
„KARPACKA GMINA”

GMINA JAŚLISKA



Jaśliska



Zasoby kulturowe:

Początki Jaślisk

 Jaśliskom nadano przywilej lokacyjny w 1366 r. przez króla Kazimierza

Wielkiego dla Jana z Henselina z Węgier.

 Z nadaniem tej nazwy wiąże się legenda mówiąca o pochodzeniu nazwy

Jaśliska. Król Kazimierz przed nadaniem praw lokacyjnych, wysłał swojego

osadźcę by sprawdził co można zrobić dla wioski. Wysłannik przyjechał

mroźną zimą, podczas zsiadania z konia pośliznął się i upadł. Mieszkańcy

zareagowali na to stwierdzeniami, że jest ślisko. Jan tylko przytaknął z

niemiecka: „ja, ślisko” i prawdopodobnie odtąd przyjęła się ta nazwa.



Zasoby kulturowe:

Piwnice pod Jaśliskami

 W XVI wieku Jaśliska słynęły z handlu winem. Ich położenie w Przełęczy

Jaśliskiej jako pierwszej handlowej wioski stanowiło dogodną lokalizację na

szlaku winnym. W tym czasie nadano także Jaśliskom liczne prawa i

przywileje zwalniające mieszkańców z podatków oraz pozwalające na

organizacje licznych jarmarków. Działania te wpłynęły na powstanie piwnic

pod rynkiem, w których składowano przywiezione z Węgier wino. Największe

z zachowanych mają do 30 m długości i 3 m wysokości, panuje w nich stała

temperatura 12o. Opłaty za składowanie pozwalały na dalszy rozwój

miasteczka oraz wybudowanie ochronnych murów (część z nich zachowało się

do dziś).



Piwnice pod Jaśliskami



Zasoby kulturowe:

Kościół parafialny pw. Św. Katarzyny

 Pierwszy kościół, który został zbudowany w Jaśliskach był drewniany i kryty

gontem. Dokładna data jego powstania nie jest znana, jednak szacuje się, że

wzniesiony został tuż po lokacji Jaślisk. Obecnie w tym samym miejscu stoi

kościół murowany. Zachowane zostało ułożenie ołtarzy: główny z obrazem

Matki Bożej Królowej Nieba i Ziemi, północny poświęcony św. Katarzynie

Aleksandryjskiej, a południowy św. Mikołajowi.

 Z obraniem św. Katarzyny na patronkę parafii wiąże się podanie. Głosi ono, że

podczas najazdu tatarskiej hordy, uciekająca ludność modliła się do św.

Katarzyny. Za jej wstawiennictwem tatarski dowódca zmienił zamiary i

wstrzymał się od grabieży.



Zasoby społeczne:

Ochotnicza Straż Pożarna

 Historia ochotniczej straży pożarnej w Jaśliskach liczy ponad 120 lat. W tym

czasie ilość członków OSP oraz ich wyposażenie stale się zmieniało. Obecnie

od czasu reaktywacji Gminy Jaśliska w 2010 r. następuje szybki rozwój

jednostki. Straż realizuje swoje cele statutowe w bardzo szerokim zakresie

tematycznym. OSP Jaśliska istnieje w oparciu o ideę „Bogu na chwałę,

ludziom na ratunek” zapewniając ratunek dla mienia i życia oraz pożywkę dla

duszy aktywnie uczestnicząc w życiu kulturalnym i religijnym.



OSP w Jaśliskach



Zasoby społeczne:

Stowarzyszenie Rozwoju Jaślisk i okolic

 Stowarzyszenie powstało z myślą o aktywizacji mieszkańców poprzez

wdrażanie działań mających na celu poprawę wizerunku regionu i zachowania

jego kultury. Ich priorytetem są inicjatywy promujące kulturę i historię Jaślisk

oraz okolicznych wsi. Członkowie stowarzyszenia podejmują zadania w celu

zwiększenia rozwoju gospodarczego tych terenów oraz odpowiadają na jego

aktualne potrzeby. Stowarzyszenie to jest m.in. inicjatorem odtworzenia

chaty regionalnej – tzw. żywego muzeum, twórcą Zespołu Ludowego

Jaśliszczanie oraz inicjatorem wydania książki „Jaśliska. Dzieje miasteczka i

okolic”.



Zasoby społeczne:

Chór kameralny

 Jaśliski chór kameralny powstał z inicjatywy mieszkańców. Działa on przy

stowarzyszeniu „Na styku kultur”. W swoim repertuarze mają utwory chóralne

z różnych epok od renesansu do czasów współczesnych. Chór występuje na

uroczystościach państwowych, religijnych oraz okolicznościowych w kraju i za

granicą często wygrywając konkursy i festiwale.



Jaśliski Chór Kameralny



Zasoby przyrodnicze:

Kamień nad Jaśliskami

 Kamień jest najwyższym szczytem regionu oraz od 2000 r. rezerwatem

przyrody. Bezpośrednio związany z historią regionu ze względu na

mieszkańców, którzy przed II wojna światową zajmowali się kamieniarstwem.

Po dziś dzień zaobserwować można pozostałości po kamieniołomach „Stare

Jamy”, „Nad Sinym Wyrem” i „Okrągła Wyspa”.

 Ciekawostkę mogą stanowić znajdujące się na wysokości 680 m n.p.m. niskie i

przejściowe torfowiska. Największym z nich jest „Berezednia”. Torfowisko

przez cały rok zachowuje bagienny charakter, nawet w lecie. Wśród

roślinności wspomnieć należy o rosiczce okrągłolistnej, mchach torfowcach i

wełniance, które stanowią rzadkość na takich wysokościach.



Wychodnia piaskowcowa



Zasoby przyrodnicze:

Jaśliski PK

 Większą część Jaśliskiego PK zajmują lasy i stanowią 65% powierzchni.

Najwyższe wzniesienia porasta buczyna karpacka, która stanowi zbiorowiska

naturalne. Nad ciekami znajdują się często lasy olszowe o typie karpackim.

Część niezalesioną stanowią zespoły łąkowo-pastwiskowe. Jest to najczęściej

pozostałość po niezamieszkałych dziś wsiach: Jasiel, Lipowiec i Czeremcha.

 W Jaśliskim Parku Krajobrazowym spotkać można sporo gatunków chronionych

między innymi: samotrawę okazałą, języcznik zwyczajny, mącznicę lekarską,

tojada dziobatego czy sasanki. Na obszarze tym znajdują się największe w

Europie siedliska orlika krzykliwego. Park stanowi także ostoję dla dużych

ssaków.



Oczko wodne



Zasoby przyrodnicze:

Ostoja Jaśliska

 Teren jaśliskiej ostoi obejmuje obszar między Karpatami Wschodnimi a

Zachodnimi w tym źródliska Wisłoki i Jasiołki oraz jej górne dorzecza oraz

przełom Jasiołki. Na niektórych wzniesieniach możemy zastać liczne jaskinie.

Odgrywają one kluczowe schronienie dla nietoperzy np. podkowca małego,

nocka orzęsionego i dużego.

 W 1997 roku u źródeł Jasiołki znaleziono po raz pierwszy w Polsce, stanowisko

ponikła kraińskiego, a w jej wodach swoje siedlisko znalazła skójka

gruboskorupowa- wpisana do Polskiej Czerwonej Księgi.



Dotychczasowe działania Gminy

 W celu zapewnienia miejsca do bezpiecznego wypoczynku dzieci, młodzieży

oraz wszystkich chętnych do aktywności fizycznej w gminie powstał orlik przy

ZSP w Jaśliskach. Wyposażony jest w boisko do piłki nożnej oraz boiska

wielofunkcyjne ze sztuczną nawierzchnią. Sympatycy lokalnej drużyny LKS

Jasiołka INWENTECH Jaśliska mogą oglądać rozgrywki z krytej trybuny. Poza

boiskami, przy domach ludowych wybudowano place zabaw.



Zespół boisk sportowych



Dotychczasowe działania Gminy

 Chcąc poprawić warunki życia mieszkańców oraz polepszyć stan środowiska,

rozpoczęto w 2013 r. budowę oczyszczalni ścieków oraz sieci kanalizacyjnej.

Wpłynie to na podniesienie jakości wód Jasiołki oraz ograniczy odory, które

powstawały podczas odprowadzania ścieków do przydrożnych rowów.

Dokonano także zakupu pojemników do selektywnej zbiórki odpadów.



Jasiołka



Dotychczasowe działania gminy

 Wśród aktywności na rzecz gminy należy wymienić Dożynki. Prezentowane są

na nich wieńce i rękodzieła, prowadzone są konkursy oraz występują różnego

typu zespoły muzyczne z Jaślisk jak i spoza nich. W związku z tymi

działaniami postanowiono zainwestować w zestaw sprzętu do organizowania

imprez plenerowych oraz mobilną scenę.



Dożynki gminne



Pomysł na przyszłe działania

 W najbliższych latach planowane jest utworzenie „Domu etnograficznego”.

Celem tego miejsca miałoby być gromadzenie przedmiotów związanych

bezpośrednio z historią i kulturą regionu. Zbiory zawierałby rzeczy, które były

użytkowane przez mieszkańców w codziennych czynnościach związanych

m.in. z rolnictwem oraz rękodzieła.



Obecna wystawa etnograficzna



Pomysł na przyszłe działania

 Kolejnym zadaniem, które postawiła sobie gmina jest odrestaurowanie piwnic

znajdujących się pod Jaśliskim rynkiem. W głównej mierze działania te będą

polegać na zabezpieczeniu miejsc, które są zachowane w dobrym stanie oraz

na odkopaniu tych części, które uległy zawaleniu lub zasypaniu.



Piwnice pod Jaśliskami



Pomysł na przyszłe działania

 Wychodząc naprzeciw wymogom środowiskowym i chcąc zwiększyć ilość

alternatywnych źródeł energii planowane jest zainstalowanie kolektorów

słonecznych na domach ludowych. Gmina z tym programem zamierza dotrzeć

również do jak najszerszego grona odbiorców prywatnych.



Pomysł na przyszłe działania

 Następnym zadaniem jakim wyznaczyła sobie gmina jest powstanie Domu

Kultury. Miejsce to miałaby na zaktywizować dzieci, młodzież, osoby starsze i

bezrobotne. Prowadzone w nim zajęcia polegałby na tworzeniu obrazów,

rzeźb oraz organizowaniu spotkań i występów okolicznościowych.



Świadectwo karpackości gminy

 1. Położenie. Obszar gminy Jaśliska znajduje się na terenie przejściowym 

między Karpatami Wschodnimi a Zachodnimi.

 2. Roślinność. W gminie występuje flora charakterystyczna zarówno dla 

Karpat Wschodnich jak i Zachodnich np. buczyna i jaworzyna karpacka, a 

dodatkowo obniżenie grzbietów wpływa na występowanie roślinności z 

południa.

 3.Architektura drewniana. W Daliowej i Woli Niżnej znajdują się byłe 

cerkwie oraz domy z podcieniami na rynku w Jaśliskach.

 4. Kultura. Część mieszkańców nadal zajmuje się własnoręcznym 

wykonywaniem rzeźb, płaskorzeźb i obrazów. Najsłynniejszym z nich był prof. 

ASP w Krakowie- Stanisław Puchalik.



1. Obraz  prof. S. Puchalika „Krajobraz z chatą”

2. Rzeźba „Adam i Ewa w raju”



Cerkiew w Daliowej


