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Krzyże Zasługi dla sołtysów
z Gminy Jasło
29 stycznia 2019 r. w Sali Kolumnowej
Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w
Rzeszowie odbyła się uroczystość wręczenia
orderów i odznaczeń państwowych oraz wyróżnień
honorowych przyznanych przez Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej.

Promesa dla Gminy Jasło
6 marca 2019 roku w Podkarpackim Urzędzie
Wojewódzkim w Rzeszowie odbyło się wręczenie
promes dla podkarpackich samorządowców.
Wiceminister spraw wewnętrznych i administracji
Jarosław Zieliński wręczył promesy na realizację
zadań z zakresu usuwania skutków klęsk żywiołowych
oraz ruchów osuwiskowych ziemi.

Wojewoda Podkarpacki Ewa Leniart wręczyła
odznaczenia zasłużonym mieszkańcom województwa
podkarpackiego, podkreślając tym samym wielkość
zasług w działalności na rzecz państwa oraz
społeczności lokalnej.
Krzyże Zasługi otrzymali również sołtysi naszej
gminy. Złotym Krzyżem Zasługi odznaczony został
sołtys Bierówki Józef Feliks, zaś Brązowym Krzyżem
Zasługi odznaczony został sołtys wsi Kowalowy
Tadeusz Wolski.
Podczas uroczystości wręczenia odznaczeń,
zasłużonym sołtysom towarzyszył Wójt Gminy Jasło
Wojciech Piękoś.
Józef Feliks pełni funkcję sołtysa od 1987 roku,
natomiast Tadeusz Wolski od 1990 roku.
red

Wśród jednostek samorządu terytorialnego, które
otrzymały dofinansowanie znalazła się również Gmina
Jasło reprezentowana przez Wojciecha Piękosia.
W ramach podziału środków na usuwanie skutków
klęsk żywiołowych przewidziano dofinansowanie w
2019 roku w wysokości 120 000, 00 zł. na zadanie
Wykonanie projektu budowlanego w ramach zadania
pn. „Zabezpieczenie osuwiska w ciągu drogi gminnej
Nr 113301R Opacie - Dąbrówka wraz z odbudową
drogi w km 0+250 0+350 w miejscowości Opacie.
Województwo podkarpackie otrzymuje prawie 77
mln zł z czego 56 mln zł na odbudowę dróg,
przepustów, mostów i ponad 20 mln zł na stabilizacji
osuwisk - powiedział sekretarz stanu w MSWiA
Jarosław Zieliński.
red
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50 lat małżeństwa za nimi. Złote Gody w Gminie Jasło
27 grudnia 2018 r. w Domu Ludowym w Osobnicy
dwadzieścia siedem par z terenu gminy Jasło
obchodziło Jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego.
Na uroczystość Złotych Godów oprócz Jubilatów
przybyli także: Wójt Gminy Jasło Wojciech Piękoś,
Zastępca Wójta Henryk Motkowicz, radni Gminy Jasło
Krzysztof Brągiel, Bronisław Olbrych i Wincenty
Ochwat,kierownik Urzędu Stanu Cywilnego Anna
Witalis oraz dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w
Jaśle Joanna Duć - Acela.

Zgromadzonych Jubilatów i gości powitała
kierownik Urzędu Stanu Cywilnego Anna Witalis,
składając wszystkim parom małżeńskim wyrazy
uznania i szacunku za długoletnie trwanie w miłości i
dochowanie przysięgi małżeńskiej.
Wójt Gminy Jasło Wojciech Piękoś dokonał nadania
odznaczeń medalami przyznanymi przez Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudę, podkreślając
tym samym, że Złote Gody są niezwykłym jubileuszem
tak samo, jak niezwykli są ludzie, którzy przeżyli ze
sobą pół wieku.
Po oficjalnej części uroczystości wszyscy goście
zostali zaproszeni na symboliczną lampkę szampana i
poczęstunek. Nie zabrakło również kwiatów i
prezentów. Oprawę muzyczną zapewniła Kapela
Ludowa „Trzcinicoki”.
red
Uhonorowani medalami za 50 lat
małżeństwa zostali:
Janina i Tadeusz Pawlik, Cecylia i Stefan Gałuszka,
Wanda i Władysław Kozik, Maria i Jan Juszczyk, Urszula i
Stanisław Niezgoda, Danuta i Roman Lisowiec, Helena i
Zygmunt Knap, Stanisława i Jan Gustek, Kazimiera i
Roman Górscy, Maria i Tadeusz Tuchowscy, Czesława i
Józef Ulaszek, Janina i Stanisław Kuchta, Helena i
Eugeniusz Byczek, Helena i Kazimierz Burda, Helena i Jan
Sepioł, Czesława i Władysław Rodak, Helena i Stanisław
Hadała, Danuta i Tadeusz Fortuna, Teresa i Wacław
Papciak, Maria i Ryszard Cieśla, Emilia i Stanisław
Zdebik, Jadwiga i Jan Świerzowscy, Maria i Ryszard Rak,
Danuta i Florian Kraus, Irena i Stanisław Dobrzańscy,
Maria i Zenon Świstowscy, Maria i Józef Mróz.
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Brylantowe Gody w Warzycach
6 lutego 1944 roku Państwo Genowefa i Władysław Urbanowie z Warzyc zawarli związek małżeński. Rocznica
75 lat małżeństwa czyli Brylantowe Gody to wyjątkowe i rzadkie święto.
W środę, 6 lutego 2019 r. szanownych Jubilatów po mszy św. W ich intencji odwiedzili Wojciech Piękoś Wójt
Gminy Jasło, Mariusz Augustynek Radny Gminy Jasło oraz Aleksandra Błasik Sołtys Warzyc wraz z
przedstawicielem Rady Sołeckiej. Jubilaci
otrzymali także List Gratulacyjny od
Andrzeja Dudy Prezydenta Rzeczypospolitej
Polskiej.
Jubilat skończy w kwietniu 98 lat, a jego
małżonka 95. Pobrali się w 1944 r. i
zamieszkali w rodzinnym domu Pani
Genowefy. W tym samym roku zostali
wysiedleni i trafili do Libuszy. Po powrocie
do Warzyc odbudowali dom. Pan Władysław
pracował zawodowo, a Pani Genowefa
prowadziła dom i niewielkie gospodarstwo.
Gratulując tak pięknego jubileuszu
życzymy im kolejnych, wspólnych lat w
zdrowiu.
red

My Local News - nowe narzędzie komunikacji z mieszkańcami
Gminy Jasło
Gmina Jasło uruchomiła aplikację mobilną My
Local News, która ma na celu umożliwienie
administracji lokalnej dotarcia do swoich mieszkańców
z istotnymi dla nich informacjami.
My Local News przeznaczone jest dla mieszkańców
zainteresowanych sprawami swojego miejsca
zamieszkania lub dowolnego obszaru
administracyjnego. Dzięki My Local News mieszkańcy
Gminy Jasło będą mogli dowiedzieć się o ważnych
wydarzeniach i sprawach dnia codziennego,
związanych z życiem społecznym. Aplikacja ta
poinformuje między innymi o wydarzeniach
kulturalnych, gospodarce komunalnej,sprawach
podatkowych, spotkaniach mieszkańców, zagrożeniach
i niedogodnościach (wyłączenie prądu, gazu, wody),
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utrudnieniach komunikacyjnych oraz innych ważnych
sprawach społecznych.
Informacje są kierowane do całej gminy lub też do
wybranych miejscowości czy też ulic, co sprawia, że
użytkownik tej aplikacji na pewno dostanie tylko te
wiadomości, które go interesują.
Aplikacja jest dostępna bez żadnych opłat dla
użytkowników, jedynym warunkiem jest posiadanie
telefonu z systemem Android lub iOS. Żadna
rejestracja nie jest konieczna.
Instrukcja instalacji aplikacji My Local News
na telefon
Aplikację bezpłatnie instalujemy ze „sklepu” z
aplikacjami w zależności od systemu Google Play lub
AppStore.
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Gmina Jasło informuje o e-dowodach
Nowa jakość kształcenia w Gminie
Jasło - szkolenie dla nauczycieli
W ramach realizowanego od czerwca ubiegłego roku
projektu pn. „Nowa jakość kształcenia w Gminie Jasło”
finansowanego ze środków Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata
2014-2020, oś priorytetowa IX Jakość edukacji i
kompetencji w regionie, działanie 9.2 Poprawa jakości
kształcenia ogólnego, zakończono kilkumiesięczny
etap realizacji szkoleń dla nauczycieli.

Urząd Gminy w Jaśle przypomina, że od 4 marca
2019 roku istnieje możliwość składania wniosków o
e-dowód osobisty. Tradycyjnych dokumentów nie
trzeba jednak wymieniać zachowują one ważność
zgodnie z terminem widniejącym na odwrocie
dowodu. Jeśli jednak posiadacz dowodu osobistego
obecnego wzoru chce otrzymać nowy elektroniczny
dowód osobisty, musi złożyć odpowiedni wniosek.
Wniosek o nowy dowód osobisty dostać i wypełnić
można w Urzędzie Gminy Jasło przy ul. Słowackiego
4, wzór takiego wniosku można znaleźć także na
stronie internetowej Gminy Jasło w zakładce „druki i
wnioski”. Proces wymiany dowodów jest naturalny,
rozłożony na 10 lat i potrwa do 2029 roku. E-dowody to
dokumenty wydawane bezterminowo, podlegające
wymianie jedynie na wniosek jego właściciela
Razem z wnioskiem o e-dowód należy złożyć:
- jedno kolorowe zdjęcie na papierze fotograficznym o
wymiarach 4,5 cm x 3,5 cm,
- dotychczasowy dowód osobisty lub ważny paszport jeśli posiadasz taki dokument,
- dokument podróży (na przykład paszport) lub inny
dokument stwierdzający tożsamość - jeśli jesteś osobą,
która dostała polskie obywatelstwo.

W ramach działań szkoleniowych objęto wsparciem
115 nauczycieli ze Szkoły Podstawowej w Warzycach,
Trzcinicy, Osobnicy SP nr 1, Osobnicy SP nr 2,
Jareniówki, Opacia i Niepli. Celem tych działań było
podniesienie kompetencji zawodowych nauczycieli w
zakresie stosowania w trakcie pracy z uczniami
nowoczesnych metod oraz form organizacyjnych
sprzyjających kształtowaniu i rozwijaniu u uczniów
kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy
oraz właściwych postaw i umiejętności takich jak
kreatywność, innowacyjność oraz umiejętność pracy
zespołowej.
Łącznie zrealizowano 256 godzin szkoleniowych w
następujących obszarach tematycznych:
- nauczanie metodą eksperymentu,
- nauka gry w szachy oraz nauka programowania,
- bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni,
- kształcenie kompetencji społeczno-emocjonalnych.
Poszerzenie kompetencji zawodowych nauczycieli
realizowane równolegle z procesem doposażenia szkół
w nowoczesny sprzęt komputerowy, nowoczesne
pomoce dydaktyczne do nauczania przedmiotów
przyrodniczych, a także zestawy do programowania i
nauki gry w szachy, pozwolą w sposób istotny podnieść
poziom kształcenia uczniów i wyposażyć ich w
umiejętności, które aktualnie są najbardziej pożądane
na rynku pracy.

Wymiana dowodu osobistego jest bezpłatna. Nowy
dokument otrzymuje się maksymalnie w ciągu 30 dni
od złożenia wniosku. Informację o tym, czy jest on już
gotowy do odbioru, można znaleźć na
stroniehttps://obywatel.gov.pl/dokumenty-i-daneosobowe/sprawdz-czy-dowod-osobisty-jest-gotowy
Nowy dowód jest bezpiecznym i bezpłatnym
narzędziem do komunikacji elektronicznej z
administracją, służbą zdrowia i podmiotami
komercyjnymi. E-dowód w sposób jednoznaczny
potwierdza tożsamość obywatela. Ma służyć do jego
uwierzytelnienia w e-usługach administracji
publicznej oraz do podpisywania dokumentów
elektronicznych.
Nowy dowód wyposażony jest w środek
identyfikacji elektronicznej („profil osobisty”),
zapewniający wysoki poziom zaufania, który
umożliwia potwierdzenie tożsamości w usługach
online. W nowym dowodzie są zamieszczane między
innymi dane pozwalające opatrzyć dokument
elektroniczny zaawansowanym podpisem
elektronicznym („podpisem osobistym”), a także
aplikacja ICAO (dokument podróży z cechą
biometryczną „zdjęcie twarzy”), która zapewni
szybszą odprawę jego właściciela na lotniskach.
W nowym dowodzie osobistym przewidziano też
przestrzeń umożliwiającą zamieszczenie
kwalifikowanego podpisu elektronicznego.
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XIII Grand Prix 2019 Gminy Jasło w tenisie stołowym
W sobotę 23 marca 2019 r. w Szkole Podstawowej w
Szebniach odbył się turniej finałowy XIII Grand Prix 2019
Gminy Jasło w tenisie stołowym. W imprezie, która na dobre
wpisała się w kalendarz gminnych imprez sportowych,
wzięło udział 79 zawodników. W zawodach rywalizowali ze
sobą dzieci, młodzież oraz dorośli. Nie zabrakło także
rozgrywek pomiędzy poszczególnymi szkołami.
Turnieje odbywały się przez trzy kolejne soboty marca.
I zawody rozegrane zostały w Szkole Podstawowej w
Trzcinicy, kolejne w Szkole Podstawowej nr 1 w Osobnicy, a
III turniej (finałowy) w Szkole Podstawowej w Szebniach.
Zawody w tenisie stołowym odbyły się w 8 kategoriach,
w podziale na chłopców i dziewczyny. Na zdobywców
pierwszych czterech miejsc w każdej kategorii czekały
nagrody rzeczowe oraz dyplomy. Dodatkowo, za pierwsze
miejsca, zarówno w kategoriach indywidualnych, jak i
drużynowych, zwycięzcy otrzymali puchary. Dyplomy,
nagrody i trofea wręczył Wójt Gminy Jasło Wojciech Piękoś.
Gratulujemy zwycięzcom, a wszystkim uczestnikom
dziękujemy za udział w turnieju i sportową rywalizację.

Najlepsi w klasyfikacji końcowej, którzy zajęli
miejsca na podium w poszczególnych kategoriach:
szkoły podstawowe (kl. I - VI) - dziewczęta
1. Anna Pyzik, 2. Martyna Zielińska, 3. Natalia Pankiewicz
szkoły podstawowe (kl. I - VI) -chłopcy
1. Wiktor Kosiek, 2. Kamil Czarniecki, 3. Krystian Tutro
szkoły podstawowe i gimnazjum (kl. VII, VIII i gim.) dziewczęta
1.Elżbieta Berkowicz, 2. Ewelina Byczek, 3. Wiktoria
Dunaj
szkoły podstawowe i gimnazjum (kl. VII, VIII i gim.) chłopcy
1. Jakub Kosiek, 2. Jakub Gliwa, 3. Sebastian Dybaś
szkoły średnie - dziewczęta
1. Weronika Dereś, 2. Kamila Zajchowska, 3. Milena
Sekunda
szkoły średnie - chłopcy
1. Patryk Skocz, 2. Jakub Twaróg
seniorzy - kobiety
1. Kamila Juszczyk, 2. Marzena Bachta, 3. Sara Dereś
seniorzy - mężczyźni
1. Mirosław Kozik, 2. Konrad Wickowski, 3. Piotr Zając

I miejsca w klasyfikacji drużynowej szkół
podstawowych i gimnazjum:
szkoły podstawowe (kl. I - VI) - dziewczęta
I miejsce - Szkoła Podstawowa w Szebnich w składzie:
Natalia Pankiewicz, Dagmara Świszcz, Nikola Lubaś
szkoły podstawowe (kl. I - VI) - chłopcy
I miejsce - Szkoła Podstawowa w Opaciu w składzie:
Wiktor Kosiek, Krystian Tutro, Mateusz Ślawski
szkoły podstawowe i gimnazjum (kl. VII, VIII i gim.) dziewczęta
I miejsce - Szkoła Podstawowa nr 1 w Osobnicy w
składzie: Ewelina Byczek, Wiktoria Dunaj, Paulina Krupa
szkoły podstawowe i gimnazjum (kl. VII, VIII i gim.) chłopcy
I miejsce - Szkoła Podstawowa nr 1 w Osobnicy w
składzie: Jakub Gliwa, Sebastian Dybaś, Robert Niemiec
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I Międzyszkolny Konkurs MAM TALENT
11 lutego 2019 roku w Szkole Podstawowej nr 1 w
Osobnicy odbył się I Międzyszkolny Konkurs MAM
TALENT, który skierowany był do przedszkolaków
oraz uczniów szkół podstawowych i gimnazjów z
Gminy Jasło.
Głównym celem tego konkursu jest wspieranie i
promowanie twórczości dzieci i młodzieży
zamieszkującej na terenie Gminy Jasło oraz
popularyzacja ich sukcesów i dokonań. Chęć
zaprezentowania swoich umiejętności artystycznych
zgłosiło 99 uczestników.
Konkurs udało się zorganizować m.in. we
współpracy z Gminą Jasło, natomiast jego
pomysłodawcami byli: Ognisko Muzyczne w Jaśle i
Gminny Ośrodek Kultury w Jaśle.
red

Ostateczne rozstrzygnięcia jury
przedstawiły się następująco:
Kategoria - PRZEDSZKOLE
I miejsce - Szymon Wojdyła i Martyna Strzępek
II miejsce - SMYKI z Przedszkola Smyk w Jaśle
III miejsce - Gabriela Kosiba i Zuzanna Kowalska
Kategoria - SP KLASY I-III
I miejsce - Gabriela Gustek
II miejsce - Wiktoria Pytlowany i Oliwia Byczek
Kategoria - SP KLASY IV-VI
I miejsce - Kamila Zawada
II miejsce - Martyna Zielińska
III miejsce - Igor Kopeć
III miejsce - Marlena Gaweł
Kategoria - SP KLASY VII-VIII
i GIMNAZJUM
I miejsce - Felicja Marek
II miejsce - Karol Brej, Jakub Czyżykiewicz,
Wojciech Knapik
III miejsce - Jakub Serwa
GRAND PRIX konkursu zdobyła Paulina Rozmus
WYRÓŻNIENIA
1. Lena Orzechowska, 2. Zuzanna Gacek, 3.
„Bajkowe Śnieżynki” z Bajkowego Przedszkola, 4.
„Kropelki” z Bajkowego Przedszkola, 5. Marek
Putlak, 6. Kinga Cichoń, 7. Karolina Polak, 8. Julia
Daniło, Oliwia Ciuła, Kinga Cichoń, 9. Zuzanna
Kosiba, Oliwia Kosiba, 10. Marek Mendela, 11.
Kinga Janas, 12. Wiktoria Rusin, 13. Aleksandra
Poszelężna, 14. Anna Kiszka, 15. Mateusz Wilk, 16.
Bartłomiej Tutro, 17. Nikodem Mazur.
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Pamięci ofiar obozu głodowego pod Jasłem
XI Obchody Międzynarodowego Dnia Pamięci o
Ofiarach Holokaustu pod patronatem Marszałka
Województwa Podkarpackiego Władysława Ortyla na
terenie Gminy Jasło rozpoczęły się przy Pomniku Ofiar
Zagłady z II wojny światowej w Szebniach w dniu 29
stycznia 2019 r.
Honorowa warta szebieńskich harcerzy podczas
uroczystości, zapalenie zniczy, złożeniekwiatóworaz
odmówienie modlitwy ekumenicznej wprowadziły
zgromadzonych w chwilę refleksji i zadumy. W
uroczystości wzięli udział przedstawiciele władz
samorządowych, kościelnych, dyrektorzy szkół, instytucji
kultury, lokalnych organizacji społecznych Kół Gospodyń
Wiejskich i stowarzyszeń, Ochotniczej Straży Pożarnej i
Zakładu Karnego w Jaśle.

Patriotyczny koncert w wykonaniu uczniów Szkoły
Podstawowej w Szebniach, okolicznościowe wystąpienia,
wystawa i prezentacje multimedialne poświęcone były
ofiarom Hitlerowskiego Obozu Zagłady w Szebniach.
Prelekcje wygłosili: Lesław Wilk z Prywatnego
Muzeum Podkarpackich Pól Bitewnych zapoznał
zgromadzonych z historią Hitlerowskiego obóz pracy
przymusowej w Szebniach cz. I oraz Zofia Macekhistoryk, regionalistka, autorka wielu publikacji
historycznych na temat II wojny światowej, omówiła
tragiczne losy ludności polskiej, rosyjskiej, romskiej,
słowackiej i żydowskiej przebywającej w Hitlerowskim
obozie pracy przymusowej w Szebniach.
Gościem honorowym spotkania była HayaNovak
(USA), reprezentująca drugie pokolenie ocalonych z
Holokaustu, która przedstawiła losy swojej rodziny oraz
opowiedziała dlaczego i jak młodzież w USA uczy się o
Holokauście.
Po zakończonych uroczystościach w Szebniach
mieszkańcy gminy Jasło uczcili Ofiary Holokaustu na
cmentarzu w lesie Warzyckim, zapalono symboliczne
znicze, złożono kwiaty przy macewie, pomniku i grobie nr
29, w którym spoczywają zamordowane przez
niemieckich faszystów dzieci.

Gmina Jasło po raz drugi była organizatorem Dnia
Pamięci o Ofiarach Holokaustu.Nasza gmina na zawsze
będzie nosić blizny odciśnięte przez historię, miejsca, o
których musimy pamiętać i pielęgnować w naszych
sercach, umysłach, a także w szacunku do drugiego
człowieka.
Została udostępniona wystawa „O tym, że wojna trafia
prosto w serce”, na której znalazły się dokumenty
fotograficzne udostępnione przez Zespół Cyfrowego
Archiwum Tradycji Lokalnej GBP. Mobilną wystawę
będzie można zobaczyć podczas lekcji historycznych
organizowanych przez Gminną Bibliotekę Publiczną w
Jaśle z/s w Szebniach.
Międzynarodowy Dzień Pamięci o Ofiarach
Holokaustu (International Day of Commemoration in
Memory of the Victims of the Holocaust) to święto
obchodzone 27 stycznia, w rocznicę wyzwolenia
niemieckiego obozu Auschwitz-Birkenau. Zostało
uchwalone przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w 2005 r.,
by uczcić pamięć Żydów pomordowanych w czasie II
wojny światowej.Uroczystości tego dnia odbywają się na
całym świecie.
Organizatorzy dziękują za udział w uroczystości:
przybyłym gościom, ks. Henrykowi Maguda, dyrekcji i
gronu pedagogicznemu z SP w Szebniach, obsłudze
technicznej szkoły, pracownikom biblioteki i władzom
gminy za pomoc organizacyjną.
GBP w Jaśle z/s w Szebniach
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