Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia Miłośników Jasła i Regionu Jasielskiego
w kadencji za rok 2020
Szanowni Państwo, Drodzy Goście oraz Członkowie Stowarzyszenia, Uczestnicy Walnego
Zebrania Sprawozdawczego!
Jesienią ubiegłego roku minęło 55 lat od powstania naszego Stowarzyszenia. Przez tak długi
okres niezmiennie i stale działa na rzecz środowiska lokalnego oraz wpisuje się w krajobraz
życia społeczno-kulturalnego Jasła, Jasielszczyzny i Podkarpacia. Szerzy wiedzę o przeszłości
historycznej miasta i regionu, popularyzuje osiągnięcia społeczno-kulturalne i gospodarcze,
chroni zabytki i pamiątki miasta i regionu, podejmuje starania w zakresie wszechstronnego rozwoju i estetycznego wyglądu Jasła. Możemy być dumni, że pomimo upływu lat nadal
jesteśmy bardzo pozytywnie odbierani jako ceniona organizacja pożytku publicznego, nie
tylko na terenie miasta i powiatu, ale na znacznie szerszym forum - województwa i kraju.
Ze względu na to, że minął kolejny rok pracy obecnych władz Stowarzyszenia i zgodnie
z wymogami Statutu przedstawiam sprawozdanie z działalności Zarządu za rok 2020. Był to
rok niezwykle trudny, zdominowany w ogromnej większości ograniczeniami pandemii
koronawirusa, co w sposób oczywisty i niespotykany w historii utrudniło naszą działalność.
I. Sprawy organizacyjno-osobowe. 1. Zarząd.
W marcu br. miało odbyć się zebranie sprawozdawczo-wyborcze SMJiRJ. Niestety,
sytuacja wymuszona przez epidemię spowodowała przesunięcie zebrania na późniejszy,
obecny termin, było to podyktowane względami bezpieczeństwa i ograniczeniami.
Na walnym zebraniu sprawozdawczym w dniu 29 sierpnia 2020 r. został wybrany nowy
zarząd SMJiRJ, który pracował przez cały 2020 r. w następującym składzie: Wiesław Hap
(prezes), Andrzej Gawlewicz (I zastępca prezesa), Bartłomiej Wilk (II zastępca prezesa),
Józef Laskowski (sekretarz), Magdalena Białek (zastępca sekretarza), Robert Michałowski
(skarbnik), Patryk Łukasik (zastępca skarbnika), Małgorzata Więch-Kettele, Mariusz Skiba,
Jacek Nawrocki i Tomasz Kasprzyk - członkowie zarządu. Członkami Komisji Rewizyjnej
byli: Barbara Żegleń (przewodnicząca), Teresa Furmanek-Wnęk i Józef Piękoś, a Sądu
Koleżeńskiego: Henryk Zych (przewodniczący), Ewa Pietraszek i Alina Zdunek.
2. Członkowie Stowarzyszenia.
W 2020 r. zmarło pięcioro członków Stowarzyszenia: śp. Felicja Jałosińska - wieloletnia
prezes naszego Zarządu, śp. Łucja Filipek i śp. Edward Nazgowicz - wieloletni członkowie
władz Stowarzyszenia oraz śp. Tadeusz Górczyk i śp. Zbigniew Grzanka. W tym czasie 4
osoby zrezygnowały z członkostwa z powodów zdrowotnych i osobistych, a pozyskaliśmy 8
nowych członków. Stan członków Stowarzyszenia na 31 grudnia 2019 r. wynosił 118
indywidualnych i 4 zbiorowych, a na 31 grudnia 2020 r. - 117 indywidualnych i 4 zbiorowych
(AES, MPM, Drukarnia Jasło, „Społem” Jasło).
II.
Działalność Zarządu Stowarzyszenia.
W okresie sprawozdawczym od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. działalność
Stowarzyszenia prowadzona była zgodnie z jego statutem z 2009 r., uchwałami Walnego
Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego, Walnego Zebrania Sprawozdawczego i uchwałami
Zarządu. W trakcie tych trzech lat plany działania Stowarzyszenia - pracy i preliminarze
wydatków były przyjmowane przez Zarząd na zebraniach.
Praca członków Zarządu Stowarzyszenia Miłośników Jasła i Regionu Jasielskiego jest
w pełni społeczna, Stowarzyszenie nie ma pracowników etatowych, a tylko jedna osoba jest
zatrudniona na umowę-zlecenie. Wykonuje ona prace administracyjno-biurowe. Prace
o charakterze merytorycznym, takie jak opracowania specjalistyczne związane z działalnością

wydawniczą: fotografie, korekty tekstu, opracowania komputerowe zdjęć i tekstów,
przygotowanie materiałów do druku są zlecane na zasadzie umowy o dzieło. Od umowyzlecenia oraz umów o dzieło Stowarzyszenie odprowadza podatek i składkę ZUS. Czyni to
terminowo. Autorzy opracowujący materiały merytoryczne do wydawnictw oraz zespoły
redakcyjne nie otrzymywały honorariów. Jedynie autor całego opracowania publikacji
książkowej otrzymał 10 % nakładu, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Do najważniejszych celów Stowarzyszenia należą: propagowanie i szerzenie wiedzy
o przeszłości historycznej miasta Jasła i regionu, popularyzowanie osiągnięć społecznokulturalnych, ochrona zabytków i pamięci o przeszłości. Głównymi metodami i środkami
realizacji tych i innych statutowych celów są m.in.: wydawnictwa na temat historii
i dziedzictwa kulturowego Jasła i regionu, konkursy o Jaśle i Jasielszczyźnie, prelekcje,
wystawy i odczyty.
W okresie sprawozdawczym Zarząd w 2020 r. odbył 10 posiedzeń i podjął 22
prawomocne uchwały. Posiedzenia Zarządu odbywały się w pierwszy i w razie potrzeby
w trzeci wtorek miesiąca w godzinach od 16.30 do 18.30. Oprócz tego członkowie Prezydium
Zarządu wielokrotnie spotykali się ze sobą i kontaktowali pomiędzy oficjalnymi zebraniami.
III. Działalność wydawnicza.
W 2020 r. na rynku wydawniczym pojawiły się dwie publikacje Stowarzyszenia
Miłośników Jasła i Regionu Jasielskiego. Pierwszą z nich jest książka pt. „Sławni
i zapomniani jaślanie w ciekawostkach i anegdotach”, autorstwa Wiesława Hapa. Ukazała
się w nakładzie 600 egzemplarzy. Jej bohaterowie związani są z Jasłem a swoją działalnością
na zawsze zapisali się na kartach historii. Zostali ukazani nie tylko jako postacie
„pomnikowe”, ale bardziej jako tacy, jakimi byli w rzeczywistości, z takimi jak my wadami,
uzależnieniami, śmiesznostkami. Temu też służą liczne anegdoty i ciekawostki.
W poszczególnych rozdziałach przybliżono obszernie 14 barwnych postaci: Antoniego Zolla,
Eugeniusza Romera, Jana Szczepanika, Stanisława „Zbyszko” Cyganiewicza, Rudolfa
Weigla, Stefana Jaracza, Stanisława Pigonia, Hugona Steinhausa, Stanisława Pronia, Henryka
Dobrzańskiego, „Hubala”, Michała Matyasa, Jerzego „Dudusia” Matuszkiewicza i Karola
Myśliwca. Następne rozdziały noszą tytuły „O innych jaślanach … więcej” oraz „O innych
jaślanach … mniej” (a w nim informacje o wielu zasłużonych w różnych dziedzinach).
W 2020 r. SMJiRJ wydało również „Kalendarz Jasielski” na 2021 rok liczbie 500
egzemplarzy. Oprócz części kalendarzowej w tej corocznej publikacji znalazły się m.in.:
tradycyjnie jasielska książka telefoniczna, kalendarze skrócone na kolejne lata, informacje
o najważniejszych wydarzeniach w Jaśle od lipca 2019 r. do czerwca 2020 r., o rocznicach
w 2021 r. związanych z ludźmi zasłużonymi dla Jasła, wspomnienie o doktorze Stanisławie
Proniu i stuleciu jasielskiego Chóru „Echo”, zostały przybliżone sylwetki młodych
uzdolnionych jaślan, nowe jasielskie murale oraz tajniki geocachingu. Wydanie kalendarza
było możliwe dzięki wsparciu jasielskich firm, których oferta również w nim się znajduje.
IV. Działalność programowa. 1.Konkursy i turnieje.
Początkiem 2020 r. w Młodzieżowym Domu Kultury w Jaśle odbyło się uroczyste
podsumowanie odbytego w ostatnich miesiącach 2019 r. zorganizowanego przez
Stowarzyszenie i MDK kolejnego - XXV - Konkursu Fotograficznego „Jasło - Moje Miasto”
o dwóch tematach: „Ślady dawnego Jasła i regionu” oraz „Uchwycić chwilę”. Jak co roku
patronat nad konkursem sprawował Burmistrz Miasta Jasła. Uhonorowano laureatów, którzy
odszukali i zarejestrowali swoimi aparatami fotograficznymi różne miejsca związane
z „dawnym” Jasłem i regionem oraz „uchwycili chwilę” życia współczesnego Jasła i okolic
w sposób ciekawy i oryginalny.

Z kolei końcem 2020 r. odbył się XXVI Konkurs Fotograficzny „Jasło – Moje Miasto”,
którego temat brzmiał „Ocalić od zapomnienia”. Konkurs odbył się pod Patronatem
Burmistrza Miasta Jasła. Komisja oceniająca pracowała w składzie: Andrzej Gawlewicz architekt, wiceprezes SMJiRJ - przewodniczący komisji, dr Wacław Mendys - członek sekcji
fotograficznej SMJiRJ, Tomasz Kasprzyk - członek zarządu SMJiRJ, członek Związku
Polskich Artystów Fotografików i Bogdan Samborski - artysta rzeźbiarz, członek SMJiRJ.
Nagrodzono 27 laureatów w kategoriach szkół podstawowych, szkół ponadpodstawowych
i w kategorii osób dorosłych. Z powodu pandemii koronawirusa organizatorzy:
Stowarzyszenie Miłośników Jasła i Regionu Jasielskiego oraz Młodzieżowy Dom Kultury
w Jaśle nie zorganizowali jak co roku uroczystego podsumowania konkursu. Dyplomy
przygotowane przez MDK i nagrody ufundowane przez Miasto Jasło oraz SMJiRJ wszyscy
laureaci odebrali w Młodzieżowym Domu Kultury u Pana Dariusza Tęczy.
W 2020 roku, specyficznym ze względu na ograniczenia z powodu koronawirusa,
tradycyjna forma Turnieju Wiedzy o Jaśle w maju nie odbyła się. Dlatego, aby utrzymać
cykliczność tego ważnego projektu, zaproponowaliśmy nieco inną formułę wykazania się
wiedzą o historii i o dniu dzisiejszym Miasta. Był to konkurs w ramach XXIX Turnieju
Wiedzy o Jaśle pod hasłem „Ocalić od zapomnienia”. Każdy uczeń miał za zadanie zdobyć
z różnych źródeł informacje na temat mało znanego, zapomnianego, zniszczonego zębem
czasu danego obiektu (obiektów) w Jaśle, dotrzeć do niego (do nich) i spełnić wymagania
stosowne do każdej kategorii. Oceniano prace uczniów w kategoriach wiekowych: - z klas
IV-VI i VII-VIII szkół podstawowych oraz ze szkół ponadpodstawowych. Konkurs został
przeprowadzony w trzech kategoriach merytorycznych: - praca plastyczna, - praca
historyczno-literacka z wykorzystaniem fotografii archiwalnych, - prezentacja multimedialna.
Konkurs odbył się tradycyjnie pod patronatem Burmistrza Miasta Jasła, Starosty Jasielskiego
i Prezesa Zarządu Orion Engineered Carbons Sp. z o.o. w Jaśle i był zorganizowany przez
nasze Stowarzyszenie oraz Młodzieżowy Dom Kultury w Jaśle. Przyznano 18 tytułów
laureatów, 13 uczniów otrzymało wyróżnienia I stopnia, a 10 uczniów wyróżnienie II
stopnia. Nagrodzeni uczniowie reprezentowali 6 szkół podstawowych i 5 szkół
ponadpodstawowych. Prace uczniów oceniało profesjonalne jury w składzie: Anna Brożyna,
Jacek Bracik, Andrzej Gawlewicz, Tomasz Kasprzyk, Robert Nowiński, Bogdan Samborski,
Ryszard Turek. Ze względu na stan epidemii nie zostało zorganizowane uroczyste
podsumowanie turnieju-konkursu. Nagrody ufundowane przez Miasto Jasło, Starostwo
Powiatowe w Jaśle i Prezesa Zarządu Orion Engineered Carbons Sp. z o.o. w Jaśle oraz
dyplomy dla nagrodzonych zostały przekazane do ich macierzystych szkół.
2. Wystawy, konferencje, spotkania, inne działania, udział w przedsięwzięciach
kulturalnych, edukacyjnych, naukowych, patriotycznych, uroczystościach.
W związku z kolejną rocznicą uwolnienia więźniów w Jaśle oraz organizacją kolejnego
Jasielskiego Marszu Wolności im. Płka Stanisława Dąbrowy-Kostki w 2020 r. nagraliśmy
audycję pod tytułem: Jasielska Akcja „Pensjonat.” Jest to opowieść o bohaterach w charakterze gawędy historycznej, którą opowiada Wiesław Hap - historyk regionalista, harcmistrz
i prezes SMJiRJ. Ta audycja powstała w ramach realizacji zadania publicznego p.t.
„Jaślanie pamiętają o historii swojej Małej i Wielkiej Ojczyzny” współfinansowanego
ze środków budżetu Miasta Jasła. Realizacja, reżyseria dźwięku, opracowanie graficzne Piotr
Hudyma.
Jasło
2020.
Audycję
można
odsłuchać
na
youtube.
https://www.youtube.com/watch?v=jOcRmTd1HDM
Wieczorem 7 sierpnia 2020 r., tuż po 77. rocznicy uwolnienia więźniów w Jaśle, które
miało miejsce nocą z 5 na 6 sierpnia 1943 r., odbył się VIII Jasielski Marsz Wolności im. Płka
Stanisława Dąbrowy-Kostki ku czci uczestników i ofiar akcji pod kryptonimem „Pensjonat”.

Ze względu na epidemię koronawirusa jego przebieg miał charakter kameralny i symboliczny.
Uczestniczyło w nim piętnaście osób w maseczkach i z zachowaniem odpowiednich
odstępów. Uczestnicy marszu, jak co roku, zebrali się o godz. 20.30 przed jasielskim
pomnikiem Armii Krajowej. Wśród nich znaleźli się przedstawiciele trzech organizatorów.
Miasto Jasło reprezentował inspektor Mateusz Smyka, nasze Stowarzyszenie - prezes
Wiesław Hap, sekretarz Józef Laskowski oraz członkowie zarządu - Ilona Dranka i Jacek
Nawrocki, a jasielski Hufiec ZHP - dwójka instruktorów oraz harcerki i harcerze ze 139. DH
„Lisy”. Obecny był też współpomysłodawca wydarzenia - Piotr Hudyma. Po raz pierwszy
w tym projekcie patriotyczno-historycznym uczestniczył ks. Radosław Banaś z parafii Matki
Bożej Częstochowskiej w Jaśle. Po wysłuchaniu Hymnu Polskiego Państwa Podziemnego,
na tle zapalonych pochodni i zniczy w barwach narodowych, zebranych powitał
współpomysłodawca marszu - prezes SMJiRJ harcmistrz Wiesław Hap. Przybliżył genezę
i ideę spotkania oraz poprowadził jego całość. Zarys akcji „Pensjonat” przypomnieli dwaj
harcerze, po czym wysłuchano autorskiego nagrania utworu „Jasielski Marsz Wolności”
w wykonaniu Piotra Hudymy. Później ruszył przemarsz trasą, jaką przebyli więźniowie
jasielskiego więzienia wraz z ich wyzwolicielami. Uczestnicy marszu przeszli przez Górkę
Klasztorną na plac przy kościele na osiedlu Jasło-Żółków. Tam pod krzyżem zapalono
lampion pamięci i pod przewodnictwem ks. Jana Gibały proboszcza - emeryta miejscowej
parafii, odmówiono modlitwę w intencji bohaterów „Pensjonatu”, uwolnionych więźniów
i późniejszych ofiar. Pomodlono się również za Śp. Felicję Jałosińską, wiceprezesa SMJiRJ,
która zmarła tego samego dnia. Pamięć o niej uczczono minutą ciszy. Na zakończenie
odczytano apel uczestników marszu wzywający do podtrzymywania pamięci o przeszłości.
Nasze Stowarzyszenie w 2020 r. zrealizowało zadanie publiczne „Jaślanie pamiętają
o historii swojej Małej i Wielkiej Ojczyzny” współfinansowane ze środków budżetu Miasta
Jasła. Projekt, trwający trzy miesiące, polegał na upamiętnieniu 77. rocznicy Akcji
„Pensjonat” oraz 100. rocznicy „Bitwy Warszawskiej” - Cudu nad Wisłą, bitwy pod
Firlejówką i zwycięskiej wojny polsko-bolszewickiej. W jego trakcie przygotowano komiks
„Akcja Pensjonat” autorstwa Piotra Hudymy. W wersji elektronicznej umieszczono go na
stronie internetowej SMJiRJ jasloiregion.pl. Oprócz tego wydano go w formie papierowej,
podobnie jak i uzupełniającą go publikację historyczno-opisową „Tej nocy spełnił się sen
o wolności” Wiesława Hapa. Zrealizowano też audycję audio „Gawęda o Akcji Pensjonat”
W. Hapa, również dostępną w wersji elektronicznej na stronie internetowej Stowarzyszenia.
Kolejnym efektem projektu stała się prezentacja multimedialna „Udział społeczności Jasła
i Ziemi Jasielskiej w Bitwie Warszawskiej, w bitwie pod Firlejówką i w wojnie polskobolszewickiej 1920 roku” autorstwa Mariusza Skiby. Została zamieszczona na stronie
jasloiregion.pl oraz zapisana na płytkach CD. Wydano też folder historyczny na temat
„Udział jaślan i mieszkańców Ziemi Jasielskiej w wojnie polsko-bolszewickiej, w Bitwie
Warszawskiej i bitwie pod Firlejówką”. Wszystkie te materiały zostały nieodpłatnie
przekazane do Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jaśle, jej filii, jasielskiej filii Pedagogicznej
Biblioteki Wojewódzkiej, jasielskich szkół, do Komendy Hufca ZHP na potrzeby jasielskich
drużyn harcerskich oraz laureatom konkursów historycznych i plastycznych organizowanych
w ramach projektu przez SMJiRJ. Autorzy najciekawszych prac w tych konkursach otrzymali
również zakupione na ten cel inne nagrody książkowe oraz wydawnictwa SMJiRJ. Ze
względu na koronawirusa nie odbyło się uroczyste podsumowanie konkursów, organizatorzy
przekazali dyplomy i nagrody do szkół laureatów i wyróżnionych uczniów.
W 2020 r. nasze Stowarzyszenie zrealizowało także inny - ogólnopolski projekt. Jego
wymiernym i trwałym śladem jest to, że na ścianie bloku przy ul. Szajnochy 55 znajduje się
od września 2020 r. mural upamiętniający stulecie wojny polsko-bolszewickiej i „Cudu nad
Wisłą”. Projekt muralu „Bitwa Warszawska - Cud nad Wisłą - ku wiecznej pamięci
mieszkańców Jasła” został przygotowany i zgłoszony przez Stowarzyszenie Miłośników Jasła

i Regionu Jasielskiego do organizowanego przez Ministerstwo Obrony Narodowej konkursu
„Historyczny Mural - 1920. Polskie zwycięstwo dla wolności Europy”. Jasielski mural został
wysoko oceniony i znalazł się wśród wybranych 12 projektów z całej Polski. Dzięki temu
otrzymał dofinansowanie z MON. Autorem muralu jest Sylwester Łaskawski,
a pomysłodawcą i koordynatorem przedsięwzięcia - Wiesław Hap, prezes Stowarzyszenia.
Wziął on na siebie całość dokumentacji wniosku oraz zaproponował Sylwestrowi
Łaskawskiemu dwóch głównych bohaterów na mural. Na jego pierwszym planie widnieje
Roman Saphier, profesor jasielskiego gimnazjum, porucznik WP, który wraz z grupą swoich
uczniów, żołnierzy-ochotników, bohatersko zginął w bitwie z bolszewikami pod Firlejówką
(dziś na terenie Ukrainy) we wrześniu 1920 r. Tuż za nim widoczna jest podobizna Seweryna
Marcinkowskiego, ucznia gimnazjum w Jaśle i harcerza, który poległ w sierpniu 1920 r.
w Bitwie Warszawskiej pod wsią Zawady-Wrona. Powstanie muralu na ścianie jasielskiego
bloku odbyło się za zgodą prezesa Jasielskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, a w przygotowaniu
dokumentacji projektowej i wniosku przez prezesa SMJiRJ wspierały go merytorycznie Patrycja Bimkiewicz, kierownik Wydziału Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu
Miasta w Jaśle oraz Iwona Kosiek z tego samego wydziału. Mural stanowił główną część
projektu finansowanego ze środków Ministerstwa Obrony Narodowej, ale uzupełniały go
jeszcze inne ważne działania edukacyjne jakie przeprowadziliśmy, m.in. były to: konkurs
plastyczny dla młodych jaślan o tej samej tematyce oraz artykuły prezesa SMJiRJ w prasie
lokalnej poświęcone wojnie polsko-bolszewickiej i Bitwie Warszawskiej oraz udziałowi
w nich jaślan i ludzi związanych z Jasłem i regionem.
15 grudnia 2020 r., w kameralnych warunkach i bez udziału publiczności – ze względu na
obostrzenia epidemii koronawirusa, wręczone zostały Nagrody Miasta Jasła w dziedzinie
kultury. Trafiły one do rąk twórców i animatorów kultury związanych z Jasłem za szczególne
osiągnięcia artystyczne i naukowe oraz za dokonania na rzecz upowszechniania i ochrony
kultury. Środowisko związane ze Stowarzyszeniem Miłośników Jasła i Regionu Jasielskiego
szczególnie dumne jest z tego, że wśród wyróżnionych znalazł się zgłoszony przez nie
Henryk Zych. Regionalistów ze SMJiRJ cieszy też fakt, że doceniono również Stanisława
Mazana - wieloletniego członka Stowarzyszenia.
Wszyscy członkowie Zarządu w całym okresie minionego roku pełnili swoje funkcje
statutowe. Prezes Wiesław Hap koordynował wszystkie działania Zarządu. Przygotowywał
też wszelkie pisma, wnioski, oferty i sprawozdania oraz informacje i artykuły do mediów na
temat działań Stowarzyszenia. Wiceprezes Andrzej Gawlewicz wraz z prezesem Wiesławem
Hapem i członkiem Zarządu Tomaszem Kasprzykiem koordynowali kwestie konkursów
fotograficznych. Sekretarz Józef Laskowski systematycznie protokołował posiedzenia
Zarządu, sporządzał podjęte uchwały i kompletował dokumenty. Skarbnik Robert
Michałowski wspólnie z pracującą na umowie-zleceniu P. Krystyną Gumułką czuwali nad
sprawami finansowymi. Wiceprezes Bartłomiej Wilk i członek Zarządu Małgorzata WięchKettele kierowali pracami zespołu redakcyjnego „Kalendarza Jasielskiego”, w skład którego
wchodzili członkowie Zarządu: Magdalena Białek i Patryk Łukasik. Autorami opracowań
w kalendarzy byli: Ilona Dranka, Henryk Zych, Wiesław Hap i Jacek Nawrocki. Stałą
współpracę z „Podkarpacką Historią” utrzymywał publikujący w niej artykuły historyczne
Wiesław Hap. W skład komisji oceniającej prace w konkursach organizowanych przez nasze
Stowarzyszenie byli: Anna Brożyna, Barbara Żegleń, Józef Laskowski, Andrzej Gawlewicz,
Tomasz Kasprzyk, Patryk Łukasik, Wacław Mendys i Bogdan Samborski.
Członek Zarządu Mariusz Skiba i skarbnik Robert Michałowski prowadzili stronę
internetową Stowarzyszenia, uzupełniali dane i publikowali na niej otrzymywane materiały.
Katarzyna Barzyk i Magdalena Białek przeprowadziły korektę językową materiałów
w publikacjach. Część członków Zarządu uczestniczyła w zbieraniu reklam na wydanie
„Kalendarza Jasielskiego”, zamówień na przedpłaty i akcji na rzecz pozyskania 1% podatku

dla Stowarzyszenia. Aktywnie działała Sekcja Fotograficzna Stowarzyszenia pod kierunkiem
Tomasza Kasprzyka, w której niezwykłą aktywnością w przygotowywaniu i prezentowaniu
wielu ciekawych wystaw wyróżniał się dr Wacław Mendys. Wiesław Hap - jako
przewodniczący oraz Małgorzata Więch-Kettele - jako członek przez cały rok uczestniczyli
w pracach Miejskiej Rady Pożytku Publicznego w Jaśle. Prezes Stowarzyszenia
współpracował z P. Andrzejem Synowieckim z Gdyni przy przygotowaniu książki jego
autorstwa poświęconej swojemu dziadkowi, wybitnemu jaślaninowi, zasłużonemu na kilku
polach oraz członkowi-założycielowi naszego Stowarzyszenia - Antoniemu Grochowskiemu.
W 2020 r. delegacje Stowarzyszenia uczestniczyły również w ostatniej drodze naszych
zasłużonych Członków, m.in.: śp. Łucji Filipek, śp. Felicji Jałosińskiej i śp. Edwarda
Nazgowicza. Wspomnienia o Nich prezes Stowarzyszenia przekazywał do lokalnych mediów
i na stronę internetową Stowarzyszenia.
W 2020 r., tak jak i w poprzednich latach, Stowarzyszenie nie prowadziło działalności
gospodarczej. Kontroli działalności pod kątem finansowym dokonała z wynikiem
pozytywnym Komisja Rewizyjna. Sprawozdanie finansowe-bilans zostało dostarczone
w terminie.
V. Finanse
Analizę działalności finansowej przedstawi zastępca Prezesa Zarządu. Dotacje z Urzędu
Miasta na tzw. zadania zlecone zostały zrealizowane w całości i rozliczone. Sprawozdanie
finansowe-bilans i sprawozdania opisowe za 2020 r. zostały doręczone do Urzędu
Skarbowego w Jaśle w terminie. Z tytułu statusu organizacji pożytku publicznego za 2019 r.
Stowarzyszenie uzyskało kwotę - 1. 790,50 zł w ramach 1% podatku. Środki te zostały
przeznaczona na cele statutowe.
VI. Podsumowanie
Reasumując, należy stwierdzić, że działalność obecnego Zarządu Stowarzyszenia w 2020
r. doprowadziła do realizacji założonego sobie planu pracy, a w niektórych działaniach nawet
przekroczony. Było to możliwe dzięki społecznej pracy członków Zarządu, którzy poświęcili
wiele wysiłku, czasu i mnóstwo nieodpłatnych godzin dla dobra naszego miasta i jego
mieszkańców. Jako prezes SMJiRJ serdecznie za to Państwu dziękuję.
Słowa wdzięczności i podziękowania składam za współpracę Urzędowi Miasta Jasła,
Jasielskiemu Domowi Kultury, Młodzieżowemu Domowi Kultury, Miejskiej Bibliotece
Publicznej, Muzeum Regionalnemu, dyrekcjom większości jasielskich szkół i lokalnym
środkom masowego przekazu.
Dziękuję także Wam wszystkim, Drodzy Państwo, członkom naszego Stowarzyszenia za
wsparcie, dobre rady i życzliwość jaką na co dzień okazywaliście w tej kadencji Zarządowi.
Wierzę, że ta współpraca z władzami samorządowymi, instytucjami i z wszystkimi, którym
leży na sercu dobro naszego miasta i powiatu będzie kontynuowana w kolejnych latach.
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