


Park Owadów i Pajęczaków w Stobiernej znajduje się na terenie tamtej-
szego Centrum Edukacji Ekologicznej, w sąsiedztwie Osady Słowiańskiej i stoku 
narciarskiego. Jest to naturalnie zagospodarowany park, w którym można podzi-
wiać kilkanaście figur wiernie odwzorowujących owady i pajęczaki, jakie można 
spotkać w pobliskich lasach, łąkach i gospodarstwach domowych. Wystawa umoż-
liwia zobaczenie wielu szczegółów, ponieważ każdy owad przedstawiony został 
w 200-krotnym powiększeniu. Tuż obok figur znajdują się tablice z  ciekawymi in-
formacjami na temat anatomii i występowania danego gatunku. Zwiedzanie Parku 
Owadów i Pajęczaków jest bezpłatne.

 Wieża widokowa i Park Dinozaurów w Głobikowej znajdują się w sąsiedz-
twie tamtejszego Szkolnego Schroniska Młodzieżowego „Rozdzielnia Wiatrów”. 
Wieża ma 20 m wysokości i można z niej podziwiać wzniesienia Beskidu Sądec-
kiego, Beskidu Niskiego, Pogórza Ciężkowickiego, Pogórza Dynowskiego, a przy 
sprzyjającej pogodzie nawet Tatry. W znajdującym się u podnóża wieży widokowej 
mini-parku znajduje się kilka figur dinozaurów o oryginalnych rozmiarach. Najwięk-
szy jest diplodok o długości 15 m, wysokości 5 m, szerokości 6 m i wadze 4000 
kilogramów. Wejście na teren z mini-parku oraz na wieżę widokową jest bezpłatne.

Kościół pw. Narodzenia NMP w Siedliskach-
-Bogusz wybudowany został w latach 1904–1912 
w stylu neogotyckim wg projektu architekta Adolfa 
Zajączkowskiego. Jest to świątynia bazylikowa o trzech 
nawach z transeptem. Prezbiterium jest zamknięte 
trójbocznie. Kościół posiada wieżę o wys. 56 m, zwień-
czoną hełmem gotyckim, przylegającą do nawy głów-
nej od zachodu. Na dachu umieszczono wieżyczkę 
z sygnaturką. Kościół nakryty jest sklepieniem krzyżo-
wo-żebrowym. W kościele znajdują się cztery ołtarze. 
W ołtarzu głównym umieszczono obraz Matki Bożej 
z Dzieciątkiem, pochodzący z 2. połowy XVII w. Szcze-
gólnie cenny jest późnobarokowy ołtarz boczny, który 
pochodzi prawdopodobnie ze starego kościoła.

Kościół pw. Znalezienia Krzyża Świętego w Brzostku wzniesiony został 
w stylu klasycystycznym w latach 1812-1818. W czasie drugiej wojny światowej świą-
tynia doznała poważnych uszkodzeń. Wieża została zniszczona przez pocisk, a dach 
świątyni, organy i wyposażenie strawił pożar. Szczęśliwie ocalały piękne i cenne ołta-
rze. Po zakończeniu wojny kościół został odbudowany i odrestaurowany. Pod koniec 
XX stulecia kościół rozbudowano o nawy boczne, położono nową polichromię i odno-
wiono najstarszy ołtarz św. Leonarda. Pochodzi on z kościoła w Kleciach i reprezentuje 
styl renesansowy. Z tej samej świątyni pochodzi również  zabytkowa chrzcielnica.

Kościół pw. św. Apostołów Piotra i Paw-
ła w Starej Jastrząbce wzniesiony został pod 
koniec XVIII wieku. Jego architektura odznacza 
się stylem barokowym i neobarokowym. Jest 
to kościół trójnawowy, bazylikowy z niewielkim 
prezbiterium zamkniętym trójbocznie, po bokach 
którego znajduje się zakrystia i przedsionek. Po 
zachodniej stronie kościoła znajduje się wysoka 
na 44 m wieża, wtopiona w korpus nawy głównej. 
Wieża nakryta jest baniastym hełmem z ażurową 
latarnią. W 1944 roku, w czasie działań wojennych, 
wieża została zburzona, a korpus kościoła poważ-
nie uszkodzony. W latach 1946-1947 dokonano od-
budowy świątyni.

Kościół pw. Narodzenia NMP w Zawadzie 
wzniesiony został w latach 1645-1656 z fundacji 
Achacego Ligęzy. Był wielokrotnie odnawiany. 
W 1956 r. wzniesiono kruchtę zachodnią, a w latach 
1989-1993 przeprowadzono gruntowny remont ko-
ścioła oraz dobudowano wieżę od zachodu. Archi-
tektura świątyni odznacza się stylem wczesnobaro-
kowym i neobarokowym. W wyposażeniu kościoła 
na uwagę zasługuje przede wszystkim ołtarz głów-
ny – rokokowy z 2. poł. XVIII w. Znajduje się w nim 
słynący łaskami obraz Matki Boskiej z Dzieciątkiem, 
z końca XVI w. malowany na desce, w typie Matki 
Boskiej Śnieżnej, koronowany dwukrotnie w 1920 
i 1924 r., po odzyskaniu skradzionych koron. Szcze-
gólnie cenny jest również ołtarz w kaplicy północ-
nej, późnorenesansowy z przełomu XVI i XVII w. 

Kościół pw. św. Jadwigi w Dębicy pochodzi z XV wieku. Z tamtego okresu zacho-
wało się prezbiterium. Świątynia była rozbudowywana i przebudowywana w latach 
1558-1650 i 1705-1721. Po pożarze z końca XIX wieku kościół był odnawiany. Wtedy też 
wzniesiono wieżę. Po zniszczeniach wojennych z 1944 roku kościół również musiał 
być odnawiany. Architektura świątyni odznacza się stylem gotyckim i neogotyckim. 
Na zewnątrz kościół opięty jest przyporami. Do najstarszych elementów wyposażenia 
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położony jest w zachodniej części województwa podkarpackiego, na pograniczu 
dwóch krain geograficznych: Kotliny Sandomierskiej i Pogórza Karpackiego. Prze-
pływająca przez powiat rzeka Wisłoka rozgranicza w południowym skrawku Kotliny 
Sandomierskiej Płaskowyż Tarnowski od Płaskowyżu Kolbuszowskiego, natomiast 
w północnym skrawku Pogórza Karpackiego – Pogórze  Ciężkowickie od Pogórza 
Strzyżowskiego. Powiat graniczy od zachodu z powiatem tarnowskim i dąbrowskim, 
od północy – z mieleckim, od wschodu – z ropczycko-sędziszowskim, od południo-
wego-wschodu – ze strzyżowskim, a od południa – z jasielskim. Powierzchnia po-
wiatu wynosi ponad 776 km², a zamieszkuje go ponad 135 tys. osób. Powiat dębicki 
tworzy siedem gmin: gmina miejska Dębica, dwie gminy miejsko-wiejskie – Brzostek 
i Pilzno oraz cztery gminy wiejskie: Czarna, Dębica, Jodłowa i Żyraków. Przez teren 
powiatu przebiega autostrada A4, droga krajowa nr 94, droga krajowa nr 73, droga 
wojewódzka nr 985, a także fragment drogi wojewódzkiej nr 984.

Muzeum Regionalne w Dębicy mieści się przy ul. Ratuszowej 4. Zbiory muze-
alne stanowią w dużej mierze eksponaty gromadzone wcześniej w dębickiej Izbie 
Regionalnej oraz przechowywane przez Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Dębickiej. 
Obecnie muzeum posiada pięć działów: archeologiczny, etnograficzny, historycz-
ny, sztuki i wojskowy. W muzeum znajduje się sześć wystaw stałych ukazujących 
historię miasta i okolic od czasów najdawniejszych do 1944 roku. Są to wystawy: 
„Pradzieje i wczesne średniowiecze Ziemi Dębickiej”, „Dębica i jej mieszkańcy 
od 1358 do 1939 roku”, „Dębicki salonik muzyczny”, „Śladami rodzin: Bergerów, 
Kantorów i Pendereckich”, „Historia garnizonu dębickiego”, „Stare Kino”, „Histo-
ria obozów pracy przymusowej w Pustkowie i poligonu Waffen SS Heidelager”. 
Oprócz tego muzeum prowadzi wystawy czasowe, tematycznie związane z tere-
nami obecnych powiatów: dębickiego i ropczycko-sędziszowskiego. W otoczeniu 
muzeum znajduje się ciekawa kolekcja militariów oraz pojazdów strażackich po-
chodzących z okresu od końca XIX do połowy XX wieku.

Muzeum Lalek w Pilźnie usytuowane jest przy ul. Grodzkiej 24. Można w nim 
obejrzeć cztery wystawy stałe: „Lalki z całego świata”, „Lalki polskie”, „Na babci-
nym strychu”, „ Królewna Śnieżka”. Muzeum dysponuje największą w Polsce ko-
lekcją lalek japońskich. Podczas pobytu w muzeum goście zwiedzają pomieszczenia 
pracowni lalkarskiej, w których zapoznają się z rękodzielniczym procesem wytwarza-
nia lalek. W skład pracowni muzealnych wchodzą manufaktury: kwiaciarska, mod-
niarska, kaletnicza, szewska, hafciarska, ceramiczna, stolarstwa artystycznego i inne. 

Miniaturowa wieś Lipce w Lipinach jest filią Muzeum Lalek w Pilźnie. Usytu-
owana jest przy drodze krajowej nr 94 i – jadąc tą trasą – nie sposób jej nie zauwa-
żyć. Miejsce to szczególnie chętnie odwiedzają rodziny z dziećmi. Znajduje się tam 
ogród, gdzie mieści się Zamek Śpiącej Królewny, Domek babci i Czerwonego Kap-
turka oraz urocza Wioska Krasnali. Obok stworzono miniaturową wieś inspirowaną 
„Chłopami” Reymonta, z miniaturowym kościołem, synagogą i taborem romskim.

Ekspozycja Historyczno-Dydaktyczna przy Górze Śmierci w Paszczynie 
to symboliczna rekonstrukcja hitlerowskiego obozu pracy w Pustkowie. Jest to 
najważniejsze z miejsc pamięci na mapie powiatu dębickiego. Ekspozycja obrazu-
je historię i działanie obozów pracy przymusowej oraz poligonu Waffen SS „Trup-
penübungsplatz Heidelager” w Pustkowie, w latach 1940-1944, a także kontekst 
dziejów powiatu dębickiego i jego mieszkańców w okresie II wojny światowej. 
W skład ekspozycji stałej wchodzą multimedialne wystawy i prezentacje. Istotnym 
jej elementem są makiety głównych zabudowań poligonu i obozów pracy. 

Na wystawie można zobaczyć także oryginalne wyposażenie wnętrz pochodzące 
z tamtej epoki oraz setki eksponatów i dokumentów. Ekspozycja  jest integralną 
częścią Europejskiego Centrum Pamięci i Pojednania, funkcjonującego w struktu-
rach Centrum Kultury Gminy Dębica. W skład Centrum wchodzi również pomnik 
postawiony na szczycie „Góry Śmierci” (Królowej Góry), gdzie od 1941 roku umiej-
scowione było obozowe krematorium, w którym palono ciała więźniów pomordo-
wanych i zmarłych w obozie. Prowadzi do niego „Droga Cierpienia”, wzdłuż której 
ustawiono czternaście przejmujących rzeźb w kształcie ludzkich rąk.
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Uzdrowisko Latoszyn Zdrój w Latoszynie od dawna słynie ze znakomitych 
wód leczniczych. Już w XIX wieku lecznicze źródła uczyniły z Latoszyna znane ką-
pielisko. Około 1850 roku z inicjatywy ówczesnej dziedziczki Latoszyna powstał 
niewielki zakład zdrojowo-kąpielowy ze źródłami siarczanowymi, z których zaczęli 
korzystać już nie tylko okoliczni mieszkańcy. Ośrodek słynął z leczenia chorób sta-
wów, kości, chorób skórnych, kobiecych, niedowładów, a także otyłości. Zakład 
niestety został zniszczony przez huragan i pożar na przełomie XIX i XX wieku. Na 
miejscu starego zakładu w 1932 roku wybudowano nowocześnie urządzony ośro-
dek. Zjeżdżali do niego kuracjusze z kraju i zagranicy, stawiając go nawet ponad 
Krynicę i Szczawnicę. Niestety podczas II wojny światowej ośrodek ponownie zo-
stał prawie całkowicie zniszczony.
 

Od wielu lat trwa jednak przywracanie tego miejsca do jego dawnej świetności. 
W tym celu wzniesiono budynek Kompleksu Przychodni Zdrowia o powierzchni 
użytkowej  około 889 m². W jego obrębie znajdują się m.in. basen zdrojowy, sale 
ćwiczeń, gabinety lekarskie, gabinety masażu, kinezyterapii, fizykoterapii oraz hy-
droterapii. W obrębie parku zdrojowego działa również czynna codziennie Pijalnia 
Wód Siarczanowo-Wapniowych oraz tężnia solankowa. Dużą popularnością cieszą 
się spacery ścieżkami zdrojowymi.

Zalew Mokrzec usytuowany jest między miejscowościami Strzegocice i Mo-
krzec, na południowy wschód od Pilzna. Powierzchnia zalewu obejmuje ponad 230 
ha. Długość zbiornika wynosi ok. 3 km, a średnia szerokość ok. 800 m. Zalew na Wi-
słoce jest chętnie odwiedzany przez wędkarzy. Dominujące w nim ryby to: leszcz, 
karp, sandacz, szczupak i okoń. W 2010 roku tama na Wisłoce w Strzegocicach zo-
stała przerwana przez powódź, ale została już odbudowana i zmodernizowana.

 
Kompleks Basenów „Nemo” w Pustkowie-Osiedlu to rewelacyjne miej-
sce do odpoczynku i relaksu. Główną częścią kompleksu jest kryty basen pływacki 
o dł. 25 m wraz z basenem rekreacyjnym wyposażonym w atrakcje wodne: jacuzzi, 
zjeżdżalnię rurową o dł. 72 m, rwącą rzekę, grzybek dla dzieci, gejzer wodny, leżan-
ki wodne oraz kurtynę wodną. Pozostałe elementy ośrodka to: blok odnowy biolo-
gicznej, wyposażony w saunę suchą oraz saunę mokrą, sala do aerobiku i fitnessu, 
dwa baseny zewnętrzne dla dzieci i dorosłych wraz ze zjeżdżalniami, plaża palmowa 
z huśtawkami oraz klockami do zabawy, a także boisko do gry w siatkówkę plażową.

Kompleks Basenowy Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dębicy 
to również miejsce, gdzie można się wspaniale zrelaksować i wypocząć. Mieści się on 
przy ul. Piłsudskiego 19. W jego skład wchodzi aquapark, basen treningowy o długo-
ści 50 m, basen treningowy o długości 25 m oraz saunarium. W aquaparku znajdują 
się m.in.: rura do zjeżdżania o długości 104 m, wodospady, gejzery, leżanki z hydro-
masażem, rwąca rzeka, sztuczna fala, 5 jacuzzi. Saunarium wyposażone jest w saunę 
parową, fińską i infrared. Przy ul. Sobieskiego w sezonie letnim czynny jest kompleks 
basenów odkrytych z zapleczem sanitarnym i małą gastronomią.  

Osada Słowiańska w Stobiernej to miejsce w którym można zobaczyć, jak 
wyglądało codzienne życie dawnych Słowian. Obiekt jest rekonstrukcją grodu 
słowiańskiego. Powstał do celów edukacyjnych, ale i rozrywkowych. Można tutaj 
postrzelać z łuku, posłuchać dawnych pieśni, zobaczyć walki wojów. Typowe dla 
wieku IX budynki osady to m.in. warsztaty: tkacki, kowalski i garncarski. W pobliżu 
osady znajduje się stok narciarski z wyciągiem talerzykowym. Stok ma około 500 m 
długości, jest oświetlony, ratrakowany i sztucznie naśnieżany.
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Warto zobaczyć 

kościoła należą: późnobarokowy ołtarz główny z 1. poł. XVIII w. i pięć XVIII-wiecznych 
ołtarzy bocznych – trzy późnobarokowe, jeden neobarokowy i jeden rokokowy. Z XVIII 
stulecia pochodzi też chrzcielnica, ambona i prospekt organowy. Najcenniejszym obra-
zem jest pochodzący z 2. poł. XVII w. wizerunek MB Częstochowskiej. 

Kościół pw. św. Stanisława Biskupa w Jodło-
wej zbudowany został między 1670 a 1679 rokiem. 
W latach 1923-1932 został powiększony. Kościół 
ma charakter barokowy. Wzniesiony został w kon-
strukcji zrębowej. Jest szalowany i kryty blachą. Ta 
trójnawowa świątynia odznacza się prezbiterium 
zamkniętym trójbocznie. W wyposażeniu kościoła 
uwagę zwraca szczególnie późnobarokowy ołtarz 
główny z rzeźbami śś. Stanisława, Piotra i Pawła 
oraz z krucyfiksem w polu środkowym. Z 2. poł. XVIII 
wieku pochodzi rokokowa ambona w kształcie ło-
dzi Piotrowej. Z początku XVII w. pochodzi kamien-
na, renesansowa chrzcielnica. Obok kościoła stoi 
arkadowa dzwonnica z przełomu XVIII i XIX w.

Kościół pw. Narodzenia NMP w Dobrkowie pochodzi z XV w. W latach 1565-
1595 kościół znajdował się w posiadaniu protestantów, wtedy też wzniesiono mu-
rowane prezbiterium. W XVII w. do prezbiterium dobudowano drewnianą nawę, 
a w XVIII w. kościół został powiększony o kaplice i wieżę od frontu. W 1913 roku wieża 
została podwyższona. Architektura kościoła nie posiada wyraźnych cech stylowych. 
Rokokowy ołtarz główny z bramkami i rzeźbami świętych pochodzi z 2. poł. XVIII w. 
Z XVIII w. pochodzą też cztery późnobarokowe ołtarze boczne. Późnobarokowa jest 
również ambona. Z przełomu XVII i XVIII wieku pochodzi barokowy krucyfiks w tęczy.

 

Kościół pw. św. Bartłomieja w Łękach 
Górnych wzniesiony został w 1484 r. i jest 
jednym z najstarszych zabytków w powiecie 
dębickim. W XVII w. był przebudowywany. 
Dobudowano wówczas murowaną zakrystię. 
Kolejna rozbudowa miała miejsce w 2. poł. 
XVIII w., kiedy to do kościoła dostawiono wie-
żę. Architektura kościoła ma charakter gotyc-
ki, natomiast wieżę odznacza styl barokowy 
– z charakterystycznym baniastym hełmem. 
Barokowo-rokokowe jest wyposażenie ko-
ścioła. Rokokowy ołtarz główny z rzeźbioną 
Grupą Ukrzyżowania pochodzi z 3. ćw. XVIII 
w. Rokokowe są również ołtarze boczne. Na 
uwagę zasługuje drewniana, późnorenesanso-
wa chrzcielnica z pocz. XVII w. oraz barokowa 
ambona o bogatej dekoracji snycerskiej. Uwa-
gę przykuwają też trzy zespoły ław manierystycznych z pocz. XVII w., o bogatej de-
koracji figuralnej. W łuku tęczy znajduje się krucyfiks barokowy z XVII w. Najstarszym 
obrazem jest pochodzący z 4. ćw. XV w. wizerunek Zaśnięcia NMP. 

Kościół pw. św. Grzegorza i Przemienienia Pańskiego w Gorzejowej swo-
ją historią sięga pierwszej poł. XVIII wieku. Wiadomo bowiem, że już  przed 1747 r. 
w Gorzejowej istniała murowana kaplica. Według ludowej tradycji została wzniesiona 
w miejscu, w którym zamordowany został mnich wędrujący z Siedlisk do Pilzna. W 1936 
r. do murowanej kaplicy dobudowano drewniany korpus według projektu architekta 
Stanisława Radwańskiego. Architektura kościoła nie ma wyraźnego stylu. Z końca XVII 
wieku pochodzi barokowy ołtarz główny z malowanym na desce obrazem św. Grze-
gorza z 1698 r. W połowie XVIII w. wzmiankowano ten obraz już jako łaskami słynący. 
Ołtarze boczne pochodzą z okresu późnego baroku. Barokowa jest XVII-wieczna am-
bona. Najstarszy z kościelnych dzwonów odlany został w 1614 r. w Gdańsku.

Kościół pw. Trójcy Świętej w Machowej zbudowany został w 1778 r. z fun-
dacji Macieja Niemyskiego. Jest to świątynia wzniesiona w konstrukcji zrębowej, 
jednonawowa, z prezbiterium zamkniętym trójbocznie. Kościół nakrywa pobity 
gontem dach dwuspadowy z wieżyczką na sygnaturkę. Wyposażenie wnętrza 
świątyni w większości pochodzi z XX wieku. Uwagę zwraca jednak barokowy ob-
raz Judy Tadeusza. Do niedawna przy kościele znajdowała się wolno stojąca kapli-
ca z grobem Otto Schimka, żołnierza Wermachtu, rozstrzelanego w 1944 r. przez 
Niemców za odmowę strzelania do polskich zakładników. Obecnie grób Schimka 
znajduje się na pobliskim cmentarzu parafialnym.

Cmentarz wojenny nr 217 w Januszkowicach jest miejscem spoczynku 227 
żołnierzy poległych w dniach 21-22 grudnia 1914 r. oraz 7-8 maja 1915 r. Jest to 113 żoł-
nierzy armii rosyjskiej i 114 żołnierzy armii austro-węgierskiej. To jeden z ponad 400 
zachodnio-galicyjskich cmentarzy wojennych. Usytuowany jest niezwykle pięknie – 
na grzbiecie wzgórza, z którego roztacza się piękna panorama na południe. Założo-
ny jest na planie prostokąta o pow. 979 m². Elementem centralnym jest 7-metrowy, 
betonowy krzyż z inskrypcją w języku niemieckim. Cmentarz jest obiektem Szlaku 
Frontu Wschodniego I Wojny Światowej na obszarze województwa podkarpackiego.

Cmentarz wojenny nr 220 
w Kleciach należy do piękniej-
szych cmentarzy wojennych na 
terenie całego województwa 
podkarpackiego. Na cmentarzu, 
którego powierzchnia wynosi 852 
m², znajdują się 2 groby zbiorowe 
i 188 pojedynczych. Spoczywa 
tutaj 143 żołnierzy austro-wę-
gierskich oraz 95 rosyjskich pole-
głych w czasie bitwy brzosteckiej 
w dniach 7 i 8 maja 1915 r. Na cmentarzu znajduje się neogotycka kaplica z 1890 r., 
wybudowana w miejscu dawnego kościoła. Całość otoczona jest monumentalnym 
murem z piaskowca, który nakryty jest daszkiem z czerwonej dachówki. Wejście na 
cmentarz zamyka piękna żeliwna brama.

Cmentarz wojenny nr 226 
w Zawadce Brzosteckiej usy-
tuowany jest wśród drzew na 
zboczu niewielkiego wzgórza. 
Zbudowany jest na planie trójkąta 
równoramiennego. Spadek wzgó-
rza zniwelowano tworząc niewiel-
kie tarasy. Cztery tarasy połączo-
ne są schodami. Pochowano tu 
103 żołnierzy austro-węgierskich oraz 34 rosyjskich. W centralnym miejscu znajduje 
się betonowy krzyż z inskrypcją w języku niemieckim, który w tłumaczeniu brzmi:  
„Pokój, o który walczyliśmy i cierpieliśmy, błogi pokój stał się naszym przeznacze-
niem, w środku tego szumiącego lasu, w świętym łonie tej ziemi.”

Cmentarz żydowski w Dę-
bicy usytuowany jest przy ul. 
Cmentarnej. Założony został na 
przełomie XVII i XVIII wieku. Po-
czątkowo grzebano na nim także 
Żydów z innych miast, m.in. z Pil-
zna. Ostatni pochówek miał tutaj 
miejsce w 1945 r. Podczas II wojny 
światowej nekropolia została zde-
wastowana przez Niemców. Po 

zniszczeniach wojennych odzyskano około 350 nagrobków, w tym wiele poważnie 
uszkodzonych. Najstarszy znaleziony dębicki nagrobek pochodzi z 1791 roku. Nie-
daleko bramy cmentarnej stoi ocalały nagrobek rabina Henocha.

Zespół dworsko-parkowy w Za-
wadzie składa się z dworu nazywane-
go też pałacem, kaplicy z basztą zwanej 
romantycznym zameczkiem, a także 
oficyny, pralni z bramką, budynku bram-
nego, studni oraz parku. Zalicza się go 
do najokazalszych na podkarpaciu zało-
żeń dworsko-parkowych. Historia tego 
miejsca sięga XVI w., kiedy to Zawada 
należała do rodu Ligęzów. W 2. poł. XVI 
w. wznieśli tu oni zamek. Od końca XVIII 
wieku posiadłość należała do Raczyń-
skich. W 1816 r. Atanazy hr. Raczyński 
przystąpił do odbudowy zrujnowanego 
zamku. W 1915 r. zamek niestety spło-
nął. Po zakończeniu I wojny światowej 
fragment ruin zamku z jedną basztą 
i kaplicą odrestaurowano. W 1920 r. we 
wschodniej części parku wybudowano także w stylu neorenesansu angielskiego pię-
trowy pałac, nazywany dworem. W latach PRL-u w majątku funkcjonował PGR, a po 
przemianach ustrojowych majątek przejął prywatny właściciel. 

Dwór pałacowo–obronny w Łękach 
Górnych jest najważniejszą częścią tamtej-
szego zespołu dworskiego. Oprócz dworu 
zespół złożony jest z parku oraz kapliczki. 
Budowę dworu rozpoczął pod koniec XVI w. 
Jan Tarło, podczaszy królewski – ówczesny 
właściciel Łęk Górnych. Charakter budowli 
nadał jednak dopiero zięć Tarły – Jerzy Mni-
szech. Po Mniszchach dwór wielokrotnie 
zmieniał właścicieli. Około poł. XIX w., kiedy 
jego właścicielami byli Brzozowscy, został 
on przebudowany. Charakter obronny bu-
dowli ustąpił wówczas funkcji mieszkalnej 
i reprezentacyjnej. W 2007 roku obecni wła-
ściciele dworu dokonali jego gruntownej re-
stauracji. Dwór otoczony jest parkiem krajo-
brazowym z licznym starodrzewem. 

Zespół dworski w Korzeniowie składa się z dworu, parku oraz kapliczki. Jego 
początki sięgają połowy XVII wieku, zaś sam dwór został wzniesiony pod koniec 
XVIII w., a przebudowany w stylu klasycystycznym w 1. poł. XIX wieku. Na prze-
strzeni wieków miał kilku właścicieli. Po II wojnie światowej w majątku mieściło 
się technikum rolnicze, a od 1953 r. szkoła podstawowa. Po przeniesieniu szkoły 
do nowego budynku dwór od kilku lat jest nieużytkowany. Dwór wybudowano na 
rzucie wydłużonego prostokąta. Prostopadłościenna bryła przykryta jest dachem 
łamanym tzw. polskim. Frontowa część budynku odznacza się portykiem kolumno-
wym przykrytym poprzecznym dachem dwuspadowym.

Dwór w Żyrakowie pochodzi z 1. poł. XIX wie-
ku. Pierwszym jego właścicielem był Witold Pie-
niążek. Około roku 1920 dwór został gruntownie 
przebudowany. Po II wojnie światowej budynek 
służył celom społecznym. Od 1946-1996 roku mie-
ściła się w nim siedziba Gromadzkiej Rady Naro-
dowej oraz Urzędu Gminy. W kolejnych latach bu-
dynek również pełni funkcje publiczne. Remonty 
prowadzone po II wojnie światowej wpłynęły na 
pewne zmiany charakteru budowli. Ostatecznie budynek otrzymał charakter pod-
miejskiego dworu ziemiańskiego o dość skromnym wyglądzie. Niektórzy zwracają 
uwagę na jego podobieństwo do miejskich budynków użyteczności publicznej. 

Zalew ,,Chotowa” znajduje się 
na terenie miejscowości Chotowa, 
ok. 6 km na północ od Pilzna i nie-
wiele więcej na zachód od obrzeży 
Dębicy. Nad brzegiem zalewu usy-
tuowany jest ośrodek wypoczyn-
kowy Grand Chotowa rozłożony 
na 14 ha dębowo-sosnowego lasu. 
Częścią ośrodka jest kąpielisko, 
z którego za opłatą mogą też 
korzystać goście spoza ośrodka. 

Ośrodek oferuje noclegi w hotelu oraz domkach wolnostojących i szeregowych. W su-
mie aż 250 miejsc. Oprócz kąpieliska goście mogą tam również skorzystać ze ścianki 
wspinaczkowej, tyrolki, parku linowego, spa z basenami, a wędkarze z łowiska pstrą-
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