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Tajemnicza kraina, 
której nie ma  
na mapie

W samym, środku województwa podkarpackie-
go leży kraina Eurogalicji. Nie można jej znaleźć na 
mapie jako wyodrębnionej jednostki geograficznej.  
To kraina umowna a jednocześnie niezwykle realna. 
Tworzy ją sześć gmin położonych na północ od Rze-
szowa – Trzebownisko, Głogów Małopolski, Kamień, 
Sokołów Małopolski, Czarna oraz Krasne. To teren 
działania Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania 
Eurogalicja. Dzięki temu stowarzyszeniu powstało 
wiele cennych, lokalnych projektów. Ze względu na 
ich ilość trudno byłoby je wszystkie wymieniać. Jeden 
wydaje się jednak niezwykle cenny i ponadczasowy. 
Spowodował zinwentaryzowanie wszystkich atrakcji 
turystycznych występujących na terenie wspomnianych 
sześciu gmin i powstanie nowych, ciągle jeszcze od-
krywanych przez odwiedzających obszary Eurogalicji.

Mysterious region  
that cannot be found 
on a map

Eurogalicia is situated in the middle of Pod-
karpackie Province. It cannot be found on a map 
as it is not a separate geographical region. This is 
an agreed upon region yet it is very real. It consists 
of six gminas situated to the north of Rzeszów – 
Trzebownisko, Głogów Małopolski, Kamień, Sokołów 
Małopolski, Czarna and Krasne. This is the area of 
activity of Local Activity Group Eurogalicia. Thanks 
to this Society many valuable local projects were 
launched. It would be difficult to name all of them as 
they were so numerous. Still one of them seems to be 
extremely valuable and timeless. It resulted in recording 
all tourist attractions of mentioned six gminas and in 
creating new attractions still discovered by visitors 
of Eurogalicia region.
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W 80 minut dookoła 
Eurogalicji

Nawiązując do tytułu fantastycznej książki Juliu-
sza Verne i nieco go stylizując, proponujemy wyprawę 
dookoła Eurogalicji, którą samochodem można pokonać 
w 80 minut, robiąc pętlę od podrzeszowskiej Jasion-
ki, przez Trzebownisko, Głogów Małopolski, Kamień, 
Sokołów Małopolski, Czarną, Krasne i z powrotem do 
Trzebowniska. To jednak tylko oferta dla pragnących 
bić rekordy szybkości zwiedzania. Aby przeżyć praw-
dziwą przygodę, spotkać się z historią tego mikrore-
gionu, jego kolorytem, zakosztować bujnej przyrody 
czy podziwiać najnowocześniejsze osiągnięcia na eu-
ropejską skalę, należy zarezerwować znacznie więcej 
czasu i zmienić środek lokomocji na rower, lub jeszcze 
lepiej zapuścić się piechotą w urocze zakątki, których 
nie brak w żadnej z gmin Eurogalicji.

In 80 minutes around 
Eurogalicia

Referring to the title of fantastic book of Jules 
Verne and changing it slightly we offer an 80 minute 
car trip around Eurogalicia starting from situated 
near Rzeszów Jasionka through Trzebownisko, Głogów 
Małopolski, Kamień, Sokołów Małopolski, Czarna, 
Krasne and back to Trzebownisko. This is yet the offer 
for those who want to beat visiting records. But if you 
want to experience real adventure, meet the history of 
this macroregion and its colours, taste lush nature or 
admire the most modern achievements on a European 
scale you must have more time at your disposal and 
change transportation means to a bicycle, or even 
better go on foot to charming nooks which all of the 
gminas of Eurogalicia are full of.
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Teren ten jest atrakcyjny o każdej porze roku. 
Oferuje ciekawostki nie tylko dla turystów weeken-
dowych, ale również dla tych, którzy chcą tutaj spę-
dzić niezapomniany urlop, odnaleźć zapomniane już 
gdzie indziej echa tradycji, przypomnieć sobie znane 
z dzieciństwa obrazy i smaki.

Nieśmiertelna tradycja
W  innych rejonach Polski tradycja albo bez-

powrotnie odeszła do lamusa, albo też przyjęła for-
mę okazjonalną, często bardzo skomercjalizowaną, 
będącą mniej lub bardziej udaną stylizacją dawnej 
obyczajowości. Wyjątkowość sześciu gmin Eurogali-
cji zbudowana jest na ciągłości tradycji, o którą się 
tutaj dba i  przekazuje nowym pokoleniom. Folklor 
i wszystkie jego aspekty jest tutaj obecny od dawna. 
Daty założycielskie Kół Gospodyń Wiejskich, zespołów 
tanecznych i śpiewaczych czy tradycyjnych warszta-
tów rzemieślniczych, sięgają najczęściej okresu sprzed 
II wojny światowej. Dlatego też w tym mikroregionie 
zachowały się stroje ludowe, muzyka, taniec, obrzędy 
świąteczne czy nawet staropolskie kulinaria.

Wiejskie obejścia agroturystyczne, zagrody te-
matyczne czy karczmy tworzą niepowtarzalny klimat 
dawnej wsi galicyjskiej – bogatej w wielokulturowe ob-

This area is attractive in any season of the 
year. It is interesting not only for weekend tourists 
but also for those who want to spend unforgettable 
holidays here, find forgotten in other places echoes 
of tradition, remember images and tastes they knew 
in their childhood.

Everlasting tradition
In other parts of the country tradition either 

disappeared or remained in vestigial form, quite often 
very commercialized form of better or worse styliza-
tion of old customs. The six gminas of Eurogalicia are 
unique because people there take care of tradition and 
pass it to new generations. Folklore in all its aspects 
has been present here for a long time. Farmer’s Wives 
Associations, Dancing Ensembles, Singing Ensembles 
or traditional craft workshops were usually founded 
before the 2nd World War. That is why this microre-
gion preserved folk costumes, music, dances, holiday 
customs and even old Polish cuisine.

Rural agrotourism farms, theme farms or inns 
create unique climate of old Galician village – with 
multicultural rituals sometimes slightly different 
one from the other but always gay and full of  
hospitality.
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rzędy, czasem różniące się nieznacznie między sobą, ale 
zawsze tak samo radosne i przepojone gościnnością.

Tradycja na tych terenach miała zawsze różne 
oblicza. Jedno ludowe, drugie uroczo małomiasteczko-
we i to ostatnie związane z obyczajowością dworską. 
Jeszcze dzisiaj można spotkać osoby, które „we dworze 
służyły”. To od nich wiemy jak mości panowie żyli, pra-
cowali i bawili się. Nie brak też tutaj potomków szano-
wanych niegdyś, szlacheckich rodzin. To oni są spadko-
biercami tradycji, którą próbowano zniszczyć w czasach 
komunizmu. Co bardziej przedsiębiorczy biznesmeni 
starają się naśladować dworski styl w swoich restaura-
cjach, zajazdach i hotelach. Każdy z gości ma się tutaj 
czuć jak prawdziwy hrabia i zazwyczaj tak się czuje.

Szlacheckie tradycje przekazały współczesnym 
miłość do koni. Nie wygasła ona od czasów gdy między 
innymi na pastwiskach podrzeszowskiej wsi Łąka pasły 
się królewskie stada koni. Dzisiaj na terenie Eurogali-
cji nadal działają stadniny i ośrodki jeździeckie, takie 
jak w Zabajce, Głogowie Małopolskim, Zalesiu i wielu 
innych miejscach. Nie trudno więc turyście znaleźć ko-
nia pod siodło i wyruszyć na spotkanie z przygodą w le-
śne ostępy okalające pradawną Puszczę Sandomierską. 
Dbający o wygodę mogą wynająć bryczkę, czy też zimą 
sanie zaprzężone w dzielne rumaki miejscowej hodowli.

Miasteczka leżące w granicach objętych dzia-
łaniami Eurogalicji, chociaż ulegają gwałtownemu 
rozwojowi cywilizacyjnemu, w wielu zakątkach pozo-
stały niezmiennie konserwatywne architektonicznie. 
To namacalne odzwierciedlenie dawnej Galicji budzi 
w  zwiedzających zachwyt. Jednym z  takich miejsc 
jest Sokołów Małopolski, miasteczko mające swoje 
początki w XIV wieku. Prawa miejskie otrzymało za 
sprawą króla Zygmunta Augusta w  roku 1569. Mia-
steczko stało się szybko znanym ośrodkiem między 
innymi garncarstwa, szewstwa, tkactwa i kowalstwa.

Nie brakowało w  historii miasta momentów 
tragicznych począwszy od splądrowania przez Stani-
sława Stadnickiego, zwanego „diabłem łańcuckim” aż 
po atak wojsk węgierskich w roku 1657. Miasteczko po 
klęskach szybko się odradzało i w połowie XIX wie-

Tradition had various forms in these areas. One 
form was rural and the other one charmingly small-town 
like connected with both urban and manor customs. 
Even today you can meet people that “worked in the 
manor”. They are the source of information concerning 
life, work and leisure of nobility. Many descendants  
of nobility still live there. They are the heirs of 
tradition that communist regime tried to destroy.  
Some resourceful entrepreneurs try to imitate the style 
of nobility in their restaurants, inns and hotels. Each 
guest is to feel like a count there and they usually do 
feel like that.

Noble traditions transferred love for horses to 
modern inhabitants of this region. Such tradition has 
been alive since the times when royal horses were kept 
in Łąka village near Rzeszów. Today in Eurogalicia we 
still have many studs and horse riding centres e.g. in 
Zabajka, Głogów Małopolski, Zalesie and in many other 
places. So it is really easy for a tourist to find a horse 
for a ride and go for a trip to the woods surrounding 
old Sandomierska Primeval Forest. Those who like 
comfort can rent a britzka or a sledge in winter pulled 
by locally bred horses.

Small towns of Eurogalicia, although they 
rapidly underwent civilization development, in many 
places stayed very conservative architecturally. 
Tourist are really delighted by that real old Galicia. 
One of such places is Sokołów Małopolski founded 
in 14th century. It obtained city rights from Zygmunt 
August in 1569. The town quickly became the well-
known centre of pottery, shoe making, weaving and 
blacksmithing.

It had its tragic moments as well starting from 
plundering by Stanisław Stadnicki called Devil from 
Łańcut and finishing with the attack of Hungarian 
troops in 1657. The little town regained its strength 
after those defeats and in the middle of 19th century 
it became the capital of Sokołowski poviat. In year 
1863 Sokołów other disasters follow. First the fire of 
Jewish district and then 41 years later the town was 
burnt to the ground. In the period between world wars 
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ku stało się stolicą powiatu sokołowskiego. Od roku 
1863 dotykają Sokołów kolejne klęski. Najpierw po-
żar dzielnicy żydowskiej a 41 lat później miasto pło-
nie doszczętnie. W okresie międzywojennym Sokołów 
mocno podupadł. Okres wojny i czas powojenny do 
końca lat osiemdziesiątych XX wieku nie był dla miasta 
przychylny. Zmiany polityczne w roku 1989 stworzyły 
nowe możliwości, które z powodzeniem są wykorzy-
stywane dla rozwoju tego historycznego miasteczka.

Równie uroczym miejscem jest Głogów Małopol-
ski, którego początki zaczęły się znacznie później niż 
Sokołowa, bo w roku 1570. To opóźnienie wyszło jednak 
Głogowowi na dobre, bowiem został on zaprojektowany 
jako miasto wówczas nowoczesne z przestronnym ryn-
kiem według urbanistycznych zasad renesansu. Miasto 
szybko zasłynęło jako siedziba wielu cechów rzemieśl-

Sokołów deteriorated. The period of 2nd World War 
and the post-war period until 80ties of 20th century 
was not a good period for the town. Regained freedom 
in 1989 created new possibilities for the development 
of this historical place.

Głogów Małopolski was founded much later 
than Sokołów in year 1570. Yet this delay helped 
Głogów as it was designed as modern, at that time, 
town with spacious market according to architectural 
rules of renaissance. The town was soon famous as 
a seat of various craft gilds. Famous all over Poland 
Głogowska sausage is the relic of one of the guilds – 
butcher’s guild. 

History was not kind for this place as well. 
In year 1624 the Tatars plunder the town, 21 years 
later Hungarian troops of Rakoczy and in year 1709 
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niczych. Pozostałością po jednym z nich – masarskim – 
jest znana w całej Polsce kiełbasa głogowska.

Historia nie szczędziła jednak i tego miejsca. 
W 1624 roku plądrują go Tatarzy, 21 lat później wę-
gierskie wojska Rakoczego a w roku 1709 Szwedzi. 
W XVIII wieku miasteczko podnosi się z upadku i roz-
kwita. Rozwój hamuje nieco późniejszy zabór austriac-
ki, chociaż miasto nadal pozostaje centralną siedzi-
bą instytucji nadzorujących okoliczne miejscowości.

Tragiczny los spotkał wielu mieszkańców Gło-
gowa w czasie II wojny światowej. Wielu obywateli 
miasteczka zginęło lub było więzionych po wkroczeniu 
Armii Czerwonej. Powojenne czasy nie były najłaskaw-
sze dla tego historycznego miejsca. Prawdziwy rozwój 
rozpoczął się na nowo dopiero w latach 90. XX wieku.

Oba wspomniane miasteczka charakteryzował 
również pewien folklor mający swoją genezę w wielo-
kulturowości, ze szczególnym wpływem kultury żydow-
skiej. Nie bez znaczenia dla obyczajowości mieszczan 
miały też okoliczne wioski.

O bogactwie miejscowej tradycji zadecydowała 
wielokulturowa przeszłość. Szczególnie ta związana 
z okresem zaboru austriackiego i stworzeniu Galicji. 
Pokojowe współistnienie i mieszanie się kultur i naro-
dowości wzbogacało ten teren szczególnie. I chociaż 
i tutaj znaczącą grupą społeczną byli niegdyś Żydzi, 
a lokalne osadnictwo miało swoje korzenie w Niem-
czech, to siła polskich tradycji okazała się najtrwalsza. 
Dodatkowo wzbogacona o elementy zaczerpnięte z in-
nych kultur stała się niezwykle ciekawa i ekspresyjna 
a na dodatek odporna na próby jej zniszczenia. Nie-
zwykle ważną rolę w zachowaniu tej cennej obycza-
jowości spełniał Kościół Katolicki. Wierni przez wie-
ki dbali o wiarę i budowali świątynie, które dzisiaj są 
ważnym elementem dziedzictwa narodowego. Jedno-
cześnie stanowią one niezwykle ciekawe obiekty tury-
styczne, posiadające najczęściej niezwykłą historię.

Swedish troops. In 18th century the town flourish. The 
development is a bit slowed down by Austrian partition 
although the town is still the central seat of institutions 
supervising neighbouring town and villages. 

During the 2nd World War the fate of some of 
the inhabitants of this town was really tragic. Many 
of them died or were imprisoned after the invasion 
of Red Army. Post-war period was not easy for this 
historical place. Its real development started as late 
as 90ties of 20th century. 

Both towns were characterized by certain 
folklore originating from multiculture of this place 
and especially from Jewish culture. Neighbouring 
villages influenced the customs of town inhabitants  
as well.

The riches of local tradition were created by 
multicultural past, especially the past connected 
with the period of Austrian partition and creation of 
Galicia. This area was especially enriched by peaceful 
co-existence and mixing of cultures and nationalities. 
Although Jewish people were a very significant social 
group and although local settlement had its roots in 
Germany, Polish tradition turned out to be the strongest. 
Enriched with elements originating from other cultures 
it became very expressive and interesting and what is 
more resistant to attempts of its destruction. Catholic 
Church played a very important role in the preservation 
of these valuable customs. The Catholics for ages 
took care of their faith and built temples which today 
constitute very important elements of our national 
heritage being at the same time very interesting tourist 
objects with unusual history.
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Nature as the asset  
of Eurogalicia

Each of mentioned six gminas border on woods, 
quite often of the status of reserve or otherwise protected 
land. This luscious green area contain enclaves of 
rare species. Animal world includes practically all 
appearing in Poland species of fishes, amphibians and  
reptiles.

Rich world of birds contain almost all species 
recorded in Poland. Environment full of rivers and 
forest ponds results in abundant population of 
water birds – almost all species of birds of prey and 
even from time to time very rare white tail eagles  
appear. 

Przyroda atutem 
Eurogalicji

Nie ma ani jednaj z sześciu gmin, która nie gra-
niczyłaby z terenami leśnymi, często objętymi statu-
sem rezerwatu czy terenu chronionego w inny sposób. 
Niezwykle bujny świat roślinny tworzy enklawy dla 
rzadkich odmian. Świat zwierzęcy reprezentowany 
jest praktycznie przez wszystkie występujące w Pol-
sce gatunki ryb, płazów i gadów.

Niezwykle bogaty jest świat ptaków reprezento-
wany prawie przez wszystkie gatunki występujące w Pol-
sce. Ze względu na obecność rzek i leśnych stawów, bo-
gata jest populacja ptaków wodnych. Występują niemal 
wszystkie gatunki ptaków drapieżnych, a od czasu do 
czasu zaglądają tutaj nawet bardzo rzadkie orły bieliki.
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Pojawiają się też nowe tutaj gatunki takie jak 
charakterystyczny dla Syberii jenot, czy reprezen-
tujący świat płazów żółw czerwonolicy pochodzący 
z Ameryki Środkowej.

Tereny leśne, nawet te chronione poprzecinane 
są szlakami turystycznymi oraz siecią ścieżek przyrod-
niczo edukacyjnych. Kryją nie tylko tajemnice przyro-
dy, ale często też krwawej przeszłości tych terenów 
od I wojny światowej, po czasy napaści hitlerowskiej 
i sowieckiej na Polskę.

Sielanka z turystycznym 
zapleczem

Małomiasteczkowe klimaty, wiejska sielanka 
oraz wszechobecna przyroda, to największe atuty tego 
mikroregionu. Tym bardziej, że łatwo jest tutaj doje-
chać samochodem, skorzystać z kolei, lub przylecieć 
samolotem na lotnisko w Jasionce, jeśli ktoś z daleka 
zechce zwiedzić ten uroczy zakątek kraju. W ostatnich 
latach tereny sześciu gmin Eurogalicji wzbogaciły się 
o wiele ośrodków turystycznych – zupełnie nowych, 
lub powstałych po kapitalnych remontach zabytkowych 
obiektów, przystosowanych na potrzeby turystyki.

To zaplecze zostało stworzone według zasady: 
„Każdy znajdzie tutaj miejsce odpowiednie do ocze-
kiwań”. Od spania na sianie w gospodarstwach agro-
turystycznych po przepych stylizowanych na pałace 
hoteli wyposażonych w spa i inne atrakcje dla wyma-
gających gości.

Bez względu na standard miejsca noclegowego, 
wszędzie króluje doskonałe, tradycyjne jadło i typowa 
dla tych terenów gościnność.

Andrzej Klimczak

New species are recorded such as for example 
characteristic for Syberian areas raccoon dogs or 
representing the world of amphibians originating from 
Central America red-eared slider. 

Wooden area, even those protected ones are 
crossed by tourist trails and the network of educational 
nature trails. They hide many mysteries not only 
concerning nature but very often concerning the bloody 
past of this area of the times of 1st World War until 
Hitler and Soviet invasion.

Idyll with tourist  
infrastructure

Small town atmosphere, rural idyll and omni-
present nature are the most important assets of this 
region. In case a person from far away wants to visit 
this charming part of our country access is very easy – 
you can come here by car, use railway or fly by airplane 
to Jasionka airport. During last years the areas of six 
gminas of Eurogalicia became richer with new tourist 
centres – quite new ones and some totally redecorated 
old places adapted for the needs of tourism.

This infrastructure was created according the 
rule: “Everyone will find something for them here”. 
From sleeping on hay in agrotourism farms to splendour 
palace like hotels with SPAs and other attractions for 
demanding guests.

Regardless of the standard of an accommodation 
place food is delicious everywhere and tourists are 
welcome with typical for this region hospitality.

Andrzej Klimczak
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Przyroda
Południowy kraniec Puszczy Sandomierskiej sięga aż po tereny 
działalności Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania Eurogalicja. 
Obszary chronione i rezerwaty pozwalają na zachowanie wspania-
łej przyrody. Liczne szlaki turystyczne i ścieżki edukacyjno-przy-
rodnicze pozwalają na spotkanie z przygodą na leśnym szlaku. Te-
reny te przecinają ścieżki piesze, konne i rowerowe. Dostępne są 
przez cały rok. Nie brak też tutaj zimowych tras narciarskich dla 
miłośników biegówek.

Lasy sześciu gmin leżących na obszarze działania Stowarzyszenia 
LGD Eurogalicja są stworzone do rekreacji i wypoczynku. W okre-
sie lata i jesieni zbieracze jagód i grzybów szczególnie docenią 
te tereny.

Nature
The area of activity of Eurogalicia Society reaches up to southern 
end of Sandomierska Primeval Forest. Reserves and protected areas 
help to keep the beauty of this nature of this region. Many tourist 
routes and educational nature paths introduce to adventure on the 
forest trail. This area is crossed out by walking, horse and bicycle 
routes which are accessible all over the year. There are also winter 
ski trails for fans of cross country skiing.

Woods of six gminas located on the territory of activity of LGD 
Eurogalicia  are created for rest and recreation. During summer 
and autumn mushroom and berries pickers will be really satisfied.
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▴ Rzeka Wisłok  –  Gmina Trzebownisko
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▴ Szlak  Starego Wisłoka 
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▴ Szlak  Starego Wisłoka ▶ 
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▴ Szlak  Starego Wisłoka
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▴ Szlak  Starego Wisłoka ▶ 
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▴ Szlak  Starego Wisłoka
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▴ Meandry Wisłoka –  Gmina Trzebownisko
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 Trasa Rzeszów–Warszawa w okol icy  Głogowa Małopolskiego  ▴
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▴ Tablica  informacyjna „Leśnego Szlaku Eurogal ic j i”  w okol icach Turzy
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▴ Lasy w okol icach Turzy  ▶



Lasy w okol icach Głogowa Małopolskiego ▴ 
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▴ Rezerwat  „Bór ”  w okol icach Głogowa Małopolskiego
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▴ Ścieżka edukacyjno-przyrodnicza w okol icach Głogowa Małopolskiego
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▴ Pomnik  pamięci  of iar  terroru sowieckiego –  więźniów obozu ś ledczego i  f rontu ukraińskiego 
   w Trzebusce zamordowanych w tym lesie  w 1944 r.

▲  Pomnik  i  mogi ła  Żydów zamordowanych przez  Niemców 
 w czasie  I I  Wojny Światowej  w Borze k .  Głogowa Małopolskiego  ▶
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▴ Zbiornik  retencyjny w Turzy  Nowej   ▶

▴ Kapliczka św.  Huber ta  na „Leśnym Szlaku Eurogal ic j i”  w Turzy  Nowej 
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▴ Zbiornik  retencyjny w Turzy  Nowej



41



42
▴ Tereny rolnicze w okol icach Kamienia  Podlesie
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▴ Punkt  biwakowy w okol icy  „Leśnego Szlaku Eurogal ic j i”
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▴ Zbiorniki  wodne w Lipiu
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▴ „Leśny Szlak  Eurogal ic j i”  w okol icach Kamienia  Podlesie 
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 Dworek myśl iwski  w Morgach ▴ 

 Sz lak  rowerowy w okol icach Morgów ▴ 
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▴ Zabytkowa aleja  parkowa w Morgach
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▴ Uprawy rolne w okol icach Starego Wisłoka ▶ 
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▴ Pejzaż  z  okol ic  Stobiernej
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▴ Las  w Wysokiej  Głogowskiej
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 Stawy w Zalesiu   ▴ 
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▴ Stawy w Zalesiu
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▴ Las  w Zalesiu
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▴ Ścieżka edukacyjno-przyrodnicza „Zdołga”
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▴ Lasy w okol icach Górna
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▴ 

Tradycja
i kultura

Tradycja 
i kultura
Trudno już dzisiaj w Polsce spotkać tereny o takim nagromadzeniu 
elementów kultury jak to ma miejsce na obszarze działania Stowa-
rzyszenia Lokalnej Grupy Działania Eurogalicja. Wpływ na to miały 
zmiany administracyjne jakie następowały po sobie w przeszłości. 
Tereny te należały kolejno do dóbr krakowskich, sandomierskich 
i lwowskich.

 Nie bez znaczenia dla kształtowania obyczajowości i kultury mia-
ły tutaj najazdy nieprzyjacielskie i zabory. Wzbogacało miejscową 
tradycję osadnictwo, w którym dominowało głównie niemieckie 
z obszarów dzisiejszej Bawarii czy czeskich Moraw. Zawsze jed-
nak górowała nad obcymi pierwiastkami kultura polska. Widać to 
wyraźnie w sferze kultywowanej miejscowej tradycji ludowej, któ-
ra dodatkowo wzbogacana była obyczajami kreowanymi niegdyś 
przez szlachtę i magnaterię. Nie brak też tutaj przejawów kultu-
ry współczesnej, która stanowi wizytówkę tego mikroregionu na 
całym świecie.

Tradition 
and culture
Nowadays it is not easy to find in Poland regions with such 
accumulation of culture elements as is in the area of the activity 
of LGD Eurogalicia. Such situation was caused by administrative 
changes that took place in the past. The area belonged successfully 
first to Cracow lands then to Sandomierz and then to Lvov lands.
Enemy invasions and partitions were important elements  in creation 
of customs and culture of this area. Local tradition was also enriched 
by settlement, mainly German from Bayern and from Bohemian 
Morawy, but Polish culture was always dominating over foreign 
elements. It can be clearly seen on the example of local folk culture 
maintained in the area and enriched with customs of noblemen 
and aristocracy. Still contemporary culture is also observed here 
and this region is famous for it all over the world.
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▴ Zagroda Garncarska w Medyni  Głogowskiej
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▴ Zagroda Garncarska w Medyni  Głogowskiej   ▶
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▴ Warsztaty  garncarskie  w Medyni  Głogowskiej   ▶
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▴ Warsztaty  garncarskie  w Medyni  Głogowskiej
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▴ Warsztaty  garncarskie  w Medyni  Głogowskiej   ▶
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▴ Ceramika s iwa z  Medyni  Głogowskiej
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▴ Wyroby ceramiczne z  Medyni  Głogowskiej   ▶
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▴ Władysława Prucnal  –  ar tystka z  Medyni  Głogowskiej
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▴ Kolekcja  cy tr  Wacława Kuźniara  z  Krzemienicy
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▴ Park  Matki  Bożej  Jagodnej  w Medyni  Łańcuckiej
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▴ Kapliczka Matki  Bożej  Jagodnej  –  Medynia  Łańcucka
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Studnia  w Parku Matki  Bożej  Jagodnej  w Medyni  Łańcuckiej   ▴ 



90
▴ Zabytkowa pompa strażacka –  Medynia  Łańcucka 
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Zabytkowa pompa strażacka –  Pal ikówka  ▴ 
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▴ Zespół  fo lklorystyczny „Wesele  Krzemienickie” 
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▴ Towarzystwo Społeczno-Kulturalne „Strażowianie”  –  Strażów
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▴ Produkty  regionalne Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego „Strażowianie”
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Produkty  regionalne Koła  Gospodyń Wiejskich z  Rogoźnicy   ▴ 
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▴  Tradycyjne produkty  regionalne z  gminy Czarna
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Potrawy regionalne Stowarzyszenia  „Klub Kobiet”  z  Medyni  Łańcuckiej   ▴ 
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▴ 
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▴ 

Zabytki

M
on

um
en

tsZabytki
Historyczna przeszłość na terenach sześciu gmin stanowiących te-
ren działania Stowarzyszenia Eurogalicja zostawiła po sobie licz-
ne pamiątki.

Zachwycają tu świątynie i przydrożne kapliczki. Tworzą niepowta-
rzalny klimat porozrzucane tu i ówdzie dwory oraz stare kamieniczki 
miejskiej zabudowy w Sokołowie i Głogowie Małopolskim. Trafiają 
się też prawdziwe perełki wiejskiej architektury drewnianej, co-
raz bardziej odchodzące w zapomnienie w innych częściach kraju.

Nie brak też zabytków będących dowodem na tragiczne dzieje ja-
kie spotykały mieszkańców tej okolicy – od najazdów tatarskich 
przez zabory, obie wojny światowe i czasy komunizmu.

Mimo upływu czasu zachował się dawny, galicyjski charakter mia-
steczek. W każdej zaś z okolicznych wiosek można znaleźć praw-
dziwe skarby architektury. Niech zachętą do podjęcia wyprawy, 
w te często jeszcze nieodkryte, pełne tajemnic tereny będą oglą-
dane przez Was fotografie, wprowadzając w niezapomniany klimat 
i świat brzmiący echem przeszłości.

Monuments
Historical past of the area of six gminas constituting the ground 
of activity of Eurogalicia Society, is full of monuments.

Temples and wayside shrines, manors spread throughout the area 
and old urban tenement houses of Sokołów and Głogów Małopolski 
create unique atmosphere of this region. One can also spot genuine 
treasures of village wooden architecture difficult to find in other 
parts of country.

You can as well find there monuments of tragic history of inhabitants 
of this area – from Tatars invasions through partitions, both world 
wars until communist times.

Small towns managed to preserve their specific old Galician 
atmosphere and in surrounding villages you can find true 
architectural treasures. So, let these photographs present still 
undiscovered and mysterious areas and let them introduce 
unforgettable atmosphere and the world sounding with the past
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▴ Głogów Małopolski
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▴ Ratusz  w Głogowie Małopolskim z  połowy XVIII  wieku
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 Sanktuar ium Matki  Bożej  –  Uzdrowienie  Chorych w Głogowie Małopolskim ▴ 
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▴ Uroczystość koronacji zabytkowego obrazu Matki Bożej – Uzdrowienie Chorych.  
 Głogów Małopolski .  30 maja 2015 r.
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▴ Akt koronacji  obrazu Matki  Bożej  – Uzdrowienie Chorych. 
 Głogów Małopolski .  30 maja 2015 r.
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▴ Kościół  pw.  Nawiedzenia  Najświętszej  Mar i i  Panny 
 w Medyni  Głogowskiej  ▶ 
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▴ Kaplica  pw.  Św.  Huber ta  w Miłocinie 



113



114
▴ Kaplica  pw.  Św.  Huber ta  w Miłocinie 
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 Kościół  pw.  Św.  Mar i i  Magdaleny na wzgórzu Magdalenka w Malawie  ▴ 
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▴ Pałac  w Jasionce



117



118
▴ Kościół  pw.  Św.  Jakuba Apostoła  Starszego w Krzemienicy
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▴ Wnętrze  kościoła  pw.  Św.  Jakuba Apostoła  Starszego w Krzemienicy
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  Kapl iczka „na wodzie”  w Krzemienicy  ▴ 



122
▴ Dawna leśniczówka Potockich w Czarnej   ▶
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▴ Kapliczka przydrożna z  f igurą  Chrystusa Frasobliwego w Czarnej



125
  Kapl iczka w Zalesiu   ▴ 



126
▴ Katol icka Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Zgromadzenia  Sióstr 
 Opatrzności  Bożej  w pałacu w Łące

▴ Pałac  w Łące
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 Zabytkowa kaplica  cmentarna w Łące  ▴ 



128
▴ Kapliczka Św.  Jana w Łące
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  Kościół  pw.  Św.  Onufrego w Łące  ▴ 
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▴ Kapliczka w Stobiernej  
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▴ Kościół  pw.  Niepokalanego Serca Najświętszej  Mar i i  Panny w Stobiernej
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▴ Późnogotycka f igura  Matki  Bożej  w koście le  w Stobiernej
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  Ambona w koście le  w Stobiernej   ▴  
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▴ Stobierna
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▴ Kapliczki  przydrożne w Stobiernej   ▶
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▴ Polna kapliczka w Jasionce
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▴ Sokołów Małopolski  –  Centrum
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▴ Ratusz  w Sokołowie Małopolskim
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Kościół  pw.  Św.  Ducha w Sokołowie Małopolskim  ▴ 



146
▴ Kościół  pw.  Św.  Jana Chrzcic ie la  w Sokołowie Małopolskim ▶
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▴ Kościół  pw.  Św.  Jana Chrzcic ie la  w Sokołowie Małopolskim



149



150
▴ Cmentarz  żydowski  w Sokołowie Małopolskim
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▴ Kapliczka „domkowa” przy  koście le  pw.  Matki  Bożej  Szkaplerznej  w Górnie



153
Koncer t  w Koście le  pw.  Matki  Bożej  Szkaplerznej  w Górnie    ▴ 
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▴ Kościół  pw.  Matki  Bożej  Szkaplerznej  w Górnie



155



156
▴ Ośrodek zdrowia w zabytkowym budynku w Dąbrówkach
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  Cudowne źródełko w Dąbrówkach  ▴ 
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▴ Nowy kościół  paraf ia lny  pw.  Wniebowzięcia  Najświętszej  Mar i i  Panny  
    w Krasnem

▴ Kościół  pw.  Wniebowzięcia  Najświętszej  Mar i i  Panny w Krasnem wzniesiony w latach 1742–1748



159
  Kapl ica  cmentarna pw.  św.  Bronis ławy  ▴  

w Krasnem  ▴
  Kaplica  cmentarna pw.  św.  Bronis ławy  ▴  

w Krasnem  ▴
  Pomniki  Grunwald  ▴  

w gminie  Krasne  ▴
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▴ Neogotycki  Kościół  Paraf ia lny  
    pw.  Najświętszego Serca Jezusowego w Kamieniu   ▶
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▴ 

Sport
i rekreacja

Sport 
i rekreacja
Tradycje sportowe na terenie dzisiejszej działalności Stowarzy-
szenia LGD Eurogalicja sięgają czasów dwudziestolecia między-
wojennego. Wpływ na rozwój wielu dyscyplin sportowych miało 
Towarzystwo Sportowe „Sokół”. Dzisiaj tę tradycję kontynuują 
miejscowe kluby sportowe. Powstało wiele nowych dyscyplin, 
w których mieszkańcy sześciu gmin Eurogalicji zdobywali i zdo-
bywają nadal laury nie tylko na podium regionalnym czy ogól-
nopolskim.

Równolegle do działalności sportowej rozwijała się rekreacja. 
Szczególny rozkwit tej dziedziny turystyki przypisać należy przeło-
mowi wieku XX i XXI. W wielu miejscowościach powstały ośrodki 
sportu i rekreacji z boiskami, kortami tenisowymi, polami golfo-
wymi i basenami pływackimi. Rozwija się tutaj turystyka konna, 
wodna i rowerowa. Coraz więcej uwagi przykłada się też do re-
kreacyjnego uprawiania sportów zimowych na terenach sześciu 
gmin Eurogalicji.

Sports and 
Recreation
Sport tradition on the area that is object of activity of LGD Eurogalicia  
dates back to 20ties of the previous century. Towarzystwo Sportowe 
(Sport Society) “Sokół” considerably influenced the development of 
many sport disciplines. Nowadays this tradition is continued by local 
sport clubs. New disciplines came into existence and inhabitants of 
six gminas of Eurogalicia score medals during regional and national 
sports events.

Parallelly to sport activities recreation activities developed 
especially at the  turn  of 20th and 21st centuries. In many localities 
sport and recreational centers came into existence along with 
playgrounds, courts, golf courses and swimming pools. Tourist horse 
riding, biking and water tourism is also developing here. Local 
authorities pay more and more attention to recreational practicing 
of winter sports in the area of six gminas Eurogalicia.
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▴ Stadnina w Leśnej  Woli
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▴ Stadnina w Leśnej  Woli   ▶
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▴ Gospodarstwo agroturystyczne w Czarnej    ▶
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▴ Basen w Sokołowie Małopolskim 
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▴ Pole  golfowe w Głogowie Małopolskim
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174
▴ Zalew „Niedźwiadek”  w Wólce Niedźwiedzkiej
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▴ Okolice  Kamienia
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▴ 

N
ow

oczesna
infrastruktura
Nowoczesna 
infrastruktura
Na terenach objętych działalnością Stowarzyszenia LGD Eurogali-
cja w ostatniej dekadzie zaszły duże zmiany. Wszystko to za spra-
wą ulokowania tutaj wielu przedsięwzięć strategicznych nie tylko 
dla regionu ale również dla Polski.

Poprawa komunikacji tego terenu miała podstawowe znaczenie 
dla jego rozwoju gospodarczego i technologicznego. Powstanie 
autostrady oraz uruchomienie jednego z najnowocześniejszych 
w Polsce portów lotniczych w Jasionce stały się impulsem do po-
dejmowania nowych wyzwań godnych XXI wieku.

Nie bez znaczenia jest utworzenie stref i podstref ekonomicznych 
stanowiących miejscowe eldorado dla inwestorów z kraju i za-
granicy.

Ten mikroregion przeżywa ponowny rozkwit wracając do zniszczo-
nej przez komunistów tradycji Centralnego Okręgu Przemysłowe-
go z okresu międzywojennego.

Modern 
infrastructure
During the last decade the situation on the area of activity of 
LGD Eurogalicia changed a lot thanks to the regional and national 
strategic enterprises  located  here.

The improvement of transport of this area was fundamental for 
its economic and technological development. The construction 
of motorway and flotation of airport in Jasionka (one of the most 
modern ones in Poland) became impulses to take up new challenges 
matching up to 21st century.

Creation of economic zones and economic sub-zones is very 
important for Polish and foreign investors. 

Coming back to the pre-war destroyed by Communists tradition of 
Centralny Okręg Przemysłowy (Central Industrial Zone) this micro-
region is experiencing renewed heyday.
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▴ Międzynarodow y Por t  Lotniczy  Rzeszów-Jasionka
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▴ Trzebownisko –  Zakład Ogrodniczy

▴ Pas  star towy lotniska Rzeszów-Jasionka
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Droga ekspresowa S19.  Jas ionka  ▴ 
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▴ Strefa  Ekonomiczna –  Rogoźnica
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▴ Strefa  Ekonomiczna –  Rogoźnica
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▴ Szkółka upraw y rośl in .  Trzebownisko

▴ Stadion spor towy w Krasnem
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Nowoczesny kompleks  spor towy w Nowej  Wsi     ▴ 



190
▴ Autostrada A4.  Jas ionka



191
Głogów Małopolski   ▴ 



192
▴ Obserwator ium astronomiczne przy  Zespole  Szkół  
  im.  Mikołaja  Kopernika w Czarnej
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The Wisłok river – The Municipality Trzebownisko.

The route along an oxbow lake of the Wisłok river.
The route was mapped out by the Local Activity Group 
Eurogalicia. It is over 17 km long. It leads by the former 
riverbed Wisłok. The former meanders often filled with 
water provide lovely places. The trail is intended for 
experienced hikers. It’s also a great place for lovers of 
off-road biking. Supporters of quiet ride on two wheels 
have at their disposal a central part of the trail leading 
through the village Palikówka. The trail is located in the 
eastern part of Trzebownisko and leads along the railway 
line by Palikówka, Czarna to Krzemienica.

Meandres of Wisłok river – The Municipality Trze
bownisko.

The motorway Rzeszów–Warsaw in the vicinity of 
Głogów Małopolski.

The information board of “The Forest Route of Euro
galicja” in the vicinity of Turza.
The route was created by dint of the Local Activity 
Group Eurogalicia. It runs along the most interesting 
areas of six municipalities and was designed especially 
for bikers although walking tourists and even cross-
country skiers find this route very attractive.

Forests in the vicinity of Turza and Głogów Małopolski.

Nature reserve “Bór” in the vicinity of Głogów Mało
polski.
This large (396 hectare) forest complex is the remnant of 
an old Sandomierska Primeval Forest. Created in 1996. 
There are over 300 interesting species of plants, 70 
species of birds and many representatives of wildlife. In 
the reserve there are also places of national remembrance.

Path of nature and education in the vicinity of Głogów 
Małopolski.

14 Rzeka Wisłok – Gmina Trzebownisko.

16–24 Szlak Starego Wisłoka.
 Szlak wytyczony przez Stowarzyszenie Lokalnej Grupy 

Działania Eurogalicja. Liczy ponad 17 kilometrów. Wiedzie 
dawnym korytem rzeki Wisłok. Dawne meandry często 
wypełnione wodą, tworzą urokliwe miejsca. Jest to szlak 
dla wytrawnych turystów pieszych. To równie świetne 
miejsce dla miłośników jazdy crossowej na rowerze. 
Zwolennicy spokojnej jazdy na dwóch kołach mają do 
dyspozycji centralną część szlaku wiodącą przez miej-
scowość Palikówka. Początek szlaku umiejscowiony jest 
we wschodniej części Trzebowniska i wiedzie wzdłuż 
linii kolejowej przez Palikówkę, Czarną do Krzemienicy.

26 Meandry Wisłoka – Gmina Trzebownisko.

27 Trasa Rzeszów–Warszawa w okolicy Głogowa Mało
polskiego.

28 Tablica informacyjna „Leśnego Szlaku Eurogalicji” 
w okolicach Turzy.

 Szlak wytyczony przez Stowarzyszenie Lokalnej Grupy 
Działania Eurogalicja. Biegnie przez najciekawsze miej-
sca sześciu gmin na terenie których działa Stowarzysze-
nie. Szlak został zaprojektowany głównie dla rowerzy-
stów. Nie brak jednak miejsc idealnych do uprawiania 
turystyki pieszej lub zimą na nartach biegowych.

30–31 Lasy w okolicach Turzy i Głogowa Małopolskiego.

32 Rezerwat „Bór” w okolicach Głogowa Małopolskiego.
 To duży (396 ha) kompleks leśny będący pozostałością 

dawnej Puszczy Sandomierskiej. Utworzony w roku 
1996. Występuje tu ponad 300 interesujących ga-
tunków roślin, około 70 gatunków ptaków oraz wielu 
przedstawicieli dzikich zwierząt. W rezerwacie znaj-
dują się także miejsca pamięci narodowej.

34 Ścieżka edukacyjnoprzyrodnicza w okolicach Gło
gowa Małopolskiego.

Spis ilustracji
Strona / Pages

List of photos
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36 Pomnik pamięci ofiar terroru sowieckiego – więź
niów obozu śledczego i frontu ukraińskiego w Trze
busce zamordowanych w tym lesie w 1944 r.

36–37 Pomnik i mogiła Żydów zamordowanych przez Niem
ców w czasie II Wojny Światowej w Borze k. Głogowa 
Małopolskiego.

38 Kapliczka św. Huberta na „Leśnym Szlaku Euro
galicji” w Turzy Nowej.

 Wzniesiona w 1983 roku staraniem myśliwych – człon-
ków Klubu Myśliwskiego „Sokół” w 30. rocznicę zało-
żenia klubu.

38–40 Zbiornik retencyjny w Turzy Nowej.
 Jego powierzchnia to 2 ha zaś głębokość dochodzi do 

2.5 m.

42 Tereny rolnicze w okolicach Kamienia Podlesie.

44 Punkt biwakowy w okolicy „Leśnego Szlaku Euro
galicji”. 

46 Zbiorniki wodne w Lipiu.

48 „Leśny Szlak Eurogalicji” w okolicach Kamienia 
Podlesie.

49 Szlak rowerowy w okolicach Morgów.

49 Dworek myśliwski w Morgach.

50 Zabytkowa aleja parkowa w Morgach.

52–53 Uprawy rolne w okolicach Starego Wisłoka.

54 Pejzaż z okolic Stobiernej.

56 Las w Wysokiej Głogowskiej.

57–60 Stawy i las w Zalesiu.

62 Ścieżka edukacyjnoprzyrodnicza „Zdołga”
 Ścieżka o długości 4 km zlokalizowana jest na tere-

nach dawnej Puszczy Sandomierskiej w gminie Ka-
mień. Nazwa „Zdołga” pochodzi od łąk leżących przy 
lesie, w których jest zlokalizowana.

Monument to Victims of Soviet terror in Turza murde
red in this forest in 1944.

Monument and grave of Jews killed by the Nazis  
during World War II in Bór near Głogów Małopolski.

The Chapel of St. Hubert on the Forest Route of Euro
galicja in Turza Nowa.
Built in 1983 thanks to the efforts of hunters – members 
of the Hunting Club ‘’Sokół” on the occasion of the 30th 
anniversary of its existence.

Retention Reservoir in Turza Nowa.
Its water table surface is 2 ha and amount of water 
damming reaches up to 2.5 m.

Agricultural areas near Kamień Podlesie.

A hut on the “Forest Route of Eurogalicja”.

Water reservoirs in Lipie.

The “Forest Route of Eurogalicja” in the vicinity of 
Kamień Podlesie.

The bike route near Morgi.

The Hunting Manor in Morgi.

The old park avenue in Morgi.

Agricultural areas by oxbow lake of the Wisłok river.

Landscape with areas near Stobierna.

The Forest in Wysoka Głogowska.

Ponds and forest in Zalesie.

Path of nature and education “Zdołga”
The path is 4 km long. It is located in the old Sandomierska 
Primeval Forest in the municipality Kamień. The name 
“Zdołga” comes from the grasslands lying near forest 
in which it is located.
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64 Lasy w okolicach Górna.

68–71 Zagroda Garncarska w Medyni Głogowskiej.
 Zagroda Garncarska z XIX-wieczną zabudową w Me-

dyni Głogowskiej, stworzona w roku 2001 w ramach 
projektu „Medynia – gliniane złoża”.

72–77 Warsztaty garncarskie w Medyni Głogowskiej.

78 Ceramika siwa z Medyni Głogowskiej.

80–81 Wyroby ceramiczne z Medyni Głogowskiej.

82 Władysława Prucnal – artystka z Medyni Głogow
skiej.

84 Kolekcja cytr Wacława Kuźniara z Krzemienicy.

86 Park Matki Bożej Jagodnej w Medyni Łańcuckiej.

88 Kapliczka Matki Bożej Jagodnej – Medynia Łańcucka.

89 Studnia w Parku Matki Bożej Jagodnej w Medyni 
Łańcuckiej.

90–91 Zabytkowe pompy strażackie – Medynia Łańcucka 
i Palikówka.

92 Zespół folklorystyczny „Wesele Krzemienickie”.

94 Towarzystwo SpołecznoKulturalne „Strażowianie” 
– Strażów.

96 Produkty regionalne Towarzystwa SpołecznoKul
turalnego „Strażowianie”.

97 Produkty regionalne Koła Gospodyń Wiejskich z Ro
goźnicy.

98 Tradycyjne produkty regionalne z gminy Czarna.

99 Potrawy regionalne Stowarzyszenia „Klub Kobiet” 
z Medyni Łańcuckiej.

102 Głogów Małopolski.

Forests in the vicinity of Górno.

Pottery Cottage in Medynia Głogowska.
Pottery cottage with the nineteenth century buildings in 
Medynia Głogowska, created in 2001 within the project 
“Medynia – clay deposits”.

Pottery workshops in Medynia Głogowska.

Cyanosed pottery from Medynia Głogowska.

Ceramic wares from Medynia Głogowska.

Władysława Prucnal – a folk artist from Medynia Gło
gowska.

Wacław Kuźniar’s Collection of cithara guitars in Krze
mienica.

The Park of Jagodna Holly Mother in Medynia Łańcucka.

The Chapel of Jagodna Holly Mother in Medynia Łań
cucka.

Water well in The Park of Jagodna Holly Mother in 
Medynia Łańcucka.

Antique fire engines – Medynia Łańcucka and Pali
kówka.

The folk group “Krzemienica Wedding”.

The Social and Cultural Association “Strażowianie” 
in Strażów.

Local products made by ...
“Strażowianie”.

Local products made by Group of Country Housewives 
from Rogoźnica.

Traditional local products from Czarna municipality.

Regional dishes made by Association “Women’s Club” 
from Medynia Łańcucka.

Głogów Małopolski – panoramic view.



196

104 Ratusz w Głogowie Małopolskim z połowy XVIII  
wieku.

105 Sanktuarium Matki Bożej – Uzdrowienie Chorych 
w Głogowie Małopolskim.

106–108 Uroczystość koronacji zabytkowego obrazu Matki  
Bożej – Uzdrowienie Chorych. Głogów Małopolski. 
30 maja 2015 r.

110–111 Kościół pw. Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny  
w Medyni Głogowskiej.

112–114 Kaplica pw. Św. Huberta w Miłocinie wzniesiona w la
tach 1741–1746 dzięki Ignacemu Lubomirskiemu.

115 Kościół pw. Św. Marii Magdaleny na wzgórzu Magda
lenka w Malawie.

116 Pałac w Jasionce wzniesiony w latach 1817–1887.

118–120 Kościół pw. Św. Jakuba Apostoła Starszego w Krze
mienicy zbudowana w latach 1750–1754.

121 Kapliczka „na wodzie” w Krzemienicy.

122–123 Dawna leśniczówka Potockich w Czarnej.

124 Kapliczka przydrożna z figurą Chrystusa Frasobliwe
go w Czarnej.

125 Kapliczka w Zalesiu.

126 Pałac w Łące zbudowany na przełomie XVII i XVIII 
wieku. Obecnie katolicka placówka opiekuńczowy
chowawcza Zgromadzenia Sióstr Opatrzności Bożej.

127 Zabytkowa kaplica cmentarna w Łące.

128 Kapliczka Św. Jana w Łące.

129 Kościół pw. Św. Onufrego w Łące.

130 Kapliczka w Stobiernej.

132 Kościół pw. Niepokalanego Serca Najświętszej Marii 
Panny w Stobiernej wzniesiony w roku 1891.

Town Hall in Głogów Małopolski from the mid18th 
century.

The Sanctuary of Our Lady – Healing the Sick in 
Głogów Małopolski.

The coronation ceremony of the historic picture of 
Our Lady – Healing the Sick. Głogów Małopolski, 30th 
May, 2015.

The Church of Visitation of the Blessed Virgin Mary 
in Medynia Głogowska.

St. Hubert’s Chapel in Miłocin erected between 1741–
1746 thanks to Ignacy Lubomirski.

St. Mary Magdalene Church on the Magdalenka Hill 
in Malawa.

The Manor in Jasionka built between 1817–1887.

St. James’s the Greater Church in Krzemienica built 
between 1750–1754.

The Chapel ‘’On the Water’’ in Krzemienica.

The old forest house of Potocki family in Czarna.

The roadside chapel with a statue of Christ of Pensive 
in Czarna.

The chapel in Zalesie.

The Manor in Łąka built at the turn of the seventeenth 
and eighteenth centuries. Now there is the catholic 
caring institution led by Sisters of Divine Providence.

The old cemetery chapel in Łąka.

St. John’s chapel in Łąka.

St. Onuphrius church in Łąka.

The chapel in Stobierna.

The church of The Immaculate Heart of the Blessed 
Virgin Mary in Stobierna erected in 1891.
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134 Późnogotycka figura Matki Bożej w kościele w Sto
biernej.

135 Ambona w kościele w Stobiernej.

136 Stobierna.

138–139 Kapliczki przydrożne w Stobiernej.

140 Polna kapliczka w Jasionce.

142 Sokołów Małopolski – Centrum.
 Układ urbanistyczny miasta z roku 1569.

144 Ratusz w Sokołowie Małopolskim.

145 Kościół pw. Św. Ducha w Sokołowie Małopolskim.

146–148 Kościół pw. Św. Jana Chrzciciela w Sokołowie Mało
polskim.

150 Cmentarz żydowski w Sokołowie Małopolskim.

152 Kapliczka „domkowa” przy kościele pw. Matki Bożej 
Szkaplerznej w Górnie.

153 Koncert w Kościele pw. Matki Bożej Szkaplerznej 
w Górnie.

154 Kościół pw. Matki Bożej Szkaplerznej w Górnie zbu
dowany w latach 1911–1913.

156 Ośrodek zdrowia w zabytkowym budynku w Dąbrów
kach.

157 Cudowne źródełko w Dąbrówkach.

158 Kościół pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny 
w Krasnem wzniesiony w latach 1742–1748.

158 Nowy kościół parafialny pw. Wniebowzięcia Najświęt
szej Marii Panny w Krasnem.

159 Pomniki Grunwald w gminie Krasne.

159 Kaplica cmentarna pw. św. Bronisławy w Krasnem.

The late gothic statue of Our Lady. Church in Stobierna.

The pulpit in the church in Stobierna.

Stobierna – the panoramic view.

Roadside chapels in Stobierna.

The chapel on the field in Jasionka.

Sokołów Małopolski. Panoramic view on the centre 
of the town.
Urban planning of the town dates from the year 1569.

The Town Hall in Sokołów Małopolski.

The Church of the Holy Spirit in Sokołów Małopolski.

The Church of St. John the Baptist in Sokołów Mało
polski.

The Jewish Cemetery in Sokołów Małopolski.

The chapel near Church of Our Lady of the Scapular 
in Górno.

The concert in the Church of Our Lady of the Scapular 
in Górno.

The Church of Our Lady of the Scapular in Górno built 
between 1911–1937.

The Health Center in old building in Dąbrówki.

The miraculous spring in Dąbrówki.

The Church of Assumption of the Blessed Virgin Mary 
in Krasne.

New Parish Church of Assumption of the Blessed Virgin 
Mary in Krasne.

Grunwald monuments in Krasne municipality.

Cemetery chapel of  St. Bronislava in Krasne.
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160–161 Neogotycki Kościół Parafialny pw. Najświętszego Ser
ca Jezusowego w Kamieniu.

164–167 Stadnina w Leśnej Woli.

168–169 Gospodarstwo agroturystyczne w Czarnej.

170 Basen w Sokołowie Małopolskim.

172 Pole golfowe w Głogowie Małopolskim.

174 Zalew „Niedźwiadek” w Wólce Niedźwiedzkiej.

176 Okolice Kamienia.

180–182 Międzynarodowy Port Lotniczy RzeszówJasionka.

182 Trzebownisko – Zakład Ogrodniczy.

183 Droga ekspresowa S19. Jasionka.

184–186 Strefa Ekonomiczna – Rogoźnica.

188 Stadion sportowy w Krasnem.

188 Szkółka uprawy roślin. Trzebownisko.

189 Nowoczesny kompleks sportowy w Nowej Wsi.

190 Autostrada A4. Jasionka.

191 Głogów Małopolski.

192 Obserwatorium astronomiczne przy Zespole Szkół 
im. Mikołaja Kopernika w Czarnej.

The neoGothic Parish Church of the Sacred Heart of 
Jesus in Kamień.

The horse farm in Leśna Wola.

The holiday country cottage in Czarna.

The swimming pool in Sokołów Małopolski.

Golf course in Głogów Małopolski.

The pond in Wólka Niedźwiedzka.

The vicinity of Kamień.

RzeszówJasionka International Airport.

Trzebownisko. Modern greenhouses.

The new express road S19 in Jasionka.

The Economic Zone in Rogoźnica.

Modern sport complex in Krasne.

Plant growing in Trzebownisko.

New Sports Complex in Nowa Wieś.

The highway A4. Jasionka.

Głogów Małopolski. 

The astronomical observatory in Nicolaus Copernicus 
School in Czarna.
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