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Zarządzenia Burmistrza 
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 Zarządzenia 

Zarządzenie Nr III/88/2014 Burmistrza Miasta Jasła z 22 lipca 2014 r. 

w sprawie: udzielenia dotacji na wsparcie realizacji zadania 

publicznego. 

 

Zarządzenie Nr III/89/2014 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 31 lipca 

2014 r. w sprawie: zmiany budżetu Miasta Jasła na 2014 r. oraz 

zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej 

oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego 

ustawami. 

 

Zarządzenie Nr III/90/2014 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 5 sierpnia 

2014 r. w sprawie: ustalenia terminu składania wniosków o 

dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów dydaktycznych 

w ramach programu „Wyprawka szkolna” na rok szkolny 2014/2015. 
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Zarządzenia 
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Zarządzenie Nr III/91/2014 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 13 sierpnia 2014 r.  

w sprawie: ogłoszenia o konkursie ofert na wyłonienie realizatora programu 

zdrowotnego na rok 2014 obejmującego szczepienia przeciwko  grypie dla 

osób z grupy podwyższonego ryzyka powyżej 65 roku życia oraz powołania 

Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu ofert na wyłonienie 

realizatora ww. programu. 

 

Zarządzenie Nr III/92/2014 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 18 sierpnia 2014 r.  

w sprawie: podziału środków na stypendia w 2014 r. 

 

Zarządzenie Nr III/93/2014 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 22 sierpnia 2014 r.  

w sprawie: udzielenia dotacji na wsparcie realizacji zadania publicznego. 

 

Zarządzenie Nr III/94/2014 Burmistrza Miasta Jasła z dnia25 sierpnia 2014 r.  

w sprawie: zmiany budżetu miasta Jasła na 2014 r. 



Zarządzenia 
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Zarządzenie Nr III/96/2014 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 28 sierpnia 

2014 r. w sprawie: informacji z wykonania budżetu miasta Jasła  

za I półrocze 2014 r. oraz informacji z wykonania planu finansowego 

osób prawnych zaliczonych do podsektora samorządowego  

za I półrocze 2014 r. 



Zarządzenia 

Zarządzenie Nr 54/2014 Burmistrza Miasta Jasła z dnia23 lipca 2014 r.  

w sprawie: powołania komisji przetargowej do oceny spełniania przez 

wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Remont nawierzchni 

asfaltowych ulic osiedlowych w Jaśle” oraz do badania i oceny ofert. 

 

Zarządzenie Nr 55/2014 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 23 lipca 2014 r.  

w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu na 

sprzedaż drewna opałowego pochodzącego z utrzymania i pielęgnacji 

terenów zielonych w Jaśle. 

 

Zarządzenie Nr 56/2014 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 4 sierpnia 2014 r.   

w sprawie: powołania komisji przetargowej do oceny spełniania  przez 

wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Przebudowę 

nawierzchni asfaltowych ulic na terenie Miasta Jasła” oraz do badania  

i oceny ofert. 
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Zarządzenia 

Zarządzenie Nr 58/2014 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 11 sierpnia 

2014 r. w sprawie: powołania komisji przetargowej  do oceny 

spełnienia przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu  

o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 

nieograniczonego na „Wykonanie przebudowy skrzyżowań  

w mieście Jaśle: ul. 3 Maja - ul. Baczyńskiego,  

ul. Kościuszki - ul. Kadyiego w trybie zaprojektuj i wybuduj”. 

 

Zarządzenie Nr 59/2014 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 13 sierpnia 

2014 r. w sprawie: powołania komisji przetargowej do 

przeprowadzenia przetargu na sprzedaż drewna opałowego 

pochodzącego z utrzymania i pielęgnacji terenów zielonych w Jaśle. 

 

Zarządzenie Nr 60/2014 Burmistrza Miasta Jasła z 13 sierpnia 2014 r. 

w sprawie: powołania  komisji przeprowadzającej nabór na 

stanowisko Kierownika Wydziału Inwestycji w Urzędzie Miasta  

w Jaśle. 8 



Zarządzenia 
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Zarządzenie Nr 61/2014 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 14 sierpnia 

2014 r. w sprawie: powołania komisji przetargowej do 

przeprowadzania przetargów ustnych nieograniczonych na 

sprzedaż: nieruchomości stanowiącej kompleks działek ewid.  

nr 2564/3 i nr 2565/3 położonej w Jaśle, obręb 23- Warzyce; działki 

ewid. nr 2616/5 obręb 23- Warzyce. 

 

Zarządzenie Nr 62/2014 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 14 sierpnia 

2014 r. w sprawie: powołania komisji przetargowej do 

przeprowadzenia przetargów ustnych nieograniczonych na 

sprzedaż: działki ewid. nr 264/4 obręb 19 Krajowice, działki ewid.  

Nr 264/5 obręb 19 - Krajowice, działki ewid. Nr 264/6 obręb  

19 - Krajowice, działki ewid. Nr 264/7 obręb 19 - Krajowice. 



Zadania realizowane 
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Zadania realizowane 

Wydział Gospodarki Mieniem 

 

 Trwają prace budowlane przy przebudowie szaletu publicznego  

w Parku Miejskim planowany  termin zakończenia robót  

30 wrzesień br. 

  

 Plac targowy „Zielony Rynek”  

 - wykonano odwodnienie zadaszenia placu targowego,  

 - dobiegają końca roboty przy montażu foli przeciwsłonecznej  

   na zadaszeniu placu targowego, 

  

 Kontynuowana jest przebudowa lokali socjalnych w budynku przy  

ul. Franciszkańskiej 4 . Obecnie roboty wykonywane są w 8 

lokalach, dalsze 4 jest przygotowane do robót budowlanych. 

Zakończenie robót w br. będzie uzależnione od możliwości 

przemieszczania najemców, celem udostępniania lokali do prac 

modernizacyjnych. 
11 



Zadania realizowane 

 Cmentarze komunalne: 

  - wykonano remont budynku administracyjnego na cmentarzu przy ul. 

Zielonej  

  - we wrześniu zostanie wykonany  remont budynku przedpogrzebowego 

na cmentarzu przy ul. Mickiewicza, 

  - przebudowano dwie alejki na cmentarzu przy ul. Mickiewicza 

(przebudowa alejek na cmentarzu przy ul. Gajowej zaplanowana jest na 

wrzesień), 

 - prowadzone są prace geodezyjne celem przygotowania dokumentacji dla 

budowy nowej kwatery grzebalnej na cmentarzu przy ul. Mickiewicza. 

 - zawarta została umowa na wykonanie remontu nawierzchni asfaltowej na 

alejki na cmentarzu przy ul. Zielonej oraz przebudowa alejki z placem przy  

ul. Mickiewicza. 

 

Trwają prace remontowo-modernizacyjne na stadionie przy ul. Sportowej. 

Przedmiotem robót jest przebudowa siedzisk trybuny, wymiana pokrycia 

dachu trybuny oraz przebudowa traktów komunikacyjnych. 
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Zadania realizowane 

 Wykonywana jest obecnie częściowa obudowa ścian wiaty 

grillowej oraz odwodnienie dachu z przyłączem do kanalizacji 

deszczowej  na terenie rekreacyjno – sportowym przy ul Kwiatowej. 

 

 Trwają prace remontowe: ławek na Rynku, ogrodzenia parku, 

wykonano remont ławek w parku. 

 

  Zamontowano 20 nowych tablic ogłoszeniowych na osiedlach 

miasta. 
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Zadania realizowane 

Energetyk Miejski  
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 Wymiana w pięciu jednostkach oświatowych (1 poziom ZSM3; 

ZSM4; Gim1; SP4; PM10) starych opraw oświetleniowych na nowe 

energooszczędne oprawy rastrowe oraz zamontowanie (w części) 

energooszczędnych stateczników. Ze względu na duże koszty 

kompleksowej wymiany opraw i stateczników w wszystkich 

obiektach edukacyjnych jest to pilotażowy etap przedsięwzięcia, 

pozwalający przygotować wniosek o zewnętrzne dofinansowanie 

takiego zadania w pozostałych jednostkach. Modernizacja zakończy 

się 30 sierpnia 2014r. 

 

 Do 2 września br. zostanie zakończony projekt wykonawczy 

modernizacji oświetlenia ulicznego w ramach programu SOWA co 

pozwoli do rozpoczęcia realizacji tego zadania. Przewidywany termin 

technicznego rozpoczęcia prac – 8 wrzesień br.  



Zadania realizowane 

Wydział Strategii i Rozwoju Miasta 
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Działania proinwestycyjne 

 

  Opracowano oraz wydrukowano katalog ofert inwestycyjnych "Klimat do 

inwestycji" i "Invest Mood" w języku polskim i angielskim. Zawiera on 

kompendium wiedzy o atutach gospodarczych miasta Jasła oraz wykaz 

terenów inwestycyjnych będących we władaniu Gminy Miasto Jasło oraz 

innych właścicieli z terenu naszego miasta. Są to tereny niezabudowane tzw. 

greenfield`y oraz zabudowane tzw. brownfield`y. Łącznie zebrano 11 ofert 

inwestycyjnych.  

 

  Opracowano materiały prezentujące potencjał inwestycyjny Miasta Jasła  

w publikacji w j. angielskim Investment Areas in Poland [Tereny 

inwestycyjne w Polsce] w formie katalogu i na płycie CD udostępniane na 

stoisku Polskiej Ambasady oraz w salonie prasowym targów podczas  

17 Międzynarodowych Targów Nieruchomości i Inwestycji Handlowych 

EXPO REAL 2014 w Monachium w dniach 6-8 października br. 



Zadania realizowane 

Wydział Strategii i Rozwoju Miasta 
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  Na podstawie pisma z dnia 18 sierpnia br. otrzymanego od 

Bogdana Romaniuka - Członka Zarządu Województwa 

Podkarpackiego budowa odcinka łączącego DW 992 z DK 28 zostało 

ujęte w Projekcie wstępnej listy projektów drogowych 

przewidzianych do realizacji w ramach RPO WP. 

 

- zgłoszenie do Starosty Jasielskiego w sprawie uruchomienia Strefy 

Aktywności Gospodarczej w Jaśle - Warzycach oraz budowy 

Jasielskiego Centrum Łukasiewicza.  

 

 

 



Inwestycje i remonty 
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Inwestycje i remonty 

Wydział Inwestycji 

 

  Rozpoczęto przebudowę ulicy W. Pola w Jaśle za kwotę 325.113,76 zł. 

Wykonawcą robót jest Strabag sp. z o.o. z Pruszkowa. Termin realizacji  

do 15 września br. 

 

  Zawarto umowę na przebudowę odcinków nawierzchni asfaltowych ulic  na 

terenie Jasła: Wiśniowa, Weigla, Rolnicza, Konopnickiej, Jagodowa, Rzeczna, 

Robotnicza. Wartość robót 285.722,85 zł. Wykonawcą jest Przedsiębiorstwo 

Robót Drogowo- Mostowych Sp. z  o.o. z Jasła. Termin realizacji  

do 31 października br. 

 

 Zawarto umowę na remont nawierzchni asfaltowej ul. Paderewskiego. 

Wykonawcą robót jest Strabag sp. z o.o. z Pruszkowa. Termin realizacji  

30 września br.  

 

 Wykonano oświetlenie części administracyjnej Cmentarza Komunalnego 

przy ul. Mickiewicza -  26.875,50 zł. 18 



Inwestycje i remonty 

 

 Wykonano oświetlenie ul. bocznej od ul. Szajnochy – 6.950,00 zł 

 

 Zawarto umowę na wykonanie oświetlenia ul. Biskupa Pelczara część 2-  

3.550,00zł 

 

 Zawarto umowę na wykonanie oświetlenia ul. bocznej od ulicy 

Baczyńskiego – 2.500zł 

 

 Rozpoczęto przebudowę odcinka chodnika ul. Grunwaldzkiej za kwotę 

24.526,54 zł. Wykonawcą robót jest KESON II z Jasła. Termin realizacji 31 

października br.  

 

 Finalizowane są prace projektowe dla przedsięwzięć: 

- budowa miejsc parkingowych przy ul. Franciszkańskiej ul. Słowackiego   

oraz budowa sięgacza od ul. Słowackiego, w ramach rozbudowy dróg 

publicznych 

- rozbudowa ul. Baczyńskiego wraz z miejscami postojowymi – łącznik do  

ul. Staszica w ramach rozbudowy gminnej drogi publicznej  
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Związek Gmin Dorzecza Wisłoki 
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   Projekt pn. „Program poprawy czystości zlewni rzeki Wisłoki”  

Nr 2005/PL/16/C/PE/007   (Etap I) 

 

Projekt współfinansowany ze środków Funduszu Spójności, wartość 

Projektu wyniosła ok. 48 mln euro, z czego 84% stanowiła dotacja.  

W ramach Projektu wybudowano na terenie 16 gmin (Brzostek, 

Czarna, Dębica, Dębowiec, Jasło, Jedlicze, Kołaczyce, Krempna, Osiek 

Jasielski, Pilzno, Sękowa, Skołyszyn, Szerzyny, Tarnowiec, Żyraków, 

Miasto Jasło) 600 km kanalizacji, 90 km wodociągu, 10 oczyszczalni 

ścieków oraz zmodernizowano 4 oczyszczalnie ścieków i 2 stacje 

uzdatniania wody, w tym Stację Uzdatniania Wody w Jaśle. 

6 sierpnia br. Związek Gmin Dorzecza Wisłoki otrzymał  płatność 

końcową z Funduszu Spójności w kwocie 2.843.164,18 EUR.  

21 



  Projekt „Program poprawy czystości zlewni rzeki Wisłoki – Etap II”  

Nr POIS.01.01.00-00-240/10. 

 

Projekt współfinansowany z Programu Operacyjnego Infrastruktura  

i Środowisko na lata 2007-2013 Działanie 1.1 „Gospodarka wodno-ściekowa  

w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM”. Wartość Projektu: ok. 54,8 mln zł, 

dofinansowanie: ok. 63%.  

Projekt obejmuje 8 kontraktów (9 zadań) na roboty budowlane oraz 3 

kontrakty usługowe. W ramach Projektu wybudowane będzie 90,2 km 

wodociągu wraz z 7 hydroforniami i 2 zbiornikami wody, 11,6 km kanalizacji 

sanitarnej wraz z 7 pompowniami ścieków, zmodernizowane 2,4 km kanalizacji 

sanitarnej na terenie miasta Jasła, zmodernizowane 2 oczyszczalnie ścieków, 

w tym oczyszczalnia ścieków w Jaśle. 

  

Związek czyni starania o rozszerzenie zakresu rzeczowego Projektu. 

Zakres rozszerzony obejmuje 14 zadań na roboty budowlane na terenie gmin: 

Brzostek, Jedlicze, Chorkówka, Pilzno, Sękowa, Żyraków oraz miasta Jasła. 

Koszt zadań wynosi ok. 12,5 mln zł netto, w tym 8,2 mln zł kosztów 

kwalifikowanych.   22 



Zakres rzeczowy obejmuje: budowę 5,3 km kanalizacji sanitarnej wraz 

z 3 przepompowniami ścieków, przebudowę 2 przepompowni ścieków, 

budowę 25,1 km sieci wodociągowej oraz 4 km przyłączy 

wodociągowych, renowację kolektorów kanalizacji sanitarnej, 

modernizację i przebudowę oczyszczalni ścieków w Jaśle i Jedliczu 

oraz rozbiórkę 0,6 km rur azbestowych.  

 

  Projekt Nr KIK/66 „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.  

 

Na bieżąco przeprowadzane są wizyty u mieszkańców w celu 

dokonania uzgodnień projektowych (na dzień 27 sierpnia br. we 

wszystkich gminach przeprowadzono 1286 wizyt), na podstawie 

sporządzonych protokołów Wykonawca opracowuje na bieżąco 

projekty i przekazuje do akceptacji inżyniera kontraktu – do 26 sierpnia 

br. przekazano 532 projekty, z czego 389 zostało zatwierdzone. 23 



 

Od 28 lipca br. rozpoczęły się i są kontynuowane na terenie gmin 

uczestniczących w projekcie, montaże instalacji kolektorów 

słonecznych w prywatnych budynkach mieszkalnych i tak do  

dnia 26 sierpnia br. zakończono montaż 53 instalacji, które zgłaszane 

są na bieżąco do odbioru przez inżyniera kontraktu. Na kolejnych  

11 instalacjach trwa montaż, a na najbliższy tydzień zaplanowane jest 

wykonanie 35 instalacji. 
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Spotkania i wydarzenia 
Odbyłem 40 spotkao, m.in. z przedsiębiorcami, 
dyrektorami szkół, przedstawicielami instytucji  
i stowarzyszeo oraz 25 indywidualnych spotkao  

z mieszkaocami Jasła.  
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Spotkania i wydarzenia 

  

 

 23 lipca – Święto Policji. W 95-rocznicę uchwalenia przez Sejm 

Ustawodawczy Rzeczypospolitej Polskiej ustawy o Policji 

Państwowej jasielscy funkcjonariusze uczcili uroczystym apelem.  

W czasie uroczystości policjanci otrzymali odznaczenia oraz awanse 

na wyższe stopnie służbowe.  26 



Spotkania i wydarzenia 
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1 sierpnia – Miasto Jasło, Stowarzyszenie Miłośników Jasła i Regionu 

Jasielskiego oraz Komenda Hufca ZHP Jasło im. Rodziny Madejewskich 

zorganizowało uroczystości upamiętniające 71. rocznicę akcję odbicia 

więźniów z jasielskiego więzienia. Głównym elementem obchodów był 

plenerowy pokaz filmu - wywiadu, którego harcerzom jasielskim udzielił 

ostatni żyjący uczestnik akcji "Pensjonat" ppłk w stanie spoczynku Stanisław 

Kostka ps. "Dąbrowa„ oraz siostra innego uczestnika akcji  

Pani Maria Magura - Witkowska.   



Spotkania i wydarzenia 

  

 

3 sierpnia – obchody 71. rocznicy akcji „Pensjonat” oraz 70. rocznica 

wybuchu Powstania Warszawskiego rozpoczęły się mszą św.  

w kościele oo. Franciszkanów, po jej zakończeniu uczestnicy 

uroczystości przeszli ulicami miasta pod pomnik AK.  
28 



Spotkania i wydarzenia 

  

 

8-10 sierpnia – wyjazd delegacji 

jasielskiego samorządu do 

partnerskiego miasta Hodonina na 

Festiwal Świętego Wawrzyńca. 

29 



Spotkania i wydarzenia 

  

 

9 sierpnia – Klub sportowy Jasiołka-Hankówka obchodził jubileusz 

35-lecia powstania. Podczas uroczystości prezes Podkarpackiego 

ZPN Kazimierz Greń wręczył odznaczenia Polskiego Związku Piłki 

Nożnej. 
30 



Spotkania i wydarzenia 

  

 

15 sierpnia – Wojewódzkie obchody Święta Wojska Polskiego 

zainaugurowały trzydniowy piknik militarny, a rozpoczęła je 

uroczysta msza święta w intencji Ojczyzny i jej obrońców, 

odprawiona zgodnie z ceremoniałem wojskowym,  

w sanktuarium św. Antoniego.   31 



Spotkania i wydarzenia 

  

 

Po mszy uczestnicy uroczystości, wśród których byli przedstawiciele 

parlamentu, władze państwowe i samorządowe województwa, miasta 

i powiatu, żołnierze 21 Brygady Strzelców Podhalańskich z Rzeszowa, 

inne służby mundurowe przeszli do parku, gdzie przy Grobie 

Nieznanego Żołnierza odbył się apel pamięci oręża polskiego, salwa 

honorowa i złożenie wieńców w hołdzie poległym. Z parku wszyscy 

udali się na rynek, gdzie zorganizowany został uroczysty apel pod 

dowództwem komendanta Garnizonu Rzeszów mjra Piotra Stępniaka. 

Okolicznościowe przemówienie podczas apelu wygłosił burmistrz 

Andrzej Czernecki. W czasie apelu głos zabrali jeszcze: wojewoda 

Małgorzata Chomycz – Śmigielska i wicemarszałek Tadeusz Pióro 

oraz odbyło się wręczenie odznaczeń „Gwiazda Afganistanu” 

nadanych przez prezydenta RP dwóm osobom i aktów nominacji na 

wyższe stopnie kilku żołnierzom. Apel zakończyła defilada 

pododdziałów służby czynnej oraz grup rekonstrukcji historycznych, 

którą podziwiały setki mieszkańców Jasła i regionu.  

32 
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Spotkania i wydarzenia 

  

 

15-17 sierpnia – V Memoriał Kawaleryjski Majora Henryka 

Dobrzańskiego „Hubala” oraz trzydniowy Piknik Kawaleryjski, 

podczas którego odbyła się m.in. wystawa sprzętu wojskowego, 

pokazy uzbrojenia i wyszkolenia, konkurs władania szablą  

i  lancą konno oraz widowisko historyczne. Zwycięzcą Memoriału 

został w tym roku Paweł Urban. Nagrody zwycięzcą wręczali: 

burmistrz Andrzej Czernecki, zastępca burmistrza Leszek 

Znamirowski oraz wicekurator oświaty Antoni Wydro ..33 



Spotkania i wydarzenia 

22 sierpnia – Burmistrza Andrzej 

Czernecki uczestniczył w obchodach 

Dni Miasta Vranova.  

W trakcie uroczystości otwarto 

wystawę zorganizowaną przez 

Nieformalne Stowarzyszenie 

Plastyków Jasielskich PLAJA.  34 
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22 sierpnia – ok. 60 zawodników stanęło na stracie Mistrzostw Polski 

BMX w jeździe indywidualnej na czas oraz w zawodach 4. edycji 

Pucharu Polski BMX, które odbyły się sobotę na torze BMX Jasło 

(Gądki). Amatorzy mogli wziąć udział  

w II Mistrzostwach Jasła BMX.   



Spotkania i wydarzenia 
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23-24 sierpnia – odbył się I Konkurs Polskich Win Jasło 2014. Ocena 

próbek win zgłoszonych do konkursu odbyła się w sali degustacyjnej 

Winnicy Dwie Granice w Przysiekach. Jury konkursowe przyznało w 

sumie 33 medale: 7 złotych, 12 srebrnych i 14 brązowych. Wręczenie 

medali i dyplomów odbędzie się w sobotę 30 sierpnia podczas IX 

Międzynarodowych Dni Wina w Jaśle.  
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23 sierpnia – Dożynki Powiatowe. Rolnikom ziemi jasielskiej za ich 

codzienny trud wspólnie podziękowali samorządowcy: burmistrz 

Andrzej Czernecki oraz starosta Adam Kmiecik. Uroczystość 

poprzedziła msza święta w Kolegiacie Farnej, koncelebrowana przez 

księdza biskupa Kazimierza Górnego oraz księży proboszczów 

jasielskich parafii. Dożynkom powiatowym towarzyszyła tradycyjna 

impreza plenerowa pod hasłem „Lato z kulturą powiatu jasielskiego”.  



Spotkania i wydarzenia 
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28 sierpnia –  zakończenie Trenera Osiedlowego w którym wzięły 

udział dzieci i młodzież z siedmiu jasielskich osiedli – Rafineria, 

Gamrat, Kopernika, Śródmieście, Mickiewicza, Hankówka i Sobniów. 

Głównym celem programu było zagospodarowanie wolnego czasu 

poprzez zorganizowanie zajęć sportowych (rajdy rowerowe, wyjścia 

na basen, siłownię oraz wycieczki: Przemyśl – Krasiczyn  

i Szczawnica). 



Spotkania i wydarzenia 
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28 sierpnia – udział przedstawicieli miasta Jasła w Jarmarku  

w Bardejovie. W wyjeździe wzięli udział: samorządowcy, 

działkowicze, pszczelarze, seniorzy z Jasielskiego Stowarzyszenia 

Uniwersytetu Trzeciego Wieku oraz przedstawiciele innych 

jasielskich organizacji społecznych. 



Dziękuje za uwagę 
Urząd Miasta w Jaśle   |   ul. Rynek 12   |   38-200 Jasło 
T: (13) 448 63 00   |   F: (13) 446 29 76 
E: urzad@um.jaslo.pl   |   www.jaslo.pl 
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