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Na stronach tej publikacji znajdą Państwo  
informacje o wielu ciekawych miejscach, jak też 

faktach z życia obecnego powiatu rzeszowskiego, 
to bowiem bardzo interesujący pod wieloma  
względami obszar w centralnej części Podkarpacia, 
począwszy od walorów krajobrazowych, a skoń-
czywszy na atutach dla gospodarki i biznesu.

Powiat rzeszowski jest dynamicznie  
rozwijającym się powiatem, dobrze skomuniko-
wanym, z nowoczesną infrastrukturą. To miejsce  
wielu innowacyjnych przedsięwzięć - uwagę zwra-
cają zwłaszcza mosty kompozytowe w Błażowej 
oraz w Nowej Wsi, wyróżniające się nowator-
stwem w skali Europy i świata. Pozostający w 
gestii powiatu Park Naukowo-Technologiczny  
«Rzeszów-Dworzysko» jest doskonałym miejscem 
do inwestowania oraz wdrażania nowinek 
technologicznych.

Wprowadzamy nowoczesne rozwiązania ale nie 
zapominamy o ciekawej historii tych okolic oraz 
wartych uwagi śladach dawnych rezydencji magnac-
kich, cieszących się kultem obiektach sakralnych czy 
też wielu innych zabytkach kultury materialnej. To 
miejsca, które warto włączyć do planów rekreacji i 
wypoczynku. Dopełnieniem klimatu sprzyjającego 
oderwaniu się od codzienności są piękne widoki, 
czyste środowisko oraz gościnni, kultywujący dawne 
zwyczaje,  mieszkańcy. Dzięki ich przedsiębiorczości 
oraz pasji działania, jak też aktywności lokalnych sa-
morządów, powiat rzeszowski jest miejscem pełnym 
atrakcji oraz wielu ciekawych zakątków. Zacieśnia-
nie współpracy transgranicznej oraz realizowanie 
wspólnych przedsięwzięć jest bardzo pomocne w 
popularyzowaniu bogactwa miejscowości leżących 
po obydwu stronach granicy polsko-ukraińskiej.

Józef Jodłowski
Starosta Rzeszowski

T his publication contains information about 
many interesting places, as well as facts from 

the life of a present day of Rzeszów District. In many 
respects, it is a very intriguing area in the central 
part of Podkarpacie, beginning with qualities of sce-
nic landscape and ending with advantages for both 
economy and business.

Rzeszów District is a dynamically developing Dis-
trict, well-connected with modern infrastructure. It is 
a place of many innovative projects – out of which 
particularly important are the composite bridges 
in Błażowa and Nowa Wieś, distinguished by their 
innovation in both Europe and the world. The «Rz-
eszów-Dworzysko» Science and Technology Park, 
which is governed by the District, is a perfect place 
to invest and implement technological innovations.

Modern solutions have been implemented, but 
we cannot forget the interesting history of this 
area and the remarkable traces of former mansions 
belonging to magnates, rejoicing in the devotion 
to religious buildings or many other monuments of 
material culture. These are places worth including 
in one’s recreation and leisure plans. A climate fa-
vourable for detaching from everyday life is com-
plemented by beautiful views, a clean environment, 
and hospitable inhabitants who cultivate bygone 
customs. Thanks to their entrepreneurship and 
passion for action, as well as the activity of local 
governments, Rzeszów District is a place full of at-
tractions and many curious places. Strengthened 
cross-border cooperation and the implementation 
of joint ventures is extremely helpful in populariz-
ing the wealth of towns situated on both sides of 
the Polish-Ukrainian border.

 Józef Jodłowski
Rzeszów District Starost

SZANOWNI PAŃSTWO, LADIES AND GENTLEMEN,
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Powiat rzeszowski to 14 gmin położonych wokół 
miasta wojewódzkiego Rzeszowa (jedna miejska,

pięć miejsko-wiejskich oraz osiem wiejskich). Zaj-
muje obecnie powierzchnię 1 147 km2, a zamieszkuje 
go przeszło 165 tys. osób. Położony jest w centrum 
Podkarpacia. Ma dobrą infrastrukturę techniczną i 
dogodną sieć dróg powiązaną z układem krajowym 
oraz planowaną do realizacji transeuropejską sie-
cią transportową. Blisko Rzeszowa, Jasionce, usy-
tuowane jest lotnisko przystosowane do regularnej 
obsługi międzynarodowego ruchu pasażerskiego i 
towarowego. Przez pilotów nazywane jest lotniskiem 
dobrej pogody». Port ten dysponuje najnowszą i jed-
ną z najdłuższych w Polsce drogą startową umożli-
wiającą przyjmowanie każdego typu samolotu. Jako 
element sieci kompleksowej TEN-T odgrywa istot-
ną rolę w zwiększaniu dostępności transportowej 
naszego regionu. Rok 2018 był dla lotniska rekor-
dowy, bo obsłużono aż 771 tysięcy pasażerów. Roz-
wój przewozów kolejowych oraz transportu inter-
modalnego zapewnić ma planowana do utworzenia
Podmiejska Kolej Aglomeracyjna, a także moderniza-
cja ważniejszych linii kolejowych.

R zeszów District consists of 14 communities lo-
cated around the provincial city of Rzeszów 

(one urban, five urban-rural, and eight rural). It cur-
rently covers an area of 1,147 km2 and is inhabited 
by over 165,000 people. It is located in the centre of 
Podkarpacie. It has a good technical infrastructure 
and a convenient road network connected with the 
national system and the trans-European transport 
network planned for implementation. Near Rzeszów, 
in Jasionka, there is an airport adapted to the reg-
ular handling of international passenger and car-
go traffic., It is called «an airport of good weather» 
by pilots.  This port has the newest and one of the 
longest runways in Poland, which allows the accom-
modation of any type of aircraft. As an element of 
the comprehensive network, the TEN-T plays an im-
portant role in increasing the transport accessibility 
of our region. 2018 was a record year for the airport, 
as it served over 771,000 passengers. The develop-
ment of rail transport and intermodal transport is to 
be ensured by the planned Suburban Agglomera-
tion Railway, as well as the modernization of major 
railway lines.

STRATEGICZNE POŁOŻENIE
STRATEGIC LOCATION

Lotnisko Rzeszów – Jasionka. 
Źródło: zasoby Starostwa Powiatowego w Rzeszowie.
Rzeszow – Jasionka Airport . 
Source: resources of the Rzeszów District. 
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Tereny te, tak jak cała południowo-wschodnia 
Polska, znane są z tradycji przemysłu lotnicze-

go. Sektor ten rozwija się dynamicznie w ramach 
tzw. «Doliny Lotniczej». Ponadto, w Jasionce działa 
jedyny w kraju, kształcący na Wydziale Lotniczym  
i w Szkole Pilotażu, Ośrodek Kształcenia Lotnicze-
go Politechniki Rzeszowskiej.

Powiat rzeszowski jest miejscem, które oferuje 
coraz lepsze warunki do podejmowania działalności 
gospodarczej, zamieszkania, pracy, jak też  
do weekendowego wypoczynku. Przybywa mu cią-
gle nowych mieszkańców – powiat od lat notuje  
najwyższy ich napływ. Wskaźnik salda migracji na 
1000 osób w 2017 r. wyniósł 5,5 i był to najlepszy  
wynik spośród wszystkich ziemskich i grodzkich 
powiatów Podkarpacia. Dla województwa było to 
- 0,8, a dla miasta Rzeszowa 5,4. Wskaźnik przy-
rostu naturalnego na koniec 2017 r. to 2,4. W roku 
tym zawarto także rekordową liczbę małżeństw, bo 
aż 799. Niewiele mniej w powiecie dębickim – 795. 
Najwięcej zaś w Rzeszowie – 897. Według długo-
terminowych prognoz, w powiecie rzeszowskim, 
przeciwnie do pozostałych powiatów Podkarpacia, 
będzie wzrastała liczba ludności, szczególnie na te-
renach wiejskich.

T hese areas, like the entire south-eastern Poland, 
are known for their traditions of the aviation in-

dustry. This sector is developing dynamically as part 
of the so-called &quot;Aviation Valley&quot;. More-
over, in Jasionka there is the only center in the coun-
try, educating at the Aviation Faculty and the Pilot 
School, the Aviation Training Center of the Rzeszów 
University of Technology.

The Rzeszów County is a place that offers bet-
ter and better conditions for conducting a business, 
living, working and weekend leisure. The number of 
new inhabitants is constantly growing - the coun-
ty has been recording the highest influx for many 
years. The net migration rate per 1,000 people in 
2017 was 5.5 and it was the best result among all 
the rural and urban couties of the Podkarpacie Re-
gion. For the Region it was -0.8 and for the city of 
Rzeszów 5.4. The population growth rate at the end 
of 2017 is 2.4. This has also been a record when it 
comes to the number of marriages, as many as 799. 
Slightly less in the Dębica County - 795. The highest 
number was recorded in Rzeszów - 897. According 
to long-term forecasts, in the Rzeszów County con-
trary to other counties in Podkarpacie, the number 
of people will increase, especially in the rural areas.

POZYTYWNE TRENDY ROZWOJU SPOŁECZNO-
GOSPODARCZEGO POWIATU
POSITIVE TRENDS OF SOCIO-ECONOMIC  
DEVELOPMENT OF THE COUNTY
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O atrakcyjności inwestycyjnej powiatu 
rzeszowskiego decydują także przed-

sięwzięcia realizowane w otoczeniu lotniska, 
takie jak przygotowany przez powiat rzeszow-
ski Park Naukowo-Technologiczny Rzeszów-
-Dworzysko oraz Podkarpacki Park Nauko-
wo-Technologiczny AEROPOLIS. To jedno 
z najatrakcyjniejszych miejsc do lokowania
inwestycji w południowo-wschodniej Polsce z 
branży nowoczesnych technologii. Wykorzy-
stywany jest tu również potencjał miejscowych 
uczelni wyższych i ośrodków naukowo-badaw-
czych. Istotnym wsparciem dla biznesu jest 
działający w ramach AEROPOLIS-u inkubator 
technologiczny, specjalistyczny ośrodek badaw-
czy oraz preinkubator technologiczny, którego 
misją jest «stymulowanie wielofunkcyjnego roz-
woju województwa podkarpackiego w oparciu o 
idee innowacyjności i transferu technologii po-
przez synergiczne wykorzystanie regionalnego 
potencjału naukowo-badawczego, gospodar-
czego oraz infrastrukturalnego». Na uwagę 
zasługują podstrefy Specjalnej Strefy Ekono-
micznej EURO-PARK MIELEC, oraz podstrefa 
Krakowskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w 
Boguchwale.

T he investment attractiveness of Rzeszów District is also 
determined by the projects implemented in the vicinity 

of the airport, such as the Rzeszów-Dworzysko Science and 
Technology Park prepared by Rzeszów District and AEROP-
OLIS – Podkarpackie Science and Technology Park. It is one 
of the most attractive investment locations in south-eastern 
Poland in the field of modern technologies. The potential of 
local universities and research centres is also taken advan-
tage of here. A significant support for business is a technol-
ogy incubator, a specialized research centre, and a technolo-
gy pre-incubator operating within PSTP AEROPOLIS, whose 
mission is to «stimulate the multifunctional development of 
the Podkarpacie Region based on the ideas of innovation 
and technology transfer through the synergistic use of re-
gional scientific and research, economic, and infrastructural 
potential.» The subzones of the EURO-PARK MIELEC Special 
Economic Zone as well as the subzone of the Krakow Special 
Economic Zone in Boguchwała deserve attention.

ATRAKCYJNOŚĆ INWESTYCYJNA POWIATU
INVESTMENT ATTRACTIVENESS OF THE DISTRICT

G2A Arena Jasionka - Trzebownisko 
Źródło: zasoby Starostwa Powiatowego w Rzeszowie.
G2A Arena Jasionka - Trzebownisko 
Source: resources of the Poviat Starosty in Rzeszów
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District authorities, as well as the boards of the 
communities which form it, consistently, with the 
help of, inter alia, EU funds, implement investments 
aimed at improving the living conditions of the lo-
cal inhabitants. They are assisted by numerous 
non-governmental organizations and local leaders. 
For example, under RDP 2014–2020, most contracts 
in the Podkarpackie Region were signed within Rz-
eszów District. Rzeszów District has always been 
distinguished from other counties in terms of its use 
of EU funds – in 2010-2014 it was ranked second in 
Poland.

Władze powiatu, jak też zarządy tworzących 
go gmin konsekwentnie, przy pomocy między 
innymi środków unijnych, realizują inwestycje
mające na celu poprawę warunków życia tutejszych 
mieszkańców. Pomagają im w tym liczne organiza-
cje pozarządowe oraz lokalni liderzy. Dla przykładu, 
w ramach PROW 2014–2020 najwięcej umów w wo-
jewództwie podkarpackim zostało podpisanych w 
powiecie rzeszowskim. Powiat rzeszowski zawsze 
wyróżniał się na tle innych powiatów pod wzglę-
dem wykorzystywania funduszy unijnych - w latach 
2010-2014 plasował się na drugim miejscu w Polsce.

Park Naukowo – Technologiczny Rzeszów– Dworzysko. 
Źródło: zasoby Starostwa Powiatowego w Rzeszowie.
Science and Technology Park  Rzeszow-Dworzysko.
Source: resources of the Rzeszów District.

Park Naukowo – Technologiczny Rzeszów– Dworzysko. 
Źródło: zasoby Starostwa Powiatowego w Rzeszowie.
Science and Technology Park  Rzeszow-Dworzysko.
Source: resources of the Rzeszów District.
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• Its Location in the central part of south-eastern 
Poland, at the crossroads of transportation routes, 
in proximity to the border with Ukraine and Slovakia. 
Accessibility is determined by the A4 Motorway run-
ning through the District as well as the expressway.

• The airport in Jasionka, suitable for the regular han-
dling of international passenger and cargo traffic, is 
called «the airport of good weather» by the pilots. 
The port is equipped with the newest and one of the 
longest runways in Poland, which allows it to accom-
modate any type of aircraft

• A well-developed technical infrastructure and a 
dense road network

• It’s the location in «Aviation Valley» - deeply rooted 
traditions of the aviation industry and the Central 
Industrial District – one of the largest economic un-
dertakings of the Second Republic of Poland.

ATUTY POWIATU RZESZOWSKIEGO
ADVANTAGES OF RZESZÓW DISTRICT

A tuty powiatu rzeszowskiego to m.in.:
• Położenie w centralnej części południowo- 

wschodniej Polski, na skrzyżowaniu szlaków
komunikacyjnych, w bliskiej odległości od gra-
nicy z Ukrainą i Słowacją. O dostępności komu-
nikacyjnej stanowi przebiegająca przez teren 
powiatu Autostrada A4 oraz droga ekspresowa.

• Port lotniczy w Jasionce przystosowany 
do regularnej obsługi międzynarodowego ru-
chu pasażerskiego i towarowego nazywany 
przez pilotów «lotniskiem dobrej pogody». Port 
ten dysponuje najnowszą i jedną z najdłuższych 
w Polsce drogą startową umożliwiającą przyj-
mowanie każdego typu samolotu.

• Dobrze rozwinięta infrastruktura techniczna i 
gęsta sieć dróg.

Infrastruktura drogowa - Gmina Świlcza.
Źródło: zasoby Starostwa Powiatowego w Rzeszowie.
Road Infrastructure – Swilcza Community.
Source: resources of the Rzeszów District.
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• Położenie na terenie «Doliny Lotniczej», bogate 
tradycje przemysłu lotniczego oraz Centralnego 
Okręgu Przemysłowego - jednego z największych 
przedsięwzięć ekonomicznych II Rzeczypospolitej.

• Sąsiedztwo aglomeracji rzeszowskiej znaczącego 
rynku zbytu, powodującej szybką urbanizację gmin 
w najbliższym otoczeniu Rzeszowa.

• Rozwój budowlany, potencjał produkcyjny 
oraz różnorodność podejmowanych inicjatyw 
i przedsięwzięć gospodarczych.

• Ponad jedną trzecią ogólnej powierzchni powiatu 
stanowią obszary prawnie chronione.

• Wykorzystywane w produkcji lokalne tradycje oraz 
zasoby naturalne (wikliniarstwo, produkcja zdrowej 
żywności, źródła mineralne), a także rozwijające się 
specjalistyczne formy produkcji rolnej.

• Dobre warunki dla rozwoju rolnictwa dostar-
czającego żywność znacznie czystszą eko-
logicznie niż inne regiony Polski. Środowi-
sko naturalne mniej skażone niż w innych 
powiatach oraz wysoki udział użytków rolnych 
w powierzchni ogólnej.

• Potencjał ludzki, który stanowią dobrze 
wykształceni  i przygotowani zawodowo pracow-
nicy, wysoki odsetek ludzi młodych.

• Rozwinięty system szkół, w tym szkół średnich i 
wyższych, wystarczająca liczba placówek służby 
zdrowia, ośrodków kultury i bibliotek. Możliwość ko-
rzystania ze szkół i uczelni w Rzeszowie.

• The vicinity of the Rzeszów agglomeration with a 
significant sales market, resulting in the rapid urban-
ization of communities in the vicinity of Rzeszów

• Urbanization development, production potential, 
and a variety of initiatives and economic enterprises.

• Legally protected areas constitute over one-third of 
the total area of the District.

• Local traditions and natural resources used in the 
production (wicker, healthy food production, mineral 
springs), as well as developing specialized forms of 
agricultural production

• Good conditions for the development of agricul-
ture, which supplies food that is ecologically clean-
er than other regions of Poland. The natural envi-
ronment is less polluted than in other counties and 
a high share of agricultural land in the total area.

• A human resources potential of well-educated and 
professionally-trained employees, a high percent-
age of young people.

• A developed system of schools, including upper 
secondary and higher learning facilities, a sufficient 
number of health care institutions, cultural cen-
tres, and libraries. The possibility of making  use of 
schools and universities in Rzeszów.

• Investments carried out in the vicinity of the air-
port, comprehensively developed investment ar-
eas and the functioning of special economic zones

• The investment offers of communities, areas 
awarded in the «Land for a Medal» competition, 

Infrastruktura drogowa - Gmina Świlcza.
Źródło: zasoby Starostwa Powiatowego w Rzeszowie.
Road Infrastructure – Swilcza Community.
Source: resources of the Rzeszów District.
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• Inwestycje realizowane w otoczeniu lotniska, 
kompleksowo uzbrojone tereny inwestycyjne 
oraz funkcjonowanie specjalnych stref ekono-
micznych.

• Oferty inwestycyjne gmin, tereny nagrodzone 
w konkursie «Grunt na medal», podstrefy Spe-
cjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK MIE-
LEC oraz Park Naukowo-Technologiczny Rze-
szów - Dworzysko.

• Doskonałe warunki do weekendowego oraz 
urlopowego wypoczynku: malownicze widoki, 
od Płaskowyżu Kolbuszowskiego po Pogórze 
Karpackie, bogactwo środowiska naturalnego, a 
także liczne atrakcje i stale rozbudowywane za-
plecze turystyczne.

subzones of the EURO-PARK MIELEC Special 
Economic Zone and the Rzeszów – Dworzysko 
Science and Technology Park 

• Perfect conditions for weekend and holiday 
relaxation: picturesque views - from the Kol-
buszowa Plateau to the Carpathian Foothills, 
the richness of the natural environment, as 
well as numerous attractions and steadfastly 
expanded tourist facilities.

Obogatej historii ziemi powiatu rzeszowskiego świadczą wtopione
w pejzaż miast i wsi zabytkowe zespoły urbanistyczne, pałace, dwo-

ry, kościoły, a także przydrożne kapliczki. Piękno tych miejsc oraz liczne 
podania i legendy z nimi związane sprawiają, że wędrówki po powiecie
rzeszowskim mogą pozostawić niezapomniane wrażenia.

Do obiektów, które warto obejrzeć należy zabudowa rynków miejskich 
w Głogowie Młp. Tyczynie, Błażowej, Dynowie i Sokołowie Młp. Miasta 
te lokowane były na prawie magdeburskim. Plan Głogowa Młp. uchodzi 
za pierwsze w Polsce dzieło urbanistyczne doby renesansu. W jego ryn-
ku zwraca uwagę, zbudowany przez Lubomirskich, XVIII-wieczny ratusz.

T he historic urban complexes, 
palaces, manors, churches, and 

roadside chapels, embedded in the 
landscape of towns and villages, 
testify to the great history of the 
land of Rzeszów District. The beau-
ty of these places, as well as nu-
merous tales and legends connect-
ed with them, mean that wandering 
around Rzeszów District can leave 
an unforgettable experience

Structures worth seeing include 
the buildings of the city markets in 
Głogów Małopolski. Tyczyn, Błażowa, 
Dynów and Sokołów Małopolski. 
These dzieło cities were placed un-
der Magdeburg Law. The layout of 
Głogów Małopolski. is considered 
to be the first urban planning work 
of the Renaissance in Poland. Take 
notice of the 18th-century town hall 
erected by the Lubomirski family 
and located in the market square.

ZABYTKOWE ZESPOŁY URBANISTYCZNE
HISTORICAL URBAN COMPLEXES

Gmina Boguchwała. Źródło: zasoby Starostwa 
Powiatowego w Rzeszowie.
Boguchwała Community.  Source: resources of 
the Rzeszów District.
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ŚLADY DAWNYCH RODÓW MAGNACKICH
TRACES OF THE FORMER MAGNATE FAMILIES

Interesujący jest również późnobarokowy pałac 
w Boguchwale z pierwszej połowy XVIII w. Miała 

to być rezydencja na miarę rzeszowskiej siedziby 
rodu Lubomirskich. Zespół pałacowy w Boguchwale 
był wzorowany w założeniach na Wilanowie. W skład 
zespołu wchodzi także kościół z plebanią. Zespół 
pałacowy został wzniesiony z polecenia Teodora 
Konstantego Lubomirskiego, który ze względu na 
swoją pazerność, okrucieństwo i ucisk wobec pod-
władnych nazywany był «księciem diabelskich ciem-
ności».

Podobnym mianem określano jednego z właścicieli
XVI-wieczego zamku w Dąbrówce Starzeńskiej — 
Stanisława Stadnickiego. Zwano go bowiem «Diabłem 
Łańcuckim». Znany był on między innymi z wojny, jaką 
prowadził o Annę Pilecką – właścicielkę Sokołowa Młp., 
Tyczyna i Zalesia. Do naszych czasów przetrwały je-
dynie ruiny zamku i legenda o jego właścicielu. W Dą-
brówce Starzeńskiej znajduje się także neoromańska 
kaplica grobowa Starzeńskich. Pozostałością grodzi-
ska a równocześnie jednym z najcenniejszych histo-
rycznie zabytków Lubeni jest wczesnośredniowiecz-
ne grodzisko Okop.

T he late-baroque palace in Boguchwała from the first
half of the 18th century is also intriguing. It was 

supposed to be a residence similar to the Rzeszów 
seat of the Lubomirski family. The palace complex in 
Boguchwała was based on the Wilanów Palace. The 
complex also includes a church with its presbytery. The 
palace complex was erected on the order of Teodor 
Konstanty Lubomirski, who, on account of his greed, 
cruelty and oppression towards his subordinates, was 
called «the Prince of Diabolical Darkness».

Stanisław Stadnicki, one of the owners of the 
16th-century castle in Dąbrówka Starzeniaska, was called 
a similar name, for he was called the «Devil of Łańcut.» He 
was known, inter alia, from the war that he fought over 
Anna Pilecka - the owner of Sokołów Małopolski , Tyczyn 
and Zalesie. Only the ruins of the castle and the legend
 of its owner have survived until the present. There is 
also a neo-Romanesque tomb chapel of the Starzyski 
family in Dąbrówka Starzeńska. The remnants of the early 
medieval Okop settlement is one of the most historically 
valuable monuments of Lubenia.

Noteworthy, is the palace of the Wodzicki family 
in Tyczyn from the second half of the 19th century, 

Dwór Ostoya – Gmina Trzebownisko.
Źródło: zasoby Starostwa Powiatowego w Rzeszowie.
Ostoya – Manor – Trzebownisko Community.
Source: resources of the Rzeszów District.
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surrounded by a nature park. The external interior of 
the palace, preserved to this day, combines many earlier 
architectural styles, including a portico on the front wall 
and towers with a loggia in the middle of the south wall. 
Many specimens of rare trees and a 324-year-old English 
oak can be found in the nature park.

The palace of the Lubomirski family in Łąka, erected 
in the 16th century by the Kostka family as a defensive 
manor, is also of a historical value. By 1818, the owner of 
this property was Count Potocki. In 1853, the palace was 
bequeathed to a charity. Currently, it houses a Nursing 
Home for special care children operated by the Congrega-
tion of the Sisters of Divine Providence.

Na uwagę zasługuje, otoczony parkiem 
krajobrazowym, pałac rodziny Wodzickich w Tyczy-
nie z drugiej połowy XIX w. Zachowany do dzisiaj 
wystrój zewnętrzny pałacu łączy wiele wcześniej-
szych stylów architektonicznych, m.in. portyk na 
frontowej ścianie oraz wieże z loggią pośrodku 
ściany południowej. W parku krajobrazowym wy-
stępuje wiele okazów rzadko spotykanych drzew 
oraz liczący 324 lata dąb szypułkowy.

Wartość historyczną posiada również pałac 
Lubomirskich w Łące wzniesiony przez rodzi-
nę Kostków jako dwór obronny w XVI w. W 1818 r. 
właścicielem tych dóbr był hrabia Potocki. W 1853 
r. pałac przekazano na dom dobroczynny. Obecnie 
mieści się w nim Dom Pomocy Społecznej dla dzieci 
specjalnej troski prowadzony przez Zgromadzenie 
Sióstr Opatrzności Bożej.

Pałac Wodzickich – Gmina Tyczyn.
Źródło: zasoby Starostwa Powiatowego w Rzeszowie.
Wodzicki Palace – Tyczyn Community.
Source: resources of the Rzeszów District.

Ruiny zamku w Dąbrówce Starzeńskiej – Gmina Dynów.
Źródło: zasoby Starostwa Powiatowego w Rzeszowie.
Castle Ruins in Dąbrówka Starzeńska – Dynów Community. 
Source: resources of the Rzeszów District.

Pałac Lubomirskich – Gmina Boguchwała.
Źródło: zasoby Starostwa Powiatowego w Rzeszowie.
Lubomirski Palace – Boguchwala Community.
Source: resources of the Rzeszów District.
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Na terenie powiatu można spotkać wiele ciekawych, 
położonych w otoczeniu parków i lasów, zespołów 

podworskich. Należy do nich klasycystyczny dworek w 
Hyżnem, wzniesiony na przełomie XVIII i XIX w., z drew-
nianą loggią na piętrze. Otaczają go pozostałości parku 
podworskiego z przełomu XVIII i XIX w. W jego wnę-
trzach znajduje się Izba Muzealna poświęcona Gen. Wła-
dysławowi Sikorskiemu, który w tym dworze dorastał.

Zespół dworski w Jasionce pełni dziś funkcje ho-
telu. Zbudowała go rodzina Morskich w pierwszej po-
łowie XIX w. Jest to budowla w typie romantycznym 
powstała prawdopodobnie przy udziale znakomitych 
architektów - Piotra Aignera i Fryderyka Baumana. W 
otoczeniu dworu znajduje się park krajobrazowy z koń-
ca XVIII w. Jego ozdobą jest okazały platan klonolistny 
o obwodzie 500 cm.

W Zgłobniu znajduje się neoklasycystyczny, oto-
czony starymi drzewami, dwór rodziny Straszew-
skich. Aktualnie jest to siedziba Warsztatu Terapii 
Zajęciowej.

Interesujące są także zespoły podworskie w miej-
scowościach: Trzciana, Rudna Wielka i Dąbrowa.  
Zespół podworski w Trzcianie wzniesiony został pod 
koniec XIX w. Był poddany przebudowie w 1959 r. 
Jego właścicielem była rodzina Chrystianich. Otacza 
go zabytkowy park o powierzchni 4 hektarów. Dwór 
Dąmbskich w Rudnej Wielkiej pochodzi z pierwszej 
połowy XIX w. Położony jest w parku krajobrazowym. 
Wiedzie do niego aleja grabowa. Gromadzona przez 
Łukasza z Lubrańca Dąmbskiego, na przełomie XVIII 
i XIX w., kolekcja obrazów tzw. Galeria Dąmbskich 
znajduje się w Muzeum Okręgowym w Rzeszowie. 
Dąbrowa była miejscem, gdzie w 1870 r. zbudowano 
zespół dworski dla ówczesnego właściciela folwarku 
Wiktoryna Wojciechowskiego. Wokół dworu znajdu-
je się park z geometrycznymi alejkami oraz stawami. 
Park zajmuje powierzchnię 7 hektarów.

Do ważniejszych zabytków kultury materialnej nale-
ży zaliczyć także XIX-wieczny dworek myśliwski rodziny 
Okocimskich w Kamieniu - Morgach. Wybudował go hra-
bia Ressengnier w 1885 r. Jego kolejnym właścicielem 
był Jan Götz Okocimski, który w dworku tym urządził 
swoją letnią rezydencję. Wiedzie do niego aleja złożona 
z 80 objętych ochroną dębów szypułkowych.

T here are many interesting manor complexes sur-
rounded by parks and forests in the district. These 

include the classicist manor house in Hyżne, erected at 
the turn of the 18th and 19th centuries, with a wood-
en loggia upstairs. It is surrounded by the remains of a 
manor park from the turn of the 18th and 19th centu-
ries. Inside, there is a Museum Chamber dedicated to 
General Władysław Sikorski, who grew up in this manor 
house.

The manor complex in Jasionka today functions as 
a hotel. It was erected by the Morski family in the first 
half of the 19th century. It is a building of a romantic 
type, probably with the participation of outstanding 
architects – Piotr Aigner and Fryderyk Bauman. In the 
vicinity of the manor, there is a nature park from the 
end of the 18th century. Its pride is a magnificent Lon-
don planetree with a circumference of 500 cm.

In Zgłobień the neoclassical Straszewski family 
manor can be found, surrounded by long-stanging 
trees. Currently, it is the headquarters of the Occupa-
tional Therapy Workshop.

There are also interesting manor complexes in Trz-
ciana, Rudna Wielka and Dąbrowa. The manor house 
complex in Trzciana was erected at the end of the 19th 
century. It underwent reconstruction in 1959. Its owner 
was the Christian family. It is surrounded by a historic 
park with an area of 4 hectares. The Dąmbski manor 
house in Rudna Wielka dates from the first half of the 
19th century. It is situated in a nature park. A hornbeam 
alley leads to it. A collection in  the so-called Dąmbski 
Gallery amassed by Łukasz from Lubraniec Dąmbski at 
the turn of the 18th and 19th centuries is located in the 
Regional Museum in Rzeszów. Dąbrowa was the place 
where in 1870 a manor complex was erected for the 
then owner of the farm, Wiktoryn Wojciechowski. There 
is a park surrounding the manor house with geometric 
alleys and ponds. The park covers an area of  7 hectares.

The most important monuments of material cul-
ture also include the 19th-century hunting lodge of 
the Okocimski family in Kamień - Morgi. It was erected 
by Count Ressengnier in 1885. The subsequent own-
er was Jan Götz Okocimski, who arranged his summer 
residence in this lodge. An avenue of 80 protected pe-
dunculate oaks leads to it.

DWORY I DWORKI
MANOR HOUSES AND MANSIONS
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Chmielnik – Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej.
Źródło: zasoby Starostwa Powiatowego w Rzeszowie.
Chmielnik - Sanctuary of  Our Lady of Graces.
Source: resources of the Rzeszów District.

MIEJSCA KULTU RELIGIJNEGO
PLACES OF RELIGIOUS WORSHIP

Jednym z najczęściej odwiedzanych miejsc kultu 
religijnego jest Sanktuarium Maryjne w Borku 

Starym. Tworzy go kościół z cudownym obrazem Mat-
ki Bożej, zbudowany w latach 1684 – 1726, klasztor
wzniesiony w latach 1712-1738 oraz dwie kaplice. 
Obok kościoła jest cudowne źródełko. Sanktuaria 
Maryjne znajdują się także w Niechobrzu, Hyż-
nem, Sokołowie Młp. i Chmielniku. W Terliczce 
jest Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej i Św. Ojca 
Pio. Do innych zabytków architektury sakralnej na-
leżą kościoły: dynowski, wzniesiony na początku 
XVII w., z późnorenesansową bramą w kształcie łuku 
triumfalnego, późnobarokowy w Łące, Malawie, Kra-
snem i Tyczynie, neogotycki w Sokołowie Młp., Bła-
żowej i Trzcianie. W Straszydlu znajduje się kościół 
dębowo – modrzewiowy z XVII w. Interesująca jest 
także XVIII-wieczna kaplica myśliwska Św. Huber-

One of the most visited places of religious wor-
ship is the Marian Sanctuary in Borek Stary. 

It consists of a church erected in the years 1684 - 
1726with a miraculous image of the Mother of God, 
a monastery erected in 1712-1738, and two chapels. 
There is a wonderful spring next to the church. Mar-
ian sanctuaries are also located in Niechobrz, Hyżne, 
Sokołów Małopolski, and Chmielnik. In Terliczka 
there is the Sanctuary of Our Lady of Fatima and 
St. Padre Pio. Other monuments of sacred architec-
ture include churches from Dynów, erected in the 
early seventeenth century, with a late-renaissance 
gate in the shape of a triumphal arch; late baroque 
in Łąka, Malawa, Krasne and Tyczyn; and neo-Goth-
ic in Sokolow Małopolski, Błażowa, and Trzciana. In 
Straszydle there is an oak and larch church from 
the 17th century. Also interesting is the 18th-cen-
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ta w Miłocinie wzniesiona z inicjatywy J. I. Lubo-
mirskiego. Miłocin jest pierwszą w Polsce parafią,  
której patronem został Święty Hubert. Na tere-
nie powiatu rzeszowskiego jest łącznie czterdzie-
ści zabytkowych kościołów, a najstarszy z nich - 
drewniany - znajduje się w Wólce Niedźwiedzkiej.  
Pochodzi z 1576 r.

Warto dodać, iż w kościele parafialnym  
w Siedliskach jest kaplica błogosławionego Józefa 
Kowalskiego, który wywodzi się z tej miejscowości. 
Został on beatyfikowany przez Papieża Jana Pawła II 
w Warszawie, w dniu 13 czerwca 1999 r.

tury hunting chapel of St. Hubert in Miłocin erected 
on the initiative of J.I. Lubomirski. Miłocin is the first 
parish in Poland under the patronage of Saint Hu-
bert. There are a total of forty historic churches in 
Rzeszów District, and the oldest of them - wooden - 
is located in Wólka Niedźwiedzka. It dates from 1576.

It is worth adding that in the parish church in Sied-
liska there is a chapel of the blessed Józef Kowalski, 
who comes from this locality. He was beatified by 
Pope John Paul II in Warsaw on June 13th, 1999.

Hyżne – Sanktuarium parafii pw. Narodzenia najświętszej Maryi Panny.
Źródło: zasoby Starostwa Powiatowego w Rzeszowie.
Hyżne - Sanctuary of the parish of Nativity of the Blassed Virgin Mary. 
Source: resources of the Rzeszów District.

Sanktuarium Matki Bożej Boreckiej - Borek Stary – Gmina Tyczyn.
Źródło: zasoby Starostwa Powiatowego w Rzeszowie.
Sanctuary of Our Lady of Borecka – Borek Stary – Tyczyn Community. 
Source: resources of the Rzeszów District.

Kościół pw. Świętego Marcina – Gmina Błażowa.
Źródło: zasoby Starostwa Powiatowego w Rzeszowie.
Saint Martin’s Church. – Błażowa Community.
Source: resources of the Rzeszów District.

Lubenia – kościół pw. Świętej Urszuli.
Źródło: zasoby Starostwa Powiatowego w Rzeszowie.
Lubenia – Saint Ursula Church. - Lubenia Community. 
Source: resources of the Rzeszów District.
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CMENTARZE ŻYDOWSKIE
JEWISH CEMETERIES

Ślady historii odkrywamy także na cmentarzach 
żydowskich w Sokołowie Młp., Tyczynie i Dynowie, 

a także na cmentarzu ewangelickim w Nowym 
Kamieniu. Na nowym cmentarzu żydowskim w So-
kołowie Małopolskim zachowało się ok. 300 kamieni 
nagrobnych z napisami hebrajskimi i płaskorzeźba-
mi symbolicznymi. W Sokołowie Młp. jest także XIX-
-wieczna synagoga.

One can also discover traces of history in the Jewish 
cemeteries in Sokołów Małopolski, Tyczyn and Dy-

nów, as well as in the Evangelical Cemetery in Nowy Ka-
mień. About 300 tombstones with Hebrew inscriptions 
and symbolic reliefs have been preserved at the new 
Jewish cemetery in Sokołów Małopolski. In Sokołów 
Małopolski there is also a 19th-century synagogue.

Stary Cmentarz Żydowski – Sokołów Małopolski.
Źródło: zasoby Starostwa Powiatowego w Rzeszowie.
The Old Jewish Cementary – Sokołów Małopolski.
Source: resources of the Rzeszów District.
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MIEJSCA MARTYROLOGII
PLACES OF MARTYROLOGY

O burzliwych dziejach powiatu rzeszowskiego 
świadczy między innymi Mogiła i Pomnik Ofiar 

NKWD w Turzy ku czci pomordowanych przez NKWD 
więźniów z obozu w Trzebusce w 1944 r. zwany  
«Małym Katyniem Ziemi Sokołowskiej». Miejscem 
upamiętniającym martyrologię Polaków i Żydów 
jest też głogowski «Bór». Hitlerowcy rozstrze-
liwali tu więźniów politycznych, przywożonych  
z rzeszowskiego więzienia. Na skraju lasu znajduje 
się pomnik poświęcony pamięci Władysława Koj-
dra (1902 – 1945) - wybitnego działacza ruchu lu-
dowego, zamordowanego najprawdopodobniej  
przez funkcjonariuszy rzeszowskiego UB. Są tu  
także dwie zbiorowe mogiły 5000 Żydów, rozstrze-
lanych w 1942 r., a także pomnik ofiar hitleryzmu.  
W niedalekiej odległości znajduje się cmentarz, na 
którym pochowano 84 Polaków. Były to ofiary hi-
tlerowskiego terroru. W Przewrotnem znajdują się 
mogiły ofiar pacyfikacji wsi Przewrotne i Hucisko 
dokonanej w latach 1939 – 1943, a w Zgłobniu za-
mordowanych w odwecie za udzielenie pomocy 
partyzantce. Ofiary pacyfikacji spoczywają także na 
cmentarzu w Nienadówce. Na cmentarzu w Brat-
kowicach pochowano18 partyzantów poległych  
w 1944 r. Mogiła zbiorowa w Stobiernej kryje ciała 15 
mężczyzn rozstrzelanych przez okupanta za sprzy-
janie partyzantom. W Tyczynie, obok kaplicy cmen-
tarnej, jest mogiła 12 członków ruchu oporu pole-
głych w walkach z Niemcami.

O prowadzonych na tym terenie działaniach  
wojennych świadczą między innymi dwa schrony 
bojowe w Bartkówce: jeden od ognia czołowego, a 
drugi tradytorowy.

Mogiły wojenne z okresu I Wojny Światowej  
znajdują się w Kamieniu oraz w Łowisku w lesie zwa-
nym «Mulowymi krzaczkami», gdzie pochowano  
najprawdopodobniej 40 austro-węgierskich żołnie-
rzy. Na dynowskim cmentarzu spoczywa uczestnik 
powstania styczniowego z 1863 r.

The turbulent history of Rzeszów District is evi-
denced by, among others, the tomb and memorial 

for the victims of the NKVD in Turza in honour of  
the prisoners from the camp in Trzebuska murdered 
by the NKVD in 1944, known as the «Little Katyn of 
the Sokołów Land. «The Głogów Bór» is also a place 
commemorating the martyrdom of Poles and Jews. 
The Nazis executed political prisoners here, brought 
from the prison in Rzeszów. On the edge of the forest, 
there is a monument in memory of Władysław Kojder  
(1902-1945 ) – an outstanding activist of the peasants' 
movement, most probably murdered by functionaries 
of the Rzeszów Department of Security (UB). There 
are also two mass graves of 5,000 Jews shot in 1942, 
as well as a monument to the victims of Nazism. In the 
vicinity, there is a cemetery where 84 Poles are buried. 
They were victims of Nazi terror. In Przewrotne, there 
are graves of the victims of the pacification of the vil-
lages of Przewrotne and Hucisko carried out in 1939-
1943; and in Pochobień, those murdered in retaliation 
for assisting partisans. The victims of pacification are 
also buried in the cemetery in Nienadówka. 18 parti-
sans who died in 1944 were buried in the cemetery in 
Bratkowice. The mass grave in Stobierna conceals the 
bodies of 15 men shot by the occupiers for supporting 
the partisans. In Tyczyn, next to the cemetery chapel, 
 there is a grave of 12 members of the resistance  
movement who died in battles with the Germans.

Military operations carried out in this area are evi-
denced, among others, by two combat bunkers in Bart-
kówka: one  frontal fire, and the other flanking fire.

War graves from the period of World War I are lo-
cated in Kamień and in the hunting grounds in the 
forest called «Mule bushes", where most probably 
40 Austro-Hungarian soldiers are buried. A partici-
pant in the January Uprising of 1863 is buried in the 
Dynów cemetery.
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POMNIK ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCHI
MONUMENT TO THE CURSED SOLDIERS

W dniu 17 listopada 2013 r. odsłonięto w Rzeszowie, przy alei 
płk. Łukasza Cieplińskiego, Pomnik Żołnierzy Wyklętych. 

W uroczystości uczestniczył m.in. ksiądz infułat Józef Sondej – były 
kapelan Armii Krajowej. Autorem i wykonawcą pomnika, którego bu-
dowę wsparł także powiat rzeszowski, był krakowski artysta Karol 
Badyna. Monument upamiętnia legendarną postać wojennej i po-
wojennej konspiracji niepodległościowej płk. Łukasza Cieplińskiego
oraz jego współpracowników z IV Zarządu Głównego Zrzesze-
nia «Wolność i Niezawisłość», którzy zostali straceni strzałem
w tył głowy 1 marca 1951 roku. Byli to: Adam Lazarowicz, Franciszek 
Błażej, Józef Batory, Karol Chmiel, a także pochodzący z Trzciany 
Mieczysław Kawalec oraz urodzony w Bratkowicach Józef Rzepka.

Major Józef Rzepka, pseudonim Krzysztof, Rekin, Stefan, 
Znicz urodził się 22 grudnia 1913 roku w Bratkowicach. W rodzin-
nej miejscowości, w październiku 1939 roku zaczął organizować 
siatkę konspiracyjną. Był pierwszym dowódcą Placówki ZWZ 
Bratkowice-Głogów. W maju 1943 roku został pierwszym adiutan-
tem Inspektoratu Rejonowego Armii Krajowej Rzeszów. W czasie 
akcji «Burza» był dowódcą zgrupowania działającego w trójką-
cie Świlcza-Głogów-Bratkowice. Do historii przeszła akcja, pod-
czas której grupa Józefa Rzepki zaatakowała w rejonie Bratkowic 
trzystuosobowy oddział Niemców i uszkodziła w rejonie 
Rudnej Wielkiej 100 metrów torów kolejowych. W 1945 r. Józef 
Rzepka objął dowództwo nad Inspektoratem AK Mielec i wtedy

On November 17, 2013, in Col. 
Łukasz Ciepliński Ave., Monument 

to the Cursed Soldiers was unveiled. The 
ceremony was attended, among others, 
by priest prelate Józef Sondej - a former 
chaplain of the Home Army. The author 
and contractor of the monument, the 
construction of which was also support-
ed by the Rzeszów County, was the Kra-
kow artist Karol Badyna. The monument 
commemorates the legendary figure 
of the war and post-war independence 
underground, Col. Łukasz Ciepliński 
and his associates from the 4th Main 
Board of the «Freedom and Indepen-
dence» Association, who were executed 
with a shot to the back of the head on 
March 1, 1951. They were: Adam Laza-
rowicz, Franciszek Błażej, Józef Batory,
Karol Chmiel, as well as Mieczysław 
Kawalec from Trzciana and Józef Rzepka 
born in Bratkowice.

Major Józef Rzepka, pseudonym 
Krzysztof, Rekin, Stefan, Znicz was born 
on December 22, 1913 in Bratkowice. 
In his hometown, in October 1939, he 
started organizing an underground net-
work. He was the first commander of the 
Post of ZWZ Bratkowice-Głogów. In May 
1943, he became the first adjutant of the 
District Inspectorate of the Home Army 
in Rzeszów. During the operation «Bur-
za» he was the commander of a group 
operating in the Świlcza-Głogów-Brat-
kowice triangle. The action during which 
Józef Rzepka's group attacked a troop 
of three hundred Germans in the area 
of Bratkowice and damaged 100 me-
ters of railway tracks in the area of Rud-
na Wielka went down to the history. In 
1945, Józef Rzepka took command of 
the Mielec Home Army Inspectorate 
and then his cooperation with Łukasz 
Ciepliński began. In 2013, he was post-

Pomnik Łukasza Cieplińskiego
Źródło: zasoby Starostwa Powiatowego w Rzeszowie
Monument to Łukasz Ciepliński. 
Source: resources of the Poviat Starosty in Rzeszów
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rozpoczęła się jego współpraca z Łukaszem Ciepliń-
skim. W 2013 r. został pośmiertnie awansowany do 
stopnia majora oraz odznaczony Krzyżem Wielkim 
Orderu Odrodzenia Polski.

Major Franciszek Błażej, pseudonim «Tadeusz», 
«Poleski», «Roman», «Bogusław» urodził się 27 paź-
dziernika 1907 w Nosówce, w rodzinie Łukasza i Marii 
Kalandyków. Służył w 84 Pułku Strzelców Poleskich, 
w szeregach którego uczestniczył w wojnie obron-
nej 1939 roku. Potem pozostawał w konspiracji jako 
oficer operacyjny Inspektoratu Rzeszowskiego AK. 
W nocy z 7 na 8 października 1944 roku wziął udział 
w akcji odbijania więźniów z Zamku Lubomirskich 
w Rzeszowie. W 1945 roku zaangażował się 
w działalność w Zrzeszeniu Wolność i Niezawisłość. 
Rok później został jego prezesem. Wraz z areszto-
waniem w dniu 2 września 1947 roku rozpoczęło się 
okrutne trzyletnie śledztwo. W pokazowym pro-
cesie, w dniu14 października 1950 roku, Franciszek 
Błażej został skazany na czterokrotną karę śmier-
ci. W 2010 roku został pośmiertnie odznaczony 
Krzyżem Wielkim Orderu Odrodzenia Polski, a w 
2013 awansowany do stopnia majora.

humously promoted to the rank of major and dec-
orated with the Grand Cross of the Order of Polonia 
Restituta.

Major Franciszek Błażej, pseudonym «Tadeusz»,
«Poleski», «Roman», «Bogusław» was born on 
October 27, 1907 in Nosówka, in the family of 
Łukasz and Maria Kalandyek. He served in the 84th 
Polesie Rifle Regiment, in the ranks of which he 
participated in the defensive war of 1939. Then he 
remained in the underground as an operational offi-
cer of the Rzeszów Inspectorate of the Home Army. 
On the night of October 7-8, 1944, he took part in 
the action of freeing prisoners from the Lubomirski 
Castle in Rzeszów. In 1945 he became involved in 
the activity of the Freedom and Independence 
Association. A year later he became its president.
With his arrest on September 2, 1947, a cruel
three-year investigation began. In a show trial, 
on October 14, 1950, Franciszek Błażej was 
sentenced to four death sentences. In 2010 he 
was posthumously awarded the Grand Cross of 
the Order of Polonia Restituta, and in 2013 he was 
promoted to the rank of major.

Pomnik Żołnierzy Wyklętych
Źródło: zasoby Starostwa Powiatowego w Rzeszowie.
Monument to the Cursed Soldiers.
Source: resources of the Poviat Starosty in Rzeszów
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Czyste, nieskażone powietrze, niepowtarzal-
ne krajobrazy, ciekawa kultura ludowa, dobre  

warunki do uprawiania turystyki aktywnej, liczne  
zabytki oraz podania i legendy z nimi związane  
sprawiają, że powiat rzeszowski jest także dosko-
nałym miejscem do weekendowego i urlopowego  
wypoczynku. Wędrówki po powiecie rzeszowskim 
zostawiają niezapomniane wrażenia, a zwłaszcza 
podróż kolejką wąskotorową Przeworsk-Dynów z 
najdłuższym w Europie, bo liczącym 602 m, tune-
lem kolei wąskotorowej w Szklarach. W Sołonce, na 
bazie studni solankowej z 1596 roku, utworzono 
kaskadę solną o charakterze zdrojowym. Można tu 
miło spędzić czas wdychając powietrze nasycone jo-
dem. Urządzenia wydobywcze i pozostałości dawnej  
studni, jako jedyne obiekty tego typu na Podkarpaciu 
są eksponowane w Muzeum Regionalnym w Sołonce.

Z ziemiami, które obecnie należą do powiatu,  
związani byli wybitni Polacy. Należą do nich, m.in.: 
Jerzy z Tyczyna – poeta, humanista doby Oświece-
nia, sekretarz królów Zygmunta Augusta i Stefana 
Batorego, Władysław Sikorski – Naczelny Wódz WP, 
Premier na emigracji, Franciszek Kotula – znany etno-
graf, Jan Bolesław Ożóg – poeta, prozaik i publicysta. 
Jerzy Grotowski – jeden z największych reformatorów 
teatru XX wieku, «ojciec polskiego bluesa» Tadeusz 
Nalepa i urodzona w Tyczynie piosenkarka Katarzyna 
Sobczyk, czy też poetka Stanisława Kopiec.

C lean, unpolluted air, unique landscapes, inter-
esting folk culture, good conditions for active 

tourism, numerous monuments and the legends 
associated with them, also make Rzeszów District a 
perfect place for a weekend and holiday relaxation.

Roaming around Rzeszów District leaves unfor-
gettable impressions, especially a journey on the 
Przeworsk-Dynów narrow-gauge railway, with the 
longest narrow-gauge railway tunnel in Europe at in 
Szklary (602m). In Sołonka , on the groundwork of a 
brine well from 1596, a spa-like salt cascade was cre-
ated. One can spend a nice time here inhaling the io-
dine-saturated air. Mining equipment and the rem-
nants of the former well, as the only objects of this 
type in Podkarpacie, are exhibited in the Regional 
Museum in Sołonka

Outstanding Poles were associated with the 
lands that now belong to the District. They include, 
among others: Jerzy of Tyczyn – poet, a humanist of 
the Enlightenment, secretary to kings Zygmunt Au-
gust and Stefan Batory; Władysław Sikorski – Chief 
Commander of the Polish Army, Prime Minister in 
exile; Franciszek Kotula – a famous ethnographer; 
Jan Bolesław Ożóg – a poet, prose writer and publi-
cist. Jerzy Grotowski – one of the greatest reformers 
of 20th-century theater; the «father of Polish blues» 
Tadeusz Nalepa;  and singer Katarzyna Sobczyk 
born in Tyczyn, or the poet Stanisława Kopiec.

BOGATE DZIEDZICTWO PRZYRODNICZO-KULTUROWE
RICH NATURAL AND CULTURAL HERITAGE

Aleja Dębów w Morgach – Gmina Kamień. 
Źródło: zasoby Starostwa Powiatowego w Rzeszowie.
Avenue of oaks in Morgi. 
Source: resources of the Rzeszów District.

Okolice Dworku w Morgach – Gmina Kamień.
Źródło: zasoby Starostwa Powiatowego w Rzeszowie.
The vicinity of the Manor House in Morgi.
Source: resources of the Rzeszów District.
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MALOWNICZE KRAINY GEOGRAFICZNE
BEAUTIFUL GEOGRAPHICAL LANDS

Malownicze widoki, od Płaskowyżu Kolbuszow-
skiego po Pogórze Karpackie, nieskażone 

środowisko naturalne (ponad jedną trzecią ogól-
nej powierzchni powiatu stanowią obszary praw-
nie chronione, w tym tereny zaliczone do programu 
NATURA 2000), a także mikroklimat Sokołowsz-
czyzny, Lubeni i okolic Hyżnego, gdzie przed wojną 
działało uzdrowisko zachęcają do odwiedzenia tych 
stron. Obfitość lasów, malownicze przełomy rzek 
i starorzeczy, ciekawe zabytki oraz kultywowane po 
dzień dzisiejszy zwyczaje ludowe to kolejne atuty 
powiatu.

P icturesque views, from the Kolbuszowa Plateau 
to the Carpathian Foothills, unpolluted natural 

environment (over one-third of the total area of the 
district are legally protected areas, including areas 
included in the NATURA 2000 program), as well as 
the microclimate of the Sokołow region, Lubenia and 
the vicinity of Hyżne, where a health resort operated 
before the war encourage you to visit these parts. 
The abundance of forests, picturesque gorges of 
rivers and oxbow lakes, interesting monuments and 
folk customs cultivated to this day are other advan-
tages of the district.

Kolejka wąskotorowa Dynów.
Źródło: zasoby Starostwa Powiatowego w Rzeszowie.
Narrow-gauge railway Dynów - Dynów Community.
Source: resources of the Rzeszów District.

Kolejka wąskotorowa w Bachórzu – Gmina Dynów.
Źródło: zasoby Starostwa Powiatowego w Rzeszowie.
Narrow-gauge railway Bachórz – Dynów Community.
Source: resources of the Rzeszów District.
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Gmina Dynów.
Źródło: zasoby Starostwa Powiatowego w Rzeszowie.
Dynów Community.
Source: resources of the Rzeszów District.

Gmina Głogów Małopolski.
Źródło: zasoby Starostwa Powiatowego w Rzeszowie.
Głogów Community. 
Source: resources of the Rzeszów District.

Urokliwy krajobraz tej części Podkarpacia 
wzbudza zainteresowanie turystyczne krajoznaw-
ców i miłośników przyrody, ludzi szukających spoko-
ju i ciszy. Jest to teren doskonały na weekendowy 
wypoczynek, do niedzielnych wycieczek i spacerów.

Powiat rzeszowski leży w obrębie dwu dużych 
makroregionów nazywanych powszechnie krainami 
geograficznymi. Są to, położona w części północnej 
Kotlina Sandomierska zwana przez J. Kondrackiego 
Północnym Podkarpaciem oraz Pogórze Środkowo-
beskidzkie w części południowej.

Granicę między nimi tworzy biegnąca równoleż-
nikowo Pradolina Podkarpacka. Stąd aż po Przemyśl 
ciągnie się łukiem falisty pas wzniesień o wysokości 
240 – 300 m n.p.m. zwany Podgórzem Rzeszowskim 
(wg Kondrackiego).

Picturesque views, from the Kolbuszowa Plateau 
to the Carpathian Foothills, unpolluted natural en-
vironment (over one-third of the total area of the 
district are legally protected areas, including areas 
included in the NATURA 2000 program), as well as 
the microclimate of the Sokołow region, Lubenia and 
the vicinity of Hyżne, where a health resort operated 
before the war encourage you to visit these parts. 
The abundance of forests, picturesque gorges of 
rivers and oxbow lakes, interesting monuments and 
folk customs cultivated to this day are other advan-
tages of the district.

The charming landscape of this part of Podkar-
pacie creates the tourist interest of naturalists and 
nature lovers, people looking for peace and quiet. It 
is an ideal area for weekend getaways, Sunday ex-
cursions and walks.

Rzeszów District is situated within two large mac-
ro-regions, commonly known as geographical regions. 
They are situated in the northern part of the Sandom-
ierz Basin, named by J. Kondracki as North Podkarpacie 
as well as  Central Beskid Foothills in the southern part.

The border between them is formed by the Pradoli-
na Podkarpacka (proglacial stream valley), running lat-
itudinally. From here, as far as Przemyśl, there is an un-
dulating belt of hills, 240-300 m above sea level, known 
as Rzeszowski Piedmont (according to Kondracki).
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UROZMAICONA RZEŹBA TERENU
A DIVERSIFIED AREA LANDFORM

Pod względem budowy geologicznej powiat 
jest wyraźnie zróżnicowany. Kotlina Sando-

mierska wytworzyła się w okresie trzeciorzędu 
jako zapadlisko wypełnione głównie utworami mio-
ceńskimi. Znajdująca się w granicach powiatu część 
Pogórza zbudowana jest z warstw fliszowych, złożo-
nych ze skał osadowych – naprzemianlegle ułożo-
nych warstw piaskowców i łupków ilastych.

Północna część powiatu leży prawie w całości 
na obszarze Płaskowyżu Kolbuszowskiego – jedne-
go z największych mezoregionów Kotliny Sando-
mierskiej. Jego powierzchnia wznosi się od 220 do 
269 m n.p.m., a deniwelacje sięgają 80 m. Płaskowyż 
ten posiada charakter lekko pofalowanej wysoczyzny 
z kulminacjami 229 m n.p.m. w okolicach Głogowa Młp. 
i 246 m n.p.m. w okolicach Sokołowa Młp. i Bratkowic.

O wiele bardziej urozmaicona pod względem 
morfologicznym i wyżej położona nad poziomem mo-
rza jest południowa część powiatu, leżąca w makrore-
gionie Pogórza Środkowobeskidzkiego. Makroregion 
ten obejmuje szereg mezoregionów, z których trzy 
znajdują się w powiecie rzeszowskim: Pogórze Strzy-
żowskie (w części północno – wschodniej), Pogórze 
Dynowskie (w części środkowej) i Pogórze Przemyskie, 
którego zachodni kraniec leży na prawym brzegu Sanu, 
na terenie Gminy Dynów. Są to wyrównane powierzch-
nie wyżynne o wysokościach 350 – 450 m n.p.m., 
rozcięte licznymi dolinami rzek i strumieni na sze-
reg pasm i grup wzgórz, z kilkoma urokliwymi kra-
jobrazowo punktami widokowymi na wzniesieniach 
Ostrej Góry (415 m n.p.m.), Winnicy koło Bartkówki 
(433 m n.p.m.), czy pasma Wilcze (506 m n.p.m.).

I n terms of the geological structure, the district is 
diversified. The Sandomierz Basin was formed in 

the Tertiary Period as a basin filled mainly with Mio-
cene formations. The part of the Foothills located 
in the district boundaries is erected of flysch layers 
composed of sedimentary rocks - alternately ar-
ranged layers of sandstone and clay shale.

The northern part of the district is almost entirely 
located in the Kolbuszowa Plateau – one of the larg-
est mesoregions in the Sandomierz Basin. Its sur-
face rises from 220 to 269 m above sea level, and 
differences in height reach 80 m. This plateau has 
the character of a slightly undulating plateau with 
culminations of 229 m above sea level near Głogów 
Małopolski and 246 m above sea level in the vicinity 
of Sokołów Małoplski and Bratkowice

In terms of morphology, the much more diversi-
fied and situated higher above sea level is the south-
ern part of the district which lies in the macro-region 
of the Central Beskid  Foothills. The macro-region in-
cludes several mesoregions, three of which are located 
in the district of Rzeszow: the Strzyżowski Foothills (in 
the north - east), the Dynów Foothills (in the middle) 
and the Przemysl  Foothills, whose western edge lies 
on the right bank of the San River, in the community
 of  Dynow. These are levelled uplands with heights 
of 350 - 450 m above sea level, cut by numerous 
valleys of rivers and streams into a series of ranges 
and groups of hills, with several scenic viewpoints on 
the hills of Ostra Góra (415 m above sea level), Winnica 
near Bartkówka (433 m above sea level) or the Wilcze 
ranges (506 m above sea level).

Okolice Dworku w Morgach – Gmina Kamień. 
Źródło: zasoby Starostwa Powiatowego w Rzeszowie.
The vicinity of the Manor House in Morgi. 
Source: resources of the Rzeszów District.
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Powiat położony jest na pograniczu dwu stref  
klimatycznych ale zróżnicowanie warunków pomię-
dzy tymi strefami jest nieznaczne.

Zasadniczym elementem powiatu są użytki rolne 
i zbiorowiska roślinne z nimi związane. Stosunkowo 
duże są obszary leśne. Grunty leśne stanowią około 
26% powierzchni powiatu. Największe kompleksy 
zachowały się w północnej części powiatu – w rejonie 
Bratkowic, Głogowa Młp. i Sokołowa Młp. Stanowią 
one pozostałość dawnej Puszczy Sandomierskiej. 
Nie brak lasów także w południowej części powiatu 
– w okolicach Zabratówki, Tyczyna, Hyżnego i pasma 
Wilcze.

Przedstawiony rys fizjograficzny powiatu  
rzeszowskiego potwierdza jego wyraźne zróżni-
cowanie krajobrazowe i podział na nizinną północ i 
wyżynne, «pogórzańskie» południe. Nałożona na te 
elementy przyrodnicze sieć osadnicza tworzy od-
mienną mozaikę zabudowy wsi i miasteczek wartą 
bliższego poznania.

The district is situated on the border of two cli-
matic zones, but the differentiation of conditions 
between these zones is insignificant

The basic element of the district is arable land 
and the plant communities associated with it. For-
est areas are relatively large. Forest land constitutes 
about 26% of the district's area. The largest com-
plexes have been preserved in the northern part 
of the District - in the area of Bratkowice, Głogów 
Małopolski and Sokołów Małopplski. They are the 
remnants of the former Sandomierski Primeval For-
est. There are also forests in the southern part of 
the District – in the vicinity of Zabratówka, Tyczyna, 
Hyżne and the Wilcze range

The presented physiographic outline of Rzeszów 
District confirms its clear landscape differentiation 
and division into the northern lowland and the up-
land, south «Pogórze». The settlement network su-
perimposed on these natural elements creates a dif-
ferent mosaic of villages and towns, which is worth 
getting to know more closely
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EFEKTOWNE PRZEŁOMY RZEK
EFFECTIVE RIVER GORGES

OSOBLIWI PRZEDSTAWICIELE FAUNY
THE PECULIAR REPRESENTATIVES OF THE FAUNA

P rzez środkową część powiatu przewija się krę-
tą doliną rzeka Wisłok. Opuszczając Pogórze 

zmienia swój charakter na nizinny. Na obszarze 
Kotliny Sandomierskiej zmienia kilkakrotnie kory-
to, pozostawiając łachy i starorzecza. Na południu 
powiatu, przez Gminę Dynów, płynie rzeka San, 
tworząc urokliwe zakola. Rzeki te upodobali sobie 
zwłaszcza wędkarze oraz amatorzy spływów kaja-
kowych. Ważniejszymi dopływami Wisłoka na ob-
szarze powiatu rzeszowskiego są: Strug, Mogielnica, 
Lubcza, Czarna oraz Szlachcianka zaś Sanu - Trze-
bośnica i Turek.

Powiat rzeszowski jest miejscem występowania 
wielu rzadkich gatunków ptactwa, takich jak 

kwiczoł, puszczyk uralski, jarząbek, krogulec, myszo-
łów, pustułka, pliszka górska i siwa, zimorodek, kruk, 
orlik krzykliwy. Są tu także ciekawe gatunki płazów: 
salamandra plamista, traszka karpacka, kumak gór-
ski, ropucha szara, rzekotka drzewna. Występują tu 
również gady: jaszczurka zwinka, jaszczurka żywo-
rodna, padalec, żmija zygzakowata.

T he Wisłok River runs through the central part 
of the District in a winding valley. When leaving 

the Foothills, its character changes to the lowland. In 
the area of the Sandomierz Basin,  the bed changes 
several times, leaving shoals and oxbow lakes. In the 
south of the District, the San River flows through the 
Dynów Community, creating charming riverbends. 
These rivers are especially popular with anglers and 
canoeing amateurs. In the Rzeszów District the most 
important tributaries of the Wisłok River are: Strug, 
Mogielnica, Lubcza, Czarna and Szlachcianka, while 
the San – Trzebośnica and Turek

R zeszów District is home to many rare species of 
birds, such as fieldfare, Ural owl, hazel grouse, 

sparrowhawk, buzzard, kestrel, grey and white wag-
tail, kingfisher, raven, and lesser spotted eagle. There 
are also interesting species of amphibians here: the 
spotted salamander, the Carpathian newt, the yel-
low-bellied toad, the common toad, and the tree 
frog. There are also reptiles here: sand lizard, vivipa-
rous lizard, slow worm, zigzag viper.

Krajobraz terenów wiejskich Powiatu Rzeszowskiego.
Źródło: zasoby Starostwa Powiatowego w Rzeszowie.
Landscape of the countryside of the Rzeszow District.
Source: resources of the Rzeszów District.
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PRZYRODNICZE EWENEMENTY
NATURAL ELEMENTS

C iekawie przedstawia się skała magmowa  
w Kąkolówce, uznana za pomnik przyrody, zwa-

na «Błędnym kamieniem». Nazywana bywa również 
«Diablim kamieniem». Swym kształtem przypomi-
na koło o średnicy 5 m. Jest najprawdopodobniej  
pochodzenia wulkanicznego. Na terenie Kąkolówki, 
przy drodze Błażowa – Ujazdy,rośnie buk pospolity 
«Miłosz» o obwodzie 364 cm. Osobliwością przyrod-
niczą są również rzadkie gatunki roślin, jakie wystę-
pują na terenie Dynowa i okolic (storczyki, lilia złoto-
głów i czosnek niedźwiedzi). W północno-zachodnich 
obrzeżach Głogowa Małopolskiego można zobaczyć 
pomnik przyrody «Czarny Staw» - zbiornik wodny  
w kompleksie leśnym dawnej Puszczy Sandomier-
skiej. Legenda mówi, że «Czarny Staw» nie ma dna.

T he igneous rock in Kąkolówka, recognized as 
a natural monument, and known as the «Er-

rant Stone», is interesting. It is also called «Devil's 
Stone.» Its shape resembles a circle with a diame-
ter of 5 m. It is most likely of volcanic origin. In the 
area of Kąkolówka, by the road to Błażówa  - Ujazd, 
there is the common beech «Miłosz» with a circum-
ference of 364 cm. A natural peculiarity is also the 
rare plant species that occur in Dynów and its vicin-
ity (orchids, gold-headed lily and bear's garlic). On 
the north-western outskirts of Głogów Małopolski, 
you can see the «Czarny Staw» nature monument — 
a water reservoir in the forest complex of the for-
mer Sandomierz Forest. Legend has it that «Czarny 
Staw» has no bottom.
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A reas of Rzeszów District are covered by the fol-
lowing forms of protection:

• The Przemyśl Foothills Landscape Park, rep-
resenting the sub-mountain landscape type, 
protecting dense forest complexes, was es-
tablished in 1991. It covers an area of 61 862 ha 
in the following communities: Bircza, Dubiecko, 
Dynów, Fredropol, Krasiczyn, Krzywcza, Prze-
myśl and the City of Dynów. 4 628 ha of the 
area of the city and the community of Dynów 
are under the protection of the Landscape 
Park of the Przemyskie Foothills

• Przemysko – Dynowski Protected Landscape 
Area with an area of 46 976 ha. Within Rz-
eszów District, it is located in the Dynów com-
munity. Its significant part is occupied by de-
ciduous and mixed forests with a high degree 
of naturalness. In this area, there is a clearly 
visible grate system of river valleys and forest-
ed mountain ridges, characteristic of the East-
ern Carpathians. The San valley is also distin-
guished - a river that forms numerous gorges 
in this section

• Hyźnieńsko – Gwoźnicki Protected Landscape 
Area which is part of the Dynow Foothills. It 
covers an area of 24,011 ha. Its range includes, 
among others, five communities from Rzeszów 
District, i.e. Tyczyn, Chmielnik, Błażów , Hyżne 
and Lubenia. There are reserves here: » Mójka » 
with a beech and fir forest and a European bea-
ver viewpoint,, and «Wilcze» with a complex of 
foothill fir trees. Rare species of fauna include 
the badger, marten, salamander and eagle owl

• The Mielecko - Głogowsko - Kolbuszów Protected 
Landscape Area covers a fragment of the Kolbu- 
szowa Plateau with an agricultural and  
forest landscape. Its total area is 50 099 ha. 
The area has a wide variety of habitats, from 
sand dunes to marshes and peat bogs to sur-
face waters. This area was created to protect 
rare plants and breeding sites of some species 
of ornithofauna. The «Zabłocie» reserve was 
established on its territory. Protected animals 
can be found here, such as European beaver, 

Obszary powiatu rzeszowskiego objęto nastę-
pującymi formami ochrony:

• Park Krajobrazowy Pogórza Przemyskiego 
reprezentujący podgórski typ krajobrazu, 
chroniący zwarte kompleksy leśne, utworzony 
w 1991 r. Zajmuje powierzchnię 61 862 ha w 
gminach: Bircza, Dubiecko, Dynów, Fredropol, 
Krasiczyn, Krzywcza, Przemyśl oraz w Mieście 
Dynowie. Ochroną Parku Krajobrazowego 
Pogórza Przemyskiego objęto 4 628 ha po-
wierzchni Miasta oraz Gminy Dynów.

• Przemysko - Dynowski Obszar Chronionego 
Krajobrazu o powierzchni 46 976 ha. W ob-
rębie powiatu rzeszowskiego położony jest 
na terenie Gminy Dynów. Jego znaczną część 
zajmują lasy liściaste i mieszane o wysokim 
stopniu naturalności. Na terenie tym zazna-
cza się wyraźnie rusztowy układ dolin rzecz-
nych i lesistych grzbietów górskich, charakte-
rystycznych dla Karpat Wschodnich. Wyróżnia 
się także dolina Sanu – rzeki, która na tym od-
cinku tworzy liczne przełomy.

• Hyźnieńsko - Gwoźnicki Obszar Chronionego 
Krajobrazu będący częścią Pogórza Dynow-
skiego. Zajmuje powierzchnię 24 011 ha. Swo-
im zasięgiem obejmuje m.in. pięć gmin z terenu 
powiatu rzeszowskiego, tj. Tyczyn, Chmielnik, 
Błażową, Hyżne oraz Lubenię. Znajdują się tu 
rezerwaty: «Mójka» z lasem bukowo - jodło-
wym i stanowiskiem bobra europejskiego oraz 
«Wilcze» z kompleksem jedliny podgórskiej. Z 
rzadkich gatunków fauny można spotkać bor-
suka, kunę, salamandrę i puchacza.

• Mielecko - Głogowsko - Kolbuszowski Obszar 
Chronionego Krajobrazu zajmuje fragment Pła-
skowyżu Kolbuszowskiego o krajobrazie rolni-
czo - leśnym. Jego ogólna powierzchnia wynosi 
50 099 ha. Na obszarze tym występuje duża 
różnorodność środowiska: od piaszczystych 
wydm poprzez bagna i torfowiska po wody po-
wierzchniowe. Obszar ten został utworzony w 
celu ochrony rzadko spotykanych roślin oraz 
stanowisk lęgowych niektórych gatunków or-
nitofauny. Na jego terenie utworzono rezerwat 

OBSZARY CHRONIONE
PROTECTED AREAS
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«Zabłocie». Występują tu chronione zwierzęta 
takie jak.: bóbr europejski, łoś, wilk, bocian czar-
ny, puchacz, cietrzew, czapla biała, nietoperze. Z 
terenu powiatu rzeszowskiego, tą formą ochro-
ny objęto Gminę Głogów Młp. i Gminę Świlcza.

• Sokołowsko - Wilczowolski Obszar Chronione-
go Krajobrazu o ogólnej powierzchni 24 240 ha. 
Spotyka się tu torfowiska wysokie, a nad 
potokami łęgi. Występują również szuwary 
oczeretowo - trzcinowe, mannowe oraz zbio-
rowiska łąkowe i pastwiskowe. Na jego terenie 
rosną, jedyne w województwie, cisy w formie 
drzewiastej. Z gatunków chronionych zwie-
rząt wymienić należy bociana czarnego, łosia 
i nietoperza. W obszar ten wpisuje się północ-
na część powiatu rzeszowskiego, tj. Gmina Ka-
mień, Sokołów Młp. i Głogów Młp.

• Brzóźniański Obszar Chronionego Krajobra-
zu o ogólnej powierzchni 11 735 ha. Dominują 
w nim lasy liściaste, grądowe i mieszane oraz 
«reliktowe» stanowiska lasów bukowo - jodło-
wych. Można zobaczyć tu m.in. fragment drze-
wostanu z dużym udziałem modrzewia pol-
skiego oraz starodrzewu bukowego z wieloma 
gatunkami roślin górskich w runie, a także tor-
fowiska z bogatą florą i fauną. Ta forma ochro-
ny występuje na terenie Gminy Sokołów Młp.

• Strzyżowsko-Sędziszowski Obszar Chronio-
nego Krajobrazu, który zajmuje powierzchnię 
14 312 ha, a rozpościera się na terenie trzech 
powiatów. W jego obszarze leży Gmina Bo-
guchwała. Jego charakterystyczną cechą jest 
obecność pokrywy lessowej w jego północnej 
części oraz strefy przejściowej do pokrywy z 
utworów fliszowych w południowej części.

moose, wolf, black stork, eagle owl, black grouse, 
white egret, bats. From the area of the Rzeszów 
District, this form of protection was extended to 
the Głogów Małopolski community and the Świl-
cza community

• Sokołowsko - Wilczowolski Protected Landscape 
Area with a total area of 24,240 ha. There are 
raised bogs here, and marshes by the streams. 
Lakeshore bulrush, Common Bulrush, Great 
Manna grass as well as well as meadow and pas-
ture lands can be found here. There are tree-
like yews, unique to the region. The species of 
protected animals include the black stork, elk, 
and bat. This area is part of the northern part 
of Rzeszów District, i.e. the Kamień community, 
Sokołów Małopolski. and Głogów Małopolskip.

• The Brzóźniański Protected Landscape Area 
with a total area of 11,735 ha. It is dominated by 
deciduous, oak-hornbeam and mixed forests 
as well as «relic» sites of beech and fir forests. 
You can see here, among others, a fragment of a 
tree stand with a large share of Polish larch and 
old beech trees with many species of mountain 
plants in the undergrowth, as well as peat bogs 
with rich flora and fauna. This form of protection 
occurs in the Sokołów Małopolski community

• The Strzyżowsko-Sędziszów Protected Land-
scape Area, which covers an area of 14,312 ha, and 
spreads over the area of three counties. In its area 
lies the Boguchwała community. Its characteris-
tic feature is the presence of a loess cover in its 
northern part and a transition zone to the flysch 
cover in its southern part.
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T here are currently four nature reserves in  
Rzeszów District:
• The «Mójka» fauna and flora reserve with an 

area of 285.56 ha, was established in 1997. It 
is located in the villages of Kąkolówka and Fu-
toma, in the Błażowa community. It covers an 
area of forests and mid-forest meadows. The 
aim and subject of protection is the beech and 
fir forest and the beaver habitats. The floristic 
richness is expressed by the presence of 340 
species of vascular plants, including 24 protect-
ed ones. In addition to the European beaver, 
one can meet the three-toed woodpecker, the 
spotted salamander and the black stork here

• The «Wilcze» reserve is located between 
Kąkolówka and Gwoźnica, with an area of 
342.33 ha, established in 1997. It covers large 
forest areas. One of the best-kept fir and Car-
pathian beech complexes can be found there

• The «Bór» reserve was established in 1996, lo-
cated in Głogów Małopolski and Trzebownisko. 
It covers an area of 368.67 ha. The most south-
ern part of the former Sandomierski Forest is 
under protection here, which, due to the large 
areas of the old river from 90 to 120 years 
old, is a valuable natural object. There are nu-
merous floristic peculiarities and rare species 
of birds. Here, among others, nests the black 
stork. There are also sites of the martyrdom 
of Polish and Jewish people from the Second 
World War in the reserve

• The «Zabłocie» fauna reserve includes a com-
plex of ponds and the surrounding forest com-
plexes. There are protected amphibians and 
reptiles, birds in danger of extinction, as well 
as protected plants. It is located in the follow-
ing communities: Sędziszów Małopolski, Kol-
buszowa and Głogów Małopolski. It covers an 
area of 539.81 ha. The breeding sites of rare 
ornithofauna species and natural plant com-
munities of the former Sandomierz Forest are 
under the protection

REZERWATY PRZYRODY
NATURE RESERVES

Na terenie powiatu rzeszowskiego jest aktualnie 
cztery rezerwaty przyrody:

• Rezerwat faunistyczno - florystyczny «Mójka» 
o powierzchni 285,56 ha, który został utwo-
rzony w 1997 r. Położony jest na terenie wsi 
Kąkolówka i Futoma, w Gminie Błażowa. Obej-
muje obszar lasów i śródleśnych łąk. Celem i 
przedmiotem ochrony jest las bukowo – jodło-
wy oraz siedliska bobrów. Bogactwo flory-
styczne wyraża się obecnością 340 gatunków 
roślin naczyniowych, w tym 24 chronionych. 
Oprócz bobra europejskiego można spotkać 
tu dzięcioła trójpalczastego, salamandrę pla-
mistą, a także bociana czarnego.

• Rezerwat «Wilcze» położony pomiędzy Ką-
kolówką a Gwoźnicą o powierzchni 342,33 ha, 
utworzony w 1997 r. Swoim zasięgiem obej-
muje duże obszary leśne. Można spotkać w 
nim jeden z najlepiej utrzymanych komplek-
sów jodły i buczyny karpackiej.

• Rezerwat «Bór» utworzony w 1996 r., położo-
ny na terenach Głogowa Małopolskiego i Trze-
bowniska. Zajmuje obszar 368,67 ha. Ochroną 
objęto tu najdalej na południe wysunięty frag-
ment dawnej Puszczy Sandomierskiej, która 
ze względu na duże obszary starodrzewu w 
wieku od 90 do 120 lat jest cennym obiektem 
przyrodniczym. Występują tu liczne osobli-
wości florystyczne i rzadkie gatunki ptaków. 
Gniazduje tu m. in. bocian czarny. Na terenie 
rezerwatu znajdują się również miejsca mar-
tyrologii ludności polskiej i żydowskiej z okre-
su II Wojny Światowej.

• Rezerwat faunistyczny «Zabłocie» obejmujący 
zespół stawów oraz otaczające je komplek-
sy leśne. Występują tu objęte ochroną płazy 
i gady, zagrożone wyginięciem ptaki, a także 
rośliny chronione. Położony jest na terenie 
gmin: Sędziszów Małopolski, Kolbuszowa i 
Głogów Małopolski. Zajmuje obszar 539,81 ha. 
Ochroną objęte są stanowiska lęgowe rzad-
kich gatunków ornitofauny oraz naturalne 
zbiorowiska roślinne dawnej Puszczy Sando-
mierskiej.
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OBSZARY SPECJALNEJ OCHRONY PTAKÓW
AREAS OF SPECIAL PROTECTION OF BIRDS

Północną i południową część powiatu 
rzeszowskiego zaliczono do Obszaru Specjal-

nej Ochrony Ptaków NATURA 2000. Są to nastę-
pujące ostoje:

• «Pogórze Przemyskie» – zajmuje powierzch-
nię 65 366,3 ha. Z terenu powiatu rzeszow-
skiego w obszar ten włączone jest Miasto 
Dynów i Gmina Dynów.

• «Puszcza Sandomierska» o powierzchni 
129 115,6 ha, na którą składają się również 
tereny powiatu rzeszowskiego, tj. Gminy Gło-
gów Młp., Kamień, Sokołów Młp. i Świlczy.

• «Rzeka San» jest ostoją, której terytorium 
wynosi 1 374,8 ha. Ta forma ochrony występuje 
m. in. na terenie Gminy Dynów i Miasta Dynów.

T he northern and southern part of Rzeszów Dis-
trict was included in the NATURA 2000 Special 

Bird Protection Area. These are the following refuges:
• «Pogórze Przemyskie» – covers an area of 

65 366.3 ha. From Rzeszów District, this area 
includes the city of Dynów and the Dynów 
community

• «Puszcza Sandomierska» with an area of 
129,115.6 ha, also includes the area of Rz-
eszów District, i.e. Głogów Małopolski, Kamień, 
Sokołów Małopolski and Świlcza.

• The «San River» is a mainstay with a territory 
of 1,374.8 ha. This form of protection occurs, 
among others, in the Dynów community and 
the city of Dynów

Krajobraz terenów wiejskich Powiatu Rzeszowskiego.
Źródło: zasoby Starostwa Powiatowego w Rzeszowie.
Landscape of the countryside of the Rzeszow District.
Source: resources of the Rzeszów District.
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T he ecological land register includes:
• Areas of the Kamień community with a total 

area of 22.79 ha - wet meadows and pastures 
located in the Sandomierz Forest

• 1.79 ha of the Wólka Niedźwiedzka area, locat-
ed on the Kolbuszowa Plateau

• "Trzciana Olszyna" lands, covering an area of 
30.50 ha, located in the Świlcza Community, 
in the following towns: Bratkowice, Mrowla, 
Świlcza and Trzciana. Their aim is to protect 
the habitats of rare plant communities and 
animal habitats

Czekaj from the Świlcza community, and Morgi, 
located in the community of Kamień, have been pro-
tected by nature as areas distinguished by their spe-
cial natural, scientific, cultural or landscape values. 
The legally protected area of special natural values 
constitutes 39.5% of the total area of the district

W rejestrze użytków ekologicznych znalazły się:
• Tereny z Gminy Kamień o łącznej 

powierzchni 22,79 ha - podmokłe łąki i pa-
stwiska leżące na terenie Puszczy Sando-
mierskiej,

• 1,79 ha z terenu Wólki Niedźwiedzkiej poło-
żone na Płaskowyżu Kolbuszowskim,

• Użytki «Trzciana Olszyny» zajmujące po-
wierzchnię 30,50 ha, położone na terenie 
Gminy Świlcza, w miejscowościach: Brat-
kowice, Mrowla, Świlcza i Trzciana. Mają na 
celu ochronę siedlisk rzadkich zbiorowisk 
roślinnych oraz siedlisk zwierząt.

Czekaj z gminy Świlcza oraz Morgi położone na 
terenie gminy Kamień objęto ochroną przyrody jako 
tereny wyróżniające się szczególnymi wartościami 
przyrodniczymi, naukowymi, kulturowymi lub walo-
rami krajobrazowymi. Powierzchnia o szczególnych 
walorach przyrodniczych prawnie chroniona stano-
wi 39,5% ogólnej powierzchni powiatu.

TERENY O SZCZEGÓLNYCH WALORACH 
PRZYRODNICZYCH
AREAS WITH SPECIAL NATURAL VALUES

Kaskada solankowa w Sołonce – Gmina Lubenia.
Źródło: zasoby Starostwa Powiatowego w Rzeszowie.
Brine cascade in Solonka – Lubenia Community.
Source: resources of the Rzeszów District.



Project PBU2/0798/18 «Border Relations Across 
Neighborhood Development» is being implement-
ed /was implemented within The ENI Cross-Border
Cooperation Programme Poland-Belarus-Ukraine 
2014-2020 by CE «Uzh gorod Rayon Agency of Devel-
opment» and Rzeszow District. 

The overall objective of the project is the develop-
ment and visualization of brands of cross-border dis-
tricts through the promotion of the local culture and 
history peculiarities, focusing on the thematic objec-
tive of the «Heritage».

Total project budget: 58 110 EUR.
Project duration: 15 months.

Lead Beneficiary’s address:
Communal Enterprise 
«Uzhgorod Rayon Agency Of Development», 
89411, Zakarpatska Oblast, Uzhgorod district, 
Kamyanitsa village, Uzhanska str., 105

Beneficiary’s 1 adress: 
Rzeszow District, 
Grunwaldzka 15 St. 
35-959 Rzeszów, Poland

This document has been produced with the finan-
cial assistance of the European Union, under the ENI 
CBC Programme Poland-Belarus-Ukraine 2014-2020. 
The contents of this document are the sole respon-
sibility of CE «Uzhgorod Rayon Agency of Develop-
ment» and Rzeszow District and under no circum-
stances can be regarded as reflecting the position of 
the European Union, the MA or the Joint Technical 
Secretariat of the ENI CBC Programme Poland-Belar-
us-Ukraine 2014-2020.

Projekt PBU2/0798/18 «Relacje transgraniczne w 
rozwoju regionów»  jest realizowany/był realizowany 
w ramach Programu Współpracy Transgranicznej 
EIS Polska-Białoruś-Ukraina 2014 – 2020 przez 
PK «Użgorodzka Rejonowa Agencja Rozwoju» oraz 
Powiat Rzeszowski. 

Nadrzędnym celem projektu jest rozwój i wizualizacja 
marek regionów transgranicznych poprzez promocję 
lokalnych osobliwości kulturowych i historycznych, 
koncentrując się na celu tematycznym «Dziedzictwo». 

Całkowity budżet projektu : 58 110 EUR.
Czas trwania projektu : 15 miesięcy

Adres Beneficjenta Wiodącego : 
Przedsiębiorstwo Komunalne
«Użgorodzka Rejonowa Agencja Rozwoju», 
89411, Obwód Zakarpacki, Rejon Użgorod,
Kamyanitsa village, Ul. Uzhanska., 105

Beneficiary 1 adress:
Powiat Rzeszowski
Grunwaldzka 15 St. 
35-959 Rzeszów, Poland

Niniejszy dokument powstał przy wsparciu 
finansowym Unii Europejskiej w ramach Programu 
Współpracy Transgranicznej ENI Polska-Białoruś-
Ukraina 2014-2020. 

Za treść niniejszego dokumentu odpowiada 
wyłącznie PK «Użgorodzka Rejonowa Agencja 
Rozwoju» oraz Powiat Rzeszowski i w żadnym wypadku 
nie może być traktowana jako odzwierciedlająca 
stanowisko Unii Europejskiej, IZ lub Wspólnego 
Sekretariatu Technicznego Programu PWT 
Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020. 

Funded by 
the European Union


