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Nowa Galicja

Taką właśnie nazwę przyjęło stowarzysze-
nie pięciu gmin leżących w malowniczym 
dorzeczu górnej Wisłoki, pomiędzy Po-
górzami a Beskidem Niskim, w okolicach 
Jasła. Nawiązanie do tradycji i spojrzenie 
w przyszłość — w tutejszym krajobrazie 
symbolizowane przez czarne szyby nafto-
we i białe skrzydła turbin wiatrowych.

To wyjątkowa kraina, specyficzna budowa 
geologiczna fliszowego podłoża nad górną 
Wisłoką sprawiła, że pomiędzy pasmem 
Pogórzy a pasmem Beskidów powstała na 
południe od Jasła szeroka kotlina o pofalo-
wanym dnie i zawikłanej morfologii cieków 
wodnych.

Ta kraina stworzona została dla turystyki 
rowerowej. Drogi, dróżki i ścieżki wiją się 
przez pokryte łanami zbóż lub kukurydzy 
obniżenia i przecinają niewielkie połacie 
lasów na wzniesieniach, a niemal z każdego 
miejsca rozciąga się daleki widok na połu-
dnie, gdzie ciemnieją pasma Beskidu Ni-
skiego — lub na północ, w kierunku masy-
wu góry Liwocz czy Wzgórz Warzyckich.

Prowadzą nimi dobrze oznakowane tra-
sy szlaków rowerowych, tworzące gęstą, 
przecinającą się sieć. Krajobraz zdobią 
przydrożne kapliczki, zabytkowe kościoły 
murowane i drewniane, dwory, odnowione 
rynki dawnych miasteczek i wtopione w 
przyrodę stare cmentarze wojenne. Miej-
sca szczególne to skansen archeologiczny 
Karpacka Troja, położony na przedmie-
ściach Jasła, gdzie dolina Ropy łączy się 
z doliną Wisłoki oraz coraz bardziej słynne 
w kraju jasielskie winnice.

Zapraszamy w podróż!
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Obszar Lokalnej Grupy Działania Nowa Galicja pokrywa część dorzecza 
górnej Wisłoki, od miejsc, gdzie rzeka, opuszczając zielone pokryte lasami 
skłony Beskidu Niskiego, przecina w poprzek łagodne wzgórza Pogórza 
Jasielskiego, i dalej przez faliste obniżenie Kotliny Jasielsko-Krośnieńskiej 
kieruje się w szeroką dolinę pomiędzy wzniesieniami Pogórza Ciężkowic-
kiego i Pogórza Strzyżowskiego.

Wszystkie te miejsca zobaczyć można z wysoko położonej wieży widoko-
wej na górze Liwocz, skąd przy dobrej pogodzie widać też dalekie Tatry.

Każda z krain ma specyficzny krajobraz i szatę roślinną. Południowa granica 
obszaru biegnie grzbietem Magury Wątkowskiej, wraz ze ścieżkami szla-
ków turystycznych przez Wątkową (846 m n.p.m.) i Kornuty (830 m n.p.m.). 
To obszar Magurskiego Parku Narodowego z lasami głównie bukowymi 
piętra regla dolnego. 

Do miejscowych osobliwości przyrodniczych — Wodospad Magurski oraz 
Diabli Kamień — prowadzą ścieżki dydaktyczne. Odnowiona atrakcyjnie 
infrastruktura turystyczna — szlaki i miejsca odpoczynku z wiatami — za-
chęca do górskich wycieczek. Główną miejscowością turystyczną na skraju 
Beskidu Niskiego jest Folusz.

Od wyraziście zarysowanej granicy Beskidu Niskiego ku północy ciągną 
się pomiędzy Cieklinem a Osiekiem Jasielskim nieregularnie rozrzucone 
wzniesienia Pogórza Jasielskiego przecięte doliną Wisłoki i jej dopływów. 
Jednym z piękniejszych miejsc widokowych na tym obszarze jest skrzy-
żowanie drogi Gorlice — Dukla i Jasło — Folusz, gdzie podczas Wielkiej 
Wojny powstał cmentarz żołnierzy poległych w roku 1914 w trakcie walk 
o przełęcze karpackie. Spomiędzy wysokich topoli i akacji rozciąga się 
daleki widok na dolinę Bednarki ograniczoną stromymi zboczami zalesionej 
Cieklińskiej Góry (512 m n.p.m.).

Dalej na północ, w rejonie Osobnicy, Dębowca i Tarnowca, krajobraz traci 
swą wyrazistość falując łagodnymi obniżeniami i wzniesieniami — to dno 
Kotliny Jasielsko-Krośnieńskiej, której północną część wyznaczają doliny 
głównych dopływów Wisłoki — płynącej od zachodu Ropy i od wschodu 
Jasiołki. Krajobraz tej części obszaru najlepiej jest oglądać z wysokiej wieży 
widokowej przy rezerwacie archeologicznym Karpacka Troja w Trzcinicy.
Od północy Kotlina Jasielsko-Krośnieńska ograniczona jest łagodnymi 
stokami równoleżnikowych pasm wzniesień Pogórza Karpackiego. Ten re-
jon, dzięki  południowej ekspozycji oraz korzystnym warunkom glebowym 
sprzyja wyjątkowo dobrze uprawie winorośli. Winnice, znane tu jeszcze we  
wczesnym średniowieczu, a potem porzucone na rzecz masowego przywo-
zu win węgierskich, na powrót stają się charakterystycznym elementem 
krajobrazu okolic Jasła. 

Nad górną Wisłoką
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Kolejne grupy kulturowe rozbudowywały umocnienia i powiększały osa-
dę, w miarę jak rosła gospodarka tego ośrodka. Po mieszkańcach Trzcinicy 
z epoki brązu zostało wiele cennych zabytków, przedmiotów ówczesnego 
codziennego użytku – naczynia gliniane,  narzędzia i broń z krzemienia i 
kości, a także różnego typu ozdoby.

Opustoszałe na wiele stuleci miejsce zasiedlili we wczesnym średniowieczu 
migrujący ze wschodu Słowianie. W końcu VIII wieku naszej ery zbudowa-
li oni tutaj potężny gród z potrójnym pasem obwałowań i podgrodziami. 
Z tego czasu pochodzi niezwykle cenne znalezisko – „srebrny skarb”, skła-
dający się z monet angielskich i niemieckich, a także tak zwanych siekań-
ców czyli ułomków srebra.

W początkach poprzedniego tysiąclecia słabo jeszcze zaludniony obszar 
Kotliny, podobnie jak większość obecnego Podkarpacia, stanowił miejsce 
styku wpływów polskich i ruskich, a także czasami węgierskich, a Wisłoka 
była w pewnym sensie rzeką graniczną. 

O wielkości zlewni górnej Wisłoki świadczy nadzwyczaj 
szeroka jej dolina wycięta wśród wzniesień Pogórza 
Karpackiego. Świetnym miejscem do obserwacji tej 
doliny jest strzeżony przez figurę św. Jana Nepomucena 
most w Kołaczycach. 

Z Kołaczycami ma związek ostatnia z opisywanych krain 
— Pogórze Strzyżowskie którego wzniesienia przecina 
dolina potoku Bieździada. Szeroka, słoneczna dolina 
ograniczona jest od południa zielonym pasmem Wzgórz 
Warzyckich, których grzbietem biegną przez Babią Górę 
(387 m n.p.m.) malownicze szlaki piesze.

Doliną Wisłoki wiodły od niepamiętnych czasów drogi 
na południe Karpat, a miejscem szczególnym dla osad-
nictwa stały się obecne okolice Jasła. Z Trzcinicy leżącej 
nad doliną Ropy, pochodzą ślady osadnictwa  – jedne z 
najstarszych, nie tylko w polskich Karpatach ale i w całej 
Polsce. 

Badania archeologiczne prowadzone od połowy XX wie-
ku przyniosły wyjątkowo bogatą dokumentację historii 
tego miejsca począwszy od wczesnej epoki brązu, kiedy 
powstało tu ufortyfikowane osiedle zamknięte nie tylko 
drewnianą palisadą, ale i wysokim wałem ziemnym. 
Mieszkańcy osady zajmowali się myślistwem oraz ho-
dowlą jak również i rolnictwem, uzyskując miejsce pod 
uprawy przez wypalenie lasu w najbliższej okolicy. 
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Dopiero od przyłączenia do Polski Rusi Czerwonej i rozpoczęcia przez 
Kazimierza Wielkiego intensywnej akcji kolonizacyjnej na kresach połu-
dniowo-wschodnich jego królestwa, zaczyna się szybki rozwój tych ziem, 
oparty na nowoczesnej gospodarce rolnej, którą zajmują się w dużej części 
niemieckojęzyczni przybysze z południowego Śląska, a także z głębi targa-
nych kryzysami Niemiec.

Choć ludność ta została całkowicie spolonizowana do końca wieku XVIII, to 
jeszcze w wieku XX, w użyciu było określenie „Głuchoniemcy” w odniesie-
niu do grupy etnicznej nazywanej obecnie Pogórzanami. Strojem tradycyj-
nym byli podobni do węgierskich i siedmiogrodzkich Sasów.

Przez te okolice prowadził główny szlak handlu winem węgierskim, którego 
największe składy powstały w niedalekim królewskim Bieczu, a także szlak 
na Ruś Halicką.

Również na wschód, choć znacznie dalej, prowadziła droga orszaku Ma-
ryny Mniszchówny, która odbywszy 22 września 1605 roku w Krakowie, 
ślub per procura z samozwańczym carem Rosji Dymitrem I – udawała się, 
w kwietniu 1606 roku do Moskwy, aby tam zasiąść na carskim tronie – za-
trzymała się w dobrach swojej matki, Jadwigi Tarło-Mniszech, tutaj wła-
śnie, nad Wisłoką w Dębowcu.

Po stuleciach rozkwitu gospodarki folwarcznej miast i handlu, nastąpił 
stopniowy upadek państwa, którego ostateczną cezurą stały się wydarze-
nia konfederacji barskiej i pierwszego rozbioru.

Konfederacja właśnie tu, w ówczesnej wschodniej Małopolsce, działała 
szczególnie intensywnie, począwszy od zawiązania konfederacji Ziemi Sa-
nockiej w niedalekiej Sieniawie. W rejonie Samoklęsk i Dębowca oddziały 
konfederatów stoczyły potyczki z wojskami rosyjskimi.

W końcu XIX wieku ta śródgórska kotlina była sceną prawdziwej gorączki 
naftowej, a drewniane wieże szybów wiertniczych stały się na wiele dzie-
sięcioleci charakterystycznym elementem tutejszego krajobrazu. Zobaczyć 
je można jeszcze współcześnie — między innymi w okolicy Folusza i Osob-
nicy.

Podczas Pierwszej Wojny Światowej, po przełamaniu frontu przez wojska 
austriackie i niemieckie w trakcie ofensywy gorlickiej w zachodniej Gali-
cji, kolejnym elementem tutejszej ziemi stały się starannie projektowane 
i wkomponowane w krajobraz cmentarze wojenne. Ich największe skupisko 
znajduje się w rejonie Cieklina.

Walory krajobrazu i dziedzictwo historii są obecnie podstawą do plano-
wania i rozwijania działalności turystycznej na tym obszarze. Specyficzną 
jej odmianą jest enoturystyka związana z poznawaniem tutejszych winnic 
i degustacją ich produktów. Jest też na całym obszarze wiele gospodarstw 
agroturystycznych, w oparciu o nie można poznawać malowniczą Nową 
Galicję na rowerze.

Zapraszamy do Nowej Galicji!
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GMINA KOŁACZYCE
Dolina Wisłoki, Pogórze Strzyżowskie
Kołaczyce, Bieździedza, Bieździadka, Sieklówka

Założone w średniowieczu u ujścia potoku Bieździada Kołaczyce są jednym 
z najładniejszych miasteczek nad Wisłoką, zaś pobliska wieś Bieździedza 
należy do najstarszych na Podkarpaciu.

Okolica skolonizowana przez benedyktynów z Tyńca, należała potem przez 
wieki do rodów rycerskich i szlacheckich.

Ciekawym tutejszym epizodem przemysłowym była działalność w XVIII 
wieku manufaktury gobelinów w Bieździadce.

Współcześnie jest to radosne miejsce do życia, czego dowodzą bujne ogro-
dy kwiatowe na łagodnych stokach. 
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DOLINA WISŁOKI

Wisłoka pod Kołaczycami płynie wschodnim skrajem 
szerokiej, płaskiej doliny, podcinając zbocza wzniesień 
Pogórza Srzyżowskiego.

Nowego mostu strzeże figura świętego Jana Nepomuce-
na, który chronić ma przed powodziami, tak dotkliwymi 
dla okolic Jasła w ostatnich latach.

Rezerwat „Golesz” na zboczach doliny Wisłoki w okoli-
cy Jasła, chroni krajobraz z dorodnym drzewostanem, 
wychodniami skalnymi piaskowca ciężkowickiego oraz 
śladami grodzisk.

W średniowieczu istniał tu zamek „Golesz” strzegący 
traktu wiodącego doliną Wisłoki. Jego ślady są coraz 
trudniej dostrzegalne pośród lasu.

GOLESZ

fot. Dariusz Zając
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Układ rynku w Kołaczycach zachował swą średniowiecz-
ną formę, a jedna z budowli w jego północnej pierzei daje 
wyobrażenie o pierwotnym wyglądzie miasteczka. 

Drewniany dom o konstrukcji zrębowej, podcieniowy 
z kolumnami i  polskim dachem łamanym, należy do naj-
starszych i najlepiej zachowanych zabytków drewnianej 
architektury mieszczańskiej Podkarpacia. Choć datowa-
ny jest na początek XIX stulecia, zachował reminiscencje 
XVIII-wieczne.

Dominującym elementem zabudowy rynku jest ozdobiony wysoką zegarową wie-
żą budynek dawnej szkoły z XIX wieku. Z powodu wyglądu nazywany jest często 
Ratuszem, a współcześnie mieści przedszkole. 

Zabytkowy rynek w Kołaczycach został odnowiony z wyjątkowym smakiem.

KOŁACZYCE
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KRAJOBRAZ - KOTLINA JASIELSKO-KROŚNIEŃSKA

Ozdobą rynku jest zabytkowa kapliczka z rzeźbą Matki Bożej Niepokalanej, 
której postać ubrana jest w kobiecy strój mieszczański z przełomu XVIII i 
XIX wieku, z długą spódnicą w kolorze jasnego błękitu, czerwonym gorse-
tem ze złotą lamówką oraz futrzany spencerek z długim rękawem. 

W niewielkim oddaleniu od rynku piętrzy się okazała sylwetka neogotyc-
kiego kościoła parafialnego pw. św. Anny, wybudowanego z czerwonej cegły 
ceramicznej oraz piaskowca, a poświęconego w roku 1906. 

Na miejscowym cmentarzu bieleje świeżymi tynkami XIX-wieczna kaplica.

KOŁACZYCE

16 17



Od XVII wieku do roku 1945 ostatnimi dziedzicami Bieździedzy byli Ro-
merowie, których najbardziej znanym przedstawicielem był słynny polski 
geograf i kartograf – Eugeniusz Romer. 

Kościół pw. św. Trójcy w Beździedzy zbudowany został w stylu gotyckim 
na początku XV wieku i jest najstarszym zabytkiem na tym obszarze. Znisz-
czeniu uległo niestety w pożarze w XIX wieku całe zabytkowe wyposaże-
nie jego wnętrza.  Zachowały się jedynie tablice i nagrobki upamiętniające 
zasłużonych parafian.

BIEŹDZIEDZA

Otoczony starodrzewem murowany dwór z XIX wieku w stylu klasycystycz-
nym, z czterokolumnowym portykiem.

Dawna plebania wpatrzona jest oknami w zieloną dolinę.

BIEŹDZIEDZA
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KRAJOBRAZ BESKIDU NISKIEGO

Słoneczną doliną Bieździady prowadzi żółty szlak pieszy, łączący górę Chełm na 
Pogórzu Strzyżowskim z górą Liwocz na Pogórzu Ciężkowickim.

Obok odnowionej przydrożnej kapliczki w Bieździedzy skromna płyta upamiętnia 
poległych za ojczyznę w latach 1939 — 1945.

BIEŹDZIEDZA
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BIEŹDZIADKA
Cmentarz wojenny nr 41, na którym pochowani są żołnierze niemieccy i rosyjscy 
polegli w Pierwszej Wojnie Światowej podczas ofensywy gorlickiej w maju 1915 
roku.

Na tutejszym pomniku znajduje się rycerska inskrypcja:
„Przybyliśmy z dalekiej Ojczyzny,
Tu objęła nas śmierć w swoje ramiona
I uniosła nas przez odurzająca noc.
Wszyscy przebudziliśmy się w Ojczyźnie.”

Cmentarz leży przy samej drodze Kołaczyce — Sieklówka. To malownicze miejsce 
na skłonie wzgórz zamykających od wschodu dolinę Bieździady.
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Cmentarz wojenny nr 42, obok cmentarza parafialnego. Pochowano tu 
żółnierzy austriackich i rosyjskich poległych w Pierwszej Wojnie Światowej 
podczas ofensywy rosyjskiej 1914 roku. Są też groby żołnierzy niemieckich 
poległych w maju 1915.  Charakterystycznym elementem tutejszych na-
grobków są drewniane krzyże w formie stylizowanych mieczy. Cmentarz 
jest odnowiony i uporządkowany.

W wyższej części drogi Sieklówka — Warzyce poprzez wypielęgnowane 
przydomowe ogrody odsłania się daleka perspektywa okolonej wzgórzami 
doliny Bieździady. 

W bukowym lesie pasma Wzgórz Warzyckich upamiętniono miejsce gdzie 
rozstrzelani zostali w roku 1940 żołnierze i oficerowie Wojska Polskiego 
oraz cywilni przewodnicy zawiązujący w rejonie Sieklówki siatkę oporu 
przeciwko okupacji niemieckiej.

SIEKLÓWKA
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GMINA JASŁO — WSCHÓD
Pogórze Strzyżowskie
WARZYCE, BIERÓWKA, SZEBNIE

Tu Pogórze Strzyżowskie otwiera się ku południowi na Kotlinę Jasielsko-
-Krośnieńską.

Kotlinę obramowuje niewysokie pasmo Wzgórz Warzyckich, którego 
grzbietem prowadzą szlaki turystyczne i leśne ścieżki dydaktyczne związane 
z Centrum Edukacji Ekologicznej w Bierówce.

Nekropolia w lesie nad Warzycami upamiętnia wiele tysięcy pomordowa-
nych podczas niemieckiej okupacji mieszkańców ziemi jasielskiej.

Szczególnym zabytkiem jest pochodzący z XVI wieku drewniany kościół pw. 
św. Marcina w Szebniach.
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Kościół pw. św. Wawrzyńca to neoromańska budowla z roku 1904, trzecia 
z wznoszonych na tym miejscu przez wieki świątyń. We wnętrzu kościoła znaj-
duje się słynący od XVIII wieku łaskami obraz Matki Bożej Bolesnej oraz stary 
wizerunek Pana Jezusa Ukrzyżowanego.

WARZYCE
fot. archiwum Gminy Jasło
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Bukowo-sosnowy las pokrywa grzbiet Wzgórz Warzyckich, którym prowadzi 
niebieski szlak turystyczny zaczynający się w Warzycach u wschodnich podnó-
ży pasma, a kończący się w Gorajowicach, leżących bezpośrednio nad Jasłem. 

Najwyższym punktem na trasie szlaku jest Babia Góra (387 m n.p.m.).

WZGÓRZA WARZYCKIE
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Cmentarz wojenny 1939 — 1944 znajduje się w lesie niedaleko drogi 988 
pomiędzy Warzycami a Bierówką.

Podczas okupacji miały tutaj miejsce masowe egzekucje mieszkańców 
ziemi jasielskiej, między innymi członków ruchu oporu oraz Żydów z likwi-
dowanych gett.

To prawdziwa leśna nekropolia; powstały po wojnie cmentarz zajmuje dużą 
powierzchnię gdzie obok wielu mogił zbiorowych zobaczyć można nagrob-
ki poświęcone indywidualnym ofiarom terroru niemieckiego.

LAS WARZYCKI
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Na skraju kompleksu leśnego urządzono otwarty ośro-
dek dydaktyczny z wieloma tablicami,  eksponatami 
poglądowymi i okazami przyrodniczymi. Jest też miejsce 
na ognisko i miejsce odpoczynku. Inna część eksponatów 
znajduje się w sali pod dachem. 

Obszerny parking umożliwia wyruszenie stąd na trasy 
znakowanych ścieżek dydaktycznych i rowerowych.

BIERÓWKA
Centrum Edukacji Ekologicznej

32 33



Miejscowość założona na początku XII wieku przez benedyktynów z Tyńca 
leży na południowych skłonach pasma wzgórz, ograniczających od północy 
dolinę Jasiołki.

Drewniany kościół pw. św. Marcina, zbudowany w roku 1605 i gruntownie 
przebudowany w XVIII wieku staraniem miejscowych dziedziców, rodziny 
Gorayskich, jest jednym z zabytków Szlaku Architektury Drewnianej.

SZEBNIE

fot. archiwum Gminy Tarnowiec
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GMINA TARNOWIEC
Kotlina Jasielsko-Krośnieńska, Pogórze Jasielskie
DOBRUCOWA, ROZTOKI, TARNOWIEC, ŁUBNO, ŁUBIENKO

Pagórkowaty i częściowo lesisty obszar rozciąga się od doliny Jasiołki na 
północy aż po pas wzgórz Pogórza Jasielskiego na południu i leży w obrębie 
lewego dorzecza Jasiołki. 

Sam Tarnowiec powstał już w końcu XII wieku jako wieś rycerska, a następ-
nie szlachecka, a w jego historii zapisała się szczególnie rodzina Kuropatnic-
kich.

Na południe od Tarnowca, w kotlinach pomiędzy wzniesieniami  chowają się 
ciekawe zabytki drewniane — dwór w Łubnie Szlacheckim i kościół w Łu-
bienku.

Szerokich przestrzeni na rozstajach dróg i dróżek strzegą krzyże i kapliczki. 
Ich szlakiem wytyczona została trasa rowerowa.
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ROZTOKI

DOBRUCOWA

Na południowych zboczach doliny Jasiołki leży Dobrucowa. Jasiołka, jesz-
cze w okolicy Jedlicza płynąca z południa, tu zmienia bieg na wschód-za-
chód, by w Jaśle połączyć się z Wisłoką.

W lesie, około 400 metrów od drogi Szebnie — Tarnowiec, znajduje się po-
mnik przypominający ofiary masowych egzekucji dokonanych w roku 1943 
na więźniach z obozu w niedalekich Szebniach. Wzdłuż doliny rzeki Jasiołki biegnie linia kolejowa Jasło — Jedlicze — Kro-

sno, o której dawnej, dużo większej niż obecnie, roli przypominają zabytko-
we budynki stacji kolejowej w Tarnowcu.

TARNOWIEC

W okolicach Roztok i Sądkowej w dolinie Jasiołki wydobywano w połowie 
XX wieku znaczne ilości gazu ziemnego, który następnie transportowany 
był gazociągiem Jasło — Tarnów. Złożom gazu towarzyszyła ropa naftowa 
pompowana z szybów charakterystycznymi kiwonami.

fot. archiwum Gminy Tarnowiec

fot. archiwum Gminy Tarnowiec
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TARNOWIEC
Tarnowiec powstał już w końcu XII wieku jako wieś rycerska, a następnie szlachecka. W jego historii  
zapisali się szczególnie Kuropatniccy, o czym świadczy wzmianka w XVIII-wiecznym dziele „Geografia 
albo dokładne opisanie Królestw Galicyi i Lodomeryi”.

„Tarnowiec. Wieś hrabi Kuropatnickiego, bywszego kasztalana bełskiego, kawalera orderów orła białego i b. Stanisława, dziedziczona i 
mieszkalna; domem porządnym i w nim obfitą domową  biblioteką, ogrodem i kościołem w mauzolea, malowidła niepoślednim, w którym 
są groby tegoż... Na gruntach tegoż państwa znajdują się węgle ziemne, kamień wapienny, margiel i kamień do muru.”

Autorem tego pierwszego opracowania geograficzno-statystycznego opisującego starannie setki mniej-
szych i większych miejscowości dawnej Galicji jest nie kto inny, jak sam wspomniany wyżej hrabia Ewa-
ryst Andrzej Kuropatnicki, kasztelan bełski, właściciel Tarnowca.

Stary drewniany dwór Kuropatnickich przetrwał do początku wieku XIX, kiedy nowi właściciele Tarnow-
ca, Pilińscy, wybudowali murowaną klasycystyczną siedzibę, obecnie przywracaną do dawnej postaci, po 
latach zaniedbania. W dworze odkryto malowidła ścienne, których wykonanie przypisuje się Stanisławo-
wi Ignacemu Witkiewiczowi-Witkacemu.

Piękną pamiątką Tarnowca jest zabytkowa aleja lipowa, której najstarsze drzewa mają 150 lat.

Wyróżniającym się akcentem Tarnowca jest kościół pw. Narodzenia Najświętszej Marii Panny, sanktu-
arium Matki Bożej Zawierzenia.

fotografie na stronie: archiwum Gminy Tarnowiec

fot. archiwum Gminy Tarnowiec — Gminny Ośrodek Kultury
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To żonie Ewarysta Kuropatnickiego, hrabinie Kuropatnickiej, Tarnowiec za-
wdzięcza w dużej mierze rozkwitający tu od wieku XVIII kult Matki Boskiej 
Zawierzenia, związany z cudowną, dwukrotnie koronowaną, figurą Matki 
Bożej Tarnowieckiej z XV wieku.

Obecne sanktuarium tarnowieckie to okazały kościół parafialny wybu-
dowany w pierwszej połowie XX wieku. U jego stóp, wzdłuż murowanego 
ogrodzenia dawnego kościoła, znajduje się Mała Kalwaria ze stacjami Drogi 
Krzyżowej, zabytkowym murowanym konfesjonałem z roku 1797 w murze 
nieistniejącego już kościoła, figurą Matki Bożej i źródełkiem. Z końca XVIII 
wieku pochodzi okazały budynek plebanii.

TARNOWIEC
fot. archiwum Gminy Tarnowiec

fot. archiwum Gminy Tarnowiec
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Pełna dramatycznych zwrotów jest historia kopca grunwaldzkiego w Tarnow-
cu. Upamiętnienie zwycięstwa rycerstwa polskiego pod Grunwaldem, było 
wieloletnim marzeniem Józefa Kamińskiego, uczestnika powstania stycznio-
wego, nauczyciela kierującego miejscową szkołą. 

Sypany przez kilka lat przez całe społeczeństwo Tarnowca, na fali patriotycz-
nego uniesienia na początku XX wieku, kopiec miał pięć metrów wysokości i 
dziesięć metrów średnicy w podstawie, zaś na jego wierzchołku wybudowano 
stosowny pomnik z inskrypcją i zwieńczeniem w postaci rzeźby orła zrywają-
cego się do lotu.

W roku 1910, w pięćsetletnią rocznicę bitwy pod Grunwaldem, dokonano jego 
uroczystego odsłonięcia. Już w czasie I Wojny Światowej Niemcy zniszczyli 
pomnik. Odbudowany w okresie międzywojennym, został ponownie wysadzo-
ny przez Niemców podczas II Wojny Światowej wraz z częścią kopca. 

Odbudowując kopiec z pomnikiem w roku 1949 umieszczono dodatkowo 
tablicę upamiętniającą 150-tą rocznicę urodzin Adama Mickiewicza.

W sąsiedztwie kopca stoi na postumencie z roku 1775 figura św. Walentego.

TARNOWIEC

fot. archiwum Gminy Tarnowiec
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SZLAKIEM KAPLICZEK ŁUBNO SZLACHECKIE

Na gnieździe obok parku dworskiego para bocianów wychowuje swoje po-
tomstwo.

Otoczony parkiem o założeniu jeszcze XVII-wiecznym zabytkowy dwór 
ziemiański zyskał dzięki nowym właścicielom dawny blask.

Drogami i dróżkami przez malownicze Pogórze Jasielskie prowadzi trasa ro-
werowa szlakiem krzyży, kapliczek i figur przydrożnych gminy Tarnowiec. Na 
szlaku liczącym wiele kilometrów zobaczyć można pół setki zachowanych w 
dobrym stanie zabytkowych obiektów. 

fot. archiwum Gminy Tarnowiec
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ŁUBIENKO

Stojący malowniczo na wzniesieniu, 
zbudowany tuż po wojnie drewniany 
kościół pw. śś. Szymona i Judy Tade-
usza posiada zadaszone galerie przy 
ścianach bocznych, nawiązujące do 
dawnych sobót okalających często 
całą budowlę.
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GMINA OSIEK JASIELSKI
Pogórze Jasielskie, Beskid Niski
ZAŁĘŻE, OSIEK JASIELSKI, MRUKOWA, SAMOKLĘSKI, PIELGRZYMKA

Tu, przecięte doliną Wisłoki, wzniesienia Pogórza Jasielskiego docierają na 
południu do zalesionych pasm Beskidu Niskiego.

Turystów przyciągają do tych miejsc, oprócz pięknych krajobrazów, wyjątko-
we zabytki tradycyjnego budownictwa sakralnego połączone Małopolsko-
-Podkarpackim Szlakiem Architektury Drewnianej.

Uwagę zwracają turbiny wiatrowe ustawione na przedpolu gór w rejonie 
Samoklęsk. Z położonej w górach Mrukowej szlaki turystyczne prowadzą w 
pasmo Magury Wątkowskiej. 
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ZAŁĘŻE

Drewniany kościół pw. św. Jana 
Chrzciciela zbudowany został w XVII 
wieku. Z poprzedniego, średnio-
wiecznego kościoła zachował się 
cenny zabytek, namalowany na desce 
obraz Matki Bożej z 1480 roku.

W upalne letnie dni Wisłoka odsłania swoje kamieniste koryto, przegradza-
ne ławicami skał. W Załężu, gdzie droga biegnie obok rzeki, staje się ono 
plażą dla szukających ochłody. 

Ponad łęgami ciemny zarys Magury Wątkowskiej.

52 53



OSIEK JASIELSKI

Pokryty w całości gontami, kościół 
pw. Przemienienia Pańskiego w Osie-
ku Jasielskim to jeden z najstarszych 
kościołów drewnianych w Polsce.

Wzniesiony został w roku 1419.

Centralne miejsce obszernego rynku w Osieku Jasielskim zajmuje zdobiony 
wizerunkiem orła w koronie obelisk upamiętniający 645 rocznicę założenia 
miasta.

W pierzejach rynku zachowały się domy mieszczańskie pamiętające począ-
tek XX wieku.

W zrekonstruowanej dawnej kuźni planowana jest działalnośc Izby Regio-
nalnej.
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MRUKOWA

Malowniczo położona wieś leży 
w dolinie wciskającej się we wznie-
sienia Beskidu Niskiego.

Na skraju wsi nad potokiem, przy 
starej murowanej kapliczce, zaczyna 
się leśna droga krzyżowa prowadzą-
ca do XIX-wiecznej, neogotyckiej 
kaplicy Matki Bożej, obok której bije 
źródełko.
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SAMOKLĘSKI

Masy powietrza sunące z południa 
ponad Karpatami poprzez tunel doli-
ny potoku Szczawa wydostają się na 
niewielką równinę pod Samoklęska-
mi i rozpędzają wielkie łopaty turbin 
wiatrowych.

Widziane z daleka mogą kojarzyć się 
z dmuchawcami na wietrze.

W tej okolicy znaleźć można jeszcze 
wyraźne przykłady dawnego, łem-
kowskiego budownictwa wiejskiego.

fot. archiwum LGD Nowa Galicja
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PIELGRZYMKA

Cerkiew pod wezwaniem św. Michała Archanioła w Pielgrzymce zbudowana 
została w końcu wieku XVIII jako cerkiew grekokatolicka. Jej architektura, 
z trójdzielną kompozycją przestrzenną, jest typowa dla świątyń Zachodniej 
Łemkowszczyzny.

Ślady Łemkowszczyzny odnaleźć można również w wielu tradycyjnych bu-
dowlach wiejskich.
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GMINA DĘBOWIEC
Pogórze Jasielskie, Beskid Niski
FOLUSZ, CIEKLIN, DĘBOWIEC

Ten krajobraz jest wyjątkowo malowniczy. Pomiędzy kamienistą doliną Wi-
słoki a ciemnymi lasami Beskidu Niskiego ciągną się rozległe, coraz wyższe 
wzgórza pomiędzy którymi leżą w obniżeniach wsie.

O historii tej ziemi świadczą nie tylko zabytkowe świątynie ale też stare 
szyby naftowe i liczne cmentarze z I Wojny Światowej.

Z Folusza prowadzą w góry szlaki Magurskiego Parku Narodowego.
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FOLUSZ

W dolinie Potasówki przy wejściu na teren Magurskiego Parku Narodowe-
go, powstała niedawno ciekawa infrastruktura turystyczna. Ustawione obok 
parkingu wiaty, ławy i ogrodzenie nawiązują do motywów regionalnego 
budownictwa drewnianego.

Prowadzi stąd zielony szlak górami do Mrukowej oraz, wraz ze ścieżką dy-
daktyczną, prosto w górę do Wodospadu Magurskiego.
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FOLUSZ

Atrakcyjnie położona w dolinie Kłopotnicy miejscowość rekreacyjna stanowi 
tradycyjnie punkt wypadowy w Beskid Niski. 

Brzegi Kłopotnicy zagospodarowane są częściowo w formie Parku Rekreacji 
i Edukacji, a częściowo w formie systemu stawów rybnych i rekreacyjnych.

Uwagę zwraca piękna figura Świętego Michała Archanioła, który broni 
w walce ze złym duchem — ufundowana przez Powiat Jasielski.
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FOLUSZ

Diabli Kamień to imponująca grupa 
masywnych skałek gruboziarnistego 
piaskowca magurskiego w zboczu 
góry Kosma.

Poprowadzona wokół skalnej grzę-
dy ogrodzona ścieżka dydaktyczna 
chroni ten pomnik przyrody nie-
ożywionej oraz pokrywającą skały 
roślinność.

Potok Kłopotnica odsłania w swoim 
korycie charakterystyczne warstwy 
fliszu karpackiego z twardymi pia-
skowcami i miękkimi łupkami.

Płynący przez ciemny bukowy las 
potok tworzy liczne kaskady i nie-
wielkie rozlewiska.

fot. Łukasz Zadylak

fot. Łukasz Zadylak
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FOLUSZ

Szyby naftowe pojawiły się w rejonie 
Folusza już po wojnie. Ropę wydoby-
wano z 60 odwiertów, w większości 
umiejscowionych na zboczach pokry-
tego obecnie lasem grzbietu Kobyłka 
ponad doliną Potasówki.

Obok jednego z szybów bieli się pięk-
nie odnowiona przydrożna kapliczka.
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WOLA DĘBOWIECKA

Wolę Dębowiecką nabył w 1871 roku Seweryn Stawiar-
ski, przemysłowiec naftowy. Najprawdopodobniej to on 
zbudował na tym miejscu drewniany dworek nakryty 
czterospadowym dachem.

Stylową budowlę odnaleźć można w  zielonym zakątku 
brzozowego gaju.
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CIEKLIN

4 maja 1914 w rejonie Cieklina to-
czyła się zażarta bitwa o przełamanie 
trzeciej linii obrony armii rosyjskiej 
przez wojska niemieckie w trakcie 
operacji gorlickiej. 

Kosztowała życie ponad 1000 
żołnierzy obu walczących stron. 
Największym z licznych cmentarzy 
wojennych w tej okolicy jest staran-
nie odrestaurowany cmentarz nr 14 
mający formę parku leśnego u stóp 
góry Cieklinka.
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CIEKLIN

Nawiązujący do architektury romań-
skiej kościół parafialny pw. św. Mi-
chała Archanioła w Cieklinie wybu-
dowany został na przełomie XIX i XX 
wieku z kamienia ciosowego pocho-
dzącego z niedalekiej góry Cieklinki. 
Pracowali przy nim kamieniarze z 
Włoch — być może ci sami, którzy 
wybudowali wcześniej kamienne mo-
sty dla powstających w Galicji kolei.

Przez te wielkie przestrzenie biegną 
nie tylko szlaki rowerowe, ale i kon-
ne.

Cieklin uważany jest za kolebkę 
polskiego narciarstwa. Tu w końcu 
XIX wieku Stanisław Barabasz skon-
struował i wykorzystał drewniane 
narty, o czym dowiedzieć się można 
w miejscowym Muzeum Narciarstwa.

fot. archiwum UG Dębowiec
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DĘBOWIEC

W XVI wieku miejscowość znalazła się na 
kartach historii Polski i Rosji. Podczas wielkiej 
intrygi polityczno-wojskowej zwanej „Dymitria-
dą” do Dębowca zjechało z Moskwy poselstwo 
cara Dymitra Samozwańca, aby prosić o rękę 
Maryny Mniszchówny, przyszłej carycy.

Obecnie Dębowiec rozsławia w Polsce i w świe-
cie sanktuarium Matki Bożej Saletyńskiej, które 
w roku 2012 otrzymało tytuł Bazyliki Mniej-
szej. Znajduje się tu figura Matki Boskiej z La 
Salette, a także źródełko z cudowną wodą.

Doroczne Saletyńskie Spotkania Młodych gro-
madzą tysiące pielgrzymów.

Parafia w Dębowcu szczyci się okazałym ko-
ściołem pw. św. Bartłomieja, wybudowanym 
w stylu neobarokowym z kamienia ciosowego 
przez majstrów słowackich w roku 1848.

Krajobraz okolic Dębowca zdobią kapliczki 
i krzyże przydrożne otoczone łanami kwiatów 
polnych.
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DĘBOWIEC

W Dębowcu dostrzec można jeszcze 
ostatnie ślady jego dawnej małomia-
steczkowej zabudowy, drewniane 
domki o czterospadowych dachach 
i bielonych ścianach. Jednym z nich 
jest dawny przytułek dla ubogich, 
stojący w pobliżu kościoła parafialne-
go .

Tutejszy rynek uzyskał ostatnio nowy 
wygląd.

Okazały budynek szkoły podstawo-
wej, wybudowany w 1903 roku, jest 
teraz siedzibą policji i poczty.

Obok, w siedemdziesiątą rocznicę 
Wojny Obronnej 1939, stanął po-
mnik poświęcony 2 Kompanii Dębo-
wiec batalionu Obrony Narodowej 
„Jasło”.

fot. archiwum UG Dębowiec
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GMINA JASŁO — ZACHÓD
Kotlina Jasielsko-Krośnieńska, Pogórze Ciężkowickie
OSOBNICA, TRZCINICA, KARPACKA TROJA

Pofalowane łagodnie dno Kotliny Jasielsko-Krośnieńskiej rozcina niewielka 
rzeka Bednarka, uchodząca do Ropy. Szeroka dolina Ropy oddziela Kotlinę 
od wzniesień Pogórza Ciężkowickiego na północy.

Całą tą krainę ogarnąć można wzrokiem z wysokiego wzgórza, na którym 
odtworzone zostały w ramach skansenu archeologicznego „Karpacka Troja” 
fragmenty dawnych osad obronnych.
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OSOBNICA

Neogotycki kościół pw. św. Stanisława Biskupa, zbudowany w 1903 roku, 
otacza wypielęgnowana zieleń. Wśród starych drzew prowadzą kapliczki 
Drogi Krzyżowej.

Stoczona 5 maja 1915 roku bitwa o Osobnicę pozostawiła po sobie żołnier-
skie mogiły na dwóch cmentarzach wojennych — nr 17  z murowaną kaplicz-
ką i nr 16 z monumentalną kamienną płytą ozdobioną płaskorzeźbą przed-
stawiającą głowę Chrystusa oraz z podniosłą inskrypcją.

Charakterystycznym akcentem równiny na wschód od Osobnicy są wciąż 
szyby naftowe.
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TRZCINICA

Wyjątkowo piękny i cenny jest drewniany kościół gotycki pw. św. Doroty. Ta 
świątynia należy do najstarszego typu konstrukcyjnego zrębowych ko-
ściołów drewnianych. Zachowała się w niej XVI-wieczna polichromia oraz 
wyposażenie wnętrza.

Łagodne zbocza wzniesień Pogórza Ciężkowickiego opadają ku południowi, 
do doliny Ropy.
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KARPACKA TROJA
ekspozycja

Na wysokim wzgórzu nad Jasłem, po-
między doliną Ropy a doliną Wisłoki, 
archeolodzy odkryli i udokumento-
wali istnienie kolejnych osad ludzkich 
od czasów epoki wczesnego brązu aż 
po średniowiecze.

Wizyta w Skansenie Archeologicz-
nym Karpacka Troja pozwala na prze-
życie prawdziwej podróży w czasie 
— dzięki sugestywnym ekspozycjom 
pokazującym różnych mieszkańców 
Karpackiej Troi i wiernym rekon-
strukcjom ich siedzib i umocnień.
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KARPACKA TROJA
park archeologiczny

Na powierzchni ośmiu hektarów odtworzono wiele 
obiektów typowych dla dawnych osad.

W parku archeologicznym obok budynku wystawowego 
obejrzeć można chaty z epoki brązu i wczesnego śre-
dniowiecza, a także ich wyposażenie.
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KARPACKA TROJA
grodzisko

Na zboczach wzgórz i na jego szczy-
cie zrekonstruowano liczne fragmen-
ty wałów obronnych grodów z róż-
nych okresów historycznych wraz 
z dwoma bramami wjazdowymi.

Na zwiedzanie całej ekspozycji skan-
senu położonego na wielu poziomach 
— wystawy, parku archeologicznego 
i grodziska — należy przeznaczyć 
minimum jedną godzinę.
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KARPACKA TROJA
platforma widokowa

Na końcu zwiedzania skansenu czeka dodatkowa atrakcja. Wieża widoko-
wa o wysokości 42 metrów pozwala spojrzeć nie tylko na cały obszar Kar-
packiej Troi — ale też sięgnąć wzrokiem w stronę Pogórza Ciężkowickiego, 
Kotliny Jasielsko-Krośnieńskiej i dalekich Beskidów.

Przy dobrej pogodzie dostrzec można również Tatry, co ułatwiają ustawione 
na platformie widokowej lunety.
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KULTURA I LUDZIE
Jarmarki, festyny, imprezy

Każdego lata zobaczyć można tu na wielu różnych sce-
nach występy ludowych kapel, chórów i zespołów tańca, 
a także uczestniczyć w ciekawych festynach i imprezach.

Najważniejszym wydarzeniem jest coroczny Między-
narodowy Festiwal Folkloru Karpat, odbywający się w 
lipcu w Trzcinicy, połączony z wystawą i targami sztuki 
ludowej.

Inne coroczne imprezy w gminach LGD Nowa Galicja to:

Podkarpackie Miodobranie — Kołaczyce, w czerwcu,
Festiwal Smaków Regionalnych — Tarnowiec, w lipcu 
bądź sierpniu,
Grand Prix Rowerów Górskich  — Folusz,  w maju, 
Grand Prix Rowerów Górskich  — Osiek Jasielski, w 
czerwcu,
Spartakiada Sołectw — Dębowiec, w czerwcu,
Dożynki Gminne — Dębowiec, w sierpniu,
Niedziela w Osieku —  w czerwcu,
Dni Dębowca — Dębowiec , w sierpniu,
Dni Osieka — Osiek Jasielski, w lipcu,
Piknik Rodzinny w Załężu — w sierpniu,
Święto Chleba — Osiek Jasielski, we wrześniu.
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Podczas regionalnych jarmarków 
wieczorami scena należy do zespo-
łów rockowych, które rozgrzewają 
liczną młodą publiczność.
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Stałym elementem festynów i jarmarków są konkursy kuli-
narne i przeglądy tradycyjnego rękodzielnictwa.

Uroczystości dożynkowe to okazja do zaprezentowania 
coraz bogatszych w formie wieńców oraz pięknych strojów 
ludowych.

Zdjęcia na stronach 96 — 101 pochodzą z archiwów UG: Jasło, 
Tarnowiec, Dębowiec, Osiek Jasielski i Kołaczyce.
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PODKARPACKIE WINNICE

Podkarpacie stało się w ostatnich dziesięcioleciach najbardziej interesują-
cym zakątkiem winiarskim w kraju. Tu, dzięki doskonałym warunkom na-
turalnym, a także silnej motywacji odkrywających nową profesję winiarzy, 
powstają wina o wysokiej i powtarzalnej jakości. 
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Matecznikiem tego nowego regionu wina w Polsce są 
najbliższe okolice Jasła z pionierską winnicą „Golesz”, 
winnicami „Kołacz”, „Dwie Granice”, „Płochocki”, „Jasiel”, 
„Zacisze” – stanowiącymi ścisłą polską czołówkę winiar-
stwa. 

Tu również powstaje właśnie nowa forma turystyki, 
związana z poznawaniem smaków i technologii wytwa-
rzania win — w pofalowanym krajobrazie przypominają-
cym miejsca tradycyjnie związane z winnicami.

Zdjęcia na stronach 102 — 105 pochodzą z archiwum Sto-
warzyszenia Winiarzy Podkarpacia.
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WAKACJE NA WSI

Odkrywanie wiejskich uroków w tej 
okolicy jest wyjątkowo atrakcyjne. 

Czyste powietrze i wody, bogactwo 
przyrody i rosnąca oferta usług 
agroturystycznych czekają na gości 
Nowej Galicji.

Konie, rowery, zbieranie borówek, jeżyn i grzybów. 

Odwiedzanie winnic, samochodowe wycieczki do Gorlic, 
Biecza, Jasła, Krosna, skansenu przemysłu naftowego 
w Bóbrce niedaleko uroczej Dukli. 

Dalekie wycieczki górskie po trasach Beskidu Niskiego 
w Magurskim Parku Narodowym.

A potem wieczór i nocleg z zapachem łąk i skoszonej 
trawy. To mogą być niezapomniane wakacje!

Zdjęcia na stronach 106 — 109 pochodzą z archiwów UG: 
Kołaczyce, Tarnowiec, Jasło, Dębowiec i Osiek Jasielski.
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GALICYJSKIE IMPRESJE
O każdej porze roku i dnia niebo nad dolinami i górami ma inną barwę, po-
dobnie jak sama ziemia. Zawsze można więc natrafić na moment magiczny, 
niepowtarzalny.

Zamieszczone na kolejnych stronach zdjęcia wykonane zostały przez zauroczo-
nych swoją „Małą Ojczyzną” mieszkańców NOWEJ GALICJI.

1. Okolice Folusza — Ewa Kucharczyk
2. Okolice Cieklina— Ewa Kucharczyk
3. Okolice Kołaczyc — Tomasz Okoniewski
4. Bieździadka — Małgorzata Knap
5. Okolice Mrukowej — Łukasz Zadylak
6. Sieklówka — Aleksandra Mastej
7. Kołaczyce — Joanna Żygłowicz
8. Kołaczyce — Joanna Żygłowicz
9. Widok z Kołaczyc na górę Liwocz — Ewa Kucharczyk
10. Tarnowiec — Tomasz Zajchowski
11. Kowalowy — Izabela Gorczyca

1

2

110 111



3

112 113



5

64

114 115



87

109 11

116 117



Wisłoka  na południe od Osieka Jasielskiego
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Las na Wzgórzach Warzyckich
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