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Powiat Przeworski

Powiat w liczbach
(Informacje pobrane z Urzędu Statystycznego 

w Rzeszowie - stan w dniu 31.12.2009 r.)

Liczba ludności: ogółem          78630

w tym:   Miasto Przeworsk     15746

   Gmina Adamówka       4185

   Gmina Gać        4578

   Gmina Jawornik Polski      4682

   Miasto i Gmina Kańczuga    12572

   Gmina Przeworsk     14567

   Miasto i Gmina Sieniawa      6904

   Gmina Tryńcza       8232

   Gmina Zarzecze       7164
2Powierzchnia      698 km

Powierzchnia użytków rolnych      68,2%

Powierzchnia lasów        22,3%
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Wicestarosta Przeworski
Leszek Kisiel

Starosta Przeworski
Zbigniew Kiszka 

    Szanowni Państwo!
Z ogromną przyjemnością oddajemy w Państwa ręce folder „Powiat Przeworski”. Mamy nadzieję, że 

zachęci on Państwa do odwiedzenia naszej Małej Ojczyzny, a dla dotychczasowych pasjonatów stanie się 
cennym źródłem wiedzy o dziedzictwie kulturowym naszego regionu. 

Powiat Przeworski położony jest w południowo - wschodniej Polsce w województwie podkarpackim. 
2Na obszarze 698 km  zamieszkuje ok. 80 000 mieszkańców. W skład powiatu wchodzi: Miasto Przeworsk, 

Gmina Adamówka, Gmina Gać, Gmina Jawornik Polski, Miasto i Gmina Kańczuga, Gmina Przeworsk, 
Miasto i Gmina Sieniawa, Gmina Tryńcza i Gmina Zarzecze. 

Niniejsza publikacja stanowi doskonałą okazję podróży po jego malowniczych zakątkach, 
interesujących zabytkach, miejscach godnych odwiedzenia oraz kulturze i bogactwie ludowych tradycji. 

Serdecznie zapraszamy zatem do odwiedzin Ziemi Przeworskiej. Ufamy, że już podczas pierwszej 
wizyty, znajdą Państwo wiele powodów do kolejnych powrotów.  

Z wyrazami szacunku



POŁOŻENIE GEOGRAFICZNE

P owiat Przewors-
ki leży w Polsce 
p o ł u d n i o w o -   

wschodniej ok. 37 km od sto-
licy Podkarpacia Rzeszo-
wa, granicząc z powia-
tami: łańcuckim (od zacho-
du), leżajskim (od północy) 
i jarosławskim (od wscho-
du). Przez powiat przebie-
ga droga międzynarodowa 
E40 między Niemcami 
a Ukrainą. Powiat położo-
ny jest w odległości ok. 49 
km od przejścia granicz-
nego w Korczowej i ok. 58 
km w Medyce.
Teren powiatu pokryty jest gęstą siecią dróg lokalnych. Nie ma większego problemu z dojaz-
dem do miejscowości powiatu oraz do znajdujących się w nich zabytków. Północną część 
powiatu przecina droga krajowa 77, którą dotrzemy zarówno do Przemyśla jak 

i Stalowej Woli. Wzdłuż 
powiatu, przebiega droga 
wojewodzka nr 835, łą-
cząca Lublin z Grabow-
nicą Starzeńską i dalej 
Sanokiem.
Miasto Przeworsk jest 
również ważnym węzłem 
kolejowym. Najważ-
niejsze połączenie kolejo-
we to relacja: Szczecin - 
Wrocław - Katowice - 
Kraków - Przemyśl - Ki-
jów.  
Powierzchnia powiatu 

2wynosi 698 km  i obej-
muje: Miasto Przeworsk, 

Gminę Wiejską Przeworsk, Miasto i Gminę Sieniawa, Miasto i Gminę Kańczuga, Gminę 
Adamówka, Gminę Zarzecze, Gminę Jawornik Polski, Gminę Gać, Gminę Tryńcza.

Zespół Pałacowy w Lipniku

Dom Pomocy Społecznej w Przeworsku

POWIAT PRZEWORSKI

Starostwo Powiatowe w Przeworsku
ul. Jagiellońska 10
٣٧-200 Przeworsk
 ١٦ / tel.  ٨٤+648-70-09
fax. +٦ / ١٦ ٤٨48-94-84
strona internetowa: 
www.powiat.przeworsk.pl
e-mail: starosta@powiat.przeworsk.pl
Powierzchnia: 698 km²
Liczba ludności: 78630 mieszkańców
Zarząd Powiatu Przeworskiego: 
Starosta: Zbigniew Kiszka
Wicestarosta: Leszek Kisiel
Członek Zarządu: Krystyna Sowa
Członek Zarządu: Jan Pieniążek
Członek Zarządu: Janusz Uberman
Skład Rady Powiatu Przeworskiego:
Przewodniczący Rady Powiatu: 
Tadeusz Kiełbowicz
Wiceprzewodniczący: 
Karol Benbenek
Wiceprzewodniczący: 
Andrzej Żygadło
Radni Rady Powiatu:
Jadwiga Gwóźdź 
Grażyna Kotowska 
Daniel Krawiec 
Jan Krupa 
Jacek Pieniążek 
Stanisław Pokrywka 
Zenon Szkamruk 
Stanisław Śliwa 
Stanisław Tompalski 
Barbara Tytuła 
Bogusław Urban 
Janusz Wajhajmer 
Tadeusz Walkiewicz 
Zygmunt Zielonka

Szkoła Muzyczna w Przeworsku
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HISTORIA

P owiat Przeworski 10 X 1999 r. obchodził 100-lecie 
swojego istnienia.

A wszystko zaczęło się od...
decyzji hrabiego Pergena, który w roku 1772 zniósł obowiązujący 
przed rozbiorami podział administracyjny na mocy którego Galicja 
została podzielona na 6 cyrkułów oraz 19 dystryktów. Przeworsk 
z racji swojego położenia stał się częścią dystryktu krośnieńskiego, 
przynależnego z kolei do cyrkułu pilzneńskiego. Rok 1784 przy-
niósł dla Przeworska nowe zmiany: stał się częścią dystryktu prze-
worskiego w cyrkule rzeszowskim. W takiej strukturze powiat 

pozostawał do czasu, kiedy to w roku 1855 przejął uprawnienia 
powiatu sądowego.
10 października roku 1899 był dniem historycznym. Obwiesz-
czeniem Ministra Spraw Wewnętrznych powołano Starostwo 
Powiatowe w Przeworsku, a 1 listopada rozpoczął urzędowanie 
pierwszy Starosta - hrabia Henryk Morstin. Jednak na pełną samo-
dzielność musieliśmy jeszcze długo czekać.
W 1929 r. całkowicie oderwaliśmy się od Powiatu Łańcuckiego. 
Było to możliwe dzięki usilnym staraniom księcia Andrzej Lubo-
mirskiego - ordynata Przeworskiego. Jako poseł na Sejm poruszył 
tę sprawę na forum parlamentu. Na korzyść powstania powiatu 
przemawiało również dogodne położenie komunikacyjne, wybu-
dowanie jedynej w tym regionie cukrowni, dobrze rozwinięte rol-
nictwo oraz głęboko zakorzenione wśród mieszkańców poczucie 
własnej odrębności i niezależności.
W okresie międzywojennym powiat przeworski został podzielony 
na 5 gmin (Kańczugę, Manasterz, Markową, Przeworsk, Tryńczę) 
oraz 2 miasta: Przeworsk i Kańczugę.  Z wybuchem II wojny 
światowej powiat przeworski został włączony do powiatu jaro-
sławskiego, by po wojnie na nowo stać się samodzielną jednostką. 
Powojenna polityka ówczesnych władz komunistycznych zmie-
rzająca do całkowitej centralizacji władzy spowodowała 
powstanie w 1950 roku prezydium Powiatowej Rady Narodowej. 
W czerwcu 1975 r. po reformie administracyjnej kraju Starostwo 
Powiatowe w Przeworsku podzieliło los wielu innych i przestało 
istnieć. Od tej pory funkcjonowało jako Urząd Rejonowy nie 
zmieniając jednak swojego administracyjnego obszaru działania. 
Powiat Przeworski przywrócono ustawą z dnia 05.06.1998 r. 
o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr. 91, poz. 578 z dnia 
18.07.1998 r.). W stosunku do okresu wcześniejszego terytorium 
powiatu przeworskiego powiększyło się  o gminę Adamówka.

Klasztor SS Miłosierdzia Bożego w Przeworsku
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Muzeum w Przeworsku Zespół Pałacowo - Parkowy



PRZYRODA

P owiat Przeworski zajmuje wąski, długi pas rozciągający 
się od Pogórza Dynowskiego (na południu) aż po 
Płaskowyż Tarnogrodzki (na północy). Położenie takie 

powoduje jego różnorodne ukształtowanie, a przez to bogatą 
i różnorodną szatę roślinną.

Znajdujące 
się w Kańczudze 
i Sieniawie nad-
leśnictwa mogą 
poszczycić  s ię  
pięknymi obsza-
rami  l e śnymi ,  
w których żyje 
wiele gatunków 
zwierząt. Można 
tu spotkać: za-
jące, sarny, dziki, 

jelenie, lisy, piżmaki, wydry. Spośród ptactwa żyjącego na terenie 
powiatu przeworskiego należy wymienić: bociany, jastrzębie, 
skowronki, dzięcioły, słowiki, dzierzby, kosy, zięby, wilgi, gile, 
drozdy, dzierlatki, pliszki, czyżyki, turkawki, derkacze, sójki.
W miejscowości Sietesz znajduje się jedyny w Polsce rezerwat 
kłokoczki południowej. Na terenie Zalesia występuje piękny 
i potężny kilkusethektarowy zespół modrzewia europejskiego. 
W parkach miejskich znaleźć można rzadkie okazy platanów, 
liczące po 300 lat lipy, zasadzone ręką Jana III Sobieskiego oraz 
dęby liczące ok. 200 lat. Piękne, stare drzewa rosną w ogrodach 
dworskich w Siennowie, Tryńczy, Łopuszce Wielkiej i Małej, 
Lipniku, Sieteszy, Zarzeczu, Urzejowicach i innych. Godny 

polecenia jest gaj 
pod Świętonio-
wą, zwany "Dę-
brzyną”. Jest on 
pozostałością po 
dawnej puszczy 
nadwiślańskiej. 
W jego uroczys-
ku znajduje się 
cmentarzysko  
prasłowiańskie. 
W czasach pre-
historycznych uważano go za "święty gaj", co zapewniło mu przez 
wiele wieków nietykalność.
Przez powiat przepływa rzeka Mleczka oraz dwie największe 
rzeki Podkarpacia: od zachodu Wisłok a od wschodu San, 
obfitujące w ryby tj.: okonie, sandacze, sumy, świnki, szczupaki, 
karpie, karasie, leszcze, brzany, płocie, węgorze oraz raki. Nad 
brzegami rzek rosną głównie wierzby, olchy, osiki i topole. Bogate 
w rośliny bagienne jest stare koryto Wisłoka między Gniewczyną 
Tryniecką a Wólką Małkową. Wydmy piaszczyste występujące 
w okolicy Jagiełły, Gorzyc, Wólki Ogryzkowej i Małkowej, 
Gniewczyny Trynieckiej porośnięte są lasami sosnowymi i dębami.
Roślinność łąkową porastającą rozległe pastwiska między 
Nowosielcami i Białobokami reprezentują piękne goździki 
storczykowate i rosiczka, a w okolicy Chałupek: pełnik europejski, 
goryczka wąskolistna i kosaciec syberyjski.
 Znaczną część krajobrazu powiatu przeworskiego 
stanowią zabytkowe pałace, parki, drewniane kościółki, 
cerkiewki reprezentujące różne style i epoki oraz wiele innych 
zabytków, które przetrwały w mniej lub bardziej zmienionej 
formie do czasów współczesnych.

STULECIE PRZEWORSKIEJ 
„JAGIELLONKI”

„Przeszłość nie wraca jak żywe zjawisko
w dawnej postaci jednak nie umiera” 

   Adam Asnyk        

D oniosły Jubileusz, jakim jest Stulecie Szkoły, skłania 
do refleksji i zadumy nad czasem minionym. We wspo-
mnieniach powracają obrazy z przeszłości, szlachetni 

nauczyciele i wychowawcy, pełni poświęcenia katecheci, wspa-
niali, ciekawi świata młodzi ludzie. Przez lata Przeworska „Ja-
giellonka” była kuźnią młodych talentów. Wielu absolwentów 
z pasją realizowało swoje życiowe powołanie. Nadal z oddaniem 
angażują się w życie kulturalne, naukowe i polityczne naszej 
ojczyzny.
 Myśląc o przeszłości, nie można pominąć nieocenionej 
roli, jaką odegrali dyrektorzy Przeworskiej „Jagiellonki”, którzy 

z ofiarnością przyczyniali się do rozwoju szkoły. Ich zdolności 
pedagogiczne oraz olbrzymi wkład pracy zaowocowały prestiżo-
wym wizerunkiem szkoły.
 Stuletnia historia niewątpliwie zmieniła oblicze liceum, 
ale nie zmieniła ludzi, którzy je tworzyli. Dobro, prawda i piękno  
to wartości moralne pielęgnowane przez naszych poprzedników. 
Nadal pozostajemy im wierni.
 Przeworska „Jagiellonka” łączy bogatą tradycję z pełną 
wyzwań nowoczesnością. Kultywując pamięć o przeszłości, 
szkoła jednocześnie otwiera nowe drogi rozwoju dla młodzieży. 
Liceum zapewnia wszechstronny rozwój osobowy ucznia, roz-
budza pasje i zainteresowania, kształtuje pełną odpowie-
dzialności i wrażliwości moralnej postawę.
 Ukoronowaniem pracy szkoły są kolejne pokolenia szla-
chetnych, młodych ludzi, którzy kreują naszą rzeczywistość w du-
chu miłości, sprawiedliwości i wolności. Dziedzictwo przeszłości 
staje się dla nas wyzwaniem, któremu pragniemy sprostać. Wie-
rzymy, że będziemy godnymi kontynuatorami misji wychowania 
i nauczania rozpoczętej przez naszych Wspaniałych Poprze-
dników.6



P rzeworsk jest miastem powiatowym, leżącym w dolinie rzeki Mleczki wpadającej 
do Wisłoka,  bocznego dopływu Sanu. Prawa miejskie Przeworsk otrzymał od kró-
la Władysława Jagiełły 25 lutego 1393 r. Osada istniała w tym miejscu znacznie 

wcześniej, pierwsza wzmianka pochodzi z 1281 r. Już na przełomie IX / X w. był to gród, 
gdzie później wzniesiono Klasztor i Kościół Bożogrobców.

Przeworsk przez wieki był miastem prywatnym: Tarnowskich, Kostków, Ostrogskich 
i Lubomirskich. Dzięki przywilejom królewskim i korzystnemu położeniu szybko się rozwi-
jał. Świadkami tymi są zachowane do dzisiaj cenne zabytki np.:

Ratusz w Przeworsku 

Widok z Ratusza w Przeworsku

Urząd Miasta Przeworska
١٠ ul. Jagiellońska 
Przeworsk ٢٠٠-٣٧
tel.  +٤٤-٧٨-٦٤٨ / ١٦ ٤٨
fax. +٣٠-٧٠-٦٤٨ / ١٦ ٤٨
strona internetowa: 
www.przeworsk.um.gov.pl
e-mail: info@przeworsk.um.gov.pl

2Powierzchnia: 22 km
Ludność: 15 746 mieszkańców
Burmistrz Miasta: 
Maria Dubrawska - Lichtarska
Wiceburmistrz:  
Dariusz Łapa
Przewodniczący Rady Miasta:
Andrzej Rozpotyński
Wiceprzewodniczący Rady Miasta:
Gustaw Mróz 
Wiceprzewodniczący Rady Miasta:
Jan Pawłowski   
Rada Miasta Przeworska:
Elżbieta Cholewa 
Roman Dudek
Lesław Gmyrek
Adam Kaczmar
Tomasz Kojder
Tomasz Krzan
Jan Krzywonos
Ryszard Łuczyk
Tomasz Majba
Krystyna Piela-Neuberg
Adam Zabłocki
Mieczysław Żuk

MIASTO PRZEWORSK 

Przeworskie słonie
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- Otoczona murami obronnymi późnogotycka Bazylika p.w. 
Ducha Św., wzniesiona w latach 1473 - 1490 r. z klasztorem 
Bożogrobców i kaplicą Grobu Bożego, która jest repliką będącą 
odwzorowaniem grobu z Jerozolimy. Centralne miejsce w kościele 
stanowi ołtarz wykonany w stylu baroku tokańskiego, ambona 
z 1713r., oraz najstarszy element wyposażenia świątyni chrzciel-
nica z 1400 r.

- Późnogotycki kościół p.w. św. Barbary z klasztorem Ojców 
Bernardynów z XV w., z fragmentem gotyckich polichromii 
i pozostałościami murów obronnych. We wnętrzu na szczególną 
uwagę zasługują: obrazy Lekszyckiego z XVII w., odrzewia 
wykute z kamienia, stalle rzeźbione w stylu barokowym.
- Kościół i klasztor ss. Miłosierdzia ufundowany przez księcia 
Antoniego Lubomirskiego w latach 1778 - 1784.
Dużą atrakcją turystyczną jest położony przy wjeździe do Prze-
worska od strony Rzeszowa, Zespół Pałacowo - Parkowy Książąt 
Lubomirskich - obecnie Muzeum. Usytuowany w rozległym parku 
(12 ha) pałac przebudowano na pocz. XIX w. w stylu angielskiego 
klasycyzmu na zlecenie Izabeli Lubomirskiej z Łańcuta, z myślą 
o jej wychowanku  Henryku. 

W skład zespołu wchodzą też: dwie oficyny, oranżeria, stajnie 
cugowe, powozownia z ekspozycją powozów i wozów chłopskich, 
dom ogrodnika oraz Galeria Sztuki „Magnez”. Na terenie parku 
rosną drzewa uznane za pomniki przyrody (m in. dęby, lipy, jesio-
ny) i drzewa egzotyczne (platany i tulipanowce) oraz aleja gra-
bowa.

Przeworsk nocą
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Klasztor OO. Bernardynów w Przeworsku

Kościół p.w. Ducha Św. w Przeworsku



Po sąsiedzku z Zespołem Pałacowo - Parkowym znaj-
duje się zajazd „Pastewnik” tzw. mini skansen, w któ-
rym podziwiać można XVIII-wieczny modrzewiowy 
dwór, przeniesiony tutaj z pobliskich Krzeczowic. Jest 
to jedyny w Polsce, wielokrotnie wyróżniany „żywy” 
skansen.

Warto zobaczyć także Ratusz, który pochodzi z I 
połowy XV w., pierwsza wzmianka pochodzi z 1473 r. 
Po gruntowej przebudowie w 1909 r. budynek zmienił 
wygląd, uzyskał formę mansardową. Powstała nowa 
drewniana wieża z loggią, obita blachą. Na samym 
szczycie wieży usytuowany jest symbol sądów miejskich 
i symbol stosowania kary śmierci. Wyżej nad symbolem 
widnieje herb miasta Leliwa - jednego z najstarszych 
polskich rodów szlacheckich. W Ratuszu znajdowała 

się siedziba sądu wójtowsko - ławniczego, a w piw-
nicach więzienie. 

Na wschodnim końcu miasta, za Klasztorem 
oo. Bernardynów znajduje się Kopiec Tatarski. Usy-
pany w dowód wdzięczności za zwycięstwo nad 
Tatarami w 1624 r. Na szczycie Kopca stoi muro-
wana kapliczka z drewnianą figurą Chrystusa Fra-
sobliwego z XVII wieku.
Dużą atrakcję turystyczną stanowi również, prze-
jazd ponad 100-letnią zabytkową kolejką wąsko-
torową Przeworsk - Jawornik Polski - Dynów (46 
km),w każdy letni weekend. Na trasie przejazdu znaj-
duje się jeden z najsłynniejszych w Polsce tunel liczą-
cy 602 m. długości.

Kopiec tatarski w Przeworsku 

Zajazd “Pastewnik” w Przeworsku 

Pomnik Króla W. Jagiełły w Przeworsku 
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A damówka to najbardziej wysunięta na północ oraz największa pod względem 
obszaru gmina wchodząca w skład powiatu przeworskiego. Leży w obrębie 
Kuryłowskiego i Sieniawskiego Obszaru Chronionego. W skład gminy wchodzi 

6 sołectw: Adamówka, Majdan Sieniawski, Krasne, Dobcza, Pawłowa, Cieplice.

W gminie nie ma uciążliwych dla ludzi obiektów przemysłowych. Posiada wysokie 
walory środowiska przyrodniczego - około 48% powierzchni gminy zajmują lasy zasobne 
w grzyby i owoce runa leśnego. Rozległe lasy, pola, łąki, oraz strumienie i potoki tworzą 
przepiękne krajobrazy o każdej porze roku. Zaczynają powstawać gospodarstwa 
ekologiczne oraz agroturystyczne. Czyste powietrze, cisza, spokój sprawiają, że coraz 
częściej odwiedzają ją turyści uciekający od miejskiego zgiełku i szukający tutaj 
wytchnienia. 

Na terenie Gminy Adamówka znajduje się duża liczba zabytków pochodzących 
z różnych okresów. W gminie zachowały się przydrożne drewniane kapliczki z XVIII 
i początku XIX w., wykonane w stylu ludowym charakterystycznym dla regionu.
Warto zobaczyć również:

ADAMÓWKA
- Starą kaplicę p. w. Matki Boskiej Różańcowej w Adamówce
- Podczas I wojny światowej w okolicy Adamówki toczyły się ciężkie walki, pamiątką po 
nich jest cmentarz wojenny z 1915 roku.

Szkoła w Adamówce

Kaplica pod wezwaniem Matki Boskiej Różańcowej w Adamówce

Urząd Gminy w Adamówce
Adamówka 97
٣٧-534 Adamówka
 ١٦ / tel.  ٨٤+622-90-01
fax. +٦ / ١٦ ٤٨22-90-01
strona internetowa: 
www.adamowka.pl
e-mail: adamowka@adamowka.itl.pl
Powierzchnia:  134,27 km²
Liczba ludności: 4 1 8 5  
mieszkańców
Wójt Gminy: Edward Jarmuziewicz
Przewodniczący Rady Gminy:
Jan Kyć
Wiceprzewodnicząca Rady Gminy:
Wiesława Połeć
Wiceprzewodniczący Rady Gminy:
Stanisław Krzeszowiec
Radni Rady Gminy Adamówka:
Czesław Bobko
Adam Brzyski
Zygmunt Brzyski
Zdzisław Ciurko
Antoni Dubel
Paweł Działo
Edward Kubaj
Artur Lisik
Krzysztof Luty
Adam Pawłowiec
Józef Popik
Krzysztof Szyszka

GMINA ADAMÓWKA

Nowy kościół w Adamówce

Pomnik ofiar strajku chłopskiego w 1937 r. 

10



MAJDAN SIENIAWSKI
- Kościół parafialny p. w. św. Mikołaja, wybudowany w latach 
1957-1960, 
- Kaplicę p. w. Miłosierdzia Bożego
- Pomnik ku czci ofiar strajku chłopskiego w 1937 r. w którym 
poległo 15 osób
- Miejscowość w 1972 r. została odznaczona Orderem Krzyża 
Grunwaldu III klasy za wybitne zasługi ludności  w okresie 
międzywojennym, a także za walkę z hitlerowskim najeźdźcą. 

CIEPLICE
- Kościół parafialny (dawna cerkiew grecko-
katolicka) p. w. Narodzenia Najświętszej 
Marii Panny, wzniesiony w 1904 r. Jest to 
skromna, murowana budowla na planie 
krzyża greckiego z kopułą na wysokim, 
wielobocznym tamburze z półkolistymi 
oknami
- Resztki parku podworskiego z XVII w. ze 
stawami.

Rzeka Złota

Sosna parasol - pomnik przyrody

Storczyk

Bogactwo grzybów

Gospodarstwo agroturystyczne

Gniazdo bociana białego
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G mina poło-
żona jest na 
Pogórzu Rze-

szowskim w dolinie 
rzeki Markówka, na 
południowy  zachód 
od Przeworska. Jest 
jedną z najmniejszych 
gmin województwa. 
W jej skład wchodzi 
6 miejscowości: Bia-
łoboki, Dębów, Gać, 
Mikulice, Ostrów 
i Wolica. Środowisko 
przyrodnicze gminy 
charakteryzuje kraj-
obraz rolniczy, pagór-
kowaty, na którym nie występują lasy.
Gmina szczyci się szerokim dorobkiem kulturalnym o tradycjach ludowych, które kultywuje 
Zespół Pieśni i tańca „Gacoki”, odznaczony w 1998 r. przez Ministra Kultury nagrodą im. 
Oskara Kolberga.

GAĆ

Najciekawszym obiektem we wsi Gać jest budynek Uniwersytetu Ludowego wznie-
siony w latach 1935 - 1936 w stylu zakopiańskim według projektu Jana Koszyca - Witkie-
wicza. Jego założycielem i kierownikiem był wybitny działacz chłopski inż. Ignacy Solarz 
zamordowany w czasie II wojny światowej przez gestapo. Budynek powstał ze składek 
społecznych, przy ogromnym zaangażowaniu mieszkańców Gaci i okolicznych wsi. 
W 1967 r. Utworzono w Gaci Izbę Pamiątek, która zawiera historyczne zbiory związane 
z działaniami Uniwersytetu oraz etnograficzne m.in. stare narzędzia, sprzęty i stroje.

Wieś znana jest również dzięki stanowisku archeologicznemu. W 1909 r. odkryto 
w Gaci cmentarzysko ciałopalne. Ogółem rozkopano ok. 180 grobów popielnicowych bogato 
wyposażonych w naczynia, broń, ozdoby i narzędzia. Odkrycie to potwierdza istnienie od II 
w. n.e. „kultury przeworskiej”, dominującej na rozległych terenach Podkarpacia.
Warto również odwiedzić:
- w Mikulicach XIX-wieczny park krajobrazowy z ruinami murowanego dworu rodu Tur-
nau, wybudowany w II połowie XIX w.
- we wsi Białoboki szczątki obronnego zamku Korniaktów, resztki piwnic i murów rezy-
dencji, wybudowanego w 1601 r. przez Konstantego Korniakta.

GMINA GAĆ

Urząd Gminy w Gaci
Gać 275
٣٧-207 Gać
 ١٦ / tel.  ٨٤+641-14-29
 ١٦ / fax. ٨٤+641-14-29
strona internetowa: www.gac.pl
e-mail: ug_gac@onet.pl   
Powierzchnia: 3595 ha
Liczba ludności: 4578 mieszkańców
Wójt Gminy: Grażyna Pieniążek
Przewodniczący Rady Gminy:
Lesław Stańko
Wiceprzewodniczący:
Eugeniusz Bawor
Wiceprzewodniczący:
Mieczysław Homik
Radni Gminy:
Bogdan Bącal
Krzysztof Dyrkacz
Franciszek Kiełb
Marek Kojder
Edward Kowalik
Łukasz Kud 
Marian Majcher
Emil Pacuła
Danuta Pieniążek
Józef Reizer
Zbigniew Sas
Zbigniew Tonia

Uniwersytet Ludowy w Gaci

Kościół w Ostrowie z lotu ptaka

Budynek Uniwersytetu Ludowego w GaciPanorama Dębowa
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G mina Jawor-
n ik  Po l sk i  
leży w środ-

kowo - wschodniej czę-
ści województwa pod-
karpackiego i połud-
niowo- zachodniej czę-
ści powiatu przewors-
kiego. Administracyj-
nie gmina podzielona 
jest na 8 sołectw: Ja-
wornik Polski, Jawor-
nik Przedmieście, Ha-
dle Szklarskie, Hadle 
Kańczuckie, Wida-
czów, Hucisko Jawor-
nickie, Zagórze, Ma-
nasterz.

Walory przyrodnicze gminy Jawornik Polski to zwłaszcza ukształtowanie terenu, 
duże obszary lasów, czyste, nieskazitelne środowisko, piękne panoramy, które sprzyjają roz-
wojowi turystyki. Pogórza i ciekawe zabytki stanowią podstawę do rozwoju agroturystyki. 
Większy obszar gminy położony jest na stokach wzgórz i w wąskich dolinach, co dodaje jej 

malowniczego uroku.
JAWORNIK 

POLSKI
Od czerwca 1996 r. 
gmina należy do Zwią-
zku Turystycznych 
Gmin Pogórza Dy-
nowskiego. Atutem 
gminy są występujące 
wody siarczano - chlo-
rowo - jodowe, które 
mają znakomite właś-
ciwości lecznicze. 
Przez teren gminy prze-
biega trasa kolejki 
wąskotorowej Prze-
worsk - Dynów sta-

nowiąca obecnie atrakcję turystyczną, jak również przebiega niebieski szlak turystyczny 
Dynów - Paskówka - Jawornik Polski - Biała k. Rzeszowa. Szlak prowadzi przez północną 

GMINA 
JAWORNIK POLSKI

Urząd Gminy w Jaworniku Polskim
37-232 Jawornik Polski
tel. (016) 651-40-14
fax. (016) 651-40-55 
strona internetowa: 
www.jawornikpolski.itl.pl
e-mail: sekretariat@jawornikpolski.itl.pl

2Powierzchnia: 63 km
Liczba ludności: 4682 mieszkańców
Wójt Gminy: Stanisław Petynia
Przewodniczący Rady Gminy: 
Marek Makarski
Wiceprzewodniczący:
Tomasz Jamrozik
Wiceprzewodniczący:
Andrzej Pieniążek  
Radni Gminy:
Tadeusz Bury 
Karol Chohura 
Adam Dubas 
Czesław Gomułka 
Marek Gomółka 
Joanna Jurkiewicz 
Bogusław Kądziołka 
Bolesław Koba 
Tadeusz Pieniądz 
Tomasz Szmulik 
Bogusław Żaczek 
Marek Żelisko

Budynek Urzędu Gminy w Jaworniku Polskim

Kościół Parafialny w Manasterzu

Drewniany Dwór Modrzewiowy w Hadlach Szklarskich

Jawornicka Izba Regionalna
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część Pogórza Dynowskiego. 
Długość trasy 38 km, czas przej-
ścia 12 godzin.

26 kwietnia 2004 r. została 
otworzona Jawornicka Izba 
Regionalna, w zabytkowym 
budynku Ośrodka Zdrowia 
z początku XX wieku. Zgroma-
dzone tam eksponaty obrazują 
życie dawnej wsi jawornickiej 
oraz jej kulturę i sztukę. W Ja-
wornickiej Izbie Regionalnej 
znajdują się narzędzia z wystroju 
dawnej izby, kuchni oraz komory.

HADLE SZKLARSKIE

Zespół pałacowo - parkowy - piętrowy, 
murowany budynek o urozmaiconej sylwetce 
poprzedza szeroki taras łączący dom z ogrodem, 
a w nim malowniczo położony park w typie kraj-
obrazowym ze stawem. Domek wzniesiono na 
przełomie XIX/XX w. dla Łastawieckich. 
Obecnie mieści się w nim ośrodek szkoleniowo-  
wypoczynkowy, zarządzany przez Niezależny 
Samodzielny Związek Policjantów. W skład 
zespołu wchodzą ponadto murowane budynki 
stajni, oranżerii i kuźni pochodzące z przełomu 
XIX i XX w.
Dwór nazwany Domem Modrzewiowym, sta-
nowi bazę noclegową dla przejeżdżających tutaj 
turystów. Na terenie dworu organizowane są 
szkolenia i obozy dla dzieci i młodzieży.

Dwór w Hadlach Szklarskich - widok z tyłu

Eksponaty w Jawornickiej Izbie Regionalnej

Dwór w Hadlach Szklarskich - widok z przodu
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N a południowy - zachód, 12 km od Przeworska leży poprzecinane dolinami rzeki 
Mleczki miasto Kańczuga, noszące wszelkie znamiona typowego miasteczka 
galicyjskiego. Kańczuga istniała już w XIV w. Pierwsza wzmianka dato-

wana jest na 1340 r., kiedy to miejscowość była własnością Ottona z Piliczy. Prawa miejskie 
nadał Kańczudze król Władysław Jagiełło ok. 1400 r.

Gmina Kańczuga jest najbardziej rozbudowaną gminą powiatu przeworskiego. Administ-
racyjnie obejmująca swoim obszarem 14 sołectw: Żuklin, Łopuszka Mała, Łopuszka Wiel-
ka, Krzeczowice, Siedleczka, Niżatyce, Pantalowice, Rączyna, Wola Rzepińska, Lipnik, 
Chodakówka, Sietesz, Medynia Kańczucka, Bóbrka Kańczucka. Największymi zabytkami 
miasta i gminy jest:

KAŃCZUGA
- W środkowej części miasteczka wznosi się zabytkowy Kościół p.w. św. Michała Archa-
nioła z XVII w. Zaliczany do najpiękniejszych kościołów późnego renesansu w Polsce. 
Wystrój świątyni jest bardzo oryginalny, łączący w sobie trzy style gotycki, renesansowy 
i barokowy. Unikalną wartość stanowią: trójboczna absyda, prezbiterium, drewniane ławki 
pokryte płaskorzeźbami.
- Odnowiona i gruntownie wyremontowana cerkiew greckokatolicka Opieki NMP 
z XVIII w. wraz ze znajdującą się obok niej dzwonnicą.

MIASTO I GMINA 
KAŃCZUGA

Miasto i Gmina Kańczuga
ul. Marii Konopnickiej 2
37-220 Kańczuga
tel: (016) 642-31-42
fax. (016) 642-66-30
strona internetowa: www.kanczuga.pl
e-mail: sekretariat@kanczuga.pl

2Powierzchnia: 105 km
Liczba ludności: 12 572 mieszkańców
Burmistrz Miasta i Gminy 
Kańczuga:
Jacek Sołek
Przewodniczący Rady Miejskiej:
Emil Drąg 
Wiceprzewodniczący:
Józef Bochnak 
Wiceprzewodnicząca:
Halina Rączka 
Radni:
Janusz Broda
Antoni Cieśliński
Bożena Duniec
Wiesław Dutka
Sławomir Dziuk
Zenon Jadwisieńczak
Adam Kądziołka
Alicja Kozłowska
Janusz Liszka
Sabina Pilek
Sławomir Stryczek
Bolesław Zięba 

Łopuszka Mała - Park krajobrazowy z widokiem na staw

Pomnik w “HOŁDZIE PATRIOTOM ZIEMI KAŃCZUCKIEJ“

Zabytkowy Kościół Parafialny w Kańczudze
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- W rynku mieszkańcy wybudowali pomnik 
Grunwaldu. Zniszczony w czasie wojny 
przez Niemców, w roku 1984 został odbu-
dowany i stanowi dziś atrakcję turystyczną 
i historyczną.

KRZECZOWICE
- Najbardziej charakterystycznym zabytkiem 
we wsi Krzeczowice jest drewniana cerkiew 
greckokatolicka p.w. św. Mikołaja powstała 
ok. połowy XVIII w. Przemianowana póź-
niej na kościół św. Andrzeja Boboli. Cerkiew 
jest usytuowana w centrum wsi, na niewiel-
kim wzniesieniu. Wewnątrz zachowało się 
wyposażenie z II połowy XVII w. - ołtarz 
główny i dwa ołtarze boczne.

LIPNIK
- Wieś szczyci się Zespołem Dworskim (obecnie własnością Fun-
dacji Pomocy Młodzieży im. Jana Pawła II „Wzrastanie”), z dwo-
rem murowanym z pocz. XX w. Istotną częścią zespołu jest XX-
wieczny park ze stawem i alejami oraz starodrzewie. Rosną tu cyp-
ryśniki, jałowce, jaśminowce i żywotniki 
- W Lipniku znajduje się Rezerwat Przyrody „Husówka” powsta-
ły w 1995 r., obejmujący cenny starodrzew modrzewia euro-
pejskiego, w którym występuje jedyne w Polsce naturalne siedlisko 
kłokoczki południowej.

ŁOPUSZKA MAŁA
- Zespół Dworski Pogonowskich - obiekt z końca XIX w., zwany 
„Siterówką”, jest jedynym z najbardziej malowniczych dworów 
w regionie. Łopuszański dwór otoczony jest stawem po środku, 
którego znajduje się piękna kapliczka  Wotum Dziękczynienia 
Wielkiego Jubileuszu Roku 2000 poświęcona przez metropolitę 
przemyskiego ks. abpa Józefa Michalika. Walory krajobrazowe 

Panorama okolic Miasta i Gminy Kańczuga 

Chrystus Frasobliwy przy Kościele w Krzeczowicach

Folklor i tradycja - Dożynki Miejsko - Gminne

Odnowiony Zespół Pałacowy w Lipniku

16



podkreśla znajdujący się tam malowniczy park z dębami szypuł-
kowatymi i lipami szerokolistnymi.
- Wybudowany akwen wodny zajmujący około 12 ha w tym 8 ha 
lustra wody o średniej głębokości 1,60 m stanowi miejsce wypo-
czynku dla mieszkańców i turystów 

ŻUKLIN
- Zespół Pałacowy Kellermanów z II poł. XIX w. zachowany 

w niezmienionej formie do dnia dzisiejszego. Wcześniej budynek 
pełnił funkcje oświatowe, obecnie jest własnością prywatną.
Teren wokół pałacu porasta wspaniały park, w którym znajduje 
się kordegarda z II poł. XIX w. I spichlerz murowany z XVIII w.
Na terenach Kańczugi warto również zobaczyć:
- pozostałości dworu i parku w Sieteszy
- pozostałości dworu i parku w Krzeczowicach
- pozostałości dworu i parku w Łopuszce Wielkiej .

Zespół Pałacowo - Parkowy w Łopuszcze Małej
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G mina Przeworsk położona jest w zachodniej części woj. podkarpackiego. W skład 
gminy wchodzi 11 malowniczo położonych miejscowości: Chałupki - Gorliczyna Sze-
wnia, Gorliczyna, Grzęska, Gwizdaj, Mirocin, Nowosielce, Rozbórz, Studzian, 

Świętoniowa, Ujezna, Urzejowice.
Gmina jest obszarem atrakcyjnym nie tylko ze względu na walory krajobrazowe 
i przyrodnicze, ale także na zabytki przeszłości.

URZEJOWICE
- Kościół św. Mikołaja z 1701 r., 
- Pomnik Hallerczyka, którego budowę ukoń-
czono w 1939 r., jego autorem był Józef Goł-
dasz, mieszkaniec wsi. Na pomniku widnieje 
tablica z 39 nazwiskami żołnierzy walczą-
cych w I wojnie światowej.
- Urzejowice mogą również poszczycić się 
posiadaniem przepięknego Zespołu Pałacowo 
-  Parkowego z XIX w. Wybudowany został 
w 1889 r. przez Genowefę i Hermana Tur-
nau. W skład zespołu wchodzą: pałac, park, 
staw, oficyna, spichlerz, czworak, oraz 
kapliczki charakterystyczne dla krajobrazu 
Urzejowic. Zabytkowy obiekt przez prawie 

pół wieku służył jako pla-
cówka oświatowa.

NOWOSIELCE
- Najcenniejszym zabyt-
kiem Nowosielec jest 
drewniany kościół p.w. 
św. Marii Magdaleny         
z XVI w. Parafia została 
wybudowana przez Kata-
rzynę, wdowę po Fran-
konie, która przezna-
czyła na budowę kościoła 

wzgórze otoczone z trzech stron wodą. Oprócz funkcji religijnych spełniał również rolę 
twierdzy obronnej przed Tatarami. Chłopi nowosieleccy pod dowództwem wójta Michała 
Pyrza odparli atak Tatarów (1624 r.). 

GMINA PRZEWORSK

Gmina Przeworsk
ul. Bernardyńska 1a
37 - 200 Przeworsk
tel. (016) 648-73-97
fax. (016) 648-98-89 wew. 240
strona internetowa: 
http://www.przeworsk.net.pl
e-mail: sekretariat@przeworsk.net.pl
Powierzchnia: 9097 ha
Liczba ludności: 14 567 mieszkańców
Wójt Gminy: Edward Pączka
Z-ca Wójta: Wawrzyniec Wojtas
Przewodniczący Rady Gminy:
Mieczysław Bocheński
Wiceprzewodniczący:
Jan Wilk
Radni Gminy:
Barbara Chudzik 
Tadeusz Drabik 
Bogdan Duchań 
Kazimierz Kisiel 
Leszek Lasek 
Stanisław Machniak 
Jadwiga Orzechowska 
Piotr Pączka 
Stanisław Pieniążek 
Andrzej Ruchała 
Stanisław Superson 
Eugeniusz Wojtas 
Antoni Żyła

Zespół Pałacowo - Parkowy w Urzejowicach

Kopiec Michała Pyrza w Nowosielcach

„Hallerczyk” - pomnik w Urzejowicach

Staw w Urzejowicach

Zespół Pałacowo - Parkowy
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Widok na kościół i kopiec w Nowosielcach

Zabytkowy - XVI wieczny - kościół w Nowosielcach

Kościół parafialny w Gorliczynie
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W
 odległości 16 km od Przeworska leży miasto i gmina Sieniawa. W jej skład 
wchodzi 9 miejscowości: Sieniawa, Czerce, Czerwona Wola, Dobra, Dybków, 
Leżachów, Paluchy, Pigany, Rudka i Wylewa.

Prawa miejskie Sieniawa otrzymała z inicjatywy Mikołaja Hieronima Sieniawskiego 
w 1676 r. Odtąd jej losy i rozwój mocno związane były z dwoma wielkimi rodami, na stałe 
wpisanymi w dzieje Polski - rodem Sieniawskich i Czartoryskich. Jest ona miejscowością tu-
rystyczną dzięki walorom historycznym, położeniu obok najpiękniejszych powiatowych la-
sów, do których można wybrać się na grzyby, polowania, wycieczki. Do najważniejszych 

obiektów zabytkowych należą: 
SIENIAWA

- Zespół Pałacowo - Parkowy  
(dawna rezydencja rodziny 
Czartoryskich). Pałac barokowy 
wzniesiony został przez Sie-
niawskich w 2. poł. XVIII w. 
Był wielokrotnie przebudowy-
wany w latach 1727 - 1740 wg. 
planów włoskiego architekta 

Jana Spazzio, 
rozbudowywany 
w 1763 r. przez 
arch. Joachima 
Hempla i  po-
nownie w latach 
1 8 7 9  -  1 8 9 2  
przez Bolesława 
Podczaszyńskie-
go. Zniszczony 
w czasie I wojny. 
Ksiądz Adam 
Ludwik Czarto-
ryski przezna-
czył pomieszczenia pałacowe na austriacki szpital polowy dla chorych żołnierzy. Do roku 
1941 mieściła się tutaj radziecka placówka graniczna. W latach 1984 - 1986 pałac został 
odbudowany. Dzisiejszy wygląd pałacowych wnętrz oraz parku uzyskano w trakcie 
trwającej w latach 1998 - 2002 renowacji. 

MIASTO I GMINA 
SIENIAWA

Miasto i Gmina Sieniawa
ul. Rynek 1
37 - 530 Sieniawa
tel. (016) 622-73-01
fax. (016) 622-73-01
strona internetowa: www.sieniawa.pl
e-mail: urzad@sieniawa.pl
Powierzchnia: 1271 ha
Liczba ludności: 6904 mieszkańców
Burmistrz Miasta i Gminy Sieniawa:
Adam Woś
Zastępca Burmistrza:
Janusz Świt
Przewodnicząca Rady Miejskiej: 
Danuta Król
Wiceprzewodnicząca:
Lidia Mróz
Wiceprzewodniczący:
Jerzy Kudłak 
Radni: 
Stanisław Bachórz 
Bronisława Bajor 
Marian Ceglak 
Krzysztof Chamik 
Marian Ciurko 
Andrzej Czyż 
Grzegorz Krzyżak 
Ryszard Luty 
Jan Nabrzeski 
Edward Ochab 
Adam Strug 
Suszyło Wincenty

Pałac Czartoryskich w Sieniawie z XVIII w.

Pałacyk letni w Sieniawie

Sala konferencyjna w Pałacu w Sieniawie

Cerkiew parafii grecko - katolickiej w Dobrej

Pokój hotelowy w Pałacu w Sieniawie
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Zabytkowy kompleks był ważnym ośrodkiem życia kulturalnego 
i intelektualnego. Bywali w nim m.in. Tadeusz Kościuszko w 1775 
r. i 1793 r., Julian Kossak, Julian Ursyn Niemcewicz, a także car 
Rosji Aleksander I w 1812 r. Obecnie jest ekskluzywnym hotelem,  
miejscem spotkań, konferencji i wypoczynku. 
W skład zespołu wchodzą: pałac letni (drewniany) z XIX w; 
pawilon ogrodowy z XVIII w; kordegarda biała i czerwona 
z XVIII w; oficyna dworska z XVII w; pawilon myśliwski;  
ogrodzenie z bramą wjazdową i kamiennym mostem z II połowy 
XVII w. 
- Dawna magnacka rezydencja otoczona jest rozległym parkiem 
(19 ha) z kilkunastoma dębami zasadzonymi przez Tadeusza Koś-
ciuszkę, zaprojektowanym przez Jana Spazzio.
- Wjeżdżając do miasta od strony zachodniej zobaczyć można 
barokowy kościół  dawniej oo. Dominikanów, wznoszony od 1719 
r. do 1751 r., a obok niego dawny klasztor z 1754 r., zamieniony na 
plebanię. W podziemiach kościoła mieści się unikalna krypta 
książąt Czartoryskich z 22 trumnami przodków tego rodu, m.in. 
słynnej Izabeli z Flemingów Czartoryskiej .
- Ratusz, obszerny czworoboczny piętrowy budynek powstały 
w XVII - XVIII w., zniszczony podczas ostatniej wojny, odbu-
dowany w 1898 r., obecnie siedziba Urzędu Miasta i Gminy.
- Dom z apteką (ul. Poniatowskiego) z 1880 r., opodal którego roś-
nie okazała limba -pomnik przyrody, posadzony pod koniec XIXw.
- Cmentarz Żydowski z licznymi ocalałymi macewami nagrobnymi 
(700 nagrobków, najstarszy z 1686 r.); na cmentarzu pochowany 
jest zmarły w 1898 r. cadyk Ezechiel. Na wielu nagrobkach można 

podziwiać piękne 
zdobienia z ins-
krypcjami w ję-
zyku hebrajskim.

RUDKA
- Jedna z najstar-

szych w regionie drewniana cerkiew greckokatolicka p.w. Zaś-
nięcia N.M.P. z 1693 r., wielokrotnie remontowana. W 1924 r. 
przestała pełnić funkcje kultowe.
- Kościół parafialny (dawna cerkiew greckokatolicka), wzniesiony 
1921 r. Obok cerkwi stoją dwa potężne dęby szypułkowe  pomniki 
przyrody (jeden z nich, posiada pień o obwodzie 8.70 m i wysokość 
ok. 25 m.).

LEŻACHÓW
- Kościół p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa (dawna drew-
niana cerkiew greckokatolicka p.w. św. Mikołaja), wzniesiony 
w połowie XVIII w., Odrestaurowany w 1970 r. oraz dawna ple-
bania greckokatolicka z przełomu XIX/XX w. 

DOBRA
- Kościół (dawna cerkiew greckokatolicka) murowany, wzniesiony 
w 1880 r., obok znajduje się murowana dzwonnica z 1990 r. 
- W lasach, niespełna 3 km na wschód od wsi (koło leśniczówki 
Witoldówka) znajduje się rezerwat przyrody „Lupa” ustanowiony 
w 1953 r.

Kościół pw. NMP w Sieniawie

Dzwony przy kościele

Oficyna w Zespole Pałacowo - Parkowym w Sieniawie
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G mina Tryńcza 
oddalona jest 14 
km od Prze-

worska. Położona jest
w północno - zachodniej 
części powiatu prze-
worskiego, w widłach 
trzech rzek: Sanu, Wis-
łoka i Mleczki. W skład 
gminy wchodzi 9 wsi: 
Tryńcza, Gniewczyna 
Łańcucka, Gniewczyna 
Tyniecka, Głogowiec, 
Gorzyce, Jagiełła, Ubie-

szyn, Wólka Małkowa i Wólka 
Ogryzkowa.
Charakterystyczną cechą kraj-
obrazu gminy a zarazem atrak-
cją turystyczną są tereny nad-
brzeżne i szerokie koryta Wis-
łoka i Sanu. Ciekawostką są 
piaszczyste wydmy występujące 
w okolicy Jagiełły, Gorzyc, 
Wólki Ogryzkowej, porośnięte 
lasami sosnowymi i dębami. Gmi-
na Tryńcza to obszar atrakcyjny 
nie tylko ze względu na walory 

krajobrazowe i przy-
rodnicze, ale także na 
zabytki przeszłości.

TRYŃCZA
- Zespół kościelny, na 
który składają się: Koś-
ciół p.w. św. Kazi-
mierza wybudowany 
w latach 1909 - 1910 
o charakterze neogotyc-
kim, ozdobiony współ-
czesną polichromią ar-
tysty Bolesława Szpe-
chta z Krakowa;
- Dzwonnica z po-
czątku XIX w.

GMINA TRYŃCZA

Urząd Gminy w Tryńczy
37-204 Tryńcza 127
tel. (016) 642 12 21
fax. (016) 642 12 21 wew. 43
strona internetowa: www.tryncza.itl.pl
e-mail: ug.tryncza@data.pl
Powierzchnia gminy:  7056 ha.
Liczba ludności: 8232 mieszkańców
Wójt Gminy: Ryszard Jędruch
Z-ca Wójta: Zofia Nowak
Przewodniczący Rady Gminy:
Stanisław Konieczny 
Wiceprzewodniczący:
Leszek Flak 
Radni Gminy:
Ryszard Cebula 
Helena Duża 
Zbigniew Gurak 
Teofil Jakubiec 
Stanisław Kogut 
Janusz Kornafel 
Marta Kornafel 
Tadeusz Korpeta 
Stanisław Kosturek 
Władysław Mazur 
Edward Niemiec 
Janusz Niżnik 
Antoni Rzeczyca 

Urząd Gminy w Tryńczy

Kopiec ku czci Króla Władysława Jagiełły

Pomnik gen. A. Chruściela przy ZS w Gniewczynie

WDK i OSP w Gorzycach

ZS w Gniewczynie Łańcuckiej

Turki z Tryńczy podczas parady 
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- Pozostałości zespołu dworsko-parkowego, którego niegdyś cen-
tralnym punktem był drewniany rozłożysty dwór z gankiem, 
w latach 50 całkowicie przebudowany. Zachowany jest stary 
XVII-wieczny spichlerz dworski;
- Dworzec kolejowy z początku XX w. o typowej, charak-
terystycznej dla małych stacji parterowej bryle z drewnianym 
wgłębionym portykiem (obecnie Wólka Małkowa);
- Zespół mostu kolejowego na Wisłoku  most z 1900 r. oraz budynek 
strażnicy na przyczółku mostowym z około 1904 r. 

Warto również zobaczyć:
- Kościół w Gniewczynie p.w. św. Mateusza z 1901-1909 r. 
o cechach neogotyckich;
- Zespół SS Franciszkanek w Gorzycach z XIX/XX w.;
- Liczne przydrożne zabytkowe kapliczki i pomniki na terenie całej 
gminy;
- Kopiec usypany w 1910 r. na cześć króla Władysława Jagiełły, 
który ponoć często tu przybywał wracając z polowań w Puszczy 
Sandomierskiej;
- Cmentarze wojenne na terenie całej gminy.

Zbiorniki wodne w Białobrzeżkach

Tryńcza z lotu ptaka
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P ośród, lasów, wzgórz i łąk, na terenie dawniej królującej Puszczy Karpackiej, 10 
km na południowy  wschód od Przeworska, nad rzeką Mleczką leży Gmina Zarzec-
ze. W skład gminy wchodzi 9 miejscowości wiejskich: Kisielów, Łapajówka, 

Maćków-ka, Płenatycze, Rożniatów, Siennów, Zalesie, Zarzecze i Żurawiczki.
Teren Gminy Zarzecze należy do ciekawych atrakcyjnych zakątków południowo - wschod-

niej Polski. Ma ona 
bogatą i ciekawą his-
torię - znajdują się tu 
zabytki kultury oraz 
cenne  osobl iwośc i  
świata  roś l innego  
i zwierzęcego. Świet-
nie nadaje się więc do 
celów rekreacyjnych 
i wypoczynkowych, 
a warunki naturalne 
dają możliwość orga-
nizowania popular-
nych form wypoczynku 
turystyki rowerowej 
i pieszej.

Zespół Parkowo - Pałacowy w Zarzeczu 

Wnętrze Pałacu

Zespół Parkowo - Pałacowy w Zarzeczu jesienią

GMINA ZARZECZE

Gmina Zarzecze
37-205 Zarzecze
tel. (016) 640-15-29
fax. (016) 640-15-29
strona internetowa: www.zarzecze.itl.pl
e-mail: ugzarzecze@post.pl
Powierzchnia gminy:  4924 ha
Liczba ludności: 7164 mieszkańców
Wójt Gminy: Wiesław Kubicki
Z-ca Wójta: Jan Telega
Przewodniczący Rady Gminy:
Izydor Pieniążek 
Wiceprzewodnicząca:
Małgorzata Górska
Radni Gminy:
Katarzyna Balawender 
Roman Boratyn 
Stanisław Boratyn 
Adam Buczek 
Marian Chrobak 
Kazimierz Drapała 
Anna Jamroży 
Tadeusz Karkut 
Robert Machaj 
Marek Pieniążek 
Tadeusz Płocica 
Józef Skałuba 
Zygmunt Superson 

Ostatni mieszkańcy Pałacu w Zarzeczu 

Kościół w Zarzeczu 
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Na terenie gminy zlokalizowanych jest kilka interesujących 
zabytków. Do najważniejszych z nich należą:
- Zespól Pałacowo - Parkowy Dzieduszyckich. Pałac powstał 
w latach 1817 - 1819. Pomysłodawcą architektury pałacu i całe-
go założenia była Magdalena z hr. Dzieduszyckich Morska. Do 
jego realizacji zatrudniła Chrystiana Piotra Aignera (architekta) 
i Fryderyka Baumana. Elementem wyróżniającym pałac spośród 
klasycznych budowli powstających w XIX w. jest narożna 
rotunda, wzorowana na znanej świątyni Sybili Kumańskiej 
w Puławach, przybrana rzędem doryckich kolumn. W okresie swo-
jej świetności pałac posiadał bogato urządzone wnętrza, przy 
czym każdy pokój pałacu urządzony był w odrębnym, indywidu-
alnie dobranym stylu. Dzięki hrabinie Zarzecze stanowiło wraz 
z Łańcutem i Przeworskiem ośrodek życia towarzyskiego i kul-
turalnego w całym regionie. W sąsiedztwie pałacu wzniesiono 

też oranżerię i oficynę dworską. Obecnie w salach pałacu urzą-
dzone jest Muzeum Dzieduszyckich herbu Sas.
- Walory rezydencji podnosi rozległy park romantyczny 
o powierzchni 7,5 ha z malow-niczym stawem z wyspą oraz cen-

nymi okazami sędziwych dębów 
(najstarsze z nich mają ponad 
500 lat) i platanów. Park 
romantyczny w Zarzeczu jest jed-
nym z najstarszych na terenie 
Powiatu Przeworskiego.
- W sąsiedztwie parku wznosi 
się kościół parafialny p.w. Mi-
chała Archanioła z 1880 - 1895 
r., zaprojektowany przez Julia-
na Zachariewicza, obok dzwon-
nica z tego okresu.
- Oficyna i park w Siennowie,  
piękny krajobrazowy park 
z XVII w. usytuowany jest na 
wzniesieniu na terenie którego 
zachowała się cześć zabytkowe-
go zespołu pałacowo - dwors-
kiego z XVII w. i murowana ofi-
cyna dworska oraz ruiny murów 
obronnych.
- Kościół drewniany p.w. 
Wszystkich Świętych w Sien-
nowie zaliczany do najcie-
kawszych i jeden z najstarszych 
w regionie obiektów, wzniesiony 
w 1676 r. przez Marię z Gorays-
kich Ożarowską. Według badań 

ufundował go Jan Sienko, kasztelan lwowski 
w 1390 r. Kościół jest niewielki, kryty gontem, 
z murowaną barokową zakrystią. We wnętrzu na 
uwagę zasługuje piękne barokowe wyposażenie.

Oficyna w Siennowie

Pomnik Jana Pawła II w Zarzeczu 

Kościół parafialny w Żurawiczkach

Kościół p.w. Wszystkich Świętych w Siennowie
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Kolejka wąskotorowa

N iezwykłą atrakcją turystyczną Powiatu jest kolejka 
wąskotorowa. Koncepcja budowy i eksploatacji  
powstała już w okresie cesarstwa austro - węgiers-

kiego. W 1902 roku otrzymano zgodę na budowę kolejki. W 1904 

roku oficjalnie oddano do użytku 46 - kilometrowy odcinek 
linii kolejowej. Na trasie tej kolejki wąskotorowej został 
wydrążony 602 - metrowy tunel. W 1945 roku kolejkę 
upaństwowiono i przekazano Dyrekcji Okręgu Krakows-
kiego PKP. Kolejka przewoziła pasażerów, buraki, ma-
teriały budowlane oraz węgiel. Jednak  rozwój komunikacji 
samochodowej wpłynął niekorzystnie na funkcjonowanie 
kolejki. Zdecydowanie zmniejszyły się przewozy i z powo-
dów finansowych zawieszono działalność kolejki, a 1 stycz-

nia 2002 r. przestała istnieć. Jednak dzięki staraniom Starostwa 
Powiatowego podjęto próbę uruchomienia “ciuchci”. Szansą na 
uratowanie tego zabytku techniki było wykorzystanie jej do celów 
turystycznych. 14 lipca 2002 roku uruchomiono pierwszy pociąg 
specjalny na zamówienie. Linia kolejki wyjeżdża z Przeworska, 
przejeżdża przez kolejne przystanki: Urzejowice, Kańczuga i Ło-

puszka Wielka. Następnie kolejka wjeż-
dża na teren gminy Jawornik Polski. 
Pierwszy Przystanek jest w Manas-
terzu, tu możemy zobaczyć ciekawy 
murowany budynek stacyjny z 1887 r. 

Jadąc dalej przez Zagórze i Hadle Szklarskie 
możemy podziwiać drewniane budynki 
stacyjne z 1904r. Kolejna stacja jest w Ja-
worniku Polskim; tu stał dworzec murowany 
z 1887 roku. Stąd już niedaleko do 
najdłuższego w Europie tunelu kolejki 
wąskotorowej, łączącego Jawornik Polski ze 
Szklarami. W 1991 r. kolejka została wpisana 
do rejestru zabytków województwa prze-
myskiego.  
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Powiatowe Święto Chleba 2007 - 2010

I  Powiatowe Święto Chleba odbyło się 16 września 2007 r.  
Wszelkiego rodzaju chleby, bułki, drożdżówki, rogale i inne 
oryginalne wypieki przygotowane przez piekarnie: „Bonus” 

z Kańczugi, „Bamal” z Przeworska i Piekarnię z Rozborza oraz 25 
Kół Gospodyń Wiejskich z terenu powiatu, spróbować można było 
w niedzielne popołudnie w przeworskim zajeździe. Każdy mógł nie 
tylko podziwiać piekarskie 
arcydzieła ale także ich skosz-
tować. Impreza cieszyła się du-
żą popularnością wśród miesz-
kańców powiatu, czego wyra-
zem był tłum ludzi uczest-
niczący w Powiatowym Święcie 
Chleba.

 IV edycja Powiato-
wego Święta Chleba odbyła się 
w niedzielę, 1 sierpnia 2010 r. na 
terenie Parku przy Muzeum 
w Przeworsku - Zespole Pała-
cowo - Parkowym.  Organizato-
rem imprezy było Starostwo 

Powiatowe w Przeworsku wraz z Kołami 
Gospodyń Wiejskich z terenu powiatu 
przeworskiego. 

            Dla tych, którym uciechy kulinarne 
nie wystarczały, lokalne zespoły śpiewacze 
i kabarety zapewniły rozrywkę kulturalną, 
prezentując przygotowane okolicznościowe 
pieśni i skecze, często przerywane humorem 
przez prowadzącego imprezę Jana Wilka. 
Jako gwiazda wieczoru wystąpił zespół 
„Maxel”. Impreza zakończyła się zabawą 
taneczną, podczas której uczestników 
zabawiał Zespół „Alltone”.
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Informator Powiatowy

Oświata
Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych 

im. Króla Władysława Jagiełły w Przeworsku
ul. Szkolna 6

37-200 Przeworsk
tel. (016) 648 79 69, fax. 6487129
Dyrektor - Krystyna Ścisłowicz 

Zespół Szkół Zawodowych 
im. Króla Jana III Sobieskiego w Przeworsku

ul. Krasickiego 9
37-200 Przeworsk

tel. (016) 648 75 74, fax. 6487406
p.o. Dyrektora - Stanisław Mrugała 

Zespół Szkół w Kańczudze
ul. Konopnickiej 6
37-220 Kańczuga

tel./fax (016) 642 38 30
Dyrektor - Dorota Konieczna 

Zespół Szkół w Sieniawie
ul. Rynek 4

37-530 Sieniawa
tel. (016) 622 70 48

Dyrektor - Albina Biedroń

Zespół Szkół Rolniczych im. Wincentego Witosa w Zarzeczu
37-205 Zarzecze

tel. (016) 640 15 82
fax. 640 12 17

Dyrektor - Bogusław Bąk 

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Przeworsku
ul. Słowackiego 17
37-200 Przeworsk
tel. (016) 648 82 50

Dyrektor - Katarzyna Bocheńska - Wojtas 
  

Jednostki powiatowe
Powiatowy Zarząd Dróg w Przeworsku

ul. Słowackiego 17
37-200 Przeworsk
tel. (016) 648 97 24

fax. 6489537
Dyrektor - Tomasz Lenar 

Powiatowy Ośrodek Dokumentacji
Geodezyjnej i Kartograficznej w Przeworsku

ul. Jagiellońska 10
37-200 Przeworsk
tel. (016) 648 80 41

Kierownik - Marek Markiewicz 

Powiatowy Urząd Pracy w Przeworsku
ul. Jagiellońska 10
37-200 Przeworsk
tel. (016) 648 84 28

fax. 648 83 76
Dyrektor - Adam Zabłocki 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Przeworsku
ul. Krakowska 11
37-200 Przeworsk

tel./fax. (016) 649 09 10
Dyrektor - Ewa Rybczak 

Muzeum w Przeworsku Zespół Pałacowo-Parkowy
ul. Park 2

37-200 Przeworsk
tel. (016) 648 71 45, fax. 648 86 42

Dyrektor - Bożena Figiela 

Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna   
ul. Rynek 1

37-200 Przeworsk 
tel./fax: (016) 648 79 01

Dyrektor - Ryszard Trelka

Komenda Powiatowa Policji w Przeworsku
ul. Stepkiewicza 1
37-200 Przeworsk 
tel. (016) 641 23 99
fax. (016) 641 23 19

Komendant - Ryszard Kula
 

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej 
w Przeworsku

ul. Krasickiego  7
37-200 Przeworsk
tel. (016) 648 77 81
fax. (016) 649 01 70

Komendant - Janusz Flak
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1. Zajazd-Motel „Pastewnik”
ul. Łańcucka 2, 37-200 Przeworsk 

tel. (16) 649-23-00
e-mail: zajazdpastewnik@hot.pl

www.zajazd-pastewnik.pogodzinach.net
www.pastewnik.pl

 2. Mini Hotel „Galton”
ul. Rynek 28, 37-200 Przeworsk 

tel.(16) 648-24-04
http://www.kawado.go3.pl/

 
3. Hotel i restauracja „Leliwa”

ul. Lwowska 110, 37-200 Przeworsk 
tel.(16) 648-18-04

e-mail: hotel@hotelleliwa.pl
www.hotelleliwa.pl

 
4. Dom Ogrodnika

ul. Park 2, 37-200 Przeworsk
tel. (016) 648 73 51

kom: 609 003 332, 609 013 332

5. Szkolne Schronisko Młodzieżowe
PTSM przy Zespole Szkół Zawodowych

ul. Krasickiego 9, 37-200 Przeworsk 
tel.(16) 648-75-74

 
6. Zespół Pałacowo - Parkowy w Sieniawie

ul. Kościuszki 32 , 37-530 Sieniawa
tel. (016) 649 17 00
fax. (016) 649 17 10
www.sieniawa.net

7. Hotel i restauracja „Terapia”
ul. Kilińskiego 2

37-200 Przeworsk
e-mail: awmed1@interia.pl
http://awmed.eu/hotel.html

Rejestracja hotelowa znajduje się w Restauracji Terapia:
tel. (016) 648 26 26 lub kom. 0504454183 Rezerwacja również 

poprzez adres e-mail oraz fax. (016) 648 38 14 w.127

  

Noclegi

Baza gastronomiczna
1. Pub - Pizzeria "ROMA" 

ul. Słowackiego 12 
37-200 Przeworsk 

    
2. Restauracja „Ratuszowa” 

Rynek 1, 
37-200 Przeworsk 
tel.(016) 648-51-99 

3. Restauracja „Rico” 
Rynek 28, 

37-200 Przeworsk 
tel.(016) 648-96-46 

  
4. Pizzeria "Boston" 
ul. Misiągiewicza 1 
37-200 Przeworsk 

tel. (016) 648-36-58 
  

5. Pizzeria „Florenz” 
ul. Łańcucka 1a, 

37-200 Przeworsk 
tel.(016) 648-95-47   

6. Pizzeria „Magnat” 
ul. Lubomirskich 1b, 
37-200 Przeworsk 

 tel.(016) 732-56-34 

7. Pizzeria „Lawenda” 
ul. Szkolna 1, 

37-200 Przeworsk 
tel.(016) 648-68-20 

8. Kebab “BIRINICI”
ul. Krasickiego 26
37- 200 Przeworsk

tel. +48 16 732 54 21
  

9. Restauracja „Terapia” 
ul. Kilińskiego 2, 

37-200 Przeworsk 
  

10. Cukiernia „Bella” 
pl. Mickiewicza 5, 
37-200 Przeworsk 
tel.(016) 648-85-57
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11. Zajazd-Motel „Pastewnik” 
ul. Łańcucka 2, 

37-200 Przeworsk 
tel. (016) 649-23-00 

e-mail:  zajazdpastewnik@hot.pl
www.zajazd-pastewnik.pogodzinach.net 

www.pastewnik.pl 
 

12. Cukiernia „Millenium” 
pl. Mickiewicza 2, 
37-200 Przeworsk 
tel.(016) 648-99-88 

  
13. Restauracja „Leliwa” 

ul.. Lwowska 110, 
37-200 Przeworsk 
tel.(016) 648-18-04 

e-mail:  hotel@hotelleliwa.pl
Http://www.hotelleliwa.pl 

14. Restauracja „Galicja”
ul. Piłsudskiego 9, 
37-200 Przeworsk
tel. (016) 648 21 90

e-mail: rezerwacje@galicja.przeworsk.pl   

15. Restauracja w Pałacu w Sieniawie 
ul. Kościuszki 32 
37-530 Sieniawa 

tel. (016) 649 17 00  

16. Restauracja „Verona” 
ul. Rynek 2 

37-530 Sieniawa 
tel. (016) 622 83 15

  
17. „Pizza-Mini Bar" Iwona Trojnar 

ul. Węgierska 3 
37-220 Kańczuga 

tel. (016) 642 33 87 
   

18. Pizzeria „GROTA“
ul. Rynek 25 

37-220 Kańczuga 
tel. (016) 642 40 88 

  
19. Zajazd „Casablanca" 

Tryńcza 302 
37-204 Tryńcza 

tel. (016) 642 15 45 
  

20. ZAJAZD „Borowik-kofi” 
37-203 Gniewczyna 
tel. (016) 621 71 28 

0606 374 457, 
0604 289 978 

21. Zajazd "Ranczo"
Łopuszka Mała

tel. kom. 667 787 495
Http://www.pfg.pl/firmy/zajazd_ranczo/index.htm

Banki

Bank Pekao SA. I Oddział 
ul. Jagiellońska 12, 37-200 Przeworsk 

tel. (16) 6492700
fax. (16) 6487978         

  
Bank Pekao SA. I Oddział w Przeworsku

Punkt obsługi bankowej 
ul. Zielona 2, 37-220 Kańczuga 

tel. (16) 6492400         
  

Bank Spółdzielczy 
ul. Krakowska 11 , 37-200 Przeworsk 

tel. (16) 6487450         
  

Bank Spółdzielczy w Dynowie, Oddział Kańczuga 
ul. Konopnickiej 2, 36-065 Kańczuga 

tel.  (16) 6426550         
  

Bank Spółdzielczy w Dynowie. Oddział w Kańczudze. 
Punkt kasowy 

37-224 Pantalowice 
tel.  (16) 6423669         

  

Bank Spółdzielczy w Dynowie. Oddział w Kańczudze. 
Punkt kasowy 
37-206 Sietesz 

tel.  (16) 6426910  
  Bank Spółdzielczy w Jarosławiu. Filia w Zarzeczu

37-205 Zarzecze 4g
tel./fax.  (16) 6401119       

  
Bank Spółdzielczy w Jarosławiu. 

Oddział w Przeworsku, Filia w Tryńczy
37-204 Tryńcza 124

tel.  (16) 6421211         
             

Bank Spółdzielczy w Jarosławiu. Oddział Przeworsk 
ul. Marsz. Piłsudskiego 2 , 37-200 Przeworsk 

tel.  (16) 6483516         
  

Bank Spółdzielczy w Łańcucie. 
Oddział w Gaci
37-207 Gać 354

tel.  (16) 6411480         
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Bank Spółdzielczy w Przeworsku. 
Oddział w Jaworniku Polskim
37-232 Jawornik Polski 187

tel./fax.  (16) 6514006         
  

Bank Spółdzielczy w Przeworsku. 
Oddział w Zarzeczu
37-205 Zarzecze 192

tel./fax.  (16) 6401580

Bank Spółdzielczy w Rzeszowie. Filia w Adamówce
37-534 Adamówka 97

tel.  (16) 6227526        

Bank Spółdzielczy w Rzeszowie. I Oddział w Sieniawie 
ul. Jana Pawła II 1/1 , 35-025 Sieniawa 

tel.  (16) 6227917   

Bank Spółdzielczy. Oddział w Przeworsku
ul. Marsz. Piłsudskiego 1 , 37-200 Przeworsk 

tel.  (16) 6401487       
  

Getin Bank SA. Punkt obsługi klienta 
ul. Jagiellońska 6 , 37-200 Przeworsk 

tel.  (16) 6493570         
  

Kredyt Bank SA. Oddział w Przemyślu. Filia w Przeworsku
ul. Krasickiego 1 , 37-200 Przeworsk 

tel./fax.  (16) 6487517         
  

PKO Bank Polski SA. Oddział 1 
pl. Mickiewicza 8 , 37-200 Przeworsk 

tel.  (16) 6488175
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Powiat Przeworski
ul. Jagiellońska 10
37-200 Przeworsk

Publikacja powstała na podstawie materiałów dostarczonych 
przez gminy z terenu powiatu przeworskiego.
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Starostwo Powiatowe w Przeworsku
ul. Jagiellońska 10
37-200 Przeworsk
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