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Decyzje i zarządzenia
 Zarządzenie Nr III/136/2013 r. Burmistrza Miasta Jasła z dnia 30 sierpnia 2013 r.
w sprawie zmiany budżetu Miasta Jasła na 2013 r.
Zarządzenie Nr III/137/2013 r. Burmistrza Miasta Jasła z dnia 4 września 2013 r.
w sprawie: powołania komisji przeprowadzającej nabór na stanowisko Referenta
w Wydziale Gospodarki Odpadami w Urzędzie Miasta Jasła.
Zarządzenie Nr III/138/2013 r. Burmistrza Miasta Jasła z dnia 5 września 2013 r.
w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego na
sprzedaż nieruchomości obejmującej zabudowaną działkę ewid. nr 1306 o pow. 0,3250
ha, położoną w Jaśle Obręb Nr 7- Południe.
 Zarządzenie Nr III/139/2013 r. Burmistrza Miasta Jasła z dnia 10 września 2013 r.
w sprawie: powołania komisji przetargowej do oceny spełnienia przez wykonawców
warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie
przetargu nieograniczonego na realizacje zdania pn.: „Przyłącz zsynchronizowanej
sygnalizacji świetlnej na przejściach dla pieszych ulicy Kazimierza Wielkiego i ulicy
Rynek w ramach poprawy płynności ruchu” oraz badania i oceny ofert.
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Zarządzenie Nr III/140/2013 r. Burmistrza Miasta Jasła z dnia 11 września 2013 r.
w sprawie: powołania komisji przeprowadzającej nabór na stanowisko Referenta
ds. informacji w Wydziale Organizacyjnym i Kadr w Urzędzie Miasta w Jaśle.
Zarządzenie Nr III/141/2013 r. Burmistrza Miasta Jasła z dnia 11 września 2013 r.
w sprawie: powołania Zespołu doradczo-monitorującego zadanie: Wykonanie projektu
koncepcyjnego aranżacji ekspozycji stałej pn. „Apteka Łukasiewicza” realizowanego
przez Muzeum Regionalne w Jaśle.

Zarządzenie Nr III/142/2013 r. Burmistrza Miasta Jasła z dnia 13 września 2013 r.
w sprawie: powołania Komisji odbioru końcowego robót objętych Umową
Nr FE.042.11.4.2013 z dnia 27.05.2013 r. i aneksem z dna 27.08.2013 r. dotyczącą
realizacji zadania pn. „Odbudowa infrastruktury oświatowej Miasta Jasła zniszczonej
w wyniku powodzi”.
Zarządzenie Nr III/143/2013 r. Burmistrza Miasta Jasła z dnia 17 września 2013 r.
w sprawie: powołania komisji przetargowej do oceny spełniania przez wykonawców
warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie
przetargu nieograniczonego na realizację zadania pod nazwą „Budowa chodnika przy
ul. Kaczorowy” oraz do badania i oceny ofert.
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Zarządzenie Nr III/144/2013 r. Burmistrza Miasta Jasła z dnia 18 września 2013 r.
w sprawie: zmiany budżetu miasta Jasła na 2013 r.

Zarządzenie Nr III/145/2013 r. Burmistrza Miasta Jasła z dnia 20 września 2013 r.
w sprawie: powołania Zespołu ds. Wspierania Inicjatyw Społecznych Miasta Jasła, do
oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej,
złożonych do Burmistrza Miasta Jasła do dnia 2 lipca 2013 r.
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Ważne informacje
Wydział Strategii i Rozwoju Miasta

 Prace przy aktualizacji Strategii Rozwoju Województwa Podkarpackiego na lata
2007-2020
Na posiedzeniu Sejmiku Województwa Podkarpackiego w dniu 26.08.2013 r. została podjęta
uchwała nr XXXVII/697/13 w sprawie Strategii Rozwoju Województwa – Podkarpacie 2020.
Mimo wielu zabiegów i wniosków ze strony Burmistrza Miasta Jasła i Radnych Sejmiku
w uchwalonej Strategii nie znalazł się zapis dotyczący ujęcia duopolu Krosno-Jasło jako
rzeczywistego bieguna wzrostu. Pozostałe 9 wniosków (ze zgłoszonych przez Burmistrza
w maju br. 10 wniosków i uwag) zostało ujętych w uchwalonym dokumencie.
 Prace przy Strategii Wizerunkowej Miasta Jasła na lata 2013-2018
5 września br.(zgodnie z warunkami umowy) Wykonawca przedłożył kompletny projekt
Strategii Wizerunkowej Miasta Jasła oraz projekt Sytemu Identyfikacji Wizualnej.
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 I Edycja Jasielskiego Spotkania Gospodarczego

MIASTO JASŁO
Z inicjatywy Burmistrza Miasta Jasła, w porozumieniu z Zarządem Grupy Nowy Styl,
w dniu 18 września
br. na terenie Zakładów Grupy NS odbyło się spotkanie
przedsiębiorców z terenu miasta Jasła i powiatu jasielskiego z kadrą menedżerską Grupy
NS. Głównym celem spotkania było poznanie potrzeb i możliwości uczestników życia
gospodarczego Jasła i wykorzystanie ich do nawiązania lokalnych kooperacji, które
przyczynią się do rozwoju gospodarczego miasta i powiatu jasielskiego. Organizując
spotkanie w pierwszej kolejności zwrócono się do Grupy NS o podanie branż i typu usług,
w zakresie których możliwe byłoby nawiązanie współpracy. Następnie wystąpiono do
kilkudziesięciu przedsiębiorców jasielskich, działających w podanych przez Grupę NS
branżach, z propozycją wzięcia udziału w spotkaniu. Swój akces zgłosiło 21 firm.
Spotkanie w Grupie Nowy Styl było pierwszym z zaplanowanego przez Burmistrza Miasta
Jasła cyklu spotkań jasielskich przedsiębiorców w ramach tworzonego Jasielskiego Forum
Współpracy Gospodarczej.
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Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
 Zakup wyposażenia dla jednostek OSP z terenu Miasta Jasła
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W związku z zawartą umową z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie dotyczącą dofinansowania zadania – zakupu
wyposażenia dla Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Miasta Jasła (OSP Jasło –
„Hankówka”, OSP Jasło – „Brzyszczki”, OSP Jasło – „Żółków”, OSP Jasło – „Niegłowice”)
zakupiono w/w wyposażenie.
Wartość zadania wyniosła 21 580,56 zł.
Kalkulacja kosztów przedstawia się następująco:
Dofinansowanie WFOŚiGW:
15 000,00 zł (69,5 %)
Wkład własny Miasta Jasła:
6 580,56 zł (30,5 %)

Na chwilę obecną trwa rozliczanie realizowanego zadania i przyznanej dotacji.


Zakup węży strażackich dla jednostek OSP z terenu Miasta Jasła

W związku z zawartą umową z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie dotyczącą dofinansowania zadania – zakupu węży
strażackich dla Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Miasta Jasła (OSP Jasło –
„Hankówka”, OSP Jasło – „Brzyszczki”, OSP Jasło – „Żółków”, OSP Jasło – „Niegłowice”)
zakupiono węże strażackie.
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Wartość umowy wynosi 21 751,20 zł.
Kalkulacja kosztów przedstawia się następująco:
Dofinansowanie WFOŚiGW:

15 000,00 zł (69 %)

Wkład własny Miasta Jasła:

6 751,20 zł (31 %)

Na chwilę obecną trwa rozliczanie realizowanego zadania i przyznanej dotacji
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Inwestycje i remonty


Rozstrzygnięto przetarg i podpisano umowę na realizacje zadania pn. „Budowa
zsynchronizowanej sygnalizacji świetlnej na przejściach dla pieszych ul. K. Wielkiego,
Rynek w ramach poprawy płynności ruchu.” Wykonawcą robót jest Usługowy Zakład –
Naprawa i Konserwacja Instalacji i Urządzeń Elektrycznych Zbigniew Ochwat, Łaski
157 za kwotę 89.790,00 .Termin wykonania 30 listopada br.



Rozstrzygnięto postępowanie ofertowe i podpisano umowę na „ Budowę oświetlenia
ulic Piasta Kołodzieja i Jana Nowotnego na osiedlu Krajowice w Jaśle. Wykonawcą jest
Elektromontaż Rzeszów Sp. z.o.o. w Jaśle za kwotę 47 000,00 zł, termin wykonania do
18 października br.



Rozstrzygnięto postępowanie ofertowe i podpisano umowy na wykonanie projektów
budowlanych oświetlenia ulic: ulica boczna od ul. 17-go Stycznia (strona prawa), ulica
boczna od ul. 17-go Stycznia (strona lewa), części administracyjnej Cmentarza
Komunalnego przy ul. Mickiewicza w Jaśle/ Wykonawcą projektu będzie firma „PROEL”
w Jaśle za kwotę 3 600,00 zł oraz firma „ELPROL” w Jaśle za kwotę 8 000,00, termin
wykonania 23 grudnia br.
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Miasto przekazało plac pod budowę drogi KDL 1 wykonawcy robót - firmie BOGBUD
z Rymanowa. Firma wygrała ogłoszony przez Miasto przetarg, a wartość inwestycji
wynosi 1 mln 800 tys. zł.

Droga o długości 695 metrów łączy ulicę Przemysłową z terenami inwestycyjnymi, na
których powstaną nowe inwestycje i tym samym nowe miejsca pracy. Jest to pierwsza
część realizacji inwestycji i obejmuje wykonanie robót ziemnych wraz ze wzmocnieniem
gruntu oraz odwodnienie drogi (kanalizacja deszczowa wraz ze zbiornikiem retencyjnoodparowującym). Planowany termin realizacji zadania przypada na koniec roku
kalendarzowego.
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Zakończono budowę ogrodzenia i nawierzchni z kostki brukowej łącznika pomiędzy
parkingiem a ul. Zieloną w Jaśle, Wykonawcą robót była firma ROMAX wartość robót to
37.488,41 zł.



Wykonano remont chodnika przy ul. bocznej od ul. Kopernika, Wykonawcą robót była
firma ALIMA wartość robót to 11.752,79 zł.



Wykonano remont nawierzchni asfaltowych niżej wymienionych ulic: Śnieżnej, bocznej
od ul. Lenartowicza, bocznej od ul. Kwiatowej. Wykonawcą robót było Przedsiębiorstwo
Robót Drogowo – Mostowych z Jasła, wartość robót to: 27.751,55 zł.



Zawarto umowę na wykonanie nawierzchni asfaltowej na ul. Działkowej w Jaśle
Wykonawca robót: Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Mostowych z Jasła, wartość
robót to: 46.981,08 zł.
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Fundusze Unijne


Projekt pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu. Internet dla mieszkańców Miasta
Jasła – etap II” został pozytywnie oceniony pod względem formalnym. W wyniku oceny
merytorycznej projekt nie został zarekomendowany do dofinansowania.

W ramach projektu pn. „Jasielska Strefa Usług Publicznych” 9 września br. odbyło się
główne spotkanie Jasielskiej Agory. Ponadto rozpoczęły się badania ankietowe
i konsultacje społeczne realizowane przez zespół ekspertów reprezentujących firmę
HMR Doradztwo Strategiczne s.c. z Krakowa. Informacje zebrane w trakcie „Badania
kapitału intelektualnego mieszkańców powiatu jasielskiego” w dalszej kolejności będą
wykorzystywane w procesie budowania Zintegrowanej Strategii Świadczenia Usług
Publicznych w Powiecie Jasielskim.
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Związek Gmin Dorzecza Wisłoki
Podjęcie Uchwał Zarządu:


Nr 30/2013 z dnia 27.08.2013r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 30/2011 Zarządu
Związku Gmin Dorzecza Wisłoki z dnia 13.12.2011r. w sprawie planowanego budżetu
Projektu pn. „Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności
publicznej oraz domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin
Dorzecza Wisłoki” – w ramach Szwajcarsko–Polskiego Programu Współpracy wraz
z harmonogramem jego realizacji,



Nr 31/2013 z dnia 29.08.2013r. w sprawie zatwierdzenia projekt Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia na wyłonienie Wykonawcy Inwestycji w ramach Projektu
„Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz
domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki”
współfinansowanego przez Szwajcarię w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu
Współpracy,
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 Nr 32/2013 z dnia 03.09.2013r. w sprawie przekazania Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia dla zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Słotowa”
w ramach Projektu pn. „Program poprawy czystości zlewni rzeki Wisłoki – Etap II” do
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie celem
zaopiniowania,

 Nr 33/2013 z dnia 20.08.2013r. w sprawie zatwierdzenia propozycji Komisji Przetargowej
do przeprowadzenia procedury zamówienia publicznego: Opracowanie, wykonanie oraz
dostawę materiałów informacyjno-promocyjnych związanych z realizacją Projekty „Instalacja
systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach
prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki”
współfinansowanego przez Szwajcarię w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu
Współpracy.
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Realizacja uchwał


Uchwała Nr LXXI/567/2010 Rady Miejskiej Jasła z dnia 26.07.2010 r. w sprawie
wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości w trybie przetargowym.
10 września br. W drodze publicznego przetargu sprzedano działkę ewid. Nr 1306
położoną w Jaśle obr . 7- Południe o pow. 0,3250 ha, zabudowaną budynkiem (dawne
przedszkole kolejowe) za kwotę 1 224 000 zł brutto. Przewidywany termin zawarcia
aktu notarialnego: 30 września 2013 r.



Uchwała Rady Miejskiej Jasła Nr XLVIII/440/2013 w sprawie nieodpłatnego nabycia na
rzecz Miasta Jasła prawa własności działki ewid. nr 2829/4 o pow. 0,0022 ha położonej
w Jaśle, obręb Nr 2-Ulaszowice stanowiącej własność Teresy i Marka Żuchowicz
z przeznaczeniem pod zlokalizowanie mijanki. W dniu 22.08.2013 r. zawarto akt
notarialny (umowa darowizny) Rep. A. Nr 5323/2013.
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Spotkania i wydarzenia
Odbyłem 30 spotkao, m.in. z przedsiębiorcami, dyrektorami
szkół, przedstawicielami instytucji
i stowarzyszeo oraz 40 indywidualnych spotkao
z mieszkaocami Jasła.
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 27 sierpnia- w Urzędzie Miasta w Jaśle odbyło się już drugie Laboratorium
Energii organizowane w ramach projektu RENERGY, współfinansowanego ze UE
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Interreg IVC.
Spotkanie zgromadziło 27 uczestników: przedstawicieli władz lokalnych z 12 gmin,
starostwa powiatowego w Gorlicach, Związku Gmin Dorzecza Wisłoki
i Stowarzyszenia Gmin Polska Sieć „Energie Cités”. Tym razem Laboratorium
prowadzone było wokół tematu Regionalne strategie dla gmin świadomych
energetycznie. Działania w ramach studiów przypadku.
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 28 sierpnia –
Zakończenie programu
„Trener Osiedlowy” –
wędkarskie zawody
szkoleniowe na
Ujeździe.
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 30 sierpnia –– zakończenie programu Trener osiedlowy, w ramach którego
na ośmiu jasielskich osiedlach odbywały się bezpłatne zajęcia sportowe dla
dzieci i młodzieży.
„Trener Osiedlowy” jest programem realizowanym w ramach Miejskiego
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz
Przeciwdziałania Narkomanii, a finansowany ze środków pochodzących
z opłat za sprzedaż alkoholu. Koszt programu to około 50 tysięcy złotych.
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 31 sierpnia- 1 września- VIII Międzynarodowe Dni Wina 17 winiarzy z Polski, 6 z Węgier i 5 z Czech oraz importerzy
oferowali do spróbowania łącznie około 150 rodzajów win.
Degustacje odbywały się na przebudowanym placu
targowym „Mój Rynek” na Placu Bartłomieja. Na rynku trwał
kiermasz sztuki ludowej
i prezentacje zespołów folklorystycznych, a wieczorami –
koncerty. W „Aptece Łukasiewicza”, zorganizowane zostały
warsztaty winiarskie i promocja jasielskich produktów
regionalnych.
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 1 września- Mszą św. w intencji NSZZ „Solidarność”
i Ojczyzny oraz złożeniem kwiatów pod tablicą upamiętniającą
ks. Jerzego Popiełuszkę jaślanie uczcili 33. rocznicę podpisania
porozumień sierpniowych, które stały się podstawą rejestracji
Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”.
W imieniu mieszkańców miasta wiązankę złożyli: burmistrz Andrzej
Czernecki i jego zastępca Antoni Pikul.
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 2 września- 38 uczniów, w tym 15 ze szkoły podstawowej i 23
z gimnazjum otrzymało stypendium Burmistrza Miasta Jasła za wyniki
w nauce i wybitne osiągnięcia. Stypendia przyznawane są w ramach
Lokalnego Programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży
w Jaśle. Celem programu jest między innymi promowanie osiągnięć
uczniów wybitnie uzdolnionych, zachęcanie uczniów do uczestnictwa
w konkursach i olimpiadach na szczeblu ogólnopolskim i międzynarodowym,
a także doprowadzenie do wzrostu poczucia własnej wartości
w społeczności szkolnej i lokalnej.
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 5 września- W Związku Gmin
Dorzecza Wisłoki w Jaśle została
podpisana umowa na roboty budowlane
dla zadania pn. „Modernizacja urządzeń
gospodarki ściekowej na terenie miasta
Jasła – modernizacja sieci kanalizacji
sanitarnej” w ramach Projektu „Program
poprawy czystości zlewni rzeki Wisłoki –
Etap II”, współfinansowanego ze
środków Funduszu Spójności w ramach
Programu Operacyjnego Infrastruktura
i Środowisko.
Zadanie polega na modernizacji łącznie
2,4 km kanalizacji sanitarnej
grawitacyjnej w mieście Jaśle,
w zakresie wymiany zużytych,
skorodowanych rur betonowych na
nowe wraz z przebudową studni
rewizyjnych i przyłączeniowych. Roboty
prowadzone będą w mieście Jaśle
w ulicach Towarowa, Przemysłowa,
Słowackiego, Franciszkańska i W. Pola.
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 6 września - konferencja „Apteka Łukasiewicza, czyli człowiek
w centrum uwagi”. W spotkaniu poświęconym wpływowi zmian
demograficznych na opiekę medyczną i farmaceutyczną wzięli udział
lekarze i farmaceuci z całego regionu, a także przedstawiciele władz
miasta oraz społeczności lokalnej – słuchacze Jasielskiego Uniwersytetu
Trzeciego Wieku oraz uczniowie szkół średnich.
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6-8 września - wizyta w Hodoninie w ramach projektu „W kręgu
smaków miast partnerskich”. Jasło reprezentowane było poprzez
wystawę rękodzielników jasielskich, prezentację wyrobów członków
„Pogórzańskiego Związku Pszczelarzy” oraz poprzez występy artystyczne
zespołu z Jasielskiego Domu Kultury R-revolution.
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6-8 września – delegacja
z Miasta Jasła wzięła udział
w Festiwalu Cebulowym,
największej imprezie w Makó. W
festiwalu brały udział wszystkie
miasta partnerskie i zaprzyjaźnione.
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7-8 września - Miasto Jasło wzięło udział w 2. edycji międzynarodowych targów
„Alpejsko-Karpackie Forum Współpracy”
w Rzeszowie, organizowanych w ramach projektu „Alpejsko-Karpacki Most
Współpracy”, który współfinansowany jest w ramach szwajcarskiego programu
współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej. Motywem przewodnim
targów była „Gospodarka Karpacka – energia z gór”. Miasto Jasło prezentowało się
wspólnie z jasielskimi przedsiębiorstwami.
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 6 i 9 września - IV Turnieju „Orlika” o Puchar Premiera Donalda
Tuska. Zorganizowane zostały dwa turnieje: w pierwszym na „Orliku”
przy ul. Szkolnej rywalizowali w dniu 6 września chłopcy. Drużyny
dziewczęce rozegrały zawody 9 września br. na „Orliku” przy
ul. Śniadeckich. Łącznie wystartowało 17 drużyn. Awans do drugiej fazy
rozgrywek wywalczyły drużyny Szkoły Podstawowej Nr 1 w Jaśle
(2 drużyny), Gimnazjum Nr 1 w Jaśle oraz Zespołu Szkół Miejskich Nr 5
w Jaśle.
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7-8 września - IX Turniej Tenisa o Puchar Burmistrza Miasta Jasła.
Turniej był rozgrywany w dwóch kategoriach dla kobiet i mężczyzn
i mężczyzn. W turnieju wzięło udział 37 uczestników. Turniej
zorganizowany został przez Jasielskie Stowarzyszenie Sportowe przy
współpracy Urzędu Miasta w Jaśle i wsparciu finansowym Miasta Jasła.
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 7 września - emisja programu krajoznawczego „Nie ma jak Polska” (TVP 1).
Prowadzący program Anna Karna i Maciej Orłoś opowiadali między innymi o
Jaśle.
Wycieczka w Jaśle rozpocznie się od jasielskiego rynku, poprzez Pałacyk
Sroczyńskich, obserwatorium astronomiczne, by w końcu trafić do jasielskich
winnic. Zdjęcia do programu nagrywane były pod koniec sierpnia, a film powstał
przy współpracy z Podkarpacka Organizacją Turystyczną.
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 9 września - Ruszyły badania ankietowe w ramach projektu „Jasielska Strefa Usług
Publicznych”. Ułatwienie wszystkim samorządom ziemi jasielskiej sięgania po unijne
fundusze w tzw. nowej perspektywie finansowej 2014 – 2020 jest głównym celem
tworzenia Zintegrowanej Strategii Świadczenia Usług Publicznych. Strategia powstaje
w ramach projektu „Jasielska Strefa Usług Publicznych”, realizowanego przez Miasto
Jasło, we współpracy z Powiatem Jasielskim i wszystkimi gminami leżącymi na jego
terenie. Kolejne spotkanie członków Agory Jasielskiej.
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 11 września - zakończyły się prace renowacyjno-konserwatorskie przy zabytkowym
nagrobku Romualda Palcha, Honorowego Obywatela Miasta Jasła, wiceburmistrza
miasta. Dodatkowo w parku miejskim trwają prace konserwatorskie przy pomniku
Tadeusza Kościuszki
Koszt renowacji nagrobka Romualda Palcha wyniósł 17 tys. zł., z czego 10 tys. zł
pochodziło z kwesty przeprowadzonej 1 i 2 listopada 2012 r. przez Społeczny Komitet
Ochrony i Renowacji Zabytków Starego Cmentarza przy ul. Zielonej w Jaśle. Koszt
renowacji pomnika T. Kościuszki - 21 tys. zł, z czego 10 tys. zł pochodzi ze środków od
Urzędu Marszałkowskiego w Rzeszowie). Zakończenie prac planowane jest na koniec
października br.
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 14 września - Sieć Sklepów MPM,
Jasielskie Stowarzyszenie Cyklistów i
Miasto Jasło byli organizatorami 6. MPM
Jasielskiego Maratonu Rowerowego
oraz 3. Wyścigu Junior XC Race dla
najmłodszych.

 17 września - 26 uczniów ze szkół
podstawowych i gimnazjów otrzymało
dzisiaj nagrody w ramach
ogólnopolskiej Kampanii Zachowaj
Trzeźwy Umysł 2013. Laureatką
nagrody głównej została Paulina Bara
z Gimnazjum nr 1, która
w Centrum Olimpijskim w Warszawie
odebrała laptopa.
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 17 września –Dzień Sybiraka,
w rocznicę agresji radzieckiej na
Polskę w Jaśle upamiętniono tych,
którzy byli ofiarami tych tragicznych
wydarzeń z 17 września 1939 r.

 19 września - Konferencja
inaugurująca kampanię „Lotos –
Bezpieczna droga do szkoły”.
W ramach kampanii wszystkie dzieci
z pierwszych klas podstawowych
Miasta Jasła otrzymają materiały
edukacyjne dotyczące
bezpieczeństwa w ruchu drogowym
oraz odblaski.
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 21 września - po raz pierwszy
w Jaśle rozegrane zostały Mistrzostwa
Polski BMX w jeździe indywidualnej na
czas zaliczane do zawodów
4 edycji Pucharu Polski. Zawody
odbywały się na nowo wybudowanym
torze BMX (Jasło - Gądki). Na starcie
stanęło około 50 zawodników.

