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1.     LGD „Kraina Na  y”

Lokalna Grupa Działania „Kraina Na  y” zwana 
dalej LGD jest stowarzyszeniem powołanym na Wal-
nym Zebraniu Członków 28 lutego 2008 roku w Skan-
senie-Muzeum Przemysłu Na  owego i Gazownicze-
go im. Ignacego Łukasiewicza w Bóbrce.

Nazwa LGD nawiązuje do występującej na obsza-
rze wszystkich gmin ropy na  owej.



4

Stowarzyszenie o nazwie Lokalna Grupa Działania 
„Kraina Na  y” zostało zarejestrowane w Krajowym 
Rejestrze Sądowym postanowieniem Sądu Rejono-
wego w Rzeszowie Wydział XII Gospodarczy, z dnia 
29.05.2008 roku pod pozycją KRS 0000306953.

„Kraina Nafty” to obszar dobrze rozwinię-

ty gospodarczo i społecznie, atrakcyjny dla 

mieszkańców i turystów, zachowujący dzie-

dzictwo kulturowe i zasoby przyrodnicze, 

otwarty na współpracę.

Jesteśmy obszarem z malowniczym krajo-

brazem, bogatym dziedzictwem kulturowym, 

obszarami chronionymi i uzdrowiskowymi, 

dużym potencjałem społecznym, zmierzają-

cym do wzrostu dobrobytu, poprawy jakości 

życia i rozwiązywania problemów obszaru.

W skład Lokalnej Grupy Działania „Kraina Na  y”, 
zgodnie z założeniami osi Leader, wchodzą przedsta-
wiciele trzech sektorów: społecznego, publicznego 
i gospodarczego.
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Zadaniem Stowarzyszenia jest przekonanie miesz-
kańców do podjęcia wysiłku kreowania własnej przy-
szłości. 

Lokalna Grupa Działania wykorzystując swoje 
zdolności i zasoby obszaru, działa na rzecz rozwo-
ju obszarów wiejskich, poprawy jakości życia, ak-
tywizuje społeczność lokalną i promuje obszar oraz 
wspiera i upowszechnia realizację Lokalnej Strategii 
Rozwoju.

Cele strategiczne LGD:
1. Poprawa jakości życia;
2. Różnicowanie działalności gospodarczej 

poprzez tworzenie pozarolniczych miejsc 
pracy;

3. Aktywizacja mieszkańców, wzmocnienie 
kapitału społecznego;

4. Zachowanie dziedzictwa kulturowego 
i przyrodniczego obszaru;

5. Poprawa samoorganizacji i zarządzania 
na poziomie lokalnym.

Na osiągnięcie celów strategicznych składa się kil-
ka celów operacyjnych:

– Podniesienie poziomu życia społeczności wsi,
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– Wykorzystanie walorów krajobrazowych do 
celów rekreacyjnych – rozwinięta i skuteczna 
promocja walorów turystycznych,

– Poprawa infrastruktury kulturalnej,
– Rozwój przedsiębiorczości,
– Poprawa kwalifi kacji zawodowej mieszkań-

ców i promocja zatrudnienia poza rolnic-
twem,

– Wzrost dochodów z działalności pozarolni-
czej,

– Wpieranie i promowanie aktywności lokal-
nej,

– Wspieranie inicjatyw społeczności lokalnych,
– Ochrona krajobrazu i zabudowy wsi, popra-

wa wizerunku wsi i zagospodarowanie prze-
strzeni publicznej,

– Rewitalizacja obiektów ważnych dla danej 
miejscowości (w tym zabytkowych),

– Zachowanie tradycji lokalnych i tożsamości 
społeczności lokalnych,

– Poprawa zarządzania LGD,
– Współpraca i wymiana wzajemnych doświad-

czeń z innymi LGD oraz zaangażowanie 
i uczestnictwo w sieci współpracy LGD.
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Podstawą atrakcyjności obszaru LGD „Kraina Naf-
ty” jest Beskid Niski z malowniczym krajobrazem. 
Analizowany obszar wciąż posiada słabo rozwiniętą 
infrastrukturę turystyczno-rekreacyjną. Obiekty już 
istniejące wymagają modernizacji i rozbudowy. Coraz 
większą popularnością cieszą się rozwĳ ające się go-
spodarstwa agroturystyczne, które oferują turystom 
noclegi, wiejskie jedzenie i atrakcje charakterystyczne 
dla turystyki wiejskiej. 

Obszar LGD tworzą 
gminy: Chorkówka, Du-
kla, Iwonicz-Zdrój, Jaśli-
ska, Jedlicze i Miejsce Pia-
stowe. 
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2.   Gmina Chorkówka

Część Gminy Chorkówka położona jest na Pogórzu 
Środkowo-Beskidzkim, w subregionie Pogórza Jasiel-
skiego pozostała część leży w Kotlinie Jasielsko-Kro-
śnieńskiej, posiada ona urozmaiconą rzeźbę terenu 
od wzgórzowej poprzez pagórkowatą, niskofalistą, 
aż do płasko równinnej. Jest to teren najstarszego na 
świecie zagłębia na  owego eksploatowanego od po-
łowy XIX w. Położona jest w dorzeczu rzeki Jasiołki 
i Iwełki. 

W skład Gminy 
Chorkówka wchodzi 
14 miejscowości: Bóbr-
ka, Chorkówka, Dra-
ganowa, Faliszówka, 
Kobylany, Kopytowa, 
Leśniówka, Machnów-
ka, Poraj, Sulistrowa, 
Szczepańcowa, Świe-
rzowa Polska, Zręcin, 
Żeglce.

Powierzchnia gminy 
wynosi 7.747,14 ha. 
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Atrakcje turystyczne w Gminie Chorkówka:

Do największych zabytków na terenie gminy zali-
czyć należy SKANSEN – MUZEUM PRZEMYSŁU 
NAFTOWEGO I GAZOWNICZEGO im. Ignacego 
Łukasiewicza w Bóbrce. 

Muzeum położone jest wśród lasów, w malowni-
czym terenie, w odległości ok. 12 km od Krosna, 6 km 
od Dukli i 15 km od przejścia granicznego w Bar-
winku; na terenie pierwszej w świecie kopalni ropy 
na  owej. Kopalnia powstała w 1854 roku i do dnia 
dzisiejszego wydobywana jest ropa na  owa. W Mu-
zeum zachował się szereg urządzeń, narzędzi i sprzę-
tu, związanych z rozwojem poszukiwań na  owych, 
wydobywaniem ropy i gazu, przeróbką i dystrybu-
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cją produktów na  owych oraz cenne pamiątki po 
Ignacym Łukasiewiczu – twórcy i organizatorze tego 
przemysłu w Polsce.

NEOGOTYCKI KOŚCIÓŁ w Bóbrce wybudowa-
ny w 1905 roku. W świątyni znajdują się witraże wy-
konane w latach 1907–1908 według projektów Stefana 
Matejki i Józefa Ostrowskiego. 
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KOŚCIÓŁ PARAFIALNY w Zręcinie z 1878 roku, 
w którym można obejrzeć portrety i tablice pamiątko-
we fundatorów: Ignacego Łukasiewicza i Karola Klo-
bassy-Zrenckiego. 

W Zręcinie na zabytkowym cmentarzu spoczywa 
pionier przemysłu na  owego Ignacy Łukasiewicz.
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KOŚCIÓŁ pw. Narodzenia Najświętszej Panny 
Marii w Kobylanach – jeden z najstarszych na terenie 
gminy – wybudowany w 1775 roku. Posiada cechy 
barokowe, bogate wnętrze, otoczony jest wysokim 
murem. Obok znajduje się pomnik poległych w cza-
sie I wojny światowej i wojny polsko-bolszewickiej 
z 1919–1920 roku. 

DWÓR SULIMIRSKICH w Kobylanach – sięga 
kilku stuleci (co potwierdzają kilkusetletnie drzewa, 
będące pozostałością dawnego założenia dworsko 
parkowego) i związany jest ze znanymi rodami.

Gmina Chorkówka należy do lepiej rozwĳ ających 
się w województwie. Jest otwarta na inwestorów 
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i stwarza dogodne warunki rozwoju mieszkalnictwa 
indywidualnego. Gmina inwestuje w remonty dróg, 
wodociągi i kanalizację, a także rozbudowuje bazę 
sportowo-oświatową. 

Ostatnie kilka lat zintensyfi kowało rozwój inwesty-
cyjny Gminy z uwagi na dostępność środków fi nan-
sowych z funduszy zewnętrznych.

Na terenie Gminy Chorkówka funkcjonuje 13 szkół 
podstawowych, 3 gimnazja i 3 przedszkola. 

Gminny Ośrodek Kultury zapewnia ofertę kultural-
ną, realizując swoje zadania poprzez organizowanie 
imprez kulturalnych i sportowych na podstawie kalen-
darza imprez sportowych i wydarzeń kulturalnych. 

W gminie aktywnie działają: Ochotnicze Straże 
Pożarne; Koła Gospodyń Wiejskich – uczestniczące 
w imprezach kulturalnych; Ludowy Zespół Pieśni 
i Tańca „Bobrzanie” z Bóbrki; Zespoły Śpiewacze: 
„Bobrzanie” z Bóbrki, „Chorkowianie” z Chorkówki, 
„Jutrzenka” z Kopytowej, „Nadzieja” ze Zręcina, „Se-
niorzy” ze Świerzowej P., Kapela Podwórkowa „Sta-
ra Wiara” ze Zręcina; Młodzieżowy Zespół Taneczny 
„Omega” z Chorkówki; Dziecięce Zespoły Taneczne 
i Wokalne.
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Cykliczne imprezy kulturalno-artystyczne 
odbywające się w Gminie Chorkówka:

Do najważniejszych cyklicznie organizowanych 
imprez kulturalnych należą: 

Koncerty Kolęd i Pastorałek, Bale Mikołajkowo-
Karnawałowe dla dzieci w placówkach oświatowych 
oraz Domach Kultury, cykl zajęć rekreacyjnych, kul-
turalnych, sportowych i kulinarnych podczas ferii 
zimowych, Wieczór Walentynkowy, Konkurs Recy-
tatorski i małych form teatralnych, Gminny Przegląd 
Twórczości Wielkanocnej, Gminny Konkurs Orto-
grafi czny, Dni Kultury Romskiej, Sobótki Ropiorzy 
w Skansenie, Przegląd Zespołów Śpiewaczych i Ka-
pel Ludowych, Biesiada Karpacka, Dożynki Gminne, 
Pożegnanie wakacji, Biesiada Kół Gospodyń Wiej-
skich, Wieczory Andrzejkowe, Mikołajkowy Festiwal 
Piosenki ,,Droga do Gwiazd’’.

Do najważniejszych cyklicznie organizowanych 
imprez sportowych należą: 

Eliminacje Gminne Podkarpackiej Olimpiady Teni-
sa Stołowego, Masowe biegi szlakiem Ignacego Łuka-
siewicza, Turniej Piłki Nożnej o Puchar Wójta Gminy 
Chorkówka, współorganizacja Powiatowego Turnie-
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ju Piłki Nożnej o Puchar Starosty Krośnieńskiego oraz 
Powiatowego Turnieju Piłki Siatkowej o Puchar Prze-
wodniczącego Rady Powiatu Krośnieńskiego, Wa-
kacyjny Turniej rekreacyjno-sportowy Klubów Mło-
dzieżowych działających na terenie Gminy Chorków-
ka, Turnieje Amatorskich drużyn w piłce siatkowej, 
Otwarte Mistrzostwa Gminy w Tenisie Stołowym.
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3.    Gmina Dukla

Gmina Dukla to: dziewicza przyroda, czyste eko-
logicznie środowisko naturalne, zabytki architektury, 
zajazdy, pensjonaty, gospodarstwa agroturystyczne, 
a także gościnni i twórczy mieszkańcy. 

Położenie w naj-
niższej części Beskidu 
Niskiego, Beskidzie 
Dukielskim w dorze-
czu Jasiołki w spo-
sób istotny decyduje 
o wybitnych walorach 
przyrodniczych i kra-
jobrazowych.
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Znajdują się tu obszary o cennych wartościach 
przyrodniczych: Magurski Park Narodowy, Jaśliski 
Park Krajobrazowy (obejmujący południową część 
gminy), rezerwaty przyrody i liczne pomniki przyro-
dy. Ciekawostką jest „aleja akacjowa” w Dukli, skła-
dająca się z 213 sztuk robinii akacjowej. Warto rów-
nież zobaczyć park pałacowy w Dukli, ze stawami 
i licznymi drzewami pochodzącymi z innych krajów, 
a nawet z innych  kontynentów m.in. miłorząb japoń-
ski, tulipanowce, surmia, sosna czarna, dąb grecki 
– drobnolistny, liczne odmiany klonów i inne.

Pierwsza pisana wzmianka o Dukli pochodzi z 1366 
roku, prawa miejskie uzyskała natomiast w 1380 
roku. Przez miasto przebiega dawny „Trakt Węgier-
ski” – szlak handlu winem, na którym to bogacili się 
mieszczanie dukielscy w XVII i XVIII w.

W ostatnim czasie Dukla stała się miejscem piel-
grzymek. Ojciec Święty Jan Paweł II w czasie piel-
grzymki do Dukli 9–10 czerwca 1997 roku, kanonizo-
wał św. Jana z Dukli. Miejscami kultu św. Jana jest Pu-
stelnia znajdująca się w Trzcianie na wzgórzu Zaśpit, 
ze źródełkiem mającym uzdrawiającą moc, klasztor 
oo. Bernardynów w Dukli, a także „Złota Studzien-
ka” na Górze Cergowej.
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Atrakcje turystyczne w Gminie Dukla:

KOŚCIÓŁ FARNY PW. MARII MAGDALENY 
W DUKLI – wzniesiony w latach 1764–1765, w stylu 
późnobarokowym o dwóch symetrycznych kaplicach 
eliptycznych z kopułami i wolno stojącą dzwonnicą. 
Świątynia posiada cenne wyposażenie wnętrz w stylu 
rokoko i niezwykły nagrobek Marii Amalii z Brűhlów 
Mniszchowej z różowego i czarnego marmuru dłuta 
Jana Obrockiego ze Lwowa. Polichromia na sklepieniu 
przedstawia sceny z życia i śmierci Marii Magdaleny.

  KOŚCIÓŁ OO. BERNARDYNÓW WRAZ 
Z KLASZTOREM PW. ŚW. JANA Z DUKLI – dwu-
wieżowy, zbudowany w latach 1761–1764 w stylu póź-
nego baroku. Świątynie rozbudowano dobudowując 
w latach 1890–1902 kaplicę św. Jana z Dukli, rozsze-
rzając nawę główną o przylegające do niej cele miesz-
kalne zakonników oraz wzniesiono budynek klasz-
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toru. Wystrój wnętrza z prze-
łomu XIX i XX w. Na uwagę 
zasługują obrazy Tadeusza 
Popiela, przedstawiające ży-
cie i kult św. Jana z Dukli. Na 
ołtarzu kaplicy św. Jana z Du-
kli srebrna trumienka, w któ-
rej znajdują się relikwie świę-
tego. 

PAŁAC WRAZ Z ZESPOŁEM PAŁACOWO-PAR-
KOWYM – dawna siedziba właścicieli Dukli, obecnie 
muzeum historyczne. W muzeum wystawia się ekspo-
zycje stałe i okazjonalne. Na dziedzińcu pałacu znajdu-
je się skansen militarny z okresu II wojny światowej. 

ZABYTKOWA CERKIEW DREWNIANA we wsi 
Chyrowa z XVIII w. pw. Opieki Matki Bożej (Pokro-
wy), obecnie pełni funkcję kościoła katolickiego. 
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ZŁOTA STUDZIENKA – kapliczka u podnóża 
góry Cergowej – miejsce gdzie według podania prze-
bywał św. Jan z Dukli. Z parkingu w Cergowej-Zaklu-
czynie biegnie do niej ścieżka przyrodnicza do „Złotej 
Studzienki”. 

DOLINA ŚMIERCI w Iwli nazwa terenu doszczętnie 
zniszczonego w czasie operacji karpacko-dukielskiej.

POMNIK na wzgórzu 534 – pomnik żołnierzy 
czechosłowackich i radzieckich walczących w czasie 
operacji karpacko-dukielskiej. Znajduje się tam także 
punkt widokowy.

GOSPODARSTWO KOZIARSKIE w Mszanie 
produkujące m.in. sery kozie: bryndzę kozią i ser kozi 
wołoski – tradycyjne produkty lokalne. Znajdują się 
one na Liście Produktów Tradycyjnych Ministerstwa 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 

We wsi Olchowiec znajduje się ZABYTKOWA 
CERKIEW pw. Przeniesienia Relikwii św. Mikoła-
ja, kamienny mostek, chałupy łemkowskie. Od 1991 
roku odbywają się tu doroczne obchody święta para-
fi alnego tzw. kermeszu (odpustu) i IZBA PAMIĘCI 
– prywatna własność Tadeusza Kiełbasińskiego. Ze 
zbiorami pamiątek łemkowskich i huculskich – stroje, 
modele cerkiewek i sprzęty gospodarstwa domowe-
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go, zajęć rolniczych i pasterskich oraz zajęć pozarolni-
czych – urządzona na izbę regionalną, zbiory biblio-
grafi czne tematu: Łemkowszczyzna, Huculszczyzna 
liczące ponad 4 tys. pozycji). 

KOŚCIÓŁ NEOGOTYCKI z 1900 roku w Rów-
nem, z częściowo barokowym wystrojem wnętrza 
(prawy boczny ołtarz z 1730 roku). 

POMNIK 6 MIESZKAŃCÓW zamordowanych 
przez Niemców w lipcu 1944 roku na cmentarzu pa-
rafi alnym w Równem.

PUSTELNIA ŚW. JANA Z DUKLI z 1769 roku na 
wzgórzu Zaśpit. Znajduje się tu murowana kaplica 
z 1908 roku, dom rekolekcyjny tzw. „dom pustelni-
ka” i źródło w grocie (obecnie grota odbudowana). 
Obok Pustelni prowadzi szlak czerwony – wschod-
niobeskidzki w kierunku Chyrowej i Kątów, zielony 
na południe w kierunku Barwinka i Zyndranowej 
oraz szlak papieski.
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ZABYTKOWA CERKIEW murowana, z początku 
XVIII w. pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny 
w Tylawie. Obecnie kościół fi lialny parafi i pw. św. 
Jana z Dukli. 

W Wietrznie znajduję się XVIII-wieczny KOŚCIÓ-
ŁEK DREWNIANY pw. św. Michała Archanioła 
z późnobarokowym wystrojem. Położony jest na szla-
ku architektury drewnianej.

DREWNIANA CERKIEW GRECKOKATOLIC-
KA pw. Narodzenia Bogurodzicy z połowy XIX w. 
w Zawadce Rymanowskiej (obecnie kościół) o niety-
powej dla Łemkowszczyzny architekturze z dzwon-
nicą. Wewnątrz ikonostas z początku XVIII w. 
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MUROWANA KAPLICZKA z XIX w. z rzeźbą św. 
Antoniego w Zboiskach.

Zabytki po dawnych mieszkańcach Dukli to ruiny 
synagogi i cmentarze. Cmentarze wojenne z okresu 
I i II wojny światowej są świadectwem wojen, które 
nie oszczędzały tych nadgranicznych terenów.

MUZEUM KULTURY ŁEMKOWSKIEJ w Zyn-
dranowej prezentuje dziedzictwo kultury material-
nej: zabytkowe łemkowskie zabudowania drewniane 
z 1860 roku, przydrożne krzyże, przedmioty codzien-
nego użytku.

Atrakcją  turystyczną są szlaki: piesze, rowerowe 
i konne. W ostatnich latach rozwĳ a się turystyka wiej-
ska (agroturystyka). Gospodarstwa agroturystyczne 
oferują swoim gościom nie tylko noclegi, regionalne 
jadło, ale również ciekawe formy spędzania wolnego 
czasu np. zajęcia z ceramiki, tkactwa. 

Tradycyjna kultura ludowa jest wciąż obecna w ży-
ciu mieszkańców regionu. Przejawia się ona w utrzy-
maniu i kultywowaniu dawnych obyczajów i obrzę-
dów ludowych, a także w sztuce ludowej. Żywe są 
tradycje wykonywania pisanek, palm wielkanocnych, 
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wieńców dożynkowych, tradycyjnych ozdób choin-
kowych. Artyści i twórcy zajmujący się rękodziełem 
prowadzą letnią „Galerię” w ofi cynie przy dukiel-
skim muzeum.

Gmina Dukla to także znakomita kuchnia karpacka: 
prosta i zdrowa. Na uwagę zasługują produkty lokal-
ne: kozie sery i wyroby masarskie: kiełbasa swojska 
krajana, pasztetowa, salcesony i szynki produkowane 
w lokalnych fi rmach. Produkty te opierają się na su-
rowcach ekologicznych wyprodukowanych w gospo-
darstwach rolnych z certyfi katem jakości.

Cykliczne imprezy kulturalno-artystyczne 
odbywające się w Gminie Dukla:

– Zawody w narciarstwie zjazdowym – Chyrowa– 
styczeń–luty

– Kermesz Łemkowski – Olchowiec – sobota–
niedziela, najbliższa 20 maja

– Rajd Dukielski – g. Dukla i okolice – maj
– Sobótka – Dukla – park przypałacowy – sobota, 

najbliższa 24 czerwca
– Dni Dukli – Dukla – 1. sobota–niedziela lipca
– Targi Rzemiosła i Rękodzieła – Dukla – 1. sobota–

niedziela lipca
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– Odpust w Parafi i św. Jana z Dukli – 2. sobota–
niedziela lipca

– Spotkania Folklorystyczne w Łękach Dukielskich 
– lipiec

– Muzealne Święto Kultury Łemkowskiej „Od Rusal 
do Jana” – lipiec

– Odpust w Parafi i św. Marii Magdaleny w Dukli 
– 22 lipca

– Bieg na Cergową – Dukla-Cergowa – październik
– Koncert świąteczny „Przy choince” – Dukla Ośro-

dek Kultury – grudzień

Tradycją stało się coroczne świętowanie Dni Du-
kli (dni miasta) w pierwszą sobotę–niedzielę lipca. 
Oprócz różnorodnych imprez kulturalnych, spor-
towych, wokalnych, nieodłącznym elementem tego 
święta są Targi Rzemiosła i Rękodzieła Artystyczne-
go, na które przyjeżdża coraz więcej twórców z kraju 
i zagranicy.

1 stycznia 2010 roku z gminy Dukla wydzielono 
gminę Jaśliska, obejmującą miejscowości Czerem-
cha, Daliowa, Jaśliska, Lipowiec, Posada Jaśliska, 
Szklary, Wola Niżna i Wola Wyżna. 
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4.    Gmina Jaśliska

 Gmina Jaśliska położona w Beskidzie Niskim, 
w południowo-wschodniej Polsce na stromym wznie-
sieniu, nad rzeką Jasiołką i jej lewobrzeżnym dopły-
wem Bielczą. Od północnego zachodu Jaśliska grani-
czą z Daliową, od południowego zachodu z Lipow-
cem, zaś od północnego wschodu i południa z Posadą 
Jaśliską, której zabudowa łączy się z Jaśliskami. Jaśli-
ska leżą w odległości 33 km od Krosna i 13 km od 
przejścia granicznego w Barwinku. 
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Gmina obejmuje obszar o powierzchni 99 km², co 
stanowi 0,55% powierzchni województwa i 10,70% 
powierzchni powiatu; dzieli się na 5 sołectw: Jaśliska, 
w tym Lipowiec; Posada Jaśliska; Wola Niżna, w tym 
Wola Wyżna; Daliowa; Szklary.

Teren gminy zamieszkuje 2 147 mieszkańców (0,09% 
ludności województwa i 1,9% ludności powiatu).

Na terenie gminy występują: Jaśliski Park Krajo-
brazowy o łącznej powierzchni 14229 ha, Obszar Na-
tura 2000. Przez teren gminy przebiegają drogi: Wo-
jewódzka nr 887 Rymanów–Daliowa, Wojewódzka 
nr 897 Tylawa–Komańcza, Powiatowa nr 2116R Jaśli-
ska–Czeremcha (Granica Państwa) o dł. 9 km 373 m; 
Powiatowa nr 2117R Wola Niżna–Wola Wyżna o dł. 
4 km 949 m.

Gmina Jaśliska na charakter rolniczo-turystyczny. 
Do podstawowych gałęzi rozwoju należy rolnictwo, 
turystyka, usługi – prowadzenie działalności gospo-
darczej. 
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UKŁAD URBANISTYCZNY OKOLIC RYNKU 
jest pamiątką po miejskiej przeszłości Jaślisk (1366–
1934).

W rynku zbiegają się trzy jaśliskie ulice. Chyba naj-
ważniejsza z nich, zwana Węgierską, to dawny trakt 
węgierski wychodzący z Jaślisk na południe w kie-
runku Czeremchy i Medzilaborców. Pozostałe dwie, 
to prowadząca na wschód Wolańska (częściej zwana 
Lwowską) i prowadząca na zachód Dalejowska.
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DREWNIANA ZABUDOWA MIASTECZKA. 
Drewniane domy o budowie przysłupowej, o ścia-
nach konstrukcji więcowej wiązanych na rybi ogon 
ustawione są szczytem do placu, co jest charaktery-
styczne dla zabudowy małomiasteczkowej. Dachy 
dwuspadowe tworzą niewielkie podcienia. Szczy-
ty budynków szalowane są deskami ozdobionymi 
u dołu wycinanką.

Atrakcje turystyczne w Gminie Jaśliska:

KOŚCIÓŁ PARAFIALNY PW. ŚW. KATARZYNY 
– wzniesiony został w stylu późnobarokowym na 
miejscu stojącego tu od 1529 roku drewnianego ko-
ścioła pod wezwaniem św. Stanisława. Obecna świą-
tynia została rozbudowana w 1912 roku – połączono 
nawę z wolno stojącą dzwonnicą, podwyższono mury 
oraz wymieniono dachy. Kościół jest jednonawowy 
z dwoma kaplicami bocznymi. Nawa jest szersza 
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i wyższa od prezbiterium. 
W ołtarzu głównym 

znajduje się uchodzący za 
cudowny obraz Matki Bo-
skiej Jaśliskiej sygnowany 
w 1634 roku przez Petrusa 
Raphaela Burnathowicza 
z Brzozowa, a koronowany 
przez Papieża Jana Paw-
ła II w czerwcu 1997 roku 
podczas mszy w Krośnie. 

W zachodnim ołtarzu 
bocznym znajduje się obraz 

św. Tekli, który – jak stwierdza napis – w cudowny 
sposób ocalał z pożaru plebanii w 1771 roku. W wieży 
kościoła wiszą trzy dzwony, z czego dwa pochodzą 
z XVII w.

RATUSZ – pochodzi z XIV wieku. Mieściła się w 
nim izba sądowa i zajazd. Pod koniec 2000 roku zo-
stał wykupiony przez Ignacego Lorenca i poddany 
remontowi. Ocalały położone pod ratuszem piwnice.

FRAGMENTY MURÓW OBRONNYCH – istnie-
jących od 1595 roku. Dzięki tym murom w 1657 roku 
Jaśliska obroniły się przed siedmiogrodzkimi wojska-
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mi Rakoczego. Ślady murów widać jeszcze w terenie. 
Ich pozostałości rozebrano w latach siedemdziesią-
tych na budowę drogi i tylko małe fragmenty zacho-
wały się we wschodniej części miejscowości. W chwili 
obecnej jedynie niewielki wał ziemny z wystającymi 
fragmentami kamieni w jednym miejscu wsi są jedy-
nymi pamiątkami po murach wokół Jaślisk. W terenie 
ponadto znaleźć można ślad po baszcie.

PIWNICE JAŚLISKIE – znajdujące się pod ratu-
szem i okolicznymi zabudowaniami – dawniej skła-
dowano tam wino. Część z nich uległa zawaleniu, 
część zamurowaniu, część została zniszczona w trak-
cie budowy nowych obiektów. O piwnicach Jaśliskich 
krążą legendy – że są wielokondygnacyjne, że można 
nimi przejść z jednego końca miejscowości na drugi. 
Największe piwnice znajdują się pod ratuszem. Są to 
dwie komory, równolegle do siebie położone, o dłu-
gości prawie 30 metrów i wysokości ponad 3 metrów. 
Jednak prawdziwe labirynty znajdują się pod szkołą. 
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POMNIK 600-LECIA JA-
ŚLISK – znajduje się 100 me-
trów od rynku przy wylo-
cie na Daliową. Postawiony 
został w 1966 roku według 
projektu artysty malarza 
prof. Stanisława Puchali-
ka dla uczczenia 1000-lecia 
państwa Polskiego i 600-le-
cia Jaślisk. 

CMENTARZ JAŚLISKI 
– znajduje się nieopodal 

strażnicy Straży Granicznej, około 400 metrów na 
zachód od rynku. Znaleźć możemy na nim wiele na-
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grobków z końca XIX i początku XX wieku. Wszyst-
kie groby są grobami polskimi. Tuż przy dolnym wej-
ściu po lewej stronie znajduje się kwatera żołnierska, 
w której pochowani są żołnierze polegli w 1915 roku. 

POMNIK W NIEISTNIEJĄCEJ JUŻ WSI JA-
SIEL – pomnik upamiętniający tragiczne wydarzenia 
w Jasielu – zamordowanie żołnierzy WOP przez 
członków Ukraińskiej Powstańczej Armii.

Cykliczne imprezy kulturalno-artystyczne 
odbywające się w Gminie Jaśliska:

– Jarmark Jaśliski – początek lipca 

– Turniej Piłki Nożnej o Puchar Wójta Gminy 
Jaśliska – koniec lipca 

– Dożynki – ostatnia niedziela sierpnia 
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5.    Gmina Iwonicz-Zdrój

Gmina Iwonicz-Zdrój została utworzona w 1973 
roku. W jej skład wchodzą: miasto Iwonicz-Zdrój oraz 
sołectwa: Iwonicz, Lubatowa, Lubatówka.

Łącznie gminę za-
mieszkuje ok. 10 900 
osób. Powierzchnia gmi-
ny wynosi 45,5 km².

Gmina położona jest 
w południowo-zachod-
niej części województwa 
podkarpackiego, w po-
wiecie krośnieńskim.
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Iwonicz-Zdrój to miasto położone na skraju Beski-
du Niskiego, odznacza się wyjątkowymi walorami 
klimatycznymi, krajobrazowymi, przyrodniczymi 
i leczniczymi.

„Perła podkarpackich uzdrowisk” leży w malow-
niczej dolinie Potoku iwonickiego, wśród łagodnych, 
lesistych stoków. Powietrze Iwonicza przesycone jo-
dem i bromem ma specjalne własności lecznicze.

W Iwoniczu-Zdroju zlokalizowane są zakłady 
i urządzenia lecznictwa uzdrowiskowego. Nowocze-
sna baza zabiegowa pozwala na wykonywanie róż-
norodnych zabiegów m.in. kąpiele, masaże i natryski, 
inhalacje, kinezyterapia, fi zykoterapia, ciepłolecznic-
two, światłolecznictwo, istnieje również możliwość 
skorzystania z zabiegów SPA, jacuzzi, jaskini solnej, 
sauny basenów, siłowni, sali bilardowej, kortów teni-
sowych, sal gimnastyki indywidualnej i zbiorowej. 

Największym bogactwem Iwonicza-Zdroju są wody 
mineralne o właściwościach leczniczych.
Życie kulturalne i towarzyskie uzdrowiska to boga-

ta tradycja w historii europejskich kurortów. Przez cały 
rok w sali widowiskowo-kinowej Domu Zdrojowego 
odbywają się liczne koncerty, recitale, występy ze-
społów teatralnych, estradowych i folklorystycznych. 
W tej sali znajduje się również kino „Wczasowicz”.



36

W sezonie letnim odbywają się liczne imprezy 
i koncerty na Placu Dietla, w muszli koncertowej i na 
estradzie. Na terenie uzdrowiska działa kilkanaście 
kawiarni. W większości z nich odbywają się dancingi, 
fajfy i wieczorki taneczne z udziałem zespołów mu-
zycznych lub muzyki mechanicznej.

Atrakcje turystyczne w Gminie Iwonicz-Zdrój:

Największą osobliwość turystyczną Iwonicza-Zdro-
ju stanowi centrum uzdrowiska, tworzące zabytkowy 
zespół przestrzenno-architektoniczny o wyjątkowo 
dużej wartości zabytkowej. Iwonicz-Zdrój to jedyny 
w Polsce autentyczny zespół uzdrowiskowy o wyjąt-
kowych walorach i pięknym obliczu artystycznym. 
Architektura centrum iwonickiego uzdrowiska sta-
nowi obecnie, bodajże jedyny w swoim rodzaju, przy-
kład zwartego zespołu drewnianej zabudowy uzdro-
wiskowej w Polsce, pochodzącej w swym zasadni-
czym kompleksie z połowy XIX wieku. Stanowi ona 
jakby swoistą syntezę rozpowszechnionego wówczas 
w całej Europie stylu szwajcarskiego w późnoklasy-
cystycznym nurtem rodzinnej architektury polskiej. 
Drewniana architektura Iwonicza-Zdroju wzbudza 
podziw zarówno wśród znawców balneologii, jak też 
odwiedzających uzdrowisko kuracjuszy. 
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Na zabytkowy zespół przestrzenno-architektonicz-
ny składają się:

STARY PAŁAC – budynek zbudowany w 1838 roku 
przez właścicieli Iwonicza Amelię i Karola Załuskich. 
Pełnił on rolę pałacu letniego. Znajduje się w centrum 
Iwonicza-Zdroju, przy deptaku i parku zdrojowym. 
Obecnie mieści się tu Dyrekcja Uzdrowiska Iwonicz 
S.A.

DOM ZDROJOWY – drewniany budynek z 1860 
roku, bryłą przypominający XVIII-wieczny pałac 
z podcieniami w stylu mauretańskim. W pięknej sali 
balowej obecnie mieści się Kino Wczasowicz. W bu-
dynku Gminny Ośrodek Kultury i Centrum Informa-
cji Turystycznej.
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BAZAR – drewniany 
budynek z lat 1876–1880 
z charakterystyczną wieżą 
zegarową, wyremontowa-
ną w 2009 roku. Wnętrze 
wieży bazarowej stało się 
galerią wystawienniczą, 
w której obecnie są prezen-
towane stare pocztówki 
i zdjęcia. 

STARE ŁAZIENKI – budynek murowany z lat 
1870–1875, wg projektu Feliksa Księżarskiego. Zlo-
kalizowany w centrum uzdrowiska, przy deptaku. 
Obecnie mieszczą się tu gabinety lekarskie, Klinika 
Dermatologiczna oraz sanatorium.
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PĲ ALNIA WÓD MINERALNYCH (dawniej Ła-
zienki Borowinowe) – pierwotnie budynek drew-
niany, przebudowany w 1922 roku jako murowany 
z krytym deptakiem. Wnętrze Pĳ alni z 1998 roku wg 
projektu Wrzesława Żuławskiego.

KRAKOWIAK – willa pierwotnie drewniana, 
w stylu szwajcarskim, z przeszkloną werandą z 1860 
roku. Odbudowana w 2007 roku po pożarze, obecnie 
mieści się tu restauracja.

BIAŁY ORZEŁ – drewniany budynek wzniesiony 
w 1912 roku w stylu secesji szwajcarskiej, z balkona-
mi i facjatkami w fasadzie głównej oraz płaskorzeźbą 
orła białego nad centralnym balkonem. Obecnie sana-
torium.

BELWEDER – niegdyś  letnia rezydencja Załuskich. 
Po wojnie budynek ten przez ponad 50 lat był siedzi-
bą szkoły średniej w Iwoniczu-Zdroju.
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PLAC DIETLA – z XIX-wiecznym wodotryskiem 
na środku i niedużym wzniesieniem z wychodnymi 
skałkami piaskowca od zachodu, na którym usytu-
owana jest muszla koncertowa. Plac jest miejscem 
promenady, koncertów i spotkań towarzyskich.

BEŁKOTKA – źródło znajdujące się w czworobocz-
nym ocembrowaniu, z którego ulatnia się gaz ziem-
ny, wywołując bełkot wody. Uważana w minionych 
latach za najcenniejsze źródło lecznicze. Opisywana 
była jako curiosum przez lekarzy krajowych i zagra-
nicznych, sławiona przez poetów.

STARY KOŚCIÓŁ (Kaplica Zdrojowa) z 1895 roku 
– świątynia stanowi unikalny przykład drewnianego 
kościoła zdrojowego o cechach neogotyckich. Ołtarz 
główny z rzeźbą Matki Boskiej Uzdrowienia Chorych. 
Boczne ołtarze pochodzą z wcześniejszej kaplicy sto-
jącej w miejscu upamiętnionym obeliskiem stojącym 
nad Iwonickim Potokiem.

EXCELSIOR – szpital uzdrowiskowy na zboczach 
Góry Przedziwnej , wybudowany w latach 30. XX 
wieku w stylu modernistycznym.
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Cykliczne imprezy kulturalno-artystyczne 
odbywające się w Gminie Iwonicz-Zdrój:

Iwonicz-Zdrój co roku oferuje ciekawe imprezy 
kulturalne, sportowe i turystyczne. Wiele z nich ma 
charakter cykliczny np.: Dni Iwonicza, Imieniny Mia-
sta, Festiwal Karpacki, Polonĳ ny Festiwal Dziecięcych 
Zespołów Folklorystycznych, Międzynarodowy Festi-
wal Muzyki Organowej i Kameralnej „Ars Musica”, 
Festiwal Kultury Romskiej „Romane Dyvesa”, Plener 
malarski, Podkarpacki Festiwal Rekreacji i Zabawy, Fe-
stiwal im. Księcia Michała Kleofasa Ogińskiego. Wspo-
mnieć również należy o organizowanych imprezach 
sportowych takich jak: zawody narciarskie „O Puchar 
Burmistrza”, Masowy Bieg Uliczny z Dukli do Iwoni-
cza-Zdroju, Międzynarodowy Wyścig Kolarski „O Pu-
char Uzdrowisk Karpackich”. 

Walory przyrodniczo-krajobrazowe pozwalają na 
uprawianie różnych form turystyki czynnej, jak np. : jaz-
da konna, pobyty myśliwskie, narciarstwo, saneczkar-
stwo. Ukształtowanie terenu sprzyja również górskiej 
turystyce rowerowej. Zimą można skorzystać z wycią-
gu narciarskiego oraz trasy biegowej, natomiast latem 
z kortów tenisowych, kompleksu boisk sportowych. 
Przez uzdrowisko przebiega główny szlak beskidzki, 
a także piesze i rowerowe szlaki tematyczne, trasy 
spacerowe.
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6.    Gmina Jedlicze

Gmina Jedlicze położona jest w zachodniej części 
Kotliny Krośnieńskiej, będącej centralną częścią Do-
łów Jasielsko-Sanockich. Na 58 km² mieszka obecnie 
15 390 ludzi. Przez teren gminy przepływa rzeka Ja-
siołka, będąca dopływem Wisłoki. Atutem regionu 
jest atrakcyjne usytuowanie w pobliżu drogi krajowej, 
linii kolejowej, a także w sąsiedztwie dużych miast 
– Krosna i Jasła. 

W skład Gminy Jedlicze wchodzi dziesięć sołectw: 
Moderówka, Długie, Chlebna, Dobieszyn, Jaszczew, 
Piotrówka, Poręby, Podniebyle, Potok i Żarnowiec. 

Występujące w Kotlinie Krośnieńskiej wzniesie-
nia o wysokości 320–385 m charakterystyczne są dla 
okolic Potoka, Jaszczwi, Moderówki oraz południo-
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wej części Gminy w po-
bliżu Podniebyla. Choć 
w okolicy brak jest du-
żych kompleksów le-
śnych, to jednak każdy 
miłośnik przyrody spo-
tka tu wiele ciekawych 
okazów fauny i fl ory 
charakterystycznych dla 
tego regionu. Pomniki 
przyrody, zabytkowe 
parki, chronione gatun-
ki roślin i zwierząt, in-
teresujące zbiorowiska 
roślinne, to elementy 
nadające temu terenowi szczególny charakter. 

Na terenie gminy występują stawy rybne, które są 
rajem dla wędkarzy. Zawiaduje nimi Polski Związek 
Wędkarski „Jasiołka”. Łowić można na dwóch zale-
wach, z zachowaniem zasad PZW i Regulaminu we-
wnętrznego PZW „Jasiołka”. Zbiorniki obfi tują w ta-
kie gatunki ryb, jak m.in.: karpie, sandacze, szczupa-
ki, liny, leszcze, amury, karasie, węgorze.

Ciekawe pod względem przyrodniczym są par-
ki przydworskie w miejscowościach Jedlicze, Potok 
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i Żarnowiec. Ze względu na duże walory są one chro-
nione decyzją Konserwatora Zabytków. Ładnie utrzy-
mane stanowią doskonałe miejsce do wypoczynku 
i obcowania z przyrodą.

W jedlickim parku na szczególną uwagę zasługu-
je osiem 350–500-letnich dębów szypułkowych i 400-
letnia lipa o wysokości 21 metrów. Są one wpisane 
na listę pomników przyrody. W parku w Żarnowcu 
z myślą o turystach utworzono ścieżkę dydaktyczną. 
Na 40 stanowiskach rozmieszczono tabliczki informa-
cyjne z opisem obiektów historyczno-przyrodniczych 
znajdujących się w sąsiedztwie 800-metrowej trasy. 

W Moderówce na uwagę zasługuje skupisko 22 
drzew – 19 dębów szypułkowych, 2 lipy drobnolist-
ne i 1 czereśnia ptasia. Wszystkie drzewa mają ponad 
100 lat i osiągnęły wysokość 10–25 metrów. Zostały 
ustanowione pomnikami przyrody.
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Atrakcje turystyczne w Gminie Jedlicze:

DWOREK MARII KONOPNICKIEJ W ŻARNOW-
CU – XVIII-wieczny dworek w Żarnowcu to jeden 
z najważniejszych zabytków Gminy Jedlicze. W latach 
1903–1910 mieszkała tam Maria Konopnicka. Posiadłość 
została jej przekazana jako dar narodu polskiego w 25-
lecie pracy pisarskiej. Jest on położony w parku krajo-
brazowym obok rzeki Jasiołki. Do 1956 roku w dworku 
mieszkała córka pisarki – Zofi a Mickiewiczowa. 

Obecnie mieści się tam biografi czno-literackie Mu-
zeum Marii Konopnickiej. Do najcenniejszych zbio-
rów tam zgromadzonych należą: rękopisy utworów 
Konopnickiej, autografy i listy poetki oraz innych 
polskich pisarzy. Obiekt może się również poszczycić 
największym w Polsce zbiorem obrazów Marii Dulę-
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bianki, malarki, która mieszkała z Konopnicką w Żar-
nowcu, a także imponującym zbiorem stylowych ka-
łamarzy i przyborów na biurko, medali, płaskorzeźb, 
ilustracji do utworów autorki.

Obok Muzeum znajduje się spichlerz dworski z lat 
1750–1775, w którym obecnie mieści się administracja 
Muzeum. 

„STARA SZKOŁA” W ŻARNOWCU – szkoła 
z XIX wieku. Wewnątrz znajdują się ekspozycje klas 
lekcyjnych z tego okresu. 

KOŚCIÓŁ PARAFIALNY W JEDLICZU – w cen-
trum Jedlicza znajduje się neogotycki kościół parafi al-
ny. Wybudowano go w 1925 roku według projektu 
krakowskiego architekta Jana Sas-Zubrzyckiego. Wy-
konał on dwa projekty przyszłego kościoła w warian-
tach z jedną i dwoma wieżami. 
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W czasie, gdy budo-
wano kościół, cała zabu-
dowa rynku była parte-
rowa, nietrudno sobie 
wyobrazić, jakie wraże-
nie robił kościół mierzący 
blisko 60 metrów wyso-
kości. Niegdyś na „Górce 
kościelnej”, naprzeciwko 
dzisiejszego kościoła, stał 
drewniany kościółek, któ-
ry spłonął w 1712 roku. 
Na jego miejscu w 1740 

roku wybudowano również drewniany kościół, który 
rozebrano w 1931 roku. Dzisiaj w miejscu dawnego 
prezbiterium znajduje się krzyż. Wyposażenie ze sta-
rego kościoła stopniowo przenoszono do nowego.

W latach 1958–1961 świątynia otrzymała piękną, 
bogatą polichromię według projektu malarza prof. 
Władysława Drapniewskiego. Ambonę, konfesjonały, 
dwa ołtarze, balaski, boazerię i lampy zaprojektował 
prof. Wiktor Zin z Krakowa. Na uwagę zasługują oł-
tarze boczne pochodzące z 1740 roku, a także płasko-
rzeźby i obrazy.
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PAŁAC STAWIARSKICH – dumą jedliczan jest 
zespół pałacowo-parkowy. Reprezentacyjny pałac 
ziemiański został wybudowany przez Zofi ę i Wa-
leriana Stawiarskich w 1925 roku. Projektantem był 
Jan Sas-Zubrzycki, profesor Politechniki Lwowskiej. 
Budynek stanął obok starego dworu, frontem do uli-
cy i kościoła. W Pałacu Stawiarskich obecnie mieści 
się Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej. 
Wokół zachował się park krajobrazowy z kilkoma 
okazami starych dębów. 

DWÓR ŁOZIŃSKICH W POTOKU – zbudowa-
ny z cegły dwór Łozińskich to jedno z ciekawszych 
miejsc w gminie Jedlicze. Jego powstanie datuje się na 
1918 rok. Obecnie znajduje się tam siedziba Środowi-
skowego Domu Samopomocy. 
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DWÓR STOJOWSKICH W JASZCZWI – mu-
rowana majętność rodziny Stojowskich powstała w 
drugiej połowie XVIII wieku (lata 1775–1799). Dwór 
położony jest w otoczeniu kompleksu parkowo-ogro-
dowego. Obecnie mieści się tam Dom Ludowy i Bi-
blioteka.

CMENTARZ – zwiedzając Jedlicze, warto udać 
się na cmentarz komunalny, gdzie można podziwiać 
wiele zabytkowych mogił. 

Przejeżdżając przez gminę Jedlicze warto zwrócić 
także uwagę na coraz rzadziej spotykane przydrożne 
kapliczki, których w gminie jest około 30. Powstanie 
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większości z nich datowane jest na schyłek XIX i po-
czątek XX wieku.

Cykliczne imprezy kulturalno-artystyczne 
odbywające się w Gminie Jedlicze:

– Jarmark Jedlicki
– Biesiada Dożynkowa
– Piknik na zakończenie wakacji
– Bieg Szlakiem Marii Konopnickiej
– Ogólnopolski Bieg Uliczny Jedlicka Siódemka
– Ponadwojewódzkie Zawody w Narciarstwie Bie-

gowym o Puchar Burmistrza Gminy Jedlicz
– Ogólnopolski Turniej Ringo o Puchar Dyrektora 

GOSIR
– Memoriał im. Bogusława Dziury
– Memoriał im. Radosława Bochenka
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7.    Gmina Miejsce Piastowe

Gmina Miejsce Piastowe położona jest w południo-
wo-wschodniej części województwa podkarpackiego 
w Kotlinie Krośnieńskiej. Powierzchnię 5146 ha za-
mieszkuje aktualnie ponad 13.500 mieszkańców sku-
pionych w 9 sołectwach: Miejsce Piastowe, Głowien-
ka, Targowiska, Rogi, Łężany, Wrocanka, Niżna Łąka, 
Widacz, Zalesie. 

W centrum tej miejscowości przecinają się drogi 
krajowe nr 9 i nr 28.

Przez teren gminy przepływają rzeki Jasiołka i Lu-
batówka oraz potoki – Iwonicki i Badoń. 
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Cała gmina znajduje się w strefi e klimatu górskie-
go i podgórskiego.

Najbliższe drogo-
we przejście granicz-
ne w Barwinku od-
ległe jest o 30 km od 
Miejsca Piastowego.
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Atrakcje turystyczne w Gminie Miejsce Piastowe:

Gmina jest miejscem kultu św. Michała Archanioła, 
bł. ks. Bronisława Markiewicza i sł. Bożej s. Anny Ka-
worek. Pod koniec XIX w. ks. Bronisław Markiewicz za-
łożył zakład wychowawczy dla sierot. Powstały nowe 
domy i warsztaty szkolne, w których młodzież uczyła 
się zawodu i odnalazła swoje miejsce na ziemi.

Dom się rozrastał, powstało Zgromadzenie św. Mi-
chała Archanioła, wybudowano piękną świątynię. 
W Sanktuarium znajduje się Muzeum bł. B. Markiewi-
cza oraz Muzeum Misyjne.

Na terenie gminy działa Michalicki Zespół Szkół 
Ponadgimnazjalnych im. ks. B. Markiewicza prowa-
dzony przez Zgromadzenie Świętego Michała Archa-
nioła w Miejscu Piastowym oraz dwa gimnazja spo-
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łeczne o uprawnieniach szkoły publicznej – w Rogach 
i Targowiskach. 

Przez cały rok można skorzystać z wielu propo-
zycji zagospodarowania wolnego czasu, jakie oferuje 
Gminny Ośrodek Kultury. 

Na południe od wsi Niżna Łąka wznosi się Rogow-
ska Góra i Grodzisko.

We wsi Rogi z zabytków na uwagę zasługują DREW-
NIANY KOŚCIÓŁ Z XVII WIEKU, kapliczki z XIX i po-
czątku XX wieku, kilka starych domów z przełomu XIX 

i XX wieku. Zachowały 
się także ślady po zam-
ku, później dworze, fosy 
napełnione kiedyś wodą 
oraz dworska ofi cyna.

W  Ta r g o w i s k a c h 
warto zobaczyć DWÓR 
Z XVII WIEKU, drew-
niany, modrzewiowy 
KOŚCIÓŁ Z XV WIE-
KU, KAPLICĘ GRO-
BOWĄ GOŁASZEW-
SKICH Z XIX WIEKU, 
liczne kapliczki i fi gury 
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przydrożne z końca XIX i XX wieku. Zachowały się 
tu pozostałości po destylarnii ropy na  owej.

We Wrocance warto zobaczyć DREWNIANY, ZA-
BYTKOWY KOŚCIÓŁ Z XVIII WIEKU, kilka sta-
rych chat, przydrożne kapliczki, neogotycka kaplica 
św. Rozalii oraz mogiła zastrzelonych przez Niemców 
– Stanisława Steca i Jana Drubka. 
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Cykliczne imprezy kulturalno-artystyczne 
odbywające się w Gminie Miejsce Piastowe:

Styczeń: „Konkurs Kolęd, Pastorałek i Piosenki 
Religĳ nej” „Biesiada Rogowska”, Miejsteckie Kolę-
dowanie, Noworoczny Koncert Chórów (z udziałem 
chórów ze Słowacji);

Luty: Zapustowe Ostatki, Gminny Halowy Turniej 
Piłki Nożnej, BALMUZ – Przegląd Amatorskich Ze-
społów Muzycznych Podkarpacia, Gminny Turniej 
Piłki Siatkowej;

Marzec: Gminny Turniej Tenisa Stołowego o Pu-
char Wójta Gminy, Pokaz stołów;

Kwiecień: Olimpiada Wiedzy o Wielkich Polakach, 
Konkurs Polskiej Poezji Patriotycznej, Gminny Turniej 
Unihoka, Moja Gmina – Piękno Krajobrazu;

Maj: Wojewódzki Festiwal Piosenki, Bieg im. Igna-
cego Łukasiewicza Ziemią Krośnieńską, Konfrontacje 
Orkiestr Dętych, Otwarty Turniej Szachowy;

Czerwiec: AutoStop Music, Gminny Turniej Piłki Ko-
szykowej, Międzynarodowy Plener Malarski, Wianki;

Lipiec: Lato z Domem Kultury, Dzień Patrona Gmi-
ny – Błogosławionego Księdza Bronisława Markiewi-
cza, Gminny Turniej Piłki Siatkowej, Gminne Zawody 
w Pchaniu Taczek, Gminny Turniej Trójbój Rakietowy, 
Gminny Turniej Piłki Siatkowej Plażowej;
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Sierpień: Gminny Turniej Piłki Nożnej o Puchar 
Wójta Gminy, „Kochanówka” Święto Pieśni w Ro-
gach, Turniej Sołectw, Dni Głowienki, Gminne Święto 
Plonów;

Wrzesień: „Kartofl isko” Widacz, Gminny Turniej 
Piłki Nożnej, Gminny Plener Malarski;

Październik: Młodzieżowy Złaz po Gminie Miej-
sce Piastowe – „Miejsce Piastowe”;

Listopad: Powiatowy Konkurs Polskiej Pieśni Pa-
triotycznej – Powiatowe Obchody Święta Niepodle-
głości, MINI ART – Przegląd Amatorskich Zespołów 
Artystycznych, Bal Zespołu Tańca Ludowego „Pogó-
rzanie”;

Grudzień: Mikołajkowy Turniej Piłki Ręcznej 
Dziewcząt, warsztaty bożonarodzeniowe.
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Szczególny nacisk w Gminie jest położony na 
poprawę stanu szkół, ich bazy lokalowej, zaplecza 
sportowego i kuchennego. W 7 na 8 szkół zostały 
uruchomione świetlice szkolne. Na terenie gminy 
funkcjonuje 11 dziewięciogodzinnych oddziałów 
przedszkolnych oraz cztery zespoły wychowania 
przedszkolnego. W 2009 roku powstały nowoczesne, 
kolorowe place zabaw dla dzieci.

W Miejscu Piastowym wybudowano boisko spor-
towe „Orlik”, a w Targowiskach boisko wielofunk-
cyjne ze sztucznej nawierzchni. 

Od roku 2008 na terenie Gminy funkcjonuje bez-
płatna sieć Internetu szerokopasmowego „MiPi – In-
ternetowa Gmina Miejsce Piastowe”. W 2009 roku zo-
stała ona znacznie rozbudowana tak, że z tych usług 
może skorzystać każdy mieszkaniec. Abonentów sie-
ci jest coraz więcej – ponad 800 gospodarstw, a punk-
ty swobodnego dostępu do Internetu cieszą się coraz 
większym zainteresowaniem. 
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8.    Szlaki turystyczne

W ostatnich latach spopularyzowano turystykę pie-
szą i rowerową dzięki wytyczeniu wielu atrakcyjnych 
szlaków. Sporym zainteresowaniem cieszą się szlaki 
tematyczne, takie jak: 

Szlak Świątyń Karpackich: Krosno–Stropkov (Sło-
wacja) łączy najcenniejsze świątynie i miejsca otacza-
ne kultem przez dawnych i obecnych mieszkańców 
Beskidu Niskiego. 

Szlak Architektury Drewnianej: przebiega przez 
teren Podkarpacia dziewięcioma trasami, z których 
Krośnieńsko-Brzozowska, Sanocko-Dukielska oraz 
Jasielsko-Dębicko-Ropczycka prowadzą fragmenta-
mi przez Beskid Niski. 

Szlak Winny: nawiązuje do dawnych tradycji han-
dlu „węgrzynem” na trasie prowadzącej z Krosna przez 
Duklę, Barwinek lub Jaśliska, Słowację na Węgry.

Szlak Papieski w Beskidzie Niskim: Szlak ten, 
stanowiący przedłużenie Szlaków Papieskich w Ma-
łopolsce, został wytyczony w oparciu o dokumenty 
i relacje z tras uczestników wypraw ks. Karola Wojty-
ły w latach 50. ub. wieku. Prowadzi przez południo-
we tereny powiatów: jasielskiego, krośnieńskiego 
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i sanockiego, z Magury Wątkowskiej do Komańczy. 
Szczególnie interesuje turystów pieszych, pragną-
cych zrozumieć sens stwierdzenia Papieża Jana Paw-
ła II „…wiele tym górom zawdzięczam…”. W gminie 
Dukla biegnie szlakiem czerwonym z zachodu przez 
Chyrową na Pustelnię św. Jana z Dukli (Trzciana), 
stąd do sanktuarium św. Jana z Dukli. Z sanktuarium 
wiedzie przez most na Jasiołce, Cergową, do „Złotej 
Studzienki” na Górze Cergowej i łączy się z czerwo-
nym szlakiem.

„Szlak Na  owy”- Transgraniczny szlak łączy ze 
sobą miejsca związane z narodzinami i historią prze-
mysłu na  owego. Jego główną oś: Jasło–Krosno–Sa-
nok–Lesko–Ustrzyki Dolne–Sambor–Borysław–Dro-
hobycz–Lwów wzbogacają pętle dla turystyki pieszej 
i rowerowej. Szlak Na  owy został uhonorowany cer-
tyfi katem „Turystyczny produkt roku 2005” nadanym 
przez Polską Organizację Turystyczną.

Transgraniczny Szlak Rowerowy „Beskidzkie Mu-
zea” – przebiega przez urokliwe tereny Beskidu Ni-
skiego i Pogórza aż na Słowację. Trasa rowerowa two-
rzy pętlę opartą o 21 obiektów muzealnych o randze 
światowej, krajowej bądź lokalnej. Prowadzi w więk-
szości mało uczęszczanymi drogami lokalnymi o do-
brej nawierzchni. Szlak oznakowany jest za pomocą 
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tabliczek kierunkowych, opatrzonych logo „Beskidz-
kie Muzea” oraz dużych tablic informacyjnych, przy 
których umieszczone są stojaki rowerowe. 

Szlak karpacki i znakowany w 2006 roku SZLAK 
PAPIESKI w Jasionce. 

Czerwony szlak rowerowy 
w Teodorówce – rozpoczynają-
cy się w Dukli, biegnący w kie-
runku Iwli, Chyrowej, Mszany, 
Trzciny, Lipowicy i kończący 
się w Dukli (dł. 37 km). 



Podziękowania  dla osób zaangażowanych 
w powstanie tej broszurki m.in. dla pracowników gmin, 

którzy udostępniali dane oraz fotografów, 
którzy przekazali nam swoje zdjęcia.
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9.    Informacje praktyczne

Lokalna Grupa Działania
ul. Dworska 14
38-430 Miejsce Piastowe
tel. (13) 44 070 43
e-mail: biuro@kraina-na  y.pl
www.kraina-na  y.pl

Urząd Gminy Chorkówka
38-458 Chorkówka 175 
tel./fax (13) 43 130 83 
e-mail: urzad@chorkowka.pl; ugch@pro.onet.pl 
www.chorkowka.pl

Gminny Ośrodek Kultury w Chorkówce
38-458 Chorkówka 175 
tel./fax (13) 43 141 20 
e-mail: gok@chorkowka.pl
www.gok.chorkowka.pl

Urząd Gminy Dukla 
ul. Trakt Węgierski 11 
38-450 Dukla 
tel. (13) 43 300 34
e-mail: promocja@dukla.pl, gmina@dukla.pl 
www.dukla.pl 
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Ośrodek Kultury w Dukli 
ul. Kościuszki 4
38-450 Dukla 
tel. (13) 43 300 25
ul. Rynek 
tel. (13) 43 309 77
e-mail: osrodekkultury@dukla.pl
www.ok.dukla.pl

Transgraniczna Informacja Turystyczna 
ul. Trakt Węgierski 26 a
38-450 Dukla 
e-mail: tit@dukla.pl
www.interreg.gov.pl

Urząd Gminy Iwonicz-Zdrój
al. Słoneczna 28
38-440 Iwonicz-Zdrój
tel./fax (13) 43 502 12
e-mail: sekretariat@iwonicz-zdroj.pl
www.iwonicz-zdroj.pl
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Gminny Ośrodek Kultury w Iwoniczu-Zdroju 
ul. Plac Dietla 2 
38-440 Iwonicz-Zdrój 
tel./fax (13) 43 503 30 
e-mail: gok@iwonicz-zdroj.pl
www.gok.iwonicz-zdroj.pl

Urząd Gminy Jaśliska
Jaśliska 171
38-485 Jaśliska
tel. (13) 43 105 81
fax. (13)43 105 82
e-mail: ug@jasliska.info
www.jasliska.info

Urząd Gminy Jedlicze
ul. Rynek 6
38-460 Jedlicze
tel.(13) 44 847 10; 43 522 07
fax (13) 43 520 25
e-mail: ug@jedlicze.pl
www.jedlicze.pl
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Gminny Ośrodek Kultury w Jedliczu 
ul. Tokarskich 22 
38-460 Jedlicze 
tel./fax (13) 43 520 81
e-mail: gokjedlicze@interia.pl
www.gok.jedlicze.pl

Urząd Gminy Miejsce Piastowe
ul. Dukielska 14
38-430 Miejsce Piastowe
tel. 13 43 530 12; 13 43 392 60; 13 43 097 75
fax 13 43 530 12 wew. 135
e-mail: gmina@miejscepiastowe.pl
www.miejscepiastowe.pl

Gminny Ośrodek Kultury w Miejscu Piastowym
ul. Dukielska 2 b,
38-430 Miejsce Piastowe,
tel./fax (13) 43 530 74
e-mail: gokmpiastowe@interia.pl; 
gokmpiastowe@op.pl
www.gokmp.net
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