
KLIMATY JASŁA



Płd.-Wsch. część Polski

55 km od granicy ze 
Słowacją 
i 122 km od granicy 
z Ukrainą



Dostępność 
komunikacyjna

■ 2 DROGI KRAJOWE
-DK 28 Zator-Medyka
-DK 73 – Jasło-Wiśniówka,

■ DROGI WOJEWÓDZKIE
-DW 992 Jasło-Ożenna
-DW 988 Warzyce-Babica

■ LINIE KOLEJOWE
-linia nr 108 i 106

■ Autostrada – 60 km

■ Lotnisko 
międzynarodowe- 80 km

■ Lądowisko dla 
samolotów lekkich 
i helikopterów.



Klimat do … Enoturystyki

• Stolica odrodzonego 
winiarstwa polskiego 
(Winnica Golesz w Jaśle 
w 1982 r.)

• Jasielskie 
Stowarzyszenie 
Winiarzy – 17 winnic

• Stowarzyszenie 
Winiarzy Podkarpacia -
150 członków

• Jasielski Szlak Winny
- 16 winnic
- stale rozwijająca się 
oferta enoturystyczna



MIĘDZYNARODOWE 
DNI WINA :

•Prezentacja winiarska 
połączona z degustacją 

Kilkaset rodzajów win 
polskich i zagranicznych

•Dni Otwartych Piwnic

•Konkurs Polskich Win 

•Warsztaty Enologiczne

•Więcej informacji na 
temat MDW - na 
stronie internetowej 
dniwina.pl



Jasło od wielu lat
określane jest mianem 
odrodzonego
winiarstwa polskiego.
Przyjeżdżających
gości wita niecodzienną
wizytówką -
Miniwinnicą na
Rondzie Solidarności.
Przez Jasło i okolice
Przebiega Podkarpacki 
Szlak Winnic, który 
tworzy blisko 120 winnic. 



Klimat do … Turystyki, Rekreacji i Sportu

Skansen 
Archeologiczny 
Karpacka Troja –

w miejscu odkrycia  
jednego z najstarszych 
grodzisk w Polsce. 
Rekonstrukcje wiosek: 
z początków epoki 
brązu oraz słowiańskiej 
z wczesnego 
średniowiecza. 



Kwiatowa - miejsce 
rodzinnych spotkań 

Na blisko 5 ha obszarze 
znajduje się jezioro, 
rowerki wodne, boiska 
sportowe, ścieżka 
zabaw, miejsce do 
grillowania.



Znajdujący się w 
niewielkiej odległości 
od Jasła Magurski Park 
Narodowy jest obszarem 
niezwykle interesującym 
pod względem walorów 
etnograficznych 
i historycznych.

W Foluszu dostępny jest 
dla odwiedzających 
Park Rekreacji i Edukacji 
Ekologicznej.

Urokliwe ścieżki 
przyrodnicze, 
edukacyjne, szlaki piesze, 
rowerowe, konne 
stwarzają możliwość 
aktywnego wypoczynku.



Fot. G. Frączek

Podkarpackie Centrum 
Sportów Walki
jedyny taki obiekt 
w województwie 
podkarpackim.

Całkowita wartość 
inwestycji: 
5 212 387,61 zł 
Dofinansowanie: 
1 650 000 zł  
Okres realizacji: 
30.10.2015 –
30.04.2017



Miasto Jasło 
organizuje rocznie 
ponad 30 imprez 
sportowych o zasięgu 
międzynarodowym, 
krajowym, 
regionalnym 
i lokalnym.



Tor BMX 
Na jasielskim torze 
odbywają się Mistrzostwa 
Polski BMX

Trasa toru składa się 
z odcinków prostych 
i odpowiednio 
wyprofilowanych na 
którym jednocześnie 
ścigać się może sześciu 
zawodników.



Jasielski Dom 
Kultury
Przebudowany i 
rozbudowany w 2015 r. 
w ramach Programu 
Współpracy 
Transgranicznej 
Rzeczpospolita Polska 
- Republika Słowacka 
2007-2013. 
Wartość projektu: 3,9 
mln Euro, 
dofinansowanie 2,8 
mln Euro.



W imprezach 
kulturalnych 
organizowanych przez 
Jasielski Dom Kultury 
bierze udział 68 tys. 
osób rocznie.



Jasielski Big Band 
Jass Brass Consort
to światowe standardy 
muzyki jazzowej i 
rozrywkowej.
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Projekt pn. „Instalacja 

systemów energii 

odnawialnej na budynkach 

użyteczności publicznej 

oraz domach prywatnych 

na terenie gmin 

należących do Związku 

Gmin Dorzecza Wisłoki”. 

Wartość przedsięwzięcia -

94 mln zł

Dofinansowanie ze 

Szwajcarsko–Polskiego

Programu Współpracy -

75% 

Okres realizacji Projektu: 

01.06.2012 r. – 14.06.2017

Klimat do … Ekologii



•Architektoniczne 
systemy 
fotowoltaiczne

•„Zielony Rynek”
w Jaśle
• instalacja 
fotowoltaiczna 
z przeziernych modułów 
w technologii  
szkło/szkło o mocy 
36 kWp.
•moduły stanowią 
zadaszenie nad płytą 
zielonego rynku.



To w Jaśle zostały 
wyprodukowane
krzesełka na stadiony, 
na których zasiedli kibice 
na IO w Atenach w 2004 
roku, na MŚ w Piłce 
Nożnej w RPA w 2010 
roku, na ME w Piłce 
Nożnej w Polsce i na 
Ukrainie w 2012 roku, 
a także kibice na ME 
w Piłce Nożnej we Francji 
w 2016 roku.
Producentem była Grupa 
Nowy Styl zajmująca 3. 
miejsce w zestawieniu 
największych grup 
meblowych w Europie
- najnowocześniejsza 
fabryka mebli w Europie.

Grupa Nowy Styl – Stadion Green Point w RPA

Zainwestowali w Jaśle



Zapraszamy do współpracy

Ryszard Pabian
Burmistrz Miasta Jasła

T: +48 13 448 63 77   |   F: +48 13 446 29 76
E: burmistrz@um.jaslo.pl   |   www.jaslo.pl


