w krajobraz miasta fontanna, zyska nowe oblicze. Obecnie przygotowywana
jest dokumentacja projektowa, na bazie której zostanie wykonany gruntowny remont obiektu. Projektowanie potrwa
do końca wakacji. Następnie zostanie wyłoniony wykonawca w ramach procedur przewidzianych ustawą Prawo
zamówień publicznych. W efekcie inwestycji niecka fontanny zostanie uszczelniona, zamontowane będą odpowiednie
urządzenia m.in. pompy, czy instalacje technologiczne. Niezbędne będzie również wykonanie nowego przyłącza
wodno-kanalizacyjnego oraz remont istniejącego przyłącza elektrycznego. Modernizacja sprawi, że będziemy się
mogli bez przeszkód cieszyć lubianą przez jarosławian fontanną.
Fontanna w Miejskim Parku im. Czesławy
Puzon ps. „Baśka” ma już ponad 40 lat
Wybudowana z inicjatywy Ryszarda Łubyka
i Leszka Chmiela fontanna po raz pierwszy
została uruchomiona 1 maja 1975 roku z okazji
Święta Pracy. Projekt zrealizowali uczniowie
Technikum Budowlanego w Jarosławiu pod
nadzorem mgr inż. Józefa Bożka jako pracę
dyplomową w ramach „Turnieju Młodych
Mistrzów Techniki”.
- Budową, która trwała około miesiąca, zajęli się
w większości uczniowie Technikum i Zasadniczej
Szkoły Budowlanej w Jarosławiu pod opieką
Józefa Bożka oraz Bolesława Strzelca. Materiały
budowlane i pieniądze ofiarowały jarosławskie
zakłady pracy. Największej pomocy udzielił
ówczesny Rejon Dróg Publicznych – wspomina
Ryszard Łubyk. - Projekt bardzo się spodobał
i spełnił oczekiwania mieszkańców, a uczniowie
– wykonawcy otrzymali nagrody i wyróżnienia
– dodaje.

5 lat temu fontannę zmodernizowano
Ostatni remont fontanna przeszła w 2010 roku.
Została wówczas wyposażona w instalację
iluminacyjną, którą jeszcze niedawno
mogliśmy oglądać wieczorami. Do dzisiejszego
dnia zachowała się pierwotna powierzchnia

zabudowy i kształt niecki złożony z trzech
półkul. Żelbetowy monolit został obłożony
granitowymi płytami i zyskał nowe granitowe
misy, osadzone w płycie dennej niecki na 30 cm
słupach.

Od 1 lipca zmiany w programie „Rodzina 500+"
Od 1 lipca świadczenie wychowawcze 500+ przyznawane będzie niezależnie od dochodu na każde dziecko w rodzinie
do ukończenia 18. roku życia. Wnioski o przyznanie świadczenia na nowych zasadach można składać online od 1 lipca
- poprzez kanał bankowości elektronicznej, portal Emp@tia lub portal PUE ZUS, a od 1 sierpnia drogą tradycyjną
- w formie papierowej w urzędzie lub listownie pocztą.
Rodzice, którzy mają obecnie przyznane
świadczenie wychowawcze na drugie i kolejne
dzieci do 30 września 2019 r., składają od 1
lipca 2019 r. jeden wspólny wniosek o ustalenie
prawa do świadczenia na wszystkie dzieci.
W ten sposób otrzymają od 1 lipca prawo do
świadczenia na pierwsze dziecko (na które
obecnie nie pobierają 500+), natomiast od 1
października br. na pozostałe dzieci (na które
świadczenia są już przyznane do 30 września
2019 r.).
Jeśli rodzic dziecka złoży wniosek po 30
września, świadczenie będzie przysługiwać od
miesiąca złożenia wniosku.
Świadczenie wychowawcze przysługuje:

● matce albo ojcu, jeżeli dziecko wspólnie
zamieszkuje i pozostaje na utrzymaniu matki
albo ojca,

● opiekunowi faktycznemu dziecka, jeżeli
dziecko wspólnie zamieszkuje i pozostaje na
utrzymaniu opiekuna faktycznego
● albo opiekunowi prawnemu dziecka, albo
● dyrektorowi domu pomocy społecznej.
Świadczenie wychowawcze 500+ nie
przysługuje na dane dziecko, jeżeli:

● dziecko pozostaje w związku małżeńskim,
● dziecko zostało umieszczone w instytucji
zapewniającej całodobowe utrzymanie (którą
są młodzieżowy ośrodek wychowawczy,
schronisko dla nieletnich, zakład poprawczy,
areszt śledczy, zakład karny, szkołę wojskową
lub inną szkołę, jeżeli instytucje te zapewniają
nieodpłatnie pełne utrzymanie) albo w pieczy
zastępczej,
● pełnoletnie dziecko ma ustalone prawo
do świadczenia wychowawczego na własne

dziecko,
● członkowi rodziny przysługuje za granicą
na dziecko świadczenie o podobnym
charakterze do świadczenia wychowawczego,
chyba że przepisy o koordynacji systemów
zabezpieczenia społecznego lub dwustronne
umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu
społecznym stanowią inaczej.
Od 1 lipca 2019 r. zostaje wprowadzony
trzymiesięczny okres na złożenie wniosku
dla rodziców nowo narodzonych dzieci.
Terminy wypłat świadczenia
wychowawczego na nowych zasadach:
Maksymalne terminy wypłat w zależności
od miesiąca złożenia wniosku:
● złożenie wniosku w okresie lipiec-sierpień
2019 r. - świadczenie (z wyrównaniem od lipca)
zostanie wypłacone najpóźniej
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do 31 października 2019 r.
● złożenie wniosku we wrześniu 2019 r.
- świadczenie (z wyrównaniem od lipca) zostanie
wypłacone najpóźniej do 30 listopada 2019 r.
● złożenie wniosku w październiku 2019
r. - świadczenie (z wyrównaniem jedynie od
października) zostanie wypłacone najpóźniej
do 31 grudnia 2019 r.
● złożenie wniosku w listopadzie 2019 r.
- świadczenie (z wyrównaniem jedynie od
listopada) zostanie wypłacone najpóźniej
do 31 stycznia 2020 r.
● złożenie wniosku w okresie od 1 grudnia
2019 r. do 31 stycznia 2020 r. - świadczenie
(z wyrównaniem jedynie od miesiąca złożenia
wniosku) zostanie wypłacone najpóźniej
do 29 lutego 2020 r.

Program „Dobry Start"
To 300 zł jednorazowego wsparcia dla wszystkich
uczniów rozpoczynających rok szkolny. Rodziny
otrzymają świadczenie bez względu na dochód.
Świadczenie przysługuje raz w roku na dziecko
uczące się w szkole, aż do ukończenia 20. roku
życia. Dzieci niepełnosprawne, uczące się
w szkole, otrzymają świadczenie do ukończenia
24. roku życia.
Aby otrzymać wsparcie, należy złożyć wniosek.
Może to zrobić matka, ojciec, opiekun prawny
dziecka lub opiekun faktyczny dziecka (opiekun
faktyczny to osoba faktycznie sprawująca
opiekę nad dzieckiem, która wystąpiła do sądu
opiekuńczego o przysposobienie dziecka).
Wniosek o świadczenie dla dzieci, które
przebywają w pieczy zastępczej składa rodzic
zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom
dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczowychowawczej.
Wniosek o świadczenie dobry start - podobnie
jak wniosek o świadczenie wychowawcze
z Programu „Rodzina 500+” - można składać
online od 1 lipca przez stronę www.empatia.
mpips.gov.pl lub przez bankowość elektroniczną
oraz od 1 sierpnia także drogą tradycyjną
(w formie papierowej). Wniosek należy złożyć do
30 listopada.
Wniosek można złożyć w tych samych
instytucjach, co wniosek o 500+, czyli w urzędzie
miasta lub gminy, ośrodku pomocy społecznej
lub innej jednostce wyznaczonej w gminie (np.
w centrum świadczeń). Wnioski o świadczenie
dla dzieci przebywających w pieczy zastępczej
są z kolei przyjmowane przez powiatowe centra
pomocy rodzinie.
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Teatr i warsztaty
artystyczne na Jarmarku
Jarosławskim
W ubiegłym roku spotkanie z teatrem na świeżym powietrzu zachwyciło
wszystkich odwiedzających Rynek podczas Jarmarku Jarosławskiego. Stoiska
warsztatowe, przy których powstawały mniejsze lub większe dzieła, również
cieszyły się sporym zainteresowaniem. Jakie wrażenia artystyczne dostarczy
nam tegoroczne święto handlu?
Instruktorzy Jarosławskiego Ośrodka Kultury
i Sztuki (JOKiS) proponują atrakcyjną formę
uczestnictwa w sierpniowym jarmarku. Oferta
składa się z cyklu warsztatów dla dzieci, które
będą prowadzone od czwartku do soboty w
godzinach 15.30-17.30, a w niedzielę od 14.0017.00. W pierwszy dzień jarmarkowego święta
(22 sierpnia) odbędą się zajęcia artystyczne Jadą
wozy kolorowe, a następnego dnia kreatywne
warsztaty Dokąd jedziesz rycerzyku. W sobotę
Rynek zapełni się zabawkami wykonanymi z siana
(Jarmarczne podwórko), a w ostatni dzień dwa
twórcze spotkania – Kwiatowa niespodzianka
(warsztaty prowadzone przez Galerię Naturę)
oraz Jarmarkowe cudeńka, polecane amatorom
błyskotek, którzy stworzą własną biżuterię.
Ubiegłoroczna edycja Jarmarku Jarosławskiego
pokazała, że Jarosławianie uwielbiają teatr.
Ogromny entuzjazm publiczności sprawił, że
w tym roku instruktorzy JOKiS rozszerzyli pole
działań i przygotowali dla odbiorców staranie
wyselekcjonowany program, złożony z kilku
doskonałych widowisk plenerowych. W piątek
23 sierpnia o godzinie 17.30 wystąpi Teatr
Plaster z Perłą snu (reżyseria: Paweł Sroka,
muzyka: Wiktor Marut). Tego samego dnia o
godzinie 19.30 na jarmarkowej scenie pojawi się
Teatr Pijana Sypialnia z Warszawy, który już rok

Teatr Pijana Sypialnia.

temu podbił serca jarosławskiej publiczności.
Zespół zaprezentuje Wodewil warszawski, który
wyreżyserował Stanisław Dembski. W niedzielę
25 sierpnia obejrzymy spektakl Maruczella
(reżyseria: Mikołaj Wiepriew) w realizacji Teatru
Nikoli z Krakowa, znanego nie tylko w Polsce, ale
i na całym świecie.
Zachęcamy do wzięcia udziału w twórczych
działaniach lub do obejrzenia znakomitych
przedstawień. Aby zapoznać się ze szczegółami
dotyczącymi
poszczególnych
wydarzeń,
prosimy o śledzenie strony internetowej: www.
mok-jar.pl lub fanpage'a JOKiS-u na portalu
społecznościowym Facebook.

serdecznie zaprasza na

JAROSŁAWSKIE DNI SZTUKI
19-21 sierpnia 2019 r.

w programie: wykłady, plenery, pokazy, wystawy, warsztaty.
miejsce: Brama Krakowska, Podziemia Ratusza,
budynek „Sokoła”
Zapraszamy! Będzie artystycznie!
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Sposób na kreatywne spędzenie
wakacji – Centrum Edukacji Kulturalnej
Od chwili uroczystego otwarcia, Centrum Edukacji Kulturalnej (CEK) cieszy się niemałym zainteresowaniem. Przez
dwa miesiące piwnice Ratusza i Bramę Krakowską odwiedziły liczne grupy uczniów ze szkół i przedszkoli z Jarosławia,
ale też z całej Polski. CEK chętnie zwiedzają rodziny z dziećmi i seniorzy, a turyści chwalą oryginalny pomysł
zagospodarowania zabytkowych przestrzeni.
Wakacje to doskonały czas na podjęcie
kreatywnych działań, a także odpowiednia
chwila na swobodne przypomnienie lub
poszerzenie wiadomości o sztuce. Przyswojenie
najistotniejszych zjawisk i pojęć dotyczących
malarstwa, rzeźby, architektury, teatru, muzyki
ułatwi sześć wyodrębnionych w tym celu stref.
Odpowiednio zaaranżowane sale, wyposażone
w specjalne urządzenia, umożliwiają także
wspaniałą zabawę, a edukacja artystyczna
połączona jest – dodatkowo - z możliwością
odkrywania praktycznej strony sztuki.
Zwiedzający podkreślają, że najcenniejszym dla
nich doświadczeniem jest możliwość wejścia w
rolę artysty i chwilowe oderwanie się od szarej
codzienności.
W CEK-u wspaniale odnajdują się wszyscy
– nie tylko dzieci, ale także dorośli
dostrzegają ogromny potencjał tego miejsca.
Komponowanie prostych melodii, niełatwa
sztuka poruszania marionetką, rysowanie
trójwymiarowych brył, malowanie na szkle,
tworzenie origami czy układanie rozmaitych
obiektów z kolorowych klocków, to aktywności
niezwykle absorbujące, a zarazem i ciekawe i
kształcące uczestników. O sukcesie koncepcji
powstania
takiego
miejsca
świadczą

entuzjastyczne opinie odbiorców, którzy,
tworząc i świetnie się bawiąc, z wielką chęcią
zostają w CEK-u na długie godziny.
Centrum Edukacji Kulturalnej czynne jest we
wtorek, środę i piątek w godzinach 8.00-16.00, a

w czwartek i sobotę (II,III i IV sobotę miesiąca) od
10.00 do 18.00. Zwiedzanie można zaplanować
również w pierwszą niedzielę miesiąca
w godzinach 10.00-18.00. We wszystkie dni
wstęp jest całkowicie bezpłatny.

AQUA FITNESS na basenie!
Dla wszystkich, którzy szukają sposobu
na poprawę samopoczucia oraz kondycji
fizycznej w czasie wakacji Miejski Ośrodek
Sportu i Rekreacji przygotował dodatkową
ofertę na krytej pływalni – AQUA FITNESS!

Zajęcia odbywać się będą już od 8 lipca na
krytej pływalni w poniedziałki, środy (godz.
20.00) i soboty (godz.19.00). W wodnych
ćwiczeniach uczestniczyć mogą zarówno
kobiety jak i mężczyźni, więc to doskonały

pomysł na wspólne i aktywne spędzenie czasu.
Na zajęcia nie trzeba się zapisywać - w ramach
wejściówki na basen, każdy będzie mógł wziąć
w nich udział!

CENNIK
poniedziałek - piątek
godz. 6.00-17.00 bilet normalny - 9 zł, ulgowy - 6 zł, rodzinny -6 zł (os.)
godz. 17.00-22.00 bilet normalny - 10 zł, ulgowy - 7 zł, rodzinny - 7 zł (os.)
sobota, niedziela i święta
godz. 6.00-10.00 bilet normalny - 9 zł, ulgowy - 6 zł, rodzinny - 6 (os.)
godz. 10.00-22.00 bilet normalny - 10 zł, ulgowy - 7 zł, rodzinny - 7 (os.)
posiadacze Jarosławskie Karty Dużej Rodziny - 1 zł
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CKiP - najwyższy standard usług
Starania Centrum Kultury i Promocji w Jarosławiu o najwyższy standard
oferowanych usług przez Centrum Informacji Turystyczno-Kulturalnej, zostały
zwieńczone otrzymaniem najwyższego z obowiązujących certyfikatu ****

Certyfikat przyznawany jest przez Polską
Organizację Turystyczną tym podmiotom,
które spełniły szereg szczegółowo określonych
kryteriów. Stanowi gwarancję, iż wyróżnione w
ten sposób miejsce jest szczególnie istotne z
punktu widzenia turysty.

Centrum Informacji Turystyczno-Kulturalnej
mieści się w kamienicy Attavantich przy ul. Rynek
5, a odwiedzający je turyści mogą zasięgnąć
informacji na temat atrakcji i wydarzeń, nabyć
pamiątki i wydawnictwa spośród szerokiego
i zróżnicowanego asortymentu, a także

odwiedzić Podziemne Przejście Turystyczne
w Jarosławiu, będące prawdziwą gratką
dla wszystkich zainteresowanych historią
Jarosławia.
Z informacji turystycznej można skorzystać
osobiście, telefonicznie, oraz drogą internetową
poprzez media społecznościowe i dostępną
w trzech wersjach językowych stronę www.
turystyka.jaroslaw.pl.
Warte docenienia są również podejmowane
inicjatywy współpracy regionalnej na rzecz
promocji i rozwoju turystyki. Odnoszone
sukcesy są wynikiem pasji i zaangażowania
personelu, który poza codzienną pracą,
wykonywaną w pełnym wymiarze czasowym,
w weekendy i święta, stale podnosi swoje
kompetencje poprzez szkolenia, udział
w targach i forach turystycznych.
Z pewnością uznanie z jakim spotkały się
wysiłki informatorów turystycznych, jest
jasnym sygnałem dla odwiedzających miasto
turystów, jak i dla mieszkańców, że jarosławska
turystyka rozwija się i konsekwentnie buduje
turystyczną markę miasta.

turystyka.jaroslaw.pl
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