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Obchody 80. rocznicy wybuchu II Wojny Światowej w gminie Jasło
Uroczystości upamiętniające obchody 80. rocznicy
wybuchu II Wojny Światowej odbyły się 1 września na
terenie Jasła i na Cmentarzu Ofiar Terroru Hitlerowskiego w
Warzycach (Lasek). W lesie warzyckim rozpoczęły się mszą
św., której przewodniczył ks. Mieczysław Gniady w
koncelebrze ks. Proboszcza Parafii Warzyce Mieczysława
Piróga i ks. Stanisława Czenczka. W uroczystościach udział
wzięli: Alicja Zając senator RP, Bogdan Rzońca poseł do
Parlamentu Europejskiego, Maria Kurowska członek
Zarządu Województwa Podkarpackiego, starosta jasielski
Adam Pawluś, wicestarosta jasielski Stanisław Pankiewicz,
burmistrz miasta Jasła Ryszard Pabian, wójt gminy Jasło
Wojciech Piękoś, radni rady gminy Jasło, przedstawiciele
służb mundurowych, instytucji i szkół, harcerze, strażacy,
żołnierze z 3 Podkarpackiej Brygady Obrony Terytorialnej i
rodziny ofiar.

- „Od wielu lat spotykamy się tutaj na cmentarzu w
Warzycach, który jest niemym świadkiem tamtych lat. W
latach 1940 - 1944 zginęło w tym miejscu ok. 5 tysięcy
osób - Polaków i Żydów, mieszkańców naszego powiatu,
ale również powiatów okolicznych. Trudno w kilku
słowach opowiedzieć o dramatach, które rozegrały się w
tym czasie, o tragediach, które dotknęły tysiące rodzin, o
przerwanych życiorysach. Szanowni Państwo,
niezależnie od lat, które upłynęły od wojny, winniśmy
pamiętać o wszystkich ofiarach tamtych
dni” - tymi słowami Wójt Gminy Jasło
podkreślił, jak ważna jest pamięć o ludziach
i wydarzeniach II Wojny Światowej.
Przemówienie okolicznościowe przedstawił
starosta jasielski.
Odczytano list od wojewody
podkarpackiego Ewy Leniart, przekazujący
wyrazy uznania za przybliżanie
społeczeństwu historii „Polski walczącej”.
Następnie harcmistrz Jacek Smolik z I
szczepu „Orląt” im. Janka Bytnara odczytał
apel pamięci. Złożono kwiaty pod
pomnikiem pomordowanych i zapalono
znicze.
Ponadto, w ramach obchodów 80.
rocznicy wybuchu II Wojny Światowej
organizowanych przez gminę Jasło przy
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współudziale ze Starostwem Powiatowym w Jaśle i
Miastem Jasłem, w dniu 9 września br. w Szkole
Podstawowej w Trzcinicy odbyły się uroczystości
upamiętniające to wydarzenie. W przygotowanym przez
młodzież szkolną apelu przypomniana została postać
strzelca Kazimierza Mazurczaka, który w pierwszych
dniach II Wojny Światowej zasłużył się obroną mostu na
rzece Ropie w Trzcinicy.

Głównym organizatorem obchodów 80. rocznicy
wybuchu II Wojny Światowej była Gmina Jasło i Gminny
Ośrodek Kultury w Jaśle, a współorganizatorami Miasto
Jasło i Powiat Jasielski. Oprawę uroczystości uświetnili:
Chór Laurenti z Warzyc i Orkiestra Dęta działająca przy
GOK w Jaśle.
red
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Od 50 lat razem...
28 września 2019 r. w Domu Ludowym w
Warzycach odbyła się uroczystość Jubileuszu 50-lecia
pożycia małżeńskiego. Oprócz dostojnych Jubilatów
wzięli w niej udział: Wójt Gminy Jasło Wojciech
Piękoś, radni: Piotr Wilk i Mariusz Augustynek,
dyrekcja Gminnego Ośrodka Kultury Joanna DućAcela i Małgorzata Jakubowska, kapela „Jaślanie” i
pracownicy Urzędu Gminy Jasło.
Zgromadzonych powitała kierownik Urzędu Stanu
Cywilnego Anna Witalis, składając wszystkim parom
małżeńskim wyrazy uznania i szacunku za dochowanie
przysięgi małżeńskiej i długoletnie w niej trwanie.

Medalami „Za długoletnie pożycie
małżeńskie” uhonorowani zostali:

Wójt Gminy Jasło Wojciech Piękoś, zwracając się
do Jubilatów stwierdził, że bezsprzecznie wielką
wartością jest rodzina, w której doświadczenie
starszych i przykład ich życia są bezcennym wzorem
dla młodych pokoleń. Dekorując dostojnych gości
medalami przyznanymi przez Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudę podkreślił, że
Złote Gody są jubileuszem niezwykłym, a odznaczenia
- uhonorowaniem niezwykłych ludzi, którzy potrafili
przeżyć razem ponad pół wieku.
Po oficjalnej części uroczystości i
wręczeniu kwiatów oraz upominków,
odśpiewano tradycyjne „Sto lat”,
wznosząc toast symboliczną lampką
szampana. Po czym zaproszono
wszystkich na skromny poczęstunek,
który umilała swoimi piosenkami kapela
„Jaślanie”.

Stanisława i Marian Buczyńscy, Maria i Tadeusz
Dubielowie, Katarzyna i Stanisław Dziedzicowie,
Helena i Mieczysław Gajeccy, Maria i Edward
Gierutowie, Helena i Kazimierz Gomułkowie, Anna
i Jan Jaraczowie, Helena i Ryszard Jareccy, Maria i
Jan Kruczakowie, Joanna i Stanisław Majewscy,
Janina i Roman Myśliwcowie, Czesława i
Kazimierz Olbrotowie, Zofia i Tadeusz
Pancarowiczowie, Janina i Józef Porębscy,
Fryderyka i Stanisław Porębscy, Czesława i
Bolesław Potrawscy, Zofia i Stanisław Stecowie,
Janina i Jan Syzdkowie, Maria i Franciszek
Tusińscy, Irena i Stanisław Tutajowie, Janina i Józef
Urbanowie, Helena i Adam Wietechowie, Marianna
i Emilian Wietechowie, Maria i Władysław
Wojdyłowie, Wiesława i Janusz Wyderkowie,
Ewelina i Józef Wójtowiczowie, Stanisława i Jan
Ziomkowie.
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Dożynki Gminne połączone z obchodami 700 - lecia Jareniówki - Łęgorza
Dożynki Gminne odbyły się 17 sierpnia w Jareniówce, a
ich Starostami byli Pani Barbara Radowiecka i Pan
Kazimierz Dziedzic. Rozpoczęły się Mszą św. w kościele
p.w. Matki Bożej Częstochowskiej w Jaśle, której
przewodniczył ks. Piotr Steczkowski kanclerz Kurii
Diecezjalnej w Rzeszowie w koncelebrze ks. prałata
Czesława Szewczyka i ks. kanonika Eugeniusza Królika.

Henryk Rak wraz z radnymi, sekretarz miasta Jasła Paweł
Rzońca, radni rady gminy Jasło, sołtysi gminy Jasło, prezes
Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych oraz
prezes Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego. W
dalszej części odbyło się wspólne dzielenie chleba
przygotowanego przez delegacje z poszczególnych
miejscowości.
Na scenie zaprezentowali się: Kapela Ludowa
Trzcinicoki, Orkiestra Dęta działająca przy Gminnym
Ośrodku Kultury w Jaśle z/s w Brzyściu, dzieci ze Szkoły
Podstawowej w Jareniówce. Rozstrzygnięto i wręczono
nagrody w konkursie na „Najładniejszy ogród w gminie
Jasło”. Gwiazdami wieczoru byli: zespół M-JAY oraz TOP
GIRLS. Na zakończenie odbyła się dyskoteka z Trendy
Radio oraz pokaz sztucznych ogni. Dożynki prowadził
Adam Berkowicz.

700 lat Jareniówki - Łęgorza

Barwny korowód dożynkowy wraz z Kapelą Trzcinicoki
udał się na plac dożynkowy obok Domu Ludowego w
Jareniówce. Podczas dożynek zaprezentowało się 18
delegacji wieńcowych niemal ze wszystkich sołectw gminy
Jasło. Z wieńcami obecni byli m.in.: podopieczni z
Dziennego Domu Pomocy Społecznej w Osobnicy, panie ze
Stowarzyszenia Rozwoju Kultury Ludowej Ziemi Jasielskiej
ze Trzcinicy, a także panie z Koła Gospodyń „Sobniowianki”
oraz grupa młodzieży z Niepli.
- „Dożynki to jeden z najpiękniejszych dni w roku
każdego rolnika. To święto plonów, radości i odpoczynku po
ciężkiej pracy. Tradycyjnie w sierpniu podczas obrzędów
dożynkowych chcemy Wam rolnikom mieszkańcom wsi
podziękować za trud włożony w zbiór plonów, którymi
obrodziła ziemia. W tym dniu wszyscy z szacunkiem i
uznaniem myślimy o Waszej pracy” - tymi słowami Wójt
Gminy Jasło Wojciech Piękoś dokonał otwarcia.
Dożynki swą obecnością zaszczycili: senator RP Alicja
Zając, starosta jasielski Adam Pawluś z wicestarostą
Stanisławem Pankiewiczem i członkami zarządu powiatu
G r z e g o r z e m P e r s e m i Ry s z a r d e m L i s o w s k i m ,
przewodniczący Rady Powiatu Jasielskiego Robert Snoch
wraz z radnymi, przewodniczący Rady Miejskiej Jasła

W gminie Jasło świętowano nie tylko dożynki, ale także
700-lecie wsi Jareniówka i przysiółka Łęgorz. Odbyło się
oficjalne odsłonięcie pamiątkowej tablicy i obelisku,
ufundowanych przez państwa Renatę i Kazimierza
Dziedziców. W ceremoniale odsłonięcia wzięła udział
młodzież ze SP w Jareniówce, sołtys wsi, fundatorzy,
przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego Obchodów
Jubileuszu pani Agata Wachel, Wójt Gminy Jasło, ks.
kanonik Gerard Stanula.

Poświęcenia dokonał ks. Piotr Steczkowski kanclerz z
Kurii Diecezjalnej w Rzeszowie. Na tablicy widnieje
przesłanie Papieża Jana Pawła II: „Pozostańcie wierni
doświadczeniu pokoleń, które żyły na tej ziemi z Bogiem w
sercu i modlitwą na ustach (…) Zachowujcie jak skarb
największy to, co było źródłem duchowej siły naszych
ojców.” Na znak uczczenia tego wydarzenia, w pobliżu
obelisku delegacja z Jareniówki posadziła czerwony dąb.
Nie zabrakło również przedstawienia historii wsi oraz tortu
jubileuszowego.
Organizatorami Dożynek Gminnych 2019 i obchodów
700-lecia miejscowości Jareniówka i przysiółka Łęgorz
byli: Gmina Jasło, Gminny Ośrodek Kultury w Jaśle z/s w
Brzyściu, Społeczny Komitet Organizacyjny Obchodów
Jubileuszu.
red
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Międzynarodowe ćwiczenia “Powódź 2019”
W dniu 6 września 2019 r. Wójt Gminy Jasło Wojciech Piękoś oraz
Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP Zarząd O/Gminnego w Jaśle
zorganizował międzynarodowe ćwiczenia „Powódź 2019” z udziałem
strażaków ze Słowacji. Ćwiczenia odbyły się pod patronatem Starosty
Jasielskiego Adama Pawlusia. Z ramienia Zarządu O/Gminnego
koordynatorem ćwiczeń był Jerzy Urbanik Wiceprezes Zarządu
O/Gminnego i zarazem Prezes OSP Trzcinicy, a kierownikiem ćwiczeń był
Mateusz Błasik Komendant Gminny OSP.
Ćwiczenia przeprowadzone zostały na wałach przeciwpowodziowych w
okolicy „kładki na Gądkach” (ul. F. Chopina w Jaśle). Celem ćwiczeń było
zaprezentowanie sposobu zabezpieczenia wałów przeciwpowodziowych
przez ochotnicze straże ze Słowacji z Bardejowa oraz doskonalenie
rozwiązań stosowanych przez jednostki OSP z powiatu jasielskiego.
W ćwiczeniach brało udział 8 jednostek OSP z terenu Gminy Jasło: z Trzcinicy, Osobnicy, Warzyc, Żółkowa, Bierówki,
Szebni, Niepli, Chrząstówki i Zimnej Wody, 3 jednostki z terenu Miasta Jasła tj.: OSP Jasło-Niegłowice, OSP Jasło-Żółków,
OSP Hankówka, jedna jednostka z Gminy Skołyszyn-OSP Skołyszyn oraz 8 jednostek ze Słowacji z okręgu Bardejów. W
sumie w ćwiczeniach uczestniczyło 115 strażaków, w tym 51 z jednostek z terenu Gminy Jasło, 22 z terenu Miasta Jasła, 6 z
Gminy Skołyszyn i 36 ze Słowacji.
Obserwatorami ćwiczeń byli min.: bryg. Andrzej Marczenia Z-ca Komendanta Wojewódzkiego PSP, st. bryg. Marek
Górniak Komendant Powiatowy PSP, dh. Stanisław Święch Prezes Zarządu Powiatowego ZOSP RP w Jaśle, Tadeusz Walczyk
Naczelnik Wydziału ds. Koordynacji Działań Powiatowych Służb Inspekcji i Straży, Wojciech Jagielski Naczelnik Wydziału
Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Mieście Jasło, Kazimierz Wiśniowski Komendant Straży Miejskiej w Jaśle,
Mirosław Władyka Dyrektor Zakładu Karnego Jaśle, przedstawiciele Komendy Powiatowej Policji w Jaśle, przedstawiciele
Wojskowej Komendy Uzupełnień w Jaśle, członkowie Zarządu Powiatu Jasielskiego, Radni Gminy Jasło oraz Prezesi
wszystkich jednostek OSP.
Delegację ze Słowacji reprezentowali Pavol Celuch Prezydent Ochotniczych Straży Pożarnych ze Słowacji oraz mjr. Ing.
Milan Duśenka Komendant Państwowej Straży Pożarnej Bardejów.
Ćwiczenia odbyły się przy pięknej pogodzie, a założenia taktyczne i cele ćwiczeń zostały wykonane w całości.

Przekazanie sprzętu strażackiego dla OSP Osobnica i Warzyce
Jednostki OSP Osobnica i Warzyce otrzymały sprzęt strażacki od Ministerstwa
Sprawiedliwości przekazany przez Wójta Gminy Jasło Wojciecha Piękosia, w dniu
12 września 2019 r.
Został on zakupiony w ramach realizacji zadań z Funduszu Pomocy
Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej Funduszu Sprawiedliwości.
Gmina Jasło pozyskane środki pieniężne w kwocie 7 200 zł przeznaczyła na
nabycie wyposażenia i sprzętu ratownictwa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w
Osobnicy w postaci detektora wielogazowego o wartości 3 030 zł i Ochotniczej
Straży Pożarnej w Warzycach na przenośny maszt oświetleniowy o wartości 4 242
zł.
Warunkiem udzielenia dotacji z Ministerstwa Sprawiedliwości było
zabezpieczenie wkładu własnego gminy w wysokości 1% kosztów zakupu sprzętu. Pozyskany sprzęt wpłynie na
bezpieczeństwo strażaków uczestniczących w akcji, jak i mieszkańców gminy.
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XVI Międzynarodowy Festiwal Folkloru Karpat Trzcinica 2019
„Przechowajcie to dziedzictwo, pomnóżcie to
dziedzictwo, przekażcie je następnym pokoleniom” to
właśnie te słowa Papieża Jana Pawła II stały się myślą
przewodnią XVI Międzynarodowego Festiwalu Folkloru
Karpat - Trzcinica 2019. Festiwal ten na dobre wpisał się w
kalendarz imprez gminy Jasło, powiatu jasielskiego i
województwa podkarpackiego.

Głównym celem festiwalu jest krzewienie i
promowanie bogactwa folkloru karpackiego, kultury i
tradycji ludowych regionu karpackiego tj.: rzemiosła,
sztuki ludowej, kuchni regionalnej, strojów i muzyki
karpackiej wśród mieszkańców gminy Jasło i nie tylko.
Tegoroczny XVI Międzynarodowy Festiwal Folkloru
Karpat odbył się 14 lipca na stadionie przy zabytkowym
kościele w Trzcinicy. Uroczystego otwarcia dokonał Wójt
Gminy Jasło Wojciech Piękoś, który serdecznie powitał
zgromadzoną przed sceną widownię, wszystkich artystów
oraz zaproszonych gości.
W pierwszej części festiwalu pn.: „Przegląd kapel
ludowych” swoją twórczość zaprezentowały zarówno
zespoły polskie, jak i zagraniczne. Na scenie wystąpili:
Zespół Pieśni i Tańca Jaślanie, Kapela Ludowa
Trzcinicoki, Młodzieżowy Zespół Ludowy Jutrzenka,
Zespół Pieśni i Tańca Rozmarija z Preszowa (Słowacja),
Zespół Źródło Karpat z Drohobycza (Ukraina) oraz
Zespół Cetatea Codrului (Rumunia). Podczas festiwalu
nie zabrakło
wystaw, targów sztuki ludowej i
rękodzielniczej, jak również przysmaków
kuchni regionalnej, przygotowanych
przez członków Stowarzyszenia
Trzcinica Razem.
Na stoiskach wystawienniczych
można było zobaczyć obrazy, rzeźby,
ikony, zabawki szydełkowe oraz
sznurkową biżuterię, wykonane przez
l o k a l n y c h a r t y s t ó w. D u ż y m
zainteresowaniem cieszyły się warsztaty
krzesania ognia oraz pokaz kowalstwa
artystycznego. Koncerty zespołów folk
rockowych rozpoczęły się w drugiej
części festiwalu. Najpierw mogliśmy
zobaczyć i posłuchać kapeli Horpyna z
Olsztyna, która gra tradycyjne utwory
utrzymane w stylistyce folkowo rockowej, później wystąpiła kapela
Ciupaga z Łącka - finalista programu

Must be the Music, której repertuar oparty jest na
melodiach ludowych i żywiołowych utworach folkowych
inspirowanych klimatami bałkańskimi, węgierskimi,
słowackimi i rumuńskimi. Prowadzącym festiwal był
Stanisław Łukaszczyk z Bukowiny Tatrzańskiej.

Organizatorami XVI Międzynarodowego Festiwalu
Folkloru Karpat byli: Gmina Jasło, Gminny Ośrodek
Kultury w Jaśle, Ochotnicza Straż Pożarna w Trzcinicy,
Stowarzyszenie Trzcinica Razem, a partnerem
wydarzenia Grupa Lotos.
red
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Konkurs na „Najładniejszy ogród
w gminie Jasło”

IX Karpacki Festiwal Archeologiczny
„Dwa Oblicza” w Karpackiej Troi

W gminie Jasło, podczas dożynek, które odbyły się 18
sierpnia br. w Jareniówce rozstrzygnięto i wręczono
nagrody w XIV edycji konkursu „Najładniejszy ogród w
gminie Jasło z bezpiecznym obejściem”.
W kategorii „Najładniejszy ogród w gospodarstwie
rolnym” nagrodę główną zdobyła pani Wiesława Potyrała
z Chrząstówki, natomiast za „Najładniejszy ogród
przydomowy” pierwsze miejsce zdobyła pani Zofia Ryba
z Łask, a drugie pani Krystyna Owsiak z Warzyc.

Na terenie Gminy Jasło, w Karpackiej Troi w
Trzcinicy w dniach 16-18 sierpnia odbył się IX
Karpacki Festiwal Archeologiczny „Dwa Oblicza”.
Gmina Jasło jest partnerem tego wydarzenia, wspiera
je i funduje nagrody.
W niedzielę - ostatni dzień festiwalu, Wójt Gminy
Jasło Wojciech Piękoś wraz z dyrektorem Muzeum
Podkarpackiego Janem Garncarskim wręczyli nagrody
w dwóch turniejach: w „Turnieju łuczniczym” oraz
„Turnieju o nagrodę specjalną”. Zwycięzcy z rąk Wójta
Gminy Jasło otrzymali komplet strzał i kołczan
skórzany oraz srebrne okucie końca pochwy miecza
(trzewik).

red

red

„OPIEKA WYTCHNIENIOWA”
EDYCJA 2019
W 2019 roku w Gminnym Ośrodku Pomocy
Społecznej w Jaśle realizowany jest program
Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
„Opieka wytchnieniowa” edycja 2019.
Głównym celem jest wsparcie członków rodzin lub
opiekunów poprzez umożliwienie im doraźnej,
czasowej pomocy w formie opieki wytchnieniowej.
W ramach programu wsparciem objętych jest 21 osób
tj. 12 osób dorosłych i 9-dzieci z terenu Gminy Jasło.
Beneficjentami programu są członkowie rodzin
lub opiekunowie, którzy sprawują bezpośrednią
opiekę nad dzieckiem niepełnosprawnym z
orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze
wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej
opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie
ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji,
konieczności stałego współudziału na co dzień
opiekuna dziecka w procesie jego leczenia,
rehabilitacji i edukacji osób ze znacznym stopniem
niepełnosprawności.
Program opieki wytchnieniowej realizowany w
Gminie Jasło zakłada limit 240 godzin dla opiekuna
do wykorzystania do 31.12.2019 r. w formie pobytu
dziennego w miejscu zamieszkania osoby
niepełnosprawnej i jest nieodpłatny.
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Nowa jakość kształcenia w Gminie Jasło… - podsumowanie
pierwszego roku realizacji projektu
Gmina Jasło od 06.2018 roku
realizuje projekt pn. „Nowa
jakość kształcenia w Gminie
Jasło” ze środków
Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa
Podkarpackiego na lata 20142020 oś priorytetowa IX Jakość
edukacji i kompetencji w
regionie, działanie 9.2 Poprawa
jakości kształcenia ogólnego.
Wsparcie skierowane jest
bezpośrednio do 7 szkół z terenu
gminy: Szkoły Podstawowej w
Wa r z y c a c h , T r z c i n i c y ,
Osobnicy nr 1, Osobnicy nr 2,
Jareniówce, Opaciu, Niepli. Po
zakończeniu etapu podnoszenia kompetencji
zawodowych nauczycieli w zakresie stosowania metod
oraz form organizacyjnych sprzyjających kształtowaniu i
rozwijaniu u uczniów kompetencji kluczowych
niezbędnych na rynku pracy oraz właściwych
postaw/umiejętności (kreatywności, innowacyjności oraz
pracy zespołowej) przez okres roku szkolnego 2018/2019
realizowano wsparcie dla uczniów w łącznym wymiarze
1175 godzin zajęć w tematyce:
- wyrównania szans edukacyjnych uczniów i uczennic w
obszarze matematyki i języka angielskiego urozmaicone
1-dniowymi wyjazdami edukacyjnymi do Centrum
Leonarda da Vinci w Chęcinach k/Kielc;
- zwiększenia udziału zajęć opartych na metodzie
eksperymentu w procesie kształcenia w obszarze nauk
przyrodniczych poprzez realizację wielodyscyplinarnych
zajęć wzbogaconych 2-dniowym wyjazdem do Bukowiny
Tatrzańskiej;
- rozwoju kompetencji uczniów i uczennic w zakresie

programowania poprzez realizację zajęć z
programowania z wykorzystaniem klocków Lego
Mindstorms EV3 oraz Lego WeDo;
- zwiększenia udziału technologii informacyjnokomunikacyjnych w procesie kształcenia oraz rozwijania
kompetencji informatycznych, w tym poprzez
wyposażenie szkół w nowoczesny sprzęt i organizację
warsztatów z zakresu bezpieczeństwa w
cyberprzestrzeni;

- podnoszenia kompetencji społeczno emocjonalnych
uczniów poprzez organizację pozaszkolnych zajęć
wyjazdowych ukierunkowanych na współpracę w
grupach, współzawodnictwo i integrację społeczną.
Ponadto wszystkie szkoły uczestniczące w projekcie
zostały doposażone w nowoczesne pomoce dydaktyczne,
które wzbogacają realizację zajęć szkolnych. Łączna
wartość zakupionego wyposażenia przekracza 500 tys. zł.
Najciekawszym zakupem jest obserwatorium
astronomiczne, które powstaje przy Szkole Podstawowej
w Warzycach i służyć będzie uczniom z całej Gminy
Jasło.
W rozpoczynającym się drugim roku realizacji
projektu kontynuowane będą zajęcia dodatkowe dla
uczniów oraz związane z nimi wyjazdy edukacyjne oraz
inne, atrakcyjne dla uczniów
formy aktywności
pozalekcyjnej.
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Nowy samochód ratowniczo - gaśniczy dla OSP w Trzcinicy
Ochotnicza Straż Pożarna w Trzcinicy
o nowym średnim samochodzie
ratowniczo-gaśniczym marzyła od kilku
lat. Druhowie, jak i zarząd jednostki
wielokrotnie poruszali temat pozyskania
środków na realizację swojego marzenia.
Na przełomie 2015/2016 pojawiła się
możliwość pozyskania bezpłatnie
samochodu Star 244. Było to dla nas
ważne przedsięwzięcie, gdyż jednostka w
tamtym czasie dysponowała tylko
ciężkim samochodem Tatra 815
pozyskanym ze Straży Zakładowej w
Gamracie oraz lekkim samochodem Ford
Transit pozyskanym ze Służby Celnej.
Średni samochód na podwoziu Star
przyjechał do naszej jednostki spod
warszawskiej jednostki OSP w lutym
2016 roku, a już w grudniu 2016 roku
zamieniliśmy mocno wyeksploatowanego
Forda na nowocześniejszy samochód Peugeot Boxer.
W 2017 roku pojawiła się wiadomość o możliwości
przyłączenia jednostki w Trzcinicy do struktur Krajowego
Systemu Ratowniczo - Gaśniczego, o co zabiegał zarząd z
prezesem Jerzym Urbanikiem na czele. Doczekaliśmy się i z
dniem 1 maja 2017 r. decyzją Komendanta Głównego gen.
bryg. Leszka Suskiego zostaliśmy włączeni do krajowego
systemu, co poszerzyło zakres działań z gminy Jasło na cały
powiat jasielski.
W 2018 roku chcieliśmy zrobić kolejny krok w przód.
Zarząd jednostki odbywał rozmowy na temat pozyskania
używanego lecz znacznie lepszego średniego samochodu niż
dotychczasowy Star, samochodu, który byłby niezbędny do
szybszego wyjazdu strażaków do akcji, jak i do przewożenia
potrzebnego sprzętu do ratowania życia i mienia
mieszkańców, samochodu, który byłby niezawodny. To
wtedy pojawiły się pierwsze głosy o możliwości pozyskania
fabrycznie nowego samochodu.
Pierwsze konkretne rozmowy z Wójtem Gminy Jasło
odbyły się w styczniu 2019 roku. Urząd gminy zabezpieczył
w budżecie 300 tys. zł. na ten cel. Pieniądze pochodziły z puli
przeznaczonej dla wsi Trzcinica. Dzięki dużej przychylności
rady sołeckiej z sołtysem Jerzym Żurowskim na czele
pieniądze te zostały przekazane na zadanie pt.: „Zakup
średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla
Ochotniczej Straży Pożarnej w Trzcinicy”. Kolejna część
środków na zakup samochodu pochodziła z Komendy
Głównej Państwowej Straży Pożarnej (80 tysięcy złotych),
Narodowego Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej (380 tysięcy złotych).
W maju tego roku Ochotnicza Straż pożarna w Trzcinicy
ogłosiła przetarg na wykonanie i dostawę średniego
samochodu dla OSP, natomiast już w czerwcu spośród
oferentów został wyłoniony wykonawca samochodu
ratowniczego, firma Bocar. Dzięki szybkiej mobilizacji
zarządu udało się szybko dotrzeć do siedziby firmy
realizującej zamówienie, by ustalić markę pojazdu (wybrano
Volvo), jak i podzielić się naszymi oczekiwaniami względem
nowego wozu. Ustalono również termin odbioru samochodu
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na koniec lipca. Oczekiwanie strażaków na wymarzony
nowy samochód przerwał telefon z firmy Bocar z
informacją, że samochód jest gotowy do odbioru z kilku
tygodniowym wyprzedzeniem. W ten sposób ochotnicy z
Trzcinicy już od 5 lipca 2019 roku mają w swojej remizie
nowoczesny samochód ratowniczo - gaśniczy, o jakim
zawsze marzyli.
Druhowie jednostki pragną złożyć serdeczne
podziękowania za pomoc w pozyskaniu nowoczesnego
samochodu dla prezesa OSP Trzcinica Jerzego Urbanika,
naczelnika Wiktora Pawlusia, Komendanta Głównego PSP
gen. bryg. Leszka Suskiego, Wójta Gminy Jasło Wojciecha
Piękosia oraz Sołtysowi wsi Trzcinica Jerzego Żurowskiego
wraz z całą radą sołecką.
Zarząd OSP Trzcinica

Inwestycje drogowe
w gminie Jasło
W Starostwie Powiatowym w Jaśle 25 września br.
Wójt Gminy Jasło Wojciech Piękoś z rąk wicewojewody
podkarpackiego Lucyny Podhalicz odebrał promesę
przyznaną w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.
Gmina Jasło otrzymała dofinansowanie w kwocie 609
936 zł na zadanie pn.: „Przebudowa drogi gminnej Nr
113344 R Jasło - Warzyce w km 0+000 - 0+446 w
miejscowości Warzyce”. Jest to jedna z wyższych dotacji
pozyskanych przez samorządy gminne z terenu Powiatu
Jasielskiego.
Ponadto, ze środków związanych z wyłączeniem z
produkcji gruntów rolnych zostanie
finansowane
zadanie pn.: „Modernizacja drogi wewnętrznej nr ew.
460, 463 dojazdowej do gruntów rolnych w
miejscowości Wolica” w km 0+007 - 0+860; Planowana
wartość robót to 104 725,77 zł; w tym dotacja - 85 000,00
zł. Zadanie to jest w trakcie realizacji. Planowane
ukończenie robót - 4.10.2019 r.
red
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Pogórzańskie smaki w gminie Jasło
Polskie jabłka są jednymi z najsmaczniejszych i
dlatego warto je wykorzystywać w wielu potrawach w
kuchni. Jedną z podstawowych jest tradycyjny
jabłecznik, nazywany także przez niektórych szarlotką.
Historia szarlotki jest dość tajemnicza i splątana,
dlatego większość źródeł internetowych mówi, że jest
dziełem legendarnego szefa kuchni i cukiernika Marie-Antoine Carême, który stworzył ją dla cara
Aleksandra I, a nazwał „charlotterusse” na cześć jego
szwagierki - księżnej Charlotty Pruskiej.
Na cześć tego wyśmienitego owocu 7 września 2019
r. w sali domu ludowego w Szebniach odbył się konkurs
na najsmaczniejszy jabłecznik - Pogórzańskie smaki z
jabłecznikiem babci, matki, córki - Staropolskie
tradycje ludowe w gminie Jasło. Do konkursu zgłosiło
się 7 Kół Gospodyń Wiejskich z Gminy Jasło tj. KGW
Bierówka, Warzyce, Osobnica, Szebnie, Żółków,
Niepla i Brzyście.

Komisja konkursowa w składzie: Krystyna Stasik
przewodnicząca komisji, Maria Kozłecka, Katarzyna
Trutyi Emilia Popkowska jednogłośnie przyznały:
I miejsce Koło Gospodyń Wiejskich w Niepli
II miejsce Koło Gospodyń Wiejskich w Brzyściu
III miejsce Koło Gospodyń Wiejskich w Szebniach

Nagrodą za trzy pierwsze miejsca był termos
izolacyjny do przewozu gotowych potraw.
Za udział w konkursie: KGW w Warzycach
otrzymały - warnik, KGW w Bierówce - kociołek,
KGW w Osobnicy warnik i KGW w Żółkowie
warnik.
Organizatorem konkursu było Koło Gospodyń
Wiejskich w Szebniach, Stowarzyszenie Rozwoju
Kultury Ludowej Ziemi Jasielskiej w Trzcinicy oraz
Gminna Biblioteka Publiczna w Jaśle z/s w Szebniach.
Wszystkim serdecznie dziękujemy za wzięcie udziału
w konkursie.
GBP w Jaśle z/s w Szebniach

Jaślanie w Macedonii
W dniach od 15 do 21 sierpnia Zespół Pieśni i Tańca Jaślanie wraz z Kapelą wyjechał do Macedonii, aby wziąć
udział w XIII Międzynarodowym Festiwalu Folklorystycznym.
Ohrad to miejscowość, w której zaprezentowały swój folklor kraje takie, jak: Chorwacja, Macedonia, Serbia,
Czechy, Turcja, Rumunia i nasza grupa z Polski. Grupy występowały przez dwa wieczory przy licznej
publiczność, w której można było usłyszeć
wielu naszych rodaków. Otwarcie
Festiwalu zapoczątkował przemarsz
wszystkich uczestników przez stary rynek
pod scenę. Na scenie odbyło się oficjalne
przywitanie delegacji, wręczanie
upominków i w końcu można było
prezentować swoje tańce.
Stowarzyszenie Miłośników Pogórza
Jasielskiego, które prowadziło ten projekt,
chciało podziękować wszystkim
darczyńcom tym, którym leży na sercu nasz
folklor i przede wszystkim Gminie Jasło.
B. Banaś
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Narodowe Czytanie w bibliotekach Gminy Jasło
Gminna Biblioteka Publiczna w Jaśle z/s w Szebniach
wraz z Filiami już po raz ósmy uczestniczą w Narodowym
Czytaniu, popularyzując czytelnictwo, podkreślają
niezwykłe piękno klasycznej polskiej literatury.

Para Prezydencka dokonała wyboru z ponad stu
propozycji tytułów przesłanych do Kancelarii Prezydenta
i zaproponowała do czytania Nowele Polskie takie, jak:
Dobra pani Elizy Orzeszkowej, Dym Marii Konopnickiej,
Katarynka Bolesława Prusa, Mój ojciec wstępuje do
strażaków (ze zbioru: Sanatorium pod Klepsydrą)
Brunona Schulza, Orka Władysława Stanisława
Reymonta, Rozdzióbią nas kruki, wrony… Stefana
Żeromskiego, Sachem Henryka Sienkiewicza oraz Sawę
(z cyklu: Pamiątki Soplicy) Henryka Rzewuskiego.
W tym roku, 7 września w sali domu ludowego w
Szebniach odczytana została „Katarynka” Bolesława
Prusa. W czytaniu wzięli udział: Wojciech Piękoś wójt
gminy Jasło, Ewa Dubiel radna wsi Szebnie, Anna
Łepkowska przewodnicząca KGW w Szebniach oraz
bibliotekarka GBP Agnieszka Jeleń.
Kolejne głośne czytanie odbyło się 8 września w sali

domu ludowego w Warzycach. Biblioteka we współpracy
ze Stowarzyszeniem na Rzecz Rozwoju i Promocji wsi
Warzyce zorganizowali wspólne „łączące pokolenia
czytanie”, na którym zaprezentowane zostały fragmenty
wszystkich wybranych przez Parę Prezydencką 8
utworów. W głośnym czytaniu między innymi udział
wzięli: Edward Owsiak sołtys wsi Warzyce, Mariusz
Augustynek radny gminy Jasło, Teresa Świszcz
polonistka ze Szkoły Podstawowej w Warzycach, Lucyna
Szarek-Kmieć przedstawicielka rady sołeckiej oraz
uczniowie i mieszkańcy wsi Warzyce. Wszyscy
uczestnicy warzyckiego spotkania otrzymali pamiątkowe
naklejki oraz dyplomy.
Oba spotkania rozpoczęły się od odczytania Listu
Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Andrzeja Dudy
skierowanego do uczestników Narodowego Czytania.

Bardzo serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy
włączyli się w tą ogólnopolską akcję. Dziękujemy za
chwilę refleksji, namysłu i radości ze wspólnego czytania
oraz słuchania tej klasyki literatury polskiej.
GBP w Jaśle z/s w Szebniach

„PIERWSZE CZYTANKI DLA…” PRZEDSZKOLAKA kolejna odsłona kampanii Mała książka
- wielki człowiek, organizowanej przez Instytut Książki
Każdy przedszkolak, który przyjdzie z rodzicem do Gminnej Biblioteki
Publicznej w Jaśle z/s w Szebniach i FGBP w Osobnicy, Trzcinicy i Warzycach
otrzyma w prezencie niezwykłą książkę „Pierwsze czytanki dla…”,
przygotowaną specjalnie przez Instytut Książki. W ponad 5200 bibliotekach w
całej Polsce na dzieci w wieku 3-6 czeka 300 tysięcy wyjątkowych wyprawek
czytelniczych. To kolejny etap wielkiego projektu bookstartowego „Mała
książka wielki człowiek”. Do tej pory książki otrzymywali młodzi rodzice na
szpitalnych oddziałach położniczych oraz trzylatki, teraz wyprawki trafią także
do wszystkich dzieci w wieku przedszkolnym. Program jest finansowany ze środków Ministerstwa Kultury i
Dziedzictwa Narodowego.
W wyprawce dzieci otrzymają także Kartę Małego Czytelnika. Za każdą wizytę w bibliotece Mały Czytelnik
dostanie naklejkę, a po zebraniu dziesięciu zostanie uhonorowany imiennym dyplomem, potwierdzającym jego
czytelnicze zainteresowania. W wyprawce znajdą coś dla siebie także rodzice i opiekunowie przygotowana dla nich
broszura informacyjna „Książką połączeni, czyli przedszkolak idzie do biblioteki” przypomni o nieocenionej roli
czytania w rozwoju ich dziecka oraz o korzyściach wynikających z częstego odwiedzania biblioteki.
GBP w Jaśle z/s w Szebniach
Wydawca i adres redakcji: Urząd Gminy Jasło, ul. Słowackiego 4, 38-200 Jasło, tel. 13 443 66 69, fax 13 443 66 35,
e-mail: gmina@gminajaslo.pl

