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Szanowni Państwo

Ladies and Gentlemen

P

owiat kolbuszowski, leżący pośród lasów, jest znakomitym miejscem dla osób
szukających ciszy, spokoju oraz ceniących sobie wypoczynek na świeżym powietrzu. Łagodne obniżenia terenu, liczne zagajniki oraz doliny rzek i potoków tworzą
przyjazny, zachęcający do pieszych czy rowerowych wędrówek, krajobraz. Powietrze
nasycone bliskością pól i łąk to walory doceniane przez odwiedzających nas gości. Na
naszym terenie przygotowaliśmy dobrze oznaczone ścieżki przyrodniczo-edukacyjne,
które są doskonałym miejscem wypoczynku dla całych rodzin. Do waszej dyspozycji
pozostają także atrakcyjne gospodarstwa agroturystyczne.
owiat kolbuszowski stwarza również doskonałe warunki do nauki, oferując młodym ludziom atrakcyjne kierunki kształcenia w szkołach ponadgimnazjalnych.
Uczniowie mogą zdobywać wiedzę w nowoczesnych pracowniach oraz nabywać
pierwsze szlify pracując na wysoko zaawansowanych technologicznie urządzeniach,
znajdujących się w Regionalnym Centrum Transferu Nowoczesnych Technologii
Wytwarzania. W powiecie kolbuszowskim również studenci mają szanse na zdobycie
gruntownego wykształcenia. Na naszym terenie bowiem funkcjonuje Zamiejscowy
Instytut Biotechnologii Stosowanej i Nauk Podstawowych Uniwersytetu Rzeszowskiego.
la przedsiębiorców z kolei przygotowaliśmy tereny inwestycyjne, położone
w kolbuszowskiej Podstrefie Specjalnej Strefy Ekonomicznej Euro-Park Mielec. Inwestorzy mają do dyspozycji prawie osiem hektarów uzbrojonych terenów
inwestycyjnych. Obecnie jesteśmy w trakcie przygotowania kolejnych gruntów dla
potencjalnych przedsiębiorców.
asz powiat bogaty jest w niezwykle cenne zabytki architektury sakralnej oraz
świeckiej. Na szczególną uwagę zasługuje zbudowany w 1900 roku secesyjny
pałac Tyszkiewiczów w Weryni, zabytkowy park angielski w Dzikowcu, dwór Jana
Hupki czy drewniane kościoły z XVII wieku w Cmolasie i Porębach Dymarskich. Do
wędrówek śladami przeszłości natomiast zachęca Park Etnograficzny w Kolbuszowej,
prezentujący kulturę ludową Lasowiaków i Rzeszowiaków.
ięcej informacji znajdziecie Państwo w niniejszym albumie. Zawarte są w nim
wiadomości o miejscach, ciekawostkach przyrodniczych oraz zabytkach, które
warto w powiecie kolbuszowskim zobaczyć. Mam nadzieję, że publikacja stanie się
inspiracją do odwiedzenia i poznania piękna naszej ziemi.
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Starosta Kolbuszowski
Józef Kardyś
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he Kolbuszowa District, located among woods, is a perfect place for people who
search for tranquility and peace or for those who enjoy spending their time in
the open. Gentle ground slopes, numerous groves and valleys of rivers and streams
- together they create the friendly landscape, which invites to take hiking or biking
tours. The air filled with the scent of the neighbouring woods, fields and meadows
is one of the greatest values of the place, highly appreciated by the visitors. In our
area we have prepared many well-marked hiking and educational paths, which are a
perfect way for families to spend time together. There are also many attractive tourist
and holiday farms available.
he Kolbuszowa District also ensures perfect conditions for education, offering many
attractive courses of studies for young people who have graduated from secondary schools. The students can learn in modern studios and gain first experience while
working on highly-advanced devices in the Regional Center for the Transfer of Modern
Manufacture Technologies. In the Kolbuszowa District students have also opportunities
to gain a thoroguh education, as in our area there is the Branch Campus of the Faculty
of Biotechnology of the University of Rzeszow.
e have prepared something for investors, too: investment areas await them in the
Special Economic Sub-Zone EURO-PARK MIELEC. The are almost eight hectares
of improved investment lands ready for your offers. We are currently preparing further
areas for potential entrepreneurs.
he Kolbuszowa District is rich in precious monuments of sacral and secular architecture. What deserves most attention is an art nouveau palace of the Tyszkiewicz
family in Werynia, built in 1900, a historic English garden in Dzikowiec, a court of Jan
Hupka and wooden churches from the 17th century in Cmolas and Poręby Dymarskie.
The Etnographic Park in Kolbuszowa, which presents the popular culture of ethnic
groups of Lasowiacy and Rzeszowiacy, is an invitation for a walk through history.
ou can find more details in the present album. It contains information about places,
natural wonders and monuments of the Kolbuszowa District which are definitely
worth seeing. I hope this publication will inspire you to visit our region and experience
its beauty.
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The Starost of the Kolbuszowa District
Józef Kardyś
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Powiat kolbuszowski leży w samym sercu dawnej Puszczy Sandomierskiej, na pograniczu dwóch kultur
– Lasowiaków i Rzeszowiaków. Obejmuje 2/3 obszaru Płaskowyżu Kolbuszowskiego oraz niewielką część
Równiny Tarnobrzeskiej. W jego skład wchodzi sześć gmin, w tym gmina miejsko-wiejska: Kolbuszowa
oraz gminy wiejskie: Cmolas, Dzikowiec, Niwiska, Majdan Królewski oraz Raniżów.
Malownicze lasy, stanowiące pozostałość po Puszczy Sandomierskiej, zajmują ok. 30% jego powierzchni.
Ekolodzy i miłośnicy przyrody odnajdą tu rzadkie, podlegające ochronie prawnej, niezwykłości świata
roślinnego, jak np. marzannę wonną czy czosnek siatkowy. Świadomość niezwykłych walorów przyrodniczych spowodowała utworzenie na terenie powiatu dwóch obszarów chronionego krajobrazu:
Mielecko-Głogowsko-Kolbuszowskiego i Sokołowsko-Wilczowolskiego.
Niekwestionowaną atrakcją turystyczną jest Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej, prezentujące
kulturę Lasowiaków i Rzeszowiaków. Znajduje się w nim ok. 80 obiektów architektury drewnianej.
Wędrując po skansenie można zobaczyć świat, który ukształtował tradycję, kulturę i sztukę mieszkańców naszego regionu.
Powiat kolbuszowski otwarty jest na przedsiębiorców i inwestorów, na których czekają uzbrojone
tereny inwestycyjne oraz grunty położone w kolbuszowskiej Podstrefie Specjalnej Strefy Ekonomicznej
Euro-Park Mielec. Rozwój przedsiębiorczości i gospodarki, a także stwarzanie nowych miejsc pracy to
priorytety dla tutejszych władz samorządowych. Przedsiębiorcom sprzyja również Kolbuszowski Inkubator
Przedsiębiorczości. Organizowane są w nim szkolenia. Prowadzona jest także działalność informacyjna.
W powiecie doskonałe warunki do nauki i rozwoju stworzone zostały także dla młodych ludzi, chcących zdobyć gruntowne wykształcenie i zawód. Tutejsze szkoły ponadgimnazjalne oferują nie tylko
atrakcyjne kierunki kształcenia, ale również nowoczesną bazę dydaktyczną i sportową.

 Powierzchnia | area: 77 491 ha
 Liczba mieszkańców | population: 63 359
 Gminy | Communes: Kolbuszowa, Cmolas,
Majdan Królewski, Niwiska, Raniżów,
Dzikowiec

 Strona internetowa | Website:

www.powiat.kolbuszowski.pl

 36-100 Kolbuszowa ul. 11 Listopada 10
e-mail: starostwo@kolbuszowski.pl



Tel. 17 2275 880, fax: 17 2271 523
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The Kolbuszowa District is located in the very heart of the ancient Sandomierz Wilderness, on the border of two cultures: one
of Lasowiacy and one of Rzeszowiacy. It includes two thirds of the Kolbuszowa Plateau and a small part of the Tarnobrzeg Plain.
It encompasses the territory of six communes, including the urban and rural commune of Kolbuszowa and other rural communes:
Cmolas, Raniżów, Niwiska, Majdan Królewski and Dzikowiec.
Picturesque forests, the remains of the Sandomierz Wilderness, grow about 30% of its area. Ecologists and nature lovers will
find there some rare species of flora, which are subject to legal protection, such as the sweetscented bedstraw or the victory
onion. Awareness of the extraordinary natural values of the region resulted in creation of two protected landscape areas: Mielecko-Głogowsko-Kolbuszowski and Sokołowsko-Wilczowolski.
The Open-Air Folklore Museum in Kolbuszowa is an undeniable touristic attraction, which presents the cultures of Lasowiacy
and Rzeszowiacy. It encompasses about 80 pieces of wooden architecture. While visiting the museum, you can find a whole
world which has formed the tradition, the culture and the art of our region.
The Kolbuszowa District is open to investors and entrepreneurs: improved investment areas and lands await them in the
Special Economic Sub-Zone Euro-Park Mielec in Kolbuszowa. The main priorities of the local government are: development
of enterprise and economy, creation of new jobs. Also the Incubator of Enterprise in Kolbuszowa favours entrepreneurs. Many
training courses take place there. The place works as an information center, too.
The Kolbuszowa District also creates perfect conditions for education and development for young people who want to gain
a thorough education and a good job. Local high schools not only offer many attractive courses, but they also have a modern
didactic and sport base. In the newly-created Regional Center for the Transfer of Modern Manufacture Technologies, the students can learn and acquire practical skills while working on highly-advanced technological devices, and they can also develop
their physical fitness thanks to the modern, multifunctional sport fields. On the territory of the Kolbuszowa District there is also
a dynamically operating Branch Campus of the Faculty of Biotechnology of the University of Rzeszów.
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 Kolbuszowa z lotu ptaka | Kolbuszowa – bird’s eye view

 Kompleks boisk sportowych Orlik przy Zespole Szkół Technicznych w Kolbuszowej
Sport fields "Orlik" by Technical School Complex in Kolbuszowa
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Uczniowie, w niedawno utworzonym Regionalnym Centrum Transferu Nowoczesnych Technologii Wytwarzania, mogą zdobywać wiedzę
i umiejętności praktyczne, pracując na zaawansowanych technologicznie
urządzeniach, zaś na nowoczesnych wielofunkcyjnych boiskach zadbać
o tężyznę fizyczną. Na terenie powiatu kolbuszowskiego znajduje się
również prężnie działający Zamiejscowy Instytut Biotechnologii Stosowanej i Nauk Podstawowych Uniwersytetu Rzeszowskiego.
Ponadto powiat kolbuszowski słynie z licznych wydarzeń kulturalnych,
sportowych, czy gospodarczych o zasięgu lokalnym, regionalnym, ogólnopolskim, a nawet międzynarodowym. Wśród cyklicznych imprez na
szczególną uwagą zasługują: Prezentacje Twórczości Ludowej Lasowiaków i Rzeszowiaków, Międzynarodowy Plener Malarski, Biesiada u Hupki,
Ogólnopolski Przegląd Orkiestr Dętych, Wojewódzki Festiwal Piosenki
Patriotycznej czy też coroczne Dożynki, czyli Święto Plonów, obchodzone
na terenach poszczególnych gmin. Organizowane są również liczne
uroczystości patriotyczne, upamiętniające najważniejsze wydarzenia,
jak np. obchody rocznic wrześniowych czy katastrofy smoleńskiej.
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 Pracownia Regionalnego Centrum Transferu Nowoczesnych Technologii Wytwarzania w Kolbuszowej
The workroom of the Regional Center for the Transfer of Modern Manufacture Technologies
in Kolbuszowa

The Kolbuszowa District is famous for many cultural, sport or economic
events of local, regional, national or even international scope. The most
interesting of cyclical events are: Presentations of Folk Art of Lasowiacy
and Rzeszowiacy, Międzynarodowy Plener Malarski (“International Outdoor Painting”), Biesiada u Hupki (family feast “At Hupka’s”), Ogólnopolski Przegląd Orkiestr Dętych (“National Festival of Wind Orchestras”),
Wojewódzki Festiwal Piosenki Patriotycznej (“The Voivodship Festival
of Patriotic Songs”) or Harvest festival, organized every year in particular communes. There are also numerous patriotic celebrations, which
commemorate the most important events, such as the outbrake of the
World War II in September or the plane crash in Smoleńsk.
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 W powiecie organizowane są uroczystości patriotyczne, upamiętniające najważniejsze wydarzenia | In the Kolbuszowa District there
are numerous patriotic celebrations, which commemorate the most
important events

 Na inwestorów w powiecie kolbuszowskim czekają uzbrojone tereny inwestycyjne
Improved investment areas await those who want to invest in the Kolbuszowa District
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Władze powiatu kolbuszowskiego prowadzą i rozwijają współpracę z zagranicą.
Na zdjęciu delegacja gości z powiatu romanowskiego z Ukrainy | The government of
the Kolbuszowa District is leading and developing international collaboration. The
picture shows guests from the Romanow District (Ukraine)

 Młodzież, uczęszczająca do szkół ponadgimnazjalnych w powiecie kolbuszowskim, ma
możliwość odbywania praktyk i staży zawodowych w kraju i za granicą | Young people attending high schools in the Kolbuszowa District have an opportunity to complete their internship
both in Polish companies and abroad

MUZEUM
KULTURY
LUDOWEJ
w KOLBUSZOWEJ
The Open-Air
Folklore Museum
in Kolbuszowa



Powierzchnia | area: 30 ha



Godziny otwarcia: w sezonie turystycznym
od 15 kwietnia do 15 października:
poniedziałek-piątek w godz. od 9.00 do 17.00
sobota, niedziela i święta w godz. od 10.00 do 19.00

PL Poza sezonem turystycznym:

od 16 października do 14 kwietnia
codziennie w godz. od 9.00 do 15.00

EN

Opening hours: during the tourist season
from 15th April to 15th October:
Monday-Friday 9.00 am-5.00 pm,
Saturday, Sunday and festive days 10.00 am-7.00 pm.
Outside the touristic season,
from 16th October to 14th April: 9.00 am-3.00 pm.



Strona internetowa | Website:
www.muzeumkolbuszowa.pl

  Kościół pw. św. Marka Ewangelisty | Saint Mark the Evangelist Church
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Park Etnograficzny Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej przenosi zwiedzających do malowniczej wsi z przełomu XIX
i XX wieku, w której można obejrzeć budynki i przedmioty związane
z kulturą Lasowiaków i Rzeszowiaków. Na ekspozycję składa się ponad
80 obiektów – zarówno chałup, budynków gospodarczych, jak
budynków przemysłów wiejskich (młyn wodny, wiatraki, kuźnie, olejarnia, garncarnia) i budynków użyteczności publicznej,
takich jak: szkoła, karczma i remiza strażacka oraz okazały kościół
pw. św. Marka Ewangelisty. Obiekty znajdują się w naturalnym pejzażu przydomowych ogródków, sadów i pasiek, pól uprawnych, łąk
i pastwisk, stawów i lasu. W niektórych obejściach hodowane są
zwierzęta. Wnętrza zostały zaaranżowane tak, by zwiedzający mogli
lepiej poznać zwyczaje mieszkańców i użytkowników budynków.
W skansenie znajdziemy między innymi izbę przygotowaną do wieczerzy wigilijnej, zajrzymy do rodziny tkacza w czasie zimowej pracy,
zobaczymy jak mieszkał i jak pracował ludowy rzeźbiarz i lutnik. Każda
chałupa opowiada inną historię.
The Open-Air Folklore Museum in Kolbuszowa takes its visitors to
a picturesque village from the turn of the 19th and the 20th centuries, where they can see buildings and items related to the cultures
of Lasowiacy and Rzeszowiacy. The exposition encompasses over
80 objects: both cottages, service buildings and typically rural buildings (a water mill, windmills, smithies, an oil mill, a pottery). There
are also public buildings, such as: a school, an inn, a firehouse and
an impressive church dedicated to Saint Mark the Evangelist. The
buildings can be seen in their natural landscape: gardens, orchards,
apiaries, croplands, meadows and pastures, ponds and forests. In
some farms there are also animals. The interiors have been designed
in a way that lets the visitors see the customs of inhabitants. In the
museum there is for example a room prepared for the Christmas
Eve’s supper, you can also see the weaver’s family spending a winter
workday or you can find out something about the life and the work of
a village sculptor or a luthier. Every cottage has a different story to tell.

   Zagroda z Markowej | Farm from Markowa
  Wnętrze XIX-wiecznego kościoła | Saint Mark the Evangelist Church

  Budownictwo Lasowiaków | Lasoviak architecture

  Młyn wodny z Żołyni| Watermill from Żołynia
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CIEKAWOSTKA
CURIOSITY

Skansen to oczywiście nie tylko eksponaty, to także żywa kultura. Na terenie Parku
Etnograficznego w ciągu roku odbywają się
liczne imprezy:

•

 Imprezy folklorystczne w skansenie

 Wiatrak „holender” z Zarównia | Windmill “dutch” from Zarównie

Open-Air Ethnographic Museum – folk events

PL

Muzeum nie zapomniało o najmłodszych zwiedzających. Z myślą o nich
przygotowana została ekspozycja tradycyjnych zabawek drewnianych. Szkoły
i przedszkola mogą również korzystać z bogatej oferty lekcji muzealnych,
na których dzieci mogą m.in. przenieść się do dawnej wiejskiej szkoły i pouczyć
kaligrafii, spróbować swoich sił w pieczeniu tradycyjnych proziaków albo poznać
dawne wiejskie gry i zabawy na świeżym powietrzu.
W sektorze wejściowym znajduje się drewniana wiata, gdzie można zjeść
posiłek lub rozpalić ruszt (opłata za jego przygotowanie - 35 zł). Można również
skorzystać z oferty kawiarni „Prowincja”.

EN

„Odpust na św. Marka” (ostatnia niedziela kwietnia),
• Noc Muzeów (połowa maja),
• Prezentacje Twórczości Ludowej Lasowiaków i Rzeszowiaków (pierwsza niedziela czerwca),
• „Co niedzielę w zagrodzie” (każda niedziela lipca i sierpnia),
• „Koń jaki jest…” (pierwsza niedziela
sierpnia),
• Europejskie Dni Dziedzictwa (połowa
września).
The Museum isn’t only about the exhibits,
though. You can see a living culture here.
Many events take place within its area throughout the year:
•
•
•

EN
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The Museum remembers about the youngest visitors. There is an exposition of
traditional wooden toys, prepared especially for them. Schools and preschools
can also participate in a wide variety of museum lessons, during which children
can for example go to an old rural school and learn some calligraphy, try to bake
traditional bread-like cakes or get to know old village games played outdoors.
In the entrance sector there is a wooden shed, where you can order something
to eat or make a grill. You can also see the offer of the “Prowincja” coffee house.

•
•
•

“The Fair of the Saint Mark” (the last Sunday of April),
The Night of Museums (in the middle
of May),
Presentations of Folk Culture of Lasowiacy and Rzeszowiacy (the first Sunday
of June),
“Every Sunday in the corral” (every Sunday of July and August),
“A horse is a horse...” (the first Sunday of
August),
The European Heritage Days (in the
middle of September).

NADLEŚNICTWO
KOLBUSZOWA
w ŚWIERCZOWIE

PL

Kolbuszowa
Forest Inspectorate
in Świerczów

 Buk zwyczajny – pomnik przyrody

European beech – monument of nature




Powierzchnia | area:  9 061 ha



Kontakt | Contact:
Świerczów 138, 36-100 Kolbuszowa,
tel. 17 581 21 20



Strona internetowa | Website:
www.kolbuszowa.krosno.lasy.gov.pl.

Leśnictwa | forestries:
Poręby Dymarskie, Świerczów, Nowa
Wieś, Nasienno-Szkółkarskie, Wilcza
Wola, Lipnica, Kamień, Podwolskie

Piękno lasów Puszczy Sandomierskiej, jej różnorodność i bogactwo, znane są w całej Polsce. Właśnie tu na Płaskowyżu Kolbuszowskim położone
jest Nadleśnictwo Kolbuszowa. Swoimi granicami
obejmuje lasy w powiatach: kolbuszowskim, częściowo niżańskim, rzeszowskim i stalowowolskim,
podlegając Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie.
Bogata historia geologiczna tego terenu
i warunki klimatyczne miały wpływ na wykształcenie się średniożyznych siedlisk leśnych, w szczególności lasów i borów mieszanych. Głównym
gatunkiem lasotwórczym na terenie Nadleśnictwa
jest sosna pospolita. Wraz z sosną drzewostany
tworzą: dąb szypułkowy, olcha czarna, brzoza
brodawkowata, buk zwyczajny, grab pospolity
i jodła pospolita.
Ze względu na bogactwo flory i fauny tereny
Nadleśnictwa Kolbuszowa objęte są na znacznej powierzchni wielkoobszarowymi formami
ochrony przyrody. Należy do nich Obszar Chronionego Krajobrazu: Sokołowsko-Wilczowolski oraz
Mielecko-Kolbuszowsko-Głogowski. Występujące
ekosystemy chronią tereny zabagnione, nieużytki,
wydmy śródlądowe porośnięte drzewostanami
sosnowymi, także śródleśne łąki i pastwiska. Najstarsze drzewa objęto ochroną jako pomniki przyrody. W sumie jest ich 305. Najpotężniejszy z nich
to 350-letni dąb szypułkowy, mający w obwodzie 540 cm. Rośnie w miejscowości Świerczów,
w sąsiedztwie siedziby Nadleśnictwa Kolbuszowa.

  Kraska | Kraska bird Coracias garrulus
12
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The beauty of forests of the Sandomierz Wilderness is well-known in all Poland. It is here, on the
Kolbuszowa Plateau, that the Kolbuszowa Forest
Inspectorate is situated. It comprises the forests
of the following districts: kolbuszowski, niżański
(in part), rzeszowski and stalowowolski, and it is
subject to the Regional Directorate of State Forests
in Krosno.
A rich geological history of the territory and climate conditions resulted in formation of moderately fertile forest habitats, especially mixed forests
and woods. The main tree on the territory of the
Inspectorate is the scots pine. Apart from the pine,
the forest stands are comprised of such trees as:
the English oak, the common alder, the silver birch,
the European beech, the common hornbeam and
the silver fir.
The rich flora and fauna of the Inspectorate
of Kolbuszowa are subject to large-areas forms
of nature protection. They include Protected
Landscape Areas: Sokołowsko-Wilczowolski and
Mielecko-Kolbuszowsko-Głogowski. The existing
ecosystems protect swampy areas, wastelands,
inland dunes covered with pine forests, mid-forest meadows and pastures. The oldest trees are
protected as natural monuments. There are
305 of such trees. The greatest of them is
a 350-year-old English oak with 540 cm of circuit.
It grows in the village of Świerczów, nearby the
seat of the Kolbuszowa Forest Inspectorate.
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  Aleja dębowa – pomnik przyrody
Oak Alley – a natural monument

  Buczyna | Beech forest

  Modrzew europejski | European larch

  Dudek zwyczajny – Upupa epops | The hoopoe – Upupa epops

PL

  Ścieżka edukacyjna „Maziarnia” | Nature educational path “Maziarnia”

  Mącznica lekarska – Arctostaphylos uva-ursi | Arctostaphylos uva-ursi

Dla turystów odwiedzających ostępy leśne kolbuszowscy leśnicy przygotowali ścieżki edukacyjne oraz miejsca odpoczynku, gdzie można rozpalić
ognisko i odpocząć pod zadaszeniem.
W kompleksie leśnym w Nowej Wsi wyznaczona jest ścieżka przyrodnicza
„Białkówka”. Można spacerować po niej w dwojaki sposób. Dużą pętlą czterokilometrową lub mniejszą półtorakilometrową. We wsi Poręby Dymarskie
znajduje się ścieżka rowerowa „Dymarka”. Składa się z trzech pętli o łącznej
długości 25 kilometrów i krótkiej trasy spacerowej. Pięciokilometrowa
ścieżka „Świerczówka” natomiast powstała we wsi Świerczów. Atrakcją
jest tu mini zoo z dzikami, strusiami, owcami, kozami, danielami i końmi.
Z kolei ścieżka wypoczynkowa „Maziarnia” biegnie wzdłuż brzegu zbiornika
wodnego o tej samej nazwie, we wsi Wilcza Wola. Wyznaczony szlak liczy
3,5 kilometra długości.
Ostatnia ścieżka dydaktyczna „Morgi” rozpoczyna się na skraju lasu we wsi
Kamień. Cała trasa ma 4 kilometry, a część jej wiedzie wzdłuż pomnikowej
alei dębów szypułkowych.
Przez tereny leśne przebiega Przyrodniczy Szlak Puszczy Sandomierskiej.
Jest to trasa turystyczna licząca ponad 300 kilometrów długości. Łączy
ścieżki przyrodnicze i miejsca odpoczynku.
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  Kukułka plamista | Dactylorhiza maculata
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For the tourists visiting forests of Kolbuszowa
its foresters have prepared educational paths and
leisure points, where one can light a bonfire or
rest under a roof.
In a forest complex in Nowa Wieś there is
a natural path “Białkówka”. You can walk there in
two ways. One closed path is four-kilometer-long
and the other one, 1.5-kilometer-long. In the village of Poręby Dymarskie there is a bicycle path
“Dymarka”. It comprises three closed paths with
total length of 25 km, and a short walking path.
In the village of Świerczów there is a five-kilometer-long path called “Świeczówka”. The main
attraction here is a mini zoo with boars, ostriches,
sheep, goats, fallow deer and horses. A different
leisure path, “Maziarnia”, goes along the shore of
a water reservoir of the same name, in the village
of Wilcza Wola. The route is 3.5-kilometer-long.
The last didactic path, “Morgi”, begins on the
edge of the forest in the village of Kamień. The
whole route is 4-kilometer-long, and a part of it
goes along a monument alley of English oaks.
Through the forest areas there goes the Nature
Trail of the Sandomierz Wilderness. It is a touristic
route of the length of over 300 km. It joins hiking
paths and leisure points.
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Dla najmłodszych uczestników leśnych
wędrówek przygotowana jest Zielona Klasa
w Szkółce Leśnej w Świerczowie. Można
tam poznać podstawowe gatunki leśne
i zobaczyć jak rośnie młode pokolenie
drzewek.
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There is a Green Class prepared for the
youngest visitors in the Forest School
in Świerczów. The children can see there
the basic forest species or watch a new
generation of trees grow.

PL
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CIEKAWOSTKA
CURIOSITY

Wawrzynek główkowy (Daphne cenorum
L.) obecnie występuje w Polsce na trzech
stanowiskach – z czego jedno znajduje się
w powiecie kolbuszowskim. To drobna krzewinka o wonnych różowych kwiatach, które
tworzą główkowaty kwiatostan – stąd też
jego nazwa gatunkowa. Jest umieszczona
w Czerwonej Księdze Roślin jako gatunek
krytycznie zagrożony wyginięciem. W 2015
roku leśnicy rozpoczęli program restytucji,
który zakłada założenie nowych stanowisk
wawrzynka główkowego.

Garland flower (Daphne cenorum L.) - currently in Poland it can be seen only in three
areas - one of them is the Kolbuszowa District. It is a small shrub with pink fragrant
flowers, which form a head-shaped inflorescence - that is where the common name
derives from. The garland flower is included
in Polish Red List of critically endangered
plants. In 2015, foresters have launched a
program of restoration, which is meant to
create a new area for the garland flower.

GMINA
KOLBUSZOWA
Commune
of Kolbuszowa





Powierzchnia | area: 17 100 ha



Strona internetowa | Website:
www.kolbuszowa.pl

Liczba mieszkańców | population: 25 033
Miasto Kolbuszowa i sołectwa | Kolbuszowa and village administration centres:
Bukowiec, Domatków, Huta Przedborska, Kłapówka, Kolbuszowa Dolna,
Kolbuszowa Górna, Kupno, Nowa Wieś,
Poręby Kupieńskie, Przedbórz, Świerczów, Werynia, Widełka, Zarębki

  Rynek w Kolbuszowej z lotu ptaka | Kolbuszowa – market square – bird’s eye view
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Gmina Kolbuszowa jest gminą wiejsko-miejską. W jej skład wchodzi
14 sołectw. Miasto Kolbuszowa, będące stolicą powiatu, pełni funkcję
centrum administracyjnego, oświatowego, gospodarczego i kulturalnego
dla mieszkańców okolicznych miejscowości.
Niewątpliwą atrakcją, jaką znaleźć można na terenie gminy Kolbuszowa
są zabytkowe obiekty architektoniczne pochodzące z XVIII, XIX i XX w.
Jednym z nich jest leżący w pobliskiej wsi Werynia secesyjny pałac
Tyszkiewiczów, zbudowany w latach 1900-1905. Obecnie w pałacu mieści
się Pozawydziałowy Zamiejscowy Instytut Biotechnologii i Nauk Podstawowych Uniwersytetu Rzeszowskiego.
Jednym z ważniejszych obiektów, wpisujących się w panoramę Kolbuszowej jest Kolegiata pw. Wszystkich Świętych. Monumentalny trójnawowy kościół z bazylikowym korpusem i dwiema kaplicami w obu
nawach powstał w latach 1929-1935.

  Pałac w Weryni | Werynia – palace
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The commune of Kolbuszowa is a urban and rural commune. It comprises
14 localities. The town of Kolbuszowa, which is the capital of the district,
is an administrative, educational, economic and cultural centre for the people
from the neighbouring localities.
One of the great attractions which can be found in the commune of
Kolbuszowa are ancient pieces of achitecture from the 18th, the 19th
and the 20th centuries. One of them is an art nouveau palace of the
Tyszkiewicz family, situated in the neighbouring village of Werynia and built
in 1900-1905. Now the Palace is used by the University of Rzeszow as the
Branch Campus of the Faculty of Biotechnology.
One of the most important marks on the landscape of Kolbuszowa is the
All Saints collegiate church. The monumental three-aisled church with the
body of basilica type and two chapels was built in 1929-1935.

  Kolbuszowa – Kolegiata pw. Wszystkich Świętych | All Saints collegiate church

18

  Miejski Dom Kultury | Municipal centre
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Not far from the church there is a parish cemetery with tombs from
the 19th century and the beginnings of the 20th century, as well as
a parish chapel of the Tyszkiewicz family in Neo-Gothic style.
In Kolbuszowa, nearby the Main Square, there is a Neo-Renaissance building of the Gymnastic Society “Sokół” (“Falcon”). Today it
serves as the Municipal Cultural Centre. Another monument which is
worth seeing is an estate outbuilding from the 17th century, situated
at ul. Kościuszki in Kolbuszowa.
In the 17th century the Jewish people started moving to Kolbuszowa and settling down here. A Jewish cemetery with the area
of 1.6 ha was created in Kolbuszowa, and about fifty tombstones
with inscriptions in Polish, German and Hebrew have been preserved there.

PL
W bliskiej odległości od świątyni usytuowany jest cmentarz parafialny, na którym znajdują się grobowce pochodzące
z XIX i początków XX wieku oraz kaplica grobowa Tyszkiewiczów,
wykonana w neogotyckim stylu.
W Kolbuszowej, niedaleko Rynku, znajduje się neorenesansowy budynek Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”. Obecnie
mieści się w nim Miejski Dom Kultury. Kolejnym zabytkiem wartym obejrzenia jest XVII-wieczna oficyna dworska, mieszcząca
się przy ul. Kościuszki w Kolbuszowej.
Na terenie miasta znajduje się również cmentarz żydowski,
na którego powierzchni (1,6 ha) zachowało się około pięćdziesięciu kamiennych nagrobków z napisami w językach: polskim,
niemieckim oraz hebrajskim.
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  Kaplica grobowa Tyszkiewiczów | Tyszkiewicz family’s sepulchral chapel
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Wizytówką Kolbuszowej jest również odnowiony Rynek
oraz ogródek jordanowski.

EN

Kolbuszowa is also renowned for its renewed Market
Square and Jordan garden.

  Ogródek jordanowski | Jordan garden

  Rynek w Kolbuszowej | Market square in Kolbuszowa
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  Rzeka Nil w Kolbuszowej | Kolbuszowa – Nil river
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Na terenie gminy Kolbuszowa mieszkańcy i turyści mają do dyspozycji basen, hale i boiska sportowe, stadninę koni, tor kartingowy, salony SPA i wiele innych możliwości spędzenia wolnego czasu. Kolbuszowa oraz
jej najbliższe okolice stwarzają warunki do uprawiania turystyki rowerowej. Na terenie gminy są wytyczone
i oznakowane cztery szlaki rowerowe o łącznej długości 56 km oraz dwie ścieżki edukacyjno-przyrodnicze:
Białkówka oraz Świerczówka, przy których znajdują się liczne zabytki architektoniczne i sakralne.

  Kolbuszowa – kryta pływalnia „Fregata” | Kolbuszowa – indoor swimming pool "Fregata"
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The inhabitants of the commune of Kolbuszowa and its visitors have
access to a swimming pool, sport halls and fields, a stud farm, a track for
karts, SPA centres and many others. Kolbuszowa and its neighbourhood
offer wonderful conditions for cycling. Within the area of the commune
there are four well-marked bike trails of total length of 56 km and two
educational and hiking paths: the Białkówka and the Świerczówka, where
you can admire numerous sacral and architectural monuments.

!
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Przy ul. Nowe Miasto znajduje się dom,
w którym urodził się Janek Bytnar – Rudy,
jeden z bohaterów książki Aleksandra
Kamińskiego „Kamienie na szaniec”.

EN

At Nowe Miasto street there is a house
where Janek Bytnar – Rudy was born, one
of the protagonists of Aleksander Kamiński’s
book “Kamienie na szaniec” (“Stones on the
Barricade”).

  Kolbuszowa – stadion sportowy | Kolbuszowa –  sport complex
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GMINA
CMOLAS
Commune
of Cmolas







Powierzchnia | area: 13 406 ha
Liczba mieszkańców | population: 8 200
Sołectwa | village administration centres:
Cmolas, Ostrowy Baranowskie, Hadykówka, Jagodnik, Kłodziny, Ostrowy
Tuszowskie, Poręby Dymarskie, Toporów, Trzęsówka, Dąbrówka
Strona internetowa | Website:
www.cmolas.pl
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  Cmolas z lotu ptaka | Cmolas – bird’s eye view

PL

  Jagodnik – krajobraz | Jagodnik – landscape

Ogólna powierzchnia gminy Cmolas wynosi
13 406 ha, z czego grunty orne zajmują 3 864 ha, łąki
i pastwiska 2 826 ha, zaś lasy 5 889 ha. Krajobraz
gminy tworzą łagodne pagórki, płytkie doliny rzek
i potoków, wydmy piaskowe, łąki, obszary bagienne,
pola uprawne oraz liczne lasy i zagajniki. Najwyższe
wzniesienie w gminie – Złota Góra (ok. 250 m n.p.m.)
znajduje się w Ostrowach Tuszowskich. Jest niezwykle
atrakcyjnym przystankiem i zarazem punktem widokowym na ścieżce edukacyjno-przyrodniczej „Po złoto na
Górę”. Główną rzeką gminy jest Przyrwa – dopływ Łęgu.
Oprócz niej wymienić można jeszcze rzeki: Jamnicę,
Babulówkę oraz kilka mniejszych potoków.
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The commune area is 13 406 ha, which includes
3 864 ha of agricultural area, 2 826 ha of meadows and
pastures and 5 889 ha of woods. The landscape of the
commune is comprised of gentle hills, shallow valleys
of rivers and streams, sand dunes, meadows, swampy
areas, cropland and numerous woods and groves.
The highest elevation in the commune is Złota
Góra (about 250 metres above sea level) in Ostrowy
Tuszowskie. It is a very attractive viewpoint on the
educational hiking path called “Po złoto na Górę”. The
main river in the commune is Przyrwa – a tributary
of Łęg. Apart from Przyrwa, there are such rivers as
Jamnica, Babulówka and several smaller streams.

  Krajobraz Puszczy Sandomierskiej ze Złotej Góry| Landscape of Sandomierz forest from Złota Góra
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  Rzeka Przyrwa w Porębach Dymarskich | Przyrwa River in Poręby Dymarskie
27
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  Konotopa – Poręby Dymarskie | Konotopa river in Poręby Dymarskie

Gmina posiada wspaniałe tereny rekreacyjne i turystyczne.
Ponad 40% jej powierzchni stanowią lasy z bogatą florą i fauną.
Są to przeważnie lasy sosnowe z domieszką dębu i brzozy.
W warstwie krzewów występują: jałowiec pospolity, jarząb
pospolity, żarnowiec miotlasty i kruszyna pospolita, zaś runo
tworzą: widłak gwiaździsty, wrzos, macierzanka, goździk piaskowy, kostrzewa owcza czy borówka brusznica. Większość
obszaru gminy wchodzi w skład Mielecko-Kolbuszowsko-Głogowskiego oraz Sokołowsko-Wilczowolskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu. W Ostrowach Baranowskich znajduje
się leśny rezerwat przyrody „Jaźwiana Góra”, chroniący resztki
Puszczy Sandomierskiej, stanowiący fragment lasu jodłowo-bukowego ze stuletnimi drzewami.
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The commune has some great touristic and recreational areas.
Woods with abundant flora and fauna form over 40% of its
area. They are mainly pine forests mixed with oaks and birchtrees. In the shrub layer there are: the common juniper, Sorbus
aucuparia, Cytisus scoparius, glossy buckthorn, while in the
understory there are: the wolf’s-foot clubmoss, heather, thyme,
Dianthus arenarius, sheep’s fescue and lingonberry. Most of the
commune area belongs to the Mielecko-Kolbuszowsko-Głogowski and Sokołowsko-Wilczowolski Protected Landscape
Areas. In Ostrowy Baranowskie, there is a forest wildlife reserve
“Jaźwiana Góra”, which protects the remains of the Sandomierz
Wilderness and consists of fir and beech forest with more than
100-year-old specimens of trees.

  Fragment parku dworskiego w Trzęsówce | Former manor-house park in Trzęsówka
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Na terenie gminy Cmolas znajdują się ścieżki przyrodniczo-edukacyjne.
Jedną z nich jest „Dymarka” w Porębach Dymarskich, prezentująca walory
wschodniej części obszarów leśnych gminy połączonych z elementami tradycji „przemysłu hutniczego” i wypalania węgla drzewnego w przysiółku
Dymarka. Druga to wspomniana wcześniej „Po złoto na Górę”, pokazująca
sąsiadujące ze sobą ekosystemy i widok Puszczy w widłach Wisły i Sanu ze
szczytu Złotej Góry.

EN
  Poręby Dymarskie – leśny dukt| Poręby Dymarskie – forest path
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  Trzęsówka – zabytkowy kościół| Trzęsówka – historic church

On the territory of the commune of Cmolas there are educational hiking
paths. One of them is the “Dymarka” in Poręby Dymarskie, which presents
the values of the eastern part of the commune forest area together with
elements of such traditions as iron and steel industry and burning charcoal
in the hamlet of Dymarka. The other one is the already mentioned “Po złoto
na Górę”, which shows two neighbouring ecosystems, and from the peak of
the Złota Góra one can get a view of the Wilderness in the interfluve between
the Vistula and San rivers.

  Cmolas – Sanktuarium i jeden z największych w Polsce ołtarzy polowych  | Cmolas – Sanctuary and a one of the largest makeshift altars in Poland
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W gminie Cmolas zachowały się cenne zabytki architektury sakralnej.
Wśród nich drewniany kościółek Przemienienia Pańskiego w Cmolasie wzniesiony w 1674 r., w którym pierwotnie znajdował się słynący łaskami obraz
Przemienienia Pańskiego. Obecnie umieszczony jest on w zbudowanym
w 1962 r. Sanktuarium Przemienienia Pańskiego. Z kolei w Porębach Dymarskich znajduje się drewniany kościół parafialny pw. śś. Stanisława i Wojciecha.
W malowniczych Ostrowach Tuszowskich natomiast zobaczymy neogotycką, murowaną świątynię, w ołtarzu której widnieje słynący łaskami obraz
Madonny z Puszczy.
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In the commune there are many precious monuments of sacral architecture.
Among them is a small wooden church in Cmolas from 1674, dedicated to the
Transfiguration of Christ. Originally, there was a painting of the Transfiguration,
famous for divine graces it brought. Today it can be seen in the Sancturary
of the Transfiguration of Christ built in 1962. In Poręby Dymarskie, there
is a wooden parish church dedicated to St. Stanisław and St. Wojciech (Adalbert). And in the picturesque village of Ostrowy Tuszowskie you can see the
brick and stone Neo-Gothic church, in whose altar there is a painting of
Madonna from the Forests, famous for divine graces.
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  Cmolas – zabytkowy kościół i ołtarz
Cmolas – historic church and altar
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W Ostrowach Tuszowskich znajduje się
Centrum Edukacji Ekologicznej „Puszcza
Sandomierska”. Placówka promuje walory
przyrodnicze terenów należących do gminy
i powiatu. W Centrum znajdują się sale
o powierzchni ponad 260 m2, spełniające
funkcje ekspozycyjno-projekcyjne, dydaktyczne i wystawowe oraz tzw. Zielona Szkoła
z zadaszonymi obiektami dydaktycznymi
i rekreacyjnymi.
In Ostrowy Tuszowskie, there is a Centre
for Ecological Education “Sandomierz Wilderness”. The place promotes natural values of the commune and the district. It has
rooms of over 260 m2, intended for expositions, projections, as well as for didactic
purposes. There is also a so-called Green
School with covered didactic and leisure
areas.

GMINA
DZIKOWIEC
Commune
of Dzikowiec
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Gmina Dzikowiec leży w północno-zachodniej
części województwa podkarpackiego. Około
38% jej powierzchni stanowią lasy, w większości sosnowe. Prawie całe terytorium gminy włączone jest do obszaru NATURA 2000. Ponadto na
jej terenie utworzony został Sokołowsko-Wilczowolski Obszar Chronionego Krajobrazu. W gminie,
oprócz bogatej różnorodności roślinnej, występują
również rzadkie gatunki ptaków, wśród których
wymienić można np. kraskę.

Powierzchnia | area: 12 200 ha
Liczba mieszkańców | population: 6 621
Sołectwa | village administration centres:
Dzikowiec, Kopcie, Lipnica, Mechowiec,
Nowy Dzikowiec, Płazówka, Spie,
Wilcza Wola
Strona internetowa | Website:
www.dzikowiec.itl.pl
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The commune of Dzikowiec is situated in the
north-west part of the Podkarpackie Voivodeship. Forests, mainly pine forests, cover about
38% of its area. Almost all area of the commune
is included in a network of nature protection areas
NATURA 2000. Moreover, Sokołowsko-Wilczowolski
Protected Landscape Area has been created in the
commune. Apart from abundant flora, you can
find there some rare species of birds, including
European roller, for example.
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  Zalew „Maziarnia”  | “Maziarnia” lake

  Zespół dworsko-parkowy w Dzikowcu  | Manor-and-park complex in Dzikowiec
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Stolica gminy Dzikowiec to dawna wieś królewska należąca do zamku w Przyszowie, a później do klucza raniżowskiego
lokowana w 1566 r. na podstawie aktu, wydanego przez Króla Zygmunta Augusta. W sąsiedztwie wsi Dzikowiec powstał Nowy
Dzikowiec (Windenthal) założony przez kolonistów niemieckich podczas kolonizacji józefińskiej. Od 1833 r. klucz dzikowiecki
nabyła rodzina Błotnickich, która gospodarzyła tutaj do 1944 r. Pozostał po nich zespół dworsko-parkowy z parkiem urządzonym w stylu angielskim ze stawem założonym w XIX w. Park zachował do dziś pięknie urządzone aleje grabowe oraz rzadkie
gatunki drzew m.in. platany, kasztany jadalne, kasztanowce oraz wiekowe dęby. Oprócz pałacu w skład zespołu wchodzi także
wielokondygnacyjny spichlerz dóbr ekonomii sandomierskiej z 1787 r.
Aktualnie trwają starania władz gminy zmierzające do rewitalizacji tego zespołu oraz nadania mu nowej funkcji użytkowej.
Gmina otwarta jest na propozycje inwestorów. Do preferowanych obszarów funkcjonalnych należą: Dom Pogodnej Starości,
Ośrodek Wypoczynkowy SPA, Centrum Biznesowo-Konferencyjne i inne.
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  Wizualizacja zespołu dworsko-parkowego w Dzikowcu  | Visualisation of the manor-and-park complex in Dzikowiec
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Dzikowiec, the capital of the commune, is a former royal village, which used to belong to the castle of Przyszów and later to
Raniżów Crown land, and was established in 1566 with an act issued by the king Sigismund II Augustus. Nearby Dzikowiec, during the Josephine colonization, a village of Nowy Dzikowiec (Windenthal) was established by the colonists from Saxony. In 1833,
the Dzikowiec Crown land was acquired by the family of Błotniccy, who kept it until 1944. They left a manor-and-park complex
in English style, with a pond from the 19th century. In the park, one can still see beautifully arranged hornbeam alleys and rare
species of trees: plane trees, sweet chestnuts, horse chestnuts and old oaks. Apart from the palace, the complex includes a multistage granary from 1787, where the goods of the administrator of Sandomierz were stored.
Currently, the government of the commune is making efforts to revitalize the complex and bring it to a new functionality. The
commune is open to proposals of investors. The preferred functionalities are: Senior’s home, Leisure and SPA complex, a Business
and Conference Centre, and others.

  Wizualizacja Spichlerza  z 1787 r. wchodzącego w skład zespołu
dworsko-parkowego w Dzikowcu
Visualisation of a granary from 1784, which belongs
to the manor-and-park complex in Dzikowiec

  Nowy Dzikowiec (Windenthal) założony w 1783 r. przez kolonistów niemieckich
Nowy Dzikowiec (Windenthal) established in 1783 by the colonists from Saxony
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W gminie Dzikowiec na uwagę zasługują również miejsca pamięci,
tj. pomniki wybudowane przez lokalną społeczność dla uczczenia
ważnych postaci dla tutejszych mieszkańców. Jeden z nich mieści
się niedaleko kościoła w Dzikowcu. Przedstawia głaz z marmurową tablicą oraz napisem: Kapralowi Korpusu Ochrony Pogranicza
Stanisławowi Serafinowi urodzonemu w Dzikowcu 5.11.1914 r. poległemu w obronie granic Rzeczypospolitej Polskiej pod Marcinkańcami
w 11.03.1938 r. Drugim miejscem pamięci jest pomnik Sługi
Bożego ks. Stanisława Sudoła oraz pomnik bohaterskich nauczycieli dzikowieckiej szkoły walczących o niepodległą Polskę, znajdujące się na placu Zespołu Szkół w Dzikowcu. Warto również
zobaczyć pomnik upamiętniający zamordowanych mieszkańców
Dzikowca w Katyniu przez Sowietów, mieszczący się przy drodze
powiatowej w Dzikowcu.
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In the commune of Dzikowiec there are also other spots worth
attention, such as monuments erected by the inhabitants to commemorate important people from the past. One of them is located
close to the church in Dzikowiec. It is a rock with a marble board
and an inscription: “To the Corporal of the Border Protection Corps,
Stanisław Serafin, born in Dzikowiec on 5th November 1914, fallen
in Marcinkańce on 11th March 1938 while defending the borders
of Polish Republic”. Another place of remembrance is a monument
of the Servant of God, Father Stanisław Sudoł, located on the
yard of the School Complex in Dzikowiec. It is also worth seeing
a monument located at the district road in Dzikowiec, dedicated
to the citizens of Dzikowiec murdered by the Soviets in Katyń.
In the schoolyard, there’s another monument, dedicated to heroic
teachers from the school in Dzikowiec, who fought for the freedom of Poland.
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  Pomnik Sługi Bożego ks. Prałata Stanisława Sudoła w Dzikowcu
Rectory in Dzikowiec with a Chamber of Memory of the Servant of God, Father Stanisław Sudoł

PL

EN

  Główny ołtarz św. Mikołaja w kościele parafialnym w Dzikowcu
The main altar dedicated to Saint Nicholas in a parish church in Dzikowiec

W gminie Dzikowiec warto zobaczyć kościół parafialny pw. św. Michała Archanioła w Spiach oraz kościół parafialny pw. św. Mikołaja, wzniesiony w latach
1814-1816, utrzymany w stylu klasycystycznym. Interesującym zabytkiem, mieszczącym się w świątyni jest drewniana chrzcielnica.
Warto zobaczyć również plebanię z XIX w., w której mieszkał zmarły w opinii
świętości Prałat Domowy Ojca Świętego, Sługa Boży ks. Stanisław Sudoł. Mieści się ona w Dzikowcu. Obecnie na plebani utworzona została Izba Pamięci
Sługi Bożego. Znajdują się w niej liczne pamiątki z życia i bożej służby kapłana,
który Bogu i ludziom był bezgranicznie oddany. Jego imię nosi Zespół Szkół
w Dzikowcu.
In the commune of Dzikowiec there are two interesting churches: Saint Michael’s
church in Spie and a parish church dedicated to Saint Nicholas, built in 1814-1816
in the classicist style. It is worth seeing a wooden baptismal bowl inside of the
church.
It can also be interesting to see a rectory from the 19th century, where sainted
Stanisław Sudoł used to live, an Honorary Prelate of His Holiness. The rectory is
located in Dzikowiec. Today, in the rectory there is a Chamber of Memory of the
Servant of God. It gathers numerous souvenirs of the Priest, who dedicated his
life to the service of God and people. Also the School Complex in Dzikowiec is
dedicated to this Holy Man.

  Zabytkowa plebania w Dzikowcu, w której została utworzona Izba Pamięci Sługi Bożego

ks. Stanisława Sudoła
Rectory in Dzikowiec with a Chamber of Memory of the Servant of God, Father Stanisław Sudoł
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  Kościół parafialny pw. św. Michała Archanioła w Spiach  | Parish church of Saint Michael in Spie
39
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W Dzikowcu, przy parafii świętego Mikołaja, funkcjonuje powstała
w 1881 r. Honorowa Straż Grobowa. Jest
jedną z najstarszych w województwie
podkarpackim. W okresie liturgii Wielkiego Piątku i w Wielkanoc straż trzyma
wartę przy grobie Chrystusa.
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In Dzikowiec, in the Saint Nicholas
parish, since 1881 there has been the
Guard of Honor at the Holy Sepulchre.
It is one of the oldest in the voivodeship.
The guards keep their watch at the Holy
Sepulchre during the liturgy of the Good
Friday and Easter Sunday.

GMINA
MAJDAN
KRÓLEWSKI
Commune
of Majdan
Królewski







Powierzchnia | area: 15 580 ha
Liczba mieszkańców | population: 10 115
Sołectwa | village administration centres:
Majdan Królewski, Komorów, Huta
Komorowska, Brzostowa Góra, Krzątka,
Wola Rusinowska, Rusinów
Strona internetowa | Website:
www.majdankrolewski.pl
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Gmina Majdan Królewski leży w obszernej niecce komorowsko-przyszowskiego wzniesienia Kotliny Sandomierskiej,
przy starym trakcie prowadzącym z Sandomierza przez Kolbuszową do Rzeszowa.
Malownicze krajobrazy, lasy Puszczy Sandomierskiej, cisza
i spokój sprzyjają turystyce pieszej, rowerowej oraz agroturystyce. Bogata kultura ludowa i tradycja oraz rozwijająca
się gospodarka społeczna to tylko niektóre walory gminy.
Korzystne położenie, bliskość szlaków komunikacyjnych
i aglomeracji miejskich (Rzeszów, Mielec, Stalowa Wola),
doskonale rozwinięta infrastruktura techniczna, wolne tereny
inwestycyjne tworzą dogodne warunki do zamieszkania
i inwestowania.
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The commune of Majdan Królewski is situated in a vast basin
near the Komorowsko-Przyszowski hill on the area of the Sandomierz Basin, at the old road from Sandomierz to Rzeszów
(by Kolbuszowa).
Picturesque landscape, forests of the Sandomierz Wilderness,
peace and silence provide favourable conditions for hiking, biking
and farm holidays. Rich popular culture and traditions, as well as a
developing social economy - those are only some of the values of
the commune. Favourable location, proximity of communication
routes and urban agglomerations (Rzeszów, Mielec, Stalowa Wola),
well-developed technical infrastructure and free investment areas
provide perfect conditions for living and investing.

 Majdan Królewski z lotu ptaka | Majdan Królewski – bird’s eye view

 Kościół barokowy pw. św. Bartłomieja w Majdanie Królewskim | Baroque church of Saint Bartholomew in Majdan Królewski
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 Główny ołtarz w kościele w Majdanie Królewskim | The main altar in the church in Majdan Królewski

W gminie Majdan Królewski uwagę przykuwają cenne zabytki.
Wśród nich wymienić można: późnobarokową świątynię z bogatym wnętrzem, figurę konfederatów barskich czy kapliczki przydrożne. Obecnie prawdziwy renesans przeżywa oficyna dworska
rodu Kozłowieckich w Hucie Komorowskiej, z której wywodził się
ceniony misjonarz z Zambii kardynał Adam Kozłowiecki. Oficyna
dworska została odrestaurowana, utworzono w niej muzeum
upamiętniające życie i pracę kardynała Kozłowieckiego.

 Figura Matki Boskiej Wniebowziętej z 1788 r., wzniesiona ku
pamięci konfederatów barskich
Figure of Our Lady Assumed into
Heaven of 1788, erected in memoriam of the Bar
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 Klasycystyczna kaplica grobowa Kozłowieckich na cmentarzu parafialnym
Classicistic sepulchral chapel of the Kozłowiecki family, on the parish cemetery

Many precious monuments in the commune of Majdan
Królewski attract attention. Among them are: a late-Baroque
church with its rich interior, a figure of the Bar confederates or wayside shrines. Currently, an estate outbuilding of the Kozłowiecki
family in Huta Komorowska is experiencing a real renaissance. An
estimated missionary from Zambia, cardinal Adam Kozłowiecki,
was born in Huta Komorowska. The outbuilding has been renovated, and a museum was established there to commemorate
cardinal Kozłowiecki’s life and work.
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Warto odbyć wędrówkę szlakiem „Śladami Księdza Kardynała Adama Kozłowieckiego”.
Jego trasa wiedzie przez miejscowości gminy związane z życiem kardynała: od kościoła
pw. św. Bartłomieja w Majdanie Królewskim, przez kaplicę grobową Rodu Kozłowieckich
na cmentarzu w Majdanie, Urząd Gminy w Majdanie Królewskim; oficynę i park w Hucie
Komorowskiej, dwa kościoły konsekrowane przez ks. kardynała Adama Kozłowieckiego
po Publiczną Szkołę Podstawową im. ks. Kard. Kozłowieckiego w Hucie Komorowskiej.
Wspomniany kościół pw. św. Bartłomieja Apostoła w Majdanie Królewskim jest niezwykle
pięknym obiektem sakralnym. Na poprzedzającym dzwonnicę placu, wzniesiono figurę
upamiętniającą konfederatów barskich poległych w potyczce z oddziałem rosyjskim.

 Huta Komorowska – The Cardinal Adam Kozłowiecki Museum
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It is worth taking the route “Following the Cardinal Adam Kozłowiecki”. It goes through
the places related to the Cardinal’s life: starting from the church of Saint Bartholomew
in Majdan Królewski, passing by the sepulchral chapel of the Kozłowiecki family on the
cemetery in Majdan, the Commune Office in Majdan Królewski, the outbuilding and the
park in Huta Komorowska, two churches consecrated by the Cardinal Adam Kozłowiecki
and ending in the Public Primary School dedicated to Cardinal Adam Kozłowiecki in Huta
Komorowska.
The above-mentioned church of Saint Bartholomew the Apostle in Majdan Królewski
is a very beautiful sacral building. Near the church, in a square, there is a figure erected
in memoriam of the Bar confederates fallen in a fight with a Russian troop.

 Kapliczka św. Hanki w Hucie Komorowskiej
  Shrine of Saint Hanka in Huta Komorowska
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Organizowaniem działalności kulturalnej w gminie zajmuje się Gminny
Ośrodek Kultury i Biblioteki. Przy GOK-u prężnie działają Koła Gospodyń
Wiejskich, które są inicjatorami życia kulturalnego w swoich miejscowościach, a także dbają o zachowanie dziedzictwa kulturowego wsi. Wśród
ważniejszych imprez kulturalnych, organizowanych przez GOK wymienić można: dożynki gminne, Wojewódzki Przegląd Pieśni Patriotyczno-Religijnej oraz Powiatowy Festiwal Piosenki Turystyczno-Młodzieżowej.
GOK posiada również swoje kino, a w sezonie zimowym uruchamia
sztuczne lodowisko.

 Kapela z Huty Komorowskiej | Folk group from Huta Komorowska

 W sezonie zimowym czynne jest sztuczne lodowisko | Artificial ice rink, open in winter
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Cultural activities in the commune are organized by the Community
Centre and Commune Public Library. The farmer’s wives’ associations
collaborate with the Community Centre and they initiate cultural activities in their villages, taking care for preservation of the cultural heritage.
Among the most important cultural events organized by the Community
Centre are: The Voivodship Festival of Patriotic and Religious Songs and
the District Festival of Touristic and Juvenile Songs. The Community Centre
has also a cinema and an artificial ice rink, open in winter.

 Plac zabaw w Majdanie Królewskim | Playground in Majdan Królewski

 Kompleks leśny | Forest complex
46
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 Pomnik przyrody | Natural monument

CIEKAWOSTKA
CURIOSITY

PL

W Hucie Komorowskiej znajduje się
ścieżka edukacyjna Nadleśnictwa Buda
Stalowska i Towarzystwa Przyjaciół Huty
Komorowskiej, ścieżka rowerowa oraz
miejsca biwakowe.
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In Huta Komorowska, there is an educational path of the Forest Inspectorate
of Buda Stalowska and the Society
of Friends of Huta Komorowska, a bike
path and a campsite.

GMINA
NIWISKA
Commune
of Niwiska







Powierzchnia | area: 9 505 ha
Liczba mieszkańców | population: 6 090
Sołectwa | village administration centres:
Niwiska, Hucina, Przyłęk, Kosowy,
Siedlanka, Trześń, Hucisko, Leszcze,
Zapole
Strona internetowa | Website:
www.niwiska.pl
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Gmina Niwiska położona jest w Mielecko-Kolbuszowsko-Głogowskim
Obszarze Chronionego Krajobrazu. Jej teren tworzą piękne krajobrazy,
rozległe lasy obfitujące w zwierzynę i runo leśne, a także bogactwo
naturalne, jakim są piaski wydmowe oraz gleby torfowe.
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The commune of Niwiska is situated in the Mielecko-Kolbuszowsko-Głogowski Protected Landscape Area. In the commune
area there are beautiful landscapes, extensive forests rich in game and
groundcover, and natural richness, such as dune sands and peat soils.

 Niwiska z lotu ptaka | Niwiska – bird’s eye view
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Niezwykle ciekawym zespołem
florystycznym w regionie, wartym
zobaczenia, jest położony przy
południowej granicy Przyłęka ścisły
rezerwat leśny im. prof. Władysława
Szafera „Buczyna w Cyrance”. Obejmuje on fragment lasu liściastego
o charakterze naturalnym w otoczeniu
rozległych, sztucznych borów sosnowych oraz otwartych piaszczysk. Dla
zwiedzających wyznaczony w nim
został szlak turystyczny. Z kolei na
pograniczu Niwisk i Blizny mieści się
śródleśny staw „Jeziórko”, otoczony
roślinnością szuwarową i starodrzewiem sosnowo-dębowym. Znajdują
się w nim duże skupiska lilii wodnych.
Na terenie gminy Niwiska znajdują
się również pomniki przyrody. Jednym z nich jest dąb szypułkowy, który
rośnie w Kosowach na terenie dawnego parku dworskiego (naprzeciwko
szkoły). Dąb w obwodzie ma 645 cm,
mierzy 25 m, liczy około 410 lat. Drugi
niezwykle cenny okaz przyrodniczy
znajduje się w centrum wsi Leszcze.
Dąb szypułkowy, bo o nim mowa, ma
w obwodzie 725 cm, mierzy 24 m,
jego wiek szacuje się na 550-600 lat.

 Rezerwat leśny im. prof. Władysława Szafera Buczyna w Cyrance| The Władysław Szafer Reserw of Buczyna (beech wood) in Cyranka
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Nature reserve, dedicated to the
professor Władysław Szafer, “Buczyna”
in Cyranka is an unusual place in the
region, famous for its unique flora. It
comprises a part of deciduous forest,
surrounded by vast artificial pine
woods and open sand areas. There is
a touristic route prepared for visitors.
On the border of Niwiska and Blizna,
inside the forest, there is a pond called
“Jeziórko”, surrounded by reed flora
and old pine and oaks. The pond is
full of waterlilies.
On the area of the Niwiska commune there are also natural monuments. One of them is an English oak,
which grows in Kosowy on the area of
a former court park (across from the
school). The oak’s diameter is 645 cm,
it is 25-meter-high and 410-year-old.
Another precious natural monument
can be seen in the center of the village
of Leszcze. It is also an Enslih oak, with
the diameter of 725 cm, 24-meter-high and 550 or even 600-year-old.
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 Dąb szypułkowy w Kosowach liczący ok. 410 lat
English oak in Kosowy, about 410-year-old

 Niwiska – zbiornik wodny Jeziórko| Jeziórko lake

  Sala „Pod pawiami” – polichromie w Dworku Hupki
Room “Under the peacocks” – a polichromy
in Hupka’s manor house

 Dworek Hupki w Niwiskach, pochodzący z przełomu XIX i XX wieku | Hupka’s manor house in Niwiska from the turn of the 19th and the 20th centuries
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W gminie Niwiska znajdują się również ciekawe
obiekty zabytkowe. W stolicy gminy można zobaczyć dawny dwór Hupki z przełomu XIX i XX w.
Wyróżnia go piękna polichromia z 1912 roku,
autorstwa Karola Józefa Frycza. Najciekawsze
malowidło znajduje się w dawnej jadalni. Ściany
tej sali ozdabiają duże pawie, stąd nazwa „Pod
pawiami”. Obecnie dwór jest siedzibą Gminnego
Ośrodka Kultury i Biblioteki oraz Szkoły Muzycznej
I stopnia w Niwiskach. Obok budynku stoi murowana i parterowa oficyna dworska, wzniesiona na
początku XIX wieku. Ponadto przy dworze Hupki
znajduje się założenie ogrodowo-parkowe, w którym rosną stare dęby, buki, graby oraz kasztany.
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Przez gminę Niwiska przebiegają dwa
szlaki turystyczne: oznaczony kolorem zielonym szlak im. gen. Władysława Sikorskiego
(trasa: Bór Głogowski–Przewrotne–Kolbuszowa–Niwiska–Przyłęk–Tuszów Narodowy)
oraz szlak żółty (trasa: Niwiska–Pustków–Ropczyce) przez zwarty kompleks
leśny Nadleśnictwa Tuszyma.
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Two touristic routes pass through the
commune of Niwiska: the green route
of general Władysław Sikorski (Bór Głogowski–Przewrotne–Kolbuszowa–Niwiska–Przyłęk–Tuszów Narodowy) and the
yellow route (Niwiska–Pustków–Ropczyce) through a dense forest complex
of the Forest Inspectorate of Tuszyma.
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In the commune of Niwiska there are also interesting buildings. In the capital of the commune
there is a former manor house of Hupka from the
turn of the 19th and the 20th centuries. It has an outstanding polychrome from 1912 made by Karol
Józef Frycz. The most beautiful panting can be
seen in the former dining room. The walls of the
room are decorated with huge peacocks and this
is why the room is called “Pod pawiami” (“Under
the peacocks”). Currently, the manor house is the
seat of the Community Centre and Commune
Public Library, and also of the Music School of the
First Grade in Niwiska. Next to the building, there
is a brick single-story outbuilding from the beginning of the 19th century. Near the Hupka’s manor
house there is also a garden-and-park establishment, where old oaks, beeches, hornbeams and
chestnut trees grow.

 Aleja grabowa w parku w Niwiskach| Hornbeam alley – park in Niwiska
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Kapliczki i krzyże przydrożne, są charakterystycznym elementem krajobrazowym gminy. Spotkać
je można w każdej miejscowości. Na uwagę zasługuje kapliczka przy wjeździe na teren zespołu
dworsko-parkowego w Niwiskach z około połowy
XIX w. We wnęce kapliczki umieszczona jest figura
św. Jana.

 Kościół parafialny pw. św. Mikołaja w Niwiskach | Parish church of Saint Nicholas in Niwiska
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Roadside shrins and crosses are typical of the commune’s
landscape.They can be seen in every village. It is worth seeing
a shrine situated at the entrance to the manor-and-park
complex in Niwiska, from the 19th century, with a figure
of the Saint John.

54

PL

EN

Gmina dysponuje bazą noclegową:
Gospodarstwo Państwa Barbary i Mariana
Cudeckich „Przy Grobli” w Trześni. Gospodarstwo oferuje: 10 miejsc noclegowych,
plac zabaw dla dzieci, miejsce do grillowania,
stawy hodowlane obfitujące w ryby i wiele
innych ciekawych atrakcji. Szczegóły na stronie www.przygrobli.ugu.pl, tel. 667 580 835,
• Dom Weselny „Zacisze” w Trześni. Lokal dysponuje salą konsumpcyjną do 200 osób oraz 30
miejscami noclegowymi. Szczegóły na stronie
www.domweselnyzacisze.pl, tel. 693 107 720,
• Zajazd „Świder” w Zapolu. Lokal dysponuje
restauracją, salą konsumpcyjną do 200 osób
oraz miejscami noclegowymi. Szczegóły na
stronie www.zajazdswider.pl, tel. 693 572 215.

The commune has also an accommodation
base:
• the farm of Barbara and Marian Cudeccy “Przy
Grobli” in Trześnia. The farm offers: 10 bed places, a playground, a barbecue, ponds abundant with fish, and many other attractions. You
can find details here: www.przygrobli.ugu.pl,
tel. 667 580 835,
• Wedding House “Zacisze” in Trześnia. The
place has a room for 200 people and
30 bed places. You can find details here:
www.domweselnyzacisze.pl, tel. 693 107 720,
• ”Świder” Drive in Zapole. The place has
a restaurant, a room for 200 people and
bed places. You can find details here:
www.zajazdswider.pl, tel. 693 572 215.

•
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 Gospodarstwo agroturystyczne „Przy Grobli” w Trześni | Holiday farm “Przy Grobli” in Trześnia

CIEKAWOSTKA
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Bunkier w Przyłęku – to jeden z 21 tego
typu obiektów znajdujących się na terenie
byłego poligonu Wehrmachtu „Południe”.
Jest najbardziej wysunięty i oddalony od
głównego zgrupowania bunkrów w rejonie
Huty Komorowskiej. Żelbetowy schron służył do obserwacji i obsługi ćwiczeń. W Przyłęku Niemcy planowali zbudować trzy takie
obiekty – wyznaczono miejsca, lecz powstał
tylko jeden w pobliżu rezerwatu „Buczyna
w Cyrance”.
Bunker in Przyłęk – one of 21 such points
on the territory of the former polygon of
Wehrmacht “South”. This is the most distant
point from the main group of buildings in
the region of Huta Komorowska. The concrete shelter used to serve for observation
and management of exercises. The Germans
planned to build three such points in Przyłęk
– the three areas were even chosen for this
purpose, but eventually they only managed
to build one, near the “Buczyna” nature reserve in Cyranka.

GMINA
RANIŻÓW
Commune
of Raniżów







PL
Gmina Raniżów leży w dorzeczu Łęgu i Turki na wyżynnych terenach
Płaskowyżu Kolbuszowskiego. W przeszłości na tym obszarze rozciągała
się Puszcza Sandomierska. Największą rzeką jest Zygoga, która od strony
południowo-zachodniej przepływa przez Raniżów, a następnie w Porębach
Wolskich łączy się z rzeką Turką, tworząc Łęg i wypływa w północno-zachodniej stronie gminy.
Lasy zajmują 18% powierzchni gminy i w większości stanowią obszar
chronionego krajobrazu. Ich koncentracja w sąsiedztwie sztucznego zalewu
Maziarnia podnosi znacząco walory turystyczne gminy. Bazę rekreacyjną
tworzą: ośrodek wypoczynkowy nad zalewem, hotel w Raniżowie oraz
gospodarstwa agroturystyczne. Produkcja zdrowej żywności, sadownictwo, uprawa warzyw, drobne przetwórstwo spożywcze i właśnie turystyka
wyznaczają kierunki rozwoju gospodarczego gminy.

Powierzchnia | area: 9 700 ha
Liczba mieszkańców | population: 7 300
Sołectwa | village administration centres:
Raniżów, Wola Raniżowska, Staniszewskie, Zielonka, Mazury, Posuchy, Poręby
Wolskie, Korczowiska
Strona internetowa | Website:
www.ranizow.pl
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The commune of Raniżów is situated in the drainage basin of Łęg and Turka,
on the upland area of the Kolbuszowa Plateau. In the past, the Sandomierz
Wilderness covered this area. The longest river of the area is Zygoga, which
flows through Raniżów on the south-west side, then meets the river of Turka
in Poręby Wolskie and creates Łęg to finally flow out on the north-west side
of the commune.
Forests cover 18% of the commune area and the majority of them belong
to the Protected Landscape Area. Their abundance near an artificial reservoir
of Maziarnia undoubtedly contributes to the touristic attractiveness of the
commune. The leisure base consists of: a resort near a reservoir, a hotel in
Raniżów and holiday farms. Healthy food production, fruit and vegetable
growing, small-scale food processing and the tourism itself determine the
economic growth in the commune.
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 Raniżów z lotu ptaka | Raniżów – bird’s eye view
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W Woli Raniżowskiej (przysiółek Stece) znajduje się zbiornik wodny o powierzchni ok. 160 ha. Jest to doskonałe
miejsce do wędkowania oraz wypoczynku.

EN

In Wola Raniżowska (specifically, in the village of Stece),
there is a reservoir of 160 ha. It is a perfect place for fishing
and relaxing.

 Świeże powietrze i czysta woda są atutami gminy Raniżów | Fresh air and clean water are the main values of the Raniżów commune
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Warta uwagi jest również murowana kapliczka w Woli Raniżowskiej, mieszcząca się nieopodal świątyni oraz licznie występujące na
terenie gminy kapliczki i krzyże przydrożne pochodzące głównie
z XIX w.

EN

Another interesting monument is also a brick shrine in Wola
Raniżowska, located near the church, and many other roadside
shrines and crosses, mainly from the 19th century, which can be seen
in the commune.

 Wnętrze kapliczki – pierwszego kościoła w Woli Raniżowskiej
The interior of the chapel – the first church in Wola Raniżowska
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 Kapliczka | Chapel

  Kapliczka przydrożna z XIX wieku | Roadside shrine from 19th century

PL
W gminie warto zobaczyć kościół parafialny w Raniżowie
pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, konsekrowany w 1815 r., wyposażony w stylu barokowym. Obraz
Wniebowzięcia NMP mieszczący się w ołtarzu głównym
pochodzi z połowy XVIII w.
W Woli Raniżowskiej z kolei znajduje się neogotycki
kościół pw. św. Wojciecha, konsekrowany przez bpa Karola
Józefa Fischera w czerwcu 1921 r.

 Raniżów – kościół parafialny | Parish church in Raniżów
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One of interesting places in the commune is a parish church
of Our Lady Assumed into Heaven in Raniżów, consecrated in 1815
and built in the Baroque style. In the main altar there is a painting
of the Assumption from the 18th century.
In Wola Raniżewska, there is a neo-Gothic church of Saint Wojciech
(Adalbert), consecrated by the bishop Karol Józef Fischer in June
of 1921.

 Wola Raniżowska – kościół parafialny | Parish church in Wola Raniżowska

60

PL

W Raniżowie warto zobaczyć pozostałości dawnej kolonii niemieckiej Ranischau. Jedną z tego typu budowli jest dawna plebania
protestancka, w której obecnie mieści się przedszkole.
W Szkole Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego
w Staniszewskiem znajduje się Muzeum. Można w nim obejrzeć
eksponaty szkolne z lat 40-tych i 50-tych XX w. oraz dawne przedmioty używane przez mieszkańców wsi.

 Raniżów – dom pastora (obecnie przedszkole)| Raniżów – former pastor’s house
(today a nursery school)
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 Raniżów – zabudowania dawnej niemieckiej kolonii Ranischau (arch.)
Former German colony development Ranischau (arch.)

In Raniżów it is worth seeing the remains of the former German
colony – Rainschau. It is a building of a former protestant rectory,
which is currently a kindergarten.
In the Primary School dedicated to the Marshal Józef Piłsudski
in Staniszewskie, there is a Museum. School objects from the 40s
and the 50s of the 20th century can be seen there, as well as items
used by the inhabitants in the past.
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Dawne tradycje lasowiackie kultywuje Zespół Obrzędowy
„Mazurzanie” z Mazurów, znany w regionie i w kraju. Folklor
muzyczny podtrzymuje Kapela Ludowa „Raniżowianie”. Tańce
lasowiackie i rzeszowskie prezentuje Zespół Pieśni i Tańca
„Lesiaki” z Raniżowa, a także Zespół Pieśni i Tańca „Mazurek”
z Mazurów. Zawiązują się i rozwijają w szkołach inne zespoły
folklorystyczne, jak np. „Wolanie” w Woli Raniżowskiej.
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Old traditions of Lasowiacy are kept by an ethnic ritual company
“Mazurzanie” from Mazury, which is well known in the region and
generally in Poland. The musical folklore is cultivated by the „Raniżowianie” Band. The Song and Dance Companies “Lesiaki” from
Raniżów and “Mazurek” from Mazury present dances of Lasowiacy
and Rzeszowiacy. In schools there are other folkloristic bands working and developing, such as “Wolanie” in Wola Raniżowska.





Zespół Pieśni i Tańca „Lesiaki” z Raniżowa | Song and Dance Companies
“Lesiaki” from Raniżów

Zespół obrzędowy „Mazurzanie” z Mazurów | Ethnic ritual company
“Mazurzanie” from Mazury
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Izba Regionalna w Mazurach otwarta
w 2007 r. z okazji 10-lecia działalności
Zespołu Obrzędowego „Mazurzanie”.
Znajduje się w niej kilkaset eksponatów
służących w pracy i codziennym życiu
dawnych mieszkańców Mazurów oraz
sąsiednich miejscowości.
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Regional Chamber in Mazury, established
in 2007 on the 10th anniversary of the Ethnic
Ritual Company “Mazurzanie”. You can see
there several hundreds of exhibits – items
used at work and in daily life by the former
inhabitants of Mazury and its neighbouring
villages.
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CIEKAWOSTKA
CURIOSITY

Warto zatrzymać się przy kapliczce i cudownym
źródełku w Mazurach. Legenda głosi, że 14-letnia
pastuszka Marysia Boguń, między 6 a 17 czerwca
1949 r., kilkanaście razy spotkała tam Matkę Bożą.
W miejscu pierwszego objawienia obok cudownego źródełka stoi kapliczka Matki Bożej Fatimskiej. Mieszkańcy cały czas odwiedzają to miejsce,
a w rocznicę objawień biorą udział w nabożeństwach.

It is worth seeing a shrine and a miraculous
spring in Mazury. According to the legend, a
14-year-old shepherdess called Marysia Boguń
met Mother of God there over a dozen times
between 6th and 17th June 1949. In the place of the
first apparition, near the miraculous spring, there
is a shrine of Our Lady of Fátima. The inhabitants
visit the place all the time, and on the anniversary
of the apparitions they pray in the shrin.
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