Sprawozdanie z działalności
Burmistrza Miasta Jasła
w okresie międzysesyjnym
od 29 sierpnia do 29 września
2014 roku
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Zarządzenia Burmistrza
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Zarządzenia
Zarządzenie Nr III/97/2014 Burmistrza Miasta Jasła z 29 sierpnia 2014 r. w sprawie:
zmiany budżetu miasta Jasła.
Zarządzenie Nr III/99/2014 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 12 września 2014 r.
w sprawie: zmiany budżetu miasta Jasła na 2014 r. oraz zmiany planu finansowego
zadao z zakresu administracji rządowej oraz innych zadao zleconych jednostkom
samorządu terytorialnego ustawami.
Zarządzenie Nr III/100/2014 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 16 września 2014 r.
w sprawie: przygotowania i przeprowadzenia miejskiego kompleksowego dwiczenia
zgrywającego obrony cywilnej na terenie miast Jasła w trakcie kompleksowych
dwiczeo wojewódzkich „Bieszczady 2014”.
Zarządzenie Nr III/101/2014 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 17 września 2014 r.
w sprawie: udziału formacji miejskich systemu wykrywania i alarmowania
w wojewódzkim treningu systemu wykrywania i alarmowania.
Zarządzenie Nr III/102/2014 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 19 września 2014 r.
w sprawie: przyjęci Regulaminu Kompleksu Rekreacyjno-Sportowego przy
ul. Kwiatowej w Jaśle.
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Zarządzenia
Zarządzenie Nr 63/2014 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 15 września 2014 r.
w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargów
ustnych nieograniczonych na sprzedaż:
1. kompleksu działek położonego w Jaśle, obręb 3- Błonie, obejmującego działki
ewid. nr 111/25, nr 120/4, nr 122/30;
2. działek ewid. nr 1/36 położonego w Jaśle, obręb 3a-PGR;
3. działki ewid. Nr 1/37 położonego w Jaśle, obręb 3a-PGR;
4. działki ewid. Nr 8/2 położonej w Jaśle, obręb 4- Dzielnica MagazynowoPrzemysłowa;
5. kompleksu działek położonego w Jaśle, obręb 9-Górka, obejmującego działki
ewid. Nr 1628/49 i nr 1633/83.
Zarządzenie Nr 64/2014 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 17 września 2014 r.
w sprawie: powołania komisji przeprowadzającej nabór na stanowisko
Inspektora ds. inwestycji w Wydziale Inwestycji w Urzędzie Miasta w Jaśle.
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Zarządzenia
Zarządzenie Nr 65/2014 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 18 września 2014 w sprawie
powołania komisji odbioru robót objętych Umową Nr WI.272.102.2014 z dnia
28 lipca 2014 r. „Przebudowa ul. Wincentego Pola w Jaśle”.
Zarządzenie Nr 66/2014 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 23 września 2014 r.
w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego
nieograniczonego na sprzedaż działki ewid. Nr 2617/8 obręb 23- Warzyce.
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Zadania realizowane
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Zadania realizowane
Wydział Gospodarki Mieniem
 Wykonano obudowę ścian wiaty baru grillowego na terenie rekreacyjnosportowym przy ul. Kwiatowej.

 Na placu targowym „Mój Rynek” wykonano:
a) uzupełniające zacienienie części zadaszenia placu;
b) zamontowano „dostawki” do ław handlowych;
c) wykonano orynnowanie zadaszenia placu targowego;
d) zamontowano dwa stojaki na rowery
 Wyremontowano ławki: na płycie Rynku, w Parku Miejskim, na Skwerze św.
Antoniego oraz odnowione zostały elementy metalowe ogrodzenia Parku
Miejskiego.
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Zadania realizowane
Wykonano modernizację trybuny stadionu przy ul. Sportowej z montażem
krzesełek produkcji „Nowy Styl”.
Wykonano przebudowę dwóch alejek w sektorze nr 8 oraz placu przy budynku
przedpogrzebowym na cmentarzu przy ul. Mickiewicza oraz wykonano remont
alejki w sektorze nr 1 na cmentarzu przy ul. Zielonej.
Trwają prace przy budowie alejek na cmentarzu przy ul. Gajowej.
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Zadania realizowane
Wydział Bezpieczeostwa i Zarządzania Kryzysowego
 Udzielono pomocy finansowej KP Policji w Jaśle na zakup samochodu
służbowego. W związku z zawartą umową z Komendą Wojewódzką Policji
w Rzeszowie dotyczącą dofinansowania zakupu pojazdu służbowego dla KP Policji
w Jaśle, przelano 10 tys. zł na realizacje ww. zadania.
 Prowadzono działania w zakresie utrzymania OSP.
- badania zdrowotne członów OSP,
- zakup paliwa i wyposażenia,
- zapłacono za ubezpieczenie, przeglądy i badania pojazdów OSP,
- wypłacono ekwiwalent strażakom OSP za udział w akcjach ratowniczo gaśniczych
i szkoleniach
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Zadania realizowane
 Udrożniono przepusty kanalizacji deszczowej, przepustów zanieczyszczonych po
powodzi - intensywnych opadach w lipiec br.
- ul. 17 Stycznia, Krakowska
- ul. Prusa, Kolejowa,
- ul. Bławatna.
Wydział Kultury, Sportu i Spraw Społecznych
 Od 22 września br. osoby powyżej 65 roku życia, zamieszkałe na terenie miasta Jasła
mogą bezpłatnie zaszczepid się przeciwko grypie. Szczepienia odbywają się
w budynku Centrum Zdrowia Dr Mastej przy ul. Staszica 17 a, od poniedziałku do
piątku w godz. 8.00-18.00.
 Miasto Jasło było współorganizatorem udziału zawodników Jasielskiego Klubu
Kyokushin Karate w Mistrzostwach Świata organizacji WKU w Londynie w dniach
25-30 sierpnia 2014r. Z budżetu miasta zakupiono 3 bilety lotnicze na kwotę 330011zł.

Zadania realizowane
Wydział Strategii i Rozwoju Miasta
 29 sierpnia br. został rozstrzygnięty konkurs na projekt witaczy dla Miasta Jasła.
Projekty do konkursu złożyło ośmiu autorów, których prace zostały ocenione przez
Komisję Konkursową. Ponadto, decyzją Burmistrza Miasta Jasła, projekty zostały
poddane konsultacjom społecznym. W dniach 14-20 sierpnia br. na stronie
internetowej www.jaslo.pl została przeprowadzona ankieta na najlepszy spośród
siedmiu projektów. W ankiecie wzięło udział 2.349 osób, spośród których najwięcej
zagłosowało na Projekt nr 4 (1018 głosów - 43%). Burmistrz zatwierdził
rozstrzygnięcie konkursu zgodnie z wynikami głosowania i rekomendacją Komisji
Konkursowej, przyznając zwycięstwo Projektowi nr 4, którego autorami są p. Maciej
Cygan i p. Piotr Dubec. Z autorami zwycięskiego projektu zawarto umowę sprzedaży
z przeniesieniem praw autorskich.
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Zadania realizowane
 W związku z rozpoczętymi konsultacjami stanowiska Zarządu Województwa
Podkarpackiego dotyczącego Kontraktu Terytorialnego w dniu 29.09.2014 r.
w Urzędzie Marszałkowskim WP odbyła się Konferencja w ramach posiedzenia
Regionalnego Forum Terytorialnego.
Po konferencji Wydział opracował projekt stanowiska Samorządu Miasta Jasła,
zawierającego uwagi i wnioski, które ze względu na ich znaczenie dla rozwoju
społeczno-gospodarczego subregionu krośnieosko-jasielskiego, winny znaleźd się
w ww. stanowisku Zarządu Województwa Podkarpackiego.
Wystąpienie zawierało wykaz przedsięwzięd wnioskowanych do ujęcia na liście
zadao o znaczeniu strategicznym dla województwa podkarpackiego do prowadzenia
negocjacji w sprawie Kontraktu Terytorialnego.
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Zadania realizowane
Były to następujące zadania:
1. Kompleksowa modernizacja DK 73 na odcinku Jasło-Pilzno;
2. Budowa łącznika DW 992 z DK 73 na terenie miasta Jasła;
3. Kompleksowa modernizacja DK 28 na odcinku Sanok-granica województwa
podkarpackiego z województwem małopolskim;
4. Dokooczenie modernizacji linii kolejowej nr 108 wraz z budową dworców
multimodalnych w miastach Podkarpackiego Trójmiasta;
5. Zadania związane ze zwiększeniem bezpieczeostwa powodziowego miasta Jasła
i powiatu jasielskiego;
6. Uzbrojenie Strefy Aktywności Gospodarczej Jasło-Warzyce;
7. Budowa Jasielskiego Centrum Łukasiewicza.
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Inwestycje i remonty

15

Inwestycje i remonty
Wydział Inwestycji

Wykonano przebudowę ulicy W. Pola w Jaśle za kwotę 325.113,76 zł.
Wykonawcą robót był Strabag sp. z o.o. z Pruszkowa.
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Inwestycje i remonty

Wykonano remont nawierzchni asfaltowej ulicy Moniuszki w Jaśle za kwotę
33.431,24 zł. Wykonawcą robót był Strabag sp. z o.o. z Pruszkowa.
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Inwestycje i remonty

Wykonano przebudowę odcinka chodnika przy ulicy Grunwaldzkiej w Jaśle za kwotę
24.526,54 zł. Wykonawcą robót była FUH Keson II s. c., Jasło.
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Inwestycje i remonty

ul. Skalna

ul. Weigla

Wykonano remont chodników przy ulicach: Skalnej i Weigla w Jaśle za kwotę
30.571,83 zł. Wykonawcą był Zakład Produkcyjno –Handlowo–Usługowy „ROMAX”.
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Inwestycje i remonty

Wykonano remont chodnika przy ulicy Baczyoskiego w Jaśle za kwotę 21.729,57 zł.
Wykonawcą był Zakład Produkcyjno – Handlowo - Usługowy „ROMAX”.
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Inwestycje i remonty

Wykonano remont chodnika przy ulicy Paderewskiego w Jaśle za kwotę 28.660,38 zł.
Wykonawcą był Zakład Produkcyjno – Handlowo – Usługowy „ROMAX”.
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Inwestycje i remonty

Wykonano utwardzenie placów płytami ażurowymi na Osiedlu Gamrat w Jaśle za
kwotę 28.528,99 zł. Wykonawcą był Zakład Produkcyjno – Handlowo – Usługowy
„ROMAX”.
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Inwestycje i remonty
 Zawarto umowę na remont ulicy Nadbrzeżnej i ulicy bocznej od ulicy
Starowiejskiej w Jaśle za kwotę 47.171,74 zł. Wykonawcą robót jest Strabag
sp. z o.o. z Pruszkowa. Termin realizacji do 31 października br.
 Zawarto umowę na przebudowę ulicy Żniwnej w Jaśle za kwotę 50.760,83 zł.
Wykonawcą robót jest Strabag sp. z o.o. z Pruszkowa. Termin realizacji do
31 października br.
 Zawarto umowę na remont chodnika przy ul. Skłodowskiej w Jaśle za kwotę
13.467,93 zł. Wykonawcą robót jest Zakład Produkcyjno – Handlowo – Usługowy
„ROMAX”. Termin realizacji do 31 października br.

23

Fundusze Zewnętrzne
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Fundusze zewnętrzne
 Projekt pn. „Rekultywacja terenów zdegradowanych przy ul. Kwiatowej w Jaśle”,
zrealizowany przy współudziale środków Unii Europejskiej w ramach RPO WP na
lata 2007-2013, został wyróżniony w konkursie dla miast w ramach projektu:
„Zielone miasta – w stronę przyszłości!” zorganizowanym przez Ministerstwo
Środowiska. Nagrodą za wyróżnienie projektu w kategorii „planowanie i realizacja
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego z uwzględnieniem
zintegrowanych inwestycji terytorialnych (ZIT)”, jest udział w 4-dniowej wizycie
studyjnej do Hiszpanii (Vitoria-Gasteiz i Saragossa) w dniach 30 września do
3 października br., folder z opisem przedsięwzięcia, opublikowanie informacji
o projekcie na stronie Ministerstwa, dyplom i statuetka.
Projekt pn. „Rewitalizacja otwartych przestrzeni rekreacyjnych Miasta Jasła”,
zrealizowany przy współudziale środków Unii Europejskiej w ramach RPO WP na
lata 2007-2013, został wyróżniony w konkursie dla miast w ramach projektu:
„Zielone miasta – w stronę przyszłości!” w kategorii zieleo w mieście,
zorganizowanym przez Ministerstwo Środowiska.
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Fundusze zewnętrzne
Nagrodą za wyróżnienie projektu jest udział w 4-dniowej wizycie studyjnej do
Szwecji (Sztokholm) w dniach 7-10 października br., folder z opisem
przedsięwzięcia, opublikowanie informacji o projekcie na stronie Ministerstwa,
dyplom i statuetka.
 Projekt Jasielska Strefa Usług Publicznych został opisany jako dobra praktyka w
raporcie badawczym Komisji Europejskiej „TERRITORIAL AGENDA 2020 PUT IN
PRACTICE – ENHANCING THE EFFICIENCY AND EFFECTIVENESS OF COHESION
POLICY BY A PLACE-BASED APPROACH”.
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Związek Gmin Dorzecza Wisłoki
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Związek Gmin Dorzecza Wisłoki
 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 Mieszkaoców w celu dokonania uzgodnieo
projektowych (na dzieo 23 września br. we wszystkich Gminach przeprowadzono
1785 wizyt), na podstawie sporządzonych protokołów Wykonawca opracowuje na
bieżąco projekty i przekazuje do akceptacji Inżyniera Kontraktu – do dnia
23 września br. przekazano 1121 projektów. 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
23 września br. zakooczono montaż 189 instalacji, które zgłaszane są na bieżąco do
odbioru przez Inżyniera Kontraktu. Na kolejnych 23 instalacjach trwa montaż, a na
najbliższy tydzieo zaplanowane jest wykonanie 30 instalacji.
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Realizacja uchwał
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W okresie międzysesyjnym zrealizowano:
- uchwałę Rady Miejskiej Jasła Nr LX/575/2014 w sprawie nabycia na rzecz Miasta
Jasła prawa własności działek nr ewid. 220/12, 220/13, 220/15 położonych
w Jaśle, obręb Nr 10 – Soboniów I. W dniu 19 września br. zawarto akt notarialny
Rep. A. Nr 5225/2014.
- uchwałę Rady Miejskiej Jasła Nr LX/578/2014 w sprawie nabycia na rzecz Miasta
Jasła prawa własności działki nr ewid. 286 położonej w Jaśle, obręb Nr 17- Bryły.
W dniu 1 września br. zawarto akt notarialny Rep. A. Nr 5012/2014.
- uchwałę Rady Miejskiej Jasła Nr LX/579/2014 w sprawie nabycia na rzecz Miasta
Jasła prawa własności działek nr ewid. 2620/3 i 2621/5 położonych w Jaśle, obręb
Nr 23- Warzyce. W dniu 19 września br. zawarto akt notarialny Rep. A. Nr 5232/2014.
- uchwałę Rady Miejskiej Jasła Nr LX/580/2014 w sprawie nabycia na rzecz Miasta
Jasła prawa własności działki nr ewid. 1323/3 położonej w Jaśle, obręb Nr 22Brzyszczki II. W dniu 26 sierpnia br. zawarto akt notarialny Rep. A. Nr 4808/2014. 30

Spotkania i wydarzenia
Odbyłem 50 spotkao, m.in. z przedsiębiorcami,
dyrektorami szkół, przedstawicielami instytucji
i stowarzyszeo oraz 30 indywidualnych spotkao
z mieszkaocami Jasła.
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Spotkania i wydarzenia

30-31 sierpnia – w ostatni weekend sierpnia w Jaśle zorganizowano już po raz
dziewiąty Międzynarodowe Dni Wina. Na blisko 40 branżowych stoiskach
prezentowane było około 300 gatunków win polskich i zagranicznych. W obchodach
uczestniczyły zagraniczne delegacje z: Mako, Vranova nad Topl’ou, Truskawca oraz
zespoły folklorystyczne sześciu miast partnerskich (Hodonin, Trebisov, Vranov,
Sarospatak, Humenne, Bardejov).
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Spotkania i wydarzenia

30 sierpnia – w Galerii artystycznej MalGaleria w Jaśle, odbył
się wernisaż wystawy malarstwa Majki Zuzaoskiej
i Renaty Szurygi. W wernisażu wziął udział zastępca
burmistrza Leszek Znamirowski.
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Spotkania i wydarzenia

2-3 września – Burmistrz Andrzej Czernecki był jednym z panelistów XXIV Forum
Ekonomicznego, które odbyło się w Krynicy-Zdroju w pierwszych dniach września
(2-4 września). Burmistrz uczestniczył w panelu dyskusyjnym „OZE a rozwój
lokalnych gospodarek” w ramach segmentu Forum Regionów – Środowisko.
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Spotkania i wydarzenia

5 września – Jasielskie Narodowe Czytanie. Fragmenty Ogniem i mieczem, Potopu
i Pana Wołodyjowskiego czytali m.in. Burmistrz Miasta Jasła, Starosta Jasielski, przewodniczący
Rady Powiatu w Jaśle, przewodnicząca Rady Miasta Jasła, radni miejscy oraz młodzież szkół
gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Młodzież uczestniczyła w konkursie „rozpoznaj
bohaterów Trylogii” oraz brała udział we wspólnym tworzeniu postaci Kmicica. Uczniowie
Liceum Ogólnokształcącego w Kołaczycach w strojach z epoki zataoczyli dwa taoce narodowe:
poloneza i mazura. Jaślanie w specjalnej fotobudce „Narodowe czytanie – Sienkiewicz w Jaśle!”
robili sobie pamiątkowe fotografie z Basieoką i Zagłobą. Osobom, które przyniosły ze sobą
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egzemplarze Trylogii opieczętowano książki stemplem okolicznościowym.

Spotkania i wydarzenia

5 września - 62 uczniów szkół podstawowych i gimnazjów jasielskich
otrzymało stypendia Burmistrza Miasta Jasła za rok szkolny 2013/2014.
45 uczniów otrzymało stypendium za wyniki w nauce, a 17 za osiągnięcia
jednokierunkowe. Stypendia są nagrodą pieniężną i wynoszą dla ucznia szkoły
podstawowej 700 zł, a dla ucznia gimnazjum 1200 zł. W tym roku na stypendia
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Miasto przeznaczyło ponad 62 tys. zł.

Spotkania i wydarzenia

5-7 września – delegacja samorządu jasielskiego w składzie: sekretarz miasta Paweł
Rzooca, kierownik Wydziału Strategii i Rozwoju Miasta Roman Marek oraz
właścicielka jasielskiego Biura Podróży Wakacje.pl, (przygotowanie oferty
turystycznej) wzięła udział w Międzynarodowym Festiwalu Cebulowym w Makó.
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Spotkania i wydarzenia

7 września – wspólnie z jasielskim Stowarzyszeniem Miłośników Tenisa
zorganizowano Mistrzostwa Jasła w Tenisie Ziemnym w kategorii mikst i singiel
mężczyzn. W zawodach uczestniczyło ponad 60 osób.
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Spotkania i wydarzenia

13 września – kilkuset jaślan ustawiło się do wspólnego zdjęcia przedstawiającego
herb Jasła. Zdjęcie zostało wykonane w 70. rocznicę wysiedlenia i zniszczenia Jasła
i ma byd symbolem, że miasto potrafiło odrodzid się po tych trudnych chwilach.
Wcześniej jaślanie mogli uczestniczyd w niezwykłym widowisku obrazującym dni
wysiedlenia. Przedsięwzięcie odbyło się przy współudziale Podkarpackiego
Towarzystwa Konnego - Szwadronu Podkarpacie w barwach 20. PU im. Króla Jana III
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Sobieskiego.

Spotkania i wydarzenia

13-14 września – miasto Jasło po raz trzeci uczestniczyło w międzynarodowej imprezie
targowo-konferencyjnej "Alpejsko-Karpackie Forum Współpracy", która odbyła się
w Rzeszowie. Tegoroczna edycja targów odbywała się pod hasłem „Karpaty – pomiędzy
mistyką a inteligentnym rozwojem" i poświęcona była inauguracji Marki Karpackiej
„CARPATHIA”, innowacyjnej terytorialnej marki Karpat. Promocja Jasła przygotowana została
w oparciu o nową strategię wizerunkową Jasło winne klimaty. Na stanowisku pod egidą
Miasta, Jasielskie Stowarzyszenie Winiarzy „Vinum pro cultura” prezentowało osiągnięcia
w klimacie winnym.
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Spotkania i wydarzenia

15 września – wernisaż wystawy i 70 rocznica wysiedlenia i zniszczenia
Jasła. Wystawa czynna będzie do kooca października 2014 r.
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Spotkania i wydarzenia

16 września – utworzenie Jasielskiego Centrum Coworkingowego o zasięgu subregionalnym było
głównym tematem spotkania burmistrza Czerneckiego, z Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem,
ministrem pracy i polityki społecznej.
Jasielskie Centrum Coworkingowe, którego głównym celem będzie zwiększenie innowacyjności
i kreatywności, zwłaszcza wśród osób młodych zamieszkujących Jasło i subregion jasielski, ma służyd także
poprawie dynamiki zakładania nowych mikroprzedsiębiorstw, szczególnie w zakresie technologii
informatycznych, usług internetowych, działalności projektowej oraz innych usług doradczych
i specjalistycznych świadczonych na dystans, ma byd także wsparciem do budowy powiązao
kooperacyjnych pomiędzy lokalnymi mikroprzedsiębiorstwami.
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Spotkania i wydarzenia

17 września – burmistrz Czernecki, przedstawiciele Miejskiego Przedsiębiorstwa
Gospodarki Komunalnej w Jaśle, Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Podkarpackiego w Rzeszowie oraz przedstawiciel Urzędu Ochrony Konkurencji
i Konsumenta uczestniczyli w spotkaniu z Komisją Europejską w Brukseli w sprawie
dofinansowania dla projektu „Odbudowa urządzeo ciepłowniczych w Jaśle”.
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Spotkania i wydarzenia

17 września – 75. rocznica napaści
Związku Sowieckiego na Polskę
- obchody Dnia Sybiraka.
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Spotkania i wydarzenia

19 września – uroczyste otwarcie kina zainaugurował film pt. „Złodziejka książek”. Kino działa
w systemie weekendowym oraz w poniedziałki. W swojej ofercie Jasielski Dom Kultury stawia głównie na
nowości adresowane do odbiorcy w każdym wieku. Seanse filmowe w formacie 2D i 3D odbywają się
dwa razy dziennie przez trzy dni w tygodniu: soboty i niedziele oraz tzw. tanie poniedziałki.
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Spotkania i wydarzenia

22 września – podczas konferencji pod hasłem "Pijani kierowcy zabijają – powstrzymaj
pijanego kierowcę", która odbyła się w auli Zespołu Szkół Miejskich nr 3 w Jaśle, policjanci
otrzymali nowe urządzenie do badania stanu trzeźwości. W imieniu Burmistrza Miasta Jasła,
Sekretarz Miasta Paweł Rzooca przekazał alkomat AlcoBlow na ręce Zastępcy Komendanta
Powiatowego Policji w Jaśle mł. insp. Henryka Kmiecika. Otrzymany sprzęt, który trafi do
Wydziału Prewencji, niewątpliwie ułatwi funkcjonariuszom eliminowanie z dróg
nietrzeźwych kierowców. W konferencji wzięli udział dyrektorzy jasielskich szkół, pedagodzy
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szkolni oraz przedstawiciele szkół nauki jazdy.

Spotkania i wydarzenia

foto. Jakub Hap

23 września – na terenie województwa podkarpackiego odbyły się dwiczenia pk.
„Bieszczady 2014″, celem tych dwiczeo była integracja istniejących systemów
bezpieczeostwa ze szczególnym uwzględnieniem koordynacji działao służb, inspekcji
i straży, pododdziałów Sił Zbrojnych RP oraz operatorów obiektów infrastruktury
krytycznej. Miasto Jasło oraz Starostwo Powiatowe było gospodarzem pierwszego
dnia dwiczeo. W ramach kompleksowego dwiczenia, przeprowadzone zostało
IV Regionalne Forum Ochrony Infrastruktury Krytycznej, któremu przewodniczyła
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wojewoda podkarpacki Pani Małgorzata Chomycz-Śmigielska.

Spotkania i wydarzenia

24 września – Symphonica w JDK. Mocne dźwięki gitar współgrające z szlachetnym
brzmieniem orkiestry symfonicznej i śpiewem artystów, wykonujących
ponadczasowe rockowe i metalowe ballady złożyły się na koncert „Symphonica”.
Oczarowana koncertem publicznośd nagrodziła artystów kilkuminutową owacją na
stojąco. Koncert odbył się w ramach 70. rocznicy wysiedlenia i zniszczenia Jasła,
pod patronatem Burmistrza Miasta Jasła.
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Spotkania i wydarzenia

25 września – 19 uczniów z jasielskich szkół podstawowych i gimnazjów otrzymało
nagrody w ramach ogólnopolskiej Kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł 2014.
W ramach tegorocznej kampanii odbyło się pięd konkursów indywidualnych – dwa dla
uczniów szkół podstawowych i trzy dla gimnazjalistów.
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Spotkania i wydarzenia

26 września – w Jasielskim Domu Kultury odbył się Piknik Ekologiczny, promujący
proekologiczne postawy wśród mieszkaoców w szczególności z zakresu ochrony powietrza
i selektywnej zbiórki odpadów. W ramach pikniku odbyły się prezentacje artystyczne dzieci
i młodzieży z jasielskich przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów.
Podczas Pikniku została podsumowana akcja ekologiczna zbiórki zużytego sprzętu
elektrycznego oraz zużytych opon „Wymieo zużyty sprzęt i zużyte opony za sadzonki drzew
i krzewów”. W ramach akcji mieszkaocy, od 8 do 23 września oddali 3,7 tony zużytego sprzętu
elektrycznego i elektronicznego oraz 500 zużytych opon. Łącznie wydano 400 sadzonek.
Dodatkowo dzieci i młodzież z jasielskich przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów zebrała
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7,9 tony makulatury.

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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