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MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI
IM. BURMISTRZA ADOLFA DIETZIUSA W JAROSŁAWIU
ul. Gen. Wł. Sikorskiego 5, 37-500 Jarosław
tel. (0-16)624-41-41, tel/fax (0-16)621-56-58
www.mosir.jaroslaw.pl, e-mail: mosir@jaroslaw.pl

ORGANIZUJEMY KOMPLEKSOWO
ZGRUPOWANIA SPORTOWE,
ZAWODY, WYSTAWY, TARGI, KONFERENCJE,
IMPREZY SPORTOWO REKREACYJNE I KULTURALNE,

ZAPRASZAMY NA NASZE OBIEKTY!

KRYTA PŁYWALNIA
tel. (0-16) 624-41-41

BASEN SPORTOWY 25X12,5 M
BASEN REKREACYJNY Z ATRAKCJAMI WODNYMI:
BICZE WODNE, MASAŻE PODWODNE, GEJZERY
GRZYBEK, KURTYNA WODNA, „DZIKA RZEKA”, WHIRPOOL
BASEN DO NAUKI PŁYWANIA, ZJEŻDŻALNIA 80 MB
SAUNA, FITNESS, TLENOTERAPIA
MASAŻ KLASYCZNY, HYDROMASAŻ
SALA KONFERENCYJNA, BAR-KAWIARNIA

HALA SPORTOWO-WIDOWISKOWA
tel. (0-16) 621-56-58

BOISKO DO PIŁKI RĘCZNEJ, KOSZYKÓWKI, SIATKÓWKI
SIŁOWNIA, SAUNA, ŚWIETLICA, PARKING

STADION MIEJSKI
tel. 530 429 459

KOMPLEKS BOISK, KORT TENISOWY,
BIEŻNIA, ZAPLECZE SOCJALNE

HOTEL TURKUS
tel. (0-16) 621-26-40

Szanowni Państwo

Szanowni Państwo,

Jest mi niezmiernie miło powitać Państwa w Jarosławiu.
W mieście o bogatej i barwnej historii, sięgającej epoki średniowiecza z unikatowymi i bardzo cennymi zabytkami, które czerpiąc ze swojej bogatej przeszłości, ciągle się rozwija
i nie zapomina o swoich korzeniach, ale przy tym umiejętnie
i z szacunkiem dla tradycji spogląda w przyszłość.

Z radością dowiedziałem się o powierzeniu organizacji Finału
Mistrzostw Polski Juniorek w Piłce Siatkowej jednej z powiatowych szkół – Zespołowi Szkół Spożywczych, Chemicznych
i Ogólnokształcących. To wielkie wyróżnienie gościć najlepsze
w Polsce młode siatkarki i ich opiekunów. Witam Państwa
serdecznie w Powiecie Jarosławskim!

Jarosław, to miasto otwarte na różne dyscypliny sportowe,
w którym przed laty mogliśmy szczycić się piłką ręczną
i koszykówką na najwyższym ligowym poziomie, gdzie
z powodzeniem rozwijają się sekcje piłki nożnej i tenisa
stołowego, a także coraz prężniej działa klub siatkarski.

Rozgrywki, rzecz jasna, zdominują Wasz pobyt w naszym
powiecie, mam jednak nadzieję, że znajdziecie nieco czasu na
odwiedzenie choćby kilku najciekawszych miejsc i, być może,
wrócicie do nas, gdy znajdziecie więcej czasu na zwiedzanie –
a zapewniam, że warto!

Tym bardziej wyrażam wielkie zadowolenie, że tak ważne dla młodych sportowców z całej Polski zawody odbywają się właśnie w naszym mieście. Mam nadzieję, że
będą Państwo zadowoleni nie tylko z wyników osiągniętych w trakcie rywalizacji sportowej, ale też z samego
pobytu w Jarosławiu.

Uprawianie sportu, zwłaszcza sportu grupowego, jakim jest
siatkówka, wymaga szczególnych predyspozycji. Z jednej
strony ducha rywalizacji, z drugiej – umiejętności współpracy. Wszystkie zawodniczki drużyn, które znalazły się w finale,
z pewnością posiadają obie te niezbędne na boisku cechy
rozwinięte w większym, niż przeciętnie, stopniu. To dobry
kapitał tak na wygraną w sporcie, jak i w życiu, które również
wymaga rywalizacji umiejętnie połączonej z kooperacją.
Sport uczy jeszcze jednej ważnej rzeczy – umiejętności przyjmowania porażek, wyciągania z nich wniosków i podejmowania dalszych wysiłków. To również w życiu procentuje. W tym
sensie wszystkie uczestniczki finału już wygrały.

Wszystkim zespołom biorącym udział w zawodach życzę
powodzenia. Wierzę, że odbywający się w Jarosławiu
Finałowy Turniej Mistrzostw Polski Juniorek upłynie we
wspaniałej atmosferze i będzie dla uczestników emocjonującym i niezapomnianym przeżyciem. Życzę bezpiecznego, sprawnego przebiegu imprezy oraz realizacji
założonych celów i sukcesów sportowych.
Niech zwyciężą najlepsi!

Moim zdaniem, równie ważna jak wygrana, jest sama rywalizacja. Życzę zatem satysfakcjonującej gry, według zasad fair
play, wielu emocji i żadnych kontuzji!

Andrzej Wyczawski
Burmistrz Miasta Jarosławia

Jerzy Batycki
Starosta Jarosławski

WWW.HOTEL.JAROSLAW.PL
RESTAURACJA, PARKING

PŁYWALNIA SEZONOWA Z BRODZIKIEM
DLA NAJMŁODSZYCH
SZTUCZNE LODOWISKO
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Komunikat
organizacyjny

Kto współorganizuje turniej?

Powiat Jarosławski

Miasto Jarosław

San Pajda Jarosław

S.O.S przy ZSSChiO Jarosław

Finał Mistrzostw Polski Juniorek w Piłce Siatkowej

Kto wspiera organizację turnieju?
ZASADY ROZGRYWEK:

▪
▪
▪

System rozgrywek w grupach – „każdy z każdym”
Mecze rozgrywane będą w oparciu o przepisy Polskiego Związku Piłki Siatkowej
Punktacja odbywać się będzie w oparciu o przepisy Polskiego Związku Piłki Siatkowej.

NAGRODY:
Polska Siatkówka

Polski Związek Piłki Siatkowej

Podkarpacki Wojewódzki Związek Piłki Siatkowej

▪
▪
▪
▪

Przydatne informacje dla uczestników

Puchary i dyplomy dla zespołów za miejsca I-VIII
Nagrody finansowe dla zespołów za miejsca I-III
Medale dla zawodniczek za miejsca I-III
Nagrody indywidualne dla najlepszych zawodniczek

Miejsce rozgrywania zawodów:
 16/6215658

Organizator, Koordynator (sprawy sportowe i logistyka)
Organizator, Koordynator (czas wolny, sprawy inne)		

Piotr Pajda 		
Władysław Płoszaj

Obsługa medyczna turnieju
Współpraca z mediami
Biuro zawodów		
Sprawy techniczne		
Oprawa imprezy		

Bernadetta Moskal		
Paweł Pajda		
Monika Cholewa		
Maciej Jastrzębski		
Jolanta Szyler		







Sprawy sędziowskie		

Sędzia Główny - zgodnie obowiązującymi zasadami

 515 034 960
 604 783 043

601 300 408
515 034 952
793 971 805
609 795 648
512 391 605

Wyżywienie i noclegi:

▪
▪
▪

Hotel Turkus – ul. Gen. Wł. Sikorskiego 5		
Opiekun Jolanta Pajda
 515 034 950
Hotel Marios – ul. Pruchnicka 7, Jarosław		
Opiekun Jolanta Szyler
 512 391 605
Dom rekolekcyjny s. Benedyktynek		
Opiekun Monika Cholewa
 793 971 805
Uwaga: Opiekunowie będą do dyspozycji ekip od dnia 9/04. Do tego czasu prosimy o kontakt z Koordynatorem imprezy

Wykaz imprez towarzyszących

▪
▪
▪
▪
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Pływalnia kryta z mini-parkiem wodnym (rwący potok, jacuzzi, zjeżdżalnia, 2 baseny).
Bezpłatny dostęp do pływalni i mini-parku wodnego w godz.: ok. 12.00-14.00 i 20.00-21.30
Bankiet dla kierownictw ekip oraz gości
Zwiedzanie 800-letniej starówki Jarosławia w tym bezpłatny przewodnik oraz wejście do podziemnej trasy turystycznej
Możliwość organizacji wycieczki do pałacu w Łańcucie lub zamku w Krasiczynie (bezpłatny transport)
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JAROSŁAW

Hala MOSiR Jarosław, ul. Gen. Wł. Sikorskiego 5,		

10-14 IV 2013

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

GRUPA A:

GRUPA B:

1.

MUKS Sparta Warszawa

1. STS Sandecja Nowy Sącz

2.

MKS Dąbrowa Górnicza

2. UKS Barnim Goleniów

3. KS Pałac Bydgoszcz

3. Energa Gedania Gdańsk

4. MKS MOS Wieliczka

4. Silesia Volley MOSiR/Sokół Mysłowice
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MKS Dąbrowa Górnicza

KS Pałac Bydgoszcz

Zawodniczki: Natalia Berlińska, Wioletta Lach, Joanna Mikoda, Marcelina Nowak, Karolina Piśla, Magdalena Płatek,
Karolina Pugaczewska, Katarzyna Szklarczyk, Ewelina Ślęzak, Karolina Wróblewska,
Bożena Wylężek, Zuzanna Wyrodek, Weronika Wysocka, Joanna Zagórska

Zawodniczki: Anna Bączyńska, Marta Ciesiulewicz, Kinga Dybek, Weronika Fojucik, Paulina Głaz, Ewelina Janicka,
Magdalena Karpińska, Anna Korabiec, Zuzanna Pieczka, Katarzyna Szostak,
Aleksandra Torbusińska, Alicja Walczak, Marta Ziółkowska

Trenerzy i członkowie ekipy: Jerzy Janeczek (I trener), Grzegorz Stareńczak (II trener),
		
Aneta Stanisz (kierownik), Adrian Dudek (masażysta)

Trenerzy i członkowie ekipy: Jacek Pasiński (I trener), Artur Widera (kierownik), Marcin Selerski (masażysta)

3
MUKS Sparta Warszawa

Trenerzy i członkowie ekipy: Maciej Kromrych (I trener), Rafał Gąsior (II trener), Barbara Bednarczyk (masażysta)

MKS MOS Wieliczka

1

Trenerzy i członkowie ekipy: Ireneusz Borzęcki (I trener), Grzegorz Balcarek (II trener), Piotr Wyrozumski (kierownik)

2
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Zawodniczki: Małgorzata Dziedzic, Alicja Grabka, Magdalena Jaszkowska, Weronika Jurek, Paulina Kerep, Olga Klocek,
Kinga Kotula, Iwona Marczak, Weronika Olipra, Izabela Palonek, Aleksandra Stanecka, Magdalena Tyrańska

biuletyn informacyjny powiatu jarosławskiego

Zawodniczki: Marta Duda, Chiara Jankowska, Klaudia Jankowska, Zuzanna Kucińska,
Joanna Pogorzelska, Joanna Sałyga, Karolina Sidor, Weronika Szafraniak,
Patrycja Tomczyk, Anna Widera
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UKS Barnim Goleniów

STS Sandecja Nowy Sącz

Zawodniczki: Kamila Barszczak, Joanna Bartkiewicz, Magdalena Bladoszewska, Katarzyna Głuchowska,
Alicja Górska, Izabela Kaczmarek, Michalina Łach, Agnieszka Mazur, Aleksandra Muda,
Wiktoria Paluszkiewicz, Klaudia Świt, Marcelina Wiązowska, Joanna Wojtanek

Zawodniczki: Karolina Choma, Agnieszka Cięciwa, Ewelina Dyrek, Patrycja Gądek, Patrycja Gomułka,
Sylwia Gomułka, Sylwia Janusz, Barbara Kiławiec, Małgorzata Koszyk, Karolina Szczygieł,
Jagoda Szkodny, Aleksandra Wańczyk, Magdalena Wojta

Trenerzy i członkowie ekipy: Witold Jagła (I trener), Maria Mróz (II trener)

Trenerzy i członkowie ekipy: Rafał Kalinowski (I trener), Marek Buczek (II trener),
		
Tomasz Werenc (kierownik), Marek Sobota (masażysta)

6
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7
Silesia Volley MOSIR/Sokół
Mysłowice/Chorzów

Trenerzy i członkowie ekipy: Łukasz Mężyk (I trener), Dariusz Pomykalski (II trener), Andrzej Potoniec (kierownik)

Energa Gedania Gdańsk

5

Trenerzy i członkowie ekipy: Jan Staniucha (I trener), Jerzy Taczała (II trener), Andrzej Kaczmarek (kierownik)

Zawodniczki: Magdalena Damaske, Natalia Gajewska, Joanna Grzmocińska, Maria Kaciuba, Aleksandra Kaczyńska,
Alicja Krasula, Paulina Majkowska, Dominika Mras, Agata Nowak, Julia Piotrowska,
Marta Tucholska, Katarzyna Urbanowicz, Alicja Wójcik

biuletyn informacyjny powiatu jarosławskiego

Zawodniczki: Aleksandra Baron, Inez Pfeifer, Martyna Pietrek, Marta Szajer, Majka Szczepańska,
Angelika Szostok, Klaudia Świstek, Kinga Wajdzik, Matylda Walas, Aleksandra Wieczorek,
Karolina Wiewióra, Weronika Zawadzka

8
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Z nami planuj
swoją przyszłość!
Zespół Szkół Spożywczych Chemicznych i Ogólnokształcących
im. Marii Curie–Skłodowskiej w Jarosławiu

10   

Zespół Szkół Spożywczych, Chemicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu jest jedną z największych placówek
oświatowych w regionie. W skład ZSSChiO wchodzą Liceum
Ogólnokształcące, Technikum (t. hotelarstwa, t. żywienia
i usług gastronomicznych, t. technologii żywności, t. kelner,
t. usług fryzjerskich, t. analityk) oraz Zasadnicza Szkoła Zawodowa (kucharz, cukiernik, wędliniarz, fryzjer).
W obecnej dobie wzrastającego bezrobocia ważne jest,
aby każdy absolwent był przygotowany zawodowo i profesjonalnie oraz był mobilny na rynku pracy. W tym celu szkoła
od wielu lat realizuje projekty unijne ( Phare, Nasza Szkoła,
Polsko-Niemiecka Wymiana Młodzieży, Leonardo da Vinci,

Podkarpacie stawia na zawodowców) oraz poprzez organizację praktyk zagranicznych umożliwia uczniom zdobycie
kwalifikacji i certyfikatów na poziomie europejskim.
Odpowiednio wykwalifikowana kadra stale podnosi swoje
kompetencje dydaktyczne - doskonali wiedzę i umiejętności
zawodowe uczestnicząc w wielu szkoleniach, warsztatach
oraz praktykach zawodowych dla nauczycieli m.in. w ramach
projektów unijnych, np. "Profesjonalny nauczyciel zawodu",
"Nauczyciel gastronomii na drodze rozwoju", „Innowacyjność
kluczem do sukcesu w branży medyczno-estetycznej”.
biuletyn informacyjny powiatu jarosławskiego

organizatorzy

wydanie specjalne

Zaangażowanie szkoły w tworzenie i realizację różnych
projektów unijnych oraz bardzo dobra współpraca z organem
prowadzącym (Powiat Jarosławski), jak również aktywne pozyskiwanie sponsorów przyczyniło się do tego, że w ostatnich
latach baza dydaktyczna szkoły została znacząco wzbogacona
i zmodernizowana. Na szczególną uwagę zasługują bardzo
nowocześnie urządzone i wyposażone pracownie nauki
zawodu (gastronomiczne, fryzjerska, cukiernicza, hotelarska,
kelnerska), dwa laboratoria chemiczne i pracownie informatyczne oraz biblioteka z centrum multimedialnym.

Uczniowie w szkole mogą rozwijać swoje zainteresowania
i pasje uczestnicząc w licznych kołach zainteresowań, a najlepsi z nich z powodzeniem uczestniczą w olimpiadach
i konkursach branżowych. Nasi podopieczni wielokrotnie
uzyskiwali tytuły laureatów w Ogólnopolskiej Olimpiadzie
Wiedzy o Żywności, Ogólnopolskiej Olimpiadzie Wiedzy
o Żywieniu i Żywności, Ogólnopolskiej Olimpiadzie Wiedzy
i Umiejętności Rolniczych oraz najwyższe lokaty w Małopolskim Konkursie Szkół Gastronomicznych w kategorii kelner.
W szkole organizowane są zajęcia pozalekcyjne z różnych
dyscyplin sportowych. Nauczyciele wychowania fizycznego
podejmują różnorodne działania zmierzające do podnoszenia
sprawności fizycznej uczniów poprzez realizację programów
autorskich i innowacji pedagogicznych. W ogólnopolskim
konkursie „Alternatywne programy nauczania wychowania
fizycznego w szkole” nasz program autorski „Umiem wypoczywać aktywnie” znalazł się wśród pięciu najlepszych
programów nauczania.

Dziewczęta – uczennice klasy pierwszej i drugiej – podczas
codziennych zajęć, pod opieką nauczycielek/instruktorek:
Jolanty Pajdy i Moniki Cholewy, realizują program szkolenia
PZPS, natomiast w weekendy biorą udział w rozgrywkach
o Mistrzostwo Polski w kategorii kadetek i juniorek oraz w rozgrywkach III ligi seniorek. Ponadto uczennice startują w rozgrywkach szkół w ramach Licealiady, organizowanych przez
Podkarpacki Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy. Po raz
pierwszy w historii szkoły nasza drużyna awansowała do
finału wojewódzkiego, w którym mamy nadzieję zająć medalowe miejsce. Szczególnym osiągnięciem zespołów kadetek
i juniorek, w których startują nasze uczennice, jest awans do
rozgrywek szczebla centralnego Mistrzostw Polski. W tym roku
dwa zespoły startujące w kategorii juniorek zakończyły rywalizację na ćwierćfinale oraz półfinale MP, natomiast w kategorii
kadetek drużyna awansowała do półfinału MP, z nadziejami
gry w wielkim finale. Uczennice startujące w kategorii seniorek
odniosły również spektakularny sukces, zajmując I miejsce
w rozgrywkach Podkarpackiej III ligi.
W placówce duży nacisk kładzie się na działalność społeczną.
Wolontariusze z ZSSChiO każdego roku włączają się w organizację Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, Charytatywnego
Pikniku „Z bliźnim na majówkę”, Imprezy Integracyjno-Sportowej pod patronatem Starosty Jarosławskiego.

Jako jedyna szkoła ponadgimnazjalna w powiecie jaro-

Wśród propagowanych w szkole dyscyplin sportowych
szczególne miejsce zajmuje piłka siatkowa. Z inicjatywy
zakochanych w tej dyscyplinie sportu dyrekcji, nauczycieli
oraz uczniów organizowana jest w ZSSChiO Szkolna Liga
Siatkówki, która nieprzerwanie już od jedenastu lat wpisuje
się w kalendarz wydarzeń szkolnych. Finałowe mecze tego
turnieju stanowią swoiste święto szkoły, a uroczystość wręczania nagród i dyplomów zawsze przebiega w uroczystej
oprawie z udziałem całej społeczności szkolnej.

sławskim, ZSSCHiO prowadzi ogólnopolski program „Trzymaj
formę”. Od sześciu lat podejmowane i realizowane są zadania,
których celem jest propagowanie w szkole oraz w środowisku lokalnym zdrowego stylu życia, zajęć sportowych oraz
zajęć rozwijających zainteresowania zawodowe uczniów
i promujących zasady zdrowego odżywiania. Rokrocznie
stałymi elementami programu są: Powiatowa Sesja Popularnonaukowa „Odżywianie – styl, moda czy recepta na
zdrowie?”, Sesja Popularnonaukowa dla Szkół Promujących
Zdrowie „Żywność – nasz przyjaciel czy wróg?”.

Od 1 września 2012 r. w szkole rozpoczął działalność Siatkarski Ośrodek Szkolny (S.O.S.). Należy on do elitarnego grona
16 ośrodków w Polsce, w których realizowany jest proces
szkolenia utalentowanych siatkarek, koordynowany przez
Polski Związek Piłki Siatkowej. Dzięki przychylności Władz
Powiatu oraz Miasta Jarosławia, a przede wszystkim dzięki
staraniom Pana Piotra Pajdy z MKS San-Pajda Jarosław i przychylności Dyrektora ZSSChiO Władysława Płoszaja oraz Grona
Pedagogicznego – młode siatkarki z naszego regionu mogą
efektywnie łączyć edukację szkolną z treningiem sportowym.

krwiodawstwa organizowanych dwa razy w roku biorą udział
nie tylko uczniowie i pracownicy ZSSChiO, ale także innych
szkół ponadgimnazjalnych powiatu. W szkole funkcjonuje
Stowarzyszenie Sympatyków Zespołu Szkół Spożywczych,
Chemicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu założone
przez nauczycieli placówki, którego główne cele to: wspomaganie działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej
ZSSChiO, wyrównywanie szans edukacyjnych oraz działalność charytatywna na rzecz uczniów będących w trudnej
sytuacji życiowej.

Przy ZSSChiO w Jarosławiu od kilku lat działa Szkolny Klub
Krwiodawców „ Kropelka”. W klubie tym działają uczniowie
propagujący udzielanie pomocy ludziom chorym. W akcjach
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SAN-Pajda
Volleyball Team

Jarosław
miasto jarmarków

To projekt siatkarski Firmy SAN-Pajda, inwestującej od ponad
4 lat swoje środki w rozwój utalentowanej siatkarsko podkarpackiej młodzieży. Początek przedsięwzięcia datowany jest na
sezon 2008/2009, kiedy to Piotr Pajda, współwłaściciel rodzinnej
firmy SAN-Pajda, producenta znanych w całym kraju biszkoptów
oraz ciastek, a prywatnie wielki pasjonat siatkówki postanowił
wdrożyć własną ideę skonfederowanych żeńskich organizacji
siatkarskich. Wdrażanie rozwiązań modelowych rozpoczęto od
drugoligowego wówczas klubu MKS Łańcut, by dzisiaj kontynuować rozbudowany projekt uwzględniający struktury: MKS
SAN-Pajda Łańcut, MKS SAN-Pajda Jarosław oraz MKS V LO SAN-

Historia Jarosławia sięga XII wieku.

udało stworzyć się solidne podstawy dla rozwoju tej widowiskowej dyscypliny sportu. Najzdolniejsze zawodniczki oprócz
zmagań w rozgrywkach młodzieżowych uczestniczą również,
z powodzeniem, w rozgrywkach II oraz III ligi (odpowiednio 5.
i 1. miejsce w zakończonym właśnie sezonie ligowym).
W obecnej edycji rozgrywek, SAN-Pajda chyba jako jedyna
organizacja w kraju mógł pochwalić się awansem do fazy
centralnych rozgrywek jednocześnie dwóch drużyn w kategorii juniorek, jak również dwóch drużyn w kategorii kadetek.
Juniorki zakończyły rywalizację na 9. miejscu, a kadetki swój
turniej półfinałowy rozegrają na początku maja. Zeszły sezon
zaliczamy również do udanych. Kadetki dzięki awansowi do
półfinału Mistrzostw Polski zostały sklasyfikowane na 13. miejscu
w kraju. Natomiast reprezentujące obecnie barwy MKS SAN-Pajda Volleyball Team (m.in. A. Kazała, E. Wojtunik, G. Mazur,
E. Szymańska czy P. Filipowicz) to nadal aktualne brązowe
medalistki Mistrzostw Polski juniorek 2012.

Miasto, początkowo rozlokowane na sąsiednim wzgórzu
św. Mikołaja, w ostatniej ćwierci XIV wieku zostało ponownie
lokowane na prawie magdeburskim i przeniesione na teren
obecnej Starówki. Również w końcu XIV wieku Jarosław, mocą
królewskiego przywileju, stał się miastem prywatnym dziedziczonym przez kolejne rody magnackie.
Swoją europejską sławę XVI - XVII wieczny Jarosław zawdzięczał jarmarkom. Na jarosławskim jarmarku sierpniowym
handlowano wszystkim; od soli i pszenicy poczynając, poprzez
różnorodne tkaniny, bydło, wyroby metalowe, co czyniło go
jednym z największych w Rzeczypospolitej. Pod koniec XVI
wieku Jarosław stał się też ważnym portem na Sanie. Dowożono do niego towary - największe znaczenie miało zboże
– i spławiano je do Gdańska.

/ atrakcje turystyczne

a zarazem zróżnicowany i wielofunkcyjny zespół, świadczący
o długiej i bogatej historii miasta.
Obecny Jarosław to 40-tysięczne miasto z oryginalnym
kompleksem urbanistycznym Starego Miasta, z zabudową
wzgórza św. Mikołaja, z szeregiem zabytków obejmujące swoją
powierzchnią ponad 34 hektary.
Miasto słynie ze swej działalności kulturalnej o zasięgu
międzynarodowym. Tutaj corocznie odbywają się Dni Jarosławia, Festiwal Kultury Kresowej, Międzynarodowy Festiwal
Fotografii Młodych czy Międzynarodowy Festiwal Muzyki
Dawnej pt. „Pieśń Naszych Korzeni”.
Więcej informacji o Mieście Jarosław można znaleźć na
stronie internetowej: w w w. jarosl aw . pl

Zabytki

-Pajda Rzeszów. Przedsięwzięcie to nie jest jednak pierwszym
sportowym doświadczeniem inwestorskim i organizacyjnym
Piotra Pajdy oraz firmy SAN Jarosław. W przeszłości znane było
zaangażowanie w sponsoring choćby czterokrotnego mistrza
olimpijskiego – Roberta Korzeniowskiego oraz ekstraklasowy
zespół piłki ręcznej kobiet (brązowych medalistek MP sezonu
1996/97). Wspomniane doświadczenie okazało się bardzo
pomocne we wdrażaniu projektu mającego spopularyzować oraz rozpowszechnić uprawianie siatkówki wśród dzieci
i młodzieży w regionie. Początek projektu to 12 seniorek i 10
młodziczek. W chwili obecnej pod opieką trenerów SAN-Pajda
znajduje się grupa ponad 70 siatkarek we wszystkich możliwych
kategoriach wiekowych oraz szeroka grupa najmłodszych
dzieci związanych z mini-siatkówką. W chwili obecnej głównym ośrodkiem szkoleniowym jest miasto Jarosław, gdzie
dzięki zaufaniu Władz Lokalnych, niezwykłej przychylności
i osobistemu wsparciu Burmistrza Andrzeja Wyczawskiego
i Wiceburmistrza Bogdana Wołoszyna, a także Starosty Jarosławskiego Jerzego Batyckiego i Wicestarosty Józefa Szkoły,
12   
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Twierdząc, że projekt SAN-Pajda Volleyball Team nie pomija
najmłodszych, mówimy o rozpoczętej w roku ubiegłym kooperacji z kilkoma szkołami / ośrodkami powiatu jarosławskiego,
która w zamyśle ma zachęcić jak największą liczbę dzieci do
spróbowania swoich sił w siatkówce. SAN-Pajda Mini Volleyball Team oprócz pracy nad aspektami czysto siatkarskimi,
kładzie nacisk na wychowanie najmłodszych w duchu sportowej rywalizacji z dala od patologii społecznych, używek
i innych zagrożeń życia codziennego. Klub ma również spore
doświadczenie w organizowaniu dużych turniejów siatkarskich.
Corocznie do Jarosławia zjeżdżają czołowe polskie, a także
zagraniczne drużyny, aby wziąć udział w prestiżowym SAN-Pajda Volleyball Challenge.
Od września 2012 roku projekt SAN-Pajda uzyskał potężnego
partnera dla rozwoju regionalnej żeńskiej siatkówki – jest nim
program Siatkarskich Ośrodków Szkolnych, Polskiego Związku
Piłki Siatkowej. Jarosław, spełniając kryteria Programu, stał
się jednym z 16 ośrodków w Polsce, które szkolą młodzież,
uczennice szkoły ponadgimnazjalnej (przy ZSSChiO) oraz
jednym z 2 na Podkarpaciu, które szkolą uczennice w wieku
gimnazjalnym (przy Gimnazjum nr 4, im. Książąt Czartoryskich).
Osobiste wsparcie udzielone przez Członka Zarządu Powiatu
Panią Zofię Karwańską, Wiceburmistrza Bogdana Wołoszyna
oraz Posła na Sejm RP Pana Tomasza Kuleszę spowodowały,
że nasz ośrodek szybko uporał się ze stroną organizacyjną
programu S.O.S. i w dużym komforcie rozpoczął we wrześniu
realizację procesu szkolenia.

Wśród ciekawostek kryjących się w murach
jarosławskich kamienic i świątyń można usłyszeć o legendarnym podziemnym mieście, gdzie
normą są 3 kondygnacje piwnic. Wyżłobione
w lessowym podłożu podziemne korytarze służyły
do przechowywania dóbr jarosławskich kupców
oraz ukrywania się przed najazdami obcych wojsk.
Legenda głosi, że właścicielka Jarosławia Anna
Ostrogska jeździła podziemnym korytarzem
z zamku do oddalonego klasztoru oo. Dominikanów na modlitwy.
W centrum starego miasta znajduje się ratusz,
a w południowo–zachodnim kwartale plac po
gotyckiej kolegiacie. Regularna, przyrynkowa
zabudowa posiada XVII-wieczną metrykę, a zdecydowana większość kamienic, pomimo przebudowy i licznych remontów, pozwala na odczytanie
ich renesansowej struktury. Jarosławskie kamienice
dostosowane zostały do potrzeb wielkiego handlu.
Wrażenie robi renesansowa kamienica Orsettich
przy rynku, w której znajduje się dziś muzeum.
Jarosławska starówka, poprzez swe niepowtarzalne walory zabytkowe i kulturowe, należy do
najcenniejszych w Polsce. Jej unikatowa wartość
polega nie tylko na zachowaniu poszczególnych
obiektów, lecz również na tym że tworzy zwarty,
biuletyn informacyjny powiatu jarosławskiego   
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Atrakcje turystyczne
Ziemi Jarosławskiej
Powiat Jarosławski położony jest w południowo-wschodniej części Polski, w województwie podkarpackim. Leży na
ważnym szlaku komunikacyjnym - kolejowym i drogowym,
przy międzynarodowej trasie E - 40 oraz przyszłej autostradzie
A - 4 Niemcy - Ukraina. Wschodnia część powiatu pokrywa
się na długości 7 kilometrów z granicą ukraińską i stanowi
swoistą „bramę na Wschód”. Obszar powiatu obejmuje 1029
km2, a zamieszkuje go ponad 122 tysięcy mieszkańców.
Terytorialnie podzielony jest na 3 miasta: Jarosław, Pruchnik
i Radymno oraz 9 gmin: Chłopice, Jarosław, Laszki, Pawłosiów,
Pruchnik, Radymno, Rokietnica, Roźwienica i Wiązownica.
Powiat Jarosławski to teren rolniczo - przemysłowy, z przemysłem skoncentrowanym w Jarosławiu. Liczba podmiotów
gospodarczych działających w powiecie - blisko 8 tysięcy - stanowi o szerokim profilu produkcyjno-usługowym.
Dominującą gałęzią przemysłu jest przetwórstwo rolno-spożywcze, co wynika z rolniczego charakteru powiatu.
Dobrze rozwijają się także inne branże m.in.: budownictwo,
przemysł drzewny, hutnictwo, usługi, handel, turystyka.

Ziemia jarosławska to szczególne miejsce. Tu od setek lat
krzyżowały się tu kultury Bizancjum i Zachodu Europy, pozostawiając po sobie niespotykaną mozaikę stylów architektonicznych, tradycji i zwyczajów.
W dolinie Sanu pierwsi osadnicy pojawili się 5000 - 1800
lat p.n.e. Obszar ten przed powstaniem państwa Piastów
zamieszkiwało plemię Lędzian, którego terytorium do swego państwa dołączył Bolesław Chrobry. Przez trzy kolejne
stulecia region stanowił sporny teren między Polską a Rusią,
by ostatecznie za sprawą Kazimierza Wielkiego znaleźć się
w granicach państwa polskiego. Pierwszy okres rozkwitu
regionu przypada właśnie na XIV w. Rozwinęły się wówczas
handel i rzemiosło, a centrum administracyjno - gospodarcze
14   
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stanowił powstały prawdopodobnie w VIII - X w. Jarosław.
Kupcy jarosławscy utrzymywali kontakty z wieloma miastami
w kraju i za granicą. Na targach handlowano wszystkim, od
bydła po zamorskie przyprawy. Załamanie przyniósł wiek XVIII
i wkroczenie wojsk austriackich. Zlikwidowano przyciągające
kupców jarmarki, miasto - a przez to i cały region - stało się
prowincjonalnym ośrodkiem. Poprawa nastąpiła w połowie
XIX w., kiedy to z woli cesarza Franciszka Jarosław stał się
„wolnym miastem”. Reforma austriackiej administracji uczyniła
z Jarosławia w 1854 r. siedzibę starostwa powiatowego, zaś
w 1857 roku miasto otrzymało uprawnienia samorządowe.
W trzy lata później do miasta dotarła linia kolejowa, łącząca
je z Krakowem, a w 1861 roku ze Lwowem. W 1867 r. Jarosław
stał się w pełni samorządową gminą i ośrodkiem dużego powiatu politycznego. Po I wojnie światowej powiat należał do
uboższych i nie wydźwignął się z tego położenia przez kolejne
lata. II wojna światowa także nie oszczędziła regionu. W roku
1975 w wyniku zmian konstytucji PRL zlikwidowano w Jarosławiu powiat, a miasto włączono do nowo utworzonego
województwa przemyskiego. Po powstaniu III Rzeczpospolitej
Jarosław został w 1990 roku siedzibą władz rejonu, a w roku
1999 na skutek reformy samorządowej Powiat Karosławski
ponownie zaistniał na mapie administracyjnej Polski.
Powiat Jarosławski to miejsce, gdzie kultura i przyroda
przenikają się wzajemnie, stwarzając doskonałe warunki do
wypoczynku i tym samym czynią region atrakcyjnym turystycznie. Do zwiedzania jest wiele. Przede wszystkim jarosławski
Rynek z neorenesansowym Ratuszem, późnorenesansową
kamienicą Orsettich, Kamienicą Rydzikowskich z wejściem do
turystycznej trasy podziemnej, czy kamienicami Marysieńki
Sobieskiej i Attavantich.
W Jarosławiu znajduje się także wiele zabytków sakralnych,
jak obchodzące w ubiegłym roku 400-lecie lokacji Opactwo
SS. Benedyktynek, kolegiata pw. Bożego Ciała, Klasztor OO.

Dominikanów i cerkiew Kościoła Bizantyjsko-Ukraińskiego
pw. Przemienienia Pańskiego.
W każdej gminie można odnaleźć charakterystyczne dla
naszego regionu ślady przeszłości. Warto odwiedzić Pruchnik,
którego Rynek, składający się z charakterystycznej zabudowy
w postaci 40 drewnianych domów z podcieniami (najstarsze z XVIII w.), jest unikatowy ze względu na zachowany
średniowieczny układ urbanistyczny. W powiecie znajdują
się też dobrze zachowane zespoły parkowo - dworskie m.in.
w Boratynie, Chłopicach, Rokietnicy czy Pełkiniach. Są one
nie tylko ozdobą krajobrazu, ale również prezentują cenne
zabytki dawnej sztuki ogrodniczej z XVIII i XIX wieku. Godne
polecenia są zabytki sztuki cerkiewnej tj. świątynie w Jarosławiu, Chotyńcu, Młynach, jak i znane Sanktuaria Maryjne
- w Jarosławiu (Kościół o.o. Dominikanów z przełomu XVI/
XVII w.), Jodłówce i Tuligłowach, licznie odwiedzane przez
pątników i turystów.
Przepływająca przez powiat rzeka San i 70-hektarowy zalew
w Radymnie czekają na amatorów kąpieli, sportów wodnych

i wędkarstwa. Atrakcją turystyczną jest wypoczynkowa wieś
Radawa, z unikatowym, bogatym w jod mikroklimatem oraz
ścieżką przyrodniczo - dydaktyczną „Łapajówka - Radawa”.
Lokalizacja powiatu, obejmująca wschodnią część Kotliny
Sandomierskiej i sięgająca aż do pierwszych wzniesień Pogórza
Karpackiego, czyni ten region bardzo atrakcyjnym pod względem turystycznym i rekreacyjnym. Można tu uprawiać turystykę
pieszą, rowerową i konną, a także sporty wodne Na lubiących
aktywność fizyczną czekają ścieżki dydaktyczno-przyrodnicze,
szlaki turystyczne piesze i rowerowe oraz kajakowe.
Z bogatego kalendarza wydarzeń kulturalnych i promujących
folklor regionu warto wymienić organizowane cyklicznie
imprezy, takie jak Festiwal Muzyki Dawnej „Pieśń naszych
korzeni”, "Międzynarodowy Festiwal Kultury Kresowej" oraz
Jarmark Sztuki Ludowej „Pruchnickie Sochaczki”.
Więcej informacji o Powiecie Jarosławskim
można znaleźć na stronie internetowej:
w w w . starost wo . jarosl aw . pl
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10.04.2013

Godz. 10.00 Mecz nr I
MUKS Sparta Warszawa – MKS MOS Wieliczka
Godz. 12.30 Mecz nr II
MKS Dąbrowa Górnicza – KS Pałac Bydgoszcz
Godz. 14.30
UROCZYSTE OTWARCIE TURNIEJU
Godz. 16.00 Mecz nr III
STS Sandecja Nowy Sącz – Silesia Volley MOSiR/Sokół Mysłowice
Godz. 18.30 Mecz nr IV
UKS Barnim Goleniów – Energa Gedania Gdańsk

11.04.2013

Godz. 10.00 Mecz nr V
MKS MOS Wieliczka – KS Pałac Bydgoszcz
Godz. 12.30 Mecz nr VI
MUKS Sparta Warszawa – MKS Dąbrowa Górnicza
Godz. 16.00 Mecz nr VII
Silesia Volley MOSiR/Sokół Mysłowice – Energa Gedania Gdańsk
Godz. 18.30 Mecz nr VIII
STS Sandecja Nowy Sącz – UKS Barnim Goleniów

12.04.2013

Godz. 10.00 Mecz nr IX
MKS Dąbrowa Górnicza – MKS MOS Wieliczka
Godz. 12.30 Mecz nr X
KS Pałac Bydgoszcz – MUKS Sparta Warszawa
Godz. 16.00 Mecz nr XI
UKS Barnim Goleniów – Silesia Volley MOSiR/Sokół Mysłowice
Godz. 18.30 Mecz nr XII
Energa Gedania Gdańsk – STS Sandecja Nowy Sącz

13.04.2013

PROGRAM ZAWODÓW

SPONSORZY
PARTNERZY

Godz. 10.00 Mecz nr I
III MIEJSCE GRUPA A – IV MIEJSCE GRUPA B
Godz. 12.30 Mecz nr II
IV MIEJSCE GRUPA A – III MIEJSCE GRUPA B
Godz. 16.00 Mecz nr III
I MIEJSCE GRUPA A - II MIEJSCE GRUPA B
Godz. 18.30 Mecz nr IV
II MIEJSCE GRUPA A - I MIEJSCE GRUPA B

14.04.2013

Godz. 10.00 MECZ O VII MIEJSCE – sala SOSW ul. Jana Pawła II
PRZEGRANI Z MECZÓW I i II
Godz. 11.00 MECZ O III MIEJSCE – sala MOSiR
PRZEGRANI Z MECZÓW III i IV
Godz. 12.30 MECZ O V MIEJSCE – sala SOSW ul. Jana Pawła II
ZWYCIĘZCY Z MECZÓW I i II
Godz. 13.30 MECZ FINAŁOWY– sala MOSiR
ZWYCIĘZCY Z MECZÓW III i IV
Ok. Godz. 15.30
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