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 Zarządzenie Nr III/60/2012 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 30 kwietnia 2012 r.

w sprawie: ogłoszenia dodatkowego terminu składania wniosków o udzielenie dotacji

celowej na realizację przedsięwzięć o charakterze sportowym.

 Zarządzenie Nr III/61/2012 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 30 kwietnia 2012 r.

w sprawie: zmiany budżetu Miasta Jasła na 2012 r. oraz zmiany planu finansowego

zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom

samorządu terytorialnego ustawami.

 Zarządzenie Nr III/62/2012 r. Burmistrza Miasta Jasła z dnia 2 maja 2012 r.

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr II/176/2010 Burmistrza Miasta Jasła z dnia

2 września 2010 r. w sprawie powołania Zespołu Zadaniowego ds. przygotowania,

realizacji i rozliczania projektu pn: „Rekultywacji terenów zdegradowanych przy

ul. Kwiatowej w Jaśle” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu

Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

Zarządzenie Nr III/63/2012 r. Burmistrza Miasta Jasła z dnia 2 maja 2012 r.



Decyzje i zarządzenia
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w sprawie zmiany Zarządzenia Nr II/180/2010 Burmistrza Miasta Jasła z dnia

2 września 2010 r. w sprawie powołania Zespołu Zadaniowego ds. przygotowania,

realizacji i rozliczania projektu pn. „Rewitalizacja otwartych przestrzeni rekreacyjnych

Miasta Jasła”.

Zarządzenie Nr III/64/2012 r. Burmistrza Miasta Jasła z dnia 7 maja 2012 r.

w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego na

sprzedaż kompleksu działek ewidencyjnych nr 1625/19, nr 1628/45 i nr 1628/46

położonych w Jaśle obręb Nr 9- Górka w Jaśle oraz kompleksu działek ewidencyjnych

nr 1628/47 i nr 1633/71 położonych obręb Nr 9- Górka w Jaśle.

 Zarządzenie Nr III/65/2012 r. Burmistrza Miasta Jasła z dnia 8 maja 2012 r.

w sprawie: przeprowadzenia kontroli w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Jaśle.

Zarządzenia Nr III/66/2012 r. Burmistrza Miasta Jasła z dnia 8 maja 2012 r.

w sprawie: przedłożenia Radzie Miejskiej Jasła sprawozdania finansowego Miasta

Jasła za 2011 rok.

Zarządzenia Nr III/67/2012 r. Burmistrza Miasta Jasła z dnia 9 maja 2012 r.

w sprawie: powołania komisji do oceny spełnienia przez wykonawców warunków

udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu

nieograniczonego na ,,Organizacje i przeprowadzenie szkoleń dla pracowników

Urzędu Miasta w Jaśle” w ramach projektu pn.: ,,Profesjonalna kadra – sprawny

urząd”.



 Zarządzenia Nr III/67/2012 r. Burmistrza Miasta Jasła z dnia 9 maja 2012 r.

w sprawie: powołania komisji do oceny spełnienia przez wykonawców warunków

udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu

nieograniczonego na ,,Organizacje i przeprowadzenie szkoleń dla pracowników

Urzędu Miasta w Jaśle” w ramach projektu pn.: ,,Profesjonalna kadra – sprawny

urząd”.

 Zarządzenie Nr III/68/2012 r. Burmistrza Miasta Jasła z dnia 11 maja 2012 r.

w sprawie: zmiany budżetu Miasta Jasła na 2012 r.

 Zarządzenie Nr III/69/2012 r. Burmistrza Miasta Jasła z dnia 15 maja 2012 r.

w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego

nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego w Jaśle przy

ul. Słowackiego.

 Zarządzenie Nr III/70/2012 r. Burmistrza Miasta Jasła z dnia 15 maja 2012 r.
w sprawie: ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Jasielskiego Domu Kultury
oraz uchwalenia Regulaminu konkursu i powołania Komisji konkursowej.

 Zarządzenie Nr III/71/2012 r. Burmistrza Miasta Jaśle z dnia 16 maja 2012 r.
w sprawie: wyboru zgłoszonych przez kluby sportowe przedsięwzięć o charakterze
sportowym, którym przyznano dofinansowanie w formie dotacji celowej z budżetu
Miasta Jasła na 2012 rok w ramach dodatkowego terminu składania wniosków.
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 Zarządzenie Nr III/72/2012 r. Burmistrza Miasta Jasła z dnia 17 maja 2012 r.
w sprawie: ogłoszenia konkursów na stanowisko dyrektora: Szkoły Podstawowej nr 2,
Szkoły Podstawowej nr 7, Zespołu Szkół Miejskich nr 3, Zespołu Szkół Miejskich nr 4,
Przedszkola Miejskiego nr 2, Przedszkola Miejskiego nr 3, Przedszkola Miejskiego nr
9, Przedszkola Miejskiego nr 10, Przedszkola Miejskiego nr 11, dla których organem
prowadzącym jest Miasto Jasło.

 Zarządzenie Nr III/73/2012 r. Burmistrza Miasta Jasła z dnia 18 maja 2012 r.
w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia konkursu na
stanowisko dyrektora: Szkoła Podstawowa nr 2, Szkoła Podstawowa nr 7, Zespół
Szkół Miejskich nr 3, Zespół Szkół Miejskich nr 4, Szkoła Podstawowa nr 2,
Przedszkola Miejskiego nr 3, Przedszkola Miejskiego nr 11, dla których organem
prowadzącym jest Miasto Jasło.

 Zarządzenie Nr III/74/2012 r. Burmistrza Miasta Jasła z dnia 18 maja 2012 r.
w sprawie: powołania Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Jaśle.

 Zarządzenie Nr III/75/2012 r. Burmistrza Miasta Jasła z dnia 18 maja 2012 r.
w sprawie: utworzenia Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Jaśle.

 Zarządzenie Nr III/76/2012 r. Burmistrza Miasta Jasła z dnia 18 maja 2012 r.
w sprawie: powołania miejskiej komisji do szacowania szkód powstałych w mieniu
i infrastrukturze Miasta Jasła w wyniku następstw sytuacji kryzysowych lub klęsk
żywiołowych.
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 Zarządzenie Nr III/77/2012 r. Burmistrza Miasta Jasła z dnia 18 maja 2012 r.
w sprawie: powołania Komisji do przeklasyfikowania sprzętu OC.

 Zarządzenia Nr III/78/2012 r. Burmistrza Miasta Jasła z dnia 21 maja 2012 r.
w sprawie: zmiany budżetu Miasta Jasła na 2012 rok.

 Zarządzenie Nr III/79/2012 r. Burmistrza Miasta Jasła z dnia 21 maja 2012 r.
w sprawie: powołania komisji przeprowadzającej nabór na stanowisko ,,Trenera
Osiedlowego” na osiedlach : Gamrat, Rafineria, Kopernika, Mickiewicza, Śródmieście,
Hankówka, Sobniów.

 Zarządzenie Nr III/80/2012 r. Burmistrza Miasta Jasła z dnia 21 maja 2012 r.
w sprawie: powołania komisji przetargowej do oceny spełnienia przez wykonawców
warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie
przetargu nieograniczonego na „Rewitalizację otwartych przestrzeni rekreacyjnych
Miasta Jasła- II etap” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Podkarpackiego.

 Zarządzenie Nr III/81/2012 r. Burmistrza Miasta Jasła z dnia 23.05.2012 r. w sprawie:
powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego
nieograniczonego na najem budynku nr 92a przy ul. Floriańskiej w Jaśle wraz
z częścią działki nr ewid. 1858/14.
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 10 maja br. zorganizowano spotkanie podsumowujące study tours słuchaczy

Medycznej Szkoły Policealnej im. prof. Rudolfa Weigla w Jaśle, które odbyło się

w dniach 22-27 kwietnia 2012 r. w Truskawcu.

 Opracowano niezbędne materiały i zgłoszono trzy tereny inwestycyjne do piątej edycji

ogólnopolskiego konkursu Grunt na medal, organizowanego przez Rzeszowską

Agencję Rozwoju Regionalnego we współpracy z Polską Agencją Informacji

i Inwestycji Zagranicznych. W ramach powyższych działań zwrócono się do czołowych

jasielskich przedsiębiorstw z propozycją zgłoszenia do konkursu będących w ich

posiadaniu terenów, które mogłyby zostać sprzedane ewentualnemu inwestorowi,

w wyniku czego do konkursu zgłoszono jeden teren należący do grupy Nowy Styl oraz

dwa tereny należące do Gminy Miejskiej Jasło.

Zadania realizowane



 W konkursie organizowanym przez Grupę TVN uzyskano drugą nagrodę w formie
kampanii reklamowej dla Miast Jasła o wartości 150.000 zł .

 Rozstrzygnięto przetarg na pomoce dydaktyczne z projektu ,,Indywidualizacja
procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych
w Mieście Jaśle w ramach POKL, priorytet 9 Rozwój wykształcenia i kompetencji
w regionach. Pomoce dydaktyczne zostały zakupione i przekazane do szkół.

 Opracowano gminny program wspierania rodziny na lata 2012-2014 r.

 Opracowano Strategię rozwiązywania problemów społecznych na lata 2012-2018

 Ogłoszono nabór na Trenera Osiedlowego na miejskich osiedlach: Kopernika,
Rafineria, Śródmieście, Mickiewicza, Gamrat, Sobniów, Hankówka.
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Związek Gmin Dorzecza Wisłoki

Projekt Nr SPPW/P/2.1.2/09/15 „Instalacja systemów energii odnawialnej na

budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych na terenie gmin

należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki” – Szwajcarsko – Polski Program

Współpracy.

Trwają prace przy uzgodnieniu z Instytucjami Wdrażającymi Szwajcarsko – Polski

Program Współpracy, tj. Władzą Wdrażającą Programy Europejskie (WWPE),

Ministerstwem Rozwoju Regionalnego (MRR) i Ambasadą Szwajcarii w Polsce

załączników do umowy ws. projektu.

18.05.2012 r. przekazano do Instytucji Pośredniczącej, tj. Władzy Wdrażającej

Programy Europejskie w wersji angielskiej i polskiej: skrócony budżet oraz

harmonogram rzeczowo – finansowy Projektu. Dokumenty zostały opracowane

w oparciu o dane zawarte w Kompletnej Propozycji Projektu (KPP) oraz przesłanych

wyjaśnieniach na etapie oceny KPP.



Po zatwierdzeniu opracowanych dokumentów, zostanie podpisana przez Rząd
Szwajcarii (SDC) i Rząd Rzeczypospolitej Polskiej (MRR) Umowa ws. Projektu.
Z uzyskanych telefonicznie informacji z MRR Umowa ws. Projektu prawdopodobnie
zostanie podpisana w dn. 01.06.2012 r., a następnie w okresie 2-3 tygodni od daty
podpisania tej Umowy, zostanie podpisana Umowa ws. Realizacji Projektu pomiędzy
Instytucją Pośredniczą (WWPE) a Instytucją Realizującą. Ponadto została
przygotowana treść Wniosku o indywidualną interpretację podatkową w zakresie
podatku VAT w związku z instalacją kolektorów słonecznych na budynkach osób
fizycznych. Materiał został przekazany do Gmin ponoszących wydatki Projektu
z prośbą o uzupełnienie Wniosku i przekazanie do Izby Skarbowej

 Akcja edukacyjna, Europejskie Słoneczne Dni.

Związek Gmin Dorzecza Wisłoki zgłosił swój udział w „Europejskich Słonecznych

Dniach”.W ramach „kampanii słonecznej” 11 maja br. na Rynku w Jaśle odbyła się

impreza plenerowa „Słoneczne Dni ze Związkiem Gmin Dorzecza Wisłoki”. W akcji

uczestniczyli uczniowie i opiekunowie z 57 szkół z terenu 20 Gmin należących do

Związku tj. Miasto Jasło, Brzostek, Brzyska, Chorkówka, Czarna, Dębica, Dębowiec,

Jasło, Jedlicze, Jodłowa, Kołaczyce, Krempna, Nowy Żmigród, Osiek Jasielski,

Pilzno, Sękowa, Skołyszyn, Szerzyny, Tarnowiec i Żyraków oraz mieszkańcy Jasła.

Wartość projektu: 40 456,00 zł z czego Związek uzyskał dofinansowanie

z WFOŚ w Rzeszowie w kwocie 27 019,45 zł.
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 Grupa zakupowa energii

Związek Gmin Dorzecza Wisłoki tworzy Grupę Zakupową dla przeprowadzenia

wspólnej procedury przetargowej na zakup i dostawę energii elektrycznej.

Uczestnictwo we wspólnym przetargu na dostawę energii elektrycznej i utworzenie

Grupy potwierdziły Gminy: Brzostek, Brzyska, Chorkówka, Czarna, Dębica, Jedlicze,

Jodłowa, Kołaczyce, Krempna, Miasto Jasło, Nowy Żmigród, Osiek Jasielski, Pilzno,

Sękowa, Skołyszyn, Szerzyny. Do końca czerwca Gminy tworzące Grupę przygotują

niezbędne materiały do przeprowadzenia procedury.

 System Gospodarki Odpadami.

Związek Gmin Dorzecza Wisłoki podpisał umowę z firmą konsultingową dotyczącą

opracowania koncepcji wdrożenia systemu gospodarki odpadami dla 10 gmin powiatu

jasielskiego i 2 gmin powiatu krośnieńskiego. Do 30 maja 2012 r. firma wykona analizę

obecnej sytuacji gmin w związku ze wskazaniami projektu WPGO oraz oceni ich stan

posiadania w zakresie funkcjonowania instalacji regionalnych i instalacji zastępczych

i zaproponuje w ramach WPGO optymalny region gospodarki odpadami.

Do 14 sierpnia 2012 r. firma przygotuje optymalny scenariusz formy współdziałania

organizacyjno-instytucjonalnego gmin i przedsiębiorców, opracuje koncepcję

selektywnej zbiórki odpadów w zakresie wymaganym przez ustawę, wykona analizę

możliwości pozyskania środków finansowych, przygotuje założenia i wytyczne

potrzebne do wdrażania systemu gospodarki odpadami.
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Inwestycje i remonty   
 Ogłoszono przetarg nieograniczony na realizację zadania pn.: „Rewitalizacja

otwartych przestrzeni rekreacyjnych Miasta Jasła – II etap” współfinansowanego

ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego. Otwarcie

ofert nastąpiło 23 maja br.

 Rozstrzygnięto przetarg nieograniczony na odbudowę ulicy Wyspiańskiego i ulicy

Lenartowicza w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych. Wartość robót

wynosi 228.331,15 zł. Wykonawcą jest PRDM Sp. z o.o. w Jaśle. Termin realizacji

zadania do 28.09.2012 r.

 Zawarto umowę na bieżące utrzymanie fontanny w Parku Miejskim i na płycie

Rynku w okresie od 01.05.2012 r. do 31.10.2012 r. Wartość robót łącznie

13.284,00 zł. Wykonawca robót jest firma AUTOMATIC z Trzcinicy.



 Wykonano zatokę parkingową przy ulicy 3-go Maja w Jaśle na powierzchni 90 m2.

Wartość robót 13.997,90 zł. Wykonawcą robót był ZPHU „Romax” z Przysiek.

 Zakończono remont ulicy bocznej od ul. 17-go Stycznia w Jaśle poprzez położenie

nawierzchni żwirowej i tłuczniowej na powierzchni 255 m2. Wartość robót 11.500,00

zł. Wykonawca robót była firma: Usługi Sprzętowo-Transportowe Zbigniew

Jagodziński w Jaśle.

 Wykonano odwodnienie placu przy Domu Ludowym na Osiedlu Hankówka.

Wartość robót 7.950,00 zł. Wykonawca robót była firma: Usługi Sprzętowo-

Transportowe Zbigniew Jagodziński w Jaśle.

 W dniu 10.05.2012 r. zawarto umowę na remont chodnika przy ulicy Hubalczyków.

Wartość robót 18.671,97 zł . Wykonawca jest FUH Keson II s. c. Jasło. Termin

realizacji zadania do 30.06.2012 r.

 Zakończono remont mostku łączącego ulicą Dolną z ulicę Towarową. Wartość robót

37.100,00 zł. Wykonawca była firma Usługi Budowlane Ryszard Bochenek z Biecza.

MIASTO JASŁO



 Wniosek pn. ,,Przebudowa placu targowego- Zielonego Rynku w Jaśle” złożony

w ramach działania 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”

objętego PROW na lata 2007- 2013, został oceniony pozytywnie. Całkowity koszt

projektu wynosi 1.509.324,35 zł, wartość dofinansowania 920.319,00 zł.

 Zakończona została ocena merytoryczna wniosku pn:” Odbudowa dróg na terenie

Miasta Jasła zniszczonych w wyniku powodzi” złożonego w ramach osi priorytetowej

VII Spójność wewnątrz-regionalną, Działania 7.3 Aktywizacja obszarów

zmarginalizowanych gospodarczo oraz wsparcie terenów zniszczonych przez

powódź schemat B- Projekty realizowane na terenach zniszczonych przez powódź

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-

2013. Wniosek uzyskał 85,63 pkt. I został sklasyfikowany na drugim miejscu listy

projektów, które przeszły do kolejnego etapu- oceny strategicznej dokonywanej

przez Zarząd Województwa Podkarpackiego. Całkowity koszt projektu wynosi 553

771,69, wartość dofinansowania z EFRR 526 083,10 zł.
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FUNDUSZE UNIJNE   



 21 maja br. decyzją Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego projekt pn.

„Dni Kultury Wyszehradzkiej” uzyskał dofinansowanie w ramach Programu Grantów

Standardowych. Kwota dofinansowania wynosi 10.000,00 Euro. Dni Kultury

Wyszehradzkiej będą towarzyszyć VII Międzynarodowym Dniom Wina Jasła 2012 r.

 2 maja br. podpisanych zostało 5 umów o łącznej wartości 190 873,35 zł na zakup

i dostawę materiałów dydaktycznych dla wszystkich szkół podstawowych dla

których organem prowadzącym jest Miasto Jasło. Zadanie realizowane jest

w ramach projektu pt. „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów

klas I-III szkół podstawowych w Mieście Jaśle” współfinansowanego ze środków

Europejskiego Funduszu Społecznego.

 W związku z realizacją „Profesjonalna kadra- Sprawny urząd” współfinansowanego

za środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,

odbyły się szkolenia dla liderów i kadry kierowniczej z zakresu wdrażania,

monitorowania ewaluacji strategii i planów lokalnych.
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Ważne informacje    

 10 maja br. odbyło się spotkanie z Robertem Śmiałkiem- głównym specjalistą

w Wydziale Środowiska i Rolnictwa PUW w Rzeszowie dotyczące przeprowadzenia

weryfikacji szkód w infrastrukturze miejskiej spowodowanych przez intensywne

opady deszczu oraz powódź, które wystąpiły w dniach 3.06.2010-7.06.2010 r.

Przeprowadzono wizytę lokalną obiektów i wyniku dokonanych oględzin

stwierdzono:

- Przedszkole Miejskie Nr 9, ul. Szkolna 38. Wartość strat po weryfikacji wynosi

470 000,00 zł.

- Przedszkole Miejskie Nr 11, ul. Sikorskiego 10. Wartość strat po weryfikacji

wynosi 180 000,00 zł.

- Remiza Ochotniczej Straży Pożarnej Jasło – „Niegłowice” ul. Niegłowicka 45 .

Wartość strat po weryfikacji wynosi 50 000,00 zł.



 Uczestniczono w posiedzeniu Komisji ds. Ocen Oddziaływania na Środowisko

w Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, które odbyło się w dniu 8 maja br.,

poświęcone wydaniu opinii o przedsięwzięciu pod nazwą: „Budowa instalacji do

mechaniczno – biologicznego przetwarzania odpadów” na działkach o nr ew. 3/32,

3/149, 3/33, 3/151 położonych w miejscowości Jasło, ul. Mickiewicza 108, powiat

jasielski, województwo podkarpackie”. Na posiedzeniu Członkowie Komisji

opowiedzieli się jednogłośnie za przyjęciem Raportu dla w/w przedsięwzięcia.

 W ramach złożonej oferty do konkursu ,,AZBEST 2012” miastu Jasłu zostało

przyznane dofinansowanie z Ministerstwa Gospodarki w wysokości 80 % całości

zadania tj. 21.100 zł na opracowanie programu usuwania azbestu z terenu Miasta

Jasła.

 W ramach dotacji na realizację przedsięwzięć o charakterze sportowym przyznana

została dotacja dla Jasielskiego Klubu Sportowego MOSiR Jasło w kwocie 35 tys.

zł. Na wsparcie zadania pod nazwą: Wyszechradzki Festiwal Sportu

Międzynarodowe Turnieje w piłce nożne, piłce siatkowej i w judo.

 Przygotowana i ogłoszona została w dniu 21 maja r. przetarg pn. „Remont, prace

konserwatorskie altany parkowej GLORIETKA w Parku Miejskim w Jaśle”.

MIASTO JASŁO



 Uchwała Nr XX/194/2012 Rady Miejskiej Jasła z dnia 30.01.2012 r. w sprawie

sprzedaży nieruchomości w trybie bezprzetargowym.

Sprzedano działkę ewid. nr 476/12 obr. 11 – Sobniów II za kwotę w wysokości

2.056,56 zł brutto. Akt Notarialny Rep. A. numer 2569/2012 z dnia 24.04.2012 r.

 Uchwała Nr XXI/201/2012 Rady Miejskiej Jasła z dnia 27.02.2012 r. w sprawie

wyrażenia zgody na sprzedaż działek w trybie bezprzetargowym.

Sprzedano działkę ewid. nr 3042/4 obr. 7- Południe- za kwotę w wysokości16.795,65

zł brutto. Akt Notarialny Rep. A. numer 2557/2012 z dnia 24.04.2012 r.

 Uchwała Nr XVI/139/2011 Rady Miejskiej Jasła z dnia 24.10.2011 r. w sprawie 

sprzedaży nieruchomości w trybie bezprzetargowym.

Sprzedano działki ewid. nr 1628/52 i nr 1633/85 obr. 9 – Górka za kwotę w wysokości 

7.259,46 zł. brutto  - Akt Notarialny Rep. A. numer 2563/2012 z dnia 24.04.2012 r. Kw

MIASTO JASŁO

Realizacja uchwał
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Spotkania i wydarzenia
Odbyłem 80 spotkao, m.in. z przedsiębiorcami, dyrektorami 

szkół, przedstawicielami instytucji 
i stowarzyszeo oraz 50 indywidualnych spotkao 

z mieszkaocami Jasła.

MIASTO JASŁO
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MIASTO JASŁO

 3 maja –

221 rocznica 

uchwalenia Konstytucji 

3 Maja i święta Matki 

Bożej Królowej Polski. 

Podczas uroczystości 

odbyło się wręczenie 

patentów oficerskich 

żołnierzom rezerwy, 

a syn śp. Jana Małka 

odebrał akt nadania 

ojcu pośmiertnie tytułu 

Honorowy Obywatel 

Miasta Jasła.
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MIASTO JASŁO

3 maja - Prezydent Rzeczypospolitej 

Polskiej Bronisław Komorowski 

podczas uroczystości na Zamku 

Królewskim z okazji Święta 

Narodowego 3 Maja wręczył 

odznaczenia państwowe. Krzyżem 

Komandorskim Orderu Odrodzenia 

Polski odznaczony został jaślanin 

prof. Karol Myśliwiec.
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MIASTO JASŁO

 8 maja - uroczyste wręczenie 

nagród laureatom Konkursu Literackiej 

Twórczości Dzieci 

i Młodzieży,  zorganizowanego po raz 

XVII przez Miejską Bibliotekę Publiczną 

w Jaśle i Stowarzyszenie Bibliotekarzy 

Polskich, Oddział w Jaśle.
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10 maja - Miejska Biblioteka Publiczna 

w Jaśle po raz kolejny otrzymała 

wyróżnienie w konkursie Mistrz Promocji 

Czytelnictwa 2011 organizowanego przez 

Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich.  

Biblioteka znalazła się w gronie ośmiu 

najaktywniejszych bibliotek w Polsce.  
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 10 maja – spotkanie ze 

słuchaczami  Medycznej 

Szkoły Policealnej im. prof. 

Rudolfa Weigla, którzy 

uczestniczyli w wyjeździe 

szkoleniowym w Truskawcu na 

Ukrainie. Młodzież poznawała 

tam metody pracy 

w ośrodkach medyczno-

rehabilitacyjnych. 

W organizacji bezpłatnego 

pobytu i zajęć szkoleniowych 

pomagało Miasto Jasło 

opierając się na zawartym 

porozumieniu pomiędzy 

miastami. 
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11 maja - „Europejskie Słoneczne Dni” -

happening edukacyjno-informacyjny 

poświęconym energii odnawialnej 

zorganizowany przez Związek Gmin 

Dorzecza Wisłoki. 
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11 maja - Majowa Noc z JDK
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12 maja - Noc Muzeów i wystawa -

„Spotkanie z Orientem” w Muzeum 

Regionalnym w Jaśle
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19 maja – turniej szachowy o Puchar 

Burmistrza Miasta Jasła. Organizator 

Uczniowski Klub Szachowy „Mat” 

działający przy Szkole Podstawowej nr 2 

w Jaśle
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20 maja - na łąkach hubalowskich, poniżej 

jasielskiego Szpitala Specjalistycznego, 

odbędyły się konne zawody w skokach 

przez przeszkody. Jasielskie zawody 

rozpoczęły pierwszą edycję turnieju, który 

rozgrywać się będzie się jeszcze w 

Brzostku i Dębicy (w każdym mieście

dwukrotnie).
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20 maja – Sanktuarium Matki Bożej 

Saletyńskiej w Dębowcu decyzją Stolicy 

Apostolskiej otrzymało tytuł bazyliki 

mniejszej Najświętszej Maryi Panny z La 

Salette.
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23 maja – wernisaż prac 

Magdaleny Tomkiewicz, uczennicy 

Gimnazjum nr 4 im. Romualda 

Traugutta w Jaśle. M. Tomkiewicz 

w tym roku szkolnym znalazła się 

w elitarnym gronie 23 uczniów, 

którzy otrzymali stypendia 

ufundowane przez Samorząd 

Województwa Podkarpackiego w 

ramach programu „Nie zagubić 

talentu”.


