


Gmina Jedlicze położona jest w zachodniej 

części Kotliny Krośnieńskiej, będącej centralną 

częścią Dołów Jasielsko-Sanockich. Płyną przez 

nią dwie rzeki: Jasiołka i Chlebianka To nie 

tylko pełna uroku gmina miejsko-wiejska w 

powiecie krośnieńskim, ale również prężny 

ośrodek przemysłowy. 

Na 58 km kw. mieszka ponad 15 tys. ludzi. Nie 

brak tutaj śladów historii i działalności wielkich 

postaci. Można odnaleźć bogate pamiątki 

tradycji zarówno ludowej jak i przemysłu 

naftowego.

W skład gminy wchodzą następujące sołectwa: 

Moderówka, Długie, Chlebna, Dobieszyn, 

Jaszczew, Piotrówka, Poręby, Podniebyle, 

Potok, Żarnowiec. 



Pierwsze wzmianki o Jedliczu sięgają XV w. prawa  

miejskie uzyskało zaś w 1768 r. Ziemie te posiadają 

olbrzymi dorobek historyczny i kulturowy.

Najważniejszym dobrem kulturowym gminy jest Dar 

Narodu Polskiego dla poetki – Marii Konopnickiej  -

przepięknie usytuowany dworek razem z parkiem, 

który pełni obecnie funkcję muzeum.





Gmina dba o pamięć i rozumie wartość jaką mają zabytki.

Podejmuje więc wiele działań w celu zachowania ich od

zniszczenia. Pragnie przywrócić im świetność i nadać nowe

znaczenie.

Tak było z rewitalizacją XIX w. budynku Szkoły w Żarnowcu,

który został wyciągnięty z ruiny i przygotowany do pełnienia roli

muzealnej. W odnowionej Sali lekcyjnej prowadzone są obecnie

zajęcia z kaligrafii oraz przedstawiana jest XIX w. szkoła.

Odnowiono także zabytkową XIX w. kaplice cmentarną

z freskami Stanisława Kochanka.



W Gminie Jedlicze nie brakuje ludzi, którzy 

kultywują stare tradycje. Czy to rzemieślników, 

czy artystów. Na wyróżnienie zasługuje 

wielokrotnie nagradzana w różnych przeglądach 

Kapela Ludowa Kamfinioki, zespoły śpiewacze 

Magnolia i Jarzębina oraz grupa obrzędowa 

„Dłużanki”.

Mamy też wielu twórców takich jak:

Bronisława Betlej – poetka

Maria Stefanik – poetka 

Stanisław Stopkowicz – płatnerz

Władysław Inglot – twórca makiet

Władysław Pasterczyk – rzeźba

którzy w swojej twórczości nie 

zapominają o lokalnych korzeniach.



Na terenie gminy działa 14 kół kobiet:

Koło Gospodyń Wiejskich w Chlebnej

Koło Gospodyń Wiejskich w Długiem

Koło Gospodyń Wiejskich w Dobieszynie

Koło Gospodyń Wiejskich w Jaszczwi

Koło Gospodyń Wiejskich w Jedliczu - Borek

Koło Gospodyń Wiejskich w Jedliczu - Męcince

Koło Gospodyń Wiejskich w Moderówce

Koło Gospodyń Wiejskich w Piotrówce

Koło Gospodyń Wiejskich w Podniebylu

Koło Gospodyń Wiejskich w Potoku

Koło Gospodyń Wiejskich w Porębach

Koło Gospodyń Wiejskich w Żarnowcu

Miejskie Koło Kobiet Jedlicze - Centrum

Osiedlowe Koło Kobiet Jedlicze - Borek

Skupiają one lokalną społeczność i kultywują 

tradycje. Biorą udział w kiermaszach i przygotowują 

wieńce dożynkowe.



Gmina współpracuje także z wieloma organizacjami 

społecznymi takimi jak: strażacy z Ochotniczych 

Straży Pożarnych, Harcerze, Kluby Sportowe, Koło 

turystyczne. 

Jednak warte podkreślenia są stowarzyszenia, 

które poprzez swoją działalność kultywują tradycję 

lokalną takie jak: Stowarzyszenie Miłośników Ziemi 

Jedlickiej, Stowarzyszenie „Nasza Piotrówka”, czy 

Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych "ROTA”



Sport odgrywa coraz istotniejszą rolę we 
współczesnym społeczeństwie. Wychodząc 
naprzeciw rosnącemu zainteresowaniu gmina cały 
czas rozbudowuje infrastrukturę sportową. 

Największym skarbem gminy nie jest jednak 
infrastruktura, ale ludzie, którzy chcą pracować 
z młodzieżą, osiągając wspaniałe wyniki sportowe. 
Poświęcają swój wolny czas by rozwijać talenty 
młodych ludzi.



Gmina Jedlicze leży poza obszarowymi formami ochrony 

województwa podkarpackiego, którymi są: parki narodowe, 

parki krajobrazowe, rezerwaty, obszary chronionego 

krajobrazu, ale miłośnik przyrody spotka u nas wiele 

ciekawych okazów fauny i flory charakterystycznych dla 

tego regionu. Pomniki przyrody, zabytkowe parki, 

chronione gatunki roślin i zwierząt, interesujące 

zbiorowiska roślinne, to elementy nadające temu terenowi 

szczególny charakter.





Na niewielkim obszarze gminy występują lasy mieszane i liściaste typu grądów z dominującymi w drzewostanie
gatunkami: grab, dąb, buk, lipa, jawor, wiąz oraz w mniejszej ilości brzoza i czereśnia. Wśród gatunków iglastych
dominuje jodła i świerk, domieszkę stanowią sosna i modrzew.

W bogatym runie leśnym występuje: zawilec gajowy, konwalijka dwulistna, miodunka ćma, marzanka wonna,
gwiazdnica wielkokwiatowa czy kopytnik pospolity. Z roślin chronionych spotkać można: storczyki, wawrzynek
wilczełyko, który jest pod całkowitą ochroną, marzankę wonną, bluszcz pospolity, kalinę koralową, kopytnik zwyczajny
- znajdujące się pod częściową ochroną.

Nad rzekami występują pozostałości lasów z olszą, topolą, jesionem, czeremchą, jeżyną, bzem czarnym. Wśród pól
nie brakuje barwnych zbiorowisk roślin segetalnych z makiem polnym, trudnym już dziś do zaobserwowania kąkolem,
ostróżeczką polną, chabrem bławatkiem, maruną bezwonną, wyką siewną, ptasią i brudnożółtą.

W przydrożnych rowach spotkać można wilżyn pospolity objęty
częściową ochroną, cykorię podróżnik, żmijowca pospolitego,
dziewannę pospolitą, cieciorkę, komonicę, a wśród nich
rozpościera swoje pędy pasożytnicza kanianka.

Łąki kośne obfitują w wiele gatunków traw - kupówkę pospolitą,
wiechlinę roczną i łąkową, stokłosę miękką, kłosówkę wełnistą,
tomkę wonną, grzebienicę pospolitą, drżączkę średnią itp. Obok
nich wiele gatunków roślin kwiatowych w tym ziół: dziurawiec
zwyczajny, świetlik łąkowy, mniszek lekarski, babka
lancetowata, krwawnik pospolity, centuria pospolita - to
pospolite rośliny lecznicze.

Niepowtarzalny charakter łąkom nadają barwnie kwitnące:
dzwonek rozpierzchły, bniec biały i czerwony, komonica, firletka
poszarpana, bodziszek łąkowy



Ze ssaków spotkać tu można gatunki objęte ochroną prawną:
wiewiórkę, łasicę, kunę, gronostaja, kreta, jeża, nietoperze oraz inne
rozpowszechnione tj. lisy, zające, tchórze, sarny.

Ptaki reprezentowane są między innymi przez chronione sikory,
szpaki, kosy, kukułki, bociany białe, myszołowy, jastrzębie, dzięcioły,
kowaliki, rudziki, sowy, puszczyki, szczygły, sójki, skowronki,
jaskółki, strzyżyki, słowiki. Zimą pojawiają się jemiołuszki i gile.

Nad Jasiołką w nadbrzeżnych zaroślach mają swoje stanowiska
lęgowe bażanty i kuropatwy.

Gady to głównie jaszczurki: padalec, zwinka, żyworódka oraz węże:
zaskroniec (pojawiający się ostatnio w dużych ilościach) i żmija.

Wiosną w pobliżu zbiorników wodnych spotkać można liczne gatunki
płazów, które przebywają tam w celach rozrodowych. Najbardziej
pospolite są żaby trawne i wodne, kumaki górskie, salamandry
plamiste, rzekotki drzewne, ropuchy szare, a w wyrobiskach nad
Jasiołką - traszki.

Nasze krajowe gady i płazy objęte są ochroną gatunkową, stanowią
więc nie lada atrakcję.

W Jasiołce żyją klenie, płocie, jelce, brzany i świnki. Wśród
bezkręgowców dominują stawonogi. Owady licznie reprezentowane są
przez motyle z barwnym sadownikiem pawim oczkiem, modraszkami,
listkowcem cytrynkiem, bielinkiem kapustnikiem i rusłaką
pokrzywnikiem.



Obszar NATURA 2000 na terenie Gminy Jedlicze

obejmuje dolinę rzeki Jasiołki poniżej granic

Jaśliskiego Parku Krajobrazowego (ujścia Panny)

do rejonu Tarnowca. Zachowana jest na tym

obszarze naturalna dolina rzeczna, z typowymi

zbiorowiskami nadrzecznymi.

Stwierdzono tu występowanie 6 siedlisk z

załącznika I Dyrektywy Rady 92/43/EWG. Wśród

nich niewielkie, lecz cenne fragmenty lasów

łęgowych.

Obszar ważny dla zachowania kilku gatunków

zwierząt z zał. II tej Dyrektywy – skójki

gruboskorupowej Unio crassus, brzanki Barbus

meridionalis (=Barbus peloponnesius) i kumaka

górskiego Bombina variegata.

Zbiorniki wodne pozostałe po żwirowniach są

miejscem rozrodu także innych gatunków

płazów.



Władze Gminy doskonale wiedzą, że

kluczem do rozwoju Karpat jest

współpraca. Dzięki związkom gmin można

realizować bardzo kosztowne działania

i pozyskać na ich realizację środki

pomocowe. Gmina Jedlicze należy m.in.

do:

- Związku Gmin Dorzecza Wisłoki

- Euroregionu Karpackiego

- Karpackiej Agencji Rozwoju 

Regionalnego

- Podkarpackiego Stowarzyszenia 

Samorządów Terytorialnych

- Lokalnej Grupy Działania „Kraina 

Nafty”

- Stowarzyszenia Budujemy Sportową 

Polskę



Aktualnie największy projekt realizowany 

w ramach Związku Gmin Dorzecza Wisłoki, 

którego Gmina Jedlicze jest członkiem to 

”Instalacja systemów energii odnawialnej na 

budynkach użyteczności publicznej oraz 

domach prywatnych na terenie gmin 

należących do Związku Gmin Dorzecza 

Wisłoki”. Zadanie jest realizowane przy 

wsparciu ze środków Szwajcarsko-Polskiego 

Programu Współpracy. W ramach tego 

projektu na terenie Gminy Jedlicze 

wykonanych będzie 330 instalacji na 

budynkach prywatnych oraz 4 na obiektach 

użyteczności publicznej.

Projekt ten jest szczególnie istotny ponieważ 

skierowany bezpośrednio do osób 

prywatnych. Gmina umożliwia mieszkańcom 

instalację „czystego” źródła energii przy 

minimalnym wkładzie własnym.



Rozwój sieci kanalizacyjnej to kosztowne 

i długofalowe działanie, które już teraz 

przynosi wymierne rezultaty w postaci 

czystszego środowiska.

Na chwilę obecną w Gminie Jedlicze 

wybudowano blisko 155 km sieci 

kanalizacyjnej.

Do kanalizacji wpięte jest obecnie ponad 

2600 gospodarstw domowych.

Oprócz samej sieci kanalizacyjnej gmina 

wybudowała nowoczesną oczyszczalnię 

ścieków wyposażoną w lagunę 

hydrofobową. Planowana jest jej dalsza 

rozbudowa i unowocześnianie.



Dla Gminy Jedlicze bardzo istotne jest dbanie
o historię i lokalną tradycję stąd starania
o rewitalizację zabytkowych budowli, by nadać
im nowy charakter.

Początki Szkoły Ludowej w Żarnowcu sięgają
1886 roku. Zważywszy na swoją XIX wieczną
spuściznę jest to jeden z najstarszych obiektów
architektury drewnianej na terenie Gminy
Jedlicze.

Szkoła Ludowa w Żarnowcu przechodziła różne
koleje losu, zmieniała swoje funkcje, aż ze
względów bezpieczeństwa w latach 90-tych
została zamknięta.

W trosce o zabytkowy obiekt Wadze Gminy
Jedlicze w 2010 roku pozyskały środki z Unii
Europejskiej na rewaloryzację budynku. Obecnie
na terenie Szkoły Ludowej znajduje się sala
lekcyjna, w której można zobaczyć, jak ponad
100 lat temu wyglądały zajęcia szkolne i jakimi
posługiwano się pomocami dydaktycznymi.

Teren wokół szkoły został zagospodarowany
przy użyciu roślin popularnych w XIX w. i jest
miejscem wielu imprez dla dzieci.



Gmina dba również o wiele innych zabytków szczególnie o miejsca
pamięci. Wyremontowana została XIX w. Kaplica Cmentarna pw.
Jezusa Ukrzyżowanego na cmentarzu w Jedliczu oraz jej
zabytkowe wnętrze z pięknymi freskami Stanisława Kochanka.

Wyremontowane zostały również cmentarze z I Wojny Światowej
w Jaszczwi i Potoku.

W dbanie o miejsca pamięci przyłączyły się również lokalne
stowarzyszenia, które starają się pozyskać środki na remont
nagrobków ważnych dla historii osób na jedlickim Cmentarzu.



Gmina stara się na każdym kroku wspierać tradycję

lokalną. Co roku organizuje tradycyjne spotkania takie

jak Gminne Dożynki czy Kiermasze Wielkanocne bądź

Bożonarodzeniowe. Tego typu spotkania to nie tylko

wspólna zabawa, ale również integracja lokalnego

środowiska i promocja lokalnych dóbr i produktów.



Również lokalne społeczności aktywnie włączają

się w kultywowanie rodzimej tradycji organizując

spotkania. Doskonałym przykładem są spotkania

kolędowe organizowane przez poszczególne koła

gospodyń wiejskich oraz imprezy kulturalne

o ludowym charakterze jak „Wesele u Sołtysa”,

„Jedlickie Targowisko”, Ludowy „Szoł” w Piotrówce.



Największą imprezą cykliczną na terenie Gminy są 

Dni Jedlicza organizowane na rozpoczęcie wakacji. To 

święto muzyki i miejsce, w którym prezentują swoje 

dokonania zespoły młodzieżowe działające na terenie 

Gminy.

Dni Jedlicza często łączone są z Jarmarkiem podczas 

którego uczestnicy mogą zobaczyć twórców lokalnych 

oraz przedstawicieli niknących zawodów.



Możemy poszczycić się imprezami 

sportowymi, w których udział biorą zawodnicy 

z całego kraju, a nawet z zagranicy. 

Wśród sportów na czoło wysuwają się biegi, 

narciarstwo biegowe, sporty rowerowe –

zarówno kolarstwo górskie jak i szosowe, 

ringo i strzelectwo.



Gmina dba również o zachowanie dóbr 

kulturowych poprzez wydawanie 

wydawnictw regionalnych.

Wydawcą większości publikacji lokalnych 

jest Gminna Biblioteka Publiczna im. 

Kaspra Wojnara w Jedliczu.



Sport staje się coraz bardziej popularną metodą
spędzania wolnego czasu. Gmina stara się
nieustannie rozbudowywać bazę sportową na swoim
terenie, by zaspokoić rosnące potrzeby społeczności.

Swoistym centrum sportowym jest Gminny Ośrodek
Sportu i Rekreacji w Jedliczu posiadający
przestronną nowoczesną halę sportową w okolicy
której powstała zielona sala fitness, boisko do piłki
plażowej.

Obecnie prowadzone są prace przy budowie
lodowiska sztucznie mrożonego z funkcją kortu
tenisowego.

Wewnątrz hali znajdziemy m.in. profesjonalną
ściankę wspinaczkową, siłownię, saunę i salon
masażu.

Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji oferuje szeroką
gamę zajęć sportowych i rekreacyjnych.

Baza sportowana rozwijana jest również poza
GOSiR-em. Powstało boisko ze sztuczną
nawierzchnią w Jedliczu. Remontowane są stadiony
Ludowych Klubów Sportowych. Budowane są place
rekreacyjne i place zabaw.



Jednym z kluczowych zadań dla Gminy 

Jedlicze jest ochrona środowiska naturalnego 

poprzez promocję i rozwój alternatywnych 

źródeł energii. Gmina aktywnie bierze udział w 

projektach takich jak instalacja systemów 

solarnych na budynkach użyteczności 

publicznej i domach prywatnych.

Kolejnym krokiem w tym kierunku są farmy 

fotowoltaiczne, które powstaną na jej terenie. 

Gmina poczyniła już starania by pomóc 

inwestorom uchwalając zmianę w drodze 

uchwały zmieniła Studium Uwarunkowań 

i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego 

Miasta i Gminy Jedlicze. Uchwaliła Miejscowy 

Plan Zagospodarowania Przestrzennego 

„Farmy fotowoltaiczne w miejscowościach: 

Jedlicze, Moderówka, Żarnowiec” o łącznej 

powierzchni ok. 34 ha. 



„Czyste” źródła energii to tylko jedno z

planowanych działań mających na celu ochronę

środowiska naturalnego. Najbardziej kosztowną

inwestycją będzie rozbudowa sieci

kanalizacyjnej oraz modernizacja oczyszczalni

ścieków w Jedliczu

W ramach gruntownej modernizacji oczyszczalni

zakupiony zostanie kompletny węzeł higienizacji

i aglomeracji osadów ściekowych.



Najlepszą metodą by wykorzystać walory 

i możliwości turystyczne jakie posiada gmina 

jest rozwój gospodarstw agroturystycznych.

Poza Jedliczem, szczególnie w miejscowościach 

południowych rozpościera się piękny, wiejski 

krajobraz. Nie brakuje zbiorników wodnych 

oraz rzek, w których można łowić ryby. Wiele 

osób w dalszym ciągu zajmuje się tradycyjnym 

rzemiosłem artystycznym. 

Nie brakuje zabytków i możliwości aktywnego 

wypoczynku. Jednocześnie położenie Gminy 

pozwala na łatwe połączenie z większymi 

miastami takimi jak Krosno i Jasło.

Jest więc to idealne miejsce do rozwoju 

agroturystyki.



Rekreacja konna zyskuje coraz 

większe grono zwolenników. Jest 

wiele możliwości spędzania 

wolnego czasu w siodle, co 

powoduje, że na szlaku każdy  

znajdzie dla siebie coś 

interesującego. 

Gmina Jedlicze posiada doskonałe 

warunki do uprawiania konnej 

turystyki, rozległe tereny poza 

miastem, pięknie ukształtowany 

teren, ciszę i spokój. 

Na terenie gminy działa już prężnie 

jedna stadnina.



W ostatnich latach można zauważyć bardzo

duży rozwój winiarstwa na Podkarpaciu.

Dodatkowo wielu znawców tematu podkreśla, że

to właśnie tutaj winiarstwo w najbliższych

czasach będzie się najbardziej energicznie

rozwijać.

Enoturystyka – czyli turystyka związana

z winem zyskuje na popularności. Coraz więcej

turystów z całej Polski odwiedza podkarpackie

winnice kosztując wina, zwiedzając piwniczki

i przyglądając się procesom powstawania

szlachetnego trunku.

Na terenie Gminy znajduje się winnica, która już

świadczy usługi tego typu.

Gmina Jedlicze ma więc warunki, by rozwinąć

również i tę gałąź turystyki.



Kultywowanie zanikających obecnie tradycji 

jest bardzo istotne. Dzieci posiadają 

aktualnie niewielką wiedzę o lokalnej 

tradycji, folklorze, dawnych zwyczajach 

i obrzędach. Skarbnicą wiedzy o lokalnej 

kulturze są seniorzy i to dzięki ich 

doświadczeniu pragniemy przybliżyć 

dzieciom istotne wartości. 

W związku z tym organizowanych jest wiele 

imprez o charakterze ludowym, warsztatów, 

spotkań i wystaw, w które angażowane są 

dzieci i młodzież.

Olbrzymią rolę odgrywa Gminny Ośrodek 

Kultury w Jedliczu organizujący większość 

tego typu wydarzeń oraz prowadzący Szkołę 

Ludową w Żarnowcu, która jest centrum 

tradycji.



W celu jak najlepszej ochrony zabytków na 

terenie Gminy Rada Miejska uchwaliła program 

ochrony zabytków na lata 2014-2015.

W ramach tego programu planowane jest m.in.:

 Zahamowanie procesu degradacji zabytków 

i doprowadzenie do poprawy ich stanu 

 Podejmowanie działań zwiększających 

atrakcyjność zabytków na potrzeby 

społeczne, turystyczne i edukacyjne. 

 Rozszerzenie zasobu i ochrony dziedzictwa 

kulturowego gminy. 

 Ochrona układów ruralistycznych na 

obszarach wiejskich

 Edukacja i popularyzacja wiedzy 

o regionalnym dziedzictwie kulturowym. 

 Promocja regionalnego dziedzictwa 

kulturowego służąca kreacji produktów 

turystyki kulturowej.



W rozwiniętych społeczeństwach sport jest 

dobrem powszechnym, dostępnym w różnych 

formach – stosownie do możliwości 

i zainteresowań obywateli. Dzięki swojej 

specyfice jest istotnym czynnikiem 

kształtowania zdrowia, rozwijania nawyków 

i zachowań prozdrowotnych, a także świetną 

formą spędzania wolnego czasu.

Gmina w dalszym ciągu będzie inwestować 

w rozwój infrastruktury sportowej. 

W pierwszej kolejności stara się zachować 

i rozwinąć istniejące aktywności, a następnie w 

miarę możliwości rozwijać nowe rodzaje 

aktywnego wypoczynku, rozszerzając 

infrastrukturę również w kierunku mniejszych 

miejscowości.



Gmina na przestrzeni ostatnich paru lat 

przeprowadziła gruntowną termodernizację

niemal wszystkich domów ludowych. Są one 

centrami kultury w swoich miejscowościach, 

więc w dalszej perspektywie wyremontowane 

zostaną również pozostałe budynki. 



Gmina Jedlicze nigdy nie wstydziła się 

swojego karpackiego pochodzenia. 

Mimo, że leży poza obszarowymi 

formami ochrony województwa 

podkarpackiego zdaje sobie sprawę 

z bogactwa zasobów przyrody i stara 

się je chronić. 

Najważniejszym krokiem jest tutaj 

edukacja i udział w ekologicznych 

projektach, które chronią naturalne 

środowisko i promują pozyskiwanie 

„czystej” energii.

Jednym z niech było zamknięcie 

składowiska odpadów w Jaszczwi, 

gdzie rośnie teraz las…



Tożsamość karpacka budowana jest 

na bogactwie kultury, tradycji 

i historii. 

Gmina Jedlicze miała ten zaszczyt, 

że historia związała ją z ważnymi 

wydarzeniami i osobami. 

Kultywowanie tych tradycji to 

równocześnie obowiązek 

i przyjemność.

Największym skarbem są w tym 

zakresie Mieszkańcy Gminy 

Jedlicze. To dzięki ich staraniom 

i ich pracy wiedza i tradycja jest 

przekazywana młodym pokoleniom. 

To oni starają się wykonywać 

zawody, które pomału wymierają 

i tworzą arcydzieła sztuki ludowej.



Karpaty to nasz wspólny dom i wszystkim nam powinno zależeć na jego rozwoju. Tylko współpracując

jesteśmy w stanie wykorzystać pełnię możliwości. Dzięki współpracy wymieniamy się doświadczeniami,

realizujemy większe projekty i wypracowujemy wspólną markę, którą są „Karpaty”.


