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SZANOWNI PAŃSTWO,

WIELKANOC 2020 ROKU ZAPADNIE WSZYSTKIM NAM W PAMIĘĆ W SPOSÓB SZCZEGÓLNY - JAKO CZAS, 
KIEDY NADZIEJA PŁYNĄCA ZE ZMARTWYCHWSTANIA NABIERA WYJĄTKOWEGO ZNACZENIA.

KIEDY SKŁADAJĄC SOBIE ŻYCZENIA JESTEŚMY BLIŻEJ SIEBIE, MIMO DYSTANSU, 
JAKI UTRZYMUJEMY W MYŚL ZALECEŃ WYDAWANYCH NA  CZAS EPIDEMII.

MIMO NADZWYCZAJNYCH OKOLICZNOŚCI, ŻYCZĘ PAŃSTWU ZDROWYCH, 
POGODNYCH ŚWIĄT WIELKANOCNYCH, PRZEPEŁNIONYCH WIARĄ, NADZIEJĄ I MIŁOŚCIĄ. 

RADOSNEGO, WIOSENNEGO NASTROJU ORAZ SZCZEGÓLNIE SERDECZNEGO
 KONTAKTU Z RODZINĄ I BLISKIMI.

NIECH TE ŚWIĘTA NAPEŁNIĄ PAŃSTWA RADOŚCIĄ ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO, 
TROSKI ODEJDĄ, A OTUCHA WSTĄPI W SERCA.

WESOŁEGO ALLELUJA!

Przewodniczący Rady Miasta
Szczepan Łąka  

Burmistrz Miasta Jarosławia
Waldemar Paluch

ZAŁÓŻ KONTO NA www.eurzadjaroslaw.pl   |   ZAINSTALUJ APLIKACJĘ W SWOIM TELEFONIE eURZAD Jarosław
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Gala Sportu 2020
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Przeprowadzka w wirtualną przestrzeń - działania JOKiS podczas 
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Cebulowe otwarcie u Attavantich
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Jubileusz Chóru „Jarosław”
Rok papieża Polaka 
Targi pełne uczuć…
Wiosennie na miejskich rabatach
Nowości wydawnicze i nie tylko…

5.
6.
7.
7.
8.
9.
9.

10.
11.
12.
12.
13.
14.
14.
15.

16.
17.
17.
22.
22.
23.

24.
25.
26.
27.
28.
28.
29.



3

K A L E J D O S K O P  J A R O S Ł AW S K I
s t y c z e ń - k w i e c i e ń  2 0 2 0

Szanowni Czytelnicy, 
Kolejny numer Kalejdoskopu Jarosławskiego powstał zanim w naszym kraju zostały wprowadzone nadzwyczajne 
środki w celu ograniczenia rozprzestrzeniania się pandemii koronawirusa. Dziś cała nasza uwaga jest 
skoncentrowana na tym, aby uchronić jak najwięcej osób przed zakażeniem i jak najszybciej doprowadzić do 
wygaśnięcia ognisk chorobowych. Mimo to, w periodyku publikujemy teksty o wciąż prowadzonych miejskich 
inwestycjach, budżecie miasta, budżecie obywatelskim – ważnych tematach, które obecnie znalazły się w cieniu 
pandemii. Wiele zaplanowanych imprez i wydarzeń z oczywistych względów się nie odbyło i nie odbędzie, mimo, 
że poczyniono już do nich wiele przygotowań. Wierzymy, że jak najwięcej z nich uda się zrealizować w późniejszym, 
bezpieczniejszym czasie. 

Ten numer Kalejdoskopu Jarosławskiego wydajemy jedynie w wersji elektronicznej ze względu na kryzysową 
sytuację, w jakiej wszyscy się znaleźliśmy. Wierzymy, że wspólnie ją przezwyciężymy i jak najszybciej to możliwe 
będziemy mogli wrócić do życia „sprzed pandemii”.

Redakcja

Szanowni Państwo,
stosujmy się do zaleceń służb medycznych i sanitarno-epidemiologicznych, 
przede wszystkim pozostańmy w domach tak długo, jak będzie trzeba! 
Wykażmy solidarność, wrażliwość i empatię wobec naszych sąsiadów, 
osób starszych i samotnych. Zachowując wszelkie reguły sanitarne, 
pomagajmy sobie nawzajem i w miarę możliwości zaopiekujmy się tymi, 
którzy są w potrzebie w tym trudnym czasie. Pamiętajmy, że nawet rozmowa 
telefoniczna, zrobienie zakupów, czy dostarczenie lekarstw z apteki, mogą 
okazać się niezwykle ważnym wsparciem.

Bądźmy razem w tym trudnym czasie!

Burmistrz Miasta Jarosławia

Waldemar Paluch
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Zalecany kontakt telefoniczny
W związku z wprowadzeniem stanu epidemii na terenie kraju oraz rozporządzeniami 
Ministra Zdrowia zaostrzającymi regulacje prawne w tej kwestii, w trosce o wspólne zdrowie 
i bezpieczeństwo urzędy czy instytucje nie prowadzą obecnie obsługi polegającej na bezpośrednim 
kontakcie z klientami. Zalecane jest uzgadnianie wszelkich spraw telefonicznie.

Urząd Miasta Jarosławia
- załatwianie spraw w formie elektronicznej poprzez platformę 
ePUAP, e-mail oraz telefonicznie. W wyjątkowo ważnych sytuacjach 
możliwy kontakt z pracownikiem merytorycznym poprzez 
domofon znajdujący się przy wejściu do budynku Ratusza
- składanie pism w „skrzynce podawczej” na parterze Ratusza
tel. 16 624 87 39, 16 624 87 84 - dowody osobiste
tel. 16 624 87 37 - działalność gospodarcza
tel. 16 624 87 35, 16 624 87 36 - ewidencja ludności 
tel. 16 624 87 89 - gospodarka odpadami 
komunalnymi, płatności, deklaracje
tel. 16 624 87 06, 16 624 87 41, 16 624 87 42 - śluby 
cywilne, rejestracja zgonów i urodzeń 
tel. 16 624 87 93 - opłaty i podatki na 2020 rok 
tel. 16 624 87 15, 16 624 87 70 - sprawy kancelaryjne
tel. 16 624 87 00 - centrala 
tel. 16 624 87 01 - sekretariat
fax 16 624 87 65 
e-mail: kancelaria@um.jaroslaw.pl 
ePUAP: /UMJaroslaw/SkrytkaESP 
www.jaroslaw.pl

MOPS
tel. 16 624 89 33 w godz.7.30-15.30
tel. 16 624 89 34 w godz.7.30-15.30 
kom. 500 235 029 w godz. 15.30-19.00 
oraz w weekendy w godz. 7.30-19.00 
e-mail: mops@mops.jaroslaw.pl
www.naszops.pl  
Ws. udzielenia wsparcia osobom starszym – kontakt z MOPS
Pomocni również harcerze – tel. 16 624 89 31, kom. 699 995 677

PGKiM
tel. 16 621 25 60 – sekretariat
tel. 16 624 47 57 – sekretariat JPK 
e-mail: biuro@pgkimjaroslaw.pl
www.pgkimjaroslaw.pl

Zakład Oczyszczania Miasta 
tel. 16 621 63 87, 16 621 87 23
e-mail: zom@pgkimjaroslaw.pl
Zakład Remontowy i Ciepłownictwa
tel. 16 621 86 38
e-mail: zrc@pgkimjaroslaw.pl

Administracja Cmentarzy
tel. 16 621 55 63, 885 441 068 (ul. Cmentarna)
kom. 781 446 179 (ul. Szczytniańska)

PWiK
podawanie stanów liczników - telefonicznie lub mailowo
994 - numer alarmowy, w razie problemów z połączeniem 
możliwość kontaktu pod dodatkowym numerem 605 573 733
www.pwik-jaroslaw.pl

MZK - www.mzk-jaroslaw.pl
16 621 43 82 
mzk@jaroslaw.pl
- ograniczenie kursów linii 0, 8, 9, 10, 14, 15, 16
- zawieszenie kursów szkolnych
- wyznaczenie strefy zamkniętej (okolice kabiny kierowcy) 
- otwieranie pasażerom tylko środkowych drzwi 
- w autobusie maks. liczba pasażerów ile wynosi 
połowa dostępnych miejsc siedzących
- przed każdym wyjazdem w trasę dezynfekcja autobusu 
środkami posiadającymi stosowne atesty. 
- wstrzymanie sprzedaży biletów miesięcznych na kwiecień
- ograniczenie przyjęć petentów do godz. 13.00 (pn.-pt.)

JTBS 
tel. 16 621 52 53 
www.jtbs.pl

Centrum Kultury i Promocji
tel. 16 624 89 89
e-mail: informacja@ckip.jaroslaw.pl
www.ckip.jaroslaw.pl 
www.facebook.com/ckip.jaroslaw/

Jarosławski Ośrodek Kultury i Sztuki
tel. 16 621 44 34
administracja@mok-jar.pl
www.mok-jar.pl
www.facebook.com/e.dom.kultury/ 

Miejska Biblioteka Publiczna im. A. Fredry
tel. 16 621 55 77
e-mail: biblioteka@mbp.jaroslaw.pl
www.mbp.jaroslaw.pl

Miejski Ośrodek Rekreacji i Sportu
tel. 16 6215658 w. 21, 22 
fax tel. 16 6215658 w. 27 
e-mail: mosir@jaroslaw.pl 
www.mosir.jaroslaw.pl
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Jarosławski pakiet dla przedsiębiorców to realne wsparcie w sytuacji zagrożenia epidemicznego. 
Poinformował o nim 20 marca burmistrz Waldemar Paluch, który prowadził rozmowy z przedsiębiorcami, 
aby wybrać możliwie najskuteczniejsze rozwiązania wspierające lokalny biznes i miejsca pracy.  

- Mam nadzieję, że te proponowane działania zminimalizują koszty wszechobecnej pandemii i przede wszystkim zapobiegną 
likwidacjom miejsc pracy. Liczę także na to, że zostaną wprowadzone zmiany w prawie, które pozwolą samorządom na poszerzenie 
oferty pomocy dla przedsiębiorców, bowiem nadzwyczajne sytuacje wymagają nadzwyczajnych środków - podkreśla burmistrz. 

Jarosławski pakiet wsparcia dla przedsiębiorców to: 

1. Odroczenie opłat i podatków lokalnych, w tym od 
nieruchomości czy środków transportu o 3 miesiące lub 
rozłożenie ich na raty. 

2. W wyjątkowych i najtrudniejszych sytuacjach umorzenie 
zaległości podatkowych.

Ze względu na stan prawny, który nie uwzględnia rozwiązań 
systemowych, by skorzystać z udogodnień zawartych w pkt. 
1 i 2, każdy przedsiębiorca powinien indywidualnie złożyć 
wniosek.

3. Dla przedsiębiorców, którzy musieli zawiesić działalność 
w lokalach miejskich obniżka czynszu na 1 zł miesięcznie od 
lokalu przez 3 miesiące.

JPK Sp. z o.o. (zarządca lokali) przygotowało stosowne aneksy 
do obowiązujących umów na najem lokalu ze stawką czynszu 
obniżoną na 1 zł brutto w okresie od 1 kwietnia do 30 czerwca 
br. Stawki za media pozostają bez zmian. Dokumenty zostaną 
przesłane do przedsiębiorców za pośrednictwem Poczty 
Polskiej, zgodnie z obowiązującym prawem i zaleceniami ws. 
bezpiecznych form komunikacji.

W sprawie obniżki czynszu nie ma potrzeby składania wniosków! 

4. Dla przedsiębiorców, którzy zawiesili działalność zwolnienie 
z opłat za odbiór odpadów komunalnych. By skorzystać 
z udogodnienia należy złożyć deklarację o wysokości opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnym. Szczegóły – tel. 16 
624 87 89 lub 16 624 87 92.

- Za nami pierwszy okres walki z koronawirusem i jak widać to 
dopiero początek starcia. Widzimy, że jedyną drogą do jego 
pokonania jest jak najszersza kwarantanna. Zamknięte są 
szkoły, uczelnie, instytucje kultury, ale i sklepy różnych branż, 
restauracje, firmy usługowe. To trudny czas dla nas wszystkich, 
ale szczególnie trudny dla przedsiębiorców, którzy niestety musieli 
zawiesić prowadzenie swojej działalności i z dnia na dzień stracili 
możliwość uzyskiwania przychodów. A przecież przedsiębiorcy 
to także pracodawcy zapewniający wielu ludziom miejsca pracy 
i tym samym środki do życia. Wsparcie przedsiębiorców leży więc 
w dobrze pojętym interesie społecznym. Różne kroki w tej materii 
podjął już rząd. Chciałbym, aby nasz samorząd również dołączył 
do tych działań - wyjaśnia burmistrz.
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Zdalne nauczanie ze wsparciem
Miasto zakupiło 100 laptopów oraz 16 urządzeń umożliwiających dostęp do Internetu na kwotę 
prawie 125 tys. zł. Na ten cel pozyskano dofinansowanie ministerialne. Sprzęt będzie użyczany 
uczniom nieposiadającym komputera, w związku z realizacją zdalnego nauczania. 
Miasto figuruje na liście dofinansowanych wniosków, opublikowanej przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa. 
Dotację dla Jarosławia w kwocie 100 tys. zł przyznało Ministerstwo Cyfryzacji w ramach programu ZDALNA SZKOŁA. 

W ramach zamówienia realizowanego dla 
Gminy Miejskiej Jarosław do podległych miastu 
szkół trafi łącznie 100 laptopów o łącznej 
wartości 121 tys. zł oraz 16 modemów LTE do 
Internetu bezprzewodowego o wartości 3150 zł. 
Zakupiony sprzęt pozwoli na udzielenie wsparcia 
ok. 100 uczniom z dziewięciu jarosławskich 
szkół podstawowych. Liczba uczniów objętych 
tego rodzaju pomocą została ustalona 
po przeprowadzeniu stosownej diagnozy 
w uzgodnieniu z dyrektorami jarosławskich 
szkół podstawowych. Po zakończeniu zdalnego 
nauczania, sprzęt będzie wykorzystywany 
w poszczególnych placówkach szkolnych.

Jak tylko zapadła decyzja o tym, że Miasto 
otrzyma dofinansowanie Miasto, nie czekając 
na pojawienie się dotacji na gminnym koncie, 
od razu zleciło dostawę 100 laptopów oraz 
16 urządzeń umożliwiających dostęp do 
Internetu. W obecnej sytuacji zakup większej 
liczby tego rodzaju sprzętu nie jest rzeczą 
łatwą, ale ostatecznie udało się znaleźć 
odpowiednią ofertę.  Dyrektorzy  SP 5, SP 6, 
Sp 7, SP 9,  SP 10, SP 11 odebrali już pierwszą 
dostawę łącznie 60 urządzeń umożliwiających 
edukację na odległość. 

E-dzienniki pomagają  
w zdalnym nauczaniu
E-Jarosław to także E-dzienniki, które w sytuacji zagrożenia związanego z rozprzestrzenianiem się groźnego 
koronawirusa, są nieocenionym wsparciem dla placówek oświatowych w sytuacji, gdy nauczanie musi być 
realizowane na odległość. Szkoły i przedszkola w całej Polsce zostały zamknięte i taka sytuacja może potrwać 
dłużej. Dostępne narzędzia umożliwiające zdalną edukację okazują się w obecnej sytuacji bardzo przydatne. 

W placówkach podległych Miastu 
wychowaniem przedszkolnym objętych jest 
1151 dzieci, zaś edukacją w klasach I-VIII  
2866 uczniów. Nauczyciele i pedagodzy 
w obecnej sytuacji przede wszystkim 
wspierają i przypominają wychowankom 
o konieczności przestrzegania zasad higieny, 
bezpieczeństwa, zakazu wychodzenia z domu. 
Jednocześnie wykorzystując nowoczesne 
technologie,  prowadzą pracę zdalną, 
kontaktują się z dziećmi i młodzieżą przez 
dzienniki elektroniczne, a także messengera, 
kanał YouTube, pocztę elektroniczną itp. 

- Ta forma pracy została bardzo dobrze 
przyjęta przez uczniów. Nasi uczniowie są nie 
tylko obeznani z nowoczesną technologią 
komputerową, ale na co dzień są jej fanami. 
Dzisiaj w pożyteczny sposób wykorzystujemy 
ulubione przez młodzież narzędzie, jakim 
jest telefon komórkowy - wyjaśnia dyrektor 
Wydziału Oświaty Renata Chlebowska. 

Nauczyciele zadają uczniom zadania mające 
na celu głównie powtórzenie i utrwalenie 
wprowadzonego wcześniej materiału. 

Uczniowie odpowiadają, odpisują i zadają 
pytania. Media społecznościowe i oficjalne 
strony różnych instytucji kultury i sztuki 
zachęcają do korzystania z szerokiej oferty 
programów. Najmłodsze dzieci mogą nie tylko 
obejrzeć filmy, ale także sprawdzić jak dobrze 
opanowały tabliczkę mnożenia, czy zasady 
ortografii, poćwiczyć znaki literopodobne. 
Dla uczniów starszych oprócz e-podręczników 
dostępne są opracowane przez nauczycieli 
ćwiczenia, które pomogą przyswoić materiał 
programowy. Dla nich również opracowana 

jest szeroka oferta edukacyjna i kulturalna- 
adresy dostępnych, godnych polecenia,  
wartościowych stron nauczyciele podsyłają 
uczniom na bieżąco. 

- Na chwilę obecną uczniowie pracują 
z ogromnym zapałem, choć doskwiera im 
bez wątpienia brak spotkań z rówieśnikami, 
korzystania z gier, zabaw, spacerów na 
świeżym powietrzu. Cała społeczność szkolna 
wyraża nadzieję, że sytuacja wkrótce wróci do 
normy - dodaje dyrektor Chlebowska. 
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Gospodarka odpadami - nowy 
wzór deklaracji 

Od 1 kwietnia br. obowiązuje nowy wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 
Dokument należy wypełnić tylko w przypadku kiedy zmienia się liczba osób zamieszkujących daną nieruchomość 
lub np. w sytuacji kiedy chcemy założyć kompostownik. Szczegóły pod numerami tel. 16 624 87 89 lub 16 624 87 92. 

• Od 1 marca br. na terenie Jarosławia obowiązuje NOWA STAWKA 
OPŁATY oraz obowiązkowe segregowanie odpadów komunalnych. 
Zawiadomienia o zmianie wysokości opłaty zostały do mieszkańców 
wysłane za pośrednictwem Poczty Polskiej, zgodnie z obowiązującym 
prawem i zaleceniami ws. bezpiecznych form komunikacji. Kwota 
podana w zawiadomieniach to opłata za 2 miesiące. Prosimy 
o realizowanie wpłat drogą elektroniczną, w banku lub na poczcie, gdyż 
z powodu obowiązującego w kraju stanu epidemii, kasa w Urzędzie 
Miasta Jarosławia jest nieczynna do odwołania.  

• Od  1  kwietnia br. obowiązuje NOWY  WZÓR  DEKLARACJI 
o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 
Dokument należy złożyć w urzędzie tylko w przypadku, kiedy zmienia 
się liczba osób zamieszkujących nieruchomość (np. urodzenie, 
zgon, zamieszkanie nowej osoby, uzyskanie karty dużej rodziny) lub 
np. w przypadku chęci założenia kompostownika (zniżka 1 zł/os.). 
Natomiast zmiana stawki obowiązującej od 1 marca br. nie wymaga 
składania nowej deklaracji. 

WAŻNE! Wypełniając nową deklarację pamiętajmy o podaniu numeru 
kontaktowego lub adresu e-mail. To ułatwi pracownikom sprawne 
wprowadzeniem zmian oraz w razie potrzeby szybki kontakt. 

• Ze względu na ograniczenia wynikające z obowiązującego w kraju 
stanu epidemii warto korzystać z platformy ePUAP lub „skrzynki 
podawczej" na parterze Ratusza.

• Przed wizytą w urzędzie upewnij się telefonicznie czy jest to 
obecnie konieczne.

• Najpilniejsze sprawy wymagające osobistej wizyty najpierw 
uzgodnij z pracownikiem poprzez domofon znajdujący się przy 
drzwiach wejściowych. 

!
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Zmiany w komunikacji miejskiej
W trosce o wspólne bezpieczeństwo Miejski Zakład Komunikacji w Jarosławiu Sp. z o.o. wprowadził ograniczenie 
kursów linii 0, 8, 9, 10, 14, 15, 16, obowiązują także nowe zasady takie jak: wyznaczona strefa zamknięta (okolice 
kabiny kierowcy), otwieranie pasażerom tylko środkowych drzwi oraz zawieszenie kursów szkolnych. 

Zaostrzenia wynikające ze zmiany rozporządzenia Ministra Zdrowia 
z dnia 24 marca br. dotyczą również pasażerów autobusów. Od 25 
marca br. do odwołania każdy z nas musi się do nich stosować. 

Szczegóły dotyczące wprowadzonych zasad oraz ograniczeń kursów 
dostępne na www.mzk-jaroslaw.pl

Kontakt do MZK w Jarosławiu - 16 621 43 82  

W AUTOBUSIE MOŻE ZNAJDOWAĆ SIĘ MAKSYMALNIE TYLU PASAŻERÓW, 

ILE WYNOSI POŁOWA DOSTĘPNYCH MIEJSC SIEDZĄCYCH

KIEROWCY MZK PRZED KAŻDYM WYJAZDEM DOKONUJĄ DEZYNFEKCJI 

AUTOBUSU ŚRODKAMI POSIADAJĄCYMI STOSOWNE ATESTY. WSZELKIE 

UWAGI, NIEPRAWIDŁOWOŚCI ODBIEGAJĄCE OD PRZYJĘTYCH NORM 

NALEŻY NATYCHMIAST ZGŁASZAĆ DO DYSPOZYTORA, KIEROWNIKA 

TRANSPORTU, ZARZĄDU LUB POD NUMER 112.

WSTRZYMANIE SPRZEDAŻY BILETÓW MIESIĘCZNYCH NA KWIECIEŃ

OGRANICZENIE PRZYJĘĆ PETENTÓW DO GODZ. 13.00 (PN.-PT.)

Woda z kranu bezpieczna
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Jarosławiu Sp. z o.o. zapewnia, że dostarczana 
mieszkańcom woda spełnia wszelkie parametry jakościowe i można ja pić bez obaw. WHO potwierdza, 
że systemy wodociągowe nie są środowiskiem, w którym może rozprzestrzeniać się koronawirus. 

- Jak wynika z dostępnej literatury naukowej, koronawirusy 
charakteryzują się niską odpornością na promieniowanie UV i środki 
dezynfekcyjne powszechnie stosowane w procesach technologicznych 
uzdatniania wody, takie jak chlor, podchloryn sodu czy dwutlenek chloru. 
Wirusy te, podobnie jak inne zawieszone cząstki o takich rozmiarach, 
usuwane są z wody w procesie koagulacji połączonej z flokulacją 
wspomaganą polielektrolitami i filtracją na filtrach piaskowych, 
piaskowo-antracytowych i (lub) węglowych - informuje PWIK Jarosław. 

Woda produkowana przez PWiK Jarosław Sp. z o.o. spełnia 
wszelkie parametry jakościowe zawarte w: 

• Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. ws. 
jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi 

• oraz w Dyrektywach Rady Unii Europejskiej dot. jakości wody 
przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Technologia  produkcji  wody  pitnej,  jej  uzdatnianie  oraz 
dezynfekcja  stosowane w PWiK Jarosław Sp.  z o.o. pozwalają na 
unieszkodliwianie bakterii oraz wirusów chorobotwórczych. 

Jakość wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi jest również na 
bieżąco monitorowana na każdym etapie jej produkcji oraz dystrybucji 
przez wewnętrzne akredytowane laboratorium oraz zewnętrzne 
jednostki kontrolujące tj. Powiatowego Inspektora Sanitarnego. 

Szczegóły - www.teraz-srodowisko.pl 
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Budżet miasta na 2020 rok –  
ile i na co wyda miasto w tym roku

Budżet każdego samorządu  to jeden 
z najważniejszych dokumentów, w którym 
zawiera zapisane są przychody oraz wydatki 
wraz z zadaniami do zrealizowania. O jego 
wielkości i strukturze i wysokości decyduje 
wiele czynników, ale najwięcej emocji budzi 
zwykle sposób wydatkowania środków: ile 
i na co przeznaczą radni w danym roku? 
Przyglądając się takim danym jak wysokość 
inwestycji  bądź nakłady na kulturę, trzeba 
jednocześnie pamiętać o wydatkach na 
bieżące funkcjonowanie miasta, które – czy 
chcemy tego czy nie - muszą być poniesione. To  
choćby koszty utrzymania szkół, przedszkoli, 
oczyszczania miasta, działania wodociągów itp. 

ok. 10 mln, który zostanie pokryty z kredytu. 

Jak co roku, najwięcej wydamy na oświatę 
i wychowanie – utrzymanie szkół będzie 
kosztowało miasto 57 mln złotych. Wysoką 
pozycję w wydatkach zajmuje też wsparcie 
rodzin – na te cele przeznaczono 48 mln zł, 
a także  gospodarka komunalna  - 21 mln. 
Niewątpliwym powodem do dumy mogą być  
wydatki na inwestycje. W tym roku zaplanow-
ano  na nie aż 30 mln.

Na jakie cele zostaną przeznaczone te środki?  
W skrócie można powiedzieć, że na najważniejsze 
projekty takie, które rozwijają Jarosław, 
podnoszą jego atrakcyjność i wpływają na jakość 
życia mieszkańców zwłaszcza w długiej perspek-
tywie. To przede wszystkim:

Modernizacja płyty Rynku 
Planowany koszt to ok. 9,5 mln zł
Dofinansowanie: prawie 5 mln zł

Stadion Miejski
W 2020 r. powstaną m.in.:

trybuny ziemne, wiata 
parking oraz ciągi pieszo-jezdne 
plac zabaw dla dzieci, stojaki na rowery
urządzenie zieleni

Koszt ok. 4 mln zł

Nowy budynek komunalny/socjalny przy  
ul. Wróblewskiego – 2,2 mln zł  
(zakończenie inwestycji - 2022 r.)
Bulwary nad Sanem
W 2020 r. powstanie m.in.:

parking
ścieżki rowerowo-piesze
instalacja podziemna

Koszt inwestycji 1 mln zł

Ekologiczne partnerstwo M. Jarosławia  
i G. Pawłosiów – realizacja planów  
niskoemisyjnych; redukcja emisji
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W ramach projektów zostanie wymienionych 
237 pieców w Jarosławiu i 98 w Pawłosiowie – 
w sumie 335 pieców

Wartość obu projektów dla Jarosławia:  
5 351 820,09 zł 
 
Dofinansowanie dla Jarosławia: 
4 163 240,50 zł

Wśród inwestycji nie zabraknie w 2020 roku 
remontów dróg. Łącznie na te cele przeznacza 
się prawie 7 mln zł. W tym na drogi gminne 
2 760 000 zł, a na drogi wewnętrzne 1 775 000 zł.
 

Budżet 2020 
Wydatki 2012-2020 w mln zł

Dochody: 190,3 mln zł   |   Wydatki: 200,8 mln zł   |   Deficyt: 10,5 mln zł

Kredyty (31 grudnia 2014 r.) ok 37 mln zł   |   Kredyty (4 lutego 2020 r.) ok 47 mln zł

30 mln zł na INWESTYCJE w 2020 r. Z kasy miasta powędrują również pieniądze 
na dofinansowanie prac prowadzonych 
przez Starostwo na drogach powiatowych w 
granicach Jarosławia, za które to remonty 
odpowiada Starosta. W tym roku przewidziano 
pulę 600 000 zł, głównie na wykonanie 
chodników.

W związku z pandemią koronawirusa 
może się niestety okazać, że nie wszystkie 
inwestycje zaplanowane na 2020 rok 
zostaną w całości zrealizowane. W chwili 
obecnej zgodnie z planem realizowane są: 
przebudowa płyty rynku, ul. Skarbowskiego 
I etap (chodniki i parkingi), budowa stadionu 
przy ul. Piekarskiej, schodów terenowych 
wraz z oświetleniem między ul. 3 Maja i ul. 
Przygrodzie, czy budynku komunalnego 
wielorodzinnego przy ul. Wróblewskiego. 
Rozstrzygnięto również kilka przetargów 
na roboty budowlane i projektowe. 
-Inwestycje, na które nie ogłosiliśmy jeszcze 
przetargów zostały na chwilę obecną 
wstrzymane. Realizujemy jednak na bieżąco 
przygotowywanie dokumentacji potrzebnej do 
wykonania zaplanowanych na ten rok działań. 
Ich realizacja będzie jednak uzależniona od 
sytuacji związanej z epidemią, jak również 
z kondycją finansową naszego miasta – 
podkreśla burmistrz Waldemar Paluch.

Oświata i wychowanie
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Kultura fizyczna
Rodzina
Pomoc społeczna
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Inwestycje
Administracja publiczna
Pozostałe działy

W 2020 roku po raz kolejny wzrosną wpływy 
do miejskiej kasy. Planowane są na poziomie 
ponad 190 mln złotych. Wydatki, które miasto 
poniesie w tym roku, to ponad 200 mln. zł. 
Oznacza to deficyt budżetowy w wysokości  
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Inwestycje – aktualności z Dzielnic
Inwestycje na terenie miasta są prowadzone w wielu punktach jednocześnie i są na różnym etapie zaawansowania. 
Jedne oczekują rozstrzygnięcia przetargu na projekt budowlany, a w innych miejscach trwają już np. prace ziemne.  
Co zaplanowano na bieżący rok w poszczególnych dzielnicach?

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.Realizacja została rozpoczęta 
na początku stycznia, obecnie trwają prace 
ziemne i układanie instalacji,

 � Budowa budynku mieszkalnego, 
komunalnego, wielorodzinnego przy ul. 
Wróblewskiego – inwestycja  realizowana, 
przekazany plac budowy

 � Utworzenie Bulwarów nad rzeką San – 
trwa procedura uzyskania pozwolenia na 
budowę

 �Modernizacja fontanny w parku im. 
Czesławy Puzon ps. „Baśka” – projekt 
opracowany,  trwa przygotowanie 
dokumentacji przetargowej

 �W ramach budżetu obywatelskiego – 
Projekt Aktywny Maluszek - bezpieczny 
plac zabaw przy Żłobku Miejskim „Radosny 
Zakątek” – wstrzymany 

 � Utworzenie i wyposażenie  
dziennego domu Senior+ przy  
Placu Mickiewicza 18 – trwają  
prace projektowe,

 � Remont zabytkowego muru przy ul. 
Podgórze – wstrzymany

 � Budowa siłowni zewnętrznej na Małym 
Rynku – projekt opracowany, wstrzymana

 � Ogłoszono przetarg nieograniczony na 
prace projektowe związane z budową 
oświetlenia ulicy Boczna Garbarze,

 � Budowa schodów terenowych i 
muru oporowego przy zespole Szkół 
Ekonomicznych i Ogólnokształcących - 
zakończona 

 � Trwają prace projektowe związane z 
przebudową ul. Misztale.

 � Budowa chodnika ul. Garbarze – tylko 
projekt

 � Opracowanie dokumentacji projektowej 
kanalizacji deszczowej dla dróg w rejonie 
ulic : Kopystyńskiego, Fredry, Flisacka, 
Zwierzyniecka, Długosza, Nad Sanem

 � Opracowanie koncepcji budowy kanalizacji 
deszczowej dla dróg w rejonie ulic: 
Kraszewskiego, Pasieka

 � Opracowanie dokumentacji projektowej na 
przebudowę ul. Pełkińskiej

Dzielnica nr 2
 � Budowa stadionu miejskiego przy ul. 
Piekarskiej oraz budowa trybun ziemnych 
na stadionie miejskim przy ul. Piekarskiej 
-  inwestycja realizowana

 � Budowa placu zabaw przy ul. Legionów 
– inwestycja realizowana, trwa 
rozstrzygnięcie przetargu 

 � Przebudowa dróg dojazdowych I 
chodników do bloków nr 44, 46, 48 przy ul. 
3 Maja,

 � Przebudowa dróg wewnętrznych na os. 
Wojska Polskiego,

 � Budowa schodów terenowych, chodnika 
oraz oświetlenia między ulicami 3 Maja i 
Przygrodzie.

Dzielnica nr 3
 � Przebudowa ul. Włókienniczej wraz z 
kanalizacją i oświetleniem – projekt, prace 
budowlane wstrzymane

 � Przebudowa ul. Słonecznej - nakładka 
bitumiczna i oświetlenie, - oświetlenie 
realizowane, nakładka wstrzymana

 � Aktywne przejście dla pieszych „ZEBRA" 
Standard Plus wraz z doświetleniem LED, 
obok Parafii Chrystusa Króla - wstrzymane

 � Budowa oświetlenia ul. Dziewiarskiej – 
projekt, roboty budowlane wstrzymane

Dzielnica nr 4
 � Przebudowa ul. Elektrownianej wraz z 
odwodnieniem - wstrzymana

 � Przebudowa ul. Piastów - II etap, 
wstrzymana

 � Budowa ul. Łączności,

 � Opracowanie koncepcji budowy kanalizacji 
deszczowych dla dróg znajdujących się w 
obszarze MPZP Pruchnicka (Łączności),

 � Przebudowa ul. Chmielnej - wstrzymana

 � Projekt i wykonanie oświetlenia ulicznego 
ul. Przemysłowej - etap II, projekt, roboty 
budowlane wstrzymane

Dzielnica nr 5
 � Przebudowa dachu w Szkole Podstawowej 
nr 2 – trwa procedura przetargowa 

 � Przebudowa boiska sportowego przy 
Szkole Podstawowej nr 2 – opracowany 
projekt, wstrzymane 

 � Remont drogi wewnętrznej na Osiedlu 
Pułaskiego - wstrzymana

 � Zabezpieczenie osuwiska na wysokości 
bazyliki oo. Dominikanów,

 � Przebudowa chodnika w ciągu drogi 
powiatowej ul. Prof. A. Grucy - wstrzymana

Dzielnica nr 6
 � Tworzenie miejsc opieki w Miejskim Żłobku 
Nr 1 „Radosny Zakątek”, ul. Skarbowskiego 
10 - opracowana  dokumentacja, 
wstrzymane 

 � Zakup i montaż stadionowej tablicy 
wyników (budżet obywatelski), wstrzymane 

 � Przebudowa ul. Skarbowskiego - II etap,

 � Boczna droga ul. Pogodnej - dojazd do 
domów od nr 34 do 84 oraz ul. Letniej - 
dokumentacja ZRID Przebudowa bocznej 
ul. Pogodnej,

 � Przebudowa ulicy bocznej Pawłosiowskiej,

 � Budowa oświetlenia bocznej ul. Pogodnej - 
wstrzymana

 � Budowa oświetlenia ul. Grodziszczańskiej - 
wstrzymana

 � Budowa oświetlenia ul. Danilewicza

 � Budowa oświetlenia boiska 
wielofunkcyjnego os. Sterańczaka - 
wstrzymana

 � Ogródek Jordanowski - wstrzymany

Dzielnica nr 7
 � Przebudowa ul. Miłej - projekt robimy , 
roboty budowlane wstrzymane

 � Przebudowa ul. Akacjowej - wstrzymana

 � Budowa oświetlenia na ul. Kamiennej - 
wstrzymana

 � Budowa oświetlenia na ul. Żwirowej - 
wstrzymana

 � Budowa oświetlenia na ul. Kolaniki - 
wstrzymana

 � Remont ul. Żwirowej – kontynuacja - 
wstrzymany

 �Wykonanie chodnika wraz z odwodnieniem 
przy ul. Batalionów Chłopskich - 
wstrzymane
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Gospodarka odpadami droższa 
W Jarosławiu, tak jak w całej Polsce, ceny za 
wywóz śmieci wzrosły w tym roku i obecnie 
wynoszą:

 � segregowane odpady - 26  zł  miesięcznie  
od osoby

 � 50% zniżki dla rodzin wielodzietnych

 � osoby, które będą kompostowały m.in.  
odpady zielone, otrzymają dodatkowy opust 
w wysokości 1 zł.

Co bardzo ważne – segregowanie śmieci jest 
obecnie obowiązkowe, a więc każdemu kto 
tego nie będzie robił zostanie naliczona opłata 
52 zł od osoby w gospodarstwie domowym.  

Dlaczego  podniesienie  opłat  za  odpady 
stało się konieczne?

System gospodarki odpadami komunalnymi 
jest tak skonstruowany, że musi się bilansować 
i samofinansować,  a utrzymywany jest 
z wpłat dokonywanych przez mieszkańców. 

Kiedy dochodzi do zmian w prawie,  które 
powodują nieuchronny wzrost kosztów 
utrzymania tego systemu, to musimy je 
pokryć wszyscy. Tak się właśnie stało 19 lipca 
2019 r. za sprawą sejmowej  Ustawy, która 
wprowadziła niekorzystne dla gmin zmiany. 

Te nowe uregulowania spowodowały wzrost 
kosztów utylizacji śmieci i konieczność 
obciążenia nimi mieszkańców. 

 �Wprowadzono pięć frakcji segregowanych 
odpadów (dotychczas były cztery), w tym 
tzw. bioodpady. Wymusza to konieczność 
zakupu nowych pojemników, worków do seg-
regacji, a nawet dodatkowych pojazdów po 
to, aby podołać zwiększonej liczbie kursów 
„śmieciarek”. 

 � Firmy zajmujące się odbiorem odpadów komu-
nalnych były zmuszone podnieść ceny w przetar-
gach; u nich również wzrosły koszty: podnie-
siona została m. in płaca minimalna, wzrosły 
ceny paliwa i energii, a także innych usług.

 �Wzrosła opłata tzw. „marszałkowska”, 
wzrosły stawki w Instalacjach Przetwarzania 
Odpadów Komunalnych. 

 �Wprowadzono niekorzystne zapisy 
ustawy dotyczące cen odbioru odpadów 
z nieruchomości niezamieszkałych, co 
spowodowało konieczność przerzucenia 
części kosztów na mieszkańców.

Problem dotknął całej Polski. W niektórych 
gminach podwyżki sięgnęły kilkuset pro-
cent, a opłaty za posegregowane odpady 
przekroczyły nawet 30 zł na osobę miesięcznie! 
Niestety gminy nie mają żadnych możliwości, 
aby temu stanowi zapobiec. 

Bazar przy ul. Elektrownianej  
w rękach miasta

Obecnie PGKiM jest dzierżawcą tego terenu od 
PKP, a zatem jest też inkasentem opłaty tar-
gowej na rzecz Gminy Miejskiej Jarosław oraz 
administratorem targowiska. Do administra-
tora należy dbanie o standard placu targowe-
go i zapewnienie zarówno sprzedawcom, jak 

i kupującym dobrych waruwnków dla prow-
adzenia interesów. Rozpoczęto od spraw pod-
stawowych - zabezpieczono sanitariaty, które 
są czyszczone po każdym dniu handlowym, 
podobnie jak pomieszczenie socjalne w pob-
liskiej bazie Gminnej Spółdzielni Samopomoc 

Chłopska. Po dniu handlu, pracownicy PGKiM 
sprzątają cały teren. Od marca zostały wprow-
adzone drobne zmiany w układzie stoisk,  
a także obniżono nieco opłatę za ich rezerwację. 
Jej wysokość jest obecnie zróżnicowana  
i  zależy od atrakcyjności danego miejsca.

W naszym mieście udało się uniknąć jeszcze 
wyższych opłat dzięki włączeniu do systemu 
dodatkowych środków z budżetu miasta jako 
refundacji ulg wynikających z Karty Dużej 
Rodziny oraz uwzględnieniu kompostowania, 
co ostatecznie pozwoliło ustalić stawkę 
za posegregowane odpady na obecnym 
poziomie. 

Opłaty za wywóz odpadów są wysokie, ale 
jako społeczność wciąż mamy wpływ na ich 
poziom. Przede wszystkim prawidłowa seg-
regacja obniża koszty funkcjonowania sys-
temu, podobnie jak zakładanie przydomow-
ych kompostowników. Warto wspólnie 
zadbać o zmniejszenie ilości odpadów, a już 
w szczególności odpadów zmieszanych (bo 
ich przetwarzanie kosztuje najwięcej). Dzięki 
takiej postawie skorzysta zarówno środowisko 
naturalne jak i nasze finanse.

Z początkiem 2020 roku PGKiM przejęło w dzierżawę od PKP teren bazaru przy ul. Elektrownianej.  
Jak wiedzą bywalcy  – we wtorki i piątki w każdym tygodniu odbywa się tam handel wszystkim czego  
mogą potrzebować jarosławianie. Dlatego tłumnie odwiedzają to  miejsce.

Dlaczego musimy więcej płacić za wywóz śmieci?

W okresie od 2017 r. do 2020 r. wzrost opłaty  

„marszałkowskiej” z tytułu składowania odpadów 
O wysokości opłaty decyduje Minister Środowiska

WZROST KOSZTÓW FUNKCJONOWANIA 

FIRM ODBIERAJĄCYCH ODPADY

263 %

wyższa opłata środowiskowa o 59% do IPOK
(Instalacja Przetważania Odpadów Komunalnych)

wrost opłaty marszałkowskiej
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Gospodarka odpadami droższa  Jarosławski Budżet Obywatelski  
Co nowego w 2020?
Tak jak w ubiegłym roku, do dyspozycji mieszkańców  pozostaje kwota  1 000 000 zł. Istotna zmiana polega na tym, 
że doszły dwie nowe kategorie  projektów. Tym razem będzie łącznie pięć kategorii: cztery inwestycyjne i jedna 
nieinwestycyjna. Głosy będzie można oddać tylko na  jeden projekt inwestycyjny i jeden nieinwestycyjny. Zmiany  
te wejdą w życie po publikacji przez wojewodę stosownej uchwały Rady Miasta Jarosławia przyjętej 24 lutego br. 

Dotychczas mieszkańcy mogli zgłaszać wnioski 
w trzech kategoriach projektów, przy czym w 
każdej rywalizowały bez ograniczeń propozycje 
dotyczące zarówno różnych instytucji jak i grup 
mieszkańców. Słabością tego rozwiązania 
było to, że podczas głosowania zdecydowaną 
przewagę miały te projekty, które dotyczyły 

bardzo dużych jednostek, takich jak szkoły 
czy przedszkola. Mogą one zmobilizować do 
oddania głosu, na propozycje ich dotyczące, 
duże grupy mieszkańców, nie dając tym samym 
najmniejszych szans na sukces propozycjom 
dotyczącym potrzeb i problemów mniejszych, 
lokalnych środowisk. 

Dlatego, aby dać równe szanse tak projektom 
dotyczącym  instytucji, jak i tym za którymi stoją 
zainteresowani, ale mniej liczni mieszkańcy, 
utworzono odrębne kategorie w odniesieniu 
do projektów dużych i średnich. 

Osoby zainteresowane tym, jakie obiekty, działania czy 
wydarzenia w Jarosławiu zrealizowano w ramach BO  
od początku jego istnienia, zapraszamy na stronę: 

www.jaroslaw.pl/budzet-obywatelski-miasta-jaroslawia

Kategoria A - Projekty inwestycyjne duże, których koszty szacunkowe 
wynoszą od 40 001 zł do 100 000 zł dotyczące zadań realizowanych 
w ramach gminnych jednostek organizacyjnych (szkół, przedszkoli, 
żłobków, instytucji kultury); środki przewidziane do rozdysponowania 
na tę kategorię wynoszą 300 000 zł;

Kategoria A

W 2020 roku będziemy mogli zgłaszać  
wnioski w następujących kategoriach:

Kategoria B

Kategoria B - Projekty inwestycyjne duże, których koszty szacunkowe 
wynoszą od 40 001 zł do 100 000 zł dotyczące zadań realizowanych 
poza sferą gminnych jednostek organizacyjnych; środki przewidziane 
do rozdysponowania na tę kategorię wynoszą 300 000 zł;

Kategoria C

Kategoria C - projekty inwestycyjne średnie, których koszty szacun-
kowe wynoszą od 10 001 zł do 40 000 zł dotyczące zadań realizowanych 
w ramach gminnych jednostek organizacyjnych (szkół, przedszkoli, 
żłobków, instytucji kultury); środki przewidziane do rozdysponowania 
na tę kategorię wynoszą 120 000 zł;

Kategoria D - projekty inwestycyjne średnie, których koszty szacun-
kowe wynoszą od 10 001 zł do 40 000 zł dotyczące zadań realizowanych 
poza sferą gminnych jednostek organizacyjnych; środki przewidziane 
do rozdysponowania na tę kategorię wynoszą 120 000 zł;

Kategoria D

Kategoria E - projekty nieinwestycyjne, małe, których koszty szacun-
kowe wynoszą do 10 000 zł; środki przewidziane do rozdysponowania 
na tę kategorię wynoszą 160 000 zł.

Kategoria E

W kategoriach inwestycyjnych, czyli A, B, C i D, można zgłaszać 
projekty dotyczące zadań wyłącznie o charakterze inwestycyjnym, 
modernizacyjnym lub remontowym.

W kategorii nieinwestycyjnej, czyli E, można zgłaszać, tak jak 
dotychczas, propozycje działań głównie tzw. miękkich,  takich 
jak wydarzenia, imprezy, szkolenia, konkursy, drobne prace 
upiększające czy adoptujące teren do potrzeb mieszkańców itp.
  
Wybierając projekty w tej edycji Jarosławskiego Budżetu 
Obywatelskiego będziemy mogli oddać dwa głosy: jeden na projekt 
inwestycyjny, czyli taki, który należy do kategorii A, B, C albo D, 
i jeden na projekt nieinwestycyjny, a więc z kategorii E.

Zachęcamy do aktywności! Warto rozejrzeć się wokół, popatrzeć co 
przeszkadza, czego brakuje, co by się przydało  i samodzielnie lub 
w zespole przygotować projekt, który przyczyni się do polepszenia 
warunków życia, wypoczynku lub nauki. Budżet Obywatelski jest 
wprost  do tego stworzony!



K A L E J D O S K O P  J A R O S Ł AW S K I
s t y c z e ń - k w i e c i e ń  2 0 2 0

14

Są szanse na utworzenie Centrum 
Przesiadkowego przy dworcu PKP
Nie od dziś wiadomo, że podróż z przesiadkami nie należy do przyjemności. Jeśli dodatkowo przystanki znajdują się  
w odległych punktach miasta, to z całą pewnością można się spodziewać poważnych trudności dla podróżnych.

Dla mieszkańców Jarosławia i tych, dla których nasze miasto jest 
punktem przesiadania się z jednego środka transportu na inny, są dobre 
wiadomości! Pojawiły się możliwości na taką rozbudową okolicy dworca 
PKP, aby stała się ona prawdziwym Centrum Przesiadkowym grupującym 
wszystkie formy przewozu osób w  jednym miejscu. 

Już wkrótce miasto przejmie od PKP tereny (ul. Słowackiego przy 
dworcu), gdzie mogłyby powstać miejsca postojowe dla autobusów 
różnych firm. Dzięki temu, w jednym Centrum, podróżujący mogliby 

przesiadać się nie tylko na inny pociąg czy autobus PKS, ale też do innych 
przewoźników, którzy obsługują ich trasę lub przyjechać do miasta 
busem i bezpośrednio przejść do pociągu. 

Takie grupowanie różnych środków transportu w jeden węzeł 
wygodny dla podróżnych jest światowym trendem. Istotnie poprawia 
komfort podróżowania, a także ułatwia organizację transportu osób, 
koordynowanie rozkładów jazdy, a ponadto zmniejsza utrudnienia 
w ruchu miejskim.

JarosLove – z miłości do ludzi
Jeszcze w 2019 roku do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej został 
złożony zarys projektu pn. „JarosLove – z miłości do ludzi”. Jak się okazało 
otrzymał on pozytywną ocenę i został zakwalifikowany do drugiego etapu 
konkursu. Znalazł się tym samym w zaszczytnym gronie 54 projektów, 
wybranych spośród 212 złożonych! 

W projekcie została przedstawiona szeroka koncepcja rozwoju miasta, oparta na kilku głównych 
obszarach działania, mających ważne znaczenie dla mieszkańców. Ponieważ konkurs nie jest jeszcze 
zakończony, nie powinniśmy zdradzać najciekawszych szczegółów aby nie ułatwiać zadania konku-
rentom, ale uchylając rąbka tajemnicy warto wspomnieć, że wśród zaplanowanych przedsięwzięć 
są m.in. wymiana taboru MZK na transport nowej generacji, budowa centrum przesiadkowego czy 
centrum organizacji pozarządowych. 

Koncepcja projektu zakłada wykorzystanie posiadanych potencjałów i w efekcie poprawę jakości  
życia mieszkańców poprzez rozwój lokalny.

Zagospodarowanie przejętych terenów i utworzenie Centrum Przesiadkowego umożliwi też likwidację przystanków przy ul. Galika  
i ul. Poniatowskiego (naprzeciwko Komendy Powiatowej Policji). Wówczas ich funkcje przejęłoby Centrum, a dzięki tym zmianom można 
byłoby przebudować ulicę Galika w taki sposób, aby powstały dwa pasy ruchu - lewoskręt i prawoskręt, które zdecydowanie usprawnią 
komunikację w okolicy – mówi Burmistrz Waldemar Paluch. 

Cele tego projektu to: 
 � poprawa jakości powietrza,

 � dostępność komunikacyjna,

 � aktywizacja społeczna  
(w tym atrakcyjne miejsca 
pracy, partycypacja społeczna, 
angażowanie lokalnych liderów, 
tworzenie kreatywnych zespołów, 
przedsięwzięć dla mieszkańców),

 � aktywne partnerstwo aktywnie 
funkcjonujących podmiotów,  
wzmocnienie i promocja  
oferty miasta. 
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Jak przebiegają prace na wiodących 
inwestycjach w mieście?
Co słychać na placach budów?
W Jarosławiu równolegle prowadzone są prace przy trzech dużych inwestycjach: rewitalizacji płyty rynku, bulwarach 
nad Sanem oraz przebudowie stadionu miejskiego. Co dzieje się na tych budowach, na jakim są etapie? 

Bulwary  nad  Sanem  czekają  już  tylko  na 
dokument pozwolenia na budowę.

Dokumentacja została skompletowana 
i złożona w Starostwie Powiatowym. Trwa jej 
rozpatrywanie. Kiedy tylko zostanie wydane 
pozwolenie na budowę, ruszą prace w terenie!
W ramach zagospodarowania przewidziano 
realizację obiektów sportowych i rekreacyjnych 
wraz z ciągami komunikacyjnymi, parkingami, 

uzbrojeniem podziemnym i  infrastrukturą 
(ławki, kosze na odpady, stojaki rowerowe i in.).
 
Powstaną boiska do piłki nożnej, siatkówki 
plażowej z trybunami, boisko wielofunkcyjne, 
otwarta siłownia, skatepark, amfiteatr. 
Znajdą się tam też tereny do gry w bule, 
stoły do ping-ponga, linowa ścieżka zdrowia. 
Nad wodą powstanie piaszczysta plaża  
z leżakami i parasolami, pomost pływający  

i miejsce do wodowania rekreacyjnego sprzętu 
pływającego. Nie zabraknie elementów 
małej architektury: ławek, stolików do gier 
z krzesłami, stojaków rowerowych, pergoli, 
miejsc przeznaczonych na ognisko, odkrytych 
miejsc do grillowania, aneksów z ławkami, 
regału na kajaki i in.

Planowany na ten rok etap wstępny, który już 
niedługo powinien się rozpocząć, obejmuje 
przygotowanie terenu, prace ziemne, 
niwelacje, przygotowanie instalacji i przyłączy, 
wytyczenie dróg, ścieżek oraz parkingów. Rok 
2020 pozwoli zatem na stworzenie podstaw 
dla realizacji  etapu finalnego inwestycji  
a także oglądać pierwsze zarysy, tych jakże 
oczekiwanych terenów rekreacyjnych.    

W  roku  2020  w  budżecie  miasta  na  ww. 
zadania przewidziano kwotę 1 000 000,00 zł

Stadion miejski przy ul. Piekarskiej

Tu, dzięki łagodnej aurze, roboty mogły 
być prowadzone nawet zimą.  Pierwszy 
etap budowy  stadionu miejskiego przy  
ul. Piekarskiej ma potrwać do końca maja. 
W chwili obecnej trwają już prace związane 
z budową trybun ziemnych, zaś w całym 
2020 roku mają ponadto zostać zrealizowane 
następujące elementy całości:

 � Plac utwardzony do zawracania  
wraz z parkingiem i zjazdem

 � Ciągi pieszo - jezdnie

 � Remont ogrodzenia 

 � Trybuny ziemne 

 �Wiata i stojaki na rowery

 � Plac zabaw dla dzieci

 � Urządzenie zieleni

 � Budynek z  zapleczem sanitarno-
szatniowym i magazynowym.

W  roku  2020  w  budżecie  miasta  na  ww. 
zadania przewidziano kwotę ok. 4 mln zł
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Rewitalizacja płyty rynku

Rynek w Jarosławiu to centralny punkt mias-
ta, a zarazem miejsce ważne komunikacyjnie. 
Dlatego  wykonawca przystąpił do inwestycji 
rozpoczynając od przygotowania zmienionej 
organizacji ruchu. Na początku roku została 
zagrodzona pierwsza część terenu przewidy-
wana  do przebudowy. 

Prace rozpoczęły się od rozbiórki kostki porfi-
rowej oraz granitowej. Kostka przewidziana 
jest do powtórnego wbudowania, jest więc 
składana na paletach i będzie oczekiwała na 
powtórne ułożenie. Ta porfirowa ponownie 
znajdzie swoje zastosowanie już w nowej 
płycie rynku, zaś granitowa zostanie użyta  
w nawierzchniach okolic centrum miasta.

Na Rynku trwa obecnie budowa kanali-
zacji deszczowej (wg specjalnej technologii 

przeznaczonej dla zagrożonych miast zabyt-
kowych w Polsce), przekładane są kolidujące 
kable energetyczne, a w nadchodzącym cza-
sie przewidywane są następujące roboty:

 �wykonanie zbiornika  
technicznego fontanny,

 � budowa sieci wodociągowej zasilającej 
fontannę oraz punktów medialnych, 

 � kanalizacja sanitarna,

Jarosław to miasto o niezwykle bogatej his-
torii dlatego rewitalizacja prowadzona jest 
pod ścisłym nadzorem archeologicznym.  
W miejscach gdzie natrafia się na znaleziska 
prace są wstrzymywane, zaś roboty przeno-
szone są w inne miejsca, do czasu wydobycia 
artefaktów. Prace trwają kilka tygodni, a już 
natrafiono na fragmenty naczyń glinianych,  
fragmenty kafli, szkła itp. Pochodzenie  znalez-
isk jest wstępnie datowane na XVI-XVII w.

Sprawy urzędowe można załatwić przez internet
E-Jarosław – czyli usługi zdalne, drogą elektroniczną, to nic innego jak normalne procedury realizowane przez urząd 
tyle, że możliwe do przeprowadzenia o każdej porze dnia i nocy bez konieczności osobistej wizyty w urzędzie.

Podatki lokalne, opłaty, zgłoszenia obywa-
telskie czy sprawy oświatowe, można już 
załatwiać nie ruszając się z domu. Zamiast 
w Ratuszu, można zrobić to w domu, przy 
komputerze. 

Jeśli zarejestrują się Państwo w systemie  
e-PUAP, a następnie złożą wniosek o konto na 
platformie eUrząd, podpisując go podpisem 
kwalifikowanym lub profilem zaufanym będą 
Państwo mogli swoje urzędowe sprawy, 
bezproblemowo załatwić on-line, wchodząc 
na stronę https://eurzadjaroslaw.pl 

 � Stan opłat i zobowiązań podatkowych

 � Elektroniczna realizacja płatności

 � Przypomnienia o uiszczaniu opłat

 � Pobieranie urzędowych formularzy  
elektronicznych

 � Zgłaszanie uszkodzeń i awarii

 � Informacje o zbliżających się wydarzeniach

Na początek wystarczy właśnie pod tym adresem 
przejść prostą, objaśnioną w kilku punktach 
procedurę, aby móc korzystać ze skróconego 
czasu potrzebnego do załatwienia wybranej 
sprawy, a także częściowego uproszczenia proce-
dury  realizacji  obsługiwanych   zagadnień. 

Ważnym elementem uruchomionych usług  
będzie także, dostępny dla każdego, sys-
tem „zgłaszania zagrożeń", który pozwala 
informować o takich zagadnieniach jak 
przykładowa dziura w drodze, zdewastow-
any przystanek czy zepsuta latarnia. Takie 
zgłoszenia będzie można przesłać zarówno 
poprzez stronę internetową jak i urządzenia 
mobilne za pomocą dedykowanej aplikacji. 
Aplikacja mobilna stanowi ważny element 
uzupełniający internetowe rozwiązania, bo 
dzięki niej w telefonie przeglądniemy infor-
macje z eUrzędu, otrzymamy powiadomienie 
o konieczności wykonania czynności admin-
istracyjnej czy prześlemy zgłoszenie o usterce, 

załączając koordynaty GPS lub zdjęcie z apara-
tu. Co ważne - ten sposób komunikacji jest wy-
godny zarówno dla urzędu, jak i interesantów, 
i – co więcej - nie wiąże się z żadnymi opłatami. 
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Po usunięciu dotychczasowych, 
leciwych urządzeń, rozpoczną się 
prace nad stworzeniem placu zabaw 
i rekreacji z prawdziwego zdarzenia. 
Docelowo projekt obejmuje utwardzenie 
terenu, w części kostką, a w części 
specjalną nawierzchnią poliuretanową, 
zainstalowanie takich urządzeń jak 
huśtawka „bocianie gniazdo”, metalowa 
podwójna huśtawka, karuzele, pozioma 
drabinka, zestaw zabawowy integracyjny, 
zestaw „dinozaur”, podwójna metalowa 
huśtawka z siedziskami kubełkowymi, 
sprężynowiec i inne atrakcje.

Zbudowana zostanie też piaskownica 
betonowa oraz zostaną ustawione ławki  
i kosze na śmieci. 

Ważnym elementem tego rekreacyj-
nego terenu będzie otwarta siłownia, 
która zostanie wyposażona w takie 
przyrządy do ćwiczeń jak wyciąg górny 
z orbitrekiem, prasa nożna i wioślarz, 
przyrząd do wyciskania siedząc (dla 
niepełnosprawnych), rowerek i biegacz, 
sprzęt do ćwiczenia nóg i ramion 
w różnych pozycjach, a także drabin-
ka. Wśród sprzętu sportowego zna-
jdzie się również stół do ping-ponga. 

Cały teren zostanie zagospodarowany 
i obsadzony roślinami ozdobnymi oraz 
otoczony niewysokim, harmonizującym 
z otoczeniem ogrodzeniem. 

Przybywa atrakcyjnych miejsc  
do bezpiecznej zabawy dzieci
Przy  ul.  Legionów, w miejscu  obecnie  funkcjonującego  i mocno  już 
wysłużonego placu zabaw  dla dzieci, powstanie  nowy - duży, bogato 
wyposażony i atrakcyjny, z którego będą mogły bezpiecznie korzystać  
nasze pociechy. Jest duża szansa na pozyskanie na ten cel wysokiej  
dotacji zewnętrznej.

Jarosławska Szkoła Podstawowa nr 6 im. Ks. Piotra Skargi 
z wielką energią i entuzjazmem zabrała się do tego dzieła  
i przystąpiła w 2019 roku do Edukacyjnej Sieci Antysmogowej jako 
jedyna szkoła na Podkarpaciu. Została dzięki temu wyposażona  
w miernik poziomu stężenia pyłu PM 2,5 oraz PM10 i całodobowo 
prowadzi pomiary stężenia niebezpiecznych dla zdrowia gazów. 
Ale to nie wszystko - kolejnym działaniem podjętym w bieżącym roku 
szkolnym było przystąpienie do grantowego projektu organizowanego 
przez Fundusz Naturalnej Energii w Operatorze Gazociągów 
Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. w Warszawie, pod nazwą „Eko – 
źródełko zdrowia i wiedzy”.

Głównym zadaniem naszego projektu jest kształtowanie postaw 
proekologicznych i zachęcanie uczniów do pogłębiania wiedzy  
o otaczającym je świecie przyrody. Treści dobierane są w taki sposób, aby 
były ciekawe, pobudzały do myślenia, poszukiwania, a przede wszystkim 
do działania. Główny nacisk w programie kładziemy przede wszystkim na 
konkretne działania dzieci w środowisku i dla środowiska. Tematy i sposób 
ich realizacji mają  angażować nie tylko uczniów, ale także rodziców, 
którzy powinni być współtwórcami procesu edukacji ekologicznej – mówi 
jedna z pomysłodawczyń – nauczycielka Anna Lizut.

Projekt „Eko – źródełko zdrowia i wiedzy” przygotowany został 
przez nauczycieli Szkoły Podstawowej nr 6 – Annę Lizut, Annę Gross  
i Ewę Pęcherek. W jego wyniku szkoła otrzymała grant w wysokości  
10 000 zł z przeznaczeniem na działania edukacyjne, zakup materiałów 

edukacyjnych do badania wody i powietrza, poidełka szkolnego, 
odświeżaczy powietrza, organizację konkursów i wycieczkę.

Głównym celem naszej działalności edukacyjnej jest zwiększenie 
świadomości społeczności lokalnej co do zagrożeń dla zdrowia 
wynikających z emisji smogu. Większa świadomość społeczeństwa 
wpłynie na zmianę zachowań,  a w konsekwencji doprowadzi do tego, 
że będziemy mogli oddychać czystszym powietrzem.

Przykład młodzieży wobec problemów naszego miasta wart jest uwagi 
i naśladowania! Nie czekajmy ale sami zaczynajmy działać!

Walczymy ze smogiem –  
wszystkie ręce na pokład!
Jarosław należy do miast, które borykają się z problemem zanieczyszczonego powietrza i każda inicjatywa 
zmierzająca do poprawy tej sytuacji jest cenna. Przykład daje nam jarosławska młodzież.
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Jarosław jest jednym z najciekawszych miast w południowo-wschodniej Polsce, o niezrównanym uroku, 
bogatej historii, wspaniałych zabytkach oraz licznych wydarzeniach kulturalnych, w których warto wziąć udział.

Najcieplejsze miesiące w roku to jednocześnie najgorętszy sezon imprez kulturalnych. W 2020 r. przygoto-
waliśmy moc atrakcji dla amatorów dobrej zabawy, w tym tych, którzy czas wolny lubią spędzać aktywnie. 
Nie zabraknie cyklicznych, sztandarowych wydarzeń, jak również nowych, nieszablonowych propozycji.

Gorąco zapraszamy do skorzystania z wyjątkowo bogatej oferty, w której staraliśmy się uwzględnić 
jak największą liczbę propozycji, sugestii i potrzeb mieszkańców Jarosławia.

Doroczne święto studentów, którzy przez dwa dni dzierżą klucze do bram miasta. 
Podczas Juwenaliów prócz studentów zabawie oddają się także mieszkańcy Jarosławia 
i okolic. W tym roku na uczestników czeka mieszanka stylów i gatunków! Na kampusie 
Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej będziemy bawić się w rytmie hip-

-hopu i porwie nas gorączka sobotniej nocy! Prócz energetycznych koncertów, nie może 
zabraknąć także kolorowej studenckiej parady, która jest tradycyjnym elementem juwe-
naliów. Organizatorzy zapewniają również moc atrakcji w postaci konkursów, warsztatów 
i strefy rozrywki.

Podobnie jak na całym świecie, również w Jarosławiu hucznie obchodzimy Dzień Dziecka 
– święto, które uszczęśliwia każdego młodego człowieka. W 2020 r. wydarzenie odbę-
dzie się w sobotę w pięknym otoczeniu natury – Parku Miejskim im. Bohaterów Monte 
Cassino. Zarówno miejsce jak i okazja, stwarzają doskonałą możliwość do spędzenia 
czasu wspólnie z całą rodziną. Nie ma mowy o nudzie! Na dzieci czekać będą bezpłatne 
atrakcje takie jak: plac zabaw, malowanie twarzy, gry, dmuchańce i animacje. Ale na tym 
nie koniec! Zwieńczeniem wspólnej zabawy będzie, jedyny w swoim rodzaju, koncert 
młodej piosenkarki, która szturmem podbija listy przebojów – Roksany ROXI Węgiel!

Dzień Patrona Miasta to jedna z najważniejszych dat w jarosławskim kalendarzu wyda-
rzeń kulturalnych. Błogosławiony ojciec Michał Czartoryski OP – dominikanin, społecznik, 
żołnierz, męczennik II wojny światowej – to wyjątkowa postać, którą w ten dzień 
jarosławianie wspominają ze szczególną dumą. Tradycją obchodów Dnia Patrona 
Miasta jest nadanie aktu Honorowego Obywatelstwa Miasta Jarosławia. Wydarzeniu 
towarzyszą również sympozja, wystawy oraz koncert muzyki chrześcijańskiej, które od-
bywają się na terenie klasztoru ojców dominikanów.

Jarosław nie zapomina o seniorach. Jako miasto otwarte dla wszystkich pokoleń wie, 
że wiedzę i doświadczenie czerpie właśnie od swoich najstarszych mieszkańców. 
Wydarzenie dedykowane wszystkim seniorom odbędzie się w czerwcu w pięknej scene-
rii Parku Miejskiego im. Bohaterów Monte Cassino. W jego trakcie prócz zapierających 
dech w piersiach potańcówek, podczas kórych wszyscy odzyskują młodość, będą miały 
miejsce konsultacje ze specjalistami w dziedzinie zdrowego stylu życia, prawidłowego  
odżywiania, a także rozgrywki sportowe oraz występy artystyczne lokalnych grup śpie-
waczych i teatralnych.

PODKARPACKIE JUWENALIA

JAROSŁAWSKI DZIEŃ DZIECKA

DZIEŃ PATRONA MIASTA

JAROSŁAWSKI DZIEŃ SENIORA

GWIAZDA

ROKSANA WĘGIEL

Odbywająca się wtedy co Noc Muzeów, Noc Zwiedzania Rynku to wydarzenie, 
podczas którego poznawanie historii oznacza zabawę oraz rozrywkę dla całych rodzin, 
a miejsca, które zwykle mija się bez zastanowienia okazują się rozpalającymi wyobraź-
nię skarbnicami wiedzy i strażnikami przeszłości. Uczestnicy mają możliwość skorzy-
stania z wielu atrakcji, jakie oferuje ta wyjątkowa Noc. Miłośnicy kultury mogą zagłębić 
się w spektakle teatralne, odwiedzić liczne galerie i wystawy, a fascynaci historii odkryją 
na nowo uroki Jarosławia, zwiedzając zabytkowe obiekty i kamienice. Wycieczkę 
ulicami starego miasta można odbyć indywidualnie, w grupie, z przewodnikiem i pieszo. 
Można także potańczyć przy muzyce na żywo lub usiąść i wspólnie pobiesiadować.

NOC ZWIEDZANIA RYNKU

DNI JAROSŁAWIA

KULTURALNE LATO W MIEŚCIE

FESTIWAL MUZYKI DAWNEJ
„PIEŚŃ NASZYCH KORZENI”

II JAROSŁAWSKIE DNI SZTUKI

WIELKI PIKNIK RODZINNY NAD SANEM

22–23 MAJA
PWSTE

16 MAJA
Stare Miasto

20 CZERWCA
Park Miejski

13 CZERWCA
Bazylika MB Bolesnej

30 MAJA
Park Miejski

Ze względu na stan epidemii 
plan imprez może ulec zmianie
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PODKARPACKIE JUWENALIA

JAROSŁAWSKI DZIEŃ DZIECKA

DZIEŃ PATRONA MIASTA

JAROSŁAWSKI DZIEŃ SENIORA

NOC ZWIEDZANIA RYNKU

Zabawa dla całych rodzin, w pięknej scenerii nadsańskich bulwarów. Wydarzenie, 
które skierowane jest zarówno do młodszych jak i starszych uczestników, pełne jest 
takich atrakcji jak: gry, zabawy animacyjne, konkursy, warsztaty czy występy artystycz-
ne. Podczas Pikniku mają miejsce również prezentacje Klastra Ekonomii Społecznej 
i Innowacji oraz organizacji pozarządowych. Stałym elementem Pikniku jest strefa 
rozrywki oraz loteria fantowa, ciesząca się ogromnym zainteresowaniem zwłaszcza 
wśród najmłodszych, a także potańcówka, trwająca do późnych godzin wieczornych.

W tym roku Jarosław obchodzi swoje święto miasta w nieco innej scenerii. Ta wyjąt-
kowa impreza, mająca na celu integrację społeczności miejskiej, odbędzie się w lipcu 
na terenie Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej. Planujemy wspania-
łe i pełne wakacyjnej energii koncerty, bezpłatny kącik dla najmłodszych, letnie animacje 
oraz mnóstwo konkursów i występów – także lokalnych grup artystycznych, wokalistów 
i zespołów. Wszystko to tradycyjnie zapewni wspaniałą zabawę oraz niezapomniane 
wrażenia. A skoro o tradycji mowa – podczas Dni Jarosławia nie może zabraknąć topo-
wej gwiazdy ogólnopolskiej sceny muzycznej. W 2020 r. wystąpi Sylwia Grzeszczak!

Kulturalne Lato w Mieście to okazja, aby w ciekawy sposób spędzić wakacje w Jarosła-
wiu i w pełni wykorzystać kreatywną przestrzeń jaką oferuje miasto. Na najmłodszych 
i ich rodziców czekają Letnie Dobranocki czyli plenerowe przedstawienia teatralne, 
a miłośnicy dobrego kina mogą zrelaksować się na leżakach czy kocykach, podczas 
seansów Kina pod Gwiazdami. W ramach inicjatywy odbędą się także wyjątkowe 
koncerty, które pozwolą odbyć podróż w miejsca pełne smaków i zapachów lata. 
Nie zapomniano o miłośnikach miasta – tradycyjnie będą mogli uczestniczyć w inspiru-
jących Spacerkach po Jarosławiu z Przewodnikiem.

Jeden z najpopularniejszych festiwali muzyki dawnej w Europie, rozpoczyna się w nie-
dzielę i odbywa zawsze w ostatni pełny tydzień sierpnia. Za jego sprawą przez cały 
tydzień Jarosław wypełnia śpiew oraz muzyka czasów baroku, renesansu i średniowie-
cza. Podczas Festiwalu mają miejsce nie tylko prezentacje światowych trendów w tym 
nurcie, w wykonaniu znakomitych artystów będących przedstawicielami różnych kultur, 
ale także muzyczne eksperymenty, prawykonania wielu zapoznanych dzieł, premiery, 
a muzyka dawna jest traktowana jako pole odkryć i artystycznej kreacji. Cykl koncertowy 
uzupełniają warsztaty, seminaria i zabawy taneczne.

Mając na uwadze ścisły związek Jarosławia ze sztuką oraz pamiętając o artystach, którzy po-
chodzą z naszego miasta, tutaj tworzą, chętnie wracają do miejsca, wyróżniającego się nieza-
pomnianym klimatem, charakterem i malowniczością, już po raz drugi odbędzie się impreza po-
kazująca dziedzictwo kulturowe miasta, rodzimych artystów, jego mieszkańców, osoby tworzące 
w różnych dziedzinach sztuki, a związane z Jarosławiem. Zaplanowano wystawy, spotkania autorskie, 
działania artystyczne, warsztaty, spektakle, happeningi, projekcje filmowe, koncerty. Ważne jest, 
aby Jarosław był miejscem kreatywnej współpracy i konfrontacji artystycznej oraz przestrzenią 
dla każdego, kto lubi być blisko ze sztuką.

DNI JAROSŁAWIA

KULTURALNE LATO W MIEŚCIE

FESTIWAL MUZYKI DAWNEJ
„PIEŚŃ NASZYCH KORZENI”

II JAROSŁAWSKIE DNI SZTUKI

WIELKI PIKNIK RODZINNY NAD SANEM

3–4 LIPCA
PWSTE

10 LIPCA – 9 SIERPNIA
Plac Św. Michała

23–30 SIERPNIA
Jarosławskie świątynie

24–26 SIERPNIA
Brama Krakowska, piwnice Ratusza, 
ul. Grodzka, Księgarnia Kuferek,
sala widowiskowo-kinowa JOKiS

27 CZERWCA
Bulwary nad Sanem

GWIAZDASYLWIA GRZESZCZAK

Jubileuszowa edycja imprezy Jarosławskiego Ośrodka Kultury i Sztuki o charakterze 
ogólnopolskim. W ciągu trzech dni zaprezentują się teatry amatorskie i zawodowe. 
Odbędą się wystawy związane z imprezą, spotkania, warsztaty teatralne, prezentacje 
multimedialne. Zapraszamy na dziedziniec kamienicy Rynek 6, Puzon (w przypadku 
niepogody – sala widowiskowo-kinowa JOKiS).

Przez trzy dni w roku wśród murów jarosławskiego opactwa, leżącego w miejscu dawne-
go opactwa ss. benedyktynek – do czego wyraźnie nawiązuje nazwa wydarzenia – odby-
wają się liczne inicjatywy, zarówno o charakterze religijnym i świeckim. Na straganach, 
bez których nie można wyobrazić sobie żadnego jarmarku, można znaleźć oryginalne 
rękodzieło, aromatyczne przyprawy z całego świata, a także odkryć smaki europejskiej 
kuchni. Charakterystycznym znakiem Jarmarku Benedyktyńskiego jest obóz rycerski. 
Prócz zakupu wyjątkowych towarów, uczestnicy wydarzenia mogą zobaczyć turnieje 
rycerskie, pokazy tańców dworskich oraz wziąć udział w sympozjach naukowych.

Tygodniowe wydarzenie, na które składa się cykl – odbywających się w różnych miej-
scach w Jarosławiu – koncertów, spotkań autorskich, wystaw oraz prezentacji, przy-
bliżających kulturę i religię mieszkańców Kresów Wschodnich II Rzeczypospolitej. 
Uczestnicy Festiwalu mają okazję, w ciekawy sposób, zapoznać się zarówno z tradycją 
jak i życiem codziennym narodowości, które do wybuchu II wojny światowej współży-
ły na obecnych terenach wschodniej Polski i zachodniej Ukrainy. Tegorocznym tema-
tem przewodnim Międzynarodowego Festiwalu Kultury Kresowej są „Ludzie Kresów”. 
Gościem wydarzenia będzie wybitny tenor oraz aktor – Jacek Wójcicki.

X JAROSŁAWSKI PRZEGLĄD TEATRÓW
„NA DZIEDZIŃCU”

JARMARK BENEDYKTYŃSKI

MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL KULTURY KRESOWEJ

3–5 WRZEŚNIA
Dziedziniec, Rynek 6

11–13 WRZEŚNIA
Jarosławskie Opactwo

18–25 WRZEŚNIA

Największa impreza zlokalizowana w sercu miasta, nawiązująca do wielokulturowych 
i kupieckich tradycji Jarosławia – miejsca, gdzie Wschód spotyka się z Zachodem 
a Południem z Północą. Przez kilka dni Rynek wypełnia gwarny tłum i mnogość straganów, 
a rozgrzane powietrze niesie smakowite aromaty potraw. Na odwiedzających czekają 
spotkania z wystawcami oferującymi kolorową mozaikę niespotykanych na co dzień towa-
rów, strefa kuchni świata oraz różnorodny program kulturalny: koncerty, teatry, występy 
ulicznych artystów i grajków. Wszystko pod hasłem: Handel. Teatr. Muzyka.

JARMARK JAROSŁAWSKI 27–30 SIERPNIA
Rynek

Organizatorzy wydarzeń:
Centrum Kultury i Promocji w Jarosławiu, Jarosławski Ośrodek Kultury i Sztuki, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji im. Burmistrza Adolfa Dietziusa w Jarosławiu, 
Ośrodek Kultury i Formacji Chrześcijańskiej im. Służebnicy Bożej Anny Jenke w Jarosławiu, Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna w Jarosławiu, 
Regionalny Klaster Ekonomii Społecznej i Innowacji „Z biegiem Sanu do rozwoju”, Stowarzyszenie „Muzyka Dawna w Jarosławiu”, Towarzystwo Miłośników Lwowa 
i Kresów Południowo-Wschodnich Oddział w Jarosławiu, Uczelniany Samorząd Studencki PWSTE w Jarosławiu, Urząd Miasta Jarosławia.

Zdjęcia:
Agencja Impresaryjna DETE, Centrum Kultury i Promocji w Jarosławiu, Jarosławski Ośrodek Kultury i Sztuki, Michał Mach, Aleksandra Maziarek, Państwowa Wyższa 
Szkoła Techniczno-Ekonomiczna w Jarosławiu, Stowarzyszenie „Muzyka Dawna w Jarosławiu”, Urząd Miasta Jarosławia.

Przygotowanie:
Centrum Kultury i Promocji w Jarosławiu • 37-500 Jarosław, ul. Rynek 5 • tel. 16 624 89 89 • kontakt@ckip.jaroslaw.pl • www.ckip.jaroslaw.pl
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PODKARPACKIE JUWENALIA

JAROSŁAWSKI DZIEŃ DZIECKA

DZIEŃ PATRONA MIASTA

JAROSŁAWSKI DZIEŃ SENIORA

NOC ZWIEDZANIA RYNKU

Zabawa dla całych rodzin, w pięknej scenerii nadsańskich bulwarów. Wydarzenie, 
które skierowane jest zarówno do młodszych jak i starszych uczestników, pełne jest 
takich atrakcji jak: gry, zabawy animacyjne, konkursy, warsztaty czy występy artystycz-
ne. Podczas Pikniku mają miejsce również prezentacje Klastra Ekonomii Społecznej 
i Innowacji oraz organizacji pozarządowych. Stałym elementem Pikniku jest strefa 
rozrywki oraz loteria fantowa, ciesząca się ogromnym zainteresowaniem zwłaszcza 
wśród najmłodszych, a także potańcówka, trwająca do późnych godzin wieczornych.

W tym roku Jarosław obchodzi swoje święto miasta w nieco innej scenerii. Ta wyjąt-
kowa impreza, mająca na celu integrację społeczności miejskiej, odbędzie się w lipcu 
na terenie Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej. Planujemy wspania-
łe i pełne wakacyjnej energii koncerty, bezpłatny kącik dla najmłodszych, letnie animacje 
oraz mnóstwo konkursów i występów – także lokalnych grup artystycznych, wokalistów 
i zespołów. Wszystko to tradycyjnie zapewni wspaniałą zabawę oraz niezapomniane 
wrażenia. A skoro o tradycji mowa – podczas Dni Jarosławia nie może zabraknąć topo-
wej gwiazdy ogólnopolskiej sceny muzycznej. W 2020 r. wystąpi Sylwia Grzeszczak!

Kulturalne Lato w Mieście to okazja, aby w ciekawy sposób spędzić wakacje w Jarosła-
wiu i w pełni wykorzystać kreatywną przestrzeń jaką oferuje miasto. Na najmłodszych 
i ich rodziców czekają Letnie Dobranocki czyli plenerowe przedstawienia teatralne, 
a miłośnicy dobrego kina mogą zrelaksować się na leżakach czy kocykach, podczas 
seansów Kina pod Gwiazdami. W ramach inicjatywy odbędą się także wyjątkowe 
koncerty, które pozwolą odbyć podróż w miejsca pełne smaków i zapachów lata. 
Nie zapomniano o miłośnikach miasta – tradycyjnie będą mogli uczestniczyć w inspiru-
jących Spacerkach po Jarosławiu z Przewodnikiem.

Jeden z najpopularniejszych festiwali muzyki dawnej w Europie, rozpoczyna się w nie-
dzielę i odbywa zawsze w ostatni pełny tydzień sierpnia. Za jego sprawą przez cały 
tydzień Jarosław wypełnia śpiew oraz muzyka czasów baroku, renesansu i średniowie-
cza. Podczas Festiwalu mają miejsce nie tylko prezentacje światowych trendów w tym 
nurcie, w wykonaniu znakomitych artystów będących przedstawicielami różnych kultur, 
ale także muzyczne eksperymenty, prawykonania wielu zapoznanych dzieł, premiery, 
a muzyka dawna jest traktowana jako pole odkryć i artystycznej kreacji. Cykl koncertowy 
uzupełniają warsztaty, seminaria i zabawy taneczne.

Mając na uwadze ścisły związek Jarosławia ze sztuką oraz pamiętając o artystach, którzy po-
chodzą z naszego miasta, tutaj tworzą, chętnie wracają do miejsca, wyróżniającego się nieza-
pomnianym klimatem, charakterem i malowniczością, już po raz drugi odbędzie się impreza po-
kazująca dziedzictwo kulturowe miasta, rodzimych artystów, jego mieszkańców, osoby tworzące 
w różnych dziedzinach sztuki, a związane z Jarosławiem. Zaplanowano wystawy, spotkania autorskie, 
działania artystyczne, warsztaty, spektakle, happeningi, projekcje filmowe, koncerty. Ważne jest, 
aby Jarosław był miejscem kreatywnej współpracy i konfrontacji artystycznej oraz przestrzenią 
dla każdego, kto lubi być blisko ze sztuką.

DNI JAROSŁAWIA

KULTURALNE LATO W MIEŚCIE

FESTIWAL MUZYKI DAWNEJ
„PIEŚŃ NASZYCH KORZENI”

II JAROSŁAWSKIE DNI SZTUKI

WIELKI PIKNIK RODZINNY NAD SANEM

3–4 LIPCA
PWSTE

10 LIPCA – 9 SIERPNIA
Plac Św. Michała

23–30 SIERPNIA
Jarosławskie świątynie

24–26 SIERPNIA
Brama Krakowska, piwnice Ratusza, 
ul. Grodzka, Księgarnia Kuferek,
sala widowiskowo-kinowa JOKiS

27 CZERWCA
Bulwary nad Sanem

GWIAZDASYLWIA GRZESZCZAK

Jubileuszowa edycja imprezy Jarosławskiego Ośrodka Kultury i Sztuki o charakterze 
ogólnopolskim. W ciągu trzech dni zaprezentują się teatry amatorskie i zawodowe. 
Odbędą się wystawy związane z imprezą, spotkania, warsztaty teatralne, prezentacje 
multimedialne. Zapraszamy na dziedziniec kamienicy Rynek 6, Puzon (w przypadku 
niepogody – sala widowiskowo-kinowa JOKiS).

Przez trzy dni w roku wśród murów jarosławskiego opactwa, leżącego w miejscu dawne-
go opactwa ss. benedyktynek – do czego wyraźnie nawiązuje nazwa wydarzenia – odby-
wają się liczne inicjatywy, zarówno o charakterze religijnym i świeckim. Na straganach, 
bez których nie można wyobrazić sobie żadnego jarmarku, można znaleźć oryginalne 
rękodzieło, aromatyczne przyprawy z całego świata, a także odkryć smaki europejskiej 
kuchni. Charakterystycznym znakiem Jarmarku Benedyktyńskiego jest obóz rycerski. 
Prócz zakupu wyjątkowych towarów, uczestnicy wydarzenia mogą zobaczyć turnieje 
rycerskie, pokazy tańców dworskich oraz wziąć udział w sympozjach naukowych.

Tygodniowe wydarzenie, na które składa się cykl – odbywających się w różnych miej-
scach w Jarosławiu – koncertów, spotkań autorskich, wystaw oraz prezentacji, przy-
bliżających kulturę i religię mieszkańców Kresów Wschodnich II Rzeczypospolitej. 
Uczestnicy Festiwalu mają okazję, w ciekawy sposób, zapoznać się zarówno z tradycją 
jak i życiem codziennym narodowości, które do wybuchu II wojny światowej współży-
ły na obecnych terenach wschodniej Polski i zachodniej Ukrainy. Tegorocznym tema-
tem przewodnim Międzynarodowego Festiwalu Kultury Kresowej są „Ludzie Kresów”. 
Gościem wydarzenia będzie wybitny tenor oraz aktor – Jacek Wójcicki.

X JAROSŁAWSKI PRZEGLĄD TEATRÓW
„NA DZIEDZIŃCU”

JARMARK BENEDYKTYŃSKI

MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL KULTURY KRESOWEJ

3–5 WRZEŚNIA
Dziedziniec, Rynek 6

11–13 WRZEŚNIA
Jarosławskie Opactwo

18–25 WRZEŚNIA

Największa impreza zlokalizowana w sercu miasta, nawiązująca do wielokulturowych 
i kupieckich tradycji Jarosławia – miejsca, gdzie Wschód spotyka się z Zachodem 
a Południem z Północą. Przez kilka dni Rynek wypełnia gwarny tłum i mnogość straganów, 
a rozgrzane powietrze niesie smakowite aromaty potraw. Na odwiedzających czekają 
spotkania z wystawcami oferującymi kolorową mozaikę niespotykanych na co dzień towa-
rów, strefa kuchni świata oraz różnorodny program kulturalny: koncerty, teatry, występy 
ulicznych artystów i grajków. Wszystko pod hasłem: Handel. Teatr. Muzyka.

JARMARK JAROSŁAWSKI 27–30 SIERPNIA
Rynek

Organizatorzy wydarzeń:
Centrum Kultury i Promocji w Jarosławiu, Jarosławski Ośrodek Kultury i Sztuki, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji im. Burmistrza Adolfa Dietziusa w Jarosławiu, 
Ośrodek Kultury i Formacji Chrześcijańskiej im. Służebnicy Bożej Anny Jenke w Jarosławiu, Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna w Jarosławiu, 
Regionalny Klaster Ekonomii Społecznej i Innowacji „Z biegiem Sanu do rozwoju”, Stowarzyszenie „Muzyka Dawna w Jarosławiu”, Towarzystwo Miłośników Lwowa 
i Kresów Południowo-Wschodnich Oddział w Jarosławiu, Uczelniany Samorząd Studencki PWSTE w Jarosławiu, Urząd Miasta Jarosławia.

Zdjęcia:
Agencja Impresaryjna DETE, Centrum Kultury i Promocji w Jarosławiu, Jarosławski Ośrodek Kultury i Sztuki, Michał Mach, Aleksandra Maziarek, Państwowa Wyższa 
Szkoła Techniczno-Ekonomiczna w Jarosławiu, Stowarzyszenie „Muzyka Dawna w Jarosławiu”, Urząd Miasta Jarosławia.

Przygotowanie:
Centrum Kultury i Promocji w Jarosławiu • 37-500 Jarosław, ul. Rynek 5 • tel. 16 624 89 89 • kontakt@ckip.jaroslaw.pl • www.ckip.jaroslaw.pl



K A L E J D O S K O P  J A R O S Ł AW S K I
s t y c z e ń - k w i e c i e ń  2 0 2 0

22

Podczas uroczystej Gali, 14 lutego, w Restauracji Coloseum, 
nagrodzeni zostali najpopularniejsi sportowcy i trenerzy. Poznaliśmy 
też najlepszych zawodników klubowych oraz młodych sportowców 
wyróżnionych stypendiami. 

Tytuł Najpopularniejszego Sportowca Miasta Jarosławia 2019 roku 
przyznano Sylwii Zając, zaś najlepszym trenerem minionego roku okazał 
się Paweł Dernoga. Obydwoje laureaci pochodzą z Uczniowskiego 
Klubu Sportowego „Tramp" Jarosław. Prestiżowa odznaka „Zasłużony 
dla Sportu Jarosławskiego" przypadła Piotrowi Pajdzie - trenerowi MKS 
„SAN-PAJDA" Volleyball Team. 

Uroczystość, poza okazją do nagrodzenia zwycięzców plebiscytu, była 
przede wszystkim wyrazem uznania dla wszystkich związanych ze 
sportem w Jarosławiu. „Dziękuję całemu jarosławskiemu środowisku 

Gala Sportu 2020 
Sportowcy, trenerzy, działacze nagrodzeni za swoje osiągnięcia
Jarosław wysoko ceni sobie osiągnięcia sportowe, dlatego już po raz czwarty na dorocznej Gali Sportu wręczono 
nagrody, wyróżnienia i stypendia dla najlepszych sportowców i trenerów w naszym mieście.

Wydarzenie to mogło mieć miejsce dzięki 
wspólnym staraniom rodziny kpt. Serafina 
Dobrzańskiego, Urzędu Miasta Jarosławia, Sta-
rostwa Powiatu Jarosławskiego, Jarosławskiego 
Ośrodka Kultury i Sztuki przy wsparciu i akcep-
tacji ze strony Wojewódzkiego Urzędu Ochro-
ny Zabytków i Instytutu Pamięci Narodowej. 
Tablicę ( odwzorowaną na wzór tablicy z 1928 r.) 
odsłonili Wiceburmistrz Dariusz Tracz, Sta-
rosta Jarosławski Stanisław Kłopot a w imie-
niu pomysłodawców i rodziny Wojciech Kozak. 
Pomysł odtworzenia tablicy zrodził się z inic-
jatywy rodziny Serafina Dobrzańskiego jesienią 
2018 r. w 100 rocznicę odzyskania przez Polskę 
Niepodległości.
 
W uroczystości uczestniczyli przedstawiciele 
Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwa-
tora Zabytków w Przemyślu, księża parafii 
jarosławskich, Radni Powiatu oraz Miasta, przed-
stawiciele służb mundurowych, dyrektorzy, nac-
zelnicy i inspektorzy Starostwa Powiatowego i 
Urzędu Miasta, przedstawiciele Jarosławskiego 
Stowarzyszenia "Ocalić Przeszłość dla 
Przyszłości", dyrektorzy jarosławskich szkół 

i innych placówek oświatowych, prezesi 
spółek, dyrektorzy instytucji, harcerze hufca 
ZHP Jarosław, wykonawca tablicy, młodzież 
szkolna i mieszkańcy Jarosławia. Harcerze 
z jarosławskiego Hufca ZHP również od-
dali cześć bohaterom składając pamiątkowy 
wieniec w imieniu wszystkich uczestników 
uroczystości oraz sprawując wartę przy tablicy.
 
Po uroczystym odsłonięciu tablicy, wszystkich 
zgromadzonych gości pani dyrektor JOKIS 
Elżbieta Śliwińska-Dąbrowska zaprosiła do sali 
widowiskowo-kinowej na program słowno-
muzyczny w wykonaniu młodzieży z Zespołu 
Szkół Drogowo-Geodezyjnych i Licealnych im. 
Augusta Witkowskiego w Jarosławiu. Młodzież 
zaprezentowała utwory muzyczne lat dwudzi-
estych i trzydziestych II Rzeczypospolitej. Pod-
czas uroczystości oprawę oświetleniową, 
akustyczną, fotograficzno-filmową zapewnili 
pracownicy JOKiS.

Oprac. Marzena Stęc, JOKiS

Uroczyste odsłonięcie repliki tablicy w JOKiS
21 lutego 2020 r. w Jarosławskim Ośrodku Kultury i Sztuki, została odsłonięta  replika tablicy upamiętniającej 
uczestników oddziału legionowego złożonego z członków stałych drużyn sokolich  i bartoszowych w Jarosławiu,  
dowódcę Serafina Dobrzańskiego oraz bohaterskiej walki wszystkich walczących o niepodległość naszej Ojczyzny.

sportowemu za systematyczną pracę, zaangażowanie i pasję, dzięki którym sport w naszym 
mieście ma się aż tak dobrze" - powiedział burmistrz Waldemar Paluch. Podziękował też 
radnym poprzedniej i obecnej kadencji za dostrzeganie potrzeb jarosławskiego środowiska 
sportowego, a Radzie Programowej ds. Sportu oraz działaczom klubowym, za współpracę.  

Na zakończenie burmistrz wręczył 48 rocznych stypendiów sportowych wyróżniającym się 
zawodnikom oraz 13 jednorazowych nagród za wybitne wyniki sportowe w ubiegłym roku. 
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Przeprowadzka w wirtualną 
przestrzeń - działania JOKiS 
podczas epidemii

Minęło już kilka tygodni odkąd ośrodki kultury w całej Polsce musiały ograniczyć swoją dotychczasową 
działalność ze względu na panującą na całym świecie epidemię. Wiele instytucji odnalazło inną formę kontaktu 
ze swoimi odbiorcami i uczestnikami zajęć, przenosząc swoją działalność do mediów społecznościowych 
i witryn internetowych. Na wirtualnym polu aktywnie działa Jarosławski Ośrodek Kultury i Sztuki, 
który przygotował mnóstwo atrakcji dla widzów w sieci, niezależnie od zainteresowań i wieku. 

Pierwszą inicjatywą wyjścia do osób, z którymi do tej pory instruktorzy 
JOKiS spotykali się na co dzień, było założenie fanpage'u „e-dom 
kultury" na Facebooku. Jak piszą pomysłodawcy, celem jego 
utworzenia była chęć integracji społeczności ludzi kultury - artystów, 
organizatorów życia kulturalnego, publiczności nie tylko z Jarosławia 
i okolic, ale nawet z całego świata. Na stronie e-dom kultury pojawiają 
się filmiki przesłane przez wokalistów i muzyków wspierających akcję 
#ZostańWDomu. Administratorzy udostępniają nadesłane materiały, 
promują sztukę tworzoną w regionie, ale na ich stronie nie brakuje 
ciekawostek o dziełach i twórcach znanych wszystkim, linków, dzięki 
którym można zwiedzać światowe muzea i obejrzeć wystawy z galerii 
sztuki online. 

Instruktorzy JOKiS pokazują, że przebywając w swoich domach można 
spędzać czas twórczo i zająć się działalnością artystyczną. Aktorzy 
Teatru Sztuk Drobnych „Kącik" nagrywając filmiki zachęcają do wzięcia 
udziału w organizowanych konkursach teatralnych, skierowanych 
szczególnie do najmłodszych. Zadaniem uczestników było stworzenie 
pacynki i przesłanie zdjęcia pracy, które zostały później opublikowane 
na Facebooku. 

Dla wszystkich, którzy poczuli ciepły powiew wiosny oraz 
zainteresowanych rękodziełem, instruktorzy JOKiS opracowali kolejne 
dwa konkursy. Dowolną techniką można było wykonać e-pisankę, czy 
wizerunek Pani Wiosny. Więcej informacji o konkursach, nagrodach 
i warunkach na stronie www.mok-jar.pl oraz na fanpage'ach 
organizatorów. 

Instruktorzy Centrum Edukacji Kulturalnej we współpracy 
z  instruktorami JOKiS także starają się utrzymać kontakt ze 
zwiedzającymi, którzy z pewnością tęsknią za wizytami w piwnicach 
Ratusza i Bramy Krakowskiej. Pracownicy ośrodka kultury zrealizowali 
bajkę cieniową z przygodami Pana Czyściocha, której celem jest 
promocja regularnych działań w CEK-u, zachęcenie do podobnych 
aktywności w swoich domach, a przede wszystkim przypomnienie 
o profilaktyce, istotnej w walce z panującą epidemią. Dodatkowo 
można obejrzeć inne zrealizowane w CEK-u filmiki, dzięki którym 
można dowiedzieć się czym są anamorfozy, jak wygląda pieta, a także 
obejrzeć instrukcje z pracowni origami. 

Instruktorzy zachęcają do śledzenia wszystkich fanpage'ów: JOKiS, 
CEK, Kuferek-księgarnia, e-dom kultury, KĄCIK - Jarosławski Teatr 
Sztuk Drobnych. 

Jarosławskie Centrum Ceramiki Artystycznej oraz grupy plastyczne 
- Klub Małego Artysty Odkrywcy i Grupa Plastusie prezentują efekty 
swojej pracy, galerie JOKiS - Rynek 6, Dziecięca i Młodzieżowa 
„w Korytarzu" zapraszają odbiorców na zwiedzanie ekspozycji 
w sieci, a solistki nagrywają filmiki z fragmentami śpiewanych 
przez nie utworów. Ostatnio księgarnia JOKiS - Jarosławski 
Kuferek Artystyczny na Facebooku udostępniła wirtualne warsztaty 
zdobienia pisanki akrylowej. Ośrodek publikuje archiwalne katalogi 
konkursu fotograficznego „Tylko Jedno Zdjęcie”, planowane są 
także retransmisje spektakli Teatru Plaster oraz wirtualne wernisaże 
w kwietniu. 
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Początkiem stycznia w Galerii Głównej u Attavantich miał miejsce 
wernisaż wystawy, podczas której można było podziwiać rzeźbę, 
malarstwo, karykaturę oraz rysunek. To szerokie spectrum form 
artystycznego wyrazu należy do jednego autora – Henryka Cebuli.

Artysta znany na całym świecie z ostrego jak brzytwa satyrycznego 
pióra – jak sam mówi, tworzy starymi metodami, za pomocą stalówki 
i atramentu – niebawem będzie świętował 40-lecie pracy artystycznej. 
Prezentowana w Galerii Głównej wystawa „Cebulowe Pole” była 
preludium głównych obchodów.

Powiedzieć, że był to tylko wernisaż to jak nie powiedzieć nic. Na 
wydarzeniu pojawiły się prawdzie tłumy, a przybywających do Galerii 
gości witały dźwięki skrzypiec Juli Zarzeckiej. Nie zabrakło przyjaciół 
artysty, miłośników jego twórczości, jak również uczniów Zespołu 
Szkół Plastycznych im. Stanisława Wyspiańskiego w Jarosławiu, szkoły, 
w której satyryk naucza rysunku. 

Wystawę otworzył Zastępca Burmistrza Miasta Jarosławia Dariusz 
Tracz oraz Dyrektor Centrum Kultury i Promocji w Jarosławiu Tomasz 
Wywrót, a po podłodze potoczyła się… cebula. Specjalnie dla artysty 
zaśpiewały uczennice ZSP Anna Bobowicz i Klaudia Broda, a Irena 
Oryl, była nauczycielka Henryka Cebuli, razem z nim wspominała jego 
szklone lata. 

Było gwarnie wesoło i ze smakiem, a to za sprawą tradycyjnego 
poczęstunku, znanego z dawnej „Piranii”, słynnego chleba ze smalcem 
i kiszonym ogórkiem.

Cebulowe otwarcie u Attavantich
Galeria Głowna u Attavantich hucznie rozpoczęła nowy sezon wystawienniczy.  
Pierwsza wystawa 2020 roku była podróżą przez szeroką działalność artystyczną  
jednego z najpopularniejszych i najbardziej utytułowanego z artystów naszego regionu.
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Dni Muzyki Fortepianowej im. Marii Turzańskiej rokrocznie gromadzą 
w sali koncertowej Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych 
w Jarosławiu, miłośników muzyki klasycznej. Organizowany od 2012 
roku przez Centrum Kultury i Promocji w Jarosławiu, cykl koncertów, 
których motywem przewodnim jest muzyka poważna, również we 
współczesnych aranżacjach, cieszy się stale rosnącą popularnością. 
Założona przez organizatorów idea popularyzacji oraz ułatwienie 
dostępu do kultury wysokiej mieszkańcom naszego regionu, doskonale 
koreluje z chęcią promowania lokalnych artystów, którzy licznie 
wywodzą się z naszego miasta. 

Tegoroczne jarosławskie święto muzyki klasycznej odbyło się już 
po raz dziewiąty. W sali koncertowej Zespołu Państwowych Szkół 
Muzycznych w Jarosławiu – współorganizatora wydarzenia – podobnie 
jak w latach ubiegłych wystąpili muzycy światowej sławy. Dni Muzyki 
Fortepianowej zainaugurowała fenomenalna Orkiestra „Sinfonia 
Galicya” pod kierownictwem znakomitego polskiego skrzypka Piotra 
Tarcholika. Mistrzowski koncert podzielony został na dwie części. Serca 
słuchaczy biły w rytm pięknej muzyki włoskiej, tworzącej wyjątkową 
podróż przez „Cztery Pory Roku” Antonio Vivaldiego oraz dzieła 
Ottorino Respighiego. Publiczność z zapartym tchem wsłuchiwała 
się w pełne emocji dźwięki instrumentów. Podczas koncertu artysta 
uraczył melomanów rewelacyjnymi partiami solowymi, które przyjęto 
z zachwytem.

Ukłonem w stronę twórczości Jana Kochanowskiego był wieczór 
wypełniony muzyką do staropolskich tekstów poety, w wykonaniu 
Honorowego Obywatela Jarosławia, tenora Jacka Ścibora, który 
wystąpił ze świetnym pianistą, Pawłem Węgrzynem. Ten kameralny 
koncert przyniósł słuchaczom uczucie nostalgii, która towarzyszyła 
wszystkim jeszcze długo po wydarzeniu. Wyśmienita kreacja sceniczna 
nie pozwalała na oderwanie wzroku od artystów, aż do samego końca 
tego niepowtarzalnego spektaklu wokalno-słownego. 

Recital wirtuoza fortepianu Wojciecha Świtały zaskakiwał publiczność 
precyzją oraz finezją wykonania i był swoista rozkoszą dla miłośników 
kultury wysokiej. Benefis artysty wprowadził słuchaczy w osobliwy 
trans, trwający od pierwszego do ostatniego dźwięku instrumentu.

Dni Muzyki Fortepianowej zakończone zostały brawurowym koncertem 
polskiego jazzmana Włodka Pawlika. Laureat pierwszej w historii 
polskiej muzyki jazzowej, nagrody Grammy, wykonał utwory ze swoich 
bestsellerowych płyt. Jak przystało na prawdziwego showmana nie 
zabrakło dozy improwizacji. Zachwycona publiczność nie żałowała 

oklasków, które raz po raz były wyrazem wdzięczności za fantastyczne 
wykonanie. Miłym prezentem dla Pań, z okazji Dnia Kobiet była 
specjalnie dla nich wykonana „America”.

Każdy występ, tak inny w swoim wykonaniu, był niesamowitym 
przeżyciem dla melomanów. Rokrocznie w przygotowanych koncert-
ach uczestniczą osoby, dla których muzyka zajmuje szczególne miejsce 
w sercu i z rozkoszą wsłuchują się w dźwięki płynące z instrumentów. 
Tegoroczne Dni Muzyki Fortepianowej prócz fantastycznych gości, były 
wyjątkowe również ze względu na fakt, iż osiągnęliśmy łączną liczbę trzy-
dziestu jeden koncertów w całej ich historii. Kolejne, jubileuszowe święto 
muzyki klasycznej, które będzie mieć miejsce już za rok, będzie nosić 
zaszczytne miano Festiwalu Muzyki Fortepianowej im. Marii Turzańskiej.

Dni Muzyki Fortepianowej im. Marii Turzańskiej to jeden z najważniejszych festiwali 
muzycznych organizowanych w Jarosławiu. Tegoroczne koncerty były niezwykle 
emocjonujące i widowiskowe, a każdy z nich był mistrzowski w swoim wykonaniu.

Niezapomniane święto muzyki klasycznej…
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Gdy dwadzieścia lat temu Andrzej Jakubowski ogłosił nabór do 
nowopowstającego chóru z pewnością nie spodziewał się tak dużego 
zainteresowania. Z pomocą ówczesnego burmistrza Jana Gilowskiego, 
jego zastępcy Roberta Wiśniewskiego oraz Rady Miasta Jarosławia, 
powstało Stowarzyszenie Reprezentacyjny Chór Mieszany „Jarosław”.

Na przesłuchania zgłosiło się ponad trzysta osób! Dyrygent Jakubowski 
wybrał spośród wszystkich chętnych sześćdziesiąt osób. Dziś chór liczy 
trzydziestu pięciu członków, a niektórzy należą do niego od samego 
początku.

Chór występujący pod batutą Andrzeja Jakubowskiego niezmiennie 
od 2000 roku, posiada w swoim repertuarze około dwustu utworów. 
Są to: pieśni patriotyczne, piosenki lwowskie, biesiadne i przyśpiewki 
ludowe. Śpiewacy wykonują również przeboje Leonarda Cohena czy 
kompozycje napisane i opracowane przez Andrzeja Jakubowskiego 
do poezji św. Jana Pawła II. Stowarzyszenie chętnie uczestniczy 
w licznych uroczystościach o charakterze świeckim i patriotycznym. 
Ich występ niejednokrotnie uświetnił nie jedno wydarzenie jak np.: Noc 
Zwiedzania Rynku.

Jarosławski chór cieszy się dużym uznaniem zarówno na scenie 
krajowej jak i międzynarodowej, o czym świadczy cykl koncertów, 
które odbyły się w Niemczech. Chór ma również na swoim koncie płytę 
zatytułowaną „Lwowa Czar”.

Jubileusz Chóru „Jarosław”
Reprezentacyjny Chór Mieszany „Jarosław” niejednokrotnie uświetniał wszelkiego typu wydarzenia, a na jego 
koncerty zawsze przychodzą tłumy. W tym roku jedno z najważniejszych jarosławskich stowarzyszeń obchodzi  
swoje 20-lecie.

turystyka.jaroslaw.pl

W tym roku Stowarzyszenie Reprezentacyjny Chór Mieszany „Jarosław” 
będzie obchodziło jubileusz 20-lecia istnienia. Z tej okazji przygotowany 
został specjalny koncert. Jaki repertuar usłyszymy tym razem? To 
tajemnica! Pewne jest jedno, jeżeli chodzi o Chór „Jarosław” koncert 
będzie wyjątkowy. Termin zostanie podany w późniejszym czasie. 
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Inauguracja Roku św. Jana Pawła II 
w Jarosławiu miała miejsce 29 stycznia 
w Kolegiacie pw. Bożego Ciała. Mszy świętej 
przewodniczył sekretarz dwóch papieży: 
św. Jana Pawła II i Benedykta XVI, obecny 
metropolita lwowski Jego Ekscelencja 
abp Mieczysław Mokrzycki. W uroczystości 
inauguracyjnej uczestniczył również kapelan 
Prezydenta RP Andrzeja Dudy, ks. Prałat 
Zbigniew Kras.

Życiową misją papieża była walka o godność 
i szacunek każdej istoty ludzkiej, czemu 
wielokrotnie dawał wyraz w swoich en-
cyklikach. Nazywany „papieżem pielgrzy-
mem”, odbył 104 podróże duszpasterskie do 
każdego zakątka świata. Nie możemy przy 
tym zapomnieć, że św. Jan Paweł II był także, 
m.in.: poetą, poliglotą, aktorem, dramatur-
giem oraz wielkim przyjacielem artystów – nie 

był ich bezkrytycznym wielbicielem, dosko-
nale jednak wiedział, z jakimi problemami 
zmaga się każdy twórca.

W kwietniu 1999 roku Jan Paweł II napisał 
pewien bardzo szczególny list – „List do 
artystów” – w którym możemy podziwiać 
wrażliwość i szacunek, z jakimi papież 
zwracał się do artystów całego świata: 
„Społeczeństwo potrzebuje bowiem artystów, 
(...) którzy zabezpieczają wzrastanie człowieka 
i rozwój społeczeństwa poprzez ową wzniosłą 
formę sztuki, jaką jest «sztuka wychowania». 
W rozległej panoramie kultury każdego 
narodu artyści mają swoje miejsce. Gdy idąc za 
głosem natchnienia, tworzą dzieła naprawdę 
wartościowe i piękne, nie tylko wzbogacają 
dziedzictwo kulturowe każdego narodu i całej 
ludzkości, ale pełnią także cenną posługę 
społeczną na rzecz dobra wspólnego (...)”.

„Artyści w hołdzie św. Janowi Pawłowi II – 
Epifania Piękna” to tytuł wystawy zbiorowej, 
do udziału w której Galeria Główna 
u Attavantich zaprosiła ponad czterdziestu 
artystów profesjonalnych, artystów plastyków 
oraz artystów amatorów, tworzących 
w naszym mieście oraz na terenie całej Polski. 
Z pracami tych wszystkich, dla których postać 
św. Jana Pawła II niejednokrotnie stanowi 
inspirację do tworzenia, można zapoznać 
się śledząc stronę internetową www.ckip.
jaroslaw.pl oraz profile na Facebook: 
Galeria Główna u Attavantich i Informacja 
Turystyczno-Kulturalna w Jarosławiu.

Rok papieża Polaka
Z okazji setnej rocznicy urodzin Karola Wojtyły Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ustanowił 
rok 2020 Rokiem Świętego Jana Pawła II. W Jarosławiu zaplanowano cykl wydarzeń, 
wpisujących się w ogólnopolskie obchody upamiętniające papieża Polaka.

Święty Jan Paweł II od 2000 roku jest Honorowym Obywatelem Miasta Jarosławia.
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Centrum Kultury i Promocji w Jarosławiu wzięło udział 
w jednym z najważniejszych wydarzeń na Podkarpaciu, 
jakim były IV Targi Wschodnie. Targi towarzyszyły XIII Forum 
Europa – Ukraina. Stoisko, które promowało walory 
turystyczne Jarosławia, w tym Podziemne Przejście 
Turystyczne, odwiedzały osoby związane z branżą 
turystyczną, przedsiębiorcy, podróżnicy oraz osoby 
indywidualne, które z ciekawością przeglądały przygotowane 
materiały promocyjne. Dzięki współpracy z Wytwórnią 
Wyrobów Cukierniczych Macieja Kuźniarowskiego, 
spojrzenia odwiedzających przyciągało wielkie piernikowe 
serce z herbem Jarosławia, w nieoczywisty sposób 
zapraszające do poznania jarosławskiej oferty turystycznej, 
w tym jednego wyjątkowego wydarzenia...

Udział w targach był doskonałą okazją do wymiany doświadczeń, poznania oczekiwań osób, 
które wyraziły chęć zwiedzenia Jarosławia, jak i nawiązania nowych kontaktów. O tym, 
że pojawienie się na targach przyniosło wymierny efekt, przekonano się bardzo szybko. 
W walentynkowej akcji „Zakochani w Podziemiach”, którą zorganizowało Centrum Kultury 
i Promocji w Jarosławiu, wzięło udział ponad sto osób. Niektórzy przyjechali do Jarosławia, 
specjalnie z okazji dnia zakochanych, w wyniku informacji o ofercie uzyskanej… właśnie na 
targach! Dzięki temu, prócz możliwości odkrycia podziemnych tajemnic miasta, odwiedzający 
mieli okazje zwiedzić miejsca na co dzień niedostępne dla turystów, jak Sala Ślubów oraz wieża 
ratusza. Zachwytom nie było końca, a wyjątkowa miłosna dekoracja wieży zegarowej, stanowiła 
doskonałe tło do licznie wykonywanych pamiątkowych fotografii. Dzięki tej krótkiej podróży, 
turyści rozkochali się w naszym mieście i deklarowali, że z pewnością jeszcze nas odwiedzą.
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Targi pełne uczuć…
Wśród ponad stu wystawców biorących udział w IV Targach Wschodnich był również 
Jarosław. Inwestycja w promowanie turystycznej oferty naszego miasta na jednym  
z najważniejszych wydarzeń na Podkarpaciu już owocuje! 

Wiosennie na miejskich rabatach
Kolorowe kompozycje kwiatowe z ponad 5 tysięcy sztuk bratków pojawiły się w gazonach, na skwerach, 
placach czy miejskich klombach. Jarosławskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. zadbało, by mimo 
epidemii koronawirusa, nie zabrakło wiosennego akcentu przed zbliżającymi się Świętami Wielkanocnymi. 
Spółka odpowiada również za pielęgnację roślin oraz zmianę aranżacji w kolejnych miesiącach. 

JPK wykonało wiosenne ukwiecenie w gazonach, 
na placach, skwerach, klombach i innych 
miejskich terenach zielonych. W tym roku spółka 
wybrała bratki wytrzymałe na zmienne warunki 
atmosferyczne. Kwitnące rośliny pojawiły się 
przed Świętami Wielkanocnymi choć wiemy, że ze 
względu na stan epidemii, nie możemy się w pełni 
cieszyć świąteczną atmosferą i walorami miejskiej 
zieleni. 

Kwiaty pojawiły się w kluczowych lokalizacjach 
miasta m.in. w Parku Czesławy Puzon ps. 
„Baśka", na zieleńcach przy ul. Lubelskiej, przy 
skrzyżowaniu ul. 3 Maja i ul. Przemyskiej, na 
rogu ul. Jana Pawła II i ul. Słowackiego, na rogu 
ul. Pełkińskiej i ul. Kraszewskiego, w pasie ul. Pl. 
Mickiewicza, na skrzyżowaniu ul. Tarnowskiego 
i 3 Maja.  Dodatkowo kolorowe bratki rosną 
w gazonach i donicach.
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Do grona artykułów spożywczych „Skarby Jarosławia” dołączył napój 
aromatyczny, a jednocześnie łagodny – kawa 100% Arabica. Szatę graficzną 
tej nieoczywistej pamiątki uzupełniają ciekawostki związane z miastem, 
zamieszczone na odwrocie opakowania. Z serii „Skarby Jarosławia” w Centrum 
Informacji Turystyczno-Kulturalnej można nabyć również miody z okolicznych 
pasiek. Niezmiennie ogromnym zainteresowaniem cieszą się tradycyjnie 
wykonywane i dekorowane pierniki z Wytwórni Wyrobów Cukierniczych Macieja 
Kuźniarowskiego oraz biszkopty z Fabryki Ciast i Cukrów Dr. Stanisława Gurgula 
Sp. z o. o., które od ponad stu lat są produkowane ręcznie według niezmiennej 
receptury.

Magnesy z rysunkami Krzysztofa Suszka

Do całego mnóstwa magnesów prezentujących jarosławskie widoki, jakie 
można nabyć w Centrum Informacji Turystyczno-Kulturalnej, dołączyły 
stylowe, metalowe magnesy z odwzorowanymi rysunkami znanego w 
Jarosławiu artysty, Krzysztofa Suszka. Wyprodukowane w Polskiej Manu-
fakturze, magnesy są opakowane w ozdobną kopertę, nadając pamiątce 
elegancki charakter i czyniąc z niej ciekawy materiał na prezent.

Nowości wydawnicze i nie tylko…
Lubisz czytać nowości oraz oglądać pamiątki, zwłaszcza te związane z Jarosławiem? Zobacz 
co nowego znalazło się w ofercie Centrum Informacji Turystyczno-Kulturalnej w Jarosławiu. 
Odwiedź nas w Rynku 5.

„Bardzo ludzka świętość. Rozmowy o Janie Pawle II – Świętym”.

W hołdzie Janowi Pawłowi II, honorowemu obywatelowi miasta Jarosławia 
z racji roku poświęconego jego postaci ukazała się książka pt. „Bardzo 
ludzka świętość. Rozmowy o Janie Pawle II – Świętym”. Publikacja zawiera 
przemyślenia zarówno osób duchownych, jak i świeckich z czasów ponty-
fikatu oraz kapłaństwa Ojca Świętego, a zawarte w tej książce świadectwa 
przyczyniły się do beatyfikacji Jana Pawła II. Wstęp do książki napisał ks. 
kard. Stanisław Dziwisz, wieloletni przyjaciel papieża. 
100% Arabica



WRZUCAMY WRZUCAMY WRZUCAMY 

GODZINY 
poniedziałek 7.30-18.00 
wtorek-piątek 7.30-15.30 

KASA 
poniedziałek 7.30-18.00 

wtorek-piątek 7.30-14.30 

 Urząd Miasta Jarosławia 

Rynek 1, Kancelaria Ogólna, parter, pokój nr 2 

tel. 16 624 87 89 - przyjmowanie deklaracji 

tel. 16 624 87 90 - informacje o płatnościach 

Dla właścicieli domów jednorodzinnych, 

którzy założą przydomowy kompostownik 

zniżka 1 zł /m-c od mieszkańca. 

Przepisy ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie 

ustawy o utrzymaniu czystości i porządku 

w gminach oraz innych ustaw, które weszły 

w życie we wrześniu 2019 r., wprowadziły 

OBOWIĄZEK zbierania odpadów w sposób 

SELEKTYWNY. 

Skutkiem niewypełnienia tego obowiązku będzie 

konieczność zapłaty dwukrotności stawki 

podstawowej, czyli 52 zł miesięcznie 

od mieszkańca (dopuszczalna w ustawie 

maksymalna stawka to czterokrotność opłaty 

podstawowej). 

obowiązkowo!

• ceramiki, doniczek, porcelany, 
fajansu, kryształów 

• szkła okularowego 
• szkła żaroodpornego 
• zniczy z zawartością wosku 
• żarówek i świetlówek 
• reflektorów 
• szyb samochodowych 
• opakowań po lekach, rozpuszczalnikach, 
olejach silnikowych 

• luster 
• szyb okiennych i zbrojonych 
• monitorów i lamp telewizyjnych 
• termometrów i strzykawek 

Papier nie może być mokry lub zatłuszczony. 
Tylko czysty papier nadaje się do dalszego 

przetworzenia. 

POJEMNIK/WOREK NIEBIESKI

PAPIER

• odkręcone i zgniecione 
plastikowe butelki po napojach 

• plastikowe opakowania po produktach 
spożywczych (po jogurtach, serkach, kefirach, 
margarynach, mrożonkach itp.) 

• opakowania wielomateriałowe 
(np. kartony po mleku i sokach) 

• opakowania po środkach czystości 
(np. proszkach i płynach do prania) 
i kosmetykach (np. szamponach) 

• plastikowe torby, worki, reklamówki, inne folie
• aluminiowe puszki po napojach i sokach, 
puszki z blachy stalowej po żywności 

• folię aluminiową 
• drobny złom żelazny i metale kolorowe
• kapsle z butelek, zakrętki słoików 

i innych pojemników 
• plastikowe skrzynki, doniczki, wiadra
• zabawki z tworzywa sztucznego

METALE I 
SZTUCZNE

TWORZYWA 

POJEMNIK/WOREK ŻÓŁTY

• butelki i słoiki szklane po napojach 
i żywności 

• butelki po napojach alkoholowych 
• szklane opakowania po kosmetykach 

POJEMNIK/WOREK ZIELONY

SZKŁO

PAMIĘTAJ! Mycie szkła nie jest konieczne. 
Istotne jest, aby było opróżnione

i względnie czyste. Ważne, by w pojemniku 
NIE znajdowały się części metalowe 

ani plastikowe.

ODPADY 
ZMIESZANE

Odpady pozostałe po segregacji, np: 
• obierki i kuchenne resztki
• odpadki z ryb, mięsa, drobne kości 
• resztki owoców i warzyw 
• zepsutą żywność bez opakowań 
• zimny popiół ze spalania drewna lub węgla
• odpady higieniczne (papier toaletowy, 
  ręczniki papierowe, chusteczki, pampersy itp.) 
• odchody zwierzęce z trocinami 
• zużyte ubrania, buty 
• małe ilości szkła nieopakowaniowego, 
   luster, kryształu 
• małe ilości ceramiki, fajansu, porcelany, 
   elementów zastawy stołowej, umywalek itp. 
• przedmioty gumowe
• zatłuszczony i zabrudzony papier
• małe opakowania ze styropianu 

• 
  karton, tekturę (także falistą) 
• katalogi, prospekty 
• reklamy i ulotki niewoskowane
• gazety i czasopisma
• papier szkolny i biurowy, zadrukowane kartki 
• zeszyty i książki 
• papier pakowy 
• torby i pudełka papierowe

opakowania z papieru, 

WRZUCAMY 

• ręczników papierowych i zużytych 
chusteczek higienicznych

• papieru lakierowanego i powleczonego folią 
(np. z folderów reklamowych) 

• papieru zatłuszczonego lub mocno 
zabrudzonego (np. po maśle, margarynie, 
twarogu) 

• kartonów po mleku i napojach 
• papierowych worków po nawozach, cemencie

i innych materiałach budowlanych 
• tapet 
• pampersów i podpasek 
• zatłuszczonych jednorazowych opakowań

z papieru i naczyń jednorazowych 
• ubrań

• butelek i pojemników z zawartością
• pieluch jednorazowych
• strzykawek, wenflonów, opakowań po lekach

i zużytych artykułów medycznych
• opakowań po olejach silnikowych, smarach
• części samochodowych 
• zużytych baterii i akumulatorów 
• puszek i pojemników po farbach, lakierach, 

klejach i substancjach żrących
• zużytego sprzętu elektronicznego 

i elektrycznego 

• odpadów ciekłych
• odpadów niebezpiecznych np. opakowania 

po farbach, olejach, rozpuszczalnikach, 
pestycydach, herbicydach, świetlówek, baterii, 
opakowań po środkach ochrony roślin itp.

• leków i zużytych artykułów medycznych
• gorącego popiołu, żużlu powstałego po 

spalaniu koksu 
• odpadów budowlanych i rozbiórkowych
• mebli i innych odpadów wielkogabarytowych
• substancji żrących 
• odpadów zielonych 
• zużytego sprzętu elektrycznego 

i elektronicznego 

NIE WRZUCAMY NIE WRZUCAMY NIE WRZUCAMY NIE WRZUCAMY 

 

• obcięte gałęzie (rozdrobnione) 
• skoszona trawa, zeschłe rośliny 
• zdrowe zielone liście z drzew 
• popiół ze spalonych liści 
• resztki roślinne z kuchni, fusy z herbaty, resztki 
   warzyw, owoców, skorupki jaj 

Dla właścicieli domów jednorodzinnych, którzy założą przydomowy kompostownik 
zniżka  od mieszkańca. 

Przepisy ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach oraz innych ustaw, które weszły w życie we wrześniu 2019 r., wprowadziły 
OBOWIĄZEK zbierania odpadów w sposób SELEKTYWNY. 

Skutkiem niewypełnienia tego obowiązku będzie konieczność zapłaty dwukrotności stawki 
podstawowej, czyli 52 zł miesięcznie od mieszkańca (dopuszczalna w ustawie 
maksymalna stawka to czterokrotność opłaty podstawowej). 

1 zł /m-c

Od 1 marca 2020 r. nowa stawka opłaty za odbiór 

odpadów komunalnych! 26 zł /m-c od mieszkańca 

KOMPOSTOWANIE

• papier czy tektura w drobnych kawałkach 
• resztki jedzenia i ściółki po domowych zwierzętach 
   roślinożernych, w tym ich odchody (nie odchody 
   kocie i psie) 
• małe ilości odpadów zwierzęcych (przykryte warstwą 
   roślinną by nie kusiły dzikich zwierząt w ogrodzie)

To jeden z najtańszych, łatwych i bezproblemowych sposobów 
na zagospodarowanie odpadów zielonych i organicznych!



WRZUCAMY WRZUCAMY WRZUCAMY 

GODZINY 
poniedziałek 7.30-18.00 
wtorek-piątek 7.30-15.30 

KASA 
poniedziałek 7.30-18.00 

wtorek-piątek 7.30-14.30 
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