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Obchody Święta Niepodległości
10 listopada br. w ramach obchodów 101. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę organizowanych
przez Gminę Jasło przy współudziale Szkoły Podstawowej w Warzycach, odbyły się uroczystości upamiętniające
to wydarzenie.
Głównym punktem obchodów, które odbyły się w Szkole Podstawowej w Warzycach była biesiada
patriotyczna - wspólne śpiewanie znanych pieśni i piosenek patriotycznych. Na scenie zaprezentowali się
uczniowie i absolwenci szkoły, a także regionalni poeci.
W spotkaniu wzięli udział członkowie chóru Laurenti, licznie zgromadzona młodzież szkolna i mieszkańcy
oraz zaproszeni goście: Wicestarosta Jasielski Stanisław Pankiewicz, Wójt Gminy Jasło Wojciech Piękoś, radny
Gminy Jasło Mariusz Augustynek oraz pracownicy Urzędu Gminy Jasło i dyrektorzy szkół.
red

Piknik Rodzinny w Foluszu
27 października br. w Parku Rekreacji i Edukacji Ekologicznej im. Stanisława Zająca Senatora RP w Foluszu
odbył się Piknik Rodzinny i Koncert Pieśni Patriotycznych.
Impreza ta zorganizowana została w ramach obchodów Narodowego Święta Niepodległości. Organizatorami
byli: Starostwo Powiatowe w Jaśle, Miasta Jasło, Gmina Jasło, Gmina Dębowiec, Gmina Osiek Jasielski, Gmina
Nowy Żmigród i Młodzieżowy Dom Kultury w Jaśle.
Wykonawcami pieśni patriotycznych były dzieci i młodzież ze szkół podstawowych z gmin: Jasło, Dębowiec,
Osiek Jasielski, Nowy Żmigród, z Miasta Jasła, ze szkół ponadgimnazjalnych z powiatu jasielskiego oraz
wychowankowie Młodzieżowego Domu Kultury.
Pomysłodawcą koncertu był Starosta Jasielski Adam Pawluś. Wszyscy wykonawcy, oprócz gromkich
oklasków licznie zgromadzonej publiczności, otrzymali również drobne upominki.
Na koncert przybyła Senator Alicja Zając, Wicestarosta Stanisław Pankiewicz, Wójt Gminy Dębowiec Marcin
Bolek, Wójt Gminy Jasło Wojciech Piękoś, dyrektorzy szkół, dzieci i młodzież oraz rodziny z dziećmi.
Starosta podziękował wszystkim, którzy włączyli się w organizację tej imprezy. Przede wszystkim
podziękował i pogratulował wykonawcom wspaniałych występów, które wzbudziły wiele wzruszeń.
W Pikniku Rodzinnym wzięły udział również dzieci i młodzież z terenu Gminy Jasło. Podczas Koncertu Pieśni
Patriotycznych swoje
umiejętności wokalne
zaprezentowały: Antonia
Czech ze Szkoły
Podstawowej nr 1 w
Osobnicy, Sara Stec i
Kamila Zawada ze Szkoły
Podstawowej w Szebniach
oraz Karolina Polak
uczennica Szkoły
Podstawowej w Warzycach,
która reprezentowała
Młodzieżowy Dom Kultury
w Jaśle.
red
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Otwarcie mostu w Dobrucowej
9 listopada br. oddano do użytku wyremontowany most w Dobrucowej. W uroczystości otwarcia i przecięcia wstęgi
wziął udział Wójt Gminy Jasło Wojciech Piękoś. Remont mostu wykonano w ramach zadania inwestycyjnego pn.
„Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 1847R
Szebnie - Tarnowiec - Jedlicze - Potok wraz z mostem w
km 1+699 na rzece Jasiołce w miejscowości Dobrucowa
wraz z dojazdami”.
W ramach zadania wyremontowano również odcinek
drogi powiatowej o długości 550 m położony na terenie
Gminy Jasło.
Most w Dobrucowej ma 60,60 m długości. Znajdują
się na nim dwa pasy ruchu oraz ciągi piesze. Mogą
poruszać się po nim pojazdy o ciężarze do 40 ton. Wartość
inwestycji wyniosła 6.292.085,81 zł, z czego kwotę 200
tys. zł przekazała na realizację tego zadania Gmina Jasło.
red

Remont cmentarzy wojennych w Gminie Jasło
W 2019 roku Gmina Jasło na podstawie Porozumienia z Wojewodą Podkarpackim otrzymała środki dotacji celowej z
budżetu państwa na bieżące utrzymanie, remonty oraz sprawowanie opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi w
wysokości 64 000,00 zł.
Dotacja ta została wykorzystana na prace remontowe i konserwacyjne na cmentarzu z I Wojny Światowej nr 21 w
Warzycach oraz na cmentarzu wojennym nr 20 w Bierówce. Zakres prac na cmentarzu w Warzycach obejmował m.in.:
wymianę furtki i czternastu przęseł drewnianych ogrodzenia, uzupełnienie tynków na siedmiu słupach i pięciu cokołach,
malowanie elementów betonowych ogrodzenia farbą fasadową. Na cmentarzu w Bierówce w ramach prac wyremontowano
część kamiennego muru, a także wykonano prace pielęgnacyjne zieleni.
red

Zakończenie remontu trzech odcinków dróg
powiatowych w miejscowościach Szebnie, Niepla,
Chrząstówka
7 grudnia br. odbyło się uroczyste otwarcie i poświęcenie trzech
wyremontowanych odcinków dróg powiatowych zlokalizowanych na terenie Gminy
Jasło. Łączna wartość wykonanych prac remontowych wyniosła blisko 2,2 mln zł, z
czego 80 % stanowiło dofinansowanie w ramach tzw. Funduszu Dróg
Samorządowych.
Wyremontowane odcinki dróg:
1. odcinek drogi powiatowej Nr 1844R Chrząstówka - Niepla - Przybówka o długości
1 km - wartość zadania - 480 tys. złotych,
2. odcinek drogi powiatowej Nr 1845R Szebnie - Chrząstówka do skrzyżowania z
drogą do Niepli - przebudowa 1,03 km drogi oraz budowa 800 metrów chodnika wartość zadania - 1 mln 400 tys. złotych,
3. odcinek drogi powiatowej Nr 1845R Szebnie - Chrząstówka od skrzyżowania do
potoku w Chrząstówce - przebudowa 0, 51 km drogi - wartość zadania 335 tys.
złotych.
Źródło zdjęć: www.wirtualnejaslo.pl
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Jesienne spotkania z kulturą w Gminie Jasło
W sobotę, 19 października 2019 r. już po raz dwunasty
zostały wręczone Nagrody Gminy Jasło za szczególne
osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej,
upowszechniania i ochrony kultury w naszej gminie. Są to
nagrody przyznawane twórcom, artystom, organizatorom
i promotorom działalności kulturalnej, działającym na
terenie Gminy Jasło. Nagrody przyznawane są na
podstawie decyzji Komisji ds. Nagród za Działalność
Kulturalną.
W tym roku decyzją tej kapituły zostały przyznane trzy
nagrody finansowe, które otrzymali:
1. Pani Irena Miśkowicz - Członkini Zarządu KGW
Szebnie oraz Członkini Stowarzyszenia Rozwoju Kultury
Ludowej Ziemi Jasielskiej,
2. Pan Stanisław Pankiewicz - wicestarosta jasielski, były
wieloletni wójt gminy Jasło,
3. Pan Mateusz Gałuszka - dyrygent chóru Laurenti z
Warzyc.
Oprawę artystyczną wydarzenia zapewnił Zespół
Pieśni i Tańca Jaślanie wraz z kapelą Jaślanie. Członkowie
zespołu zaprezentowali zebranej publiczności
inscenizację obrzędu weselnego tzw. Rykowiny, będące
autentyczną wiązanką tradycji, muzyki i pieśni ludowej.
Na zakończenie wystąpiła kapela góralska z Muszyny.
red

Wizyta młodych artystów z Ukrainy w Gminie Jasło
3 grudnia br. Gmina Jasło gościła grupę młodych artystów wraz z opiekunami ze szkoły muzycznej w Snovsku na
Ukrainie.
Uczniowie zwiedzali muzeum Karpacka Troja oraz wzięli udział w spotkaniu z Wójtem Gminy Jasło Wojciechem
Piękosiem. Wizyta ukraińskiej młodzieży odbywała się w ramach współpracy pomiędzy Związkiem Gmin Dorzecza
Wisłoki i miejscowościami obwodu Czernihowskiego na Ukrainie.
W piątek 6 grudnia na zakończenie pobytu w Polsce, młodzi artyści koncertowali wraz ze swoim polskimi
rówieśnikami w Jasielskim Domu Kultury w ramach uroczystości zorganizowanej przez Związek Gmin Dorzecza
Wisłoki.
red
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120-lecie OSP WARZYCE
9 listopada 2019 r. odbyły się obchody związane ze
120-leciem Ochotniczej Straży Pożarnej w Warzycach.
Obchody rozpoczęły się zbiórką uczestników na placu
przed remizą. Oprócz ochotników z miejscowej i
okolicznych jednostek nie zabrakło przedstawicieli
władz różnego szczebla i innych zaproszonych gości.
Następnie w kościele parafialnym pw. św.
Wawrzyńca odprawiona została msza święta w intencji
strażaków, po której w uroczystym korowodzie
uczestnicy przemaszerowali do Domu Ludowego w
Warzycach.
Druga część uroczystości rozpoczęła się
wprowadzeniem sztandaru i złożeniem meldunku
Stanisławowi Święchowi Prezesowi ZOP ZOSP RP w
Jaśle. Następnie prezes OSP Warzyce Jerzy
Sanokowski przedstawił historię jednostki.
Podczas uroczystości zostały wręczone odznaki
pamiątkowe OSP Warzyce druhom powyżej 65. roku
życia i honorowym gościom. Zostały również wręczone
medale dla drużyny pożarniczej, jak również medale za
zasługi seniorom warzyckiej straży.
Podczas uroczystości padło wiele słów podziękowań
oraz życzeń kierowanych do strażaków. Podkreślono
ich zaangażowanie i poświęcenie dla służby, którą
pełnią bezinteresownie każdego dnia. Głos zabrali m.
in.: Alicja Zając - Senator RP, Adam Pawluś - Starosta
Jasielski, Stanisław Pankiewicz - Wicestarosta
Jasielski, Wojciech Piękoś - Wójt Gminy Jasło,
Grzegorz Świszcz - Zastępca Dyrektora RCB,
Stanisław Święch - ZOP ZOSP RP w Jaśle, Piotr
Śmietana - Zastępca Komendanta Powiatowego PSP w
Jaśle.
Zarząd i druhowie OSP bardzo dziękują przybyłym
gościom za ciepłe słowa i mobilizację do dalszego
działania na rzecz bezpieczeństwa gminy Jasło.
M. Błasik
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Zmiany wysokości stawek podatków na terenie Gminy Jasło
Zgodnie z Uchwałą nr XVII/126/2019 Rady
Gminy Jasło od 1 stycznia 2020 r. ulegną zmianie
stawki podatku od nieruchomości:

e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie
odpłatnej statutowej działalności pożytku
publicznego przez organizację pożytku publicznego 4,20 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,

1) od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności
gospodarczej, bez względu na sposób
zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków 0,69 zł od 1m² powierzchni,
b) pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub
wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i
zbiorników sztucznych - 3,99 zł od 1 ha powierzchni,
c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie
odpłatnej statutowej działalności pożytku
publicznego przez organizacje pożytku publicznego
0,17 zł od 1 m² powierzchni,
d) niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji,
o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015
r. o rewitalizacji (teks jednolity Dz.U. z 2018 r., Poz.
1398 oraz z 2019 r., Poz. 730), i położonych na
terenach, dla których miejscowy plan
zagospodarowania przestrzennego przewiduje
przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową,
usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym
obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli
od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do
tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie
zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa
budowlanego - 1,53 zł od 1 m² powierzchni;
2) od budynków lub ich części:
a) mieszkalnych - 0,62 zł od 1 m² powierzchni
użytkowej,
b) związanych z prowadzeniem działalności
gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich
części zajętych na prowadzenie działalności
gospodarczej - 18,00 zł od 1m² powierzchni
użytkowej,
c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej
w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem
siewnym - 9,20 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,

3) od budowli - 2% ich wartości określonej na
podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy o
podatkach i opłatach lokalnych.
Zwolnieniom od podatku od nieruchomości od 1
stycznia 2020 roku ulegną:
1) grunty, budynki, budowle i urządzenia zajęte na
prowadzenie wyłącznie działalności rekreacyjnosportowej oraz kulturalnej, za wyjątkiem związanych
z działalnością gospodarczą.
2) grunty, budynki, budowle i urządzenia zajęte na
działalność w zakresie ochrony przeciwpożarowej.
3) grunty niesklasyfikowane na użytkach rolnych
zajęte na drogi dojazdowe do pól stanowiące
współwłasność.
Równocześnie, zgodnie z Uchwałą nr
XVII/127/2019 Rady Gminy Jasło w 2020 roku na
terenie gminy Jasło stawki podatku od środków
transportowych zostały podniesione maksymalnie do
2%.
W roku 2020 podatek rolny naliczany będzie
według Komunikatu Prezesa GUS z dnia 18
października 2019 w sprawie średniej ceny skupu
żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających rok
podatkowy 2020 i wynosić będzie:
- z 1 ha przeliczeniowego dla gospodarstw rolnych
powyżej 1 ha - 146,15 zł tj.: 2,5 q x 58,46 zł.
- z 1 ha fizycznego dla gruntów rolnych poniżej 1 ha 292,30 zł tj.: 5q x 58,46 zł.
Uchwały Rady Gminy Jasło określające
wysokości stawek poszczególnych podatków
opublikowane są na stronie internetowej Biuletynu
Informacji Publicznej Gminy Jasło.
red

d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych
w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej,
zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń 4,87 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,
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W Pałacu Prezydenckim zainaugurowano program pn.: Centra
Usług Społecznych Nowa Jakość Polityki Społecznej
Na zaproszenie Prezydenta Rzeczpospolitej
Polskiej Andrzeja Dudy i Minister Rodziny, Pracy i
Polityki Społecznej Marleny Maląg, Wójt Gminy
Jasło Wojciech Piękoś wraz z kierownikiem
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaśle Ewą
Majewską uczestniczyli w dniu 11 grudnia 2019 r. w
konferencji inaugurującej funkcjonowanie
programu pod nazwą Centra Usług Społecznych
Nowa Jakość Polityki Społecznej, która odbyła się w
Pałacu Prezydenckim. W spotkaniu inaugurującym
program wzięły udział cztery samorządy z
województwa podkarpackiego: Gmina Jasło,
Miasto Jasło, Miasto Dębica oraz Miasto Rzeszów.

na zapotrzebowanie zarówno mieszkańców większych
i mniejszych miejscowości, jak i samych samorządów
gminnych, które będą mogły w kompleksowy sposób
wspierać swoją lokalną społeczność.
Chodzi o wypracowanie i przetestowanie
funkcjonowania 30 modelowych rozwiązań w zakresie
integracji i rozwoju usług społecznych adresowanych
zarówno do ogółu mieszkańców, jak i do grup o
szczególnych potrzebach, np. osób z
niepełnosprawnościami, osób starszych, rodzin
wielodzietnych. Pozwoli to gminom na dostosowanie
świadczonych usług do potrzeb mieszkańców gminy, i
do własnych możliwości finansowych. Skupienie w
jednym miejscu ich oferty umożliwi zaspokojenie
wielu potrzeb socjalnych w kontakcie z jedną
instytucją.
red

Podczas spotkania Minister rodziny, pracy i polityki
społecznej Marlena Maląg ogłosiła oficjalnie konkurs
na przeprowadzenie pilotażu centrów usług
społecznych. Centra usług społecznych to odpowiedź

Informacja Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego w Jaśle sp. z o.o.
dotycząca nowych taryf w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz
w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Jasło
Decyzją z dnia 14 listopada 2019 roku Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego
Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z siedzibą w Rzeszowie, zatwierdził nową taryfę w zakresie zbiorowego
zaopatrzenia w wodę oraz w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków dla Gminnego Przedsiębiorstwa
Komunalnego w Jaśle Sp. z o.o. Taryfa ta zatwierdzona została na okres 3 lat i weszła w życie 1 grudnia 2019 r.
Zgodnie z treścią ww. decyzji wyznaczono 3 okresy obowiązywania nowej taryfy dla Gminy Jasło:
- I rok obowiązywania od 1 do 12 miesiąca, tj. od 01-12-2019 r. do 30-11-2020 r.
- II rok obowiązywania od 13 do 24 miesiąca, tj. od 01-12-2020 r. do 30-11-2021 r.
- III rok obowiązywania od 25 do 36 miesiąca, tj. od 01-12-2021 r. do 30-11-2022 r.
Nowa taryfa przewiduje że, mieszkańcy Gminy Jasło w okresie od 1 stycznia do 30 listopada 2020 r. za
odprowadzenie 1 m3 ścieków zapłacą kwotę 7,25 zł brutto.
Od 1 grudnia 2019 ulega także podwyższeniu stawka abonamentowa za wodomierz o 0,40 zł brutto. W ramach
nowych taryf nie przewiduje się podwyższenia ceny dostarczanej wody.
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Przebudowa nowej siedziby filii bibliotecznej rozpoczęta
„Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” Priorytet
2 „Infrastruktura bibliotek 20162020” środki finansowe
na przebudowę pochodzą z budżetu państwa.
Dofinansowanie dla Gminnej Biblioteki Publicznej w
Jaśle z/s w Szebniach na zadanie „Przebudowa wraz ze
zmianą sposobu użytkowania budynku zabytkowej
plebanii dla Filii Gminnej Biblioteki Publicznej w
Trzcinicy”.
Dotację do zadania, którego operatorem jest Instytut
Książki w Krakowie w wysokości 552 108,00 zł oraz
wkładu własnego 184 037,00 zł otrzymała GBP.
Całkowity koszt inwestycji to kwota 736 145,00 zł.
Prace modernizacyjne rozpoczęte, została wymieniona
stolarka okienna, trwa wymiana poszycia dachowego oraz
rozpocznie się remont wewnątrz budynku.
Pierwszy etap prac - przebudowy zakończy się końcem
grudnia br., a od stycznia 2020 roku zostaną wznowione
dalsze prace związane ze zmianą sposobu użytkowania
budynku zabytkowej plebanii dla trzcinickiej filii
bibliotecznej.
Wykonawcą przebudowy bibliotecznego obiektu jest
Firma Usługi Remontowo-Budowlane „ENERGODOM”
Zbigniew Gotfryd, 38-200 Jasło.
S. Ablewicz, GBP w Jaśle z/s w Szebniach

Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych
Gminy Jasło
N a r o d o w y
Program Rozwoju
Czytelnictwa na lata
2016-2020 został
ustanowiony
U c h w a ł ą n r
180/2015 Rady
Ministrów z dnia 6
października 2015 r.
Celem Programu
jest poprawa stanu czytelnictwa w Polsce poprzez
wzmocnienie roli bibliotek publicznych, szkolnych i
pedagogicznych, jako lokalnych ośrodków życia
społecznego stanowiących centrum dostępu do kultury i
wiedzy. Program składa się z 3 priorytetów. Operatorem
Priorytetu 1 - „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek
publicznych” jest Biblioteka Narodowa.
Gminna Biblioteka Publiczna w Jaśle z/s w Szebniach i
jej filie uczestniczą w programie Biblioteki Narodowej
Priorytet 1, który został skierowany do bibliotek
publicznych na zakup książek, multimediów, publikacji
nutowych, kartograficznych oraz bieżących czasopism
kulturalnych i społeczno-kulturalnych.
Realizując tegoroczne dofinansowanie wzbogaciliśmy

Zbiory o nowe wydania utworów, opracowania dotyczące
życia i twórczości wybitnych polskich literatów patronów kolejnych lat jubileuszowych, ustanawianych
corocznie przez aklamację - Sejm Rzeczypospolitej
Polskiej. Zakupiliśmy wydawnictwa Zbigniewa
Herberta, Gustawa Herlinga-Grudzińskiego i Leopolda
Tyrmanda oraz nowości wydawnicze dla dzieci,
młodzieży, dorosłych oraz osób sprawnych inaczej.
Całość zrealizowanego zadania w ramach programu
„Zakup nowości wydawniczych do bibliotek
publicznych” wynosi 19 200,00 zł.
Księgozbiór bibliotek publicznych gminy Jasło
powiększył się o ponad 1400 wydawnictw.
Zapraszamy do korzystania z nowości wydawniczych
w GBP w Jaśle z/s w Szebniach i jej FGBP w Osobnicy,
Trzcinicy i Warzycach.
S. Ablewicz, GBP w Jaśle z/s w Szebniach
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