
Gmina Jordanów

Gmina Jordanów to gmina wiejska położona w 
malowniczej Małopolsce, w powiecie suskim. W skład 
Gminy wchodzi pięć miejscowości: Osielec, Łętownia, 
Toporzysko, Naprawa oraz Wysoka. Każda z wyżej 
wymienionych wsi ma bardzo ciekawą przeszłość, 
której echa do dziś przejawiają się w pięknej 
architekturze, barwnych tradycjach, legendach, 
pieśniach, starych fotografiach, które z mozołem 
zbierane i publikowane są przez pasjonatów. Dzięki 
staraniom Władz gminy, Urzędników, Pracownikom 
Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Promocji, 
Nauczycielom,Bibliotekarzom,zaangażowanym 
społecznie Mieszkańcom Gminy i wielu Organizacjom 
pozarządowym Gmina rozwija się zarówno gospodarczo 
ale też kulturowo. Do głosu coraz częściej dochodzi 
ludowa obyczajowość, lokalna gwara, stroje ludowe, 
pamięć o zasłużonych dla regionu. Ponadto Gmina 
czyni też wszelkie starania o poprawę kondycji 
środowiska poprzez zachęcani ludności do 
kultuwowania tradycyjnego rolnictwa, tworzenie 
ekogospodarstw agroturystycznych, przywracanie 
zwierząt wypasowych  i prowadzenie  zrównoważonej 
gospodarki, która wspomaga naturalną bioróźnorodność 
regionu.



           Gmina Jordanów 
            zasoby kulturowe 

Gmina Jordanów zamieszkiwana jest przez Kliszczaków 
– grupę etnograficzną, która dopiero od kilku lat staje się 
przedmiotem zainteresowania naukowców i badaczy. 
Prowadząc intensywne badania terenowe podejmują oni 
próbę przywrócenia i przypomnienia kliszczackiej, 
karpackiej tożsamości etnicznej mieszkańców Gminy. 
Każda z wsi ma swoją specyfikę, co czyni z całej gminy 
Jordanów teren bardzo różnorodny i niezwykle ciekawy. 
Stare dwory, parki, folwark, zabytkowe kościoły, 
przydrożne kapliczki, bogate we florę i faunę lasy,  
bliskość Babiej Góry – Królowej Beskidów oraz 
malowniczych Tatr sprawiają, że gmina Jordanów jest 
urokliwa oraz atrakcyjna krajobrazowo. Zaś mnogość 
wydarzeń o różnym charakterze – kościelnym, 
państwowym czy po prostu ludycznym przypomina 
dawne tradycje i zasadę nadrzędną obowiązującą w 
społecznościach górskich, że gmina, wieś, „mała 
ojczyzna” jest dobrem wspólnym i tylko we wspólnocie, 
która dobrze i mądrze korzysta ze swoich zasobów, 
ukryta jest siła.



               
Chodziłek w konkury do osielskie dziewcyny,

a ze robić umiała, bardzo mi sie zwidziała.
Spotkoł zek jom na "Snozie", niesła siano w 
powrozie.
Sedek sobie spod "Hyrbu", niesła chraście z 
"Wyrymbu".
Jechołek se na konicku, pasła owce na "Gronicku".
Siołek zyto w "Satanicy", niesła grzyby w zapaśnicy.
A jak zek był na wikliny, niesła naręc ferecyny.
Brołek drewno z "Olsyny", rwała kyćki z wiyrzbiny.
Scow zbiyrała u "Żłoby", nie boła się choroby.
Pasła gęsi za wodom, cekała kie zagodom.
Niesła kasik do "Leśnioka" pełniutki dzbonek mleka.
A za chwile, juz późni, była klepać coś w kuźni.
Siołek łubin u "Miedzyska", to zbierała kamieniska.
Jak zek radlił na "Mokrzysku", myła nogi w 
"Potocysku".
Widziołek jom w "Pasiekach", na laskowych 
orzechach.
A za chwile w Osielcyku, wiąze krowy na poliku.
W poniedziałek na jarmaku sprzedawała korzec 
maku.
A we wtorek w Suchy kupowała ciepciuchy.
Jak grabiłek "u Siwuli" przyniesła mi kosyk gruli.
Cosik zek kcioł na "Brzysku", to mi dała po pysku.
A w sobote na prywatce tańcowała w nowy smatce.
Na zabawie w baraku, tańcowała w kubraku.
U "Słoniny" od Sternali pożycyła zwój korali.
A zasiok se od wujenki pożycyła dwie sukienki.

Od kogosik od "Rusina" pożycyła sie grzebienia,
a Weronka od "Janika" pożycyła ji stanika.
W "Oskoźniku" od Hanecki pożycyła zopasecki.
Od któresik od "Wojtaski" pożycyła bluzke w paski.
Zaś od "Sędra" od Magdy pożycyła kokardy.
A od "Sępka" od Janecki pożycyła sandałecki.
Od "Matuły" od Zośki pożycyła pońcoski.
Od Kowolki od "Wronki" pożycyła pierścionki.
Jasiek "Maćkow" od "Budy" pożycył ji na dudy.
A szolicek swój miała dziergany, swoje owce, barany.
Wmówiłek sie na tańce ku ty Osielcance.
Na moście mnie cekała, chociaz innych doś miała.
A w "strażaku" na "Sołtystwie" grały "Pyncki" 
siarcyście.
A ona se tańcowała, kiela ino siły miała.
Dalik chodził w konkury do osielskie dziewcyny,
a ze robić umiała - bardzo mi sie zwidziała.
Dojrzołek jom u "Lyski" - stoła z Jaśkiem od "Syski".
Siod zek sobie pod lipami - rajcowała z sąsiadkami.
A wiecorkiem u "Misiorza" niesła ojcu coś 
wiecerzać.
Ugryzała se pieroga, bo daleko była droga.
Jak grabiłek "u Siwuli" przyniesła mi kosyk gruli.
Cosik zek kcioł na "Brzysku", to mi dała po pysku.
Brołek kamień "na Grapie", to mi dała po łapie.
Dopodek jom "u Kiecki" - kładła sianko w kopecki.
Widziołek jom "za Wierchami", niesła dzbonek z 
malinami [...].

Józefa Dybczyk Osielskie zaloty (fragment)



Fot. G. Korbel

O północy Aniołowie ( osielecka pastorałka ludowa)

O północy Aniołowie byli wczoraj na Dąbrowie
Na pastuszków wołali

Któż tam pójdzie oddać chwałę, przywitać Dziecinę Małą
I Maryję z Józefem

Pójdą sami Osielcanie, Kojszowianie i Wieprzcanie
Ludzie świata całego

Osielcanie wstają rano, Kojszowianie wiozą siano
A Wieprzcanów nie widać 

Osielcanie – grube ryby, Kojszowienie – suche grzyby
A Wieprzcanów nie widać

Bo oni długo sypiają, za kolędę nic nie dają
Schowajcie się z kolędą



Dom Jalu Kurka w Naprawie

Zabytkowy kościół pw. św. Ap. Szymona i Judy 
Tadeusza w ŁętowniZabytkowy Dwór obronny na Wysokiej

Kapliczka i dzwonniczka loretańska w Naprawie



Gmina Jordanów
 zasoby społeczne 

Na terenie Gminy Jordanów istnieją 24 organizacje pozarządowe, które działają na bardzo 
wielu obszarach, zarówno w sferze szeroko pojętej kultury i sztuki, ale też sportu, ekologii, 
pomocy społecznej i w wielu innych dziedzinach. Są współorganizatorami i organizatorami 
wielu imprez, a także uświetniają wydarzenia o charakterze kościelnym czy państwowym.

1.Stowarzyszenie Klub Sportowy „Bór”w Toporzysku -  działanie organizacji podzielone 
jest na cztery sekcje:
- rekreacyjną;
- jeździecko – sportową;
- hipoterapii;
- kawaleryjskiej – sekcja kawaleryjska tworzy Stowarzyszenie Kawaleria Toporzysko
2.Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju ŹRÓDŁO  –  działalność organizacji skupia się na 
wspomaganiu rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych.
3.Stowarzyszenie Chór Kameralny VOX  ALTISONA  - zadaniami podstawowymi 

Stowarzyszenia jest i  upowszechnianie kultury muzycznej na obszarze Polski, gminy i 
miasta Jordanów, popularyzowanie twórczości muzycznej w Polsce i za granicą, a także 
wiele innych działań, które mają podnosić kwalifikacje muzyczne członków chóru.
4.  Stowarzyszenie Erudio z Osielca  - działania w obrębie stowarzyszenia służą 
podnoszeniu jakości edukacji.



5.Stowarzyszenie Ekologiczno – Kulturalne „Las”- organizacja ma na celu ochronę dóbr 
kultury i dziedzictwa narodowego, szeroko zakrojoną promocję kultury i sztuki ale także 
ochronę zwierząt, dziedzictwa przyrodniczego i inicjowanie postaw ekologicznych.
6. Stowarzyszenie Pomocy Młodzieży "JANOSIK" w Naprawie  – głównym celem 
organizacji jest pomoc społeczna, w tym pomoc rodzicom i osobom w trudnej sytuacji 
życiowej oraz wyrównywanie ich szans.
7. Stowarzyszenie Motocross TEAM RAPACZ Klub-MTR-Osielec –  celami statutowymi 
stowarzyszenia jest krzewienie wiedzy i kultury motoryzacyjnej, propagowanie sportu 
motorcrossowego, snow-mobilowanego, realizacja współzawodnictwa motorcrossowego, 
organizowanie festynów i zawodów sportowo – rekreacyjnych, szkolenia dla członków 
klubu, które mają podnosić kwalifikacje osób zainteresowanych oraz wiele innych działań 
o charakterze sportowo – rekreacyjnym.
8. Fundacja „Terapia Homa” - Organizacja działa na terenie gminy od 1995 roku. 
Fundacja prowadzi certyfikowane gospodarstwo ekologiczne i Centrum edukacyjno-
ekologiczne. Rozwija na swym terenie projekt międzynarodowej ekowioski promujący 
zdrowy , holistyczny styl życia i w harmonii z innymi i środowiskiem naturalnym.
9. Fundacja Lutnia Staropolska  –  misja Fundacji to prowadzenie studiów nad kulturą i 
muzyką dawną; upowszechnianie ich żywotnych wartości oraz wspieranie inicjatyw, które 
służyć mają  ochronie dziedzictwa kulturowego. Fundacja pełni też  opiekę nad XVI 
wiecznym dworem w Wysokiej, pozyskuje inne zabytki architektury lokalnej, dzięki 
czemu chroni także dziedzictwo materialne. Fundacja wspópracuje też ze środowiskami 
muzycznymi z zagranicy.



10.Klub Sportowy  Unia  Naprawa -   organizacja skupia się na promocji sportu, przede 
wszystkim w dziedzinie piłki nożnej. Skupia wokół siebie przede wszystkim dzieci i 
młodzież, które mają okazję trenować, poznawać zasady gry i doskonalić technikę.
11  . Gminny Klub Sportowy „Świt” Osielec -  organizacja skupia się na promocji sportu, 
przede wszystkim w dziedzinie piłki nożnej. Skupia wokół siebie przede wszystkim dzieci 
i młodzież, które mają okazję trenować, poznawać zasady gry i doskonalić technikę. Klub 
poprzez swoją stronę internetową promuje także inen instytucje działające na terenie wsi 
Osielec.
12. LUKS VIGOR  przy Zespole Szkół w Łętowni  - Szkolny Klub Sportowy prowadzący 
treningi piłki siatkowej.
13. OSP Toporzysko, OSP Naprawa, OSP Osielec, OSP Łętownia, OSP Wysoka – oprócz 
swojej podstawowej działalności, mającej na celu zepewnienie bezpieczeństwa i pomoc w 
sytuacjach zagrożenia Ochotnicza Straż Pożarna organizuje także Orkiestry Dęte 
Ochotniczej Straży Pożarnej, kultywuje tradycje strażackie, organizuje festyny i pikniki 
rodzinne czy zawody pożarnicze.  Poprzez swoje strony internetowe promują 
bezpieczeństwo, akcje społeczno – ekologiczne ale też dziedzictwo kulturowe regionu, 
poprzez udostępnianie zdjęć z domowych archiwów, opatrzonych artykułami. Przy OSP 
Naprawa działają także mażoretki.
14. Koło Gospodyń Wiejskich z miejscowości:  Osielec, Łętownia, Wysoka, Toporzysko 
oraz Naprawa – w działalności tych organizacji przeważają: uświetnianie imprez gminnych 
o charakterze religijnym i państwowym, promocja produktów lokalnych na różnego 
rodzaju targach, konkursach i przeglądach równiż poza granicami gminy i powiatu, 
promocja folkloru słowno – muzycznego oraz strojów regionalnych, kultywowanie 
lokalnych tradycji i obrzędów. 
  



 

Fot. G. Korbel

Obchody 1 września na Wysokiej Otwarcie Izby Regionalnej w Łętowni

Obchody 11 listopada na Wysokiej Dożynki Gminne na Wysokiej



Aneta Guzik Stowarzyszenie Chór VOX ALTISONA 

Fot. A. Krauze

Zawody motorcrossowe w Osielcu
Fot. G. Korbel

Stowarzyszenie Klub Sportowy „BÓR”z Toporzyska

Wystawa prac Klubów 4H



Gmina Jordanów 
 zasoby przyrodnicze 

Naturalnym bogactwem gminy Jordanów są lasy, które czynią 
tę wiejską gminę niezwykle zieloną i nawet bez wytyczania 
szlaków turystycznych i ścieżek rowerowych czy 
spacerowych da się zauważyć mnóstwo osób, które 
odpoczywają właśnie na leśnych spacerach. Lasy najchętniej 
odwiedzane są  latem, kiedy to pojawiają się owoce leśne i 
grzyby, które w przeszłości nierzadko stanowiły sezonowe 
źródło zarobku. Dziś najczęściej służą do  uzupełnienia 
domowych spiżarek we własnoręczne, zdrowe i ekologiczne 
przetwory. Jedną z form ochrony stanowisk leśnych jest 
nadawanie, zwłaszcza drzewom statusu pomnika przyrody i 
tak na terenie gminy Jordanów mamy następujące stanowiska 
chronione:
1. Łętownia – stanowisko obok kościoła parafialnego – jesion, 
6 sztuk;
2. Łętownia – stanowisko park dworski obok leśniczówki – 
dąb, 10 sztuk, lipa, 1 sztuka;
3.Wysoka – stanowisko obok szkoły podstawowej – jesion, 4 
sztuki, lipa, 3 sztuki, dąb, 1 sztuka;
4. Toporzysko – stanowisko park dworski – kasztanowiec, 3 
sztuki, lipa, 3 sztuki, modrzew, 1 sztuka;
5. Naprawa – stanowisko obok drogi Jordanów – Rabka – dąb, 
1 sztuka;

Fot. A. Wicher



Park dworski w Toporzysku

Fot. G. Korbel



Park dworski na Wysokiej

Fot. G. Korbel



Przykład dawnej architektury 
w otoczeniu sędziwych drzew, 
Toporzysko

Fot.G. Korbel



Kościół parafialny pw. Św. Ap.Szymona i Judy Tadeusza w Łętowni,
 otoczony pomnikami przyrody

Fot. G. Korbel



Gmina Jordanów – dotychczasowe działania
Władze Gminy Jordanów  na przestrzeni lat wykazują bardzo dużą aktywność w 
budowaniu, remontowaniu i modernizowaniu Gminy, zapewnieniu jej mieszkańcom 
jak najlepszych narzędzi do sparwnego funkcjonowania, ale w tych działaniach nie 
pomija istotnej roli rodzimej kultury. Działalność Gminy, Gminnego Ośrodka Kultury, 
Sportu i Promocji, szkół, pasjonatów regionem i jego historią oraz wcześniej 
wymenionych organizacji pozarządowych wyraźnie nakierunkowana jest na powrót 
do korzeni, kultywowanie dawnej obyczajowości, ale także mądre korzystanie z 
kultury i bogactw środowiska jako czynnika, który ma przyciągnąć świadomego 
turystę. 



Dotychczasowe działania Gminy Jordanów 
Program  Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013

1.  Budowa oczyszczalni ścieków w Łętowni;
2. Odnowa centrum wsi Toporzysko poprzez budowę chodnika;
3. Odnowa centrum wsi Osielec poprzez budowę chodnika;
4. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łętownia – Etap II;
5. Rozbudowa sieci  wodociągowej w Łętowni, etap IV część I;
6. Scalenie gruntów części wsi Łętownia, Gmina Jordanów;
7. Scalenie gruntów części wsi Łętownia, Gmina Jordanów.

Oczyszczalnia ścieków w Łetowni Fot. G. Korbel



Dotychczasowe działania Gminy Jordanów 
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 LEADER

1. Budowa chodnika w miejscowości Naprawa;
2. Budowa parkingu dla samochodów osobowych w miejscowości Osielec;
3. Wymiana pokrycia dachowego na budynku Izby Regionalnej w  Łętowni;
4. Budowa chodnika w miejscowości Toporzysko;
5. Budowa wiaty szachowej z podbabiogórskimi szachowiskami;
6. Modernizacja odwodnienia wraz z utwardzeniem terenu wokół Izby Regionalnej w Łętowni;
7. Festiwal Pieśni Maryjnych Ave Maryja;
8. Festiwal Pieśni Maryjnych Ave Maryja- nowe oblicze tradycji;
9. Fotki pstrykamy – piękno Gminy odkrywamy;
10. Warsztaty regionalne pn. KLUSKI ZA ROGOLKĄ;
11. W zdrowym ciele-zdrowy duch-wzbogacamy ofertę GOKSiP w Jordanowie;
12. Zakup wyposażenia do organizacji imprez plenerowych w Gminie Jordanów;
13. Festiwal Pieśni Maryjnych Ave Maryja;
14. PERŁA 2013 – Gminny Konkurs talentów i promocja jego laureatów;
15. Remont świetlicy w budynku GOKSiP w Jordanowie – filia Osielec;
16. Utworzenie strefy rekreacyjno-turystycznej Podbabiogórskiego szachowiska w Łętowni;
17. Odnowa centrum wsi Wysoka poprzez budowę parkingu, oraz zakup kompletów biesiadnych 
oraz namiotów;



 Dotychczasowe działaniaGminy Jordanów 
Program Program Operacyjny Kapitał Ludzki

1. Szkolna integracja w Łętowni krokiem w kierunku osiągnięcia sukcesu;
2. Szkolna integracja w Osielcu krokiem w kierunku osiągnięcia sukcesu;
3. Odkrywamy na nowo wiedzę i umiejętności w zakresie nauk przyrodniczo-
matematycznych w Łętowni;
4. Odkrywamy na nowo wiedzę i umiejętności w zakresie nauk przyrodniczo-
matematycznych w Osielcu;
5. Scena teatralna miejscem integracji i aktywności społecznej szkolnej młodzieży w 
Osielcu;
6. Szansa na miarę sukcesu – projekt dedykowany  uczniom klas I-III gimnazjum w 
Łętowni, Osielcu, Naprawie, Wysokiej i Toporzysku. Celem projektu jest wyrównywanie 
szans edukacyjnych uczniów wiejskich gimnazjów Gminy Jordanów dzięki realizacji 
programów rozwojowych.
7. Szansa na miarę sukcesu - indywidualizacja nauczania;
8. Szansa na miarę sukcesu – gimnazjum;
9. Lepsze jutro projekt realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej – projekt 
odbywał się w dwóch modułach: społecznym i zawodowym, 
10.  Beskidzka Akademia Samorządowa,  projekt realizowany wspólnie z Małopolskim 
Instytutem Samorządu Terytorialnego i Administracji;
11. Modernizacja oddziałów przedszkolnych przy szkołach w Gminie Jordanów.



Podbabiogórskie szachowisko w Łętowni Fot. J. Hanusiak



Wiata szachowa obok Izby Regionalnej w Łętowni

Fot.J. Hanusiak



Fot. J. Hanusiak

Boisko rekreacyjno sportowe w Toporzysku i stoliki szachowe



Dotychczasowe działaniaGminy Jordanów
Inne zadania

1.  Rozbudowa Zespołu Szkół w Toporzysku – II etap – projekt realizowany w ramach 
Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego;
2. Bezpieczny Strażak – projekt  finansowany był w połowie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie a w połowie z budżetu Gminy. W ramach zadania 
Zapobieganie poważnym awariom i likwidacja ich skutków dla środowiska – Bezpieczny Strażak  
zakupiono nowe zestawy mundurów bojowych dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z 
Gminy Jordanów;
3.  Spotkanie pasterskie -  zorganizowane przez pracowników Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i 
Promocji w Jordanowie, filia Osielec. Tematyka spotkania obejmowała: wdrażanie Konwencji 
Karpackiej, Programu Owca Plus, który został zapoczątkowany w Beskidzie Śląskim, problemów 
gospodarki pasterskiej w powiecie suskim, ze szczególnym uwzględnieniem Gminy Jordanów, 
certyfikacji produktów regionalnych, zagród edukacyjnych.
4.Oferta edukacyjna Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Promocji w Jordanowie (filia Łętownia, 
Naprawa, Osielec, Toporzysko, Wysoka), która zakłada edukację dzieci, młodzieży i dorosłych w 
dziedzinie ginących zawodów, rzemiosł i zapomnianych tradycji i zwyczajów ( Konkurs szopek 
bożonarodzeniowych, warsztaty haftu, warsztaty tkactwa artystycznego, warsztaty bibułkarstwa, 
Konkurs Palm Wielkanocnych, wicie wianków oktawowych, wprowadzanie do zajeć teatralnych 
tekstów gwarowych, tradycyjnych pieśni i tańców).
5.  Działalność szkół, bibliotek, GOKSiP Jordanów w sferze edukacji muzycznej, literackiej i 
teratralnej, co stanowi również doskonałą formę promocji Gminy Jordanów w powiecie suskim i 
poza jego granicami.



Gmina Jordanów 
Pomysł na przyszłe działania

Gmina  swoje przyszłe plany określiła w Strategii Rozwoju Gminy Jordanów na lata 2014 – 
2020, uwzględniając przy tym pomysły na kształtowanie całej Małopolski.  

Zadania priorytetowe Gminy Jordanów zakładają rozwój w trzech kierunkach. Pierwszy z 
nurtów dedykowany jest rozwojowi lokalnej przedsiębiorczości oraz zrównoważonego 
rolnictwa. Tego typu starania mają wspierać zatrudnienie, zwiększyć atrakcyjnośc i potencjał 
obszarów wiejskich i lokalnej przedsiębiorczości. Drugi z priorytetów kładzie nacisk na 
modernizację i dalszy rozwój infrastruktury turystycznej na terenie Gminy, ale również 
jednoczesną promocję wypoczynkowo – rekeracyjnych zasobów regionu. Trzeci kierunek 
rozwoju dotyczy rozwoju infrastruktury technicznej i ochrony środowiska, dostępności 
komunikacyjnej Gminy zarówno w jej obrębie jak i poza nią, poprawy bezpieczeństwa 
zdrowotnego i społecznego mieszkańców. Swoistą „wisienką na torcie” jest ostatni z punktów, 
który dotyczy  kulturowej Gminy.  Wszystkie podmioty pracujące na rzecz Gminy mają 
świadomość, że aby przyciągnąć turystów nie wystarczy dysponować dobrą komunikacją i 
bazą rekreacyjno – wypoczynkową, ale także  atrakcyjną i dobrze dopracowaną ofertą 
kulturową. 



Priorytet I: Gospodarka lokalna i rynek pracy
Szczegółówe założenia 

1. Kształcenie cech przedsiębiorczości wśród młodzieży – w proces edukacji młodzieży zostaną 
wprowadzone takie elementy, jak  kontakt z przedsiębiorcami, zajęcia z doradcami zawodowymi, 
wizyty w firmach lokalnych, instytucjach, bankach oraz konkursy, gry symulacyjne i warsztaty 
edukacyjne.
2. Rozwój oferty oraz poprawa dostępności zwrotnych instrumentów finansowania 
działalności przedsiębiorstw, w tym funduszy pożyczkowych i poręczeniowych – nawiązanie 
współpracy z  Ośrodkiem Wspierania Przedsiębiorczości.
3.  Podjęcie organizacji „klubu przedsiębiorcy” lub podobnej formy stowarzyszenia 
przedsiębiorców, stanowiącego forum pomocy wzajemnej, dokształcania, poradnictwa 
ekonomicznego i prawnego - Mali przedsiębiorcy zyskują zinstytucjonalizowaną reprezentację 
własnych interesów i oczekiwań, a władze samorządowe partnera do działań w zakresie 
pozyskiwania środków zewnętrznych na cele związane z rozwojem szeroko rozumianej 
przedsiębiorczości, co będzie niezwykle ważne w nowej perspektywie finansowej 2014-2020.
4. Szczegółowa inwentaryzacja (katalogowa) istniejących przedsięwzięć gospodarczych 
w ujęciu branż, mocy produkcyjnych, asortymentu itp. celem jej popularyzacji poza terenem 
gminy, a  także w sieci internetowej – usystematyzowana promocja gospodarcza spójna z 
promocją całej Gminy.
5.  Stałe działania organizacyjne na rzecz pozyskania środków pomocowych na rozwój 
przedsiębiorczości z funduszy krajowych i wspólnotowych (UE);
6. Współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy i innymi podmiotami na rzecz zwiększenia 
zatrudnienia i przeciwdziałania bezrobociu;
7.Wdrożenie mechanizmów wsparcia dla rozwoju i upowszechnienia zawodów ginących.



Priorytet I: Gospodarka lokalna i rynek pracy
Szczegółówe założenia 

8.  Planowanie i tworzenie na terenie gminy zwartych terenów uzbrojonych 
infrastrukturalnie, stanowiących ofertę dla inwestorów zewnętrznych, w tym także 
zagranicznych;
9. Pozyskiwanie gruntów pod zagospodarowanie inwestycyjne we współpracy z partnerami 
prywatnymi.
10. Inicjowanie i wspieranie projektów z zakresu scalania gruntów;
11. Wsparcie rozwoju i upowszechnianie nowoczesnych technologii, w tym m.in. 
teleinformatycznych, komunikacyjnych (ICT) i innych;
12. Umocnienie rozwojowych gospodarstw rolniczych poprzez adresowany system doradztwa 
produkcyjnego, organizacyjnego i ekonomicznego;
13. Wspieranie tworzenia różnorodnych grupowych form współdziałania producentów 
zwłaszcza grup producenckich;
14. Tworzenie warunków do podejmowania prac porządkujących organizacyjnie i prawnie 
gospodarkę przestrzenną, w tym ewidencję gruntów, scalenia i wymianę ziemi rolniczej;
15. Wspieranie, popularyzacja i uświadamianie mieszkańcom wsi potrzeby rozwoju 
wielofunkcyjnego i aktywności pozarolniczej;
16. Instrumenty wsparcia dla rozwoju ekologicznego rolnictwa i przetwórstwa oraz 
marketingu wysokiej jakości produktów żywnościowych;
17. Wsparcie dla tworzenia miejsc pracy w działalności pozarolniczej;
18.  Modernizacja i rozwój bazy oświatowej - Kierunek interwencji dotyczy dbałości o właściwe 
wyposażenie szkół i przedszkoli, w tym zwłaszcza w zakresie technologii informatycznych, które 
obecnie odgrywają istotną rolę w procesie nowoczesnego kształcenia.



Priorytet I: Gospodarka lokalna i rynek pracy
Szczegółówe założenia 

19. Poprawa jakości i dostępności usług w zakresie wczesnej edukacji oraz opieki nad małym 
dzieckiem;
20. Kontynuacja i rozwijanie oferty zajęć pozalekcyjnych;
21. Wdrażanie mechanizmów odkrywania, kształtowania i wspierania talentów;
22. Współpraca we wdrażaniu mechanizmów służących praktycznej nauce zawodu;
23. Zwiększenie zakresu i poziomu doradztwa w szkołach gimnazjalnych  dotyczącego efektywnego 
przygotowania młodzieży do kariery zawodowej.



Priorytet II: Rekreacja i wypoczynek
Szczegółówe założenia

1. Promocja i wspieranie gospodarstw agroturystycznych funkcjonujących na terenie gminy;
2. Podjęcie inicjatywy budowy ogólnogminnego kompleksu sportowego;
3. Rozszerzenie oferty rekreacyjnej dla turystyki pieszej, rowerowej i konnej, m.in. poprzez 
rozwój wielofunkcyjnych tras i ścieżek turystycznych;
4. Utworzenie w oparciu o kapitał prywatny pól namiotowych i biwakowych dla turystów 
pieszych i zmotoryzowanych;
5. Funkcjonalne zarządzanie przestrzenią dla rozwoju infrastruktury noclegowej 
i turystycznej;
6. Oznakowanie szlaków i obiektów – wizualizacja turystyczna;
7. Funkcjonalne zarządzanie kulturą i dziedzictwem kulturowym, w tym rozwój partnerstwa 
sektora publicznego, pozarządowego i prywatnego;
8. Stworzenie skateparku i kortów tenisowych na terenie  gminy;
9. Wsparcie dla budowy wyciągów na terenie gminy;
10. Tworzenie i efektywne wykorzystywanie produktów lokalnych;
11. Przygotowywanie oferty wejścia kapitału z zewnątrz (w tym zagranicznego) w sferę 
gastronomii i usług turystyczno – rekreacyjnych;
12. Organizacja imprez kulturalno-rozrywkowych o charakterze ponadlokalnym, bazujących 
na tradycji i specyfice gmin, w tym artystycznych i twórczych;
13. Wspólna prezentacja walorów turystycznych i atrakcji lokalnych poprzez samorząd i 
zainteresowane podmioty;
14. Rozwój informacji turystycznej;
15. Współpraca z mediami lokalnymi i regionalnymi w zakresie promocji gminy;
16.Wykorzystanie Internetu w komunikacji marketingowej, w tym modernizacja serwisu 
internetowego gminy oraz efektywne nim zarządzanie



Priorytet III: Komfort i jakość życia mieszkańców
Szczegółówe założenia

1. Stopniowa rozbudowa kanalizacji na terenie gminy;
2. Wsparcie dla gazyfikacji gminy;
3. Realizacja programów obejmujących budowę przydomowych oczyszczalni ścieków;
4. Modernizacja kotłowni w zakresie wymiany źródeł grzewczych na nowoczesne 
i ekologiczne;
5. Ochrona zasobów wodnych;
6. Racjonalna gospodarka odpadami, w tym wprowadzenie systemu ich odzysku 
i unieszkodliwiania;
7. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej;
8. Zapobieganie degradacji i ochrona zasobów dziedzictwa przyrodniczego;
9. Wsparcie dla wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych;
10. Współpraca z innymi zarządcami dróg w zakresie zwiększenia zewnętrznej dostępności 
komunikacyjnej gminy;
11. Budowa, modernizacja i przebudowa dróg gminnych do parametrów normatywnych;
12. Przebudowa i rozwój systemu oświetlenia ulicznego;
13. Tworzenie miejsc parkingowych, szczególnie przy obiektach użyteczności publicznej i 
turystycznych;
14. Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym;
15. Współpraca w zakresie dostosowania rozkładu jazdy komunikacji autobusowej 
i kolejowej do potrzeb mieszkańców i turystów.



Priorytet III: Komfort i jakość życia mieszkańców
Szczegółówe założenia

16. Współpraca z innymi jednostkami, instytucjami i podmiotami w zakresie rozwoju 
infrastruktury dla społeczeństwa informacyjnego, rozwój sieci szerokopasmowej;
17. Rozszerzenie zakresu usług oświatowo-kulturalnych wiejskich ośrodków kultury;
18. Wznowienie i koordynacja prac orkiestr strażackich i zespołów młodzieżowych;
19. Utrzymanie wielokulturowego bogactwa oraz tożsamości lokalnej i regionalnej;
20. Działania w zakresie opieki nad lokalnym i regionalnym dziedzictwem kulturowym 
oraz przyrodniczym;
21. Inicjowanie i wspieranie działań mających na celu podnoszenie społecznej świadomości i 
wrażliwości w zakresie dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego;
22. Działania obejmujące kształcenie i rozwijanie postaw oraz kompetencji w zakresie 
kultury, w tym odbioru sztuki;
23. Doskonalenie bazy infrastrukturalnej, wyposażenia oraz standardu obsługi w placówkach 
zdrowia;
24. Organizowanie i wspieranie akcji oraz programów profilaktycznych, badań i konsultacji 
medycznych dla mieszkańców gminy;
25. Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym wykorzystanie 
mechanizmu ekonomii społecznej;
26. Przeciwdziałanie i zwalczanie dysfunkcji w rodzinie, w tym m.in. przeciwdziałanie 
przemocy w rodzinie;
27. Poszerzanie zasobów mieszkań socjalnych i chronionych.



Priorytet III: Komfort i jakość życia mieszkańców
Szczegółówe założenia

28. Organizowanie i wspieranie funkcjonowania różnorodnych form pomocy społecznej;
29. Objęcie monitoringiem wizyjnym strategicznych miejsc na terenie gminy;
30. Poprawa stanu specjalistycznego doposażenia służb ratowniczych;
31. Przeciwdziałanie skutkom klęsk żywiołowych;
32. Rozwój współpracy z partnerami samorządowymi, w szczególności w ramach subregionu 
podhalańskiego;
33. Rozwój współpracy z organizacjami pozarządowymi;
34. Sprawny i skuteczny marketing lokalny w wymiarze regionalnym, krajowym i zagranicznym;
35. Doskonalenie kompetencji kadr administracji samorządowej;
36. Cyfryzacja urzędu oraz rozwój usług elektronicznych (e-administracja);

Źródłem informacji na temat przyszlych planów Gminy jest Strategia Rozwoju Gminy Jordanów na 
lata 2014 -2020. Nazwy  poszczególnych zadań zaczerpnięte  zostały z powyższego dokumentu.



Pomysły Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Promocji w Jordanowie 
(filia Łętownia, Osielec, Naprawa, Toporzysko, Wysoka)

1. Warsztaty gry na tradycyjnych instrumentach;
2. Gminna impreza o charakterze etnograficznym;
3. Utworzenie gminnego zespołu regionalnego;
4. Gminna pasterka kliszczacka;
5. Projekt pamiątki regionalej Gminy Jordanów (charakterystycznej dla każdej z wsi 
gminy);
6. Warsztaty ekologiczne – przywracanie do domowych ogródków i sadów dawnych 
odmian kwiatów, krzewów i drzew;
7. Haftowanie strojów – podczas warsztatów haftu, które trwają w Gminnym Ośrodku 
Kultury, Sportu i Promocji w Jordanowie – filia Osielec planowane jest haftowanie 
elementów regionalnego stroju ludowego. Kolejny etap to uszycie strojów i ich 
prezentacja podczas wystawy oraz lokalnych imprez;
8. Warsztaty malarstwa i rysunku pt: Magia krajobrazu Gminy Jordanów;
9. Wieczory poezji, podczas których prezentowana będzie twórczość lokalnych pisarzy i 
gawędziarzy;
10. Przyciągnięcie na teren Gminy Jordanów przeglądów regionalnych znajdujących się w 
kalendarzu imprez powiatu suskiego;
11. Propozycja organizacji  Międzynarodowego Forum Górskiego w Gminie Jordanów.



Świadectwa karpackości gminy

Gmina Jordanów określa się jako gmina karpacka nie tylko ze względu na swoje położenie 
geograficzne. O karpackości gminy decydują również o ile nie przede wszystkim względu kulturowe. 
Najważniejszym elementem kultury karpackiej jest  pasterstwo, a było ono istotną gałęzią gospodarki 
regionu – wypasano woły, krowy i owce. Także współcześnie zwierzęta wypasowe obecne są w 
gospodarstwach na terenie gminy, wiele pól jest regularnie wykaszanych i użytkowanych. Wszelkie 
elementy karpackiej tożsamości wynikają właśnie z pasterstwa i te widoczne są wśród społeczności 
zamieszkujących Gminę Jordanów, zaś te, które z czasem straciły na ważności dziś wracają do łask. 

Świadczy to o tęsknocie lokalnej społeczności za utraconymi wartościami. 
 Karpackie cechy charakteru meszkańców Gminy:
-  odpowiedzialność za społeczność i  wspólne działanie na jej rzecz;
- przywiązanie do tradycji oraz wzrastające zainteresowanie zapomnianymi zwyczajami, na przykład 
sobótki, wicie wianków oktawowych, bukiety na Matkę Boską Zielną, rodzinne tworzenie szopek 
betjemeskich z elementami krajobrazu Gminy,  itp.;
-umiejętność gospodarowania w trudnych warunkach górskich; umiejętność pozyskiwania produktów z 
własnego otoczenia, smacznej żywności;
-umiejętności manualne, wrażliwość artystyczna dzięki której mieszkańcy potrafią własnoręcznie 
tworzyć piękne rzeczy – haftować, tkać, rzeźbić, malować, fotografować otaczającą przyrodę, pisać 
wiersze itp.;
- znajomość zwierząt – odpowiedzialność za zwierzęta, zrozumienie ich zachowania, opieka nad nimi, 
leczenie;
- znajomość roślin i ich właściwości – tu zachowana przede wszystkim u starszego pokolenia;
- zawierzenie życia Bogu, przywiązanie do religii i wartości;
- powracający sentyment do lokalnej mowy i folkloru słowno – muzycznego.



Zdjęcia historyczne wsi Łętownia



Gmina Jordanów

Fot. G. Korbel



Gmina Jordanów
materiały dodatkowe

Przyroda Gminy Jordanów

Fot. A. Wicher



Siła karpackiej społeczności tkwi w jej realnej jedności, dbałości o wspólne dobro, 
jakim jest mała ojczyzna. 
Karpracka tożsamość oparta jest na przywiązaniu do religii, 
tradycji , zrozumieniu sił Natury, rytmu życia i śmierci.    
Lecz karpacka tożsamość to również umiejętność pokornego schylenia głowy, 
ugięcia się człowieka przed własną słabością, 
przyznanie się do błędu zbłądzenia ale też umiejętność powrotu do swoich korzeni. 



● https://www.youtube.com/watch?v=XrvGZDbGRrQ;
● https://www.youtube.com/watch?v=wMm9tVk349Q;
● https://www.youtube.com/watch?v=g8zmIuARQ_g;
● https://www.youtube.com/watch?v=wMzVp3pHgMY
● http://www.gmina-jordanow.rubikon.pl/;
● http://www.letownia.pl/index.html

    

Gmina Jordanów serdecznie zaprasza!

https://www.youtube.com/watch?v=XrvGZDbGRrQ
https://www.youtube.com/watch?v=wMm9tVk349Q
https://www.youtube.com/watch?v=wMzVp3pHgMY
http://www.gmina-jordanow.rubikon.pl/
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