Sprawozdanie z
działalności Burmistrza
Miasta Jasła
w okresie międzysesyjnym
od 26 maja do 23 czerwca
2014 roku
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Zarządzenia Burmistrza
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Zarządzenia
Zarządzenie Nr III/61/2014 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 30 maja 2014 r.
w sprawie: zmiany budżetu miasta Jasła na 2014 oraz zmiany palu
finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami.
Zarządzenie Nr III/62/2014 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 3 czerwca 2014r.
W sprawie realizacji zadania pn: „Budowa Sali gimnastycznej
12m x 24m przy SP nr 4 przy ul. W. Pola w Jaśle” realizowanego przez SP nr
4 w Jaśle .
Zarządzenie Nr III/63/2014 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 3 czerwca 2014 r.
w sprawie: zmiany zarządzenia w sprawie zasad planowania
i realizacji kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji udzielonych
z budżetu Miasta Jasła.
Zarządzenie Nr III/64/2014 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 4 czerwca 2014 r.
w sprawie: przyznania nagród za osiągnięte wyniki w dziedzinie sportu w
2013 r.
Zarządzenie Nr III/65/2014 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 4 czerwca 2014 r.
w sprawie: wprowadzenia zasad wyboru kandydatów na członków rad
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nadzorczych jednoosobowych spółek z udziałem Miasta Jasła.

Zarządzenia
Zarządzenie Nr III/66/2014 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 5 czerwca 2014 r.
w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia konkursu na stanowisko
dyrektora Zespołu Szkół Miejskich nr 5 w Jaśle.
Zarządzenie Nr III/67/2014 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 10 czerwca 2014 r.
w sprawie: przekazania Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji
w Jaśle uprawnienia do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których
realizacji w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do
zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności
wykraczają poza rok budżetowy.
Zarządzenie Nr III/68/2014 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 11 czerwca 2014r.
w sprawie: zmiany budżetu Miasta Jasła na 2014 r.
Zarządzenie Nr III/69/2014 Burmistrza Miast Jasła z dnia 16 czerwca 2014 r.
w sprawie: powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających
się o awans na stopień nauczyciela mianowanego zatrudnionych w
przedszkolach, gimnazjach i szkołach, dla których organem prowadzącym
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jest Miasto Jasło.

Zarządzenia
Zarządzenie Nr 47/14 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 4 czerwca 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 „Przebudowę ulicy
bocznej od ul. Na Kotlinę wzdłuż ulicy Lwowskiej i przebudowę ulicy
Grunwaldzkiej w Jaśle” oraz do badania i oceny ofert.
Zarządzenie Nr 48/2014 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 12 czerwca 2014 r.
w sprawie: powołania komisji przeprowadzającej nabór na stanowisko
Aplikanta w Straży Miejskiej w Jaśle w Urzędzie Miasta w Jaśle.
Zarządzenie Nr 49/2014 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 16 czerwca 2014 r.
w sprawie: powołani komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu
ustnego nieograniczonego na najem nieruchomości gruntowej położonej
w Jaśle, składającej się z części działki ewid. Nr 2429/1 obr. 8- Centrum
z przeznaczeniem pod pawilon handlowy „DUO”
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Zadania realizowane
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Zadania realizowane
Wydział Oświaty
• Zatwierdzono arkusze organizacji pracy szkół i przedszkoli na rok
szkolny 2014/15.
Wydział Ochrony Środowiska
Edukacja ekologiczna
• Podsumowanie akcji „Listy dla Ziemi” organizowanej przez
Fundację Ekologiczną ARKA. Akcja ta polegała na pisaniu przez
młodych ludzi listów na wykonanym z makulatury papierze.
W listach dzieci namawiają dorosłych do działań proekologicznych.
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Zadania realizowane
Wydział Gospodarki Odpadami
• W czerwcu br. na terenie Miasta Jasła został wprowadzony odbiór
odpadów zielonych pochodzących z utrzymania terenów zielonych
i przydomowych ogrodów. Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej Jasła
z dnia 29.05.2014 r. nr LX/591/2014 odpady zielone będą odbierane
w okresie od 15 marca do 30 listopada.
• 24.05.2014r. podczas Pikniku Rodzinnego w Zespole Szkół
miejskich nr 4 w Jaśle została przeprowadzana kampania
edukacyjna promująca selektywną zbiórkę odpadów komunalnych
m.in. przeprowadzono dla dzieci i młodzieży konkursy o tematyce
ekologicznej.
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Zadania realizowane
Wydział Gospodarki Odpadami

Kampania edukacyjna podczas
Pikniku Rodzinnego przy
Zespole Szkół Miejskich nr 4
w Jaśle
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Zadania realizowane
Wydział Strategii i Rozwoju Miasta
Działania proinwestycyjne
Opracowano niezbędne materiały i zgłoszono trzy tereny
inwestycyjne
do VI edycji Ogólnopolskiego Konkursu Grunt na medal,
organizowanego przez Polską Agencją Informacji i Inwestycji
Zagranicznych S.A. we współpracy z Urzędami Marszałkowskimi i
Centrami Obsługi Inwestora (oficjalnymi partnerami PAIiIZ w
regionach). Do konkursu zgłoszono trzy tereny inwestycyjne z terenu
Jasła spełniające wymagania konkursowe: dwa tereny należące do
Miasta Jasła oraz jeden należący do grupy Nowy Styl.
Celem Konkursu jest wybór najlepszych terenów inwestycyjnych
zlokalizowanych w poszczególnych województwach oraz
promowanie ich wśród inwestorów krajowych i zagranicznych. Udział
w Konkursie jest bezpłatny.
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Zadania realizowane
Wydział Kultury Sportu i Spraw Społecznych
• Wdrożenie programu „Trener Osiedlowy” na osiedlach: Sobniów
i Górka Klasztorna, Mickiewicza, Śródmieście, Gamrat, Rafineria,
Kopernika, Hankówka. Program będzie trwał od 28 czerwca do
29 sierpnia br.
• Wprowadzenie Ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny – od
16 czerwca br., zadanie to realizowane jest przez MOPS, w ramach
rządowego programu dla rodzin wielodzietnych. Karta upoważnia do
zniżek na terenie całego kraju: tańsze bilety na wydarzenia
kulturalne, wystawy, muzea, przejazdy komunikacją publiczną.
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Inwestycje i remonty
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Inwestycje i remonty
Wydział Inwestycji

Wykonano termomodernizację budynku technicznego przy stadionie
na osiedlu Rafineria w Jaśle za kwotę 91.427,93 zł. Wykonawcą
robót był KES-BUD Krzysztof Basamania, Markuszowa. Projekt
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej.
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Inwestycje i remonty
Wydział Inwestycji

Wykonano termomodernizację budynku Domu Ludowego na osiedli
Hankówka w Jaśle za kwotę 98.369,72 zł. Wykonawcą robót był KES-BUD
Krzysztof Basamania, Markuszowa. Projekt współfinansowany ze środków
15
Unii Europejskiej.

Inwestycje i remonty
Wydział Inwestycji
• Wykonano ekspertyzę techniczną kładki nad rzeką Wisłoką łączącej
ul. Szopena z ul. Gądki w Jaśle, pod kątem możliwości dopuszczenia jej do
ruchu kołowego za kwotę 17.220,00 zł. Wykonawcą robót była Pracownia
Projektowa M-N-G Mosty Nowej Generacji Warszawa.
• Podpisano umowę na zaprojektowanie i wykonanie modernizacji
systemu oświetlenia drogowego w mieście Jasło, objętej dotacją
NFOŚiGW – SOWA. Wartość robót 2.817.007,50 zł. Wykonawcą jest
Centrum Zaopatrzenia Energetyki Eltast Sp. z o.o. Radom. Termin
realizacji do 30 listopada br.
• Podpisano umowę na przebudowę ulicy bocznej od ulicy Na Kotlinę
wzdłuż ulicy Lwowskiej i przebudowę ulicy Grunwaldzkiej w Jaśle. Wartość
robót 319.673,31 zł. Termin realizacji do 31.08.2014 r. Wykonawcą robót jest
Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych Sp. z o. o. Jasło.
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Inwestycje i remonty
Wydział Inwestycji
• Wykonano przebudowę ulicy Ducala w Jaśle. Wartość robót
167.358,72 zł. Wykonawcą robót było Przedsiębiorstwo Robót
Drogowo-Mostowych Sp. z o. o. Jasło.
• Wykonano oświetlenie ulicy bocznej od ulicy 17-go Stycznia
w Jaśle. Wartość robót 16.600,00 zł. Wykonawcą robót była Firma
Produkcyjno-Handlowo-Usługowa „Elekt” Czesław Fiałkiewicz
z Jasła.
• Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej na
Przebudowę kładki nad rzeką Wisłoką w mieście Jasło. Wartość
robót wynosi 59.655,00 zł .
Termin realizacji do 30.11.2014 r. Wykonawcą robót jest Pracownia
Projektowa M-N-G Mosty Nowej Generacji Warszawa.

Fundusze Unijne
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Fundusze Unijne
• 10 czerwca br. zakończona została realizacja zadania pn.:
„Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Jaśle”
współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na
lata 2007 – 2013 r.
Zakres zadania obejmował:
a) Gimnazjum Nr 1 im. Św. Jadwigi Królowej w Jaśle - w ramach zadania
wykonano m.in. - docieplenie ścian zewnętrznych, docieplenie stropu nad
głównym budynkiem gimnazjum oraz docieplenie stropu nad aulą
i przewiązką , wymiana okien drewnianych na PCV, montaż zaworów
termostatycznych i odcinających, wymiana stolarki drzwiowej, naprawa
tynków zewnętrznych w miejscach uszkodzeń, okładziny schodów,
podestów i nawierzchnie utwardzone.
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Fundusze Unijne
b) Termomodernizację obiektów użyteczności publicznej w Jaśle – Hala
MOSiR w Jaśle:

- termomodernizacją elewacji, termomodernizacją stropodachu, wymianę
stolarki okiennej i drzwiowej, wykonanie instalacji wody ciepłej i cyrkulacji
c.w.u., wykonanie instalacji solarnej, instalacyjne roboty elektryczne
instalacja solarna, wykonanie i zabudowa węzła cieplnego, instalacyjne
roboty elektryczne węzeł cieplny, wykonanie instalacji centralnego
ogrzewania, roboty izolacyjne węzła cieplnego i instalacja c.o.,
- zabudowę centrali wentylacyjnej z rekuperatorem, wykonanie instalacji
wentylacyjnej, roboty izolacyjne przewodów wentylacyjnych, instalacyjne
roboty elektryczne centrala wentylacyjna, instalację odgromową – zwody
poziome i odprowadzające.
Wartość całkowita zadania wyniosła: 2 264 863,75 zł, w tym kwota
dofinansowania: 1 350 024,95 zł.
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Fundusze Unijne
Ponadto, zakończono również zadanie pn. „Przebudowa budynku
głównego Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Jaśle”.
W ramach zadnia wykonano instalację oświetleniową szatni
i sanitariatów, wymianę instalacji oświetleniowej sal sportowych
i instalacji podświetl. schodów oraz oświetlenia awaryjnego,
instalację zasilania i sterowania klap dymowych wentylacji,
demontaż urządzeń sanitarnych, kanalizację sanitarną szatni
i sanitariatów, cokół i balustrada, balustrada widowni, remont
pomieszczeń, remont sali sportowej, remont pomieszczeń szatni,
holu, korytarza, portierni, kasy, stolarkę wewnętrzną, podjazd
i płyta przed wejściem, dojścia i drogi dojazdowe p.poż.
Wartość całkowita: 873 504,28 zł.
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Realizacja uchwał
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Realizacja uchwał
Wydział Gospodarki Mieniem
Uchwała Nr XXVII/277/2012 Rady Miejskiej Jasła z dnia 30 lipca
2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości
w trybie przetargowym.
W dniu 8 maja br. w drodze publicznego przetargu sprzedano
działkę ewid. Nr 2010/5 położoną w Jaśle obr.8- Centrum o pow.
0,0526 ha za kwotę 32 693,40 zł brutto. W dniu 6 czerwca br.
zawarto akt notarialny sprzedaż przedmiotowej działki.
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Spotkania i wydarzenia
Odbyłem 40 spotkao, m.in. z przedsiębiorcami,
dyrektorami szkół, przedstawicielami instytucji
i stowarzyszeo oraz 40 indywidualnych spotkao
z mieszkaocami Jasła.
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Spotkania i wydarzenia

31 maja –uroczystość związana z rocznicami powstania
jasielskiej Ligi Obrony Kraju oraz dwóch działających w jej
strukturach organizacji – Klubu Żołnierzy Rezerwy oraz Klubu
Łączności. W roku 2014 jasielska Liga Obrony Kraju kończy
70 lat. Podczas uroczystości świętowano również 50-lecie Klubu
Łączności oraz 45-lecie Klubu Żołnierzy Rezerwy.
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Spotkania i wydarzenia

31 maja – ,,Dzień Dziecka na Kwiatowej” zorganizowany został
przez Zarząd os. Górka Klasztorna.
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Spotkania i wydarzenia
 3 czerwca –
pięćdziesięcioro
młodych ludzi z całej
Polski wzięło udział w
projekcie „Miasto
negocjacji –
ogólnopolskiej
konferencji
młodzieżowej”.
Koordynatorem
konferencji, którą
zoragnizowano w
ramach programu
„Młodzież w działaniu”
licealista z Jasła
Tomasz Racławski.
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Spotkania i wydarzenia
3 czerwca – na Krytej Pływalni
MOSiR w Jaśle zorganizowano
Mistrzostwa Jasła w pływaniu.
Organizatorem zawodów był
MOSiR w Jaśle wraz
z Klubem Sportowy SPEED Jasło
przy wsparciu finansowym Miasta
Jasła.
W zawodach wzięło udział 157
zawodników z 8 miejscowości
i zaprzyjaźnionego Stropkowa na
Słowacji.
Najmłodsi zawodnicy mieli 6 lat, a
najstarszy 52. Rozdano ponad 100
medali i 20 pucharów. Atrakcyjne
nagrody rozlosowano pośród
wszystkich uczestników .
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Spotkania i wydarzenia

 4 czerwca – akcja „Czytanie – mądra rzecz!” w ramach
Ogólnopolskiego Tygodnia Czytania Dzieciom w Miejskiej Bibliotece
Publicznej w Jaśle. Tekst czytali najmłodszym: Grzegorz Kasdepke –
autor popularnych książek dla dzieci.
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Spotkania i wydarzenia

5 czerwca - Żakinada, głównym punktem była ceremonia
odebrania przez młodzież z rąk przedstawicieli lokalnego
samorządu symbolicznych kluczy do bram miasta i powiatu.
Po okolicznościowym przemówieniu Burmistrz oficjalnie
przekazał uczniom symboliczne klucze do bram miasta.
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Spotkania i wydarzenia

6 czerwca - konferencja „Jasielska Strefa Usług Publicznych – nowe
oblicze partnerstwa terytorialnego”, podsumowująca realizację
projektu „Jasielska Strefa Usług Publicznych” współfinansowanego
ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego
31
Pomoc Techniczna.

Spotkania i wydarzenia
W konferencji udział wzięli m.in. przedstawiciele Ministerstwa
Infrastruktury i Rozwoju – p. Agnieszka Dawydzik (Dyrektor
Departamentu Koordynacji Strategii i Polityki Rozwoju), Dyrektor
Departamentu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Podkarpackiego p. Marta Matczyńska, przedstawiciele
Sejmiku Województwa oraz samorządów lokalnych oraz członkowie
Jasielskiej Agory i inne osoby zaangażowane w tworzenie
Zintegrowanej Strategii Świadczenia Usług Publicznych.
Głównym punktem konferencji była prezentacja Zintegrowanej
Strategii Świadczenia Usług Publicznych dla jasielskiego obszaru
funkcjonalnego na lata 2014 - 2020, która stanowi zwieńczenie
wspólnych działań wszystkich gmin powiatu jasielskiego
podejmowanych w przeciągu ostatniego roku. Opracowana Strategia
spotkała się z dużym poparciem ze strony przedstawiciela Ministerstwa
Infrastruktury i Rozwoju oraz Urzędu Marszałkowskiego. Zintegrowana
Strategia Świadczenia Usług Publicznych dla gmin powiatu jasielskiego
na lata 2014-2020 zostanie w najbliższym czasie przedłożona Wysokiej
32
Radzie celem podjęcia.

Spotkania i wydarzenia

6 czerwca –dwa dni trwały zmagania podkarpackich policjantów o
tytuł “Policjanta Ruchu Drogowego”. Dwudziestu dwóch
policjantów z wydziałów ruchu drogowego reprezentowało
21 jednostek Policji z naszego województwa. O tytuł najlepszego
walczyli w pięciu konkurencjach. Podkarpacki finał konkursu wygrał
st. sierż. Grzegorz Polak z Komendy Miejskiej Policji w Rzeszowie

Spotkania i wydarzenia

6 czerwca- barwny korowód przedszkolaków z Przedszkola
Miejskiego nr 3 z wizytą u pana Burmistrza Andrzeja Czerneckiego.
Wizyta w ramach akcji „Czytamy dzieciom”.
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Spotkania i wydarzenia

 7 czerwca - ponad setka najmłodszych studentów, wykładowcy
i zaproszeni goście, spotkali się na uroczystym zakończeniu
kolejnego roku nauki na Jasielskim Uniwersytecie Dziecięcym. 35

Spotkania i wydarzenia

9 czerwca – pani Ewelina Nowak, nauczycielka języka francuskiego
w I Liceum Ogólnokształcącym w Jaśle została uhonorowana
tytułem Kawalera Orderu Palm Akademickich. Odznaczenie wręczył
Alain Schneider, zastępca Konsula Generalnego Francji w Krakowie.
W uroczystym wręczeniu uczestniczył burmistrz Jasła Andrzej
Czernecki, który wcześniej gościł konsula francuskiego w Urzędzie
Miasta w Jaśle.
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Spotkania i wydarzenia

10 czerwca - burmistrz Jasła Andrzej Czernecki, został laureatem
konkursu "Lider Lokalnej Społeczności 2014" w kategorii Burmistrz
Roku.
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Spotkania i wydarzenia
10 czerwca - Konkurs zorganizowany
został przez miesięcznik Forbes
i Fundację Rozwoju Demokracji
Lokalnej, a uroczyste wręczenie
tytułu odbyło się w czasie
uroczystego otwarcia V
Ogólnopolskiego Kongresu
Regionów w Świdnicy, największego
corocznego spotkania przedstawicieli
jednostek samorządu terytorialnego
w dniach 10-12 czerwca 2014r.
Burmistrz został doceniony za
realizację dwóch przedsięwzięć:
Jasło Miasto Wiedzy
i Jasielska Strefa Usług Publicznych.

Jako zwycięzca konkursu
burmistrz Czernecki poproszony
został również do udziału w sesji
plenarnej, inaugurującej
V Kongres Regionów.
Tematem sesji były "Ścieżki
rozwoju: współpraca na różnych
szczeblach samorządu. dobre
praktyki i pola konfliktów".
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Spotkania i wydarzenia

12 czerwca – Wydział Ochrony Środowiska już po raz XVI
zorganizował konkurs „Zbiórka zużytych baterii”. Uczestnikami
konkursu były jasielskie przedszkola, szkoły podstawowe oraz
gimnazja. W konkursie wzięło udział 1 053 przedszkolaków
z 10 jasielskich przedszkoli oraz 3 147 uczniów z 13 szkół
podstawowych i gimnazjów. Ogółem zebrano 152 847 szt. zużytych
baterii.
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Spotkania i wydarzenia

12 czerwca – 11,4 tys. zł zebrano dotychczas podczas drugiego
Antoniańskiego Daru Serca, akcji charytatywnej na rzecz jasielskiego
szpitala, która jest kontynuacją zainicjowanego kilkanaście lat temu
Noworocznego Daru. Pieniądze zostaną przeznaczone na zakup
40
defibrylatora.

Spotkania i wydarzenia

13 czerwca – Dzień Patrona Miasta: otwarcie Jarmarku Antoniańskiego,
Jarmark przyciągnął na rynek miłośników zdrowej żywności, innych
ekologicznych wyrobów (np. z wosku, minerałów, wełny) oraz rękodzieła
artystycznego oraz folkloru. W pierwszym dniu jarmarku wystąpiła m.in.
kapela ludowa „Trzcinicoki” i Miejsko – Kolejowa Orkiestra Dęta,
a w drugim (sobota 14 czerwca) – przedszkolaki w programie „Na ludową
nutę” i seniorzy z jasielskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku
i węgierskiego stowarzyszenia emerytów.
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Spotkania i wydarzenia

12 -15 czerwca – na zaproszenie Jasielskiego Stowarzyszenia
Uniwersytetu Trzeciego Wieku gości w Jaśle przedstawiciele
węgierskiego stowarzyszenia emerytów Tavaszvaro z miejscowości
Apai. 14 czerwca 2014 roku w trakcie trwającego w Jaśle "Jarmarku
Antoniańskiego" zaprezentowali krótki program artystyczny dla
publiczności i uczestników jarmarku.
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Spotkania i wydarzenia

14 czerwca – otwarcie zmodernizowanego odkrytego basenu
Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Jaśle. Wartość inwestycji
wyniosła 4,1 mln zł, przy dofinansowaniu 3,2 mln zł.
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Spotkania i wydarzenia

14- 15 czerwca –Budka Suflera i Kamil Bednarek, to gwiazdy
tegorocznych Dni Jasła, na których bawiło się łącznie blisko
20 tys. mieszkańców miasta oraz okolic. Dniom Jasła tradycyjnie
towarzyszył turniej służb mundurowych oraz inne atrakcje.
Organizatorami Dni Jasła 2014 byli: Jasielski Dom Kultury
i Miasto Jasło, a partnerem – Grupa LOTOS .
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15 czerwca – uroczysta ceremonia przekazania sztandaru dla
Jasielskiego Klubu Motorowego i Ratownictwa Drogowego.
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Spotkania i wydarzenia

14-15 czerwca – X Turnieju Tenisa Ziemnego o Puchar Burmistrza
Miasta. Turniej rozegrano w 2 kategoriach: singiel kobiet i singiel
mężczyzn. Łącznie w turnieju wystartowało 39 uczestników (w tym 7
zawodniczek). Turniej zorganizowano we współpracy ze
46
Stowarzyszeniem Miłośników Tenisa Ziemnego.

Spotkania i wydarzenia

15 czerwca – udział delegacji Miasta Jasła w obchodach 187- lecia
Miasta Truskawiec. Podczas uroczystości nastąpiło otwarcie
Centrum Informacji Turystycznej.
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17 czerwca – Festiwal Nauki w Jaśle
Podpisanie porozumienia o współpracy pomiędzy Miastem Jasłem
a Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Krośnie. Porozumienie
w imieniu rektora PWSZ podpisał prorektor do spraw nauki prof.
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Zbigniew Barabasz.

Spotkania i wydarzenia

17-18 czerwca – Festiwal Nauki w Jaśle
(wystawcy: Explorapark - Park Nauki i Techniki z Wałbrzycha, Mielecki
Portal Lotniczy EPML Spotters, Ogród Doświadczeń z Krakowa,
Uniwersytet Rozwoju z Chorzowa, Estrada Tyska z „Laboratorium
młodego naukowca” oraz „Wybuchową kuchnią molekularną” z Tych,
I LO z Jasła, PWSZ Krosno). Festiwal realizowany był w ramach
projektu pn. „Jasielska Strefa Usług Publicznych”.
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18 czerwca – 23 projekty na 91 zgłoszonych do Jasielskiej Ligi Naukowej
z LOTOSEM oraz 61 spośród 235 uczniów Zespołów Ligowych zostało
nagrodzonych podczas konferencji podsumowującej ten unikalny projekt
edukacyjny, realizowany wspólnie przez Miasto Jasło
i Grupę LOTOS. Projekt w roku szkolnym 2013/2014 miał charakter
pilotażowy, 18 czerwca br. Burmistrz Miasta Jasła Andrzej Czernecki oraz
Robert Bialik – przedstawiciel Grupy LOTOS podpisali list intencyjny
w sprawie kontynuacji projektu edukacyjnego JASIELSKA LIGA NAUKOWA
50
Z LOTOSEM na rok 2015.

Spotkania i wydarzenia

18 czerwca – za osiągnięcia sportowe 2013 roku Burmistrz
Miasta Jasła przyznał 35 nagród, w tym 23 dla sportowców, 8 dla
trenerów oraz 4 dla działaczy sportowych.
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20- 22 czerwca – Reprezentacje Chin, Macedonii, Kosowa, Ukrainy,
Niemiec, Albanii. Czech, Rumunii, Słowacji, Węgier i oczywiście Polski
będzie można obejrzeć podczas Międzynarodowego Festiwalu Sportu
Jasło 2014. Organizatorem Festiwalu jest Uczniowski Klub Sportowy
„MOSiR” Jasło oraz Miasto Jasło. W ramach festiwalu zorganizowane
zostaną cztery międzynarodowe turnieje: piłki nożnej chłopców, piłki
siatkowej dziewcząt i chłopców oraz międzynarodowy turniej judo. 52

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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