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Zima meteorologiczna rozpoczęła się 1 grudnia, zaś 
ta kalendarzowa to 22 grudnia, a więc mamy sezon 
grzewczy w pełni. Niestety wiąże się to z pogorszeniem 
stanu powietrza w mieście, przy czym – jak wszyscy 
wiemy - skala problemu jest w Jarosławiu duża. 
Poprawę jakości powietrza można uzyskać tylko w jeden 

sposób – wszyscy musimy zadbać o zmniejszenie ilości 
zanieczyszczeń dostających się do atmosfery z pieców, 
kominów czy rur wydechowych. Bez zaangażowania 
wszystkich mieszkańców, poprawa sytuacji nie nastąpi. 
U progu zimy, ta kwestia wymaga od nas konkretnych 
działań.

Czyste powietrze - nasza wspólna sprawa

Czyste powietrze - nasza wspólna sprawa

Budżet Obywatelski – stan realizacji i przygotowania na przyszły rok

Jarosławski Rynek w nowej odsłonie

Najważniejsze inwestycje w mieście w 2021 roku

Najważniejsze inwestycje 2021 roku w dzielnicach

Idzie zima

10 lat z muzyką klasyczną

„Naród, który traci pamięć przestaje być narodem…”

Wieczory z kulturą u Attavantich

Unikalne wystawy w Galerii Głównej u Attavantich

Pracownia Rysunku Odręcznego i Malarstwa

 Nowości wydawnicze i nie tylko

 Drobne spotkania

 Tylko Jedno Zdjęcie

 Duży mały jubileusz

 Mistrzowskie zmiany

 Coż za temperament szalony!

 Przygoda na Jarmarku Jarosławskim
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Miasto Jarosław sfinalizuje wkrótce zakup drona,
który będzie wykorzystywany przez Straż Miejską
do badań dymu wydobywającego się z komina. 
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KATEGORIA A

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

■ Remont łazienek i wymiana witryn okiennych w SP nr 11 oraz 
remont sanitariatów oraz wymiana stolarki okiennej w budynku 
szkoły – projekt zrealizowany, uczniowie korzystają już  
z udogodnień.

■ LANGUAGE APPS – języki na miarę XXI wieku w SP nr 1, SP 
nr 4, SP nr 6 – w SP nr 6 została zmodernizowana pracownia 
językowa, wymieniono sprzęt i oprogramowania, zakupiono 
też monitor interaktywny, utworzono cztery nowe stanowiska 
do nauki języków, w SP 4 – przygotowano nową pracownię 
językową – 24 stanowiska, komplet oprzyrządowania dla 
nauczyciela, komputer z monitorem dotykowym, projektor, 
umeblowanie, w SP nr 6 – utworzono pracownię językową oraz  
w ramach interaktywnej klasy zakupiono monitor interaktywny.

■ Remont boiska „Orlik 2012” przy SP nr 5 im. Baśki Puzon – projekt 
zrealizowano, remont zakończył się 30 października.

KATEGORIA B

Projekty inwestycyjne duże, których koszty szacunkowe 
wynoszą od ponad 40 tys. zł do 100 tys. zł, dotyczące zadań 
realizowanych poza sferą gminnych jednostek organizacyjnych; 
środki przewidziane do rozdysponowania na tę kategorię 
wynoszą 300 tys. zł; 

■ Zielona i innowacyjna strefa rekreacji w Dzielnicy nr 5, Plac  
Inwalidów Wojennych oraz obszar wzdłuż ul. Konfederackiej (od 

ul. Krakowskiej do ul. Kościuszki) – zadanie w pełni zrealizowane 
i oddane do użytku. W strefie znalazły się oświetlone chodniki, 
ławki, fontanna, trawniki, klomby oraz drzewa i krzewy ozdobne. 

■ Jarosławski Dron Antysmogowy – projekt w trakcie realizacji,  
w chwili przygotowania Kalejdoskopu umowa dostawy została 
już podpisana.

■ Strefa teqball na stadionie przy ul. Bandurskiego – projekt  
w trakcie realizacji.

KATEGORIA C

Projekty inwestycyjne średnie, których koszty szacunkowe 
wynoszą od ponad 10 tys. zł do 40 tys. zł, dotyczące zadań 
realizowanych w ramach gminnych jednostek organizacyjnych 
(szkół, przedszkoli, żłobków, instytucji kultury); środki 
przewidziane do rozdysponowania na tę kategorię wynoszą  
120 tys. zł.

■ „Moja szatnia” – aranżacja przestrzeni szkolnej przyjaznej 
uczniom przy SP nr 10 – zadanie zrealizowane, dzieci korzystają 
już z nowego sprzętu odpowiadającemu ich wiekowi i potrzebom.

■ Pracownia robotyki w SP nr 7 im. ks. Stanisława Staszica – 
projekt został zrealizowany, powstała sala przygotowana do 
zaplanowanych zajęć.

■ Wymiana okien w zabytkowym budynku dawnego kolegium 
jezuickiego (plac ks. Skargi 1) – projekt został zrealizowany.

KATEGORIA D

Projekty inwestycyjne średnie, których koszty szacunkowe 
wynoszą od ponad 10 tys. zł do 40 tys. zł, dotyczące zadań 
realizowanych poza sferą gminnych jednostek organizacyjnych; 
środki przewidziane do rozdysponowania na tę kategorię 
wynoszą 120 tys. zł. 

■ Aktywny Jarosław – zakup urządzeń niezbędnych do organizacji 
wydarzeń sportowych i rekreacyjnych – projekt zrealizowany 
w 95 proc. Zakupiono m.in. bramę startową z logo Jarosławia 
wykorzystywaną przy wielu imprezach, nie tylko sportowych, 
termosy, agregat.

■ Samoobsługowe stacje naprawy rowerów. Lokalizacja: Rynek, 
przy dworcu PKP, przy Ogrodzie Jordanowskim, na Bulwarach 
nad Sanem, na parkingu przy klasztorze Dominikanów – stacje 
już służą rowerzystom, a urządzenia zawierają zestaw kluczy 
różnych rodzajów, wkrętaki, zestaw do zdjęcia opony, pompkę. 

Budżet Obywatelski – stan realizacji 
Każdego roku ze środków Budżetu Obywatelskiego realizowane są dziesiątki pomysłów zgłoszonych przez 
jarosławian. W 2020 roku Miasto przeznaczyło na ten cel 1 milion zł, a mieszkańcy oddali swoje głosy 
wybierając 29 zwycięskich projektów. W ciągu mijającego roku zostały one wykonane. Część z nich to 
trwałe inwestycje, które upiększyły lub korzystnie zmieniły nasze miasto, a część to wydarzenia i imprezy 
różnego typu przewidziane dla mieszkańców.  
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■ Ogólnodostępny plac treningowy. StreetWorkout w Jarosławiu 
sposobem na aktywność dla wszystkich. Zainstalowano na nim 
urządzenia do ćwiczeń, drabinki, drążki. 

KATEGORIA E

Projekty nieinwestycyjne, małe, których koszty szacunkowe 
wynoszą do 10 tys. zł; środki przewidziane do rozdysponowania 
na tę kategorię wynoszą 160 tys. zł. 

■ „Jestem Mistrzem” – w ramach projektu odbyły się dwie imprezy 
sportowe - XXIII Halowy Turniej Dyrektora Szkoły „Śladami Bogdana 
Zająca” w czerwcu i I Integracyjna Olimpiada Lekkoatletyczna  
w październiku.

■ Programowanie, projektowanie, algorytmika w robotyce – 
projekt przebiega zgodnie z planem i jest w trakcie realizacji.

■ „Dobra ławka” – ergonomiczne zestawy siedziskowe w SP  
nr 10 - zadanie zrealizowane, uczniowie korzystają już z nowych, 
dostosowanych do potrzeb dzieci ławek.

■ Forum Wychowawcze „Wspólna Troska” – projekt trwa, 
wydarzenie główne zaplanowane jest na grudzień.

■ Zabiegam o czysty Jarosław - Park Miejski im. Bohaterów Monte 
Cassino – projekt został zrealizowany, impreza odbyła się w parku 
miejskim przy dużej frekwencji i zainteresowaniu.

■ Interaktywna klasa - SP nr 6 – projekt zrealizowany, w jego 
ramach zakupiono monitor interaktywny i utworzono pracownię 
językową.

■ Cykl wykładów dla rodziców - SP Sióstr Niepokalanek  
zrealizowała „Cykl Wykładów dla Rodziców” w roku 2020/2021. 
Odbyły się 3 wykłady:
      - „To nie musi być katastrofa – Twoje dziecko bezpieczne  
         w świecie mediów”,
      - „Dziecko i popkultura – o wychowaniu z nutą optymizmu”,
      - „Zasady wychowawcze bł. Marceliny Darowskiej”.

■ Przedszkolaki w świecie komputerów i ich wirtualna  
rzeczywistość - MP nr 9 - projekt został zrealizowany, na 
potrzeby edukacji i zabawy przedszkolaków zakupiono 4 laptopy,  
4 drukarki oraz router i oprogramowanie.

■ Edukacja montessoriańska – pomóżmy dzieciom poznać świat 
zmysłami - MP nr 8 – projekt został zrealizowany i przedszkolaki  
uczą się i rozwijają poznając otoczenie poprzez doświadczanie go 
zmysłami.

■ Gabinet przyjazny dzieciom - SP nr 2 – projekt przebiega 
planowo i jest w trakcie realizacji.

■ Robonauci w Szkole Podstawowej Nr 2 – działania przebiegają 
planowo i są w trakcie realizacji.

■ Oświetlenie świąteczne Miasta Jarosławia – (iluminacja 
świąteczna) na ulicach miasta lub w parkach miejskich – efekty 
tego projektu już widać na terenie Jarosławia. Nowe oświetlenie 
Rynku i innych miejsc cieszy mieszkańców i olśniewa gości.

■ Zdrowe płuca przedszkolaka - MP nr 11 – projekt został 
zrealizowany, 5 oczyszczaczy powietrza już zakupiono i dzieci 
mogą z nich korzystać.

■ Piknik dla mieszkańców Jarosławia zorganizowany na terenie 
Dzielnicy nr 4 – plac zabaw ul. Orkana w Jarosławiu – ten projekt 
nie został zrealizowany, piknik się nie odbył.

■ „Wolontariat na trudne czasy – Niezastąpiony” - Jarosławskie 
Stowarzyszenie Oświaty i Promocji Zdrowia, Rynek 13a – projekt 
przebiega planowo, przedsięwzięcie kończy się uroczystą galą 
wolontariuszy 6 grudnia.
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KATEGORIA A1

Projekty inwestycyjne duże, których  
koszty szacunkowe wynoszą od 40 001 zł 
do 100 000 zł dotyczące zadań realizo- 
wanych w ramach gminnych jednostek 
organizacyjnych (szkół, przedszkoli, 
żłobków, instytucji kultury). Na te pro-
jekty przeznaczono w JBO 200 000 zł

■ Ogrodzenie szkolne od ul. Kraszewskiego 
39 – wymiana ogrodzenia przy SP 11

■ Ciepło w szkole – SP 1 i SP 4
 

KATEGORIA A2

Projekty inwestycyjne duże, których 
koszty szacunkowe wynoszą od ponad 
40 tys. zł do 100 tys. zł dotyczące 
zadań realizowanych poza sferą 
gminnych jednostek organizacyjnych; 
środki na tę kategorię wyniosły  
300 tys. zł

■ Skatepark Jarosław – nowa przestrzeń 
dla sportu i rekreacji – ogólnomiejski

■ Czarno-niebieska loża VIP na stadionie  
ul. Bandurskiego 2

■ Przebudowa ul. Piastów

KATEGORIA B1

Projekty inwestycyjne średnie, których 
koszty szacunkowe wynoszą od ponad 
10 tys. zł do 40 tys. zł, dotyczące zadań 
realizowanych w ramach gminnych 
jednostek organizacyjnych (szkół, 
przedszkoli, żłobków, instytucji kultury); 
środki przewidziane na tę kategorię to 
140 tys. zł.

■ Zieleń dla zdrowia, estetyka dla oka – SP 11
■ Z multimediami w lepszą przyszłość – SP 10
■ Aktywny przedszkolak w bezpiecznej 

przestrzeni w MP 8

KATEGORIA B2

Projekty inwestycyjne średnie, których 
koszty szacunkowe wynoszą od ponad 
10 tys. zł do 40 tys. zł dotyczące zadań 
realizowanych poza sferą gminnych 
jednostek organizacyjnych; środki 
przewidziane do rozdysponowania na tę 
kategorię wynoszą 200 tys. zł.

■ Czarno-niebieskie bramki na stadionie 
przy ul. Bandurskiego 2

■ Siłownia zewnętrza - os. Sterańczaka
■ Rozbudowa ogólnodostępnego placu 

treningowego. StreetWorkout  
w Jarosławiu - Plac zabaw przy  
ul. Legionów

■ Remont obelisku poświęconego pamięci 
Ferdynanda Wenzla – fundatora 
jarosławskich plant  

KATEGORIA C

Projekty nieinwestycyjne małe, których 
koszty szacunkowe wynoszą do 10 tys. zł; 
środki przewidziane do rozdysponowania 
na tę kategorię wyniosły 160 tys. zł. 

■ Piłka w grze – organizacja dwóch imprez 
sportowych – Stadion im. Mieczysława 
Haspla, SP 11

■ Szkoła miejscem aktywności  
dla wszystkich – SP 10

■ Kto koduje, ten umysł trenuje – MP 8
■ Poczekalnia pod chmurką – SP 4
■ Multimedialny świat  

przedszkolaka – MP 11 
■ Forum Wychowawcze „Wspólna 

Troska” – Publiczne Katolickie LO,  
ul Piotra Skargi 1

■ Organizacja V Jarosławskiego  
Konkursu Budowy i Programowania 
Robotów „Mój Robot 2022”

■ Sportowy Dzień Dziecka w Jedynce – SP 1
■ Magiczny dywan – MP 4
■ Magiczny dywan – MP 3

■ Jarosławski Piknik Country –  
Bulwary nad Sanem

■ Od Skrzata do Mistrza Świata – 
Ogólnopolski Turniej Piłkarski dla 
Dzieci – Stadion Miejski ul. Piekarska 

■ Piknik dla mieszkańców Jarosławia 
zorganizowany na terenie Dzielnicy nr 4 – 
plac zabaw, ul. Orkana 

■ Zielony teren wokół przedszkola – MP 9
■ Finałowy Turniej Piłki Nożnej – 

wydeptanym szlakiem Bogdana Zająca – 
Stadion Miejski ul. Bandurskiego 2

■ Uaktywnienie fizyczne dzieci po 
nauczaniu zdalnym – SP 5

■ Wieczorny Bieg Mikołajkowy dla  
dzieci i Bieg „Policz się z cukrzycą”  
w Jarosławiu – Park Bohaterów  
Monte Cassino

■ Czarno-Niebieski Ogólnopolski Turniej 
Piłkarski Trampkarzy  – Stadion Miejski 
ul. Bandurskiego 2

■ My się myszki nie boimy – w kodowanie 
się bawimy – MP 12

■ Czarno-Niebieski Ogólnopolski Turniej 
Piłkarski Juniorów – Stadion Miejski  
ul. Bandurskiego 2

■ Bezpieczne lato – MP 10
■ Rodzinne miejsce uśmiechu  

w Jarosławiu – ogólnomiejski

A co czeka nas w przyszłym roku? 

Więcej szczegółów na temat przyszłorocznych projektów na www.miastojaroslaw.pl

Również na projekty Jarosławskiego Budżetu Obywatelskiego do realizacji w 2022 r.  
zaplanowano kwotę 1 miliona zł. Dzięki głosom mieszkańców, do realizacji zakwalifikowały się  
34 projekty w pięciu kategoriach. Poniżej pełny wykaz tych projektów.
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Jarosławianie mogą już podziwiać nie tylko nową 
nawierzchnię płyty Rynku, ale też fontannę multimedialną, 
świetlik z zabytkową, kamienną drogą oraz efektowne 
oświetlenie. Pojawiły się też pierwsze nasadzenia 
przed ratuszem. To 6 drzew: 4 okazałe buki złociste  
i 2 czerwone. 

Nasadzenia na jarosławskim Rynku planowane były już  
w 2019 roku we wniosku o dofinansowanie z Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO Województwa 
Podkarpackiego. 

Modernizacja tej części  Rynku trwała około dwóch lat, 
całkowity koszt dotychczas wykonanych prac to około  
10 milionów złotych, w tym dofinansowanie z RPO do robót 
budowalnych to ponad 4,5 mln złotych.

Przed nami kolejny etap przebudowy 

Teraz przed miastem kolejne ważne zadanie, czyli 
przebudowa część północnej i wschodniej wraz z Placem 
Świętego Michała. Przewidywany koszt inwestycji to prawie 
5 mln złotych. Miasto otrzymało na nią dofinansowanie 
w wysokości ponad 4,7 mln zł z programu Polski Ład. Prace 
mają trwać około 1,5 roku. Planowany termin ich rozpoczęcia - 

W części południowej i zachodniej Rynku 
staną na wiosnę duże donice z roślinnością. 
Zaplanowano ich 24. Będą miały trzy metry 
długości, półtora metra szerokości i metr 
wysokości. Ich wygląd został już uzgodniony 
z Konserwatorem Zabytków. W donicach zostaną 
posadzone rośliny wieloletnie, w tym szlachetna 
róża rabatowa w kolorach żółtym i ciemnym 
różowym, ozdobne trawy, kwiaty, ozdobne 
drzewa szczepione: śliwy wiśniowe i wiśnie. 

Jarosławski Rynek w nowej odsłonie
Zakończyła się jedna z najważniejszych inwestycji miejskich – pierwszy etap remontu płyty Rynku. 
Południowo-zachodnia część zyskała nowy wygląd, a dzięki prowadzonym pracom natrafiono  
tutaj na wiele ciekawych znalezisk archeologicznych, przybliżających historię miasta i życie  
mieszkańców naszego grodu w minionych wiekach.

KALEJDOSKOP JAROSŁAWSKI
nr 3/2021 grudzień

7



Fontanna multimedialna
Składa się z dwóch szczelnych niecek żelbetowych 
przykrytych 88 płytami granitowymi z dyszami, 
zabudowanymi w płytach granitowych wraz z oświetleniem. 
Wysokość strumienia wody wydobywającego się z dysz jest 
regulowana w zależności od siły wiatru. 

Punkty medialne
Wyposażone w instalację elektryczną, wodociągową 
i kanalizacyjną, umożliwiają bezpośrednie przyłączenie do 
sieci np. stoisk wystawienniczych.  

Nowa nawierzchnia  
Po stronie południowo–zachodniej została wykonana 
z kostki porfirowej sprowadzonej z Włoch, kostki bazaltowej 

i granitu. Wykorzystano również część zabytkowej kostki 
pochodzącej z rozbiórki. 

Ponadto zamontowano 25 słupów oświetleniowych.

Odkrycia archeologiczne
Dwa fragmenty zabytkowych, drewnianych rur wodo-
ciągowych o długości 240 i 430 centymetrów, świadczące 
o wysokim rozwoju XVI wiecznego Jarosławia, naczynia 
ceramiczne i ich fragmenty, odłamki kafli piecowych, 
fragmenty dawnej patelni, buteleczka na lekarstwo, część 
szklanego kielicha, elementy pokrywek ceramicznych, a także 
pochówki z XVII wieku w rejonie Placu Świętego Michała. 

Świetlik
Eksponuje zabytkową, kamienną drogę z przełomu  
XVII i XVIII wieku.

luty 2022 roku - uzależniony jest od rozstrzygnięcia 
przetargu na wykonanie robót, warunków pogodowych 
oraz ewentualnych prac archeologiczno-antropologicznych. 
Natomiast planowany termin zakończenia to lipiec 2023 roku. 
W tej części Rynku zostanie również wymieniona 
nawierzchnia. Nowa będzie wykonana z kostki porfirowej 
nowej i pochodzącej z odzysku oraz kostki granitowej, 
bazaltowej, płyt porfirowych i porfiru argentyńskiego, 
którym zostanie wyłożony zarys dawnej kolegiaty Wszystkich 
Świętych na Placu Świętego Michała. Dodatkowym 
elementem na tym placu będą zieleńce. 

Nowym, efektownym elementem zachodniej części płyty 
będą cztery stoiska wystawienniczo-handlowe. 

Ciekawostką będzie odlew żeliwny wskazujący usytuowanie 
dawnego pręgierza. Zostanie wmontowany we wschodniej 
części płyty Rynku – domniemanym średniowiecznym  
miejscu straceń. 

Nowości na płycie Rynku 
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Najważniejsze inwestycje  
w mieście w 2021 roku
(stan na 30 listopada 2021 roku)

Stadion Miejski przy ul. Piekarskiej
Koszt całkowity - ok. 13,6 mln zł
Dofinansowanie - ok. 2 mln zł
Inwestycja zakończona.

Przebudowa i rozbudowa ul. Kraszewskiego
Przewidywany koszt całkowity - 8,7 mln zł
Dofinansowanie - ponad 3 mln zł
Inwestycja w trakcie realizacji.

Budynek komunalny/socjalny  
przy ul. Wróblewskiego
Przewidywany koszt całkowity - ok. 3,4 mln zł
Dofinansowanie - 1,4 mln zł
Inwestycja w trakcie odbioru.

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów  
Komunalnych przy ul. Krakowskiej
Przewidywany koszt całkowity - około 6 mln zł
Inwestycja w trakcie realizacji.
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Remont zabytkowego muru  
przy ul. Podgórze – IV etap
Przewidywany koszt w 2021 rok - 
ponad 600 tys. zł
Dofinansowanie - 180 tys. zł
Inwestycja w trakcie realizacji.

Renowacja cmentarza wojennego 
przy ul. Pruchnickiej
Przewidywany koszt całkowity -  
ponad 143 tys. zł 
Dofinansowanie - ponad 98 tys. zł.
Inwestycja w trakcie realizacji.

Kanalizacja sanitarna przy  
ul. Grodziszczańskiej i Pogodnej
Przewidywany koszt całkowity -  
ok. 3,7 mln zł
Inwestycja w całość dofinansowana  
Inwestycja w trakcie realizacji.

Przebudowa ul. Grunwaldzkiej  
i Placu Mickiewicza  
Inwestycja wykonana dzięki umowie między miastem,  
a właścicielem Galerii Stara Ujeżdżalnia - firmą CD Locum.  
Inwestycja zakończona.

KALEJDOSKOP JAROSŁAWSKI
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DZIElNICA NR 1
■ Przebudowa ul. Misztale (droga + chodnik) wraz  

z połączeniem z ul. Dolnoleżajską - w trakcie  
projektowania – koszt: ponad 243 tys. zł.

■ Przebudowa ul. Boczna Sanowa –  
koszt: ponad 131 tys. zł - zakończony II etap.  

■ Przebudowa ul. Harlendera (droga + chodnik)  - w trakcie  
projektowania – koszt: ok. 45 tys. zł.

■ Przebudowa nawierzchni podwórza przy  
ul. Kraszewskiego 10 – koszt: ponad 77 tys. zł - zakończona.

■ Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Ujejskiego i bocznej  
ul. Pełkińskiej – koszt: ponad 53 tys. zł - w trakcie projektowania.

■ Przebudowa ul. Stefana Okrzei (droga + chodnik) - droga  
powiatowa – dofinansowanie dla Powiatu Jarosławskiego  
z budżetu miasta: 132 tys. zł – w trakcie realizacji.

■ Remont ul. Pasieka (droga + chodnik) -  droga powiatowa - 
dofinansowanie dla Powiatu Jarosławskiego z budżetu miasta: 
54 tys. zł – zakończony.

■ Przebudowa ul. Rybackiej – droga powiatowa - dofinansowanie 
dla Powiatu Jarosławskiego z budżetu miasta: 219 tys. zł –  
w trakcie realizacji.

■ Wymiana okien w zabytkowym budynku dawnego kolegium 
jezuickiego przy placu ks. Skargi – inwestycja z budżetu  
obywatelskiego – koszt:  ponad 61 tys. zł - zakończona.

■ Remont łazienek i wymiana witryn okiennych w Szkole  
Podstawowej nr 11 – inwestycja z budżetu obywatelskiego  - 
koszt:  100 tys. zł – zakończone.

DZIElNICA NR 2
■ Modernizacja części parkingu przed blokiem nr 7 przy  

ul. Zielińskiego – koszt: ponad 21 tys. zł - zakończona.

■ Remont ul. Królowej Jadwigi (droga, chodniki + miejsca 
parkingowe) - droga powiatowa - dofinansowanie dla Powiatu 
Jarosławskiego z budżetu miasta: 179 tys. zł – w tracie realizacji.

■ Remont chodników przy ul. Paderewskiego - droga  
powiatowa - dofinansowanie dla Powiatu Jarosławskiego  
z budżetu miasta: 138 tys. zł – w trakcie realizacji.

■ Kamery monitoringu wizyjnego w Ogródku Jordanowskim  
przy ul. Wilsona – koszt: ok. 30 tys. zł - zakończona.

■ Budowa ogrodzenia wokół Ogródka Jordanowskiego  
przy ul. Wilsona – koszt: ok. 40 tys. zł - zakończona.

■ Modernizacja instalacji wodno-kanalizacyjnej z wymianą  
2 podłóg w Szkole Podstawowej nr 1 – koszt: 67 tys. zł –  
w trakcie realizacji.

■ Modernizacja instalacji elektrycznej, c.o. i przeciwpożarowej  
w Miejskim Przedszkolu nr 3 – koszt: 106 tys. zł – w trakcie  
realizacji.

■ Modernizacja kuchni i 2 łazienek w Miejskim Przedszkolu nr 3 - 
koszt: 194 tys. zł - w trakcie realizacji.

■ Budowa ogólnodostępnego placu treningowego Street  
Workout przy ul. Wilsona – inwestycja z budżetu  
obywatelskiego -  koszt: ok. 39 tys. zł – zakończona.

Najważniejsze inwestycje 2021 roku w dzielnicach
Zgłoszone przez Rady Dzielnic, mieszkańców - w tym w ramach Budżetu Obywatelskiego.

(stan na 30 listopada 2021 roku)
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DZIElNICA NR 3
■ Przebudowa ul. Włókienniczej – koszt: ponad 825 tys. zł  

(w tym dofinansowanie z Gminy Jarosław 50 tys. zł) -  
w trakcie realizacji.

■ Przebudowa ul. Basztowej wraz z odwodnieniem –  
koszt: ponad 188 tys. zł - w trakcie realizacji.

DZIElNICA NR 4
■ Budowa ul. Łączności – IV etap – koszt: ponad 653 tys. zł -  

zakończona.

■ Przebudowa ul. Orkana - koszt: ponad 12 tys. zł –  
w trakcie projektowania.

■ Modernizacja boiska Orlik 2012 przy Szkole Podstawowej 
nr 5 – koszt ponad 300 tys. zł, w tym 100 tys. z budżetu  
obywatelskiego – w trakcie realizacji.

DZIElNICA NR 5
■ Przebudowa chodnika na działce nr 1066/11- ul. Grucy -  

koszt ok. 80 tys. zł – zakończona.

■ Modernizacja i instalacja nowego oświetlenia w Dzielnicy nr 5 – 
IV etap  – koszt: ok. 71 tys. zł - w trakcie realizacji.

■ Modernizacja i instalacja nowego oświetlenia w Dzielnicy nr 5 – 
V etap - koszt: ok. 139 tys. zł – w trakcie realizacji.

■ Instalacja monitoringu - Aleja Kasztanowa –  
koszt: ponad 66 tys. zł - zakończona.

■ Modernizacja stołówki w Szkole Podstawowej nr 2 –  
koszt: 540 tys. zł – w trakcie realizacji  
(inwestycja dwuletnia 2020-2021).

■ Zagospodarowanie terenu na os. Jagiellonów -  
koszt ponad 91 tys. zł - zakończone.

■ Zielona i innowacyjna strefa rekreacji w Dzielnicy nr 5 - 
koszt ponad 127 tys. zł – inwestycja z budżetu  
obywatelskiego - zakończona.

DZIElNICA NR 6
■ Przebudowa ul. Skarbowskiego – II etap –  

koszt: ok. 240 tys. zł – zakończona. 

■ Budowa chodnika przy ul. Krakowskiej – 
koszt: ok. 391 tys. zł - zakończona.

■ Budowa oświetlenia w Ogrodzie Jordanowskim –  
koszt: ponad 13 tys. zł - zakończona.

■ Budowa placu zabaw przy Miejskim Żłobku nr 1  
„Radosny Zakątek” (mała architektura + ogrodzenie) –  
ul. Skarbowskiego – koszt: ok. 270 tys. zł (w tym  
dofinansowanie ponad 265 tys. zł) - zakończona.

■ Przebudowa ul. Bandurskiego – droga powiatowa –  
dofinansowanie dla Powiatu Jarosławskiego z budżetu  
miasta: 155 tys. zł - w trakcie realizacji.

■ Przebudowa ul. Szczepańskiego (nowe miejsca parkingowe) 
- koszt:  ponad 385 tys. zł - zakończona.
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■ Oświetlenie boiska wielofunkcyjnego na os. Sterańczaka –  
koszt: ponad 46 tys. zł - zakończone.

DZIElNICA NR 7
■ Rozbudowa istniejących linii napowietrznych oświetlenia 

ulicznego (ul. Łazy Kostkowskie, Piaskowa, lipowa,  
Kolaniki) - projekt – koszt: ponad 6 tys. zł.

■ Przebudowa ulicy usytuowanej na działkach miejskich 
(boczna ul. Kruhel Pełkiński) wraz z oświetleniem –  
koszt: 230 tys. zł - zakończona. 

■ Oświetlenie ul. Piaskowej - projekt – koszt: 4,5 tys. zł.

■ Oświetlenie bocznej ul. Kulkowej - projekt - koszt: 4,6 tys .zł.

■ Oświetlenie bocznej ul. Batalionów Chłopskich - projekt – 
koszt: 4,6 tys. zł.

■ Remont ul. Stawki – droga powiatowa - dofinansowanie dla 
Powiatu Jarosławskiego z budżetu miasta: 120 tys. zł –  
zakończony. 

■ Oświetlenie drogowe na przebudowanych liniach  
napowietrznych przy ul. Łazy Kostkowskie, Żwirowa,  
lipowa, Piaskowa. Przewidywany koszt to 90 tys. zł –  
w tracie realizacji.

■ Przebudowa parkingu przy Szkole Podstawowej nr 7 -  
koszt 168 tys. zł – w trakcie realizacji. 

■ Remont sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 9 -  
koszt: ponad 39 tys. zł –  zakończony.

■ Modernizacja sieci komputerowej w Szkole Podstawowej nr 9 - 
koszt: ok. 20 tys. zł – zakończona.

■ Remont chodnika ul. Dolnoleżajskiej - droga powiatowa -  
dofinansowanie dla Powiatu Jarosławskiego z budżetu miasta:  
ok. 39 tys. zł – w trakcie realizacji.

■ Remont chodnika przy ul. Batalionów Chłopskich - droga  
powiatowa - dofinansowanie dla Powiatu Jarosławskiego  
z budżetu miasta: 96 tys. zł – zakończony.

■ Remont ul. Dolnoleżajskiej - etap II (nawierzchnia) - droga 
powiatowa – dofinansowanie dla Powiatu Jarosławskiego  
z budżetu miasta: 110 tys. zł - w trakcie realizacji.

W 2021 roku Miasto dofinansowało modernizację i przebudowę dróg powiatowych:

Ponadto wykonano 5 nowych wiat przystankowych na terenie  
Jarosławia: przy ul. Batalionów Chłopskich, 3-go Maja,  

Brodowicze – koszt: 50 tys. zł.

■ ul. Rybacka (nawierzchnia + przełożenie  
    chodnika) – 219 tys. zł

■ ul. Stefana Okrzei (nawierzchnia + chodnik) – 132 tys. zł

■ ul. Pasieka (nawierzchnia + chodnik) – 54 tys. zł

■ ul. Królowej Jadwigi (nawierzchnia + chodnik +miejsca 
    parkingowe) – 179 tys. zł

■ ul. Paderewskiego (chodnik) – 138 tys. zł

■ ul. Bandurskiego (nawierzchnia + krawężnik) – 155 tys. zł

■ ul. Dolnoleżajska (chodnik)– ok. 39 tys. zł

■ ul. Stawki (nawierzchnia) – 120 tys. zł

■ ul. Batalionów Chłopskich (chodnik) – 96 tys. zł

■ ul. Dolnoleżajska II (nawierzchnia) – 110 tys. zł
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Jakość powietrza w mieście  
zależy od mieszkańców

Najważniejsza z zasad, jakiej każdy posiadacz pieca powinien 
się trzymać, to nie palić w nim śmieciami, jak również 
elementami plastikowymi czy z zawartością tworzyw 
sztucznych! Przypominamy, że jest to zabronione i karalne, 
bo dym z takiego „paliwa” zawiera substancje trujące 
ogromnie niebezpieczne dla wszystkich wokół. Ważne jest 
też, aby kocioł był sprawny i spełniał normy ekologiczne. 

Straż Miejska interweniuje na każde zgłoszenie mieszkańców 
sygnalizujące spalania odpadów, a funkcjonariusze 
kontrolują posesje w zakresie przestrzegania i stosowania 
przepisów o utrzymaniu czystości, porządku i ochronie 
środowiska. W bieżącym roku strażnicy przeprowadzili 
650 kontroli i ujawnili 20 wykroczeń dotyczących spalania 
odpadów.  Każdy taki przypadek jest bowiem, zgodnie z art. 
191 ustawy o odpadach, wykroczeniem. Jest ono zagrożone 
mandatem w wysokości od 20 do 500 zł lub karą grzywnyw 
wysokości do 5000 zł, gdy sprawa trafi do sądu. Jednocześnie 
trzeba podkreślić, że udaremnianie lub utrudnianie kontroli, 
zgodnie z art. 225 Kodeksu karnego, stanowi przestępstwo 
i jako takie jest zagrożone karą pozbawienia wolności do lat 
3. Postępowanie w tego typu sprawach prowadzi policja lub 
prokuratura.

Obok nas żyją bezdomni.  
Nie bądź obojętny!

Nadchodząca zima z niskimi temperaturami, śniegiem, 
wilgocią i krótkim dniem odciska się na życiu każdego z nas. 
Najmocniej dotyka ludzi bezdomnych, których codzienna  
i tak już trudna egzystencja staje się skrajnie trudna, 
a możliwość przetrwania do wiosny nierzadko 

zagrożona. W  zimowe miesiące, kiedy ogrzanie się 
bądź przenocowanie w suchym miejscu staje się 
problemem, bardzo często dochodzi do tragedii w wyniku 
zamarznięcia, zaprószenia ognia czy zaczadzenia osób 
bezdomnych usiłujących schronić się w miejscach do 
tego nieprzeznaczonych. Pomóżmy tym, którzy znaleźli 
się, często nie ze swojej winy, w dramatycznej sytuacji!  
Widząc osobę bezdomną nie odwracajmy oczu! Reagujmy  
z troską! Informujmy, kiedy jest to niezbędne, Straż 
Miejską czy policję! Nasza postawa może uratować czyjeś 
życie!

Ze strony Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej osoby 
bezdomne otrzymują wsparcie przez cały rok w postaci 
schronienia, ciepłych posiłków w jadłodajniach, świadczeń 
pieniężnych, pomocy rzeczowej. Są aktywizowane zawodowo 
i społecznie. Jednak zima to czas szczególnie trudny, dlatego 
w tym okresie osoby bezdomne przebywające na terenie 
naszego miasta są objęte dodatkowymi formami wsparcia. 
Prowadzona jest też prewencja, w tym monitorowanie 
miejsc przebywania osób bezdomnych w miejscach 
niemieszkalnych.

To właściciele posesji powinni  
zadbać o odśnieżanie i usuwanie 

śniegu i lodu z dachów
Wprawdzie ostatnimi laty śniegu mamy jak na lekarstwo,  
a silny mróz zimą należy do rzadkości, to jednak nie możemy 
zapominać, że w przypadku kiedy już puchowa pierzynka 
okryje miasto, zadbanie o odśnieżenie „swojego” chodnika, 
usunięcie sopli i śniegu z dachu należy do obowiązków 
właścicieli posesji. O bezpieczeństwo przechodniów 
trzeba się zatroszczyć szczególnie wtedy  kiedy, po krótkiej 
odwilży chwyta mróz i tworzą się nawisy na dachach  
i okapach, stwarzające realne zagrożenie dla ludzi czy 

pojazdów. Również nieodśnieżone, śliskie chodniki wzdłuż 
posesji to poważne ryzyko dla pieszych, a zwłaszcza dla osób 
starszych. 

IDZIE ZIMA
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Kiedy mamy obowiązek  
odśnieżać chodnik? 

Zgodnie z prawem, właściciel nieruchomości musi zadbać  
o pozbycie się zanieczyszczeń chodnika takich jak śnieg, lód 
i błoto. To one są często niebezpieczne dla osób przechodzących 
i mogą spowodować tragiczny w skutkach upadek. 

Kiedy właściciel nie  
ma obowiązku  

odśnieżać chodnika? 
Ten obowiązek nie dotyczy chodnika, który nie znajduje się 
bezpośrednio przy granicy nieruchomości danego właściciela, 
jak również wtedy, kiedy gmina pobiera opłaty za postój lub 
parkowanie samochodu w miejscu przeznaczonym na ruch 
pieszy. Nie trzeba też odśnieżać przystanków autobusowych.

Straż Miejska egzekwuje wykonanie ww zadań ciążących na 
właścicielach i upomina tych, którzy się z nich nie wywiązują 
oraz nakłada mandaty, kiedy sytuacja się powtarza.

Należy pamiętać, że oprócz tego, że za nieodśnieżoną,  
a należącą do nas część chodnika zapłacimy grzywnę, możemy 
także ponieść większe straty finansowe. Jeśli bowiem ktoś 
przewróci się w tym miejscu i złamie nogę, może żądać od 
właściciela nieruchomości odszkodowania. Wystarczy, że 
poszkodowany trafi do szpitala i otrzyma dokumentację 
medyczną, w której wyraźnie będzie zaznaczona przyczyna 
uszczerbku na zdrowiu. Taka osoba może zgłosić się później 
do sądu i zgłosić roszczenia wobec właściciela posesji. 
Zadośćuczynienie należy się zarówno za dotychczasowe 
leczenie, leki jak i rehabilitację. Osoba poszkodowana, którą 
dotknęło poważne kalectwo, może też starać się o rentę.  
O odszkodowanie można ubiegać się w ciągu 3 lat od 
momentu zdarzenia. W otrzymaniu zadośćuczynienia 
dodatkowo pomagają zdjęcia i świadkowie.

Nie lekceważmy tych kwestii! To nasza wspólna sprawa - 
sprawa bezpieczeństwa oraz jakości życia i poruszania się  
w naszym mieście.

Pomagajmy przetrwać zimę 
bezdomnym zwierzętom!

Bezdomne psy i koty, to problem nie tylko w czasie zimy. 
Jednak w tym okresie życie tych zwierzaków, staje się 
jeszcze trudniejsze. Możemy choć w części poprawić ich los 
nie pozostając obojętnym. 

Trzeba jednak wiedzieć, że:

Pomoc dla kotów różni się od tej, która jest dobra dla  psów. 
Do schroniska kieruje się tylko koty, które właśnie straciły 
dom czy opiekuna. Koty inne, są zwierzętami uznawanymi za 
wolnożyjące, a zatem nie odławia się ich i nie przekazuje się 
do schronisk, można natomiast je przygarnąć i zaadoptować 
lub przygotować dla nich schronienie i dokarmiać je.

Bezdomne psy powinny trafić pod opiekę schroniska lub 
bezpośrednio do adopcji. Schronisko, które przejmuje 
bezdomne psy od jarosławskiej Straży Miejskiej ma bardzo 
ograniczoną liczbę miejsc, dlatego zwracamy się do 
wszystkich miłośników zwierząt:

Jeśli los bezdomnych zwierząt nie jest Ci obojętny, promuj 
adopcję bezdomnych zwierząt i udostępniaj informację 
o niej na Facebooku! Adoptuj zwierzaka, jeśli masz takie 
możliwości, ale czyń to odpowiedzialnie i świadomie. 

Bierz udział w zbiórkach karmy i środków na jej zakup. 
Zimą ma to szczególne znaczenie!

Na terenie miasta działa też program Społecznych 
Opiekunów Zwierząt. Osoby opiekujące się kotami  
wolnożyjącymi składają w Urzędzie deklarację Społecznego 
Opiekuna i zostają wprowadzone do ewidencji opiekunów. 
Deklarację można pobrać w Urzędzie Miasta oraz ze strony 
BIP Jarosław.  Obecnie zarejestrowanych jest 85 osób. Osoby 
te zgłaszają kotki do sterylizacji, chore koty do leczenia 
oraz otrzymują karmę zakupioną ze środków gminnych 
i zebranych podczas zbiórek w szkołach.

Podobnie jak w ubiegłych latach będzie można skorzystać z pomocy Straży Miejskiej  
przy uruchamianiu silnika podczas silnych mrozów.
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Znane od dziesięciu lat wśród 
mieszkańców miasta i regionu, Dni Muzyki 
Fortepianowej im. Marii Turzańskiej  
w obecnym roku zyskały zaszczytne 
miano Festiwalu. Ta nobilitacja była 
więc doskonałą okazją do szczególnego 
uhonorowaniem patronki. 

Inauguracja wydarzenia miała miejsce  
7 października w Centrum Kultury i Promocji 
w Jarosławiu. Wówczas Maria Turzańska 
została włączona do Panteonu Wybitnych 
Osobistości Jarosławia, w którym znajdują 
się: Jerzy Hordyński, Michał Zieliński, 
Lidia Nartowska i Mieczysław Gębarowicz. 
Uroczystego odsłonięcia pamiątkowej 
tablicy dokonali zastępca Burmistrza Miasta 
Jarosławia Dariusz Tracz oraz Dyrektor 
Centrum Kultury i Promocji Tomasz Wywrót. 

Jarosławskie święto muzyki rozpoczął 
recital doskonałej sopranistki Renaty 
Johnson-Wojtowicz przy akompaniamencie 
Marcina Kasprzyka. Następnie 9 paź-
dziernika w kolegiacie pw. Bożego 
Ciała rozbrzmiało jedno z największych 

10 lat z muzyką klasyczną
Miłośnicy muzyki klasycznej co roku z niecierpliwością czekają na organizowane przez  
Centrum Kultury i Promocji w Jarosławiu święto muzyki fortepianowej, noszące imię  
wybitnej jarosławskiej pianistki Marii Turzańskiej. Tegoroczne wydarzenie, które 
odbyło się 7 - 16 października było wyjątkowe. 

dzieł Wolfganga Amadeusza Mozarta. 
Requiem d-moll wykonali: Chór „Insiema”, 
Zespół Wokalny „Luna Plena” i Orkiestra 
„Fresco Sonare” pod batutą Moniki 
Bachowskiej. Wystąpili również soliści: 
Katarzyna Guran, Ilona Szczepańska, 
Bartłomiej Chorąży i Oskar Koziołek-Goetz.  
W ramach tegorocznego festiwalu 
w jarosławskiej kolegiacie miał miejsce 
jeszcze jeden koncert. 14 października był 
okazją do wysłuchania wspaniałego recitalu 
organowego jarosławianina Macieja Woty. 

Gwiazdą koncertu finałowego, zorga-
nizowanego 16 października w Sali 
Koncertowej jarosławskiego Zespołu 
Państwowych Szkół Muzycznych, był 
Stanisław Soyka z zespołem SOYKA 
Kwintet. Artyści od pierwszych dźwięków 
porwali serca publiczności, a pozytywne 
wrażenia towarzyszyły melomanom aż do 
zakończenia tego wspaniałego koncertu. 

Festiwal Muzyki Fortepianowej im. Marii 
Turzańskiej jest jednym z najpiękniejszych 
festiwali muzyki klasycznej. Mimo 
różnorodności, każdy osobny koncert 
w efekcie końcowym tworzy spójną całość. 
Dziękujemy, że od tylu lat Festiwal cieszy się 
niesłabnącym zainteresowanie. Już teraz 
zapraszamy wszystkich miłośników kultury 
wysokiej na kolejną edycję. 

16

KALEJDOSKOP JAROSŁAWSKI
nr 3/2021 grudzień



W tym roku obchodziliśmy 103 rocznicę odzyskania 
niepodległości. W całym kraju odbywały się uroczystości 
upamiętniające ten niezwykle ważny dzień w historii Polski. 

11 listopada był także dniem, w którym Polacy w szczególny 
sposób solidaryzowali się z funkcjonariuszami służb 
mundurowych. W ramach ogólnopolskiej akcji „Dzień 
Szacunku dla Munduru” na płycie jarosławskiego rynku 
można było spotkać się z żołnierzami i zobaczyć pokaz 
statyczny sprzętu wojskowego i umundurowania.

Jeszcze przed oficjalnymi obchodami Burmistrz Miasta 
Jarosławia Waldemar Paluch wraz z przedstawicielami 
władz państwowych, samorządowych, instytucji miejskich 
i stowarzyszeń, złożył kwiaty przed tablicą poświęconą 20. 
rocznicy wyjścia z ziemi jarosławskiej Kompanii Legionowej. 
Pamiątkowe wiązanki kwiatów, złożono również pod 
Pomnikiem Przyjaźni Polsko-Węgierskiej. 

Wzorem lat ubiegłych w kolegiacie pw. Bożego Ciała, 
Reprezentacyjny Chór Mieszany „Jarosław” zaprezentował 
repertuar składający się z pieśni patriotycznych. Następnie 
odprawiona została msza święta w intencji Ojczyzny. 

Po wspólnej modlitwie Wojskowa Orkiestra Dęta z Rzeszowa 
poprowadziła uczestników uroczystości na rynek, gdzie 
miała miejsce dalsza część oficjalnych obchodów. W swoim 
przemówieniu Burmistrz Waldemar Paluch podkreślał, że 
wolność powinna nas łączyć, a nie dzielić. Powinniśmy również 
pamiętać, że naszym obowiązkiem jest o tę wolność dbać.

Wyrazem wdzięczności dla walczących o wolną Polskę było 
złożenie kwiatów przed tablicą Marszałka Rzeczypospolitej 
Józefa Piłsudzkiego. 

Na zakończenie wspólnego świętowania jarosławianie mogli 
podziwiać multimedialny pokaz fontann. 

„Naród, który traci pamięć  
przestaje być narodem…”

11 listopada to ważny dzień dla każdego Polaka. Jarosławianie, jak co roku, 
świętowali Narodowe Święto Niepodległości wspólnie na jarosławskim rynku. 
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Nie od dziś wiadomo, że występy Kabaretu „Młodzi Duchem” są 
gwarantem doskonałego spędzenia wieczoru. W ramach trwającego 
Sezonu Artystycznego u Attavantich grupa artystyczna wystawiła 
swój premierowy program „Tylko Ty – Bodo”. Aktorzy Kabaretu 
oraz tancerze Zespołu Tańca Towarzyskiego „Balans”, zamienili 
27 października Salę Lustrzaną w rewię niczym z przedwojennego  
kabaretu.

Największe przeboje Eugeniusza Bodo, takie jak: „Umówiłem się  
z nią na dziewiątą” czy „Tylko Ty” wykonane przez członków kabaretu 
ucharakteryzowanych na styl 20. lecia międzywojennego sprawiły, że 
publiczność poczuła atmosferę tamtych lat. Jak na prawdziwą rewię 
przystało, piosenkom bożyszcza kobiet towarzyszył pokaz tańca.

Natomiast 18 listopada „syn Tadeusza” zabrał zgromadzonych  
w Sali Lustrzanej w świat pełen dźwięków akordeonu. Niecodzienne 
brzmienie instrumentu, uzupełnione subtelnym elektronicznym 
efektem wzbudzało w słuchaczach całą gamę indywidualnych 
emocji. O niezwykle bogatych wrażeniach świadczyły rozmowy 
kuluarowe oraz gratulacje składane artyście po koncercie.

Wieczory z kulturą u Attavantich
Sezon Artystyczny u Attavantich w pełni! Amatorzy spędzania jesiennych wieczorów 
z kulturą mieli okazję zobaczyć premierowy program Seniorskich Grup Artystycznych 
Centrum Kultury i Promocji w Jarosławiu oraz odbyć muzyczną podróż w towarzystwie 
akordeonisty Patryka Walczaka.

Zapraszamy Państwa na kolejne wydarzenia odbywające się  
w ramach Sezonu Artystycznego u Attavantich.
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Przez cały październik w salach 
wystawowych można było podziwiać 
fotografie autorstwa Agnieszki Hasiak.
Artystka za pomocą prezentowanych 
zdjęć odkrywała przed obserwatorem 
swoją wrażliwość na otaczający świat. 
Jak sama podkreślała, jest to ukazanie 
jej wewnętrznej potrzeby zapamiętania 
tego, co ulotne.

W listopadzie Galeria Główna 
zdominowana została przez trzy 
wyjątkowe artystki. Rodzinna wystawa 
„Trzy Światy” autorstwa Teresy Ulmy, 
Natalii Ulmy i Alicji Kopeć w unikalny 
sposób eksponuje indywidualny styl 
kobiet, będący wyrazem własnego 
postrzegania rzeczywistości. Jednak 
wnikliwy obserwator z pewnością 
zauważył w tej różnorodności elementy 
wspólne, składające się na harmonijny 
całokształt wystawy.

Tegoroczny sezon wystawienniczy 
zakończy grudniowa wystawa Pawła 
„Heretyka” Kondrata. Artysta zaprasza 

nas do swojego świata, który w dużej 
mierze czerpie ze streetartu.

Unikalne wystawy w Galerii  
Głównej u Attavantich

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie www.ckip.jaroslaw.pl 
Zapraszamy do korzystania z oferty Centrum Kultury i Promocji w Jarosławiu.

Galeria Główna u Attavantich gromadzi w swoich przestrzeniach wystawienniczych artystów, 
których prace cenione są nie tylko w Jarosławiu, ale i w całym kraju. Comiesięczna zmiana  
ekspozycji jest dobrze odbierane przez odwiedzających galerię.
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Pracownia Rysunku Odręcznego i Malarstwa, prowa-
dzona od dziewięciu lat przez Damiana i Monikę 
Waliczek jest miejscem, w którym zarówno artyści  
jak i ci, którzy rysunek traktują czysto hobbystycznie, 
mogą rozwinąć swoje umiejętności.

Na zajęciach artyści-pedagodzy prócz udzielania 
fachowych rad z zakresu malarstwa i rysunku, 
pomagają zrozumieć zagadnienia przestrzeni, skrótów 
perspektywicznych oraz budowania światłocienia. 
Jako że wielu uczestników Pracowni tratuje zajęcia 
jak dodatkową lekcję przygotowawczą do dalszego 
rozwoju artystycznego, w programie realizowane są 
tematy egzaminacyjne z lat ubiegłych niektórych uczelni 
w Polsce. Po każdych zajęciach omawiane są wykonane 
ćwiczenia, dając korektę i uwagi do dalszej pracy.

Dodatkową zaletą zajęć plastycznych jest lokalizacja 
galerii-pracowni w samym sercu miasta, a także 
możliwość uczestniczenia w organizowanych plenerach. 
Raz w roku dorobek artystyczny zwieńczony jest wystawą.

Zapraszamy wszystkich, którzy chcieliby spróbować 
swoich sił w rysunku odręcznym bądź malarstwie. 

Galeria Główna u Attavantich to nie tylko możliwość kontemplacji unikalnej sztuki,  
to także przestrzeń, w której każdy może sprawdzić się jako artysta. 

Pracownia Rysunku  
Odręcznego i Malarstwa

Zajęcia odbywają się w każdy czwartek w godzinach od 15:30 do 17:30.  
Szczegółowe informacje znajdują się na stronie www.ckip.jaroslaw.pl
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„Sanktuarium Matki Bożej 
Bolesnej w Jarosławiu”. Album  
wydany w związku z obchodzoną  
w tym roku 640. rocznicą znalezie-
nia cudownej Figury Matki Bożej 
Bolesnej. Publikacja poświę- 
cona Bazylice oo. Dominikanów  
w Jarosławiu jest opatrzona licznymi, 
unikatowymi fotografiami.

Dr. Stanisława Gurgula, jaro-
sławskie pierniki z Wytwórni 
Wyrobów Cukierniczych Macieja 
Kuźniarowskiego oraz kubek  
ceramiczny.
 

„Sny życia”. Autorka Ewa Bielecka 
urodziła się w Jarosławiu. Obecnie 
mieszka w swoim rodzinnym 
mieście, ale i Kanadzie. „Sny życia” 
to jej debiut prozatorki. To książka  
o snach, a także życiu pisarki.

Kuferek – koszyczek „Skarby 
Jarosławia”. Wiklinowy, wypeł- 
niony artykułami spożywczymi 
z lokalnych wytwórni. Wkład 
koszyczka można dowolnie 
modyfikować korzystając z naszej 
propozycji wydawnictw i pamiątek.

Wielu z nas z niecier- 
pliwością oczekuje Świąt Bożego 
Narodzenia. Ten wyjątkowy czas 
pragniemy spędzić z ludźmi 
bliskimi naszym sercom. Z myślą 
o najbliższych przygotowujemy 
również pre-zenty, którymi 
ich obdarujemy.Specjalnie na 
tegoroczne Boże Narodzenie 
stworzyliśmy dla Państwa 
unikatowe świąteczne zestawy 
upominkowe.

Zestaw „Gold”. Książeczka 
„Kroniki Jarosławskiego Biszko-
pta”, kawa z limitowanej edycji 
„Skarby Jarosławia”, naturalny 
miód z lokalnej pasieki, biszkopty 
z Fabryki Ciast i Cukrów  

Nowości wydawnicze i nie tylko
Do licznego zbioru wydawnictw o mieście i regionie dołączyły nowe propozycje.  
Tradycyjnie nie może zabraknąć upominków – także tych bożonarodzeniowych.  

Wszystko to prezentujemy poniżej.

Cały asortyment  
prezentujemy na stronie  

www.ckip.jaroslaw.pl  
w zakładkach  

wydawnictwa i pamiątki  
z Jarosławia.

„Bucket list Polska. 365 nieoczywistych 
miejsc”. Publikacja autorstwa Mikołaja 
Gospodarkato wykaz niezwykłych 
atrakcji turystycznych. Warto dodać, 
że według autora do ciekawych 
i nieoczywistych, wartych odwiedzenia 
miejsc należy jarosławskie Podziemne 
Przejście Turystyczne.

„Żołnierze wyklęci. Z dziejów 
partyzantki antykomunistycznej 
w powiecie przeworskim 1944–
1956”. Książka autorstwa Ireny 
Kozimali jest opracowaniem  
o polskim wojennym i powojennym 
podziemiu niepodległościowym. 
Szczególne miejsce w publikacji  
zajmuje powiat przeworski.

„Moja mała Ojczyzna. Czerniawka 
i Miękisz Nowy w Gminie 
laszki”. Książka jest próbą 
ukazania dziejów Czerniawki  
i Miękisza Nowego od powstania 
do czasów współczesnych. Z tymi 
dwiema miejscowościami autor 
Stanisław Porada związany jest 
poprzez miejsce zamieszkania  
i pracy.

Zestaw „Silver”. Elegancka 
filiżanka z logo „Miasto Olśnień”, 
fotoalbum „Jarosław”, magnes 
ceramiczny „Świąteczny Jarosław”, 
piernik bożonarodzeniowy z Wy-
twórni Wyrobów Cukierniczych 
Macieja Kuźniarowskiego.

Zestaw „Bronze”. „Jarosław” 
gra pamięciowa, kubek, smycz, 
magnes, piernik bożonarodzeniowy 
z Wytwórni Wyrobów Cukierniczych 
Macieja Kuźniarowskiego. 

Na zakupy zapraszamy  
do Centrum Informacji  

Turystyczno-Kulturalnej  
ul. Rynek 5 oraz do Punktu  

Informacji Turystycznej w galerii 
handlowej Stara Ujeżdżalnia. 

Istnieje możliwość  
wysyłki zamówień. 

Zapraszamy do kontaktu  
tel.: 16 624 89 89.
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