Sprawozdanie z działalności
Burmistrza Miasta Jasła
w okresie międzysesyjnym
od 14 września do 19 października
2015 roku
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Zarządzenia Burmistrza
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Zarządzenia

Zarządzenie Nr IV/121/ 2015 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 21 września 2015 r. w sprawie:
zmiany budżetu Miasta Jasła na 2015 r. oraz zmiany planu finansowego zadao z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadao zleconych jednostkom samorządu terytorialnego
ustawami.
Zarządzenie Nr IV/122/2015 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 24 września 2015 r. w sprawie:
przekazania Dyrektorowi Przedszkola Miejskiego Nr 1 w Jaśle uprawnienia do zaciągania
zobowiązao z tytułu umów, których realizacja 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 IV/123/2015 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 24 września 2015 r. w sprawie:
przekazania Dyrektorowi Przedszkola Miejskiego Nr 2 w Jaśle uprawnienia do zaciągania
zobowiązao z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest
niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności
wykraczają poza rok budżetowy.
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Zarządzenia
Zarządzenie Nr IV/124/2015 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 24 września 2015 r. w sprawie:
przekazania Dyrektorowi Przedszkola Miejskiego Nr 3 w Jaśle uprawnienia do zaciągania
zobowiązao z tytułu umów, których realizacja 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 IV/125/2015 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 24 września 2015 r. w sprawie:
przekazania Dyrektorowi Przedszkola Miejskiego Nr 6 w Jaśle uprawnienia do zaciągania
zobowiązao z tytułu umów, których realizacja 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 IV/126/2015 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 24 września 2015 r. w sprawie:
przekazania Dyrektorowi Przedszkola Miejskiego Nr 9 w Jaśle uprawnienia do zaciągania
zobowiązao z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest
niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności
wykraczają poza rok budżetowy.
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Zarządzenia

Zarządzenie Nr IV/127/2015 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 24 września 2015 r. w sprawie:
przekazania Dyrektorowi Przedszkola Miejskiego Nr 10 w Jaśle uprawnienia do zaciągania
zobowiązao z tytułu umów, których realizacja 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 IV/128/2015 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 24 września 2015 r. w sprawie:
przekazania Dyrektorowi Przedszkola Miejskiego Nr 11 w Jaśle uprawnienia do zaciągania
zobowiązao z tytułu umów, których realizacja 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 IV/129/2015 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 24 września 2015 r. w sprawie:
przekazania Dyrektorowi Szkoły Podstawowej Nr 2 w Jaśle uprawnienia do zaciągania
zobowiązao z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest
niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności
wykraczają poza rok budżetowy.
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 Zarządzenie Nr IV/130/2015 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 24 września 2015 r. w sprawie:
przekazania Dyrektorowi Szkoły Podstawowej Nr 4 w Jaśle uprawnienia do zaciągania
zobowiązao z tytułu umów, których realizacja 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 IV/131/2015 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 24 września 2015 r. w sprawie:
przekazania Dyrektorowi Szkoły Podstawowej Nr 7 w Jaśle uprawnienia do zaciągania
zobowiązao z tytułu umów, których realizacja 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 IV/132/2015 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 24 września 2015 r. w sprawie:
przekazania Dyrektorowi Szkoły Podstawowej Nr 10 w Jaśle uprawnienia do zaciągania
zobowiązao z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest
niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności
wykraczają poza rok budżetowy.
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Zarządzenia

 Zarządzenie Nr IV/133/2015 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 24 września 2015 r. w sprawie:
przekazania Dyrektorowi Zespołu Szkół Miejskich Nr 1 w Jaśle uprawnienia do zaciągania
zobowiązao z tytułu umów, których realizacja 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 IV/134/2015 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 24 września 2015 r. w sprawie:
przekazania Dyrektorowi Zespołu Szkół Miejskich Nr 2 w Jaśle uprawnienia do zaciągania
zobowiązao z tytułu umów, których realizacja 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 IV/135/2015 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 24 września 2015 r. w sprawie:
przekazania Dyrektorowi Zespołu Szkół Miejskich Nr 3 w Jaśle uprawnienia do zaciągania
zobowiązao z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest
niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności
wykraczają poza rok budżetowy.
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Zarządzenia

 Zarządzenie Nr IV/136/2015 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 24 września 2015 r. w sprawie:
przekazania Dyrektorowi Zespołu Szkół Miejskich Nr 4 w Jaśle uprawnienia do zaciągania
zobowiązao z tytułu umów, których realizacja 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 IV/137/2015 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 24 września 2015 r. w sprawie:
przekazania Dyrektorowi Zespołu Szkół Miejskich Nr 5 w Jaśle uprawnienia do zaciągania
zobowiązao z tytułu umów, których realizacja 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 IV/138/2015 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 24 września 2015 r. w sprawie:
przekazania Dyrektorowi Gimnazjum Nr 1 w Jaśle uprawnienia do zaciągania zobowiązao z
tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do
zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok
budżetowy.
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Zarządzenia

 Zarządzenie Nr IV/139/2015 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 24 września 2015 r. w sprawie:
przekazania Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaśle uprawnienia do
zaciągania zobowiązao z tytułu umów, których realizacja 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 IV/140/2015 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 29 września 2015 r. w sprawie:
przyjęcia Regulaminu Kompleksu Rekreacyjno-Sportowego przy ul. Kwiatowej w Jaśle.
Zarządzenie Nr IV/141/2015 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 29 września 2015 r. w sprawie:
rozpatrzenia i wyboru ofert na realizacje zadania własnego Miasta Jasła w 2015 r. z zakresu
pomocy społecznej przez podmioty określone w art.25 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o
pomocy społecznej, tj. Udzielenie schronienia osobom tego pozbawionym, w postaci
przyznania tymczasowego miejsca noclegowego w noclegowniach, schroniskach, domach dla
bezdomnych i innych miejscach do tego przeznaczonych.
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Zarządzenia

 Zarządzenie Nr IV/142/2015 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 30 września 2015 r. w sprawie:
zmiany budżetu Miasta Jasła na 2015 r. oraz zmiany planu finansowego zadao z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadao zleconych jednostkom samorządu terytorialnego
ustawami.
Zarządzenie Nr IV/143/2015 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 2 października 2015 r. w sprawie:
powołania koordynatora gminnego w Mieście Jaśle.
Zarządzenie Nr IV/144/2015 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 2 października 2015 r. w sprawie:
powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych.
Zarządzenie Nr IV/145/2015 Burmistrza Miasta w Jaśle z dnia 5 października 2015 r. w
sprawie: powołania obwodowych komisji wyborczych.
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Zarządzenia
 Zarządzenie Nr 50/2015 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 17 września 2015 w sprawie:

powołania Zespołu Zadaniowego ds. realizacji i rozliczania projektu edukacyjnego pn.:
„Jasielska Liga Naukowa z LOTOSEM” realizowanego przez Urząd Miasta w Jaśle w
formie zajęd poza lekcyjnych w przedszkolach i szkołach we współpracy z grupą LOTOS
jako partnerem strategicznym.
Zarządzenie Nr 51/2015 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 18 września 2015 r.
w sprawie: inwentaryzacji sprzętu OC.

Zarządzenie Nr 52/2015 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 24 września 2015 r. w
sprawie: powołania komisji przetargowej do oceny spełniania przez wykonawców
warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie
przetargu nieograniczonego na „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z
terenu Miasta Jasła w 2016 r.” oraz do badania i oceny ofert.
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Zarządzenia
 Zarządzenie Nr 53/2015 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 28 września 2015 r.

w sprawie: powołania komisji konkursowej w celu zaopiniowania złożonych ofert na
realizację zadania własnego gminy z zakresu pomocy społecznej, które może byd
dofinansowane w formie dotacji z budżetu miasta Jasła w 2015 roku.
Zarządzenie Nr 54/2015 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 2 października 2015 r.
w sprawie: powołania komisji przetargowej.
Zarządzenie Nr 55/2015 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 8 października 2015 r.
w sprawie: powołania komisji do wyboru najkorzystniejszej oferty cenowej
w zamówieniu nie przekraczającym 30.000 euro.
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Zadania realizowane
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Zadania realizowane
SPORT
 Po raz drugi w okresie od 19 września do 4 października br. wspólnie
z jasielskim Stowarzyszeniem Miłośników Tenisa Ziemnego zorganizowano
Mistrzostwa Jasła w Tenisie Ziemnym w kategorii open kobiet, open mężczyzn
i 45+ mężczyzn. W zawodach uczestniczyło 48 zawodników m.in. z Krosna,
Chrzanowa, Jarosławia, Nowego Sącza, Gorlic, Krakowa i Sanoka. Miasto Jasło
ufundowało nagrody i pokryło koszty organizacji Turnieju w łącznej kwocie
1500 zł.
 Miasto Jasło było współorganizatorem uczestnictwa zawodników Jasielskiego
Klubu Kyokushin Karate w Mistrzostwach Świata Seniorów Karate, organizowanych
w dniach 1-5 października 2015 r. w Chabarowsku (Rosja). Najlepszy wynik na
mistrzostwach uzyskał Dawid Nguyen Qang, którego sklasyfikowano w przedziale
4-8 miejsca. Ze środków Miasta zakupiono bilety lotnicze za kwotę 1990 zł.
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Inwestycje i remonty
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Inwestycje i remonty

 Zakooczono odbudowę uszkodzonego fragmentu kamiennego muru oporowego
przy ul. Wałowej w Jaśle. Koszt robót 82 707,36 zł. Miasto Jasło pokrywa 50%
kwoty, Bank Spółdzielczy pozostałe 50%. Wykonawca WOD-BUD Śleziak Sp. j.
 Zawarto umowę na remont wiat przystankowych przy ul. Krakowskiej na kwotę
19 274,10 zł. Wykonawca P.P. H.U Jasbud s.c. Termin wykonania 20 listopada br.
 Zawarto umowę na wykonanie przebudowy linii napowietrznej na kablową dla
oświetlenia ulicznego wraz z przyłączem elektrycznym do budynku gospodarczego
przy starym cmentarzu w Jaśle. Wykonawca: Krzysztof Szczyrba, Usługowy Zakład
Elekro – Instalatorski. Koszt zadania; 19 913,70 zł. Termin wykonania 15 grudnia br.
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 Zawarto umowę na wykonanie projektu przyłącza kanalizacji wód opadowych do
kolektora burzowego ul. Sobniowskiej na kwotę 2 000,00 zł. Wykonawca:
Projektowanie i nadzór sieci i instalacji sanitarnych Andrzej Walczyk. Termin
wykonania 15.10.2015 r.

 Zawarto umowę na wykonanie projektu budowy odcinka drogi 5KDZ w strefie
przemysłowej Warzyce między ul. Produkcyjną a KDZ 3 na kwotę 98 400 zł.
Wykonawca „Cursus Projekt Marcin Ludwig”.
 Wykonano nawierzchnie asfaltowe na ulicach wg poniższego wykazu:
- ul. Podzamcze za kwotę 54 429,96 zł. Wykonawca: FHU G. Ligęzka,

- boczna od ul. Basztowej za kwotę 17 664,03 zł, Wykonawca: Przedsiębiorstwo
Robót Drogowo- Mostowych Sp. zo.o. w Jaśle,
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- boczna 17-go Stycznia za kwotę 31 853,93 zł. Wykonawca: PRDM w Jaśle,
-ul. Naftowa za kwotę 30 033,52 zł. Wykonawca: PRDM w Jaśle,
-ul. boczna ul. św. Jana z Dukli za kwotę 7 500,00 zł. Wykonawca: FHU G. Ligęzka
-ul. Prusa za kwotę 21 616,02 zł. Wykonawca: PRDM w Jaśle,
-ul. Konarskiego za kwotę 31 259,83. Wykonawca: PRDM w Jaśle,
- uzupełnienie nawierzchni na ul. Rolniczej za kwotę 46 746,00 zł. Wykonawca: FHU
G.Ligęzka,

- wymiana płyt betonowych na asfalt- boczna ul. Starowiejskiej za kwotę 33 839,34 zł.
Wykonawca: PRDM w Jaśle.
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- ul. Starowiejska (dwa odcinki: 45 337,80 zł. - jeden odcinek, 33 934,93 zł.- drugi
odcinek) Wykonawca: PRDM w Jaśle.
-boczna ul. Podzamcze za kwotę 18 834,60 zł. Wykonawca: PRDM w Jaśle,

- boczna ul. Rafineryjna (przy bloku nr 11) za kwotę 19 371,27 zł. Wykonawca:
PRDM w Jaśle,
-ul. Kaczorowy za kwotę 32 072,25 zł. Wykonawca: PRDM w Jaśle,
-boczna ul. Lwowska za kwotę 27 826,29 zł. Wykonawca: PRDM w Jaśle,
-boczna ul. Krasioskiego za kwotę 24 839,85 zł. Wykonawca: PRDM w Jaśle,
-boczna ul. Lenartowicza za kwotę 28 802,91 zł. Wykonawca: PRDM w Jaśle.
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 Wykonana zostanie nawierzchnia asfaltowa na ul. bocznej od ul. Mickiewicza
(do szkoły na osiedlu Gamrat) za kwotę 49 593,60 zł. Termin do 31 października br.
wykonawca: PRDM w Jaśle.
 Wykonano remont chodnika przy ul. Ujejskiego za kwotę
Wykonawca: ZPHU „Romax” Robert Pastwa,.

35 925,38 zł.

 Zawarto umowę na remont chodnika przy ul. Jagiełły na kwotę 31 925,38 zł.
Termin wykonania 30 listopada br. Wykonawca: ZPHU „Romax” Robert Pastwa,
 Zawarto umowę na remont nawierzchni asfaltowej na ul. Ujejskiego za kwotę
467 746,15 zł. Termin wykonania 30 października br. Wykonawca: PRDM w Jaśle.
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 Dobiega kooca remont schodów terenowych na ul. Stromej za kwotę 146 999,77 zł.
Wykonawca: ZPHU „Romax” Robert Pastwa.
 Prace pielęgnacyjne terenów zielonych – koszenie traw, przycinanie żywopłotów na
działkach nie objętych kompleksowym utrzymaniem przez firmy zewnętrzne.
 Bieżące utrzymanie placów zabaw oraz
posiadają obrzeży lub krawężników.

koszenie poboczy

ulic, które nie

 Utrzymanie rowów melioracyjnych będących w zarządzie Miasta Jasła.
Wydano 25 decyzji administracyjnych na zajęcie pasa drogowego, lokalizacje
zjazdów oraz na wykonanie urządzeo obcych w pasach drogowych dróg miejskich.
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Spotkania i wydarzenia
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Spotkania i wydarzenia

15 września - IV Posiedzenie Rady Seniorów
16 września - Rzeszów, Urząd Marszałkowski- udział w pracach grupy roboczej
ds. Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich
17 września - uroczystości związane z obchodami Dnia Sybiraka

17 września - Rzeszów, Urząd Marszałkowski, posiedzenie Zarządu PSST
18 września - Jedlicze, Konwent Wójtów i Burmistrzów ws. problematyki
występowania i możliwości niszczenia barszczu Sosnowskiego
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Spotkania i wydarzenia

18 września - ZSM Nr 3, uroczysty apel pamięci pod obeliskiem katyoskim
19- 20 września - II Otwarte Mistrzostwa Jasła w Tenisie, wręczenie nagród
22 września - Krosno, WFOŚiGW podpisanie umowy na zakup nowych ubrao
strażackich i rękawic specjalnych dla jednostek OSP z terenu miasta Jasła
23 września - Krosno, obchody Dnia Służby Celnej
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Spotkania i wydarzenia

22 września - na jasielskim rynku pojawił się autobus energetyczny. Autobus jest mobilnym
centrum informacyjno-edukacyjnym, które zostało wyposażone w modele, makiety, tablice
prezentujące najnowocześniejsze rozwiązania w zakresie efektywności energetycznej.
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Spotkania i wydarzenia

25 września - 8 uczniów z jasielskich szkół podstawowych i gimnazjów otrzymało
nagrody w ramach ogólnopolskiej Kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł 2015.
Laureatom gratulowała Elwira Musiałowicz-Czech, zastępca burmistrza Jasła.
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26 września – Jubileusz 25-lecia 139. Drużyny Harcerskiej „Lisy” im. płk. Leopolda
Lisa - Kuli działająca przy jasielskim Gimnazjum nr 2 funkcjonuje od 13 września 1990
roku. Jej założycielem jest harcmistrz Wiesław Hap
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Spotkania i wydarzenia
25 września - Bydgoszcz, Zarząd Związku Miast Polskich
27 września - Łupków, uroczyste podsumowanie akcji kochamkolej.pl
27 września - obchody Dnia Seniora w Żółkowie
28 września - Kraków, podpisanie aneksu do umowy o dofinansowanie JDK
29 września - Rzeszów, posiedzenie Prezydium PSST
30 września - VI Sesja Młodzieżowej Rady Miejskiej Jasła
30 września - Młodzieżowa Rada Powiatu
2 października - Rzeszów, uroczystości związane z obchodami 15-lecia PSST
3 października - XIV Spartakiada Osób Niepełnosprawnych
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Spotkania i wydarzenia

5 października - rozpoczęcie spotkao konsultacyjnych Burmistrza Miasta Jasła
z mieszkaocami poszczególnych osiedli
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Spotkania i wydarzenia
5 października - Roksana Węgiel,
wokalistka Jasielskiego Domu Kultury,
prowadzona przez panią Ewę
Grzebieo, instruktor muzyki w
Jasielskim Domu Kultury gościła u
burmistrza Jasła Ryszarda Pabiana.
Roksana wygrała VII Światowy
Festiwal - Karnawał Młodzieży
„Orfeusz w Italii”
6 października - obchody Międzynarodowego Dnia Białej Laski
7 października - spotkanie z prezesem Pektowinu w sprawie przebudowy układu
komunikacyjnego w sąsiedztwie zakładu
31

Spotkania i wydarzenia

7 października - Jaślanin, Mieczysław Żygłowicz jest jedną z ośmiu osób z terenu
Podkarpacia, która otrzymała w tym roku okolicznościowy medal „Obroocy
Ojczyzny 1939-1945”. Medal, przyznawany przez Urząd do Spraw Kombatantów
i Osób Represjonowanych, wręczyła Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego
Maria Kurowska, w towarzystwie Ryszarda Pabiana, Burmistrza Miasta Jasła.
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8 października - II Piknik Ekologiczny. Największą atrakcją pikniku były sadzonki
drzewek, które Miasto z okazji Jubileuszu 650-lecia nadania Jasłu praw miejskich
rozdało mieszkaocom. 650 drzewek trafiło do jaślan, którzy przynieśli ze sobą co
najmniej 10 plastikowych nakrętek. W ramach pikniku odbyły się również
rozstrzygnięcia trzech konkursów: na zbiórkę nakrętek, na zbiórkę makulatury i na
„Najpiękniejszy balkon 2015”. Zebrano 6010 kg makulatury i 900 kg zakrętek.
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Spotkania i wydarzenia
8 października - Rzeszów Urząd Marszałkowski, uroczyste wręczenie nagród
laureatom konkursu Budowa Roku Podkarpacia 2014
8 października - Inauguracja Roku Akademickiego UTW

8 października - Świlcza, udział w uroczystości Dnia Jedności Niemiec
10 października - Inauguracja Roku Akademickiego - Podkarpacka Szkoła Wyższa

10 października - Inauguracja Roku Akademickiego - Akademia Humanistyczno –
Ekonomiczna
13 października- spotkanie z prezesami firmy Nowy Styl i Gamrat
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Spotkania i wydarzenia

13 października - w przededniu Dnia Edukacji Narodowej, piętnastu
nauczycieli szkół i przedszkoli, których organem prowadzącym jest Miasto
Jasło, odebrało nagrody Burmistrza Miasta Jasła.
35

Spotkania i wydarzenia

14-16 października – Bruksela, podpisanie Porozumienia między burmistrzami.
Porozumienie to ruch europejski skupiający władze lokalne i regionalne, które
dobrowolnie włączają się w działania na rzecz zwiększenia efektywności
energetycznej i wykorzystywania odnawialnych źródeł energii na podlegających im
obszarach. Celem sygnatariuszy Porozumienia jest zmniejszenie emisji CO2 o 20%
36
do 2020 roku.

Spotkania i wydarzenia

14 października - seminarium karate kyokushin z Shihan Kenji Fujiwara
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15 października - na hali MOSiR odbył się Międzyszkolny Turniej Piłki Nożnej
chłopców z rocznika 2003 i młodsi z okazji 650-lecia praw miejskich Miasta
Jasła. Organizatorem turnieju byli Międzyszkolny Klub Sportowy „GAMRACIK”
przy SP11 w Jaśle oraz Szkoła Podstawowa Nr 11 w Jaśle.
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17 października - uroczyste rozpoczęcie nowego roku akademickiego na Jasielskim
Uniwersytecie Dziecięcym.
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17 października- 30-lecie działalności Firmy Centrum, Nowy Sącz
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17-18 października - XXIV Podkarpacka Wystawa Psów Rasowych
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18 października - uroczystości związane z obchodami 35-lecia
Jasielskiej Solidarności

powstania
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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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