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Trodding the Lasowiacy Trails

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 LEADER Programu

Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 działanie 421 „Wdrażanie projektów współpracy”.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

„Las łojciec nas a my dzieci jiego, chodźwa do nigo (…)”
porzekadło lasowiackie
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„…Twórzcie kulturę wsi, w której obok nowych wymiarów, jakie nio-
są czasy, pozostanie – jak u dobrego gospodarza – miejsce na rzeczy 
dawne, uświęcone tradycją, potwierdzone przez prawdę wieków …”

                   Jan Paweł II

Trodding the Lasowiacy Trails

LASOWIACY is a local ethnic group, which can be translated as "people from the forests"
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Wstęp
Oddajemy w Państwa ręce publikację, która  ma pokazać, 
jak piękna i nie do końca poznana jest lasowiacka ziemia. 
Zapraszamy w każdy jej zakątek, chcemy, abyście tak jak 
i my zauroczyli się nią.
Opisywany teren jest domeną działalności Lokalnych 
Grup Działania „Siedlisko” i LASOVIA, które skupiają 
osoby chcące promować wszelkie walory swoich gmin. 
Album ma na celu przybliżenie krajoznawczych, przy-
rodniczych, kulturowych i historycznych aspektów 
7 gmin wchodzących w skład obu stowarzyszeń.

W centrum opisywanego obszaru leży Kolbuszowa. 
Od wieków była i jest prężnym ośrodkiem administra-
cyjnym (stolica powiatu), kulturalnym, oświatowym 
i turystycznym. Rozwija się, dając swoim mieszkań-
com szansę na dobre życie. Jest też centrum pradawnej 
Puszczy Sandomierskiej, w której żyli nasi pradziadowie 
– Lasowiacy.

Na terenie działania LGD „Siedlisko” i LGD LASOVIA 
wytyczone są liczne szlaki i ścieżki turystyczno-przyrodni-
cze. Znajdziemy tu rezerwaty przyrody Zabłocie, Buczyna 
na Cyrance, Jaźwiana Góra, które chronią najcenniejsze 
przyrodniczo tereny Puszczy Sandomierskiej. To także 
liczne ścieżki przyrodnicze w nadleśnictwach Kolbuszowa, 
Głogów Małopolski, Tuszyma i Mielec. Tędy prowadzą 
szlaki turystyczne Polskiego Towarzystwa Turystyczno-
Krajoznawczego, Architektury Drewnianej, Chasydzki, 
Szlak Przyrodniczy Puszczy Sandomierskiej, które łączą 
najciekawsze zakątki naszych gmin.

To także teren coraz bardziej rozwijający infrastrukturę 
turystyczną. Działają muzea i izby regionalne, gospodar-
stwa agroturystyczne, stadniny koni, zalewy w Wilczej 
Woli i Kamionce. Mieszkają tutaj ludzie ambitni, którzy 
w swoich samorządach, stowarzyszeniach, kołach gospo-
dyń wiejskich chcą społecznie działać na rzecz swojej 
„małej ojczyzny”.

Oddając w Państwa ręce album dziedzictwa kulturowego 
zapraszamy do odwiedzenia gmin Dzikowiec, Kolbu-
szowa, Majdan Królewski, Raniżów, Cmolas, Niwiska, 
i Ostrów.

Monika Fryzeł
Prezes Stowarzyszenia 
Lokalna Grupa Działania 
„Siedlisko”

Eugeniusz Galek
Prezes Lokalnej 
Grupy Działania 

LASOVIA

Introduction
Here is a publication of a photo album and a tourist guide book 
with a map of the area. � ey are intended to show how beautiful 
but unfortunately obscure the Lasowiacy land is. We invite you 
to visit its every spot and get enchanted with its scenic beauty 
as we are.

� e places described are the activity area of Local Action Groups 
(LAGs) of "Siedlisko" and LASOVIA, which gather people who 
want to promote all the values of their communes. � e album 
and the guide book aim at familiarizing the readers with the val-
ues and attractions the 7 communes covered by the associations 
activities o� er for sightseers and nature and history lovers.

 Kolbuszowa lies in the centre of the described area. It has been 
a thriving administrative (district capital), cultural, educational 
and tourist centre for ages. It is still developing, giving an oppor-
tunity of good life to its dwellers. It is also the heart of ancient 
Sandomierz Primeval Forests, where our ancestors, Lasowiacy, 
used to live. 

� ere are many tourist trails and nature-watching hiking paths 
marked out in the operation area of LAG "Siedlisko" and LAG 
LASOVIA. Here, you can � nd the nature reserves of Zabłocie, 
Buczyna na Cyrance, Jaźwiana Góra, which protect the most 
valuable areas of the Sandomierz Forests. � ere are also numer-
ous hiking paths in the Forest Commissions of Kolbuszowa, 
Głogów Małopolski, Tuszyma and Mielec. � ere are the trails 
of the Polish Tourist Country-Lovers’ Association, the route of 
Wood Architecture, the Hasidic Trail, the Natural Sandomierz 
Forests Trail, which connect the most interesting beauty spots 
of our communes.

� e tourism and leisure facilities are dynamically developed in 
the area. � ere are museums, regional exhibition rooms, tourist 
and holiday farms, stud farms and horse-riding resorts, arti� cial 
lakes in Wilcza Wola and Kamionka. Many ambitious people 
in their local self-governments, associations and farmer’s wives’ 
associations want to be active for the bene� t of their communi-
ties in their "small motherland".

Handing over this album to you, we kindly invite you to visit 
the communes of Dzikowiec, Kolbuszowa, Majdan Królewski, 
Raniżów, Cmolas, Niwiska, and Ostrów.

Monika Fryzeł
Chairman of Association 
of Local. Action Group 
"Siedlisko"

Eugeniusz Galek
Chairman of Association 
of Local. Action Group  

LASOVIA
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Lasowiacy
Do XIII wieku rozległe obszary Puszczy Sandomierskiej nie były 
skolonizowane. Osadnictwo istniało jedynie na jej obrzeżach, nato-
miast w leśnych ostępach w czasie częstych najazdów Tatarów 
szukali schronienia mieszkańcy osad sąsiadujących z puszczą. 
W wyniku akcji kolonizacyjnej podjętej przez Kazimierza Wielkiego 
większość ziem w Kotlinie Sandomierskiej została zajęta, a osad-
nictwo zaczęło coraz śmielej wkraczać w głąb puszczy. Ob� tość 
zwierzyny łownej, runa leśnego, drewna, obecność rud darniowych, 
piasków, torfów i żwirów stwarzały dogodne warunki do rozwoju 
lokalnych przemysłów: drzewnego, ceramicznego, szklarskiego, 
hutnictwa żelaza, a poza tym rozlewiska rzek, bagna, brak szlaków 
komunikacyjnych zapewniały mieszkańcom bezpieczeństwo.
Na przełomie XV i XVI wieku rozpoczął się wzmożony napływ 
osadników z różnych stron kraju, zwłaszcza z południowego 
Mazowsza, ale także Rusinów, Litwinów, Wołochów, a później 
osadzanych tu jeńców tatarskich, tureckich, szwedzkich. Powstają 
osady przemysłowe, w których produkuje się żelazo, węgiel drzewny, 
smołę, dziegieć, potaż, wyroby z drewna. Wielobarwna mozaika 
etniczna, pozbawiona kontaktu ze światem zewnętrznym, asymi-
luje się i zaczyna tworzyć odrębną grupę etnogra� czną. Warunki 
naturalne, życie w izolacji, decydują o obliczu kultury materialnej 
i duchowej, specy� cznych wierzeniach, obrzędach, architekturze. 
Przewaga elementu rodzimego sprawia, że język tej grupy to gwa-
rowa odmiana polskiego.

Z czasem lud puszczański zaczął się określać mianem „Lesio-
ków”. Jego odrębność dostrzegł jako pierwszy i udokumentował 
Oskar Kolberg, wybitny XIX wieczny etnograf. Ostatecznie w nauce 
na określenie tej grupy przyjęła się nazwa Lasowiacy. Żyjący pośród 
nich ks. W. Michna napisał w swoim pamiętniku:
Lud sam w puszczy sandomierskiej osiadły (...) jest nam dowodem, 
że jego dziadkowie stali opornie przy starej wierze. Nigdzie nie zna-
lazłem tylu zabobonów, przesądów, czarów, jak tutaj (...). Mało 
gdzie znalazłem takie czerstwe zdrowie i wytrzymałość na wszystkie 
zmiany powietrza jak u Lasowiaków (...). Stąd też idzie, że Mazur 
z puszczy jest najlepszym i najwytrwalszym żołnierzem. Dlatego 
dostał mu się przydomek: „Mazur spod ciemnej gwiazdy”.

Nieżyjący już rzeszowski badacz kultury ludowej, Franciszek 
Kotula, autor wielu publikacji o grupach etnogra� cznych Pol-
ski południowo-wschodniej, wędrując wielokrotnie przez krainę 
Lasowiaków, zanotował:

Byli to bardzo śmieszni, bo jacyś inni ludzie, inni zarówno 
ze względu na ubiór, jak na mowę. Mieli więc na nogach sznurowane 
chodaki, a na głowach wysokie czapy z „kukurydzami”, spod których 
jakby uciekały długie włosy. Ubrani byli w bielutkie płótniaki lub 
brązowe sukmany, a tak zwane sumienie mieli zawsze gołe.

Osady lasowiackie były praktycznie samowystarczalne. Poży-
wienia: mięsa, ryb, miodu, jagód dostarczała puszcza i wydarte 
je poprzez karczunek niewielkie pola uprawne. Miejscowi 

Lasowiacy
By the 13th century large areas of the Sandomierz Forests were not 
populated. Settlements existed on their outskirts only while in the 
backwoods the locals from surrounding villages took refuge from 
frequent Tartar incursions. During the colonization campaign 
initiated by King Casimir the Great most lands in the Sandomierz 
Basin became populated and settlements more and more dar-
ingly started to enter the depths of the forests. � e abundance 
of game, forest undergrowth, timber, bog iron ore, sands, peat 
and gravels provided opportunities for starting local industries: 
woodwork, pottery, glass-making, metallurgy, and the over� ow 
areas, marshes and shortage of travel routes provided security to 
the local inhabitants.

At the turn of the 15th and 16th centuries settlers from various 
parts of the country started to arrive, especially from Southern 
Mazovia, but also Ruthenians, Lithuanians, Wallachians, and, 
later on, the Tartar and Swedish captives, the prisoners of wars. 
Industrial settlements are established where iron, charcoal, pitch, 
wood tar, potash and wood articles are produced. � e multicolour 
ethnic mosaic devoid of contacts with the external world under-
goes mutual assimilation  to form a separate ethnographic group.  
Natural conditions and life in isolation are crucial for emerging 
the speci� c material and spiritual culture, unique beliefs, ritu-
als and architecture. Prevalence of the native element makes the 
language of the group evolve into a dialectal variety of the Polish 
language.

With time, the forest-dwelling people assumed the name of 
"Lesioki". It was Oskar Kolberg, an eminent   19th century   eth-
nographer, who  � rst discerned  and documented their di� erences 
in character. Finally,  the scholarly circles accepted the name of 
Lasowiacy. Father W. Michna, a local priest, wrote in his diary: 

� e people settled in the Sandomierz Forests (...) evidence that 
their ancestors were persistently a er their old beliefs. Nowhere else 
did I � nd so many superstitions, prejudice, sorcery and witchcra  
as here (...). In few places elsewhere did I � nd so robust health as 
among Lasowiacy (...). � us, people say that Mazur from the forests 
is the best and most tenacious soldier. � at is why they have the 
nickname: "Mazur, a scoundrel of the deepest dye".

Franciszek Kotula, a deceased folklore historian from Rzeszów 
and author of numerous publications about ethnic groups in south-
eastern Poland, frequently hiking across the Lasowiacy region, took 
the following note:

� ese were very funny people, because they were di� erent both in 
their attire and speech. � ey wore laced clogs on their feet and high 
hats on their heads, with "corn-cobs" with hair escaping from under 
them. � ey were dressed in white linen tops or russet overcoats and 
they had their so-called "conscience" always naked.

� e Lasowiacy settlements were practically self-su�  cient. Food: 
meat, � sh, honey and berries were provided by the forest and small 

Kolbuszowa - skansenKolbuszowa - Open-Air Ethnographic Museum

LASOWIACY is a local ethnic group, which can be translated as "people from the forests"
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rzemieślnicy: cieśle, stolarze, kowale, bednarze, garncarze wytwa-
rzali narzędzia, sprzęty domowe, przedmioty codziennego użytku 
i wszystko, co było potrzebne w gospodarstwie. Dostatek drewna 
sprawiał, że nie oszczędzano na nim przy budowie domów miesz-
kalnych. Były obszerne, wygodne, czasem, w głębi puszczy, miały 
nieco zachwiane proporcje – wydawały się za krótkie w sto-
sunku do szerokości i wysokości. Kryto je słomą, belki układano 
„na obłap”, pozostawiając wystające „ostróżki”. Chaty nie miały 
kominów – dym z palenisk wydostawał się przez otwór w powale 
i rozchodził po strychu, potem szparami uchodził na zewnątrz. 
„Dymne” chałupy budowano jeszcze na początku XX wieku – 
kominy upowszechniły się po I wojnie światowej. Biedniejsi Laso-
wiacy wznosili zagrody jednobudynkowe (pod jednym dachem 
część mieszkalna i gospodarcza), bogatsi stawiali oddzielne obory, 
stodoły, chlewiki, a dachy kryli gontem.

Powszechna w puszczańskich osadach była umiejętność wyko-
nywania różnych sprzętów domowych na własny użytek: dzieżek, 
konewek, cebrzyków, niecek, łopat do chleba, łyżek, mioteł, grabi 
itp. W XIX wieku tradycyjne bartnictwo zaczęło być wypierane 
przez nowoczesną hodowlę pszczół w ulach. Budowano ule kło-
dowe, � guralne, a także słomiane o różnych rozmiarach ramek. 
Tworzono niekiedy prawdziwe dzieła sztuki, wykorzystując talent 
rzeźbiarski, malarski, zdobniczy. W głębi lasu powstawały też osady 
pszczelarskie, w których zajmowano się prawie wyłącznie produk-
cją miodu.

Lasowiacy ubierali się niezwykle skromnie, oszczędnie i prak-
tycznie. Latem chodzili boso, w parcianych portkach, zgrzebnych 
koszulach, zimą zakładali ciepłe kożuchy, a na nogi – chodaki. 
Wierzenia, sfera obrzędowości i zwyczajów były ściśle związane 
z puszczą, co najlepiej oddaje często powtarzane powiedzenie „Las 
– ojciec nasz”. W praktykach religijnych obecny był wątek pogań-
ski, kultywowany często skrycie. Istniejące w puszczy leśne huty 
szkła, piece hutnicze – dymarki, a także produkcja mazi i dziegciu, 
w II połowie XIX wieku zaczęły tracić dawne znaczenie i upadać, 
nie wytrzymując konkurencji przemysłu produkującego wyroby 
masowe, tańsze i lepsze jakościowo. Poza tym wyczerpywały się 
zasoby twardego drewna do opalania pieców i złoża rud żelaza.

Architektura lasowiacka, stroje, kultura dominowały w pej-
zażu puszczy do I wojny światowej. W okresie międzywojennym 
nastąpił ich zmierzch, a po ostatniej wojnie wsie lasowiackie nie 
oparły się „nowoczesności”. Objęła je uni� kacja budownictwa wiej-
skiego, ubioru, kultury, stylu życia. „Stare” musiało ustąpić miejsca 
„nowemu”, niekoniecznie lepszemu, a z krajobrazu w szybkim 
tempie zaczęły znikać materialne pozostałości po Lasowiakach. 
Dziś już tylko sporadycznie można się natknąć, np. w Niwiskach, 
na pojedyncze egzemplarze dawnego budownictwa. Na szczęście 
pełny obraz lasowiackiej architektury i kultury został utrwalony 
w skansenie Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej, istniejącym 
od 1978 roku.

patches of arable land reclaimed. Local cra smen: carpenters, join-
ers, blacksmiths and coopers produced tools, furniture and domestic 
appliances, everyday items and everything that was needed on a 
farmstead. � e abundance of wood permitted building houses 
without much frugality. � ey were large, comfortable and, some-
times, in the backwoods they had a bit distorted proportions: they 
looked too short for their width and height. � ey were thatched, 
the logs were joined using interlocking double-notch joints, the 
timber extending beyond the corners. � e log cabins did not have 
chimneys and smoke escaped through a hole in the ceiling and 
spread around the attic and through the gaps outside. � e "smoky" 
log cabins were built until the beginning of the 20th century. Chim-
neys became popular a er the First World War. Poorer Lasowiacy 
erected one-building farmsteads (residential and utility area under 
one roof), the richer built separate cowsheds, barns and pigsties, 
and the roofs were shingled. 

� e skills of making di� erent household items such as kneading 
troughs, small wooden tubs, bread shovels, spoons, brooms, rakes 
etc. for peasants’ own use was common in the forest settlements. In 
the 19th century traditional forest bee-keeping was more frequently 
supplanted by modern bee-keeping in hives. � e hives were log-
shaped, � gure-shaped or made of straw with di� erent frame sizes. 
� e hives were real artworks when made by home-grown talented 
artists in craving, painting and ornamentation. Bee-keeping set-
tlements specializing in honey production were founded in the 
depths of the forest.

Lasowiacy dressed modestly, frugally and practically. In summer 
they walked barefoot in webbing trews and coarse shirts; in winter 
they put on warm fur coats and clogs. � eir beliefs, rituals and 
habits were closely related to the forests, which is well rendered 
by frequently repeated saying "Las – ojciec nasz" (� e forest is our 
father). In religious practices the thread of paganism was always 
present, though cultivated in secret. Primitive glass-works and 
iron smelting furnaces as well as the production of axle grease and 
wood tar in the forest started to decline in the second half of the 19th 
century, unable to meet the competition of mass-produced goods, 
cheaper and of better quality. Depletion of hardwood and iron ore 
also contributed to the decline.

� e Lasowiacy’s architecture, their dress and culture were pre-
dominant in the forest landscape until the First World War. � e 
mid-war period saw their decline and a er the last war the local 
Lasowiacy’s villages could not resist modernity. It is visible in uni-
form rural architecture, garments, culture and lifestyle. � e "old" 
had to give way to the "new", not necessarily the better, and the 
landscape was quickly losing the material remains of Lasowiacy’s 
world. Very few historical buildings can be found, for example in 
Niwiska. Fortunately, the full image of the Lasowiacy architecture 
and culture has been preserved in the Open-Air Folklore Museum 
in Kolbuszowa, existing from 1978.

Kolbuszowa - skansenKolbuszowa - Open-Air Ethnographic Museum
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O lasowiackiej ziemiThe Lasowiacy Land

O lasowiackiej
ziemi

„Nieopisana jedyna uroda tej ziemi jest duszą,
pocieszeniem, nadzieją. Ludzie najlepsi,
rodzinni. Rozmowy najważniejsze. Godziny
pracy najbardziej chętne. Sny najspokojniejsze.”

(Wilhelm Mach)

Powiat kolbuszowski i gmina Ostrów (pow. ropczycko-
sędziszowski), a więc obszar objęty działalnością Stowa-
rzyszenia Lokalna Grupa Działania „Siedlisko” i Lokal-
nej Grupy Działania LASOVIA, położony jest w Kotlinie 
Sandomierskiej. Jej południowa część wchodzi w skład 
Pradoliny Podkarpackiej, a północna i zachodnia należą 
do Doliny Dolnej Wisłoki. Reszta obszaru znajduje się 
na Płaskowyżu Kolbuszowskim. Kotlina Sandomierska, 
ukształtowana w okresie mioceńskim to teren równinny 
i lekko pofałdowany, pokryty w większości utworami 
czwartorzędowymi (piaski, żwiry, gliny morenowe).
Ten region należy do najcieplejszych w Polsce; średnia 
roczna temperatura wynosi 7–8°C, średnia lipca – 19°C, 
a średnia stycznie od –3 do –5°C. Roczna suma opadów 
to 600 do 800 mm, okres wegetacji roślin sięga zaś 
225 dni. Korzystne dla rolnictwa i turystyki warunki 
klimatyczne stanowią jeden z istotnych walorów tej 
ziemi. Kolejnym jest wyjątkowo bogata i zróżnicowana 
szata roślina i fauna. W średniowieczu większość tych 
terenów pokrywała rozległa Puszcza Sandomierska. 
Zachowały się spore naturalne enklawy puszczańskie 
chronione prawnie jako rezerwaty i pomniki przyrody. 
Znaczne obszary regionu leżą w granicach Mielecko-
Kolbuszowsko-Głogowskiego i Sokołowsko-Wilczo-
wolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. Duże 
zalesienie, obecność licznych rzek i strumieni, bagnisk, 
łąk, torfowisk i wydm piaskowych, ob� te runo leśne 
tworzą doskonałe warunki do życia zwierząt, toteż 
możemy tu spotkać większość występujących w Polsce 
gatunków. Mają tu swoje siedliska m.in. sarny, jelenie, 
dziki, borsuki, kuny leśne, zające, lisy, żółwie błotne, 
a z awifauny: bociany czarne, dzięcioły, skowronki 
borowe, jastrzębie, remizy, potrzeszcze, kanie. Łagodny, 
nastrojowy pejzaż, wolne od skażeń środowisko natu-
ralne, czyste powietrze i woda, lasy ob� tujące w grzyby, 
maliny, jagody i jeżyny – trudno znaleźć lepsze miejsce 
do wypoczynku, letnich i jesiennych wędrówek, bli-
skiego kontaktu z przyrodą.

Długa, burzliwa historia regionu pozostawiła po sobie 
liczne obiekty zabytkowe, pamiątki historyczne, wciąż 

żywą i obecną kulturę grup etnogra� cznych Lasowiaków 
i Rzeszowiaków, miejsca związane z II wojną światową. 
To także atrakcje tego zakątka kraju. Powiat kolbuszowski 
i gmina Ostrów mają również dokonania współczesne, 
zwłaszcza od czasu transformacji ustrojowej. Jeden z naj-
biedniejszych, najbardziej zacofanych regionów w Polsce, 
będący niegdyś symbolem przysłowiowej galicyjskiej 
biedy, dziś imponuje aktywnością gospodarczą, inicjaty-
wami społecznymi, lokalną przedsiębiorczością, inwesty-
cjami zmieniającymi jego oblicze, osiągnięciami na niwie 
oświaty, kultury, śmiałymi wizjami przyszłości. Nic nie 
tracąc z tradycyjnych wartości, łączy się je umiejętnie 
z nowoczesnością. „Stare” nie jest tu wrogiem „nowego”, 
gdyż oba te elementy tworzą rzeczywistość i budują histo-
ryczną ciągłość. Przywiązanie mieszkańców do korzeni, 
do bliskiej sercu „małej ojczyzny” tworzy klimat dobrze 
służący podejmowaniu ambitnych wyzwań.

Najstarsze ślady obecności człowieka na tym terenie 
pochodzą z końca paleolitu (ok. 8 tys. lat p.n.e), nato-
miast stałe formy osadnictwa pojawiają się w epoce 
neolitu (5000–1800 p.n.e.). Na terenie powiatu i gminy 
Ostrów udokumentowano około 40 stanowisk arche-
ologicznych z krzemiennymi narzędziami, fragmen-
tami ceramiki, ozdobami reprezentującymi neolityczne 
„kultury”. W epoce brązu (1800–700 lat p.n.e.) nastąpiła 
intensy� kacja procesów osadniczych, a na obszarach 
całej Małopolski pojawia się ludność wielkiej „kultury 
łużyckiej”. Ciągłość osadnicza na Płaskowyżu Kolbuszow-
skim trwa, przez epokę żelaza po wczesne średniowiecze, 
jednak w V–VIII wieku n.e., w wyniku wędrówek ludów 
na południe, za linię Karpat, następuje wyludnienie tere-
nów puszczy i jej obrzeży.

Ich ponowne zasiedlenie rozpoczyna się pod koniec 
XIII wieku, a nabiera rozmachu w połowie XIV wieku, 
w wyniku akcji kolonizacyjnej podjętej przez króla 
Kazimierza Wielkiego po przyłączeniu do Polski Rusi 
Halickiej. Powstały wówczas m.in.: Raniżów, Borek, 
Ostrów. Ustawiczne najazdy Tatarów, sprzymierzających 
się z Rusinami i Litwinami hamowały akcję osadniczą 
i dopiero od połowy XV wieku stała się ona bardziej 
intensywna. Założono wówczas: Cmolas, Kolbuszową, 
Werynię, Ociekę, Niwiska, Trześń, Świerczów. W XVI 
wieku lokowano większość istniejących do dziś wsi, m.in. 
Lipnicę, Ostrowy Tuszowskie, Dzikowiec, Przyłęk, Komo-
rów, Zielonkę, Przedbórz. W ostatniej fazie osadnictwa, 
w wiekach XVII i XVIII, powstawały głównie osady o cha-
rakterze przemysłowym, których mieszkańcy zajmowali 
się eksploatacją puszczy, wytopem żelaza z rud darnio-
wych, rzemiosłami drzewnymi, m.in. Huta Komorowska, 
Hucisko, Huta Przedborska, Poręby Dymarskie, Kopcie, 
Wilcza Wola, Kosowy.

"Indescribable beauty of this land is its soul,
comfort and hope. People are the best, family-devoted. 
Conversations most important. Hours of work
most willing. Sleep most peaceful."

(Wilhelm Mach)
 
� e Kolbuszowa District and the Commune of Ostrów 
(the Ropczyce and Sędziszów District), the areas of activi-
ties of the "Siedlisko" and the LASOVIA Local Action 
Groups, are situated in the Sandomierz Basin. Its south-
ern part belongs to the Sub-Carpathian Glacial Stream 
Valley and its northern and western parts belong to the 
Lower Wisłoka River Valley. � e rest is located on the 
Kolbuszowa Plateau. � e Sandomierz Basin, formed in 
the Miocene Epoch, is a slightly undulated � atland, cov-
ered mostly with the Quaternary deposits (sands, gravels 
and moraine boulder clays). � e region belongs to the 
warmest ones in Poland; its annual average temperature 
amounts to 7–8°C, July’s average is 19°C and January’s 
average is from –3 to –5°C. � e annual sum of precipita-
tion is 600 to 800 mm and the vegetation period reaches 
225 days. � e climate conditions bene� cial for agriculture 
and tourism are one of substantial values of this land. � e 
exceptionally abundant and diversi� ed � ora and fauna are 
another. In the Middle Ages most of this area was covered 
by  the vast Sandomierz Forest. Considerable natural 
primeval forest enclaves have survived, legally protected 
as nature reserves and sanctuaries with natural features of 
historic importance. Large  areas of the region belong to 
the Mielecko-Kolbuszowsko-Głogowski and Sokołowsko-
Wilczowolski Protected Landscape Areas. Intense foresta-
tion, numerous rivers and streams, marshes, meadows, 
peat bogs and sand dunes and rich undergrowth provide 
perfect habitat for animals and, consequently, you can 
encounter many species typical for Poland. � ere are 
habitats of roe deer, red deer, boars, badger, pine mar-
tens, hares, foxes, European pond turtles and of those of 
avifauna: black storks, woodpeckers, woodlarks, north-
ern goshawks, penduline tits, corn buntings and kites. 
� e gentle, moody landscape, the pollution-free natural 
environment, clean air and water and the woods full of 
mushrooms, raspberries and blackberries – you cannot 
� nd a better place for relaxation, summer or autumn 
hikes and close contact with nature.

	 e region’s long and turbulent history le�  behind many 
buildings of historical interest, memorable places, the vivid 

culture of ethnic groups of Lasowiacy and Rzeszowiacy and 
sites commemorating the Second World War. 	 ese are 
also the attractions of this quiet corner of the country. 	 e 
Kolbuszowa District and the Commune of Ostrów have had 
numerous contemporary achievements as well, especially 
since the time of the system transformation. Once one of 
the poorest and most backward regions in Poland, a sym-
bol of the proverbial Galician poverty, today it impresses 
with business activity, social initiatives, local entrepreneur-
ship and investments which change its character, with the 
achievements in education, culture and bold visions of the 
future. Losing none of its traditional values, it combines 
them skilfully with modernity. 	 e "old" is not an enemy 
of the "new" here, as they both form the reality and build 
the historical continuity. 	 e attachment of the locals to 
their roots, to their beloved "small motherland" creates an 
atmosphere that encourages taking up challenges. 

	 e oldest human traces in this area come from the end 
of the Palaeolithic Age (approx. 8 thousand years BC), 
while permanent forms of settlement appear in the Neoli-
thic Age (5000–1800 years BC). About 40 archaeological 
excavation sites with � int tools, pottery fragments and 
ornaments representing  Neolithic "cultures" have been 
documented in the district and the commune of Ostrów. 
In the Bronze Age (1800–700 years BC) the process of 
colonization intensi� ed and the population of the major 
Lusatian culture appears in the area of entire Małopolska 
(Little Poland). 	 e settlement continuity on the Kolbu-
szowa Plateau persisted throughout the Iron Age until 
the Early Middle Ages but in the period from the 5th to 8th 
century AD, as a result of the human migrations south-
wards across the Carpathians line, the primeval forests 
and their outskirts become depopulated. 	 eir re-coloni-
zation starts at the end of the 13th century and intensi� es 
in the mid-14th century as a result of colonization action 
taken up by King Casimir the Great a� er addition of the 
Ruthenian Duchy of Halicz to the territory of Poland.

In this period Raniżów, Borek and Ostrów were foun-
ded. 	 e frequent military incursions of Tartars allied with 
Ruthenians and Lithuanians into the territory of Poland, 
hampered the colonization and only from the middle of 
the 15th century it became more intensive. In that period 
Cmolas, Kolbuszowa, Werynia, Ocieka, Niwiska, Trześń 
and Świerczów were set up. In the 16th century most of the 
villages existing to date have been planted, including Lip-
nica, Ostrowy Tuszowskie, Dzikowiec, Przyłęk, Komorów, 
Zielonka and Przedbórz. In the last phase of colonization, 
in the 17th and 18th centuries, mostly industrial settlements 
were founded, the inhabitants of which engaged in the 
exploitation of the natural resources of the forests, mel-
ting iron from bog ore and wood processing cra� s, the 

The 
Lasowiacy Land
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O lasowiackiej ziemiThe Lasowiacy Land

Najazdy Tatarów niszczących wsie, mordujących 
i biorących w jasyr mieszkańców powtarzały się wie-
lokrotnie w II połowie XV i w XVI wieku. W latach 
1474–1569 naliczono ich aż 75. W rezultacie wsie się 
wyludniły, a region podupadł gospodarczo. Dopiero 
pokój karłowicki w 1699 położył kres wyprawom tatar-
skim na Polskę. Wcześniej jednak, w połowie XVII 
wieku, przyszedł szwedzki „potop” i najazd wojsk 
Rakoczego z Siedmiogrodu, co ostatecznie zrujno-
wało całą ziemię kolbuszowską. W czasie konfederacji 
barskiej zwycięską bitwę z Rosjanami pod Majdanem 
Królewskim stoczył Kazimierz Pułaski, Kolbuszowa 
Marcina Lubomirskiego, a dokładnie drewniany pałac 
jej właściciela, była zaś przez pewien czas „stolicą” 
rządu konfederatów. Kon� ikt z Lubomirskim dopro-
wadził do spalenia pałacu uchodzącego za perłę archi-
tektury dworskiej. I rozbiór Polski, choć wydarzenie 
bolesne i przygnębiające, przyniósł tej ziemi upra-
gniony pokój.

Pod rządami austriackimi wiodła ubogi żywot, 
a zmiany na korzyść przyszły w II połowie XIX wieku, 
po uzyskaniu przez Galicję autonomii, budowie kolei 
transwersalnej, zrębów przemysłu, co spowodowało 
otwarcie na świat biednego, zacofanego regionu. 
Symptomy rozwoju zniweczyła I wojna światowa. 
W gruzach legły wsie, wiele o� ar pochłonęły walki 
frontowe, wielu młodych ludzi poległo w szeregach 
armii austro-węgierskiej, walczące strony rabowały 
zaś żywność, bydło, konie, dopuszczały się zabójstw, 
gwałtów, a w dodatku żołnierze rosyjscy przywlekli 
epidemię grypy „hiszpanki”, która zebrała ob� te żniwo 
śmierci wśród ludności cywilnej.

Krótki okres niepodległości nie bardzo poprawił sytu-
ację gospodarczą regionu, a zwłaszcza przeludnionych 
wsi. Mieszkańcy w poszukiwaniu chleba emigrowali 
do Ameryki, Francji, Niemiec. Budowa Centralnego 
Okręgu Przemysłowego obudziła nadzieje na lepsze 
życie w całym regionie, jednak kolejna zawierucha 
wojenna nie pozwoliła na zrealizowanie ambitnych pla-
nów. Podczas okupacji teren ten został przekształcony 
przez Niemców w ogromny obóz wojskowy. W rezul-
tacie wysiedlono mieszkańców ponad 30 wsi (m.in. 
Ocieki, Woli Ocieckiej, Blizny), a ich domy zburzono. 
W Bliźnie powstał doświadczalny poligon rakietowy, 
całą okolicę uforty� kowano żelbetowymi bunkrami. 
Działalność polskiego ruchu oporu, m.in. członków 
AK walczących na obrzeżach poligonu, doprowa-
dziła do przechwycenia pod Sarnakami rakiety V-2 
i dostarczenia jej do Londynu. Dzięki rozpracowaniu 
systemu naprowadzającego Brytyjczycy mogli zmie-
niać lot rakiet, co uchroniło Londyn przed olbrzymimi 
stratami.

locations including Huta Komorowska, Hucisko, Huta 
Przedborska, Poręby Dymarskie, Kopcie, Wilcza Wola 
and Kosowy.

	 e Tartar incursions ruining villages, their dwellers 
being murdered or taken captive as slaves, repeated many 
times in the second half of the 15th century and in the 16th 
century. In the period from 1474 to1569, as many as 75 such 
raids were recorded. As a consequence, the villages got 
depopulated and the region experienced some economic 
decline. Only the Treaty (Peace) of Karlowitz (Karlovci) 
signed in 1699 stopped the Tartar incursions into Poland. 
Earlier, however, in the middle of the 17th century there 
came the Swedish invasion (called popularly the Swedish 
Deluge) and the invasion of the Rákóczi’s troops from 
Transylvania, which � nally ruined the whole Kolbuszowa 
region. During the Bar Confederation Kazimierz Pulaski 
defeated the Russians in a battle near Majdan Królew-
ski, and  Marcin Lubomirski’s Kolbuszowa, and more 
precisely the wooden palace of its owner, was the capital 
of the confederates’ government for a while. A con� ict 
with Lubomirski resulted in the � re of the palace which 
was considered a pearl of manor-house architecture. 	 e 
1st partition of Poland, though painful and depressing, 
brought long-awaited peace for this area. 

Under the Austrian rule the region led a poor life and 
some changes for the better came in the second half of 
the 19th century, a� er Galicia was granted autonomy, the 
transversal railway line construction was commenced and 
the foundations of industry were laid, which resulted in 
opening this poor and backward region to the world. 	 e 
First World War thwarted the symptoms of growth. 	 e 
villages were reduced to heaps of rubble, the combats at the 
front claimed hundreds of victims, many young people fell 
in battles as soldiers of the Austro-Hungarian army,  the 
soldiers of the parties waging war robbed food, cattle and 
horses, committed murders and rapes and, to make matters 
worse, the Russian soldiers brought the epidemic of the 
Spanish � u which took a heavy toll among civilians.

	 e short period of independence did not bring much 
improvement of the economy in the region, especially in 
the overpopulated villages. 	 e locals emigrated to work 
abroad in America, France and Germany. 	 e development 
of the Central Industrial Region raised people’s hopes for 
a better life in the whole area but another turmoil of war 
did not allow the ambitious plans to come true. During 
the German occupation this area was transformed by 
the Germans into a large military camp. As a result, the 
inhabitants of over 30 villages were displaced (including 
Ocieka, Wola Ociecka and Blizna) and their houses were 
demolished. A missile testing ground was set up in Bli-
zna and the entire vicinity was forti� ed with reinforced 
concrete bunkers. 	 e activities of the Polish resistance 

Kolbuszowa - skansen  - zagroda z Markowej
Kolbuszowa - Open-Air Ethnographic Museum - homestead 

from Markowa

Kolbuszowa - skansen - kapliczka z Domatkowa
Kolbuszowa - Open-Air Ethnographic Museum - shrine from Domatków

Kolbuszowa - skansen - przedmioty codziennego użytku

Kolbuszowa - Open-Air Ethnographic Museum  -  everyday items 
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Po zakończeniu wojny nastały czasy PRL. Niewątpliwą 
zasługą tego okresu była odbudowa kraju z wojennych 
zniszczeń, stworzenie podstawowej infrastruktury tech-
nicznej i komunalnej (drogi, elektry� kacja, gazy� ka-
cja, nowe obiekty użyteczności publicznej), powstanie 
wielu zakładów przemysłowych. W warunkach cen-
tralnego sterowania, podporządkowania gospodarki 
i ekonomii polityce, dokonania te dalekie były jednak 
od społecznych oczekiwań. Po transformacji ustrojo-
wej i przekazaniu władzy w ręce samorządów nastąpił 
okres szybkiego nadrabiania wieloletnich zaniedbań 
i odrodzenie społecznej aktywności. W ciągu minio-
nych 20 lat w pejzażu regionu zaszły ogromne prze-
obrażenia. Dziesiątki kilometrów nowoczesnych dróg, 
ujęcia wody pitnej, oczyszczalnie ścieków, kanalizacja, 
nowoczesne szkoły z halami sportowymi, domy kultury, 
domy strażaka, sieć sklepów i zakładów usługowych, 
funkcjonalne siedziby urzędów samorządowych, nowe 
bądź zmodernizowane i dobrze wyposażone szpitale, 
setki podmiotów gospodarczych dających zatrudnienie, 
przedsięwzięcia inwestycyjne realizowane ze środków 
unijnych, szeroko rozwinięta działalność promocyjna 
– pokazują najlepiej dynamiczny rozwój tego regionu. 
Każda z gmin może się poszczycić osiągnięciami w tym 
zakresie.

movement, including the members of the Home Army, 
operating on the outskirts of the military zone, resulted 
in intercepting a V-2 missile at the village of Sarnaki and 
sending it to London. As the British managed to work out 
the guiding system, London avoided huge losses.

A� er the war there came the times of the Polish People’s 
Republic. 	 e a� er-war reconstruction from ruins, deve-
loping the basic technical infrastructure and utilities 
(roads, electri� cation, installation of gas-supply lines, 
new public buildings and facilities) and foundation of 
many industrial sites were undisputable advantages of 
the period. In the situation of central planning and sub-
duing the economy to the politics, the achievements were 
much smaller than the community expectations. A� er 
the system transformation and transferring the autho-
rity to the local self-governments there was a period of 
fast making up for many years of neglect and revival of 
social activity. 	 e former 20 years resulted in immense 
changes in the region’s landscape. Tens of kilometres of 
modern roads, potable water intakes, waste water treat-
ment plants, sewage systems,  modern schools with sports 
halls, community centres, � re stations, the network of 
shops and service centres, functional o�  ce buildings of 
the self-government authorities, new or refurbished and 
well equipped hospitals, hundreds of businesses giving 
employment, investment projects co-� nanced by the 
European union resources, e� ective promotional acti-
vity, all show the dynamic development of the region. 
All of the local communes have many achievements to 
their credit.

O lasowiackiej ziemiThe Lasowiacy Land

Kolbuszowa - skansen - imprezy folklorystyczne
Kolbuszowa - Open-Air Ethnographic Museum - folk events

Kolbuszowa - skansen  / Open-Air Ethnographic Museum 
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Lokalne Grupy Działania

Lokalne
Grupy
Działania
Lokalne Grupy Działania (LGD) funkcjonują 
w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiej-
skich na lata 2007–2013 (PROW 2007−2013). Pro-
gram ten ma na celu realizację polityki Unii Euro-
pejskiej w zakresie rozwoju obszarów wiejskich 
i składa się z 4 osi priorytetowych: I gospodarczej, 
II środowiskowej, III społecznej i IV osi − LEADER,
w ramach której funkcjonują LGD.

Stowarzyszenie LGD „Siedlisko” i LGD LASOVIA to dwie 
spośród 31 lokalnych grup działania na Podkarpaciu.

Celem osi IV LEADER jest przede wszystkim aktywizacja 
społeczności wiejskich, która powinna się przyczynić 
do powstawania nowych miejsc pracy na wsi, w usługach 
związanych z rolnictwem, leśnictwem, turystyką i agrotu-
rystyką. LEADER był pierwszą inicjatywą, która wprowa-
dziła oddolne podejście, pozwalające mieszkańcom wsi 
decydować o własnych sprawach. Działania podejmowane 
w ramach tej inicjatywy pokazują, jak wielki potencjał 
i kapitał istnieje na terenach wiejskich i jak bardzo ludzie 
mieszkający na tych obszarach chcą pracować dla rozwoju 
swojego terenu.

LGD to grupa osób reprezentujących miejscową spo-
łeczność zaangażowaną w działania na rzecz rozwoju 
lokalnego. Jest to więc swoista „miniagencja rozwoju 
lokalnego”.

Celem lokalnych grup działania jest podnoszenie jakości 
życia mieszkańców swojego obszaru oraz wzrost aktywno-
ści społeczno-gospodarczej na terenach LGD. Cele zapisano
w Lokalnych Strategiach Rozwoju (LSR) na lata 
2009−2015, które są dokumentami programowymi dla 
każdej LGD.

Realizując oś IV − LEADER w ramach PROW na lata 
2007−2013 Lokalne Grupy Działania, na podstawie umów 
z Urzędem Marszałkowskim Województwa Podkarpac-
kiego jako Instytucją Wdrażającą, podejmują trzy rodzaje 
działań:

1. „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju”;
2. „Wdrażanie projektów współpracy”;
3. „Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywa-

nie umiejętności i aktywizacja”.

Wdrażając lokalne strategie rozwoju LGD w ramach 
ogłaszanych konkursów – naborów wniosków wybierają 
projekty do do� nansowania, składane przez lokalne pod-
mioty instytucjonalne lub prywatne w ramach czterech 
kategorii � nansowych: odnowa i rozwój wsi, tworzenie 
i rozwój mikroprzedsiębiorstw, różnicowanie w kierunku 
działalności nierolniczej, a także tzw. małe projekty zwią-
zane z rozwojem turystyki, kultury, edukacji, sportu, tra-
dycji i dziedzictwa regionalnego itp.

Istotne miejsce we wdrażaniu LSR zajmują także projekty 
współpracy pomiędzy lokalnymi grupami działania. Mogą 
one mieć charakter międzyregionalny lub międzynaro-
dowy, inwestycyjny i nieinwestycyjny, tzw. miękki. Przy-
kładem tego drugiego jest wydanie niniejszego albumu.
Wdrożenie LSR nie byłoby możliwe bez funkcjonowania 
biura LGD, � nansowanego w ramach działania „Funkcjo-
nowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności
i aktywizacja”. Biuro LGD jest odpowiedzialne za pro-
wadzenie badań nad obszarem objętym LSR, prowa-
dzenie działań informacyjnych, przeprowadzanie 
szkoleń, promocję założeń Programu, animowanie 
społeczności lokalnych do działań w zakresie rozwoju 
obszaru LGD.

Local 
Action 
Groups
Local Action Groups (LAGs) function as part of the 
Rural Development Programme for 2007–2013 (RDP 
2007−2013). � is programme aims at implementa-
tion of the European Union’s policy in development of 
rural areas and is made up of 4 priority axes: I business 
(economical), II environmental, III social and Axis IV 
– LEADER, within which the LAGs function. 

The Associations of LAG "Siedlisko" and 
LAG LASOVIA are two among 31 local action 
groups operating in the Podkarpacie (Sub-Car-
pathian) Region. First of all, the purpose of Axis 
IV - LEADER is to stimulate and motivate rural com-
munities which should contribute to creating new jobs 
in rural areas in the services sector related to agriculture, 
forestry, tourism and agro-tourism (holidays on farms). 
LEADER was the � rst initiative which introduced area-
based grass-roots approach which enabled people to take 
decisions regarding their own matters. Actions taken as 
part of this initiative show how great potential and capital 
exist in rural areas and how much people living in these 
areas want to work for development of their localities. 
LAG is a group of people representing a local community 
involved in actions for local development. It is a speci� c 
"mini-agency of local development". 

	 e purpose of local action groups is to increase the quality of 
life of the inhabitants of their area and enhance the social and 
business activity in the LAG area. 	 ese targets are written 
in the Local Development  Strategies (LDSs) for 2009−2015, 
which are programme documents for each LAG. 

When implementing Axis IV – LEADER, as part of 
RDP 2007−2013 Local Action Groups, on the basis of 
agreements with Urząd Marszałkowski Województwa 

Podkarpackiego (O�  ce of the Speaker of Local Province 
Council), as the Implementing Institution, take three 
types of activities:
1. "Implementation of Local Development 

Strategies";
2.  "Implementation of Cooperation Projects";
3.  "Local Action Groups functioning, gaining skills  

and stimulation/motivation".

When implementing local development strategies 
LAGs in the course of competitions announced, invit-
ing applications, select projects eligible for co-funding 
submitted by local institutional or private entities in four 
� nancial categories: Village / rural area renovation and 
development, Micro-businesses creation and develop-
ment, Diversi� cation towards non-agricultural business 
activity, and also so called Small projects, connected with 
development of tourism, culture, education, sports, tradi-
tion, regional heritage etc. 

An important contribution to LDS implementation con-
stitute also cooperation projects between local action 
groups. 	 ey can have inter-regional or international 
character, capital investment-related or non-investment 
one, so called "so�  projects". Publication of this album 
is an example of the latter. 

LDS implementation would not be possible without the 
existence of the LAG o�  ce, � nanced within the action 
called "Local Action Group functioning, gaining skills and 
stimulation/motivation".  	 e LAG o�  ce is responsible 
for conducting research in the area covered by LDS, con-
ducting information activities, giving training, promotion 
of the Programme objectives, motivating the local com-
munities for activities for development of the LAG area.

Local Action Groups
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Local Action Group „Siedlisko” Lokalna Grupa Działania „Siedlisko”

Lokalna
Grupa Działania
„Siedlisko”
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Sie-
dlisko” z siedzibą w Kolbuszowej działa od 
25 lutego 2008 roku na obszarze 4 gmin powiatu 
kolbuszowskiego: Dzikowiec, Kolbuszowa, Maj-
dan Królewski i Raniżów. Jest to trójsektorowe 
partnerstwo publiczno-społeczno-gospodarcze 
powołane dla rozwoju obszaru lokalnej grupy 
działania, zajmującego 545 km2 i liczącego nie-
spełna 50 tys. mieszkańców.

„Siedlisko” liczy obecnie 52 członków – osób 
� zycznych i prawnych. Są wśród nich przed-
stawiciele samorządów gmin: Dzikowiec, 
Kolbuszowa, Majdan Królewski, Raniżów, 
placówek oświaty, kultury, organizacji, stowa-
rzyszeń i towarzystw, przedsiębiorcy i rolnicy
żyjący na tym terenie.

Idea naszego partnerstwa jest oparta 
na założeniu, że jedynie szeroko rozumiana
i pełna współpraca różnych grup społecz-
nych, posiadających odpowiednie kwali� kacje
i doświadczenie, może zaowocować pełniejszym 
rozwojem wspólnego obszaru LGD. Partnerstwo 
w ramach LGD „Siedlisko” tworzy poczucie 
przynależności do tego miejsca wśród społecz-
ności lokalnych oraz poczucie odpowiedzialności 
za jego rozwój.

Nasze cele to:
–  podniesienie jakości życia przy wykorzysta-

niu walorów kulturowych, przyrodniczych
i historycznych regionu;

– poprawa estetyki przestrzeni publicznej;
–  podniesienie atrakcyjności turystycznej 

regionu;
–  podniesienie aktywności społecznej miesz-

kańców;
–  podniesienie aktywności gospodarczej miesz-

kańców.

Swoje cele Stowarzyszenie zamierza osiągnąć przez 
budowę silnej marki LGD „Siedlisko”, przy wyko-
rzystaniu potencjału kulturowo-przyrodniczo-

Local 
Action Group 
"Siedlisko"
Association of Local Action Group "Siedlisko" 
based in Kolbuszowa has been active since  25th 
February, 2008 in the area of 4 communes of 
the Kolbuszowa District, namely: Dzikowiec, 
Kolbuszowa, Majdan Królewski and Raniżów. 
It is three-sector, public, social and business 
partnership, established for development of 
the area of the local action group, covering 
545 km2 and having just under 50 thousand 
inhabitants. 

At present "Siedlisko" has  52 members, indi-
viduals and legal entities. Among them here are 
representatives of local self-government councils 
of the communes of Dzikowiec, Kolbuszowa, 
Majdan Królewski, Raniżów, educational insti-
tutions, culture, organizations, associations and 
societies, entrepreneurs and farmers living in 
this area. 

	 e idea of our partnership is based on the 
assumption that it is only comprehensive and 
full cooperation of various social groups, having 
proper quali� cations and experience which can 
bring fruit in more versatile development of the 
common LAG area. 	 e partnership within the 
LAG of "Siedlisko" creates the sense of belonging 
to this place among local communities and the 
sense of responsibility for its development.

Our objectives include:
– increase of quality of life (standard of living), 

making use of the cultural, natural and hi-
storical values of the region;

–  improvement of appearance of the public 
space;

– increasing the tourist attractiveness of the 
region;

–  enhancing the social activity of the inha-
bitants;

– increase of the inhabitants business activity.

	 e Association is going to achieve their goals by 
building a strong brand of the LAG of "Siedlisko", 

Babska Biesiada w Mazurach / Ladies’ feast in Mazury

Turniej Szachowy o puchar Prezesa Stowarzyszenia LGD „Siedlisko”
LAG "Siedlisko" Association Chairman’s Cup Chess Competition

Dziecięce zmagania siłowe / Children’s fug-of-war competition

Turniej piłki siatkowej podczas „Pikniku Siedlisko 2011” w Dzikowcu
Family Picnic "Siedlisko" -  Volleyball competition
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Lokalna Grupa Działania „Siedlisko”

historycznego swego obszaru i zakontraktowanej 
kwocie ponad 7 mln. zł na realizację LSR.

LGD „Siedlisko” podejmuje wiele działań o cha-
rakterze informacyjnym, promocyjnym, dorad-
czo– szkoleniowym i aktywizującym dla miesz-
kańców swego obszaru. Organizuje konferencje 
informacyjne, szkolenia lokalnych liderów, służy 
działalnością doradczą w zakresie poprawnego 
sporządzania wniosków.  Organizuje imprezy 
i wydarzenia kulturalne, promujące walory kra-
joznawczo–turystyczne obszaru , wspierające 
inicjatywy gospodarcze, kulturalne, społeczne 
i ekologiczne  na obszarze swego działania . Pod-
czas imprez promuje się rękodzielników, artystów 
ludowych, tzw. ginące zawody, reaktywuje się 
działalność Kół Gospodyń Wiejskich. Corocznie 
LGD organizuje dużą imprezę plenerową Piknik 
Rodzinny „Siedlisko”, której celem jest zapre-
zentowanie potencjału dziedzictwa kulturowego 
regionu. Ponadto LGD publikuje artykuły w pra-
sie lokalnej, wydaje materiały informacyjne, co 
prowadzi do wzrostu aktywności mieszkańców 
w kierunku odważnych działań na rzecz poprawy 
warunków życia naszych „małych ojczyzn”.
Wszystkie te działania, wspierając rozwój współ-
pracy lokalnej, współpracy w regionie, przyczy-
niają się do budowania kapitału społecznego 
na obszarze Gmin zrzeszonych w LGD „Siedlisko” 
i podnoszenia jakości życia jego mieszkańców.

Zapraszamy Państwa do kontaktu z pracownikami 
Biura Stowarzyszenia, którzy przybliżą procedurę 
aplikowania o środki z Programu Rozwoju Obsza-
rów Wiejskich.

Biuro mieści się przy ul. Kościuszki 6, lokal 2/4; 
36 – 100 Kolbuszowa (budynek Muzeum Kultury Ludowej); 
tel./fax 17 2271 449, 533 271 449.
Zachęcamy także do częstego odwiedzania naszej strony 
internetowej pod adresem: 

www.lgdsiedlisko.kolbuszowa.pl, 
e-mail: biuro@lgdsiedlisko.kolbuszowa.pl 

using the local cultural, natural and historical 
potential and the amount of over PLN 7 million 
for implementation of the Local Development 
Strategy (LDS). 

	 e LAG of "Siedlisko" takes up informational, 
promotional and advisory and training activities 
for the inhabitants of their area. It holds brief-
ing conferences, local leaders training, provides 
support and consultancy in correct preparation 
of applications. It holds cultural events promot-
ing the tourist attractions of the area, supporting 
business, cultural, community-oriented and envi-
ronmental initiatives in their activity area. During 
such events handicra� smen, folk artists, disap-
pearing trades and occupations are promoted, 
activities of the farmer’s wives’ associations are 
reactivated. Every year the LAG holds a big open-
air event Family Picnic "Siedlisko", the aim of 
which is to present the regional cultural heritage 
potential. In addition it publishes articles in the 
local press and issues publicity materials, which 
encourages the inhabitants to be more active and 
take up brave initiatives to improve the stand-
ard of living in our "small homelands". All these 
activities, while supporting the development of 
local cooperation and cooperation in the region, 
contribute to creating the social capital in the area 
of the Communes forming an association within 
the LAG of "Siedlisko" and to improvement of the 
inhabitants’ standard of living. 

We would like to invite you to contact the people 
working in the Association O�  ce who can brief 
you on the procedure of applying for funds from 
the Rural Development Programme. 

� e O�  ce address is: ul. Kościuszki 6, room 2/4; 
36 – 100 Kolbuszowa (Folk Culture Museum building);
 phone/fax No 17 2271 449, 533 271 449. 
Please also visit our website at: 
www.lgdsiedlisko.kolbuszowa.pl, 
e-mail: biuro@lgdsiedlisko.kolbuszowa.pl 

Local Action Group „Siedlisko”

II targi LGD Rzeszów / 2nd LAG fair Rzeszów
Znany rzeźbiarz – Marian Sochacki_z_Dzikowca / Marian Sochacki sculptor 

from Dzikowiec

Urocze dziewczyny z „Siedliska” / Charming girls from "Siedlisko"
KGW Prymule z Dzikowca na Konkursie Bożonarodzeniowym
Prymule Farmer’s Wives’ Association a Christmas competition

Konferencja informacyjna nt. programu LEADER / LEADER programme brie� ng conference III targi LGD Rzeszów / 3rd LAG fair Rzeszów
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Lokalna
Grupa Działania
LASOVIA
Działająca w formie stowarzyszenia Lokalna 
Grupa Działania LASOVIA zrzesza trzy sąsia-
dujące ze sobą gminy − Cmolas, Niwiska, Ostrów 
należące do dwóch powiatów – kolbuszowskiego 
oraz ropczycko-sędziszowskiego w woj. podkar-
packim. O wyborze gmin do udziału w stowarzy-
szeniu zadecydowała chęć nawiązania szerszej 
współpracy ze strony samorządów gminnych. 
LASOVIA skupia gminy, które w ostatnich latach 
stały się liderami w dziedzinie realizacji projektów 
infrastrukturalnych.

Stowarzyszenie powstało z inicjatywy osób zain-
teresowanych podjęciem działań zmierzających 
do poprawy warunków życia na obszarze współ-
pracujących gmin. W składzie członków LGD 
znajdują się przedstawiciele podmiotów sektora: 
publicznego, społecznego oraz gospodarczego. 
LGD LASOVIA działa na obszarze o powierzchni 
325 km2 z liczbą ponad 20 000 mieszkańców.

Możliwość realizowania swoich celów oraz zadań 
statutowych, czyli szeroko pojętego rozwoju 
obszaru LASOVII, gwarantują pozyskiwane przez 
Stowarzyszenie fundusze z Unii Europejskiej. 
W latach 2007−2008 stowarzyszenie realizowało 
projekt w ramach II Schematu Pilotażowego Pro-
gramu Leader+. Program był inicjatywą wspól-
notową, czyli programem bezzwrotnej pomocy 
Unii Europejskiej dla współpracujących ze sobą 
partnerów. Obecnie LGD realizuje oś IV − Leader 
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Główne cele działania LGD LASO-
VIA określone w LSR korespondują
z celami zawartymi w Programie Rozwoju 
Obszarów Wiejskich Oś IV, należą do nich: 
postęp cywilizacyjny i poprawa standardu 
życia mieszkańców, rozwój przedsiębiorczości
i aktywności gospodarczej na obszarze LGD 
LASOVIA, podniesienie atrakcyjności tury-
stycznej regionu, wzmocnienie zasobów ludz-
kich i budowa zintegrowanej społeczności 
obywatelskiej.

Lokalna Grupa Działania LASOVIA

Local 
Action Group 
LASOVIA
Acting as an association, Local Action Group 
LASOVIA unites three neighbouring communes: 
Cmolas, Niwiska and Ostrów, belonging to two 
districts: Kolbuszowa District and Ropczyce and 
Sędziszów District in the Podkarpackie (Sub-
Carpathian) Province. 	 e will to establish wider 
cooperation by the communal self-governments 
decided about selection of the communes to be 
the members of the association. LASOVIA gathers 
communes which in recent years became leaders 
in implementation of infrastructural projects. 

	 e association was set up as an initiative of peo-
ple interested in starting actions to improve the 
standard of living in the area of cooperating com-
munes. 	 e LAG members include representa-
tives of public, social and business sectors. LAG 
LASOVIA operates in the area of 325 km2 with 
the population of 20 000. 

	 e possibility of accomplishing its objectives and 
the statute tasks, which means widely understood 
development of the LASOVIA area, is guaranteed 
by the funds obtained by the Association from 
the European Union. In the years 2007−2008 
the association implemented a project, as part 
of II Scheme of the Pilot Programme Leader+. 
	 e program was the commune initiative, that 
is a programme of non-returnable aid from the 
European Union for cooperating partners. At 
present the LAG implements Axis IV − Leader 
of the Rural Development Programme.

	 e main objectives of the LAG LASOVIA activ-
ities de� ned in LDS correspond with the objec-
tives contained in the Rural Development Pro-
gramme, Axis IV and they include: civilizational 
progress and increase of the inhabitants’ stand-
ard of living, enhancement of the entrepreneurial 
spirit and business activity in the LAG LASO-
VIA area, increase of tourist attractiveness of the 
region, strengthening the human resources and 
creation of integrated community with a spirit of 
good citizenship. 

Local Action Group LASOVIA

II targi LGD / 2nd LAG Fair

III targi LGD / 3rd LAG Fair

Kamionka - Turniej Piłki Nożnej o Puchar Zarządu LGD LASOVIA
Kamionka - LAG LASOVIA managment’s Cup Football Tournament

Konferencja - Schemat II Pilotażowy Program Leader+
I Scheme of the Pilot Programme Leader+ conference

Grodzisko Dolne - Konkurs Wielkanocny / Easter competition

Targi Agroturystyki i Rzemiosła / Farm Tourism and Handicraft Fair
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Rozwój LASOVII dokonuje się w oparciu o lokalne 
zasoby, w szczególności przyrodniczo-krajobra-
zowe, gospodarcze, społeczne i kulturowe. Pod-
stawą rozwoju obszaru powinien być rosnący 
popyt na turystykę wiejską, produkty lokalne 
i usługi. LGD LASOVIA podejmuje wiele dzia-
łań o charakterze promocyjnym, informacyjnym 
i szkoleniowo-doradczym. Organizuje szkolenia 
lokalnych liderów, prowadzi doradztwo nt. zasad 
pozyskiwania funduszy ze środków Unii Euro-
pejskiej, przeprowadza kampanie informacyjne
o obszarze LGD, koordynuje imprezy promocyj-
no-kulturowe, takie jak lokalne targi angażujące 
twórców i rzemieślników, co procentuje pobudze-
niem aktywności mieszkańców do podejmowania 
inicjatyw na rzecz rozwoju obszaru.

LASOVIA jest miejscem wspólnej pracy na rzecz 
poprawy warunków życia oraz rozwoju naszych 
społeczności lokalnych. Chcemy zachęcać i inspi-
rować do ciekawych pomysłów oraz pomagać 
w przygotowaniu projektów. Pragniemy także, aby 
LGD była miejscem wymiany różnych doświad-
czeń oraz dobrych praktyk w zakresie wdrażania 
podejścia LEADER na naszym obszarze.

Zachęcamy do śledzenia strony interneto-
wej www.lasovia.com.pl, na której znajdziecie 
Państwo m.in. informacje dotyczące wypeł-
niania wniosków, formularze wniosków wraz
z niezbędnymi załącznikami, kryteria wyboru 
projektów przez LGD jak również szereg infor-
macji dotyczących działalności Lokalnej Grupy 
Działania LASOVIA.

Zapraszamy do biur 
Lokalnej Grupy Działania LASOVIA: 

BIURO GŁÓWNE 
– NIWISKA: 36-147 Niwiska 487, 

Tel./Fax. 17 227 90 22; 
e-mail: lasovia@gmina.niwiska.pl

BIURA FILIE: 
− Cmolas: 36-105, Cmolas 269A, 

tel./Fax. 17 744 44 15; 
− Ostrów: 39-103 Ostrów 225, 

tel. 17 745 11 60.

	 e development of LASOVIA takes place based 
on local resources, especially the natural and 
landscape-related, as well as business, social 
and cultural ones. Growing demand for farm 
tourism and leisure, local products and services 
should be the basis of the local area development. 
LAG LASOVIA takes many actions of promo-
tional, information and training and advisory 
nature. It organizes training courses, conducts 
information campaigns about the LAG area, co- 
ordinates the promotional and cultural events 
such as local fairs involving artists, artisans and 
cra� smen, which results in stimulation of the 
inhabitants’ activity towards initiatives for the 
area development.

LASOVIA is a place of common work for the 
improvement of the standard of living and de-
velopment of our local communities. We 
want to encourage and inspire people to � nd 
interesting ideas and help them to prepare 
projects. We would also like the LAG to be the 
place of exchange of experience and good prac-
tices in the implementation of the LEADER 
approach in our area.

We invite you to visit our website regularly at 
www.lasovia.com.pl, where you can � nd in- 
structions how to � ll in the application docu-
ments, the application forms along with neces-
sary attachments, the projects selection criteria 
used by LAG and also some information re-
garding the activities of the Local Action Group 
LASOVIA.

Please visit the o�  ces 
of the Local Action Group LASOVIA: 

HEADQUARTERS 
– NIWISKA: 36-147 Niwiska 487, 

phone/fax No: 17 227 90 22;
e-mail: lasovia@gmina.niwiska.pl 

BRANCH OFFICES: 
− Cmolas: 36-105, Cmolas 269A, 

phone/fax No: 17 744 44 15; 
− Ostrów: 39-103 Ostrów 225,  

phone No: 17 745 11 60.

Lokalna Grupa Działania LASOVIALocal Action Group LASOVIA

Trześń - Wakacyjny turniej gminTrześń - Summer Tournament of Communes

Wakacyjny turniej gmin - HucinaHucina - Summer Tournament of Communes
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Wiosna
Spring

Lato
Summer

Four Seasons Cztery pory roku
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Jesień
Autumn

Zima
winter

Cztery pory rokuFour Seasons 
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W sandomierskiej puszczy

W sandomierskiej puszczyIn the Sandomierz forests 

In the Sandomierz forests
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W sandomierskiej puszczyIn the Sandomierz forests 
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In the Sandomierz forests 
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Gmina
Cmolas

Gmina Cmolas

Poręby Dymarskie - kościół / church

Commune of Cmolas
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Gmina CmolasCommune of Cmolas

Poręby Dymarskie - kościół / church

Cmolas - Samorządowy Ośrodek Kultury / Community Centre

Przyroda w gminie / Natural attractions

Gmina Cmolas 

Zajmuje obszar 13 406 ha i liczy ponad 8  tysięcy 
mieszkańców. W jej skład wchodzi 8 miejscowości: 
Cmolas, Hadykówka, Jagodnik, Ostrowy Baranowskie, 
Ostrowy Tuszowskie, Poręby Dymarskie, Toporów, 
Trzęsówka. Gmina ma charakter rolniczy, przy czym 
coraz większe znaczenie zyskuje działalność gospo-
darcza. Liczne małe podmioty gospodarcze działają 
głównie w branżach: drzewnej, budowlanej, usługowej 
i handlu. Do największych zakładów produkcyjnych 
należą: Zakład Ceramiki Budowlanej w Hadykówce, 
Zakład Przetwórstwa Owocowo– Warzywnego „Cmol-
Frut” w Cmolasie, Zakład Przetwórstwa Spożywczego 
„Makro K&K” w Cmolasie.

Blisko 43% powierzchni gminy zajmują obszary leśne 
leżące w granicach Mielecko-Kolbuszowsko -Głogow-
skiego  oraz Sokołowsko-Wilczowolskiego Obszaru 
Chronionego Krajobrazu. Występują tutaj rzadkie 
okazy � ory i fauny. Szczególną ochroną objęto rezerwat 
przyrody „Jaźwiana Góra” w Ostrowach Baranowskich, 
w którym znajdziemy m.in. fragment lasu jodłowo-buko-
wego z ponad 100 letnimi okazami drzew. W Trzęsówce 
z dawnych czasów pozostał park podworski o urozma-
iconym drzewostanie ze słynnym tulipanowcem.
Atrakcyjne walory krajobrazowe i przyrodnicze gminy 
stwarzają doskonałe warunki do rozwoju turystyki, 
głównie pieszej i rowerowej. Dużą popularnością 
cieszą się gospodarstwa agroturystyczne działające 
w Porębach Dymarskich. W tej miejscowości na uwagę 
zasługuje także wytyczona ścieżka  edukacyjno - przy-
rodnicza „Dymarka”. Trakt składa się z trzech pętli 
o łącznej długości 25 km. Na trasie znajduje się 
11 miejsc przystankowych ze szczegółowymi opisami 
tutejszej przyrody. 

W budowie infrastruktury technicznej gmina Cmolas 
jest jedną z wiodących w województwie podkarpac-
kim. Posiada niemalże pełną infrastrukturę komunalną, 
która jest systematycznie unowocześniana. Mieszkańcy 
wszystkich miejscowości korzystają z sieci wodociągo-
wej, gazociągowej, telefonicznej oraz kanalizacyjnej. 
Wyasfaltowane drogi powiatowe i gminne pozwalają 
swobodnie podróżować do wszystkich miejscowości. 
Osiągnięcia gminy były wielokrotnie doceniane na 
forum krajowym. W ostatnich latach Cmolas zdobył 
m.in. tytuł Najlepszej Gminy Wiejskiej w Rankingu 
Samorządów „Rzeczpospolitej” za rok 2010, laur 
w Ogólnopolskim Konkursie „Lider Zielonej Energii” 
w roku 2011.

 Commune of Cmolas

It covers the area of 13 406 ha and its population is 
approximately 8 thousand. It consists of the follo-
wing villages: Cmolas, Hadykówka, Jagodnik, Ostrowy 
Baranowskie, Ostrowy Tuszowskie, Poręby Dymar-
skie, Toporów and Trzęsówka. 	 e commune is of 
agricultural character but other business activities 
become more and more important. Numerous small 
businesses operate in wood processing and construc-
tion industries, services and trade. 	 e largest manu-
facture businesses include Bricks and Tiles Manu-
facture Facility in Hadykówka, "Cmol-Frut" – Fruit 
and Vegetables Processing Facility in Cmolas, "Makro 
K&K" – Food Processing Facility in Cmolas. 

Almost 43% of the commune area is covered by 
woods within the boundaries of the Mielec, Kolbu-
szowa and Głogów Area of Protected Landscape and 
the Sokołów and Wilczowola Protected Landscape. 
	 ere are rare specimens of  � ora and fauna there. 
	 e "Jaźwiana Góra" wildlife reserve in Ostrowy 
Baranowskie is exceptionally protected. 	 ere you 
can � nd an area of � r and beech forest with more 
than 100-year-old specimens of trees. 	 ere is the 
former manor house park in Trzęsówka with mixed 
forest stand (including a famous liriodendron (a tulip 
tree)). 
	 e natural and landscape attractions of the com-
mune provide perfect opportunities for tourism 
development, especially hiking and cycling. 	 e 
agritourism farms in Poręby Dymarskie enjoy wide 
popularity. Also in this locality there is an environ-
mental education track called "Dymarka". 	 e track 
has three loops of the total distance of 25 km. 	 ere 
are many stops along the track with detailed descrip-
tions of local nature phenomena. 

Cmolas is one of the leaders in the public utility 
infrastructure in the Sub-Carpathian Province. 
	 e public utility infrastructure of the commune is 
almost complete and it is consistently improved. 	 e 
inhabitants of all villages have access to the gas grid, 
water supply and telephone networks and the sewage 
system. 	 e well-maintained district and local tar-
mac roads provide access to every village. 	 e com-
mune’s successes were recognized nationwide and 
in recent years the commune won the title of the 
Best Rural Commune in the Local Self-Government 
Ranking of the "Rzeczpospolita" daily in 2010 and it 
was awarded the laurels in the "Green Power Leader" 
All-Poland Competition in 2011. 
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Gmina CmolasCommune of Cmolas

Cmolas - Urząd Gminy / Commune O�  ce

Ostrowy Tuszowskie - Sanktuarium Madonny z Puszczy 
Sanctuary of Madonna from the Forests

Ścieżka edukacyjno-przyrodnicza Dymarka / nature edukational path "ymarka"

Cmolas - Hala Widowiskowo-Sportowa / cultural and sports facilities

W Cmolasie prężnie działa Ośrodek Wypoczynku 
i Rekreacji, który dysponuje bardzo dobrze rozwiniętą 
bazą sportowo–rekreacyjną, w skład której wcho-
dzą:  pełnowymiarowa kryta pływalnia ze zjeżdżalnią 
i sauną � ńską oraz nowoczesna hala widowiskowo 
–sportowa z trybunami dla 400 widzów, a także kom-
pleks boisk do gry w piłkę nożną, siatkową, koszy-
kówkę, piłkę ręczną, siatkówkę plażową. 

Koordynatorem działalności kulturalnej w gminie jest 
Samorządowy Ośrodek Kultury w Cmolasie, który 
organizuje wiele imprez, w tym m.in. Dni Cmolasu, 
Festiwal Mowy Lasowiackiej. O rozwój kultury   dbają 
również szkoły, w których odbywają się gminne prze-
glądy i festiwale: tańca, teatru i  muzyków. Lokalne 
tradycje kultywowane są przez Zespół Ludowy 
„Cmolasianie”, który swoim bogatym repertuarem 
przyśpiewek, skeczy, przedstawień obrzędowych, 
urozmaica liczne imprezy kulturalne. Przy Samo-
rządowym Ośrodku Kultury działa także lokalna 
rozgłośnia radiowa - „Twoje Radio Cmolas”, która 
nadaje  na falach AM 1062 kHz.

W gminie zachowały się cenne zabytki architektury 
sakralnej, wśród nich:
-  drewniany kościółek Przemienienia Pańskiego 

w Cmolasie wzniesiony w 1674 roku, w któ-
rym  pierwotnie był słynący łaskami obraz 
Przemienienia Pańskiego. Obecnie znajduje się 
on w nowej, zbudowanej w 1972 roku świątyni 
– Sanktuarium Przemienienia Pańskiego; 

-  w Porębach Dymarskich znajduje się dawny kościół 
para� alny pw. Św. Stanisława i Św. Wojciecha prze-
niesiony z Cmolasu. Świątynię zbudowano w latach 
1656-1660, konsekrowano w 1674 roku, a do Porąb 
przeniesiono ją w 1979 r. W kościele zachowało się 
cenne, barokowe wyposażenie;

-  neogotycka, murowana świątynia, wzniesiona 
w latach 1900-1902 znajduje się w Ostrowach 
Tuszowskich. W ołtarzu widnieje słynący łaskami 
obraz Madonny z Puszczy. Jest on kopią obrazu 
z Bazyliki Matki Bożej Większej w Rzymie. 
Corocznie przed wizerunek Madonny z Puszczy 
przybywają leśnicy z okazji święta swego patrona 
– św. Huberta, którego witraż umieszczono 
w prezbiterium.

-  w Trzęsówce, przy dawnym parku dworskim, 
wznosi się drewniany kościół, pierwotnie kaplica 
dworska, zbudowany w 1759 roku. W kościele tym 
17 września 1799 roku Marcin Lubomirski brał ślub 
z Teklą Łabędzką- Wojciechowską.

	 e Leisure and Recreation Centre in Cmolas is thri-
ving as it has well-developed sport and recreational 
facilities, including a full-size indoor swimming pool 
with a slide and Finnish sauna and modern enterta-
inment and sports hall with the stand for 400 specta-
tors, as well as a football pitch, volleyball, basketball 
and handball courts, and beach volleyball area. 
	 e cultural activities are coordinated by the Local Self
-Government Community Centre in Cmolas, which 
holds many events, including the "Days of Cmolas" 
and the "Festival of Lasowiacy’s Regional Dialect". 
Local schools also contribute to the cultural develop-
ment and host commune-level reviews and festivals 
of dance, drama and music. 	 e local folk traditions 
are cultivated by the "Cmolasianie" Folk Group, which 
enhances many cultural events with its rich repertoire 
of folk songs, skits and old-time ritual performances. 
	 e local broadcast station "Twoje Radio Cmolas" 
(Your Cmolas Radio) also operates in the Community 
Centre and broadcasts at AM 1062 kHz. 

Valuable sacral architecture monuments are pre-
served in the commune, including:
–  a small wooden church dedicated to the Trans� -

guration on Mount Tabor, erected in 1674. Origi-
nally there was a painting of the Trans� guration 
of Christ, famous for divine graces it brought. At 
present the painting is housed in the new church 
erected in 1972, the Sanctuary of the Trans� gura-
tion of Christ.;

–  in Poręby Dymarskie there is a former parish 
church from Cmolas, dedicated to St. Stanisław 
and St. Wojciech (Adalbert). 	 e church was built 
in the period from 1656 to1660, consecrated in 1674 
and moved to Poręby in 1979. 	 e precious Baro-
que furnishings of the church have survived; 

–  the brick and stone Neo-Gothic church in Ostrowy 
Tuszowskie was built in the years 1900–1902. In 
the altar there is a painting of Madonna from 
the Forests, famous for divine graces it brings. 
It is a copy of the painting of Our Lady from the 
Santa Maria Maggiore Basilica in Rome. Every 
year the foresters arrive to the image of Madonna 
from the Forests on the occasion of their patron, 
St. Hubertus’s Day, whose stained glass image is 
located in the chancel; 

–  in Trzęsówka, near the former manor house park, 
there is a wooden church, originally the manor 
chapel, erected in 1759. On 17th September, 1799 
Marcin Lubomirski and Tekla Łabędzka-Wojcie-
chowska got married in this church.

Trzęsówka - park podworski / former manor-house park
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Gmina CmolasCommune of Cmolas

Cmolas - widok z lotu ptakaCmolas - bird’s eye view
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Gmina CmolasCommune of Cmolas

Cmolas - Sanktuarium i jeden z najwiekszych w  Polsce ołtarzy polowych 
 Sanctuary and a one of the largest makeshift altars in Poland

Cmolas -Przemienienie Pańskie na górze Tabor

Cmolas - zabytkowy kościół / historic church

Cmolas - krypta grobowa / historic church crypt

Cmolas - wnętrze zabytkowego kościółka / historic church 
interior
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Gmina CmolasCommune of Cmolas

Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Cmolas/ Commune Development Association of Cmolas

Cmolas - nowoczesna kryta pływalnia

Cmolas - Dom Pomocy Społecznej z lotu ptaka/ Social Welfare Home, bird’s eye view

Cmolas - modern indoor swimming pool
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Gmina CmolasCommune of Cmolas

Trzęsówka - zabytkowy kościół / historic church

Cmolas - hala widowiskowo sportowa / cultural and sport hall

Trzęsówka - nowy kościół p.w. św. Anny / St Ann’s new church
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Gmina CmolasCommune of Cmolas

Ostrowy Baranowskie - dożynki / harvest festival

Niedzielne popołudnie z teatrem 
 Sunday afternoon with drama

Jasełka podczas Wieczoru Kolęd w wykonaniu Zespołu Ludowego 
„Cmolasianie” 

Nativity play during a Christmas Carols Night performed by the 
"Cmolasianie" folk group 

Grupa plastyczna Art Passion z Cmolasu 
"Art Passion" art group from Cmolas

Wystawa dorobku artystycznego grup plastycznych 
Artistic output of art groups

Dni Cmolasu / Cmolas Days

Przy wielkanocnym stole / At Easter’s tablePokaz sztucznych ogni / � reworks show
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Gmina
Dzikowiec

Gmina Dzikowiec

Wilcza Wola - Dwór Rychlickich / Rychlicki family’s manor house

Commune of Dzikowiec

Commune of Cmolas

Zespół Ludowy „Cmolasianie” / folk group "Cmolasianie"

Zespół tańca towarzyskiego „Dance Passion” / "Dance Passion" ballroom dancing group
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Gmina Dzikowiec

Obszar gminy wynosi 12 166 ha, liczba mieszkańców 
– ponad 6,6 tys. Do gminy należą: Dzikowiec, Kopcie, 
Lipnica, Mechowiec, Nowy Dzikowiec, Płazówka, 
Spie, Wilcza Wola. Wójtem jest Krzysztof Klecha. 

W przeszłości teren ten pokrywała Puszcza San-
domierska, a zamieszkiwali go Lasowiacy. Obec-
nie lasy stanowią 39 proc. powierzchni rolniczej 
gminy. Dzikowiec był wsią królewską, a kiedy Gali-
cja znalazła się pod zaborem austriackim, władze 
przejęły królewszczyzny i wystawiły je na sprzedaż. 
W Dzikowcu, w ramach tzw. kolonizacji józe� ńskiej, 
osadzono Niemców z Palatynatu i Wirtenbergii. 
Założyli oni odrębną wieś – Wildenthal, którą po 
odzyskaniu niepodległości przemianowano na 
Nowy Dzikowiec. Obecnie, w tej części miejsco-
wości można jeszcze oglądać pozostałości drugiej 
zabudowy kolonii (ulicówka z domami szczytowo 
ustawionymi do drogi, kaplica katolicka). Oba Dzi-
kowce graniczą z sobą.

Gmina ma  dobrze rozwiniętą infrastrukturę  
komunalną . Wszystkie miejscowości są zwo-
dociągowane, zgazy� kowane oraz mają kana-
lizację. W Gminie  działają  2  oczyszczalnie 
ścieków. Zadawalający jest stan dróg gminnych 
i bazy oświatowej (m.in. nowoczesne gimnazjum  
w Dzikowcu i Wilczej Woli). Działalność poza-
rolnicza to małe podmioty gospodarcze (handel, 
usługi, drobna wytwórczość). Bogactwo przyrody 
stwarza szansę na rozwój turystyki i rekreacji. 
W Wilczej Woli istnieje sztuczny zalew Maziarnia 
(ok. 160 ha), prawdziwy raj dla amatorów wypo-
czynku nad wodą i wędkowania. Tworzona jest 
przy nim baza turystyczna (pola biwakowe, wypo-
życzalnie sprzętu wodnego, gastronomia, usługi). 
Obszar Płaskowyżu Kolbuszowskiego należy do 
najcieplejszych w Polsce, stąd duże powodzenie 
Maziarni, chętnie odwiedzanej przez mieszkań-
ców z różnych stron województwa podkarpac-
kiego. Bogate w runo lasy przyciągają także wielu 
turystów. Z turystyką można wiązać nadzieje na 
rozwój gospodarczy gminy.

Godna podkreślenia jest działalność kulturalna 
i społeczna w gminie. Samorządowe Centrum Kul-
tury prowadzi Zespół Pieśni i Tańca „Dzikowianie” 
oraz kapelę ludową. Co roku organizowana jest 
impreza „Jagodowe Specjały”. Na rzecz środowiska 
działa prężnie Towarzystwo Przyjaciół Dzikowca.

Gmina DzikowiecCommune of Dzikowiec

Commune of Dzikowiec

� e area of the commune is 12 166 ha, its popula-
tion exceeds 6.6 thousand. � e following villages 
belong to the commune: Dzikowiec, Kopcie, Lip-
nica, Mechowiec, Nowy Dzikowiec, Płazówka, 
Spie and Wilcza Wola. Krzysztof Klecha is the 
borough leader. In the past the area was covered by 
the Sandomierz Forests and was inhabited by the 
ethnic group of Lasowiacy. At present the forests 
account for 39 per cent of the commune’s agricul-
tural area. Dzikowiec was a royal village and when 
Galicia became a part of the territory annexed 
by Austria, the authorities took over the royal 
lands and estates and put them up for sale. As 
a result of the so called "Josephinian colonization" 
(Joseph 2nd Habsburg’s colonization project) the 
colonists from Saxony were settled in Dzikowiec. 
� ey founded a separated village of Wildenthal, 
which – a er Poland had regained independence 
– was renamed to Nowy Dzikowiec. At present, in 
this part of the locality, you can see the remains 
of the settlement development (the houses with 
their gable walls facing the main road and a Prot-
estant chapel). Both villages of Dzikowiec border 
each other. 

� e commune has well developed public utility 
infrastructure. All places have water and gas sup-
ply systems, four of them have sewage systems, 
one waste water treatment plant is in operation, 
and another one is to be built. � e commune 
roads condition is satisfactory as well as the edu-
cational facilities (including a modern second-
ary school in Dzikowiec). Apart from farming, 
there are small businesses (trade, services and 
small-scale manufacture sites). � e abundance 
of nature o� ers opportunities to develop tour-
ism and recreation business. � ere is an arti� cial 
lake Maziarnia (approx. 160 ha) in Wilcza Wola, 
a perfect place for lovers of recreation on water 
and of angling. Some tourist facilities are under 
construction (camping sites, water sports equip-
ment rentals, catering and other services). � e 
Kolbuszowa Plateau area is one of the warmest 
places in Poland, so the Maziarnia lake is quite 
popular and frequently visited by holidaymak-
ers from various parts of the Sub-Carpathian 
Province. � e forests rich in undergrowth attract 
numerous hikers. � e recreational industry 
development forms a business opportunity for 
the commune.

Spie - kościół /church
Wilcza Wola - zalew Maziarnia / "Maziarnia" lake

Dzikowiec - kompleks sportowy / sports centre
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Gmina Dzikowiec

Najciekawsze obiekty zabytkowe w gminie: 
Dzikowiec

− Zespół dworski, w którego skład wchodzą: par-
terowy, murowany dwór Błotnickich, wznie-
siony około 1833 roku, trójkondygnacyjny, 
murowany spichlerz z 1787 roku; XIX-wieczna 
o� cyna dworska oraz piękny park krajobra-
zowy z okazami egzotycznych drzew, sadzawką 
i murowaną, ażurową kapliczką (XIX w.), kry-
jącą � gurę św. Jana Nepomucena.

− Klasycystyczny, murowany kościół para� alny 
pw. św. Mikołaja, zbudowany w latach 1814−1816, 
z późnobarokowymi ołtarzami, drewnianą 
chrzcielnicą z XVII wieku.

Wilcza Wola.
− Drewniany dwór Rychlickich z II połowy XIX  

wieku, z fragmentami ogrodu dworskiego.
− Kapliczki przydrożne z XIX/XX w., m.in.  

w Wilczej Woli, Dzikowcu, Lipnicy, Płazówce 
i Mechowcu.

Interesującą inicjatywą w gminie Dzikowiec 
jest Honorowa Straż Grobowa przy parafii 
pw. Św. Mikołaja w Dzikowcu. Według ustnie 
przekazywanej tradycji Honorowa Straż Gro-
bowa została założona w 1881 roku i działa do dzi-
siaj. Strażnicy ubrani są w sukmany lasowiac-
kie i czapki” konfederatki” z indyczym piórem. 
Uzbrojeni są w drewniane piki z białoczerwonymi 
proporczykami, a starszyzna posiada szable.
Muzeum Etnogra� czne im. F. Kotuli w Rzeszowie 
w 2001 roku przyznało Honorowej Straży Grobo-
wej nagrodę II stopnia za kultywowanie tradycji 
we własnym środowisku.

� e cultural and community initiatives in the 
commune are worth mentioning. � e Self-Gov-
ernment Community Centre hosts the song and 
dance company called "Dzikowianie" and a folk 
band. � e event called "Bilberry Delicacies" ("Jag-
odowe Specjały") is held every year. � e Society 
of Friends of Dzikowiec is thriving.

� e most interesting historical attractions in the 
commune Dzikowiec
-  manor house complex with a brick and stone 

one-storey manor house of the Błotnicki family, 
built around 1833,  a three-storey brick and 
stone granary built in 1787; an administrator’s 
house of the 19th century and a scenic land-
scape park with specimens of exotic trees, a 
pond and a classicistic (19th c.) wayside shrine 
with St. Jan Nepomucen’s statue inside. 

-  classicistic  church dedicated to St. Nicolas, 
erected in the years 1814-1816, with late-Baro-
que altars and a wooden 17th-century bapti-
smal font.

Wilcza Wola.
-  wooden manor house of the Rychlicki family 

from the second half od the 19th century, with 
parts of a manor-house garden.

-  wayside shrines (19th/20th c.), in Wilcza Wola, 
Dzikowiec, Lipnica, Płazówka, Mechowiec and 
other places.

� e Guard of Honour at the Holy Sepulchre in the 
St. Nicolaus parish in Dzikowiec is an inter esting 
initiative. As per oral tradition the Guard of Hon-
our was established in 1881 and has been cultivated 
to date. � e guards are dressed in Lasowiacy rus-
set coats and "confederation" hats with a turkey 
feather. � ey are armed with wooden pikes with 
white and red pennants and the elderly have sabres. 
� e Franciszek Kotula Ethno graphic Museum in 
Rzeszów awarded the Guard of Honour with the 
Prize of 2nd Grade for cultivating the tradition in 
their own community.

Commune of Dzikowiec

Dzikowiec - park dworski / manor-house park

Dzikowiec - Urząd Gminy / Community O�  ce

Honorowa Straż Grobowa przy para� i 
pw. Św. Mikołaja w Dzikowcu / � e Guard of Honour at the 

Holy Sepulchre in the St. Nicolaus parish

Dzikowiec - biblioteka / library
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Gmina DzikowiecCommune of Dzikowiec

Wilcza Wola - dwór / manor house Dzikowiec - dwór / manor house

Nowy Dzikowiec - domy byłych kolonistów niemieckich Wildenthal
former German colonists’ houses, Wildenthal

Mechowiec - kapliczka / shrine



58 © 2012 Pracownia Wydawniczo-Fotogra� czna APLA 59© 2012 Pracownia Wydawniczo-Fotogra� czna APLA

Gmina DzikowiecCommune of Dzikowiec

Dzikowiec - kościół / church

Pomnik bohaterskich nauczycieli dzikowieckiej szkoły walczących o nie-
podległą Polskę / Memorial of heroic teachers of the Dzikowiec school, 

� ghting for independent Poland

Pomnik upamiętniający zamordowanych w Katyniu mieszkańców Dzi-
kowca / Memorial of the Dzikowiec’s inhabitants murdered in Katyń 

Wilcza Wola - kapliczka / shrine
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Gmina DzikowiecCommune of Dzikowiec

Ścieżka przyrodnicza / Nature educational path

III Gminny Festiwal Pio-
senki Dziecięcej 

w Samorządowym Centrum 
Kultury w Dzikowcu

3rd Commune Festival of 
Children Songs 

in Dzikowiec Community 
Centre
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Gmina DzikowiecCommune of Dzikowiec

Jagodowe Specjały - coroczne święto folkloru Gminy Dzikowiec
Annual folk feast of the Commune of Dzikowiec 

(Berry Delicacies)
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Gmina DzikowiecCommune of Dzikowiec

Spie - dożynki / harvest festival

Dzikowiec - turniej szachowy / chess tournament

„Prymule” z Mechowca / "Prymule" from Mechowiec
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Miasto i Gmina
Kolbuszowa

Miasto i Gmina Kolbuszowa

Town and Commune of Kolbuszowa

Commune of Dzikowiec

Zespół Pieśni i Tańca „Dzikowianie” / folk group "Dzikowianie"

Werynia - pałac / palace
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Miasto i Gmina Kolbuszowa

Zajmują powierzchnię 17 500 ha i liczą ponad 
25 tys. mieszkańców, z czego samo miasto – 
około 9,5 tys. Do gminy należy 14 miejscowości: 
Bukowiec, Domatków, Huta Przedborska, Kła-
pówka, Kolbuszowa Dolna, Kolbuszowa Górna, 
Kupno, Nowa Wieś, Poręby Kupieńskie, Przed-
bórz, Świerczów, Werynia, Widełka i Zarębki. 
Funkcję burmistrza pełni Jan Zuba, a Przewod-
niczącego Rady Miejskiej - Marek Opaliński. 
Gmina ma charakter rolniczy, ale coraz większą 
rolę w jej gospodarce odgrywa drobna przedsię-
biorczość. Obecnie jest zarejestrowanych ponad 
1600 podmiotów gospodarczych zajmujących 
się produkcją, budownictwem, handlem, trans-
portem, działalnością usługową. Funkcjonuje 
12 dużych przedsiębiorstw, m.in. Wienerberger 
– Ceramika Budowlana, Zakład Produkcyjny 
w Kupnie, Volteon Energia, Przedsiębiorstwo 
Produkcji Betonów „Solbet”, PETRO-TANK, 
Walor, Orzech, Koltex, Drewkol. Od 2004 roku 
gmina szczyci się tytułem „Gminy Fair Play” 
– Certy� kowana Lokalizacja Inwestycji. Na jej 
terenie zlokalizowana jest podstrefa Specjalnej 
Strefy Ekonomicznej - Europark Mielec.

Działalność inwestycyjna koncentruje się na 
rozwoju infrastruktury komunalnej, budowie, 
remontach i modernizacji obiektów oświatowych, 
służby zdrowia, kultury, rewitalizacji miasta. 
Organizacje społeczne i pozarządowe wspierają 
samorząd. Od ponad pół wieku istnieje Regio-
nalne Towarzystwo Kultury im. J. M. Goslara, 
znane z wielu interesujących publikacji dotyczą-
cych historii regionu. Elementem promocji gminy 
są imprezy kulturalne i artystyczne, organizo-
wane cyklicznie, m.in. Prezentacja Twórczości 
Ludowej Lasowiaków i Rzeszowiaków, Dni Kol-
buszowej, Kolbuszowskie Spotkania Orkiestrowe. 
Gmina współpracuje z partnerami zagranicznymi 
– samorządami w: Apensen (Niemcy), Cassino 
(Włochy), Cobh (Irlandia), Ploermel (Francja) 
i Starym Samborze (Ukraina).

Największą atrakcją turystyczną gminy jest skan-
sen Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej. 
Na obszarze 30 ha zgromadzono 77 obiektów 
architektury grup etnogra� cznych Lasowiaków 
i Rzeszowiaków z XIX i XX wieku, przeniesio-
nych z południowych terenów dawnej Puszczy 
Sandomierskiej i regionu rzeszowskiego. To jedno 

Miasto i Gmina KolbuszowaTown and Commune of Kolbuszowa

Town and Commune 
of Kolbuszowa

Covers the area of 17 500 ha with the popula-
tion of 25 thousand, of which the town itself has 
approx. 9.5 thousand. � e following 14 locations 
belong to the commune: Bukowiec, Domatków, 
Huta Przedborska, Kłapówka, Kolbuszowa Dolna, 
Kolbuszowa Górna, Kupno, Nowa Wieś, Poręby 
Kupieńskie, Przedbórz, Świerczów, Werynia, 
Widełka and Zarębki. � e incumbent Mayor is 
Mr Jan Zuba and the Chairman of the Munici-
pal Council is Mr Marek Opaliński. Agriculture 
prevails in the commune but small businesses 
become more and more important. At present 
there are more than 1600 businesses registered, 
which operate in manufacture, construction, com-
merce, transport and services. � ere are 12 major 
enterprises, including  Wienerberger – Bricks and 
Tiles, Manufacture Site in Kupno; Volteon Energia; 
Concrete Production Enterprise "Solbet"; PETRO-
TANK, Walor, Orzech, Koltex, Drewkol. Since 
2004 the commune has had the title of "Fair Play 
Commune" – Certi� ed Location of Investments. 
� e Special Economic Zone of Mielec Europark 
is located in its area.
� e investment projects are focused mainly on 
the public utility infrastructure, construction, 
refurbishment and modernization of educational 
facilities, health care and culture buildings, and 
revitalization of the town. � e community and 
non-governmental organizations support the local 
self-government. � e J. M. Goslar Regional Asso-
ciation of Culture has existed for more than half a 
century and it is known for numerous interesting 
publications about the history of the region. � e 
promotion of the commune comprises cultural 
and artistic cyclical events, including the Folk 
Artistic Production Presentation of Lasowiacy 
and Rzeszowiacy (ethnic groups), the Days of Kol-
buszowa, the Kolbuszowa Orchestral Reviews. � e 
commune cooperates with foreign partners, local 
self-governments in Apensen (Germany), Cassino 
(Italy), Cobh (Ireland), Ploermel (France) and 
Stary Sambor (Ukraine).
� e commune’s biggest tourist attraction is the 
open-air Museum of Folklore in Kolbuszowa. In 
the area of 30 ha there are 77 historical build-
ings of the Lasowiacy and Rzeszowiacy ethnic 
groups architecture, from the 19th and 20th cen-
turies, brought here from the southern parts of 
the former Sandomierz Forests. It is one of the 

Kolbuszowa - rzeka Nil / Nil river

Kolbuszowa - ulica Mickiewicza / Mickiewicz street

Kolbuszowa - Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna / Town and District Public Library Kolbuszowa - studnia na rynku / well on the market square
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z największych i najciekawszych muzeów na wol-
nym powietrzu w Polsce.
Materialną pamiątką po mieszkającej w Kolbu-
szowie licznej społeczności żydowskiej jest kla-
sycystyczna synagoga z 1826 roku, przebudowana 
w latach 1964–1967, oraz cmentarz żydowski, na 
którym zachowało się około 200 nagrobków (naj-
starsze z II połowy XIX wieku).

Spośród innych ciekawych zabytków na uwagę 
zasługują:
– budynek „Sokoła” (1908);
– o� cyna dworska z XVII wieku (obecnie siedziba 

muzeum);
– dawna studnia miejska w Rynku (II połowa 

XIX w.) − obecna wybudowana w 1942 r.

Werynia:
−  zespół dworski;
−  park krajobrazowy z początku XIX wieku 

z pomnikowymi okazami dębów i lip; 
−  pałac Tyszkiewiczów (1900−1905), użytkowany 

przez Uniwersytet Rzeszowski;
−  zabudowania gospodarcze (XIX/XX w.); 
−  kaplica (1873).

Miasto i Gmina Kolbuszowa

largest and most interesting open-air museums 
in Poland.
� e classicism-style synagogue (1826), rebuilt in 
1964-1967, and the Jewish cemetery are material 
monuments of the numerous Jewish community 
which used to live in Kolbuszowa; 200 tombstones 
have survived (the oldest ones from the second 
half of the 19th century).

Other interesting historical monuments which 
deserve mentioning include:
-  building of the "Sokół" (a gymnastic society) 

(1908);
-  manor house outbuilding (17th century), (today 

it houses the museum);
-  former town well in the Market Square (second 

half of the 19th century) – the existing one was 
built in 1942.

Werynia:
-  manor house complex;
-  landscape park from the 19th century with 

monumental specimens of oak and lime 
trees; 

-  the Tyszkiewicz family palace (1900–1905), 
now used by the Rzeszów University;

-  farmstead buildings (19th/20th c.); 
-  chapel (1873).

Town and Commune of Kolbuszowa

Kolbuszowa - skansen

Werynia - kaplica dworska 
manor-house chapel

Werynia - park dworski 
manor-house park

Kolbuszowskie „jeziora” / "Lakes" of Kolbuszowa

Kolbuszowa - Open-Air Ethnographic Museum 
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Miasto i Gmina KolbuszowaTown and Commune of Kolbuszowa

Kolbuszowa z lotu ptakaKolbuszowa - bird’s eye view
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Miasto i Gmina KolbuszowaTown and Commune of Kolbuszowa

Kolbuszowa - cmentarz żydowski / Jewish cemetery

Kolbuszowa - kaplica grobowa Tyszkiewiczów na cmentarzu
Tyszkiewicz family’s sepulchral chapel

Kolbuszowa - kwatery żołnierskie na cmentarzu / soldiers’ � eld of honour at the cemetery

Kolbuszowa - kościół p.w. św. Brata Alberta / parish church devotet to St Brother Albert

Kolbuszowa - Kolegiata p.w. Wszystkich Świętych
All Saints collegiate church
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Miasto i Gmina KolbuszowaTown and Commune of Kolbuszowa

Werynia - pałac / palace
Kolbuszowa - budynek Starostwa Powiatowego / District O�  ce building

Kolbuszowa - Urząd Miejski / Municipality O�  ce

Nowy most na rzece Nil
New bridge over the Nil river

Kolbuszowa - Miejski Dom Kultury / Municipal centre 
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Miasto i Gmina KolbuszowaTown and Commune of Kolbuszowa

Kolbuszowa - kryta pływalnia Fregata / indoor swiming pool "Fregata"

Widełka - boisko „Orlik” / "Orlik" football pitch

Kolbuszowa - stacja kolejowa / railway station

Kolbuszowa - Zespół Szkół nr 1 / School Complex No 1
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Miasto i Gmina KolbuszowaTown and Commune of Kolbuszowa

Dni Kolbuszowej / Kolbuszowa Days Festival

Dożynki / harvest festival

„Spinacz” Festiwal / "Spinacz" Festival

„Lasowackie Zimioki” / "Lasowackie Zimioki" 
folk event

Kapela Władysława Pogody / Władysław Pogoda’s folk group

Prezentacja twórczości ludowej Lasowiaków / Art handicraft presentation of Lasowiacy

Dni Kolbuszowej / Kolbuszowa Days Festival
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Gmina
Majdan Królewski

Gmina Majdan Królewski

Majdan Królewski - kościół / church

Commune of Majdan Królewski

Town and Commune of Kolbuszowa

Dni Kolbuszowej: / Kolbuszowa Days
- jarmark rzemiosła artystycznego /art handiwork fair
- zlot quadów i samochodów terenowych /quad bikes and o� -road 
  vehicles rally
- parada motocykli /motorbikes parade
- zawody pływackie na krokodylu /swimming competition on a crocodile 
- kolbuszowskie biegi /Kolbuszowa races
- wspólny taniec poloneza / group dance of polonaise
- koncert zespołu Voo Voo / Voo Voo group concert
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Gmina Majdan Królewski

Powierzchnia gminy – 15 580 ha, liczba miesz-
kańców – ponad 10 000. Gminę tworzą nastę-
pujące miejscowości: Majdan Królewski, Komo-
rów, Huta Komorowska, Brzostowa Góra, Wola 
Rusinowska, Rusinów i Krzątka. Wójtem jest 
Jerzy Wilk. Gospodarka gminy opiera się głów-
nie na rolnictwie, rośnie jednak znaczenie drob-
nej przedsiębiorczości. Zarejestrowanych jest 
ponad 250 podmiotów gospodarczych zajmują-
cych się produkcją, handlem, usługami. Znana 
w regionie jest � rma Drebud − producent okien 
i drzwi.

Gmina ma dobrze rozwiniętą infrastrukturę 
komunalną, ma własne ujęcie wody (z wodo-
ciągów korzysta ponad 90 proc. mieszkańców) 
i oczyszczalnię ścieków. W Majdanie funkcjo-
nuje, w nowoczesnym, w pełni wyposażonym 
obiekcie, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki 
Zdrowotnej. Poza gimnazjum w Majdanie, zbu-
dowanym w 2000 roku, i szkołą w Brzostowej 
Górze (1994), pozostałe obiekty szkolne pochodzą 
z lat 50. i 60., toteż są na bieżąco modernizowane 
i rozbudowywane.

Działalność kulturalną prowadzą: Gminny Ośro-
dek Kultury i Gminna Biblioteka Publiczna, które 
organizują ciekawe imprezy artystyczne i kulty-
wują folklor Lasowiaków. W 2011 roku otwarto 
w Hucie Komorowskiej, w wyremontowanej 
o� cynie dworskiej, Muzeum ks. Kard. Adama 
Kozłowieckiego (1911−2007), więźnia obozów 
hitlerowskich, człowieka, który całe swoje życie 
poświęcił pracy misyjnej w Afryce. Był m.in. 
administratorem apostolskim Lusaki, przewod-
niczącym Konferencji Episkopatu Zambii. Uro-
dzony w majątku ojca w Hucie Komorowskiej, 
utrzymywał żywe kontakty z ojczystymi stronami, 
a kiedy tu przyjeżdżał, witały go tłumy wiernych 
z całej gminy.

Walory przyrodnicze, zachowane w naturalnym 
stanie fragmenty dawnej Puszczy Sandomier-
skiej, stwarzają dogodne warunki dla turystyki 
i wypoczynku. W ofertcie jest hotel „Astoria” 
i stacja paliw w Komorowie, hotel z restauracją 
„Marzenie” w Majdanie. Władze samorządowe 
podejmują  działania zmierzające do pozyskania 
inwestycji z zewnątrz w celu rozbudowy infra-
struktury turystycznej.

Gmina Majdan KrólewskiCommune of Majdan Królewskii

Commune of Majdan Królewski

� e commune area is 15 580 ha, population 
– approximately 10 000. � e commune com-
prises the following villages: Majdan Królewski, 
Komorów, Huta Komorowska, Brzostowa Góra, 
Wola Rusinowska, Rusinów and Krzątka. Jerzy 
Wilk is the incumbent borough leader. � e com-
mune’s economy is based mainly on agriculture 
but small businesses are becoming more and 
more important. � e number of registered busi-
ness entities exceeds 250 and they deal with pro-
duction, trade and services. Drebud enterprise 
is a manufacturer of doors and windows, known 
throughout the region.
� e commune has a very well developed public 
utilities infrastructure, including its own water 
intake (more than 90 per cent of the inhabitants 
have running water supply) and waste water treat-
ment plant. � ere is an Autonomous Public Health 
Care Centre, functioning in Majdan, in modern 
well equipped premises with full medical facilities. 
Apart from the lower secondary school in Majdan, 
built in 2000 and a primary school in Brzostowa 
Góra (1994), the remaining school premises date 
back to 1950s and 1960s and, as a consequence, 
they require refurbishment and expansion.
� e cultural activities and programmes are run 
by the Community Centre and Commune Pub-
lic Library, which organize interesting cultural 
events and cultivate the folklore of the Lasowi-
acy ethnic group. In 2011 the Cardinal Adam 
Kozłowiecki (1911–2007) Museum was opened to 
the public in the refurbished manor outhouse in 
Huta Komorowska; the Cardinal was a prisoner 
of the Nazi concentration camps who devoted 
his entire life for missionary work in Africa; he 
was the Apostolic Administrator of Lusaka, the 
Chairman of the Episcopate Conference of Zam-
bia. Born in his father’s landed estate in Huta 
Komorowska, he maintained live contacts with 
his native locality and when he came, here he 
was greeted by crowds of the faithful from the 
entire commune.
� e natural values, the fragments of the prime-
val Sandomierz Forests, preserved in the wild, 
form favourable conditions for tourism and lei-
sure industry. � e o� er is modest as yet ("Astoria" 
hotel, a petrol station in Komorów, "Marzenie" 
hotel and a restaurant in Majdan) but the local 
self-government authorities are taking actions 

Majdan Królewski - kościół / church

Majdan Królewki - kaplica grobowa Kozłowieckich / Kozłowiecki family’s sepulchre

Rusinów - oczyszczalnia ścieków / waste water treatment plant

Majdan Królewski - gimnazjum / secondary school
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W gminie znajduje się kilka wartościowych 
obiektów zabytkowych godnych obejrzenia.

Majdan Królewski:
−  kościół barokowy p.w. św. Bartłomieja Apo-

stoła, wzniesiony pod koniec XVIII wieku 
z oryginalnym wyposażeniem;

−  � gura Matki Boskiej Wniebowziętej z 1788 
roku, stojąca na placu kościelnym, wzniesiona 
ku pamięci konfederatów barskich;

−  klasycystyczna kaplica grobowa Kozłowieckich 
na cmentarzu para� alnym.

Huta Komorowska:
−  XVIII-wieczny park krajobrazowy z okazami 

egzotycznych drzew, a w nim o� cyna dworska 
z połowy XIX wieku. Nie zachował się nato-
miast okazały pałac Kozłowieckich.

Gmina Majdan Królewski

to attract external investors to develop leisure 
facilities.
� ere are a few valuable monuments worth 
seeing, including the following.

Majdan Królewski:
–  St. Bartholomew Apostle church, erected 

at the end of the 18th century, with original 
furnishings; 

–  � gure of Our Lady Assumed into Heaven of 
1788, standing on the church yard, erected in 
memoriam of the Bar confederates; 

–  classicistic sepulchral chapel of the Kozłowiecki 
family, on the parish cemetery.

Huta Komorowska:
–  18th-century landscape park with the specimens 

of exotic trees and in it an outhouse from the 
19th century. Unfortunately, the grand palace 
of the Kozłowiecki family has not survived.

Commune of Majdan Królewskii

Majdan Królewski - � gura św. biskupa Erazma / St Bishop 
Erasmi � gure

Komorów - � gura / statue

Majdan Królewski z lotu ptaka / bird’s eye viewKompleks leśny / forest complex
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Gmina Majdan KrólewskiCommune of Majdan Królewskii

Majdan Królewski z lotu ptakaMajdan Królewski - bird’s eye view
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Gmina Majdan KrólewskiCommune of Majdan Królewskii

Majdan Królewski - centrum / downtownt

Majdan Królewski - studnia / well Majdan Królewski - � gura konfrderatów / confederates column

Majdan Królewski - zabytkowy koścół p.w. Św. Bartłomieja / historic st Bartholomew’s church
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Gmina Majdan KrólewskiCommune of Majdan Królewskii

Huta Komorowska - pomnik o� ar / war memorial Majdan Królewski - � gura przydrożna / roadside statue

Majdan Królewski - kompleks oświatowo-sportowy / educational and sports compound

Majdan Królewski - kapliczka przydrożna / roadside shrineHuta Komorowska - kapliczka św. Hanki / St Ann’s shrine

Huta Komorowska - kaplica św. Wawrzyńca 
St Lawrence’s shrine
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Gmina Majdan KrólewskiCommune of Majdan Królewskii

Majdan Królewski - Urząd Gminy 
Commune O�  ce

Majdan Królewski - gimnazjum
secondary school

Majdan Królewski - biblioteka 
publiczna

Gminny Ośrodek Kultury i biblioteka / Community Centre and Library

Majdan Królewski - Gminny Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej / Public Health Care Centre

Huta Komorowska - Puszcza Sandomierska / Sandomierz Forest
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Gmina Majdan KrólewskiCommune of Majdan Królewskii

Dożynki / Harvest festival

Piknik Rodzinny / Family picnic

Obchody święta 3 maja / 3rd May Constitution celebration

Warsztaty teatralne / � eatre workshop Przegląd Pieśni Patriotyczno-Religijnej / Patriotic and Religion Songs 
Review

Grill dla dzieci / Children’s barbecue feast

Kiermasz bożonarodzeniowy / Christmas sale

Majdan Królewski - KGW Brzostowa Góra - dożynki gminne / Brzostowa Góra - commune harvest festival

Majdan Królewski - zespół „Królewiacy” - dożynki gminne / "Królewiacy" folk group - commune harvest festival
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Gmina
Niwiska

Gmina NiwiskaCommune of Majdan Królewskii

Commune of Niwiska

Uroczystości dożynkowe
Harvest festival celebration

Zespół „Królewiacy”
Folk group "Królewiacy"

Niwiska - hwór Hupki / Hupka’s manor huse

Powiatowy Festiwal Piosenki Młodzie-
żowo-Turystycznej „MEDUZA”

MEDUZA District Festival of Youth and 
Tourist Songs
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Gmina Niwiska

Zajmuje obszar 9 505 ha i liczy około 6 tysięcy 
mieszkańców. W skład gminy wchodzą: Niwi-
ska, Hucina, Hucisko, Kosowy, Leszcze, Przyłęk, 
Siedlanka, Trześń i Zapole.  Gmina ma charakter 
rolniczy, przy czym aż 46 proc. jej powierzchni 
stanowią obszary leśne, leżące w granicach Mie-
lecko-Kolbuszowsko-Głogowskiego Obszaru 
Chronionego Krajobrazu. Wyjątkowo cenną 
enklawą przyrody jest rezerwat Buczyna na 
Płaskowyżu Kolbuszowskim im. Władysława 
Szafera w Przyłęku ( 20,8 ha). Ochroną objęto 
fragment naturalnego lasu liściastego otoczo-
nego borami sosnowymi. Występują tu rzadkie 
okazy � ory i fauny, rosną pomnikowe egzem-
plarze buków. Niezwykłe walory przyrodni-
cze i krajobrazowe gminy stwarzają doskonałe 
warunki do rozwoju funkcji turystycznych, pod 
warunkiem stworzenia odpowiedniej bazy. Już 
teraz dużą popularnością cieszy się gospodar-
stwo agroturystyczne „Przy Grobli” w Trześni, 
oferujące ciekawe, urozmaicone formy wypo-
czynku blisko natury.

Gmina ma systematycznie rozbudowywaną 
i modernizowaną infrastrukturę komunalną, 
oczyszczalnię ścieków, jest zwodociągowana 
i częściowo skanalizowana, a poszczególne 
sołectwa łączy sieć asfaltowych dróg. Dysponuje 
nowoczesną bazą oświatową, obiektami kultury, 
domami strażaka, umożliwiającymi organizowa-
nie imprez kulturalnych, artystycznych i folklo-
rystycznych. Przy Gminnym Ośrodku Kultury 
i Biblioteki działa Zespół Pieśni i Tańca „Niwisz-
czanie”, kultywujący tradycje kulturalne Laso-
wiaków – ludu puszczańskiego zamieszkującego 
dawniej te tereny. Co roku organizowana jest 
„Biesiada u Hupki”, impreza o regionalnym cha-
rakterze, nawiązująca do postaci dawnych wła-
ścicieli dóbr niwiskich.

W gminie funkcjonują liczne małe podmioty 
gospodarcze w branżach: drzewnej, budowlanej, 
usługowej i handlu. Największą, znaczącą w skali 
województwa � rmą jest Zakład Obróbki Kamienia 
Budowlanego „Rogala” w Przyłęku. Aktywizacja 
drobnej przedsiębiorczości, tworzenie warunków 
do lokowania inwestycji z zewnątrz, zwłaszcza 
w dziedzinie turystyki, to podstawowe kierunki 
strategii gminy.

Gmina NiwiskaCommune of Niwiska

Commune of Niwiska

Covers the area of 9 505 ha and has the popula-
tion of 6 thousand inhabitants. � e following vil-
lages belong to the commune: Niwiska, Hucina, 
Hucisko, Kosowy, Leszcze, Przyłęk, Siedlanka, 
Trześń and Zapole. Elżbieta Wróbel is the incum-
bent borough leader. Agriculture prevails in the 
commune economy and as much as 46 per cent 
of its area is covered by forests, situated within 
the boundaries of the Mielecko-Kolbuszowsko-
Głogowski Protected Landscape Area. � e the 
Władysław Szafer Reserve of Buczyna (beech 
wood) on the Kolbuszowa Plateau, near the village 
of Przyłęk (20.8 ha) forms an exceptional natural 
enclave. A part of the broadleaf natural forest sur-
rounded by the pine woods is legally protected. 
� ere are rare specimens of � ora and fauna here 
and monumental specimens of beech trees. � e 
exceptional natural values and landscape attrac-
tions form favourable conditions for develop-
ment of tourism and leisure industry provided 
that appropriate leisure facilities are built. � e 
holiday farm "Przy Grobli" (at the causeway) in 
Trześnia has already been quite popular, as it o� ers 
interesting forms of leisure close to nature.
� e commune’s public utility infrastructure has 
been regularly expanded and modernized; it has a 
waste water treatment plant, sewage systems and 
running water supply in some villages and partic-
ular localities are interconnected with a network 
of tarmac roads. It has modern educational facili-
ties, community centres and � rehouses, where 
cultural, artistic and folk events can be organized. 
� e folk band "Niwa" and the dance and song 
company "Niwiszczanie" are active in the Com-
munity Centre and the Library, cultivating the 
cultural traditions of Lasowiacy, a forest ethnic 
group, inhabiting these areas in the past. Every 
year a gathering "Biesiada u Hupki" is held, an 
event of regional character, alluding to the � gures 
of former owners of the Niwiska estate.
� ere are numerous small business entities func-
tioning in the commune in the wood process-
ing and construction industries as well as other 
services and trade. � e Stonework Enterprise 
"Rogala" in Przyłęk is the largest and important 
on the province scale. � e key directions of the 
commune’s strategy include mobilization of the 
entrepreneurial spirit and facilitating the invest-
ment projects from outside the commune, espe-
cially in tourism and leisure industry. Kosowy - dąb szypułkowy, pomnik przyrody / sessile oak, monument of nature Niwiska - dwór Hupki z lotu ptaka / Hupka’s manor house - bid’s eye view

Kosowy - ogród / garden

Rezerwat „Buczyna” / "Buczyna" Reserve
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W Niwiskach zachowało się kilka ciekawych 
obiektów zabytkowych.
− eklektyczny, murowany dwór Hupków z połowy 

XIX wieku, stojący w otoczeniu parku krajo-
brazowego z okazami pomnikowych dębów 
i piękną aleją grabową. We wnętrzu secesyjna 
polichromia, wykonana przez Karola Józefa 
Frycza około 1912 roku, dla właściciela dworu 
Jana Hupki. Mieści się tu Gminny Ośrodek Kul-
tury i Biblioteki;

−  murowany, neogotycki spichlerz sprzed 1852 
roku; planowany jest jego remont;

−  o� cyna dworska z początku XIX wieku, obec-
nie siedziba komisariatu policji - obecnie 
remontowana;

−  kościół para� alny p.w. św. Mikołaja , muro-
wany, zbudowany około 1880 roku;

−  kaplica grobowa Hupków,  1874 roku.

Gmina Niwiska

A few interesting monuments survived in Niwi-
ska and they include the following:
–  eclectic, brick and stone manor house of the  

Hupka family, dating back to the mid-19th 
century, surrounded by the landscape park 
with the monumental specimens of oak trees 
and a beautiful avenue of hornbeam trees. 
	 e art Nouveau polychrome inside, made by 
Karol Józef Frycz, about 1912 for Jan Hupka, 
the manor house owner. In 2011 the building 
renovation and restoration was completed. It 
houses the Commune Community Centre and 
Libraries;

–  brick and stone, Neo-Gothic granary dated 
before 1852; its renovation is planned;

–  manor house administrator’s outbuilding from 
the beginning of the 19th century, now housing 
the police station;

–  the St. Nicolas the Bishop parish church, brick 
and stone, built about 1880;

–  the Hupka family sepulchral chapel on the 
cemetery, from 1874.

Commune of Niwiska

Niwiska - kaplica grobowa Hupków / Hupka family’s 
sepulchral chapel

Niwiska - kościół / churchNiwiska - kapliczka dworska z połowy XIX w./ manor house shrine dating from mid-19th century

Zabytkowy dom / historic house
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Gmina NiwiskaCommune of Niwiska

Niwiska centrum z lotu ptakaNiwiska downtown - bird’s eye view
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Gmina NiwiskaCommune of Niwiska

Niwiska - dwór Hupki / Hupka’s  manor house

Odnowione polichromie wykonane przez Karola Frycza 
Renovated polychrome by Karol Frycz
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Gmina NiwiskaCommune of Niwiska

Kosowy - szkoła podstawowa / primary school

Trześń - oczyszczalnia ścieków / waste water treatment plant Hucina - szkoła podstawowa / primary school

Niwiska - remiza Ochotniczej Straży Pożarnej / Volunteer Fire Brigades engine house
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Gmina NiwiskaCommune of Niwiska

Gmina Niwiska - cztery pory rokuCommune of Niwiska – the four seasons 
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Gmina NiwiskaCommune of Niwiska

Hucina - sportowe lato dzieci i młodzieży / sporting summer for children and the youth

Biesiada u Hupki / folk event „Biesiada u Hupki”

Sołtysiada 2012 / Village leaders gathering in 2012

Zawody sportowo-pożarnicze / Sporting and � re-� ghting competition
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Gmina
Ostrów

Gmina Ostrów

Wola Ociecka - dwór / manor house

Commune of Niwiska

Commune of Ostrów

Dożynki gminne / Commune harvest festival
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Gmina OstrówCommune of Ostrów

Gmina Ostrów

Powierzchnia gminy – 9 tys. ha, liczba miesz-
kańców – około 7 tys. Do gminy należą: Borek 
Mały, Kamionka, Kozodrza, Ocieka, Ostrów, 
Skrzyszów, Wola Ociecka i Zdżary. Funkcję wójta 
pełni Piotr Cielec. Gmina ma charakter rolni-
czy, a 37 proc. jej powierzchni zajmują obszary 
leśne, będące pozostałościami Puszczy Sando-
mierskiej. Północna część gminy wchodzi w skład 
Mielecko-Kolbuszowsko-Głogowskiego Obszaru 
Chronionego Krajobrazu. Wśród cennych enklaw 
natury osobliwością jest jeziorko polodowcowe 
w Sadykierzu ze stanowiskiem grzybienia bia-
łego, natomiast w Kamionce występuje prawnie 
chroniony grążel żółty.

Gmina Ostrów ma duże osiągnięcia w zakresie 
inwestycji. Siedmiokrotnie kwali� kowała się 
do „złotej setki” gmin w Polsce o najwyższych 
nakładach inwestycyjnych w przeliczeniu na jed-
nego mieszkańca, a w 2001 roku zdobyła tytuł 
„Najlepszej Gminy Wiejskiej” w kraju. Ma roz-
budowaną infrastrukturę komunalną i tech-
niczną; w Ostrowie funkcjonuje oczyszczalnia 
ścieków, w Kozodrzy – międzygminne skła-
dowisko odpadów z podczyszczalnią odcieku. 
Wszystkie miejscowości korzystają z wodocią-
gów, większość ma sieć gazową i kanalizacyjną. 
W ostatnich latach oddano do użytku nowocze-
sne szkoły z salami gimnastycznymi w Ostrowie, 
Ociece, Woli Ocieckiej i Kamionce, a pozostałe 
obiekty szkolne zostały zmodernizowane. Wszyst-
kie jednostki OSP dysponują domami strażaka 
bądź remizami, a dwie – w Ostrowie i Kozodrzy 
− należą do Krajowego Systemu Ratowniczo-
Gaśniczego.

Słabe gleby zmuszają do poszukiwania pracy poza 
rolnictwem, systematycznie rośnie liczba małych 
podmiotów gospodarczych prowadzących dzia-
łalność produkcyjną i usługową. Od 2007 roku 
w gminie działa podstrefa Specjalnej Strefy Eko-
nomicznej w Mielcu.

Gmina ma ogromny potencjał turystyczny. 
W Kamionce, pośród lasów, znajduje się sztuczny 
zalew, a przy nim ośrodek rekreacyjno-wypoczyn-
kowy, popularny w całym regionie. W 2011 roku 
otwarto Park Historyczny w Bliźnie, na terenie 
dawnego, niemieckiego poligonu rakietowego 

Commune of Ostrów

� e commune area is 9 thousand ha, the number 
of inhabitants approximately 7 thousand. � e fol-
lowing villages belong to the commune: Borek 
Mały, Kamionka, Kozodrza, Ocieka, Ostrów, 
Skrzyszów, Wola Ociecka and Zdżary. Piotr Cielec 
is the incumbent borough leader. Agriculture 
prevails in the commune economy and 37 per 
cent of its area is covered by forests that are the 
remains of the Sandomierz Forests. � e northern 
part of the commune belongs to the Mielecko-
Kolbuszowsko-Głogowski Protected Landscape 
Area. � e post-glacial small lake in Sadykierz, 
with the position of white water lily, is one of the 
curiosities among the natural sanctuaries and in 
Kamionka there are positions of protected yellow 
water lily.
� e commune of Ostrów has notable achieve-
ments in investment projects. It counted into the 
"golden hundred" of communes in Poland seven 
times, having the highest capital outlays per capita 
and in 2001 it won the title of "the Best Rural Com-
mune" in the country. It has well developed public 
utility and engineering infrastructure; there is the 
waste water treatment plant in Ostrów, the inter-
commune land� ll site in Kozodrza with a sub-
plant of waste water treatment. � ere are water 
supply pipelines in each locality, most of them 
have gas supply mains and sewage systems. In 
recent years the new modern schools with sports 
halls in Ostrów, Ocieka, Wola Ociecka and Kami-
onka have been opened, and the remaining school 
facilities have been modernized. All Voluntary 
Fire Brigades have their own buildings or � re sta-
tions and two of them, in Ostrów and Kozodrza, 
belong to the National Rescue and Fire Fighting 
System.
Poor soils make people look for jobs outside 
agriculture and the number of small businesses, 
manufacturing and rendering services, grows con-
sistently. Since 2007 the commune has had a sub-
zone of the Special Economic Zone in Mielec.
� e commune has enormous tourist and leisure 
potential. In the forests in Kamionka, there is an 
arti� cial lake and a recreational and leisure centre, 
popular in the whole region. In 2011 the Histori-
cal Park in Blizna was open, on the terrain of the 
former German missile testing ground of the V-1 
and V-2 missiles. You can see the remains of the 
installations, including the launching positions, 

Kamionka - miejsce pamięci bł. ks. Romana Sitko / memorial 
of Blessed Father Roman Sitko

Ostrów - Urząd Gminy / Commune O�  ce
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Gmina OstrówCommune of Ostrów

V-1 i V-2. Można tu obejrzeć pozostałości insta-
lacji, m.in. stanowiska rakiet, fragmenty hali 
montażowej, schrony, a także naturalnej wiel-
kości makietę rakiety V-2, a w dawnej szkole 
– ekspozycję nawiązującą do wydarzeń z okresu 
II wojny światowej.

Najciekawsze obiekty zabytkowe w gminie:

– Wola Ociecka: dwór Romerów z połowy XIX 
wieku, współcześnie przebudowany, resztki 
parku krajobrazowego, kaplica dworska z 1830 
roku;

–  Ocieka: murowany kościół parafialny 
(1908−1910) p.w. św. Katarzyny, kaplica grobowa 
Romerów (1905) na cmentarzu, poniemieckie 
bunkry w różnych częściach wsi;

– Skrzyszów: XVI-wieczny, renesansowy dwór 
Mieleckich, częściowo przebudowany.

– na granicy Kozodrzy i Borku Małego stoi najcen-
niejszy obiekt zabytkowy w gminie: kamienna, 
barokowa � gura Matki Boskiej z połowy XVIII 
wieku;

– Kamionka: w lesie, gdzie stał dom, w którym 
mieszkał bł. ks. Roman Sitko – kaplica polowa, 
stara studnia, pamiątkowy kamień z inskryp-
cją. – W budynku domu kultury – izba pamięci 
Wilhelma Macha, pisarza pochodzącego z tej 
wsi;

–  Ostrów: drewniany kościół parafialny 
(1921−1923) z późnobarokową amboną. Kaplica 
murowana z 1905 roku.

fragments of the assembly workshop, bunkers and 
shelters and also full-scale mock-ups of the V-2 
missile, and – in the former school – the exhibi-
tion showing some events of the Second World 
War period.

� e most interesting monuments in the com-
mune are:
–  Wola Ociecka: manor house of the Romer 

family from the mid-19th century, reconstruc-
ted in our times, the remains of the landscape 
park, manor house chapel of 1830.

–  Ocieka: brick and stone parish church (1908–
1910), dedicated to St. Catherine, sepulchral 
chapel of the Romer family (1905) on the ceme-
tery, post-German bunkers in many places in 
the village.

–  Skrzyszów: 16th-century, Renaissance manor 
house of the Mielecki family, partially 
reconstructed.

–  On the borderline between Kozodrza and Borek 
Mały you can see the most valuable monument 
in the commune: a stone Baroque � gure of Our 
Lady from the mid-18th century.

–  Kamionka: in the wood, where the house of the 
blessed priest Roman Sitko once stood, there 
is an open air chapel, an old well and a memo-
rial stone with an inscription. In the commune 
centre building there is an exhibition room 
commemorating Wilhelm Mach, author and 
novelist coming from this village.

–  Ostrów: wooden parish church (921–1923) with 
a late-Baroque pulpit. Brick and stone chapel 
from 1905. Skrzyszów - szkoła / school

Kozodrza - kapliczka przydrożna / roadside shrine

Ostrów - kościółek nocą / church by night

Ocieka - szkoła / school
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Gmina OstrówCommune of Ostrów

Wola Ociecka - kaplica z 1831 r. / shrine from 1831

Wola Ociecka - dwór Romerów / the Romer family’s manor house

Ostrów - church (1921-1923) Ostrów - kościół (1921-1923) 
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Gmina OstrówCommune of Ostrów

Ocieka - bunkry poniemieckie / old German bunkers

Ocieka - kapliczka / shrine

Ocieka - kościół / church

Ocieka - kaplica grobowa Romerów / � e Romer family’s sepul-
chral chapelKozodrza/Borek - � gura przydrożna / roadside � gureZdżary - kapliczka / shrine
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Gmina OstrówCommune of Ostrów

Kamionka - zalew / Kamionka lake
Skrzyszów - dwór / manor house

Kamionka - kościół / churchSkrzyszów - kościół para� alny / parish church
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Gmina OstrówCommune of Ostrów

Blizna - otwarcie Parku Historycznego / opening of a Historical Park
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Gmina OstrówCommune of Ostrów

Kamionka - Ośrodek Szkoleniowo-Wypoczynkowy „Cyziówka” / a training and leisure centre of "Cyziówka"

Dożynki / harvest festival

Ostrów - otwarcie kompleksu sportowego / opening  
of a sports centre

Ostrów - zawody pożarnicze / � re-� ghting competition
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Gmina
Raniżów

Gmina RaniżówCommune of Ostrów

Commune of Raniżów

Raniżów - kościół para� alny / parish church

Imprezy w gminie Ostrów

Events in Ostrów commune
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Gmina Raniżów

Zajmuje obszar 96,77 km2 ha i liczy około 7 300 miesz-
kańców. W skład gminy wchodzą: Raniżów, Wola Rani-
żowska, Mazury, Staniszewskie, Zielonka, Korczowiska, 
Posuchy, Poręby Wolskie. Jest gminą typowo rolniczą. 
Oprócz tradycyjnych upraw coraz większy areał zaj-
mują plantacje owoców i warzyw. Gmina ma trzy ujęcia 
wody pitnej (studnie głębinowe), stację uzdatniania 
wody, oczyszczalnię ścieków, wodociągi, sieć gazową. 
Większość gospodarstw korzysta z kanalizacji.

Na terenie gminy funkcjonują szkoły podstawowe 
w Raniżowie, Woli Raniżowskiej, Staniszewskiem, 
Zielonce, Posuchach i Mazurach, gimnazja w Rani-
żowie i Woli Raniżowskiej i, co jest ewenementem 
na obszarach wiejskich – trzy przedszkola (Raniżów, 
Wola Raniżowska i Mazury).

Gmina może się poszczycić sukcesami na niwie kul-
tury i podtrzymywania tradycji lasowiackich. Działają 
tu: Zespół Obrzędowy „Mazurzanie”, kapela ludowa 
„Raniżowianie”, Zespół Pieśni i Tańca „Lesiaki”, „Małe 
Lesiaki”, „Mazurek” i „Wolanie”. Występują często 
gościnnie poza granicami gminy. Choć lasy stanowią 
tylko 18 proc. powierzchni gminy, ich koncentracja 
w sąsiedztwie sztucznego zalewu Maziarnia (w części 
należącego do gminy Dzikowiec) podnosi walory tury-
styczne gminy. Dodatkową jeszcze bazę rekreacyjną 
tworzą: ośrodek wypoczynkowy nad zalewem, hotel 
w Raniżowie (45 miejsc noclegowych) i funkcjonu-
jące nie tylko nad brzegami zalewu gospodarstwa 
agroturystyczne.

Produkcja zdrowej żywności, sadownictwo, uprawa 
warzyw, drobne przetwórstwo spożywcze i właśnie 
turystyka wyznaczają kierunki rozwoju gospodar-
czego gminy. Ma ona również kilka interesujących 
zabytków. W Raniżowie przy drodze powiatowej 
do Woli Raniżowskiej zachowały się nieliczne już 
obiekty zbudowane przez kolonistów niemieckich, 
którzy pojawili się tu w ramach tzw. osadnictwa 
józe� ńskiego i założyli odrębną wieś – Ranischau 
(obecnie część Raniżowa). 

Na uwagę zasługują:
– dom pastora (II połowa XIX wieku);
– zabudowa (XIX/XX w.) po dawnych kolonistach, 

ustawionych szczytowo do ulicy.
Inne zabytki Raniżowa:
– barokowy kościół para� alny (1815 r.);
– dawna plebania (1894 r.).
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Commune of Raniżów

Covers the area of 9 700 ha and has the population of 
7 300 inhabitants. 	 e following villages belong to the 
commune: Raniżów, Wola Raniżowska, Mazury, Sta-
niszewskie, Zielonka, Korczowiska, Posuchy, Poręby 
Wolskie, Farming is the basis of the inhabitants sub-
sistence. Apart from the traditional crops, more and 
more area is assigned for fruit and vegetable plan-
tations. 	 e commune has three intakes of potable 
water (drilled wells), a water pre-treatment plant, 
waste water treatment plant, water supply pipelines 
and gas supply mains. Most part of the local farmste-
ads use a public sewage system.
There are primary schools in Raniżów, Wola 
Raniżowska, Staniszewskie, Zielonka, Mazury, Posuchy 
and Korczowiska and lower secondary schools in 
Raniżów and Wola Raniżowska, and, which is scarce 
in rural areas, three nursery schools (Raniżów, Wola 
Raniżowska and Mazury).
� e commune can boast of its cultural achievements. 
� ere is an ethnic ritual company "Mazurzanie", folk 
band "Raniżowianie", song and dance companies 
"Lesiaki", "Mazurek" and "Wolanie". � ey o en give 
guest performances outside the commune. Although 
the woods account for only 18 per cent of the commune 
area, their concentration in the vicinity of the arti� cial 
lake Maziarnia (in part belonging to the commune of 
Dzikowiec) increases the tourist attractiveness of the 
commune. � e as yet modest leisure facilities include 
a recreational resort on the lake, a hotel in Raniżów 
(45 beds) and holiday farms functioning not only on 
the banks of the lake.
� e wholesome food production, fruit farming, 
vegetable growing and small food processing busi-
nesses mark the directions of the commune economic 
growth. It also has several interesting monuments. 
By the road to Wola Raniżowska there are few build-
ings le  by the German settlers who appeared here 
during the Josephinian colonization action and set 
up a separate village of Ranischau (nowadays a part 
of Raniżów). 

� e following are worth mentioning:

–  pastor’s house (the second half of the 19th 
century);

–  several houses (19th/20th c.) of former colonists, 
situated with their gamble walls facing the street.

Other monuments of Raniżów:
–  Baroque parish church (1815);
–  former presbytery (1894). Wola Raniżowska - kościół para� alny / parish church

Zalew Maziarnia / Maziarnia lake
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Raniżów - kościół para� alny / parish church

Raniżów
zabudowania dawnej niemieckiej kolonii 
Ranischau

former German colony development 
Ranischau
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Raniżów z lotu ptaka

Raniżów - Urząd Gminy / Commune O�  ce Raniżów - gimnazjum / secondary school

Raniżów - bird’s eye view
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Kapliczki przydrożne / Roadside shrines
Raniżów - dom pastora (obecnie przedszkole) / Former pastor’s house (today a nursery school)

Raniżów - dawna plebania / former presbytery

Kaplica cmentarna / Chapel at the cemetery
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Raniżów - biesiada rodzinna / family feast

Dożynki / Harvest festival
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Gminny Przegląd Jasełek w Woli Raniżowskiej
Nativity plays review in the commune of Wola Raniżowska

Maraton Wędkarski / Angling competition
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Sobótki 2011 

Folk event "Sobótki" 2011

Otwarcie Orlika / opening of ”Orlik” football pitch
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Raniżów - Turniej Sołtysów / Village Leaders Gathering

Dane teleadresowe 
 urzędów gmin opisanych w albumie

Contact details of the Commune O�  ces described in the album

Urząd Miasta Kolbuszowa
36-100 Kolbuszowa, ul. Obrońców Pokoju 21 

tel.: 17 227 13 33, 17 744 42 38 
e-mail: umig@kolbuszowa.pl

Urząd Gminy Cmolas
36-105 Cmolas 237 B

tel.: 17 283 77 02, fax 17 22 72 873
e-mail: cmolas@cmolas.pl 

Urząd Gminy Dzikowiec
36-122 Dzikowiec 2

tel.: 17 227 45 08, 17 744 21 09
e-mail: ugdzikowiec@dzikowiec.itl.pl 

Urząd Gminy Majdan Królewski
36-110 Majdan Królewski, ul. Rynek 1a

tel.: 15 847 10 73 lub 15 847 10 74
e-mail:  sekretariat@majdankrolewski.pl

Urząd Gminy Niwiska
36 - 147 Niwiska 430
Tel/fax.: 17 227 93 41

email: urzadgminy@gmina.niwiska.pl 

Urząd Gminy Ostrów
39-103 Ostrów 225
tel./fax 17 745 11 60

e-mail: info@ostrow.gmina.pl

Urząd Gminy Raniżów
36-130 Raniżów, Rynek 6

tel.  17 228 50 25, 17 228 50 34
e-mail: poczta@ranizow.pl
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