UCHWAŁA NR XLIX/374/14
RADY MIASTA PRZEWORSKA
z dnia 27 marca 2014 r.
w sprawie przyjęcia Gminnego programu opieki nad zabytkami miasta Przeworska na lata 2014-2018
na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990, o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U.
z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) w związku z art. 87 ust 3 i 4 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r.
o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003 r., Nr 162, poz. 1568 z późn. zm.)
Rada Miasta Przeworska uchwala, co następuje:
§ 1.
Przyjmuje się Gminny program opieki nad zabytkami miasta Przeworska na lata 2014-2018, stanowiący
załącznik do uchwały.
§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Przeworska.
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Podkarpackiego.

Przewodniczący Rady Miasta
Przeworskia
Andrzej Rozpotyński
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1. Wstęp

Potrzebę sporządzenia gminnego programu opieki nad zabytkami przez Gminę Miejską Przeworsk
określa ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z dn. 23 lipca 2003 r. (Dz. U. nr 162., poz.
1568.). Program sporządzany jest na okres 4 lat, z założeniem ewaluacji jego wykonania co 2 lata.
Gmina Miejska Przeworsk nie posiadała dotychczas takiego programu. Niniejszy dokument stanowi
uzupełnienie strategicznych dokumentów gmin. Celem programu jest określenie zasadniczych
kierunków działań i zadań na rzecz ochrony i opieki nad zabytkami w gminie. Przeanalizowane zostały
dokumenty strategiczne dotyczące zarówno województwa podkarpackiego, jak i samego miasta
Przeworska w zakresie ochrony zabytków. Ideą programu jest osiągnięcie poprawy stanu zabytków
gminy i ich utrzymanie. Dokonuje się to w połączeniu działań samorządu, właścicieli obiektów
i inicjatyw społecznych. Analiza zasobów kulturowych miasta pozwala wyznaczyć kierunki działań
w obszarach zachowania dziedzictwa i promocji.
Program sporządzany jest przez gminę. Po uzyskaniu opinii wojewódzkiego konserwatora zbytków
danego województwa, przyjmowany jest przez radę gminy. Jego aktualizacja po 4 latach powinna wziąć
pod uwagę dotychczasową realizację programu, zmieniające się warunki kulturowe, społeczne,
gospodarcze i finansowe gminy oraz nowe uwarunkowania prawne.

1.1. Słowniczek pojęć

Ustawa o ochronie zabytków w art. 3. podaje następujące wyjaśnienie pojęć z zakresu ochrony i opieki
nad zabytkami:
1)

zabytek - nieruchomość lub rzecz ruchomą, jej części lub zespoły będące dziełem człowieka lub
związane z jego działalnością i stanowiące świadectwo minionej epoki bądź zdarzenia, których
zachowanie leży w interesie społecznym ze względu na posiadaną wartość historyczną,
artystyczną lub naukową,

2)

zabytek nieruchomy - nieruchomość, jej część lub zespół nieruchomości, o których mowa
w pkt 1.,

3)

zabytek ruchomy - rzecz ruchoma, jej część lub zespół rzeczy ruchomych, o których mowa
w pkt 1.,

4)

zabytek archeologiczny - zabytek nieruchomy, będący powierzchniową, podziemną
lub podwodną pozostałością egzystencji i działalności człowieka, złożoną z nawarstwień
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kulturowych i znajdujących się w nich wytworów bądź ich śladów albo zabytek ruchomy, będący
tym wytworem,
5)

instytucja kultury wyspecjalizowana w opiece nad zabytkami – instytucja kultury
w rozumieniu przepisów o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, której celem
statutowym jest sprawowanie opieki nad zabytkami,

6)

prace konserwatorskie - działania mające na celu zabezpieczenie i utrwalenie substancji
zabytku, zahamowanie procesów jego destrukcji oraz dokumentowanie tych działań,

7)

prace restauratorskie - działania mające na celu wyeksponowanie wartości artystycznych
i estetycznych zabytku, w tym, jeżeli istnieje taka potrzeba, uzupełnienie lub odtworzenie jego
części oraz dokumentowanie tych działań,

8)

roboty budowlane - roboty budowlane w rozumieniu przepisów Prawa budowlanego,
podejmowane przy zabytku lub w otoczeniu zabytku,

9)

badania konserwatorskie - działania mające na celu rozpoznanie historii i funkcji zabytku,
ustalenie użytych do jego wykonania materiałów i zastosowanych technologii, określenie stanu
zachowania

tego

zabytku

oraz

opracowanie

diagnozy,

projektu

i

programu

prac

konserwatorskich, a jeżeli istnieje taka potrzeba, również programu prac restauratorskich,
10)

badania architektoniczne - działania ingerujące w substancję zabytku, mające na celu
rozpoznanie i udokumentowanie pierwotnej formy obiektu budowlanego oraz ustalenie zakresu
jego kolejnych przekształceń,

11)

badania archeologiczne - działania mające na celu odkrycie, rozpoznanie, udokumentowanie
i zabezpieczenie zabytku archeologicznego,

12)

historyczny układ urbanistyczny lub ruralistyczny - przestrzenne założenie miejskie lub
wiejskie, zawierające zespoły budowlane, pojedyncze budynki i formy zaprojektowanej zieleni,
rozmieszczone w układzie historycznych podziałów własnościowych i funkcjonalnych, w tym
ulic lub sieci dróg,

13)

historyczny zespół budowlany - powiązana przestrzennie grupa budynków wyodrębniona
ze względu na formę architektoniczną, styl, zastosowane materiały, funkcję, czas powstania lub
związek z wydarzeniami historycznymi,

14)

krajobraz kulturowy - przestrzeń historycznie ukształtowana w wyniku działalności człowieka,
zawierająca wytwory cywilizacji oraz elementy przyrodnicze,

15)

otoczenie - teren wokół lub przy zabytku wyznaczony w decyzji o wpisie tego terenu do rejestru
zabytków w celu ochrony wartości widokowych zabytku oraz jego ochrony przed szkodliwym
oddziaływaniem czynników zewnętrznych.

4

Id: 22F57889-8EBE-44B1-9499-52A364CA7965. Podpisany

Strona 4

Ochrona zabytków według art. 4. polega na działaniach, których celem jest:
1) zapewnienie warunków prawnych, organizacyjnych i finansowych umożliwiających trwałe
zachowanie zabytków oraz ich zagospodarowanie i utrzymanie,
2) zapobieganie zagrożeniom mogącym spowodować uszczerbek dla wartości zabytków,
3) udaremnianie niszczenia i niewłaściwego korzystania z zabytków,
4) przeciwdziałanie kradzieży, zaginięciu lub nielegalnemu wywozowi zabytków za granicę,
5) kontrolę stanu zachowania i przeznaczenia zabytków,
6) uwzględnianie zadań ochronnych w planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
7) oraz przy kształtowaniu środowiska.

1. Rada gminy, po zasięgnięciu opinii wojewódzkiego konserwatora zabytków, może utworzyć park
kulturowy w celu ochrony krajobrazu kulturowego oraz zachowania wyróżniających się
krajobrazowo terenów.
2. Uchwała określa nazwę parku kulturowego, jego granice, sposób ochrony, a także zakazy
i ograniczenia, o których mowa w art. 17. ust. 1.
3. Wójt (burmistrz, prezydent miasta), w uzgodnieniu z wojewódzkim konserwatorem zabytków,
sporządza plan ochrony parku kulturowego, który wymaga zatwierdzenia przez radę gminy.
4. W celu realizacji zadań związanych z ochroną parku kulturowego, rada gminy może utworzyć
jednostkę organizacyjną do zarządzania parkiem.
5. Park kulturowy przekraczający granice gminy może być utworzony i zarządzany na podstawie
zgodnych uchwał rad gmin (związku gmin) z terenu, na którym park ten ma być utworzony.
6. Dla obszarów, na których utworzono park kulturowy, sporządza się obowiązkowo miejscowy plan
zagospodarowania przestrzennego.
Art. 87. ust. 2. przywołanej ustawy ustala dla wszystkich programów, w tym programów gminnych,
następujące ogólne cele ochrony nad zabytkami:
1) włączenie problemów ochrony zabytków do systemu zadań strategicznych, wynikających
z koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju,
2) uwzględnianie uwarunkowań ochrony zabytków, w tym krajobrazu kulturowego i dziedzictwa
archeologicznego, łącznie z uwarunkowaniami ochrony przyrody i równowagi ekologicznej,
3) zahamowanie procesów degradacji zabytków i doprowadzenie do poprawy stanu ich
zachowania,
4) wyeksponowanie poszczególnych zabytków oraz walorów krajobrazu kulturowego,
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5) podejmowanie działań zwiększających atrakcyjność zabytków dla potrzeb społecznych,
turystycznych i edukacyjnych oraz wspieranie inicjatyw sprzyjających wzrostowi środków
finansowych na opiekę nad zabytkami,
6) określenie warunków współpracy z właścicielami zabytków, eliminującej sytuacje konfliktowe
związane z wykorzystaniem tych zabytków,
7) podejmowanie przedsięwzięć umożliwiających tworzenie miejsc pracy związanych z opieką
nad zabytkami.

2. Podstawa prawna opracowania gminnego programu opieki nad zabytkami

Podstawą prawną opracowania jest art. 87. Ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami
z dnia 23 lipca 2003 r. (Dz. U. nr 162., poz. 1568., ze zm.). Brzmi on następująco:
1. Zarząd województwa, powiatu lub wójt (burmistrz, prezydent miasta) sporządza na okres 4 lat
odpowiednio wojewódzki, powiatowy lub gminny program opieki nad zabytkami.
2. Wojewódzki, powiatowy i gminny program opieki nad zabytkami przyjmuje odpowiednio sejmik
województwa, rada powiatu i rada gminy, po uzyskaniu opinii wojewódzkiego konserwatora
zabytków.
3. Programy, o których mowa w ust. 3., są ogłaszane w wojewódzkim dzienniku urzędowym.
4. Z realizacji programów zarząd województwa, powiatu i wójt (burmistrz, prezydent miasta)
sporządza, co 2 lata, sprawozdanie, które przedstawia się odpowiednio sejmikowi województwa,
radzie powiatu lub radzie gminy.
5. Sprawozdanie z realizacji wojewódzkiego programu opieki nad zabytkami jest przekazywane
Generalnemu Konserwatorowi Zabytków i właściwemu wojewódzkiemu konserwatorowi
zabytków w celu jego wykorzystania przy opracowywaniu, aktualizacji i realizacji krajowego
programu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami.

3. Uwarunkowania prawne ochrony i opieki nad zabytkami w Polsce

Prawne regulacje dotyczące ochrony zabytków w Polsce odnajdujemy w:
•

Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej - ochrona zabytków jest obowiązkiem państwa
i każdego obywatela (art. 5., art. 6. ust. 1. i art. 86. Konstytucji RP),

•

głównym akcie prawnym regulującym zasady ochrony i opieki nad zabytkami w Polsce ustawie z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami
(Dz.U. nr 162., poz. 1568 z późn. zm.), szczególnie w następujących jej artykułach:
6
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Art. 6.
1. Ochronie i opiece podlegają, bez względu na stan zachowania:
1) zabytki nieruchome będące w szczególności:
a) krajobrazami kulturowymi,
b) układami urbanistycznymi, ruralistycznymi i zespołami budowlanymi,
c) dziełami architektury i budownictwa,
d) dziełami budownictwa obronnego,
e) obiektami techniki, a zwłaszcza kopalniami, hutami, elektrowniami i innymi zakładami
przemysłowymi,
f) cmentarzami,
g) parkami, ogrodami i innymi formami zaprojektowanej zieleni,
h) miejscami upamiętniającymi wydarzenia historyczne bądź działalność wybitnych
osobistości lub instytucji;
2) zabytki ruchome będące w szczególności:
a) dziełami sztuk plastycznych, rzemiosła artystycznego i sztuki użytkowej,
b) kolekcjami stanowiącymi zbiory przedmiotów zgromadzonych i uporządkowanych
według koncepcji osób, które tworzyły te kolekcje,
c) numizmatami oraz pamiątkami historycznymi, a zwłaszcza militariami, sztandarami,
pieczęciami, odznakami, medalami i orderami,
d) wytworami techniki, a zwłaszcza urządzeniami, środkami transportu oraz maszynami
i narzędziami świadczącymi o kulturze materialnej, charakterystycznymi dla dawnych
i nowych form gospodarki, dokumentującymi poziom nauki i rozwoju cywilizacyjnego,
e) materiałami bibliotecznymi, o których mowa w art. 5. ustawy z dnia 27 czerwca
1997 r. o bibliotekach (Dz. U. nr 85., poz. 539., z 1998 r. nr 106., poz. 668., z 2001 r.
.nr 129., poz. 1440. oraz z 2002 r. nr 113., poz. 984.),
f) instrumentami muzycznymi,
g) wytworami sztuki ludowej i rękodzieła oraz innymi obiektami etnograficznymi,
h) przedmiotami upamiętniającymi wydarzenia historyczne bądź działalność wybitnych
osobistości lub instytucji;
3) zabytki archeologiczne będące w szczególności:
a) pozostałościami terenowymi pradziejowego i historycznego osadnictwa,
b) cmentarzyskami,
c) kurhanami,
d) reliktami działalności gospodarczej, religijnej i artystycznej.
2. Ochronie mogą podlegać nazwy geograficzne, historyczne lub tradycyjne nazwy obiektu
budowlanego, placu, ulicy lub jednostki osadniczej.
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Art. 17.

1. Na terenie parku kulturowego lub jego części mogą być ustanowione zakazy i ograniczenia dotyczące:
1) prowadzenia robót budowlanych oraz działalności przemysłowej, rolniczej, hodowlanej,
handlowej lub usługowej,
2) zmiany sposobu korzystania z zabytków nieruchomych,
3) umieszczania tablic, napisów, ogłoszeń reklamowych i innych znaków niezwiązanych
z ochroną parku kulturowego, z wyjątkiem znaków drogowych i znaków związanych
z ochroną porządku i bezpieczeństwa publicznego, z zastrzeżeniem art. 12. ust. 1.,
4) składowania lub magazynowania odpadów.

2. W razie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości na skutek ustanowienia zakazów
i ograniczeń, o których mowa w ust. 1., stosuje się odpowiednio przepisy art. 131.-134. ustawy
z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. nr 62., poz. 627. i nr 115, poz.
1229., z 2002 r. nr 74, poz. 676., nr 113., poz. 984., nr 153., poz. 1271. i nr 233., poz. 1957.
oraz z 2003 r. nr 46., poz. 392., nr 80., poz. 717. i 721.).

Art. 19.
1. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz
w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego uwzględnia się, w szczególności, ochronę:
1) zabytków nieruchomych wpisanych do rejestru i ich otoczenia,
2) innych zabytków nieruchomych znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków,
3) parków kulturowych.

Art. 20.
Projekty i zmiany planu zagospodarowania przestrzennego województwa oraz miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego podlegają uzgodnieniu z wojewódzkim konserwatorem zabytków.

Art. 21.
Ewidencja

zabytków jest

podstawą

do

sporządzania

programów opieki

nad

zabytkami

przez województwa, powiaty i gminy.
Art. 22.
1. Generalny Konserwator Zabytków prowadzi krajową ewidencję zabytków w formie zbioru kart
ewidencyjnych zabytków znajdujących się w wojewódzkich ewidencjach zabytków.
2. Wojewódzki konserwator zabytków prowadzi wojewódzką ewidencję zabytków w formie kart
ewidencyjnych zabytków znajdujących się na terenie województwa.
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3. Włączenie karty ewidencyjnej zabytku ruchomego niewpisanego do rejestru wojewódzkiej
ewidencji zabytków może nastąpić za zgodą właściciela tego zabytku.
4. Wójt (burmistrz, prezydent miasta) prowadzi gminną ewidencję zabytków w formie zbioru kart
adresowych zabytków nieruchomych z terenu gminy.
5. W gminnej ewidencji zabytków powinny być ujęte:
1) zabytki nieruchome wpisane do rejestru,
2) inne zabytki nieruchome znajdujące się w wojewódzkiej ewidencji zabytków,
3) inne zabytki nieruchome wyznaczone przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta)
w porozumieniu z wojewódzkim konserwatorem zabytków.

Wykonywanie zadań w zakresie kultury i ochrony zabytków jest ustawowym zadaniem samorządów.
W art. 7. ust. 1., pkt 9. ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r.,
nr 142., poz. 1591. z późn. zm.) zostały określone zadania własne gminy: „zaspokajanie zbiorowych
potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych gminy. W szczególności zadania własne obejmują sprawy
(...) kultury, w tym (...) ochrony zabytków i opieki nad zabytkami”. W dalszej kolejności przepisy
dotyczące ochrony nad zabytkami na poziomie krajowym znajdujemy w następujących dokumentach
szczegółowych:

1.

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 80.,
poz. 717. z późn. zm.).

2.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. nr 156., poz.
1118. z późn. zm.).

3.

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2008 r.
nr 25., poz. 150.).

4.

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. nr 92., poz. 880.).

5.

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U.
z 2004 r. nr 261., poz. 2603. z późn. zm.).

6.

Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej
(tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. nr 13., poz. 123.),

7.

Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U.
z 2003 r. nr 96., poz. 873. z późn. zm.).

Zasady ochrony zabytków znajdujących się w muzeach i w bibliotekach zostały określone w:
1. Ustawie z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz. U. z 1997 r. nr 5., poz. 24. z późn. zm.).
2. Ustawie z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. nr 85., poz. 539. z późn. zm.).
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Ochronę materiałów archiwalnych regulują przepisy ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym
zasobie archiwalnym i archiwach (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. nr 97., poz. 673. z późn. zm.).

4. Uwarunkowania zewnętrzne ochrony dziedzictwa kulturowego
4.1. Strategiczne cele polityki państwa w zakresie ochrony zabytków i opieki nad zabytkami

Głównym dokumentem określającym politykę państwa w zakresie ochrony zabytków są Tezy
do opracowania Krajowego Programu Ochrony Zabytków i Opieki nad Zabytkami, opracowane przez
Radę Ochrony Kultury przy Ministrze Kultury. Rola państwa określona została następująco:
„Ochrona i konserwacja zabytków jest istotnym elementem polityki kulturalnej państwa, są one bowiem
nie tylko śladem przeszłości, ale także cennym składnikiem kultury współczesnej, przyczyniającym się
do kształtowania przyjaznego człowiekowi środowiska jego życia. (...) Ich zachowanie, ochrona
i konserwacja jest działaniem w ważnym interesie publicznym ze względu na znaczenie zabytków
w procesie edukacji, humanizacji społeczeństwa, jego kulturowej identyfikacji, wreszcie także ma
znaczenie dla sfery ekonomii i gospodarki”.
Dokument podaje też siedem podstawowych zasad konserwatorskich, do których stosować powinni się
wszyscy zaangażowani w ochronę zabytków:
1) zasada primum non nocere (po pierwsze, nie szkodzić),
2) zasada maksymalnego poszanowania oryginalnej substancji zabytku i wszystkich jego wartości
(materialnych i niematerialnych),
3) zasada minimalnej niezbędnej ingerencji,
4) zasada, zgodnie z którą usuwać należy to (i tylko to), co na oryginał działa niszcząco,
5) zasady czytelności i odróżnialności ingerencji,
6) zasady odwracalności metod i materiałów,
7) zasady wykonywania wszelkich prac zgodnie z najlepszą wiedzą i na najwyższym poziomie.

Cele polityki państwa w zakresie ochrony zabytków i opieki nad zabytkami wyznacza także Narodowa
Strategia Kultury na lata 2004-2013 wraz z jej uzupełnieniem na lata 2004-2020.
Określono następujące cele strategii:
-

zrównoważony rozwój i wspieranie kultury w regionach,

-

intensyfikacja ochrony i upowszechniania dziedzictwa kulturowego,

-

w tym szczególnie poprawa stanu zabytków nieruchomych.
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Istotne cele cząstkowe to:
-

zachowanie dziedzictwa kulturowego i aktywna ochrona zabytków,

-

modernizacja i rozbudowa infrastruktury kultury,

-

poprawa warunków działalności artystycznej.

4.2. Relacje gminnego programu opieki nad zabytkami z dokumentami wykonanymi na
poziomie województwa i powiatu

•

Wojewódzki Program Ochrony Zabytków w województwie podkarpackim 2010-2013

Głównym celem Programu jest „dążenie do znaczącej poprawy stanu zachowania i utrzymania
obiektów zabytkowych znajdujących się na terenie województwa, szeroko pojmowanego zasobu
dziedzictwa kulturowego oraz zachowania krajobrazu kulturowego”. W planie wyznaczone zostały
następujące priorytety oraz kierunki działania:

Priorytet I. Ochrona i świadome kształtowanie krajobrazu kulturowego
Ten priorytet zawiera 5 kierunków działań oraz szereg zadań, które odnoszą się do celów nr 1, 2 i 4
określonych w Ustawie o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (art. 87. ust.2.) i generalnie służyć
mają: dbałości o krajobraz kulturowy regionu, o zachowanie jego charakterystycznych elementów
zabytkowych i przyrodniczych oraz dążeniom do rewaloryzacji przekształconych cennych elementów
dziedzictwa, a także włączenia dziedzictwa kulturowego w obszar interwencji i wsparcia samorządów
lokalnych. Cele takie mogą zostać spełnione poprzez realizację zadań ujętych w kierunkach działań
odnoszących się do: tworzenia parków kulturowych, uwzględniania ochrony w strategiach rozwoju
i planach zagospodarowania przestrzennego, integracji ochrony zabytków z ochroną przyrody,
rewaloryzacji założeń urbanistycznych i ruralistycznych.

Kierunek działań 1: Tworzenie parków kulturowych jako forma ochrony krajobrazu
kulturowego
Zasady postępowania przy powoływaniu parków kulturowych
Zasady postępowania przy powoływaniu parków kulturowych określa dokument pt. „Zasady tworzenia
parku kulturowego, zarządzania nim oraz sporządzania projektu jego ochrony”. Są to materiały
instruktażowe dla gminnych samorządów terytorialnych, autorów planów ochrony, wojewódzkich
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i samorządowych konserwatorów zabytków, przyjęte i zarekomendowane w dniu 6 października 2005
r. do stosowania przez Radę Ochrony Zabytków przy Ministrze Kultury.

Park kulturowy jest formą ochrony krajobrazu kulturowego (krajobraz kulturowy jest to przestrzeń
historycznie ukształtowana w wyniku działalności człowieka, zawierająca wytwory cywilizacji oraz
elementy przyrodnicze, według art.16. Ustawy o ochronie zabytków), umożliwiającą zachowanie
wyjątkowych wartości historyczno-kulturowych z jednoczesnym, ewentualnym, powiązaniem
z ochroną środowiska przyrodniczego. Celem ustanowienia takiej formy ochrony jest potrzeba
zachowania ciągłości tradycji krajobrazu i umożliwienie jego rozwoju zgodnie z tradycjami regionu.

Sposób powoływania parku kulturowego określa Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.
W art. 16. i 17. ustawy zawarto podstawowe zasady postępowania przy tworzeniu parku kulturowego,
w tym:
•

powołanie parku kulturowego poprzez uchwałę rady gminy, po zasięgnięciu opinii
wojewódzkiego

konserwatora

zabytków,

w

celu

ochrony

krajobrazu

kulturowego

oraz zachowania wyróżniających się krajobrazowo terenów z zabytkami nieruchomymi
charakterystycznymi dla miejscowej tradycji budowlanej i osadniczej,
•

określenie w uchwale nazwy parku kulturowego, jego granic, sposobu ochrony oraz zakazów
i ograniczeń,

•

sporządzenie, w uzgodnieniu z wojewódzkim konserwatorem zabytków, planu ochrony parku
kulturowego i jego zatwierdzenie przez radę gminy,

•

możliwość utworzenia jednostki organizacyjnej do zarządzania parkiem,

•

obowiązek sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru
parku kulturowego.

Zadania proponowane w obszarze tego działania:
1. Stworzenie koncepcji sieci parków kulturowych jako materiału inicjującego dyskusję nad ich
utworzeniem przez lokalne samorządy. Promowanie działań zmierzających do tworzenia parków
kulturowych jako skutecznej formy zintegrowanej ochrony cennych obszarów kulturowych
województwa podkarpackiego. Utworzenie parku kulturowego jest zależne jedynie od woli
lokalnego samorządu. Samorząd wojewódzki nie jest wymieniony wśród uczestników tego procesu.
Głównym zadaniem samorządu województwa jest pobudzenie do działania w tym zakresie
samorządów lokalnych.
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2. Parki kulturowe proponowane do powołania na terenie województwa podkarpackiego:
1) Baranów Sandomierski – zespół zamkowy,
2) Bieliny – zabudowa wsi z kościołem parafialnym, klasztorem ss. Dominikanek, zespołem
dworsko-parkowym,
3) Borek Stary – zespół kościelno-klasztorny oo. Dominikanów,
4) Cieszanów – miasto z kościołem, cerkwią, synagogą,
5) Dukla – centrum z kościołem parafialnym i zespołem pałacowym, zespół klasztorny oo.
Bernardynów i pustelnia św. Jana,
6) Iwonicz-Zdrój - uzdrowisko,
7) kolejka wąskotorowa Przeworsk-Dynów,
8) kolejka wąskotorowa Wetlina-Cisna-Komańcza,
9) Julin – zespół pałacyku myśliwskiego wraz z dawnym zespołem folwarcznym i elektrownią,
10) Kalwaria

Pacławska

–

zespół

kościelno-klasztorny

oo.

Franciszkanów

wraz

z krajobrazowym zespołem kaplic kalwaryjskich i zabudową miasteczka,
11) Krasiczyn – zespół zamkowo-parkowy,
12) Krosno – zespół staromiejski,
13) Lesko – miasto z kościołem parafialnym, synagogą, zamkiem,
14) Leżajsk – miasto z zespołem kościelno-klasztornym oo. Bernardynów,
15) Łańcut – zespół zamkowo-parkowy wraz z zespołem staromiejskim,
16) Łopienka - dolina bieszczadzka z wyremontowaną kamienną cerkwią – sanktuarium
łemkowskim /greckokatolickim,
17) Magurski Zespół Parków Kulturowych – obejmujący m.in. cerkwie w Kotani, Krempnej,
Świątkowej Małej, Świątkowej Wielkiej oraz cmentarze z I wojny światowej,
18) Odrzykoń – ruiny zamku „Kamieniec” z rezerwatem „Prządki”,
19) Pilzno – zespół staromiejski,
20) Pruchnik – drewniana zabudowa małomiasteczkowa,
21) Przemyśl – zespół staromiejski,
22) Przemyśl – Twierdza Przemyśl,
23) Przeworsk – zespół staromiejski,
24) Radymno – miasto z zespołem kościelnym, koszarowym,
25) Rymanów – zabudowa miasta z kościołem i synagogą,
26) Rymanów Zdrój – uzdrowisko,
27) Rzeszów - stare miasto z kościołami i zamkiem,
28) Sanok - stare miasto z kościołami i zamkiem,
29) Sieniawa – zespół pałacowo-parkowy z miastem,
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30) Stalowa Wola - układ urbanistyczny miasta wraz z modernistyczną zabudową z okresu
budowy COP i z lat 50-tych XX wieku,
31) Wielkie Oczy - rynek miasteczka z zabudową pierzei oraz trzy świątynie: cerkiew, kościół
i synagoga,
32) Zagórz – ruiny klasztoru oo. Karmelitów,
33) Zarzecze – zespół pałacowo-parkowy wraz z kościołem parafialnym.

Wskazane obszary i zespoły proponowane do utworzenia parków kulturowych nie wykluczają
wytypowania do tego celu innych obszarów, jeśli tylko charakteryzują się one znaczącymi wartościami
kulturowymi i krajobrazowymi. Proponuje się także tworzenie kulturowych parków archeologicznych.
3. Wspieranie kompleksowej rewaloryzacji zespołów urbanistycznych i ruralistycznych w obrębie
proponowanych parków kulturowych.

Zadania w kierunku działań 2: Ochrona i opieka nad zabytkami w strategiach rozwoju
i planach zagospodarowania przestrzennego
1. Aktualizacja

planu

zagospodarowania

przestrzennego

województwa

z

uwzględnieniem

Wojewódzkiego Programu Opieki nad Zabytkami.

2. Uwzględnienie zadań wynikających z Wojewódzkiego Programu Opieki nad Zabytkami
w procedurach zmian studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin
i miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego.

Zadanie to winno być potraktowane jako priorytetowe ze względu na zachowanie układów
przestrzennych o szczególnych walorach kompozycyjnych i o znacznym nasyceniu zabytkową
zabudową. Plany zagospodarowania przestrzennego zespołów staromiejskich winny uwzględniać
wytyczne konserwatorskie. Plany te poprzedzone powinny być studiami uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania, studiami specjalistycznymi jak studia wartości kulturowych. Studia
historyczno-urbanistyczne, krajobrazowe stanowią skuteczne prawo dla ochrony, rewaloryzacji
oraz prawidłowego rozwoju zespołów zabytkowych.

3. Opracowywanie przez Podkarpackie Biuro Planowania Przestrzennego w Rzeszowie opinii do
studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin oraz uzgodnień
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego uwzględniających propozycje zawarte
w Wojewódzkim Programie Opieki nad Zabytkami.
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4. Opracowywanie studiów historyczno-urbanistycznych i konserwatorskich dla miast i miasteczek
oraz programów rewaloryzacji i rewitalizacji układów urbanistycznych i zespołów staromiejskich
z zachowaniem wymogów konserwatorskich, doborem właściwych funkcji, zapobieganiem
zagrożeniom (np. nowe, niezgodne z miejscową tradycją, agresywne inwestycje; rozwój nowych
układów komunikacyjnych burzących historyczne rozwiązania, degradacja nieużytkowanych
obiektów zabytkowych).

5. Uwzględnianie – w studiach uwarunkowań i planach zagospodarowania przestrzennego –
problematyki form zabudowy tradycyjnej oraz propagowanie nawiązywania w nowych budynkach
do lokalnych form i materiałów.

6. Ochrona krajobrazu kulturowego na terenach objętych nowymi, wielkopowierzchniowymi
inwestycjami (zwłaszcza komunikacyjnymi – autostrady, drogi szybkiego ruchu, obwodnice miast,
modernizacje dróg krajowych i wojewódzkich) – dbałość o wykonywanie stosownych opracowań
studialnych nt. wartości kulturowych, badań archeologicznych itp., przyjmowanie rozwiązań
eliminujących bądź minimalizujących negatywny wpływ inwestycji na środowisko kulturowe.

Zadania w kierunku działań 3: Integracja ochrony zabytków z ochroną przyrody
Uwzględnianie uwarunkowań ochrony zabytków (w tym krajobrazu kulturowego i dziedzictwa
archeologicznego) łącznie z uwarunkowaniami ochrony przyrody i równowagi ekologicznej
w planach rozwoju województwa.
Uwzględnianie – w planach zagospodarowania przestrzennego – ochrony środowiska naturalnego
powiązanego przestrzennie z założeniami urbanistycznymi i ruralistycznymi oraz zespołami
architektonicznymi.
Opracowanie wniosków do planów ochrony parków krajobrazowych, obszarów chronionego krajobrazu
w zakresie ochrony krajobrazu kulturowego i zabytków.

Zadania w kierunku działań 4: Rewaloryzacja i rewitalizacja układów urbanistycznych

Wspieranie działań samorządów lokalnych dotyczących opracowania i realizacji planów rewaloryzacji
i rewitalizacji centrów historycznych miast oraz dzielnic staromiejskich z zachowaniem wymogów
konserwatorskich przy zapewnieniu im właściwych funkcji oraz zapobieganiu zagrożeniom
wynikającym z oddziaływania układów komunikacyjnych. Programy rewaloryzacji powinny być
opracowywane w oparciu o dokładne rozpoznanie historycznego rozwoju przestrzennego
ze szczególnym uwzględnieniem następujących wytycznych:
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•

zachowanie i uczytelnienie historycznych układów miast – rynku z historycznie
ukształtowaną siecią uliczną,

•

ochrona konserwatorska zabudowy zabytkowej oraz zabudowy o cechach regionalnych;
wykonywanie prac konserwatorskich zgodnie z zasadą minimalnej niezbędnej ingerencji,

•

zachowanie ukształtowania terenu,

•

zachowanie kompozycyjnych wartości zespołu wnętrz architektoniczno-krajobrazowych,

•

rekompozycja

wnętrz

urbanistycznych

zdegradowanych

przez

nową

zabudowę

niedostosowaną do zabytkowego otoczenia, zaniedbania w utrzymaniu i konserwacji
obiektów zabytkowych oraz nieodpowiednie zagospodarowanie terenu,
•

ochrona

ekspozycji

charakterystycznych

układów

kompozycyjnych

wnętrz

urbanistycznych oraz sylwety miasta poprzez zachowanie kierunków, ciągów i punktów
widokowych,
•

sanacja i modernizacja sieci uzbrojenia – likwidacja sieci napowietrznych,

•

uporządkowanie działek na zapleczu zabudowy;

•

wprowadzanie nowych elementów do istniejącej historycznej zabudowy winno być
dokonywane z zachowaniem układów przestrzennych i parcelacyjnych oraz skali
i charakteru istniejącej zabudowy,

•

ustalenie zasad kształtowania nowej, uzupełniającej zabudowy, dotyczących bryły, formy,
kształtu i pokrycia dachów, materiałów i wystroju architektonicznego,

•

uporządkowanie i skodyfikowanie zasad umieszczania reklam,

•

rewaloryzacja pierzei rynkowych zgodnie z wytycznymi odnoszącymi się przede
wszystkim do gabarytów pierzei, uzupełnienia pierzei, kształtowania bryły i elewacji
budynków (kompozycji, podziałów, wystroju, stolarki, formy i pokrycia dachów),

•

uporządkowanie

ruchu

kołowego

uwzględniającego

ograniczanie

występującej

uciążliwości komunikacji; ruch pojazdów w obrębie dzielnic staromiejskich powinien być
ściśle regulowany, liczba parkingów minimalizowana.

Podkreślić należy, że są to jedynie ogólne wytyczne, natomiast realizacja planów rewaloryzacji
i rewitalizacji miast historycznych wynikać powinna każdorazowo z opracowania studium
rewaloryzacji opartego na wnikliwych analizach, szczegółowo wskazanych zasadach, indywidualnych
dla każdego układu urbanistycznego, określonych w wyniku interdyscyplinarnych prac programowoprzestrzennych, studiów historycznych itp. Jest to konieczne zarówno ze względu na różnorodność
struktury funkcjonalno-przestrzennej i odmiennego krajobrazu kulturowego poszczególnych miast,
jak również ze względu na różny stopień przekształcenia układu przestrzennego i kompozycyjnego oraz
różny stan zachowania obiektów zabytkowych.
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1.

Wykonywanie

przez

samorządy

lokalne

realizacji

zagospodarowania

płyt

rynkowych

w historycznych miastach i zespołach małomiasteczkowych, uwzględniających: uczytelnienie
kompozycji,

historyczne

elementy

rozplanowania,

przebadanie

ewentualnych

stanowisk

archeologicznych i wyeksponowanie odnalezionych tym sposobem ciekawszych historycznych
struktur, funkcję, małą architekturę, nawierzchnię placu, oświetlenie, korektę zieleni,
itp. Przekształcenia placów rynkowych po II wojnie światowej, dokonywane często poprzez
obsadzanie ich znaczną ilością zieleni wysokiej, spowodowały zredukowanie właściwych
historycznie funkcji do minimum i doprowadziły do utraty ich pierwotnego charakteru. Projekty
uwzględniać powinny historyczne i współczesne potrzeby funkcjonalne, w tym m.in. funkcję
reprezentacyjną, umożliwiającą organizowanie uroczystości patriotycznych i religijnych, imprez
rozrywkowych itp., funkcję rekreacyjną (miejsce spotkań i odpoczynku mieszkańców i turystów),
a także tradycyjną funkcję handlową (w zależności od lokalnej tradycji i potrzeb w tym względzie).
W większości przypadków konieczne jest także uporządkowanie ruchu kołowego w centrum miast i
miasteczek, uwzględniającego zdecydowane ograniczenie występującej obecnie uciążliwości
komunikacji w ramach układów kompozycyjnych placów rynkowych.
2. Systematyczne, konsekwentne wdrażanie zapisów wojewódzkiego planu zagospodarowania
przestrzennego odnoszących się do dziedzictwa kulturowego.
3. Opracowywanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego uwzględniających ochronę
dziedzictwa kulturowego w oparciu o opracowane wcześniej studia historyczno-urbanistyczne.
4. Promowanie i wspieranie pozytywnych przykładów rewaloryzacji zabytkowych przestrzeni
miejskich, na wzór dokonanych realizacji, np. w Rzeszowie, Jaśle, Sanoku, Pruchniku, Frysztaku.
5. Uwzględnienie przez samorządy gminne ochrony wartości zabytkowego krajobrazu kulturowego
miast historycznych. Ochrona panoram zabytkowych miast m.in. poprzez rozsądną kreację
przestrzeni wokół zabytkowego ośrodka.
6. Wdrożenie

przez

samorządy

lokalne

systemu

wieloletniego

finansowania

zadań

–

w przypadku ochrony miast historycznych występuje konieczność ochrony i rewaloryzacji
w różnych zakresach: potrzeba rewaloryzacji całej zabytkowej przestrzeni i jej krajobrazu
kulturowego, układu kompozycyjnego i komunikacyjnego, jak również elementów przestrzeni
w postaci zabudowy czy też terenów zieleni komponowanej (parki, ogrody, cmentarze, aleje).
Ochrona i rewaloryzacja we wszystkich tych wymiarach wymusza działania długofalowe.
7. Historyczne układy urbanistyczne przewidziane do ochrony i rewaloryzacji: Babice, Baranów
Sandomierski, Bircza, Brzostek, Brzozów, Cieszanów, Czudec, Dębowiec, Dukla, Dynów, Głogów
Małopolski, Iwonicz Zdrój, Jaćmierz, Jarosław, Jasło, Jaśliska, Kalwaria Pacławska, Kańczuga,
Krosno, Krzeszów, Krzywcza, Lesko, Leżajsk, Lubaczów, Łańcut, Mielec, Mrzygłód, Narol, Nowy
Żmigród, Oleszyce, Osiek Jasielski, Pilzno, Pruchnik, Przecław, Przemyśl, Przeworsk, Radymno,
Rozwadów, Rudnik, Rybotycze, Rymanów, Rymanów Zdrój, Rzeszów, Sanok, Sędziszów
Małopolski, Sieniawa, Sokołów Małopolski, Stalowa Wola, Strzyżów, Tarnobrzeg, Tyczyn,
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Ulanów, Ustrzyki Dolne, Wielkie Oczy, Zaklików, Żołynia, z których pierwszorzędne znaczenie
posiadają: Jarosław, Krosno, Przemyśl i Pruchnik.
8. Wspieranie działań dotyczących rewitalizacji obszarów poprzemysłowych z możliwością ich
adaptacji do nowych funkcji.
9. Popularyzacja wartości zespołów staromiejskich oraz potrzeb i zasad ich rewaloryzacji nastawiona
przede wszystkim na szeroko rozumianą społeczność lokalną (inwestorów, właścicieli
i użytkowników obiektów zabytkowych oraz pozostałych mieszkańców, zwłaszcza zamieszkałych
w obrębie tych zespołów); prezentowanie przez władze samorządowe perspektywicznego
pozytywnego obrazu rozwoju szans i korzyści, jakie może przynosić należyta dbałość o szeroko
rozumiane dziedzictwo kulturowe (pozyskiwanie dodatkowych funduszy, rozwój turystyki, nowe
miejsca pracy).
Zadania w kierunku działań 5: Ochrona układów ruralistycznych
1. Dążenie do zapewnienia ochrony prawnej najcenniejszym układom przestrzennym wsi poprzez
wpis do rejestru zabytków i uwzględnienie ich w miejscowych planach zagospodarowania
przestrzennego.
2. Zapobieganie dalszemu rozpraszaniu osadnictwa, ochrona historycznie ukształtowanych układów
ruralistycznych, poprawa ładu przestrzennego wsi:
•

ochrona historycznie ukształtowanego układu dróg na wsi, relacji przestrzennych pomiędzy
zespołami zabytkowej zabudowy,

•

wypełnianie zabudową wolnych działek budowlanych w obszarach centrów wsi i małych
miast oraz historycznych siedlisk w zgodzie z kompozycją danego układu i gabarytami
tworzącej go zabudowy,

•

wyznaczanie w planach miejscowych nowych terenów pod zabudowę mieszkaniową
na zasadzie kontynuacji historycznych siedlisk,

•

wspieranie uzbrajania terenów ze środków publicznych jedynie dla obszarów o określonej
intensywności zagospodarowania,

•

przeciwdziałanie rozdrabnianiu historycznych podziałów własnościowych,

•

zachowywanie panoram oraz przedpoli widokowych.

3. Przestrzeganie zasad dotyczących dostosowania nowej zabudowy i infrastruktury do warunków
krajobrazowych i tradycji miejscowego budownictwa:
•

nawiązywanie w nowo projektowanej architekturze do lokalnych wzorów i materiałów
(regionalizm) i konsekwentnego egzekwowania prawa w tym zakresie;

•

opracowanie systemu projektowania oraz realizacji budownictwa współczesnego (katalogi
form regionalnych) dostosowanych do terenu i miejscowej tradycji budowlanej; projekty
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winny nawiązywać bryłą, układem funkcjonalnym, formą dachów i zastosowanym detalem
architektonicznym do lokalnych cech budownictwa;
•

wprowadzenie fachowego nadzoru i doradztwa (na etapie projektowania) przy nowo
wznoszonych kościołach, kaplicach i plebaniach, zwłaszcza na terenie małych miast i wsi,
których skala i charakter często w sposób wyjątkowo rażący jest niedostosowana do
miejscowego krajobrazu i tradycji kulturowej. Nie należy wznosić nowych kościołów
w bezpośrednim sąsiedztwie kościołów zabytkowych.

Priorytet II
Rewaloryzacja dziedzictwa kulturowego jako element rozwoju społeczno-gospodarczego
województwa
Priorytet II Rewaloryzacja dziedzictwa kulturowego jako element rozwoju społeczno-gospodarczego
województwa zawiera 7 kierunków działań oraz zadania odpowiadające celom nr 3 do 7 wymienionym
w Ustawie o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (art. 87, ust.2). Wskazane
do realizacji działania i zadania przyczynić się mają przede wszystkim do ochrony obiektów
o szczególnej wartości, zahamowania procesu degradacji zabytków i dążenia do poprawy ich stanu
zachowania, wspierania racjonalnego wykorzystania środków finansowych na ratowanie obiektów
szczególnie zagrożonych, tworzenia miejsc pracy związanych z opieką nad zabytkami.
Zadania w ramach kierunku 1: Ochrona obiektów zabytkowych o szczególnej wartości,
wpisanych oraz predysponowanych do wpisania na Listę światowego dziedzictwa kulturalnego
i naturalnego UNESCO oraz Listę pomników historii

1. Wspieranie działań na rzecz poszerzenia Listy światowego dziedzictwa kulturalnego i naturalnego
UNESCO o szczególnie wartościowe obiekty z terenu województwa podkarpackiego:
•

grupa cerkwi (w ramach wpisu transgranicznego, polsko-ukraińskiego),

•

Twierdza Przemyśl,

•

kopalnia ropy naftowej w Bóbrce.

2. Obejmowanie szczególną dbałością i finansowym wsparciem zespołów wpisanych na Listę
pomników historii (zespół kościelno-klasztorny w Leżajsku i zespół zamkowo-parkowy
w Łańcucie).
3. Rozszerzenie listy pomników historii o kolejne obiekty z terenu województwa: wytypowanie –
w oparciu o kryteria brane pod uwagę przy wyborze – obiektów i zespołów obiektów
predysponowanych

do

uznania

za

pomniki

historii.

Wspieranie

działań

właścicieli

i użytkowników tych obiektów zmierzających do składania wniosków o uznanie za pomnik historii
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oraz do ich konserwacji i należytego utrzymania. Zakłada się, że w przyszłości fakt uznania przez
Prezydenta Rzeczypospolitej zabytku za pomnik historii będzie miał coraz większe znaczenie, nie
tylko prestiżowe, lecz również finansowe. Ponieważ należy się spodziewać ograniczenia ogólnej
liczby obiektów uznanych w Polsce za pomniki historii, jak najszybsze przygotowanie
odpowiednich wniosków leży przede wszystkim w interesie władz samorządowych regionu.
4. Głównym celem jest wprowadzenie na listę jak największej liczby najcenniejszych
w skali kraju zabytków z terenu województwa podkarpackiego.
5. Obiekty i zespoły obiektów proponowane do uznania za pomniki historii – przykładowe propozycje:
•

obiekty, których wpisanie pomocne będzie przy procedurze wpisu na Listę światowego
dziedzictwa kulturalnego i naturalnego UNESCOx: grupa cerkwi (w ramach wpisu
transgranicznego, polsko-ukraińskiego, m.in. cerkwie w Chotyńcu, Radrużu, Smolniku,
Turzańsku), Twierdza Przemyśl, kopalnia ropy naftowej w Bóbrce.

•

inne obiekty: Baranów Sandomierski – zespół pałacowo-parkowy, Dukla – kościół parafialny,
Trzcinica - kościół drewniany, Iwonicz Zdrój – zespół zdrojowy, Jarosław – zespół staromiejski
i zespół oo. Dominikanów, Kalwaria Pacławska – zespół kościelno-klasztorny oo. Franciszkanów
z zespołem kaplic kalwaryjskich, Krasiczyn – zespół zamkowo-parkowy, Krosno – zespół
staromiejski, Posada Rybotycka – cerkiew, Przemyśl – zespół staromiejski, Stalowa Wola – układ
urbanistyczny z zabudową z okresu COP, Ulucz – cerkiew.

Powyższa lista ustala priorytety, lecz nie ma charakteru zamkniętego.

5. Skuteczna popularyzacja i promocja ww. obiektów zabytkowych i ich wykorzystanie jako miejsc
szczególnie atrakcyjnych turystycznie.

Zadania w ramach kierunku 2: Zahamowanie procesu degradacji zabytków i doprowadzenie
do poprawy stanu ich zachowania

1. Działania dotyczące opieki nad obiektami zabytkowymi, których właścicielem lub posiadaczem jest
województwo podkarpackie:
1. 1. Prowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich i remontowych przy obiektach
zabytkowych stanowiących własność wojewódzkich władz samorządowych zgodnie
z wytycznymi lub zaleceniami konserwatorskimi.
1.2. Wykonywanie prac konserwatorskich, restauratorskich i remontowych w pierwszej
kolejności przy obiektach znajdujących się w złym stanie lub wymagających prac
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konserwatorskich, a prezentujących znaczne wartości zabytkowe lub historyczne i walory
architektoniczne.
2. Wsparcie starań Starostwa Powiatowego w Lubaczowie w znalezieniu użytkowników dla
opuszczonych, pozostających w złym stanie murowanych i drewnianych cerkwi z możliwością ich
adaptacji do nowych funkcji (np. na cele kulturalne, wystawiennicze, edukacyjne). Problem dotyczy
dużej liczby cennych świątyń murowanych i drewnianych, które, będąc własnością Skarbu Państwa,
nie mogą liczyć na wsparcie finansowe np. z budżetu Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.
W skali województwa podkarpackiego jest to jeden z większych problemów w zakresie ochrony
zabytków, który dotyczy tak znacznej liczby obiektów o dużej wartości historycznej, artystycznej i
naukowej znajdujących się w złym i bardzo złym stanie zachowania, pozostających własnością
jednego podmiotu. Wymienić tu należy cerkwie w: Wielkich Oczach, Nowym Bruśnie, Cewkowie,
Żmijowiskach, Woli Wielkiej, Chotylubiu, Moszczanicy, Dachnowie, Płazowie, Narolu-Krupcu,
Cieszanowie.
3. Wspieranie działań mających na celu zachowanie nieużytkowanych, niszczejących synagog,
plebani oraz obiektów pozostających w formie trwałych ruin, posiadających cenne wartości
historyczne i architektoniczne.
4. Udzielanie pomocy finansowej z budżetu województwa podkarpackiego z przeznaczeniem
na dofinansowanie prac w zakresie ochrony, konserwacji i zabezpieczenia zabytków zgodnie
z uchwalonymi zasadami.

Z budżetu województwa podkarpackiego udzielane będą dotacje celowe na prace konserwatorskie,
restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, znajdującym się na
terenie województwa podkarpackiego, posiadającym istotne znaczenie historyczne, artystyczne lub
naukowe oraz znajdującym się w złym stanie technicznym.
O dotację może ubiegać się każdy podmiot będący właścicielem lub posiadaczem zabytku, jeżeli
posiadanie to oparte jest o tytuł prawny do zabytku, wynikający z użytkowania wieczystego,
ograniczonego prawa rzeczowego, trwałego zarządu albo stosunku zobowiązaniowego.

Szczegółowe kryteria oraz tryb weryfikacji i przyznawania pomocy finansowej, jak też jej realizacji
określa stosowny regulamin przyjmowany w postaci uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego.
Zadania w ramach kierunku 3: Program ochrony zabytkowych zespołów dworsko-parkowych
1. Dążenie do zachowania układów kompozycyjnych zespołów dworskich (rezydencja, zabudowa
gospodarcza, park).
2. Dążenie do rewaloryzacji założeń parkowych znajdujących się we władaniu gmin.

21

Id: 22F57889-8EBE-44B1-9499-52A364CA7965. Podpisany

Strona 21

3. Przeciwdziałanie

rozdrobnieniu

stanu

własnościowego

zespołów

dworsko-parkowych

i folwarcznych.
4. Zintensyfikowanie działań i współpracy różnych podmiotów w zakresie zabezpieczenia,
wykonywania

prac

remontowo-konserwatorskich

i

zagospodarowania

nieużytkowanych

(lub użytkowanych niewłaściwie) dworów.
5. Zwrócenie uwagi na występujący na dużą skalę problem nieużytkowanych (lub użytkowanych
niewłaściwie) popadających w ruinę podworskich zabudowań gospodarczych.
6. Podjęcie inicjatyw zmierzających do:
-

powstrzymania postępującego procesu degradacji dworskich parków i ogrodów,

-

przeciwdziałania przekształceniom zabytkowych założeń ogrodowych i parkowych na skutek
wprowadzania niewłaściwych programów użytkowych,

-

wypracowania merytorycznej współpracy w zakresie opieki nad zabytkowymi założeniami
zieleni instytucji zajmujących się ochroną środowiska, planowaniem przestrzennym i ochroną
zabytków.

Zadania w ramach kierunku 4: Program ochrony zabytków poprzemysłowych i zabytków
techniki

1. Konieczność kompleksowego rozpoznania zasobu zabytków poprzemysłowych w województwie
podkarpackim oraz dokonania wyboru obiektów szczególnie wartościowych, wytypowanie
i wykonanie prac studialnych wraz z propozycjami adaptacji do nowych funkcji najcenniejszych
obiektów poprzemysłowych (działania wspólnie z samorządami lokalnymi, stowarzyszeniami,
WKZ, ROBiDZ).
2. Zapewnienie właściwego wykorzystania zabytków poprzemysłowych: dążenie do zachowania
najcenniejszych jako świadectwa rozwoju techniki, najlepiej z zachowanymi elementami
infrastruktury technicznej, w innych przypadkach – adaptacja do nowych funkcji przy zachowaniu
charakterystycznej dla obiektu architektury.
3. Wspieranie inicjatyw zmierzających do rewitalizacji zabytkowych obiektów poprzemysłowych –
w dobie głębokich przekształceń własnościowych w sposób szczególny narażonych na zniszczenie
lub silne przekształcenia.
4. Wspieranie ochrony obiektów i zespołów obiektów poprzemysłowych ze szczególnym
uwzględnieniem zabytków przemysłu trwale wpisanych w tradycję województwa (m.in. przemysł
naftowy, obiekty przemysłowe związane z COP).
5. Wspieranie działań związanych z ochroną i rewaloryzacją wybranych cennych obiektów i zespołów
obiektów pozostających w złym stanie technicznym oraz ich promocja.
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6. Wspieranie działań zmierzających do objęcia ochroną (zabezpieczenie, remonty i konserwacja oraz
rewitalizacja) zabytkowych obiektów kolejowych (dworce kolejowe, budynki pomocnicze,
infrastruktura towarzysząca) jako historycznie uwarunkowanych form architektonicznych
charakterystycznych dla miast i miasteczek galicyjskich.
7. Wspieranie

rozwoju

i

promocji

Muzeum

Przemysłu

Naftowego

i

Gazowniczego

im. I. Łukasiewicza w Bóbrce – z najstarszą na świecie kopalnią ropy naftowej i unikatowymi
zabytkami techniki związanymi z przemysłem naftowym, jako jednej z głównych atrakcji
wyróżniających nasze województwo.
8. Współpraca z Polską Organizacją Turystyczną i Polskim Komitetem TICCIH w celu wypracowania
i realizacji działań zmierzających do wykorzystania dziedzictwa przemysłowego (w tym obiektów
stanowiących dzieła inżynierskie) oraz zasobu zachowanych zabytków techniki dla celów
edukacyjnych,

kulturotwórczych,

turystycznych

(wykreowanie

i

rozwój

nowych

ofert

turystycznych w ramach tzw. turystyki industrialnej).
9. Wspieranie lokalnych inicjatyw zmierzających do ukazania historycznej roli wybranych gałęzi
przemysłu i lub rzemiosła (np. Centrum im. Ignacego Łukasiewicza w Jaśle, przemysł lniarski
i dziedzictwo szkła w Krośnie, garncarstwo w Medyni Głogowskiej, zabawkarstwo w Leżajsku);
ochrona zabytkowej huty szkła w Krośnie.
10. Przygotowanie (wspólnie z samorządami lokalnymi, stowarzyszeniami, WKZ, ROBiDZ) oferty dla
potencjalnych inwestorów prezentującej zabytkowe obiekty przemysłowe nieużytkowane,
proponowane do rewitalizacji z możliwością wprowadzenia nowej funkcji.
11. Promocja zabytków postindustrialnych i potrzeby ich ochrony jako działanie konieczne
ze względu na powszechnie nadal niedocenianie ich wartości ze strony władz samorządowych
różnych szczebli, podmiotów gospodarczych i finansowych, społeczności lokalnych.
12. Wspieranie działań zmierzających do rozpoznania zasobu i popularyzacji zabytków techniki
województwa, organizowanych przez placówki badawcze, samorządy, społeczności lokalne
i organizacje pozarządowe (sesje naukowe, konferencje, dni otwarte itp.).
13. Wspieranie i promocja ochrony zabytkowych młynów jako najczęściej spotykanych obiektów
przemysłowych na terenie województwa (w miarę możliwości podtrzymywanie pierwotnej funkcji,
w przypadku braku takiej możliwości – adaptowanie do nowych potrzeb, najlepiej
z zachowaniem i udostępnieniem zabytkowej infrastruktury).

Zadania kierunku 5: Ochrona archeologicznego dziedzictwa kulturowego
1.

Zintegrowana ochrona stanowisk archeologicznych poprzez następujące działania:
•

zapewnienie ochrony prawnej, większej niż dotychczas liczbie stanowisk, poprzez
wnioskowanie o dokonywanie wpisów do rejestru zabytków. Należy w tym miejscu
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podkreślić, że w przypadku stanowisk archeologicznych nie chodzi tu o ochronę punktową,
lecz strefową (działania dla samorządów lokalnych i WKZ),
•

konsekwentne egzekwowanie zapisów dotyczących działalności inwestycyjnej na
obszarach

stanowisk

archeologicznych

objętych

ochroną,

jaka

określona

jest

w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, a także w studiach
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miast i gmin,
•

prowadzenie na bieżąco monitoringu stanowisk archeologicznych uwzględnionych
w gminnych ewidencjach zabytków (działania dla samorządów gminnych),

•

zapewnienie przez samorządy lokalne udziału archeologów-konserwatorów podczas
tworzenia wszelkich planów zagospodarowania przestrzennego, a w szczególności
w studiach uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin,

•

egzekwowanie nadzoru konserwatorskiego przy inwestycjach na terenach stanowisk
archeologicznych,

•

wspieranie ochrony in situ stanowisk archeologicznych, które posiadają największe walory
poznawcze,

poprzez

zachowanie

w

ich

obrębie

niezmienionych

warunków

środowiskowych. Chodzić tu może np. o grodziska zlokalizowane w lasach,
czy zgrupowania stanowisk, dla których można by było stworzyć parki kulturowe,
•

popularyzację projektów ochrony archeologicznego dziedzictwa kulturowego poprzez
ukierunkowane akcje, jak np. organizowanie festynów i pokazów archeologicznych,
a także przygotowywanie wystaw tematycznych, szlaków archeologicznych, ścieżek
edukacyjnych oraz większą niż dotychczas promocję w Internecie itp.

Prowadzenie badań oraz wykonywanie dokumentacji archeologicznego dziedzictwa kulturowego.
Dotyczy to m.in. następujących działań:
•

weryfikacja stanowisk archeologicznych na obszarze całego województwa podkarpackiego,
przez wykonywanie prospekcji terenowych (tzw. badań powierzchniowych), czego
skutkiem będzie

uzupełnienie

ewidencji stanowisk,

rozpoczętej

podczas

akcji

Archeologicznego Zdjęcia Polski,
•

badania wykopaliskowe na stanowiskach szczególnie zagrożonych, nie tylko poprzez
planowe inwestycje, ale również wskutek procesów naturalnych jak erozja czy intensywne
użytkowanie rolnicze (m.in. głęboka orka),

•

badania wykopaliskowe najcenniejszych pod względem naukowym (poznawczym)
stanowisk archeologicznych.
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Realizacja ww. zadań wymaga m.in.:
•

współpracy instytucji tzw. archeologicznych, w tym służb konserwatorskich, muzeów oraz
Instytutu Archeologii Uniwersytetu Rzeszowskiego w kierunku ochrony, rozwoju badań
oraz wspólnej popularyzacji archeologii,

•

zaangażowania społeczności i samorządów lokalnych w projekty ochrony archeologicznego
dziedzictwa kulturowego, co przejawiać się będzie m.in. konstruowaniem programów
ochrony, planowym badaniem stanowisk archeologicznych oraz szerszą edukacją
archeologiczną.

Zadania w ramach kierunku 6: Opieka nad zabytkami ruchomymi
1. Wsparcie procesów digitalizacji zbiorów muzealnych znajdujących się na terenie województwa
podkarpackiego przez podmioty prowadzące, jednostki samorządu terytorialnego i innych
partnerów.
2. Wspieranie działań mających na celu zapewnienie odpowiedniej bazy lokalowej instytucji
muzealnych województwa podkarpackiego.

Zadania w ramach kierunku 7: Podejmowanie działań umożliwiających tworzenie miejsc pracy
związanych z opieką nad zabytkami
1. Zwiększenie wysokości funduszy przeznaczonych na opiekę nad zabytkami (prace konserwatorskie,
edukacja i popularyzacja).
2. Zwiększenie roli zabytków w rozwoju turystyki i przedsiębiorczości, np. poprzez budowę
i promocję produktów turystycznych w oparciu o dziedzictwo kulturowe, przy wykorzystaniu
i realizacji działań w ramach obszarów priorytetowych wskazanych w uchwalonej przez samorząd
województwa Strategii rozwoju turystyki dla województwa podkarpackiego na lata 2007-2013.
3. Wspieranie rozwoju muzeów regionalnych, skansenów, izb pamięci.
4. Wspieranie rozwoju i promocja gospodarstw agroturystycznych w zabytkowych obiektach
oferujących wypoczynek i rozrywkę oparte na miejscowych tradycjach (regionalne potrawy,
zwyczaje, muzyka, rzemiosło).
5. Wspieranie działań zmierzających do tworzenia miejsc pracy związanych z zagospodarowaniem
i popularyzacją dziedzictwa kulturowego, szkolenie specjalistów reprezentujących ginące zawody
– np. w rzemiosłach związanych z tradycyjną sztuką budowlaną.
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Priorytet III
Badanie i dokumentacja dziedzictwa kulturowego oraz promocja i edukacja służąca budowaniu
tożsamości
Priorytet III Badanie i dokumentacja dziedzictwa kulturowego oraz promocja i edukacja służąca
budowaniu tożsamości zawiera 4 kierunki działań oraz zadania, które zgodne są z celami nr 4 do 7
określonymi w Ustawie o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (art. 87.. ust.2.). Uwzględnione
w tym priorytecie kierunki działań i zadania służyć mają przede wszystkim szeroko rozumianemu
wykorzystaniu zabytków dla potrzeb edukacyjnych i turystycznych oraz zachowaniu i kultywowaniu
tradycji wynikających z kultury ludowej.

Zadania 1. kierunku: Rozpoznanie i dokumentowanie zasobu zabytków oraz przetwarzanie
informacji o zabytkach

1. Tworzenie systemów gromadzenia, przetwarzania i udostępniania informacji o dziedzictwie
kulturowym woj. podkarpackiego. (Projekt będzie wspomagał działania na rzecz regionalnej
edukacji kulturalnej i badania naukowe w zakresie nauk humanistycznych oraz procesy decyzyjne
z zakresu polityki konserwatorskiej).
2. Wspieranie programów współpracy z Ukrainą i Słowacją w zakresie prowadzenia badań
naukowych, prac konserwatorskich, ewidencjonowania i dokumentowania obiektów zabytkowych,
organizowania wspólnych sesji i konferencji naukowych, wydawania publikacji popularyzujących
tereny przygraniczne po obu stronach granicy (m.in. w ramach odpowiednich, ukierunkowanych na
współpracę transgraniczną programów unijnych).
3. Wspieranie organizowania praktyk studenckich mających na celu dokumentowanie zasobu
dziedzictwa kulturowego województwa podkarpackiego.

Zadania kierunku 2.: Działania szkoleniowe oraz edukacja i promocja wiedzy o dziedzictwie
kulturowym regionu

1. Współpraca przy organizacji Europejskich Dni Dziedzictwa jako corocznej imprezy promującej
dziedzictwo kulturowe.
Zakłada się, że obowiązująca formuła Europejskich Dni Dziedzictwa jako imprezy popularnej,
o masowym charakterze, wymaga współdziałania z jednostkami samorządu terytorialnego, w tym
samorządem województwa podkarpackiego, w zakresie organizacji i promocji. Głównym celem
EDD jest pobudzenie do działania maksymalnej liczby jednostek samorządu terytorialnego,
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muzeów, stowarzyszeń i osób fizycznych, udział jak największej liczby uczestników mogących
odwiedzić jak największą liczbę zabytków i zaproponowanie bogatej, interesującej oferty.
2. Wspieranie działań edukacyjnych i promocyjnych oraz popularyzujących wiedzę o dziedzictwie
kulturowym województwa podkarpackiego, w szczególności: przygotowanie i organizacja
konferencji naukowych, opracowanie i wydruk publikacji, organizacja konkursów, wpieranie
projektów edukacyjnych poświęconych upowszechnianiu historii i dziedzictwa kulturowego,
popularyzacja dobrych realizacji konserwatorskich i budowlanych przy zabytkach, popularyzacja
dobrych praktyk projektowych przy zabytkach, a także zagospodarowanie obszarów oraz terenów
cennych kulturowo, przyrodniczo i krajobrazowo, wspieranie inicjatyw zmierzających do publicznej
prezentacji

obiektów

zabytkowych

znajdujących

się

w

zbiorach

prywatnych

lub

w zbiorach publicznych na co dzień niedostępnych (w formie wystaw czasowych, incydentalnych
pokazów, dni otwartych, itp.).
3. Wspieranie wydawnictw i publikacji, w tym multimedialnych, o zabytkach i krajobrazie kulturowym
regionu, zwłaszcza jako elementu oferty turystycznej.
4. Realizacja programu ogólnospołecznej edukacji kulturowej; właściwa edukacja dzieci i młodzieży
nastawiona na poznanie wartości tzw. małych ojczyzn i wskazanie potrzeby ochrony krajobrazu
kulturowego jako swoistego wyróżnika i świadectwa tożsamości regionalnej.
5. Wspieranie tworzenia oraz promocji markowych produktów turystycznych województwa opartych
na zasobach dziedzictwa kulturowego, ze szczególnym uwzględnieniem wielokulturowości
i wielowyznaniowości.
6. Stworzenie programu wspólnej promocji muzeów województwa podkarpackiego.
7. Podejmowanie działań w celu wykorzystania obiektów zabytkowych (zwłaszcza nieużytkowanych)
dla potrzeb rozwoju infrastruktury turystycznej oraz dla rozwoju alternatywnych źródeł dochodu na
obszarach wiejskich.
8. Współpraca

transgraniczna

województwa

podkarpackiego

i

odpowiednich

jednostek

administracyjnych Słowacji i Ukrainy w zakresie promocji i wykorzystywania dla celów
turystycznych, edukacyjnych itp. zasobów kulturowych – transgraniczne tematyczne szlaki
dziedzictwa, wystawy zbiorów muzealnych, pielgrzymki i imprezy religijne.

Zadania kierunku 3: Ochrona kultury ludowej, w tym wartości niematerialnych

Program ochrony dziedzictwa kulturowego ukształtowanego w kręgu oddziaływania tradycji wiejskiej
winien obejmować:
-

zachowane przejawów miejscowej kultury ludowej,

-

folkloryzm, będący wyrazem współczesnego, aktywnego stosunku do dziedzictwa
przeszłości.
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Głównym celem ochrony tradycji ludowej winno być dążenie do zachowania specyficznej postaci
kształtującego się tu regionu rzeszowskiego, przy jednoczesnym podtrzymywaniu charakteru kultur
lokalnych – dawnych subregionów Lasowiaków, Rzeszowiaków i Pogórzan oraz wsi Pogranicza
Nadsańskiego. Swoją specyfikę ma także lokalna kultura wsi w Bieszczadach oraz Beskidzie Niskim,
wyrastająca z różnych elementów przyniesionych przez ludność napływową. W szczególności chodzi o
kultywowanie tradycji związanych z następującymi grupami etnicznymi: Łemkami, Bojkami,
Dolinianami, Pogórzanami i Zamieszańcami.

1. Wspieranie organizowania imprez folklorystycznych, zwłaszcza tych, które mają związek z ochroną
najcenniejszych tradycji autentycznego śpiewu i muzykowania oraz popularyzacji tradycji
w społeczeństwie. Są to przede wszystkim:
•

przeglądy zespołów śpiewaczych, w trakcie których jest prezentowany folklor przekazywany
i wyuczony w sposób bezpośredni lub też tworzony ściśle w oparciu lokalną tradycję
folklorystyczną,

•

prezentacje

gry

na

określonym

zestawie

instrumentów

typowych

dla

regionu

w ramach przeglądów kapel oraz gry solowej na cymbałach – instrumencie kiedyś bardzo
popularnym, a współcześnie znanym głównie w południowo-wschodniej Polsce.
2. Działania na rzecz ochrony i wspierania tradycji wsi i jej krajobrazu kulturowego w kontekście
wykorzystania jako atrakcji turystycznej:
•

ludowy nurt tradycji kulturowej, zachowane zabytki budownictwa ludowego, kolekcje
etnograficzne w muzeach, jak i wciąż żywy folklor, np. straże grobowe związane
z obrzędowością okresu wielkanocnego, powinny stanowić składnik kompleksowej oferty
ze strony instytucji zajmujących się promocją i organizacją turystyki, wskazującej na wieś
i funkcjonujące tam coraz liczniej gospodarstwa agroturystyczne, jako miejsce aktywnego
wypoczynku, połączonego z poznawaniem jej przeszłości,

•

przygotowanie specjalistycznej oferty adresowanej do grup turystów krajowych
i zagranicznych zainteresowanych np. nauką dawnych umiejętności rękodzielniczych,
fotografowaniem lub filmowaniem dawnej zabudowy wiejskiej i małomiasteczkowej,
praktykowanych tu obrzędów, czy też pielgrzymek do licznych miejsc odpustowych,
promocja pamiątek regionalnych, np. drewnianych zabawek z Brzózy Stadnickiej,
wyrobów plecionkarskich z wielu wsi w okolicach Rudnika i Golcowej, ceramiki
z Medyni Głogowskiej i Zalesia,

•

wpieranie popularnych wydawnictw o kulturze ludowej jako atrakcji turystycznej.

3. Używanie i stosowanie (także w stosunku do nowo powstających zespołów zabudowy)
historycznych nazw miejscowych – przysiółków, historycznych nazw ulic itp.
28

Id: 22F57889-8EBE-44B1-9499-52A364CA7965. Podpisany

Strona 28

4. Wspieranie lokalnych inicjatyw zmierzających do udokumentowania, zachowania, kultywowania
wartości niematerialnych (pieśni, podania, legendy, tradycje związane z ważnymi wydarzeniami
rodzinnymi jak śluby czy pogrzeby, tradycje związane ze świętami, potrawy regionalne, nazwy
miejscowe).
5. Wsparcie działań dotyczących upamiętnienia ważnych wydarzeń historycznych, wybitnych postaci
związanych z regionem itp. poprzez działalność wydawniczą, organizowanie okazjonalnych
wystaw i ekspozycji itp.

Zadania w ramach kierunku 4: Tematyczne szlaki turystyczne

1. Działania zmierzające do tworzenia nowych tematycznych szlaków turystycznych: rowerowych,
pieszych, samochodowych i wodnych uzupełniających obecną strukturę. Bogactwo zasobów
kulturowych, w dużej mierze nieprzekształconych układów przestrzenno-krajobrazowych, stwarza
możliwości wzbogacenia dotychczasowej oferty. Szlaki turystyczne tworzone w oparciu o zasoby
kulturowe mogą łączyć się ze szlakami czy obszarami przyrodniczymi, takimi jak parki
krajobrazowe, parki narodowe, a także pokrywać się, łączyć lub przecinać ze szlakami o różnej
tematyce.
2. Wypracowanie metod zwiększenia zaangażowania sektora prywatnego w rewaloryzację obiektów
zabytkowych znajdujących się na szlakach turystycznych z możliwością ich adaptacji na cele
turystyczne, takie jak małe muzea, małe hotele, restauracje itp.
3. Aktywny udział w integralnych programach mających na celu kształtowanie regionalnej przestrzeni
z przestrzenią państw sąsiadujących z województwem podkarpackim; tworzenie wspólnych
tematycznych szlaków dziedzictwa i szlaków turystyczno-krajoznawczych ze Słowacją i Ukrainą.
4. Inicjowanie i wspieranie działań w kierunku ścisłej współpracy samorządów każdego szczebla,
a szczególnie gmin zainteresowanych tworzeniem tras łączących region. Wdrożenie długofalowych
programów interdyscyplinarnych uwzględniających aktywny udział lokalnego społeczeństwa, przy
wykorzystaniu środków finansowych z różnych źródeł.
5. Utrzymywanie i promowanie istniejących szlaków kulturowych poprzez wydawnictwa reklamowe,
przewodniki, płyty CD, reklamy na targach turystycznych krajowych i zagranicznych itp.:
•

Szlak Architektury Drewnianej,

•

Szlak Architektury ART DECO.

Określone w Programie zadania winny być także wdrażane przez samorządy powiatów, miast i gmin
na drodze realizowania ustawowych obowiązków, m.in. poprzez:
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•

planowanie w rocznych budżetach jednostek samorządu terytorialnego wszystkich szczebli
środków finansowych na ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami,

•

opracowywanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i ujęcia w nich
zagadnień dotyczących ochrony zabytków,

•

opracowywanie studiów historyczno-urbanistycznych, programów opieki nad zabytkami,
studiów krajobrazowych itp.,

•

stymulowanie działań właścicieli obiektów zabytkowych do ich utrzymywania w należytym
stanie,

•

inspirowanie działań niezależnych podmiotów (instytucje, stowarzyszenia, osoby prawne
i fizyczne) na rzecz zagospodarowania zabytków, ich promocji i popularyzacji.

•

Plan zagospodarowania przestrzennego województwa podkarpackiego z roku 2002

W odniesieniu do gminy Przeworsk Plan określił ją mianem „ośrodka o znaczeniu ponadlokalnym
w sieci osadniczej o szansach dla rozwoju funkcji produkcyjnych, usługowo-handlowych,
administracyjnych, w zakresie szkolnictwa wyższego i średniego wyspecjalizowanego oraz zdrowia”.
Wyodrębniono kilka funkcji województwa, w tym funkcja rekreacyjno-wypoczynkowa i turystyczna,
dla realizacji której istotne znaczenie ma ochrona i opieka nad zabytkami.
W kwestii ochrony zabytków i opieki nad zabytkami wyznaczono dla województwa kierunki polityki
przestrzennej, zagospodarowania przestrzennego, ochrony i racjonalnego wykorzystania zasobów
środowiska i dziedzictwa kulturowego. Wśród wyznaczonych stref działania określono również „strefy
ochrony i wykorzystania dziedzictwa kulturowego ”, w postaci:

1) staromiejskich zespołów urbanistycznych wraz z zabytkową zabudową, zespołów
zamkowych, pałacowo-parkowych i dworsko-parkowych, zespołów i obiektów sakralnych,
zespołów i obiektów świeckich,
2) proponowane formy ochrony to: wpisy do rejestrów zabytków, tworzenie stref ochrony
konserwatorskiej A, B, K, E, opracowywanie planów rewaloryzacji i planów rewitalizacji,
3) dla dużych obszarów, z charakterystycznymi i unikatowymi pozostałościami dawnej kultury,
zaproponowano opracowanie programów ochrony i wykorzystania dziedzictwa kulturowego
np. w zakresie unikatowej architektury drewnianej, studiów programowo- przestrzennych dla
obszarów o różnorodnych formach ochronnych, np. dotyczących sąsiedztwa parków
narodowych, zespołów dawnych fortyfikacji, tras kolejki wąskotorowej, itp., powołanie
parków kulturowych, rezerwatów kulturowych, pomników historii i innych form
przewidzianych w ustawie o ochronie dóbr kultury.
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•

Regionalny program operacyjny województwa podkarpackiego na lata 2007 -2013

Turystyka i kultura to 6. oś priorytetowa. W jej ramach zakłada się wzrost udziału turystyki
w gospodarce regionu oraz ochronę dziedzictwa kulturowego. Jednym ze środków pomocniczych dla
zwiększenia lub przywrócenia funkcji gospodarczych jest rewitalizacja obszarów zdegradowanych.
Działanie skoncentrowane ma być na:
•

rewitalizacji miast i terenów zurbanizowanych infrastruktury mieszkaniowej i lokalowej,
podstawowej infrastruktury technicznej, w tym infrastruktury wodno-ściekowej, gazowej,
elektrycznej,

•

poprawie funkcjonalności dróg oraz infrastruktury dla pieszych, prowadzeniu prac
renowacyjnych służących wzrostowi estetyki funkcjonalnej przestrzeni publicznej,

•

zagospodarowaniu pustych przestrzeni, rozwijaniu infrastruktury turystycznej i kulturalnej,
w tym adaptacji budynków zabytkowych i historycznych z przeznaczeniem na działalność
gospodarczą oraz publiczną,

•

zakładaniu lub poprawie systemów oświetlenia i monitoringu,

•

zagospodarowaniu terenów śródmiejskich, ciągów wzdłuż głównych tras komunikacyjnych,

•

tworzeniu parków i ogrodów oraz odnowie istniejących terenów zielonych,

•

zachowaniu, ochronie, rewitalizacji oraz zabezpieczeniu przed zagrożeniami obiektów
dziedzictwa przyrodniczego, w szczególności parków narodowych, parków krajobrazowych,
rezerwatów przyrody.

•

Strategia rozwoju województwa podkarpackiego na lata 2007-2020

W strategicznym dokumencie województwa na kolejne lata wyznaczono nadrzędny cel, którym jest
„zapewnienie województwu podkarpackiemu partnerskiej i konkurencyjnej pozycji w Polsce i Europie,
w oparciu o geograficzne położenie, potencjał demograficzny, tradycje przemysłowe, walory
środowiskowe, historyczne i kulturowe”. Autorzy dokumentu zwracają uwagę na wysokie walory
krajobrazowe województwa, określając je wręcz jako „park kultury, skansen in situ, wpisany
w krajobraz naturalny parków krajobrazowych, parków narodowych i rezerwatów przyrody”.
Dziedzictwo kulturowe, zarówno materialne, jak i niematerialne, zostało docenione jako najważniejsze
bogactwo regionu. Dla Przeworska w tym kontekście szczególne znaczenie mają powstałe niedawno
szlaki tematyczne: Szlak Architektury Drewnianej oraz Szlak Gniazd Rodowych Lubomirskich.
Wszystkie instytucje kulturalne regionu (muzea, biblioteki) zostały w dokumencie ocenione wysoko
pod względem merytorycznym, z jednoczesnym zwróceniem uwagi na ich słabą kondycję finansową.
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Podobnie niedoinwestowanym obszarem pozostaje „ochrona zabytków kultury materialnej
i dziedzictwa kultury, w tym prace konserwatorsko-renowacyjne”. Aby wzmocnić rozwój województwa
pod kątem kultury i gospodarki, postuluje się współpracę różnych jednostek. Problem ochrony
zabytków znalazł swe miejsce w ramach priorytetów: „Działania na rzecz podniesienia atrakcyjności
regionu dla rozwoju inwestycji”, w którym zwrócono uwagę na walory kulturowe oraz „Turystyka jako
czynnik rozwoju społeczno-gospodarczego województwa”, w jego ramach: modernizacja szlaków
turystycznych i rewaloryzacja obiektów zabytkowych oraz postulat partnerstwa publiczno-prywatnego
na rzecz turystyki. Także w zakresie ochrony środowiska zachowanie i ochrona zasobów
przyrodniczych oraz wartości krajobrazowych mają kapitalne znaczenie i pozytywny wpływ na rozwój
turystyki. Zadania wynikające ze Strategii w zakresie rewaloryzacji zasobów dziedzictwa kulturowego,
wartości krajobrazowych, przyrodniczych oraz rozwoju działalności kulturalnej, jako podstawa
tworzenia produktu turystycznego regionu:
•

ochrona i rewaloryzacja zabytkowych zespołów urbanistycznych województwa,

•

ochrona i rewaloryzacja obiektów o wysokiej wartości historycznej, w tym: architektury
drewnianej, obiektów sakralnych i świeckich, parków zabytkowych,

•

tworzenie szlaków kulturowych,

•

tworzenie planów ochrony i studiów historyczno - krajobrazowych oraz miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego jako ważnego elementu w rewaloryzacji i ochrony
krajobrazu,

•

dbałość o zachowanie miejscowej tradycji budownictwa.

W ramach jednego z sześciu punktów strategicznych wymienione zostały:
•

kultura, turystyka i ochrona przyrody,

•

rozwój kulturalny i ochrona walorów przyrodniczych i krajobrazowych jako warunek
podniesienia konkurencyjności produktu turystycznego.

Podejmowanie działań w zakresie ochrony i wykorzystania dziedzictwa kulturowego powinno odbywać
się poprzez:
-

inicjowanie i wspieranie wspólnych projektów badawczych, edukacyjnych i edytorskich
prezentujących i upowszechniających dziedzictwo kulturowe, w tym pogranicza polsko–
słowacko–ukraińskiego,

-

zagospodarowanie, popularyzację i promocję obiektów zabytkowych oraz ich wykorzystanie
jako miejsc szczególnie atrakcyjnych turystycznie,

-

realizację programu ochrony unikatowej drewnianej architektury sakralnej rzymskokatolickiej,
greckokatolickiej i prawosławnej jako obiektów będących dla regionu pogranicza polskosłowacko–ukraińskiego wyznacznikiem tożsamości kulturowej, specyficznym przykładem
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wielowiekowej

linii

rozwojowej

tradycyjnych

świątyń

drewnianych,

obiektów

dokumentujących lokalną tożsamość religijno–kulturową,
-

przygotowanie propozycji obiektów do wpisania na Listę światowego dziedzictwa kulturalnego
i naturalnego UNESCO, w tym najcenniejszych obiektów cerkiewnej architektury drewnianej
na pograniczu polsko–słowacko–ukraińskim oraz unikatowego zespołu fortecznego Twierdzy
Przemyśl; podjęcie działań służących ich ochronie,

-

przygotowanie programu ochrony zabytkowych cmentarzy, ze szczególnym uwzględnieniem
cmentarzy wojskowych z okresu I wojny światowej oraz kirkutów jako ważnych elementów
dziedzictwa kulturowego,

-

ochronę zabytkowego krajobrazu, głównie parków rezydencjonalnych w Polsce i na Ukrainie,

-

ochronę zabytków ruchomych (wspieranie rozwoju pracowni konserwatorskich w muzeach,
unowocześnianie metod gromadzenia, inwentaryzowania i opracowywania zbiorów, wspieranie
inwestycji remontowych w celu poprawy bezpieczeństwa zbiorów muzealnych),

-

wspieranie folkloru oraz zanikających zawodów,

-

publikowanie materiałów dokumentujących i popularyzujących dziedzictwo i krajobraz
kulturowy.

5. Uwarunkowania wewnętrzne ochrony dziedzictwa kulturowego
5.1. Relacje gminnego programu opieki nad zabytkami z dokumentami wykonanymi
na poziomie gminy (analiza dokumentów programowych gminy)

•

Strategia rozwoju miasta Przeworska na lata 2004 -2008

„Przeworsk powinien dążyć do utrzymania funkcji lokalnego ośrodka kultury. Duży nacisk powinien
być zatem skierowany na rozwój placówek kulturalnych, które mają być katalizatorem rozwoju
kulturalnego i wewnętrznej integracji mieszkańców. Należy wspierać finansowo działalność kół
zainteresowań istniejących przy placówkach kulturalnych. Ważnym zadaniem powinna być organizacja
cyklicznych imprez kulturalnych, przyczyniających się do promocji miasta. W celu wzmacniania
tożsamości kulturowej mieszkańców, w tym przede wszystkim wśród młodzieży, należy organizować
festyny, jarmarki kulturalne, konkursy oraz pogadanki o mieście i jego historii. (…) Niezmiernie
ważnym zagadnieniem jest podejmowanie działań, mających na celu zachowanie dorobku dziedzictwa
kulturowego, uwzględniających przede wszystkim renowację najcenniejszych zabytków kultury
materialnej na terenie miasta.”
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Priorytety określone w strategii dotyczą m. in. ochrony kultury, edukacji kulturalnej, współpracy
międzynarodowej oraz promocji miasta. Szczegółowe cele, częściowo już zrealizowane, rozkładają się
następująco:
1. W ramach celu pn. Budowa perspektyw dla młodzieży: wsparcie finansowe działań kół
zainteresowań, istniejących przy placówkach kulturalno-oświatowych.
2. W ramach celu pn. Poprawa stanu bazy kulturalnej, edukacyjnej i rekreacyjno-sportowej postuluje
się między innymi: ochronę i zachowanie dziedzictwa kulturowego – renowację zabytków,
współpracę z organizacjami pozarządowymi działającymi w dziedzinach kultury, edukacji
i sportu, rozbudowę zajazdu „Pastewnik” i poszerzenie bazy o nowe obiekty noclegowe oraz centrum
konferencyjne.
3. W ramach celu pn. Zaangażowanie młodzieży w budowanie społeczeństwa obywatelskiego:
wzmacnianie tożsamości kulturowej wśród młodzieży (organizowanie konkursów o mieście, jego
historii itp.).
4. W ramach celu pn. Działania promujące potencjał miasta: opracowanie systemu identyfikacji
i promocji miasta (logo, slogan, materiały promocyjne, strona internetowa, informator miejski),
opracowanie kalendarza cyklicznych imprez o charakterze masowym (kulturalnych, oświatowych
itp.), opracowanie lokalnego produktu turystycznego (np. historyczne ogródki działkowe, kolejka
wąskotorowa itp.).
•

Lokalny program rewitalizacji Przeworska na lata 2009-2013

Dokument o charakterze strategicznym diagnozuje sytuację miasta pod kątem problemów
w zachowaniu dziedzictwa oraz potencjalnych możliwości odnowienia poszczególnych rejonów miasta
pod kątem dziedzictwa, gospodarki, atrakcyjności dla mieszkańców.
„Głównym celem rewitalizacji jest stworzenie odnowy przestrzennej, społecznej, kulturowej,
mieszkaniowej, gospodarczej i ekologicznej. Działaniami prowadzącymi do tego celu mają być: szersza
promocja potencjału miasta poprzez zachowanie i odnowienie poszczególnych budynków, lepsze
wykorzystanie kolejki wąskotorowej do celów turystycznych, umowy partnerskie z miastami”.
W analizie SWOT wskazano na następujące wartości kulturalne Przeworska: walory turystycznokrajobrazowe, kolejka wąskotorowa, dobrze rozwinięta sieć placówek kulturalnych, zabytki
historyczne. Spośród słabych stron miasta wymienić należy odnoszące się do kultury: zły stan
techniczny niektórych obiektów zabytkowych, słabo rozwinięta baza hotelowo-gastronomiczna.
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Główne problemy w obszarze przestrzennym to:
•

brak środków na modernizację obiektów zabytkowych i historycznych,

•

niewykorzystane potencjalne obiekty turystyczne,

•

niszczejąca substancja zabytkowa,

•

zbyt mała liczba miejsc parkingowych w centrum i przy obiektach użyteczności publicznej,

•

niejednolita zabudowa o niskich walorach estetycznych.

Poza poziomem degradacji infrastruktury i budynków, przy wyznaczaniu terenów do rewitalizacji
zwraca się też uwagę na „dużą ilość obiektów lub przestrzeni o wartościach kulturowych
i historycznych lub objętych ochroną konserwatorską, obiektów lub przestrzeni stwarzających
możliwości inwestycyjne czy adaptacyjne”.
W LPR planowano środki na remonty, konserwację, renowację i rewitalizację wielu zabytków gminy
Przeworsk: budowli sakralnych, kompleksu budynków przy pałacu Lubomirskich wraz z parkiem,
murów obronnych, ratusza, rynku, budynku szkoły muzycznej oraz kilku zabytkowych kamienic,
a także budowę domu pielgrzyma przy dawnym kościele bożogrobców.
•

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Przeworska

Dokument o charakterze planistycznym, określający wizje i cele rozwoju przestrzennego miasta
Przeworska, został uchwalony przez Radę Miasta Przeworska uchwałą nr LV/354/2002 z dnia
17 października 2002 r. Za główne cele i kierunki polityki przestrzennej w Studium przyjęto: Obszary
zabudowane miasta Przeworska są przewidziane do utrzymania i stopniowej rehabilitacji, przekształceń
lub sanacji. Oznacza to, że nie przewiduje się likwidacji terenów przeznaczonych wcześniej pod
zabudowę. Należy jednak owe tereny poddać procesom przekształceń i rehabilitacji. Polegać to będzie
na:
•

porządkowaniu linii zabudowy,

•

porządkowaniu linii ogrodzeń i chodników,

•

wprowadzaniu elementów ładu przestrzennego takich jak ujednolicenie kolorystyki dachów
(z zaleceniem co do kąta pochylenia, kierunków układu kalenic, stosowanego materiału itp.)
dążenie do zachowania jednakowej średniej wysokości zabudowy mieszkaniowej i usługowej,
przemyślane lokowanie.

Studium wymienia wartości kulturowe, jako znaczący czynnik atrakcyjności miasta dla mieszkańców,
mieszkańców okolicznych gmin oraz turystów.
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Głównymi aspektami występujących problemów w obszarze przestrzennym są:
•

brak środków na kosztowną modernizację obiektów zabytkowych, sakralnych i historycznych,

•

szybki proces niszczenia zabytkowej tkanki urbanistycznej, sakralnej i pozostałej, degradacja
techniczna, estetyczna i społeczna obszarów zabudowy o charakterze historycznym,

•

niewykorzystane potencjalne obiekty turystyczne,

•

zaniedbana i niszczejąca substancja zabytkowa, zbyt mała liczba miejsc parkingowych
w centrum i przy obiektach użyteczności publicznej,

•

niejednolita zabudowa o niskich walorach estetycznych,

•

niewystarczające zaplecze budownictwa komunalnego i socjalnego.

W ramach Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Przeworska
wykazano strefy ochronne, w tym:
Strefa A
Strefa pełnej ochrony konserwatorskiej i historycznej struktury przestrzennej. Działalność
konserwatorska w obrębie tej strefy powinna zmierzać do przeprowadzenia rewaloryzacji zachowanych
elementów, uczytelnienia i rekonstrukcji elementów zniekształconych, prawidłowego uzupełnienia
struktury i usunięcia elementów dysharmonizujących.
Strefa B

Dotyczy ochrony zachowania elementów ukształtowania przestrzennego. W zakres tej strefy wchodzi
zabudowa mieszkalna i zagrodowa wykazana w spisie zabytków zarejestrowanych przez
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków dla miasta Przeworska.

Strefa K
Strefa ochrony konserwatorskiej krajobrazu integralnie związanego z zespołem lub obiektem
zabytkowym. Działalność konserwatorska w obrębie strefy polega na zachowaniu krajobrazu
naturalnego, oczyszczenia z elementów zniszczonych, wprowadzeniu funkcji rekreacyjnych
i reprezentacyjnych.
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Strefa E
Ochrona ekspozycji dotyczy określonych miejsc widokowych na obiekty zabytkowe lub tereny
krajobrazowe. Na tych terenach obowiązuje zakaz wznoszenia obiektów kubaturowych, względnie
ograniczenie gabarytów zabudowy. Strefa ta dotyczy terenów wokół stref A i K.

Rozmieszczenie poszczególnych stref przedstawia mapa Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego miasta Przeworska poniżej.
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Wycinek ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta
Przeworska - kierunki rozwoju i polityka przestrzenna.
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•

Program ochrony środowiska dla miasta Przeworska na lata 2010-2013 wraz
z aktualizacjami.

W programie zwraca się uwagę na wysoką jakość środowiska naturalnego całego województwa
podkarpackiego. Czyste powietrze, wody, ogromna rozmaitość fauny i flory na terenach pozamiejskich
stanowią bogactwo regionu, które musi podlegać ochronie. W świetle priorytetów aktualnej polityki
ekologicznej państwa, planowane działania w obszarze ochrony środowiska w Polsce wpisują się
w priorytety w skali Unii Europejskiej i cele VI wspólnotowego programu działań w zakresie
środowiska naturalnego. Zgodnie z ostatnim przeglądem wspólnotowej polityki ochrony środowiska do
najważniejszych wyzwań należy zaliczyć: działania na rzecz zapewnienia realizacji zasady
zrównoważonego rozwoju, przystosowanie do zmian klimatu, ochrona różnorodności biologicznej.

5.2. Charakterystyka zasobów i analiza stanu dziedzictwa krajobrazu kulturowego Przeworska
5.2.1. Zarys historii obszaru gminy

Charakterystyka ogólna
Miasto Przeworsk jest stolicą powiatu przeworskiego o powierzchni 22 km2 (2215 ha) i stanowi ośrodek
rozwoju o znaczeniu ponadlokalnym. Na jego terenie znajdują się instytucje zaspokajające potrzeby
znacznej

części

mieszkańców

powiatu

przeworskiego

w

zakresie

szkolnictwa

średniego

(od 2012 r. częściowo również wyższego), opieki zdrowotnej, opieki społecznej oraz potrzeb
kulturalnych. Ze względu na pełnione funkcje miasto jest także miejscem pracy znacznej liczby
mieszkańców zarówno okolicznych gmin, powiatu i województwa.

Przeworsk położony jest w dorzeczu rzeki Mleczki, prawobrzeżnego dopływu Wisłoka. Najstarsza jego
część ulokowana jest na lessowym wzgórzu wznoszącym się 206 m n.p.m., opadającym stromo od
południa w kierunku Mleczki. Geograficznie jest to teren Kotliny Sandomierskiej, Przeworsk leży
w dwóch mezoregionach: Podgórze Rzeszowskie obejmuje południową część miasta, natomiast
Pradolina - północną. Występują tu typy rzeźb terenu wysoczyzny i równiny lessowe.
Przeworsk usytuowany jest na przecięciu ważnych szlaków komunikacyjnych drogowych
i kolejowych krajowych i międzynarodowych. Przez miasto przebiega międzynarodowa droga E-40
(DK 4) relacji Niemcy (Drezno) -granica państwa Wrocław - Kraków - Rzeszów /Przeworsk/ - granica
państwa - Ukraina (Lwów, Kijów) oraz droga wojewódzka nr 835 Lublin – Przeworsk - Grabownica
Starzeńska, a w niedalekiej przyszłości powstanie autostrada A-4, która będzie zlokalizowana
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po północnej stronie miasta. Przez miasto prowadzi połączenie kolejowe: Szczecin - WrocławKatowice – Kraków - Przemyśl - Kijów oraz Przeworsk - Rozwadów - Lublin.
Położenie miasta stwarza bardzo korzystne warunki do rozwoju różnorakich gałęzi przemysłu (przemysł
meblarski, spożywczy, odzieżowy, chemiczny, gumowy, szklany, maszynowy i budowniczy). Miasto
pełni też funkcję ośrodka produkcyjno - usługowo - handlowego dla okolicznych miejscowości.
Od 2004 do 2012 roku Przeworsk wchodził w skład Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej
jako Obszar Inwestycyjny Przeworsk.
Przeworsk ma podpisane umowy partnerskie z następującymi miastami: Moravsky Krumlov (Czechy),
Beregowo (Ukraina), Melnik (Czechy).

Historia
Najstarsze ślady osadnictwa na terenie Przeworska sięgają czasów znacznie wcześniejszych niż
X wiek, bo młodszej epoki kamiennej, lat nawet 4,5 tys. p.n.e. Licznie znajdowane przedmioty kultury
materialnej, również z późniejszych okresów świadczą, iż teren ten był zamieszkiwany nieprzerwanie
do dziś. Jeden z takich okresów, datowany od I wieku p.n.e. do V wieku n.e., w związku
z ujawnieniem na początku XX wieku stanowisk tej kultury w okolicach Przeworska został nazwany
okresem kultury przeworskiej, charakteryzującym się wysokim poziomem rzemiosła, głównie
hutnictwa, kowalstwa i garncarstwa oraz dalekosiężnym handlem.

Początki miasta datowane są na przełom X i XI wieku, a ówczesny gród istniał w zachodniej części
miejskiego wzgórza (później wzniesiono tu klasztor i kościół bożogrobców). Wzgórze od strony
południowej opada ku rzece Mleczce, dziś przepływającej w znacznej odległości od miasta na skutek
melioracji przeprowadzonej w 1910 roku. Mleczkę charakteryzowało bardzo kręte koryto, co było
przyczyną częstych wylewów powodujących szkody w rolnictwie. Zmieniono jej regulację przez
wyprostowanie biegu i rozszerzenie przekroju koryta. Najbardziej zagrożone były strony wschodnia
i zachodnia (stanowiły łatwy cel do zdobycia), stąd też wzięło się położenie średniowiecznych
kościołów. W części zachodniej Przeworska wybudowano kościół farny św. Ducha, a we wschodniej
klasztor Bernardynów. Strona północna zabezpieczona została solidnymi murami obronnymi oraz
głęboką, miejską fosą wypełnioną wodą. Na tzw. Mokrej Stronie, tylko niektóre odcinki zostały
wzmocnione ceglanymi murami, poza tym usypano wały ziemne.
Ulice Przeworska przebiegają z zachodu na wschód, na co wpłynęły zarówno względy obronne,
jak i przebieg ważnych dróg handlowych. Przez Przeworsk przebiegał szlak handlowy wiodący
z Lwowa przez Przemyśl do Krakowa oraz z Sandomierza na Węgry.

40

Id: 22F57889-8EBE-44B1-9499-52A364CA7965. Podpisany

Strona 40

Najstarsza historyczna wzmianka o Przeworsku pochodzi z 1280 roku i jest związana z wyprawą Leszka
Czarnego na księstwo halickie, który po zwycięstwie nad wojskami księcia ruskiego Lwa pod
Koprzywnicą, zdobył i spalił m.in. kniazie Przeworska. Nazwa miasta pierwotnie brzmiała Pereworesk.
Później występują nazwy m.in. Preworsko, Przyworsko, a od połowy XV wieku najczęściej Przeworsko.
Nazwa ta świadczy o bardzo starym, słowiańskim pochodzeniu osady. We wczesnym średniowieczu
przebiegał tędy szlak komunikacyjny łączący ważne ośrodki handlowe wschodu i zachodu. Do połowy
XIV wieku Przeworsk pozostawał osadą ruską. Zajęcie Rusi Czerwonej przez Kazimierza Wielkiego
umocniło rolę Przeworska jako dynamicznie rozwijającej się osady. Po roku 1340 włączony został do
Polski przez Kazimierza Wielkiego. W 1387 roku król Władysław Jagiełło nadał wojewodzie
sandomierskiemu, Janowi z Tarnowa herbu Leliwa Jarosław oraz okoliczne miasta w tym, m.in.
Przeworsko. Dzięki staraniom swojego właściciela, 25 II 1393 roku Władysław Jagiełło nadał
Przeworskowi prawa miejskie, a rok później poszerzył je, nadając mieszkańcom możliwości handlowe
i rzemieślnicze oraz miejską organizację sądową.
Jako miasto dysponujące odpowiednimi przywilejami, Przeworsk mógł się dynamicznie rozwijać.
W XV wieku stał się ważnym ośrodkiem życia gospodarczego, głównie rzemiosła, przede wszystkim
tkackiego, które do XVIII wieku dominowało w Przeworsku (w końcu XVIII wieku działało tu kilkuset
tkaczy) oraz wymiany handlowej. Wyroby tkackie: bogato zdobione obrusy, drelichy, płótna
i inne tego typu eksportowano na całą Polskę oraz rynki zachodnio-europejskie. Na doroczne jarmarki
organizowane w mieście przybywali kupcy z różnych stron Polski oraz z Węgier i Rusi. W XVI wieku
pomimo wielu napadów Tatarów i pożaru w 1545 roku Przeworsk przeżywał gospodarczy rozkwit.
Swoim rozwojem wyprzedzał Jarosław i Rzeszów, ustępując tylko Przemyślowi. Złoty wiek miasta
skończył się w XVII wieku, wtedy to przez ziemie te przetoczyły się liczne zawieruchy wojenne.
W tych trudnych dla miasta czasach właścicielem Przeworska został ród Lubomirskich. Miasto należało
do rodu Tarnowskich, potem Ostrogskich. W ręce rodu Lubomirskich trafiło po zawarciu,
w 1613 roku, przez Zofię ks. Ostrogską małżeństwa ze Stanisławem hr. Lubomirskim (1583-1649).
Przeworsk odziedziczył marszałek wielki koronny Stanisław Jerzy Sebastian (1616-1667), a następnie
przekazał swemu synowi Aleksandrowi Michałowi (zm.1675), który zapoczątkował linię przeworską.
Istniejące w Przeworsku cechy zaczęły przeżywać ponowny rozkwit od połowy XVIII wieku, lecz
I rozbiór Polski zahamował ich rozwój. Wysokie podatki i napływ towarów z rynku austriackiego,
spowodowały powolny upadek rzemiosła w Przeworsku.
Na mocy ustawy z 1862 roku Przeworsk przestał być miastem prywatnym, a na jego pieczęci pojawił
się napis ,,Magistrat Królewskiego Wolnego Miasta Przeworska”. Po rozbiorach miasto stanowiło część
monarchii austriackiej i na skutek zerwania dotychczasowych więzi handlowych oraz rewolucji
przemysłowej jego sytuacja gospodarcza znacznie się pogorszyła.
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Rangę Miasta podniosło powołanie Starostwa w 1899 roku. Powstały też nowe linie kolejowe do
Rozwadowa w 1902 roku i linia wąskotorowa do Dynowa w 1904 roku.

Ponowne ożywienie gospodarcze miasta nastąpiło w drugiej połowie XIX w. Bezpośrednią jego
przyczyną było oddanie w 1859 roku do użytku linii kolejowej do Krakowa, przedłużonej dwa lata
później w kierunku Lwowa. W 1895 roku, za sprawą ordynata przeworskiego ks. Andrzeja
Lubomirskiego, Galicyjskie Towarzystwo Przemysłu Cukrowniczego wybudowało w mieście jedyną
w Galicji zachodniej cukrownię. Okres rozwoju Przeworska zakończył się wraz z wybuchem I wojny
światowej. Zamarł handel, wielu młodych mężczyzn siłą wcielono do wojska, rekwirowano majątek,
a wycofujące się oddziały rosyjskie spaliły cukrownię, stację kolejową i mosty. Po zakończeniu działań
wojennych zaczęto odbudowywać miasto ze zniszczeń. Przystąpiono do odbudowy cukrowni, powstały
także: w 1926 r. elektrownia, w 1931 r. szkoła żeńska i gimnazjum, a w 1937 r. sąd grodzki. Kolejny
okres rozkwitu Przeworska przerwała II wojna światowa. Od pierwszych jej dni miasto było atakowane,
ponownie uległy zniszczeniu stacja kolejowa i cukrownia. Eksterminacja Żydów spowodowała
zmniejszenie się liczby mieszkańców o ponad połowę. Okupacja niemiecka trwała w Przeworsku do 27
VII 1944.

Po zakończeniu wojny koniecznym było ponowne przystąpienie do usuwania zniszczeń i odbudowy
Przeworska. W okresie tym miasto bardzo rozwinęło się, rozbudowało, powstały liczne nowe zakłady
przemysłowe, obiekty użyteczności publicznej, szkoły i infrastruktura techniczna. Do reformy
administracyjnej w 1975 Przeworsk pozostawał siedzibą rolniczo-przemysłowego powiatu. Funkcję tę
miasto odzyskało l styczna 1999 roku i pełni po dzień dzisiejszy.

5.2.2. Krajobraz kulturowy

Geografia i środowisko przyrodnicze (według Programu ochrony środowiska dla miasta Przeworska
na lata 2010-2013)
Przeworsk usytuowany jest na pograniczu Pogórza Dynowskiego od południa i Kotliny Sandomierskiej
w północnej stronie miasta. Jego najstarsza część została ulokowana na lessowym wzgórzu wznoszącym
się 206 m n.p.m., opadającym stromo od południa ku rzece Mleczce. Ziemia przeworska, stanowiąca
część ziemi przemyskiej, leży w dorzeczu Wisły. Swoim zasięgiem obejmuje doliny dopływów Mleczki
(potok Nowosiółka, ciąg wodny „Mnich”), jak i dolinę samej Mleczki wpadającej do bocznego dopływu
Sanu - Wisłoka.
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Typ krajobrazu na obszarze miasta jest zmienny, w głównej mierze zależny od rzeźby terenu
i zagospodarowania. Północna część miasta to obszary nizinne, nieznacznie pofałdowane. Południe
miasta i jego środkowa część to teren pagórkowaty, o rzeźbie charakterystycznej dla przedgórza.
Dominują łagodne formy morfologiczne. Charakterystyczne elementy poszczególnych typów
krajobrazu są mało widoczne z uwagi na zagospodarowanie terenu zwartą zabudową miejską.

Miasto posiada dogodne warunki do rozwoju produkcji rolnej, co wynika między innymi z bardzo
dobrej jakości gleb. Na terenie miasta zlokalizowane są dwa obszary górnicze gazu: „Przeworsk”,
w północno-zachodniej części miasta i „Mirocin”, w części południowo-wschodniej. Występują
ponadto kruszywa naturalne jak piaski, pospółki i żwiry wodnolodowcowe zalegające pod lessami.
Na terenie Przeworska znajduje się 30 pomników przyrody objętych ochroną uchwały Rady Miasta
Przeworska z roku 1994:
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Lp.

1.

Określenie położenia
przedmiotu poddanego
pod ochronę
dz. nr 1923/2ul. Kasztanowa 1,
wt. Gmina Miejska Przeworsk

Gatunek nazwa
polska/łacińska
13 kasztanowców
pospolitych
Aesculus hippocastanum
brzoza brodawkowata
Betula pendula
olcha czarna
Alnus glutinosa
olcha czarna
Alnus glutinosa

Opis przedmiotu poddanego pod
ochronę (obwód mierzony
na wysokości 130 cm)
aleja kasztanowców o obwodach w pniu
od 2,1 m do 3,4 m; aleja długości 86 m i
szerokości 6,5 m
obw. pnia 240 cm

2.

dz. nr 1921 ul. Kasztanowa

3.

dz. nr 1921 ul. Kasztanowa

4.

dz. nr 1921 ul. Kasztanowa

5.

dz. nr 1921 ul. Kasztanowa

6.

dz. nr 264/5 przy drodze z
cmentarza do Urzędu Miasta

7.

dz. nr 264/6 plac przy budynku
MOK
Park miejski, dz. nr 244/6
użytkowane przez Muzeum
w Przeworsku

buk pospolity
Fagus sylvatica
aleja grabowa
Carpinus betulus

9.

Park miejski, dz. nr 244/6

lipa drobnolistna
Tilia cordata

obw. 3,2 m; na wys. ok. 5 m dwie odnogi

10.

Park miejski, dz. nr 244/6

11.

Park miejski, dz. nr 244/6

12.

Park miejski, dz. nr 244/6

lipa szerokolistna
Tilia platyphyllos
lipa szerokolistna
Tilia platyphyllos
lipa szerokolistna
Tilia platyphyllos

13.

Park miejski, dz. nr 244/6

lipa szerokolistna
Tilia platyphyllos

obw. pnia 5,4 m; na wys. ok. 4 m dwie
odnogi, częściowo spróchniały pień
obw. pnia 5,7 m, na wys. 4 m dwie
odnogi
obw. pnia - 6,0 m; na wys. ok. 2 m 4
odnogi, 1 odnoga na wys. 8 m,
rozgałęzienie na 3 odnogi, pień
obw. pnia 3,5 m; na wys. ok. 3 m - trzy
odnogi, zdrowa

14.

Park miejski, dz. nr 244/6

15.

Park miejski, dz. nr 244/6

16.

Park miejski, dz. nr 244/6

lipa szerokolistna
Tilia platyphyllos
lipa szerokolistna
Tilia platyphyllos
lipa szerokolistna
Tilia platyphyllos

obw. pnia 5,0 m; na wys. 6 m dwie
odnogi, częściowo spróchniały pień
obw. pnia 4,0 m; na wys. ok. 2 m dwie
odnogi
obw. pnia 4,4 m; na wys. ok. 8 m trzy
odnogi

17.

Park miejski, dz. nr 244/6

obw. pnia 3,5 m; jednopienny zdrowy

18.

Park miejski, dz. nr 244/6

19.

Park miejski, dz. nr 244/6

20.

Park miejski, dz. nr 244/6

21.

Park miejski, dz. nr 244/6

22.

Park miejski, dz. nr 244/6

23.

Park miejski, dz. nr 244/6

jesion wyniosły
Fraxinus acerifolia
jesion wyniosły
Fraxinus excelsior
platan klonolistny
Platanus acerifolia
platan klonolistny
Platanus acerifolia
platan klonolistny
Platanus acerifolia
klon srebrzysty
Acer saccharinum
klon srebrzysty
Acer saccharinum

8.

olcha czarna
Alnus glutinosa
buk pospolity
Fagus sylvatica

bw. pnia 2,3 m
obw. 2,1 m
obw. pnia 2,1 m
obw. pnia 3,0 m; jednopienny, zdrowy z
wyjątkiem dziupli w pniu, częściowo
spróchniały
obw. pnia 3,2m; jednopienny zdrowy
80 sztuk grabu, dł. 122 m, szer. 4 m;
obw. pni od 0,3-1,6 m

obw. pnia 3,4 m; jednopienny zdrowy
obw. pnia 3,5 m, na wys. ok. 6 m - dwie
odnogi
obw. pnia 2,7 m; od strony północnej od
podstawy 4 m ubytek kominowy
posiada 9 odnóg o obwodach od 0,3 m
do 1,2 m
obw. pnia 3,6 m, na wys. ok. 4 m -cztery
odnogi, zdrowy
obw. pnia 3,0 m, na wys. ok. 4 m- cztery
odnogi, zdrowy
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24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

buk pospolity
Fagus sylvatica
Park miejski, dz. nr 244/6
dąb szypułkowy
Quercus robur
Park miejski, dz. nr 244/6
dąb szypułkowy
Quercus robur
Park miejski, dz. nr 244/6
dąb szypułkowy
Quercus robur
dąb szypułkowy
Park miejski.dz.nr 244/6
Quercus robur
dz. nr 244/12, przy bramie
kasztanowiec pospolity
wejściowej do parku miejskiego Aesculus hippocastanum
dz. nr 1967, przy
lipa drobnolistna
ul. Niepodległości
Tilia platyphyllos
Park miejski, dz. nr 244/6

obw. pnia 3,0 m; jednopienny zdrowy
obw. pnia 4,2 m, na wys. ok. 6 m kilka
odgałęzień; korona okaz, zdrowy
obw. pnia 3,0 m; zdrowy
obw. pnia 3,4 m; jednopienny, zdrowy
obw. pnia 4,0 m, na wys. ok. 6 m; kilka
odgałęzień
obw. pnia 3,2 m; zdrowy
obw. pnia 3,4 m; zdrowa

(Źródło: Program ochrony środowiska dla miasta Przeworska)

Większość pomników przyrody znajduje się na terenie otaczającym pałac Lubomirskich w parku. Teren
parku objęty jest ochroną konserwatorską. Park dzieli się na park dolny południowy oraz górny
północny. Na jego terenie znajdują się: aleja grabowa (76 szt. grabów), 7 szt. lip szerokolistnych,
2 jesiony wyniosłe, 3 platany klonolistne, 1 szt. lipy drobnolistnej, 1 szt. buku pospolitego i 4 dęby
szypułkowe. W układzie kompozycji roślinnej zachowało się też sporo okazów egzotycznych,
tj. cyprysik, kłęk kanadyjski czy korkowiec amurski. Chroniona jest również aleja kasztanowa przy
ul. Kasztanowej.

Lasy zajmują jedynie 0,4 % powierzchni gminy miejskiej Przeworsk. Zieleń miejska obejmuje rozmaite
formy, m.in.: zieleńce, zieleń przy obiektach użyteczności publicznej, ogrody działkowe itp. Cenne z
przyrodniczego i krajobrazowego punktu widzenia są tereny pokryte roślinnością niską
i wysoką, wykształconą w sposób możliwie najbliższy charakterowi roślinności naturalnej terenu,
nieukształtowaną przez człowieka w sposób zamierzony.

Gleby na terenie miasta są zróżnicowane, co wynika głównie z różnorodności podłoża geologicznego,
różnorodności geomorfologicznej związanej z nachyleniami i wysokością powierzchni terenu,
pośrednio także z bogactwa szaty roślinnej, a wreszcie zmienności czynników antropogenicznych.
Wzdłuż koryta Mleczki znajdują się bardzo korzystne dla rolnictwa mady, które powstały w efekcie
nagromadzenia się osadów rzecznych, naniesionych przez wody. Na wyższych partiach doliny Mleczki
wykorzystuje się je pod uprawy orne, na niższych, bardziej podmokłych, pod łąki i pastwiska. Z kolei
w okolicach linii kolejowej Łańcut - Przeworsk - Jarosław ciągnie się pas urodzajnych lessów,
odpowiednich pod wszystkie uprawy, a szczególnie pod pszenicę i buraki cukrowe.
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Północna część miasta znajduje się w strefie ochronnej Głównego Zbiornika Wód Podziemnych
nr 425 Dębica - Rzeszów - Stalowa Wola. Są to obrzeża tegoż zbiornika. Istnienie stref ochronnych
GZWP wiąże się pewnymi ograniczeniami w tych strefach dotyczącymi korzystania z wód
powierzchniowych i podziemnych, użytkowaniem gruntów, lokalizacją niektórych inwestycji.

Teren miasta Przeworska nie jest objęty obszarowymi obiektami ochrony przyrody. Najbliższe: Natura
2000 „Nad Husowem”, 800 „Starodub” w Pełkiniach oraz Lasy Sieniawskie i Sieniawski Obszar
Chronionego Krajobrazu położone są w odległości od kilku do kilkunastu kilometrów
od miasta.

Miasto

ze

względu

na

znaczną

powierzchnię

obszarów

zabudowanych

(mieszkalnych

i przemysłowych) ubogie jest w występujące na jego terenie gatunki zwierząt. Niezabudowana cześć
obszaru Przeworska odznacza się dominacją nieleśnych zbiorowisk antropogenicznych (pola uprawne,
ogrody, sady, łąki, zieleń miejska i parki). Lasy i obszary leśne łącznie z gruntami zadrzewionymi
i zakrzewionymi występują w niewielkim stopniu.

Przestrzeń miejska (według Lokalnego Programu Rewitalizacji)
W strukturze przestrzeni miasta Przeworska wyróżnić można kilka stref związanych z dawnym
i obecnym użytkowaniem terenów miejskich, tworzących jego strukturę funkcjonalno-przestrzenną:
1) strefa I - bardzo duży obszar rolniczy skupiający się w południowej, południowo-wschodniej
i wschodniej części miasta. Występuje on także w północnej części powyżej linii kolejowej
Kraków-Przemyśl oraz w północno-zachodniej części miasta. Strefa ta położona jest na
obszarze dawnych wsi Mokra Strona i Budy Przeworskie, włączonych do miasta
w dwudziestoleciu międzywojennym oraz Gorliczyny, włączonej w 1976 r. Są to głównie
obszary niezabudowane, intensywnej gospodarki rolnej na bardzo dobrych glebach. Oprócz
przecinających teren drogi nr E4 i drogi wojewódzkiej nr 835, są także liczne drogi powiatowe,
a także miejskie, z których część stanowią drogi gruntowe jako drogi dojazdowe do pól.
2) strefa II - obszary intensywnej zabudowy mieszkaniowej skupionej w czterech częściach miasta.
Pierwsza z nich skupia się w zachodniej części miasta na os. Sobieskiego, Poniatowskiego,
Sikorskiego, Sienkiewicza i Szpitalnej. Jest to obszar dużych osiedli mieszkaniowych
wielorodzinnych i jednorodzinnych ograniczony od zachodu granicą miasta Przeworska i od
wschodu drogą powiatową ul. Studziańska - Szpitalna.
3) strefa III - strefa terenów zielonych i tereny urządzeń rekreacyjnych w postaci zespołu
pałacowo-parkowego, zajazdu skansenu „Pastewnik” oraz boisk sportowych i basenów,
występuje w bezpośrednim sąsiedztwie strefy poprzedniej.
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4)

strefa IV - teren zabudowy jednorodzinnej, na północ od linii Kraków-Przemyśl i na wschód
od linii Przeworsk - Rozwadów. To głównie teren rozwijającego się budownictwa
jednorodzinnego i niewielkich funkcji handlowo-usługowych. Czwarta strefa to także obszary
przemysłowe i składowe skupione w środkowej i północnej części miasta. Jest to strefa
kompleksu dawnej Cukrowni Przeworsk, tzw. podzamcza i dawnej WSK, zlokalizowana
w sąsiedztwie linii kolejowej Kraków – Przemyśl.

O ile dwie pierwsze strefy dysponują dogodną komunikacją, o tyle trzecia strefa, która w ostatnich latach
wykazuje ogromną dynamikę rozwoju, posiada bardzo niekorzystny system dróg dojazdowych.
Charakterystyczne we wszystkich obszarach przemysłowych w Przeworsku jest to, że skupiają się one
w starych obszarach centralnej części miasta, brak jest natomiast terenów dla nowych stref
przemysłowych, co wynika z braku gruntów komunalnych lub Skarbu Państwa na obszarach
przewidzianych pod taką zabudowę.

Kultura, sport i rekreacja:
Przeworsk stanowi centrum życia kulturalnego powiatu. W mieście funkcjonuje Miejski Ośrodek
Kultury im. Oskara Kolberga, przy którym działają koła zainteresowań, zespoły taneczne („Plusik I”,
„Plusik II”, „Jabłoneczka”, Zespół Tańca Ludowego „Jabłoneczka”) oraz zespoły wokalne (Dziecięcy
Zespół Wokalny „Ósemka”, Zespół Wokalny „Sempre”, Dziecięcy Zespół Wokalny „Bemolki”). Przez
instruktorów MOK prowadzona jest także szkółka muzyczna fortepianu, koło ceramiki i batiku,
modelarnia lotnicza, modelarnia okrętowa, Dyskusyjny Klub Filmowy „Małe kino WIELKIE FILMY”,
Grupa fotograficzno - filmowa „ZOOm art.” W budynku MOK mieści się również kino „Warszawa”.
W ramach ośrodka działają: Przeworska Kapela Podwórkowa „Beka”, kapela folkowa „Barban”, zespół
piosenki poetyckiej „Jak”, orkiestra dęta, zespół rockowy „Reborn”.

W dawnym Pałacu Lubomirskich znajduje się „Muzeum - Zespół Pałacowo Parkowy”, który jest
instytucją wielodziałową. Funkcjonuje w nim dział historii miasta, dział wnętrz pałacowych, dział
historyczno - artystyczny, dział historii pożarnictwa oraz biblioteka muzealna. Przy muzeum działa
galeria „Magnez”, w której przygotowuje się wystawy artystyczne, historyczne i sztuki współczesnej.

Na terenie miasta znajduje się również Miejska Biblioteka Publiczna im. J. Przybosia.
W Przeworsku swoją siedzibę ma także filia Wojewódzkiej Biblioteki Pedagogicznej w Przemyślu.
Placówki te posiadają łącznie księgozbiór liczący blisko 120 tys. książek. W celu zwiększenia
zainteresowania kulturą oraz podniesienia świadomości kulturalnej mieszkańców, organizowane
są aktywne formy kontaktu ze sztuką (spotkania autorskie, wystawy, konkursy).
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Miasto posiada dobrze rozwiniętą bazę rekreacyjno-sportową. W Przeworsku funkcjonują dwie
pływalnie, całoroczna kryta i sezonowa otwarta. Zaplecze sportowe stanowi pełnowymiarowa hala
sportowa, jak również kilka sal gimnastycznych, stadion piłkarski oraz liczne boiska sportowe do piłki
ręcznej, koszykówki i piłki siatkowej.

Szlaki turystyczne przebiegające przez miasto:
•

Via Regia: odcinek Drogi Świętego Jakuba – szlaku pielgrzymkowego do grobu św. Jakuba
w Santiago de Compostela w Hiszpanii (Przemyśl – Przeworsk – Rzeszów – Tarnów – Kraków),

•

turystyczny Szlak Gniazd Rodowych Lubomirskich: szlak łączący miejscowości, w których
istnieją po dziś dzień rezydencje lub znaczące obiekty ufundowane przez Lubomirskich
(Stalowa Wola – Baranów Sandomierski – Rzeszów – Boguchwała – Łańcut – Przeworsk –
Przemyśl – Lwów – Stara Lubowla – Podoliniec – Nowy Sącz – Nowy Wiśnicz),

•

Szlak Architektury Drewnianej (trasa łącznikowa Przeworsk – Lubaczów),

•

Trasa rowerowa: Przeworsk – Studzian – Nowosielce – Białoboki – Ostrów – Mikulice –
Krzeczowice – Urzejowice – Przeworsk.

Miejsca noclegowe:
•

Usługi noclegowe „Galton”, ul. Rynek 28 – miejsc noclegowych: 18,

•

PPHU „Gemar”, ul. Głęboka 28 – miejsc noclegowych: 25,

•

Zajazd „Pastewnik”, ul. Łańcucka 2 – miejsc noclegowych: 41,

•

Usługi noclegowe „Terapia”, ul. Kilińskiego 2 – miejsc noclegowych: 24,

•

Szkolne Schronisko Młodzieżowe przy Zespole Szkół Zawodowych w Przeworsku,
ul. I. Krasickiego 9 – miejsc noclegowych (sezonowo): 30,

•

Kemping „Pastewnik” nr 221, ul. Łańcucka 2 – miejsc: 120 (pole kempingowe), 30 - domki
letnie,

•

Hotel „Leliwa”, ul. Lwowska 110 – miejsc noclegowych:36,

•

Bar – Restauracja „U Teresy”, ul. Łańcucka 4 – miejsc noclegowych 32.

5.2.3. Zabytki nieruchome

Na terenie miasta znajduje się wiele obiektów zabytkowych. Są to zarówno budynki sakralne,
jak i zabytki urbanistyczne, budynki użyteczności publicznej oraz zabytki budownictwa mieszkalnego.
Zabytki wpisane do rejestru zabytków zostały ujęte w tabeli.
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Lista zabytków nieruchomych Miasta Przeworska wpisanych do rejestru

LP.

CZAS
POWSTANIA

NAZWA

ADRES

1.

Układ urbanistyczny miasta

XIV - XX w.

Przeworsk

2.

Dom

1794 r.

Bernardyńska 3

3.

Dom

1731 r.

Bernardyńska 5

4.

Dom

1773 r.

Bernardyńska 20

5.

Zespół klasztorny oo.
bernardynów - kościół pw.
św. Barbary

1461 - 1465 r.;
k. XV w.

Bernardyńska 22

6.

Zespół klasztorny oo
bernardynów - klasztor

4 ćw. XV w.

Bernardyńska 22

7.

Zespół klasztorny oo
bernardynów - mur obronny

XV/XVI w.

Bernardyńska 22

8.

1887 r.

Dynowska 22

pocz. XX w.

Dynowska

pocz. XX w.

Dynowska

pocz. XX w.,
1986 r.
1887 r.; l. 50. XX
w.
k. XIX w.

Dynowska

13.

Zespół kolejki wąskotorowej
- budynek kolejowy
Zespół kolejki wąskotorowej
- magazyn
Zespół kolejki wąskotorowej
- posterunek rewidentów
Zespół kolejki wąskotorowej
- lokomotywownia
Zespół kolejki wąskotorowej
- most kolejowy na Mleczce
Dom

14.

Dom

k. XIX w. / XX
w.

Gimnazjalna 11

15.

Kapliczka - obelisk

XVIII w.

Gimnazjalna 27

16.

Kapliczka

1825 r.

Kąty 19

17.

Dom

2 ćw. XIX w.

Kilińskiego 13

9.
10.
11.
12.

na południe od ul.
Kasprowicza
Gimnazjalna 9

NR REJESTRU
A - 712
z dnia 06.12.1972 r.
A - 668
z dnia 03.10.2011 r.
A - 399
z dnia 29.12.1990 r.
Układ urbanistyczny:
A - 712
z dnia 06.12.1972 r.
A - 303
z dnia 27.11.1952 r.
Układ urbanistyczny:
A - 712
z dnia 06.12.1972 r.
A - 303
z dnia 27.11.1952 r.
Układ urbanistyczny:
A - 712
z dnia 06.12.1972 r.
A - 260
z dnia 09.12.1959 r.
Układ urbanistyczny:
A - 712
z dnia 06.12.1972 r.
A - 463
z dnia 30.09.1991 r.
A - 463
z dnia 30.09.1991 r.
A - 463
z dnia 30.09.1991 r.
A - 463
z dnia 30.09.1991 r.
A - 463
z dnia 30.09.1991 r.
Układ urbanistyczny:
A - 712
z dnia 06.12.1972 r.
Układ urbanistyczny:
A - 712
z dnia 06.12.1972 r.
B - 161
z dnia 28.12.1987 r.
Układ urbanistyczny:
A - 712
z dnia 06.12.1972 r.
Układ urbanistyczny:
A - 712
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(dawniej Kilińskiego
11)
Kilińskiego 23
(dawniej Kilińskiego
21)

18.

Dom

XVIII/XIX w.; k.
XIX w.

19.

Dom

XVIII/XIX w.

Kilińskiego 25

20.

Dom

poł. XIX w.

Kilińskiego 27

21.

Kamienica

1902 r.

Kościelna 2

22.

Dom

XVIII/XIX w.

Kościelna 3

23.

Zespół klasztorny
bożogrobców – klasztor, ob.
plebania

k. XV w.

Kościelna 7

24.

Zespół klasztorny
bożogrobców - dzwonnica

poł. XVIII w.

Kościelna 7

25.

Zespół klasztorny
bożogrobców - mur obronny

XVI w.

Kościelna 7

26.

Zespół klasztorny
bożogrobców - ogrodzenie
z bramką
Zespół klasztorny
bożogrobców – kościół, ob.
parafia pw. Świętego Ducha

1 poł. XIX w.

Kościelna 7

1473 r.

Kościelna 7

27.

28.

Zespół klasztorny ss.
miłosierdzia - kościół pw.
MB Śnieżnej

1778 - 1780 r.

Krakowska 1

29.

Zespół klasztorny ss.
miłosierdzia – klasztor,ob.
dom pomocy społecznej oraz
przedszkole ss. miłosierdzia

1784 r.; 1 ćw. XX
w.

Krakowska 1

z dnia 06.12.1972 r.
A - 355
z dnia 04.06.2009 r.
Układ urbanistyczny:
A - 712
z dnia 06.12.1972 r.
A - 356
z dnia 04.06.2009 r.
Układ urbanistyczny:
A - 712
z dnia 06.12.1972 r.
A - 357
z dnia 04.06.2009 r.
Układ urbanistyczny:
A - 712
z dnia 06.12.1972 r.
A - 1076
z dnia 28.01.2013 r.
Układ urbanistyczny:
A - 712
z dnia 06.12.1972 r.
Układ urbanistyczny:
A - 712
z dnia 06.12.1972 r.
A - 309
z dnia 27.11.1952 r.
Układ urbanistyczny:
A - 712
z dnia 06.12.1972 r.
Układ urbanistyczny:
A - 712
z dnia 06.12.1972 r.
A - 260
z dnia 09.12.1959 r.
Układ urbanistyczny:
A - 712
z dnia 06.12.1972 r.
Układ urbanistyczny:
A - 712
z dnia 06.12.1972 r.
A - 309
z dnia 27.11.1952 r.
Układ urbanistyczny:
A - 712
z dnia 06.12.1972 r.
A - 374
z dnia 23.11.1990 r.
Układ urbanistyczny:
A - 712
z dnia 06.12.1972 r.
A - 374
z dnia 23.11.1990 r.
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Układ urbanistyczny:
A - 712
z dnia 06.12.1972 r.
Układ urbanistyczny:
A - 712
z dnia 06.12.1972 r.
A - 1050
z dnia 11.12.2012 r.

30.

Zespół klasztorny ss.
miłosierdzia - spichlerz II

1867 r.

Krakowska 1

31.

Budynek poczty, ob.
administracyjno - mieszkalny
Towarzystwa Budownictwa
Społecznego
Zespół pałacowo - parkowy.
oficyna (czerwona), ob.
budynek użyteczności
publiczno - mieszkalnej
Zespół pałacowo - parkowy.
oficyna (biała), ob. budynek
użyteczności publicznej
Budynek kasy zaliczkowej,
ob. budynek użyteczności
publicznej
Willa

1908 r.

Krakowska 5

XVII w.; pocz.
XIX w.

Krakowska 6

A - 36
z dnia 23.08.2001 r.

XIX/XX w.

Krakowska 6

A - 839
z dnia 01.06.2012 r.

1900 r.

Krakowska 11

pocz. XX w.

Krakowska 15

1912 r.

Krakowska 20

Układ urbanistyczny:
A - 712
z dnia 06.12.1972 r.
Układ urbanistyczny:
A - 712
z dnia 06.12.1972 r.
A - 680
z dnia 27.10.2011 r.

pocz. XIX w.

Krakowska 21

32.

33.

34.

35.

36.

37.

Willa, starostwo powiatowe,
ob. Państwowa Szkoła
Muzyczna w Przeworsku
Oberża, ob. budynek
mieszkalny

38.

Dom dla ubogich, ob.
budynek mieszkalny

1894 r.

39.

Pozostałości zespołu
cukrowni - dom dyrektora
cukrowni, ob. budynek
mieszkalny
Pozostałości zespołu
cukrowni - dom pracowniczy
Pozostałości zespołu
cukrowni - dom pracowniczy
Zespół zabudowy drewnianej
"Pastewnik" - dom Urbana
Zespół zabudowy drewnianej
"Pastewnik" - dom tkacki
Zespół zabudowy drewnianej
"Pastewnik" - piwnica
Zespół zabudowy drewnianej
"Pastewnik" - dom maślarza
Zespół zabudowy drewnianej
"Pastewnik" - dom
Sowińskich
Zespół zabudowy drewnianej
"Pastewnik" - budynek
szkoły, tzw. gacki

1895 r.

Ks. Prałata Adama
Ablewicza 11
(dawna Kościelna 11)
Lubomirskich 1A

pocz. XX w.

Lubomirskich 12

1 ćw. XX w.

Lubomirskich 1D

XIX/XX w.

Łańcucka 2

4 ćw. XX w.

Łańcucka 2

k. XX w.

Łańcucka 2

poł. XIX w.

Łańcucka 2

1 poł XIX w.;
k. XX w.

Łańcucka 2

1 ćw. XX w.

Łańcucka 2

40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.

47.

Układ urbanistyczny:
A - 712
z dnia 06.12.1972 r.
Układ urbanistyczny:
A - 712
z dnia 06.12.1972 r.
A - 672
z dnia 05.10.2011 r.

A - 679
z dnia 27.10.2011 r.
A - 678
z dnia 27.10.2011 r.
A - 225
z dnia 05.11.2007 r.
A - 225
z dnia 05.11.2007 r.
A - 225
z dnia 05.11.2007 r.
A - 225
z dnia 05.11.2007 r.
A - 225
z dnia 05.11.2007 r.
A - 225
z dnia 05.11.2007 r.
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48.

XVIII w.

Łańcucka 2

A -913
z dnia 29.04.1975 r.

l. 20-30. XX w.

Marii Curie Skłodowskiej
Marii Curie Skłodowskiej 1

A - 139
z dnia 30.11.2005 r.
A - 839
z dnia 01.06.2012 r.

54.

Zespół zabudowy drewnianej
"Pastewnik" - dwór z
Krzeczowic
Zespół dworski J.R.
Lubomirskiego - willa
Zespół folwarczny
„Podzamcze” - dom
administratora folwarku
Zespół folwarczny
„Podzamcze”- obora
Zespół pałacowo – parkowy brama wjazdowa II
Zespół pałacowo – parkowy mur ogrodzeniowy
Kapliczka

1 poł XIX w.

Marii Curie Skłodowskiej 2
Marii Curie Skłodowskiej
Marii Curie Skłodowskiej
Marii Konopnickiej

55.

Dom

1928 r.

Marii Konopnickiej 6

56.

Zespół pałacowo – parkowy pałac

1 poł. XVII w.

Park 2

57.

Zespół pałacowo – parkowy oranżeria
Zespół pałacowo - parkowy.
dom ogrodnika
Zespół pałacowo - parkowy.
stajnia i powozownia
z domem koniuszego,
ob. Muzeum Historii
Pożarnictwa
Zespół pałacowo – parkowy kordegarda
Zespół pałacowo – parkowybrama wjazdowa I
Zespół pałacowo – parkowy park krajobrazowy

1803 - 1807 r.

Park

1 poł. XIX w.

Park

pocz. XIX w.

Park 2

A – 839
z dnia 01.06.2012 r.
A - 839
z dnia 01.06.2012 r.
A - 839
z dnia 01.06.2012 r.
Układ urbanistyczny:
A - 712
z dnia 06.12.1972 r.
A - 824
z dnia 06.03.1996 r.
A - 56
z dnia 27.11.1952 i
08.01.1992 r.
A - 36
z dnia 23.08.2001 r.
A - 839
z dnia 01.06.2012 r.
A - 36
z dnia 23.08.2001 r.

1921 r.

Park 1

1 ćw. XX w.

Park 1

1 poł. XIX w.

Park

49.
50.

51.
52.
53.

58.
59.

60.
61.
62.

1850 r.

2 poł. XIX w.
poł. XIX w.
poł. XIX w.

63.

Kamienica

pocz. XX w.

Piłsudskiego 3

64.

Kamienica

1910 r.

Piłsudskiego 4

65.

Kamienica

1914 r.

Piłsudskiego 7

66.

Dom

2 poł. XIX w.

Plac A. Mickiewicza
5

67.

Dom

1 poł XIX w.

Plac A. Mickiewicza
6

A - 36
z dnia 23.08.2001 r.
A - 36
z dnia 23.08.2001 r.
A - 56
z dnia 27.11.1952 i
08.01.1992 r.
A - 671
z dnia 05.10.2011 r.
Układ urbanistyczny:
A - 712
z dnia 06.12.1972 r.
A - 470
z dnia 13.12.1991 r.
Układ urbanistyczny:
A - 712
z dnia 06.12.1972 r.
Układ urbanistyczny:
A – 712
z dnia 06.12.1972 r.
Układ urbanistyczny:
A - 712
z dnia 06.12.1972 r.
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68.

Dom

1825 r.

69.

1910 r.

70.

Pomnik króla Władysława
Jagiełły
Ratusz

Plac A. Mickiewicza
7 (dawniej
Bernardyńska 1)
Rynek

k. XV w.

Rynek 1

71.

Kamienica

1 poł XIX w.

Rynek 2

72.

Dom

k. XVIII w.

Rynek 3

73.

Kamienica

XVII w.; k. XIX
w.

Rynek 5

74.

Kamienica

XVII w.; k. XIX
w.

Rynek 6

75.

Kamienica

XIX/XX w.

Rynek 7

76.

Kamienica

2 poł. XIX w.;
pocz. XX w.

Rynek 8

77.

Kamienica

1912 r.

Rynek 9

78.

Dom

1798 r.; 2 poł.
XIX w.

Rynek 13

79.

Kamienica

1893 r.

Rynek 14

80.

Dom

2 poł. XIX w.

Rynek 15

81.

Kapliczka

1 poł. XIX w.

Słowackiego 38

82.

Budynek zarządu ordynacji
przeworskiej, tzw. dom
na Błoniu Browarnym,
ob. Prokuratura Rejonowa
w Przeworsku
Dom

1 poł. XIX w.;
k. XIX w.

Studziańska 1A

l. 20. XX w.

Szkolna 2

83.

Układ urbanistyczny:
A - 712
z dnia 06.12.1972 r.
B - 607
z dnia 12.06.2013 r.
A - 307
z dnia 27.11.1952 r.
Układ urbanistyczny:
A - 712
z dnia 06.12.1972 r.
A - 1067
z dnia 11.12.2013 r.
Układ urbanistyczny:
A - 712
z dnia 06.12.1972 r.
A - 180
z dnia 06.08.1987 r.
Układ urbanistyczny:
A - 712
z dnia 06.12.1972 r.
Układ urbanistyczny:
A - 712
z dnia 06.12.1972 r.
Układ urbanistyczny:
A - 712
z dnia 06.12.1972 r.
Układ urbanistyczny:
A - 712
z dnia 06.12.1972 r.
Układ urbanistyczny:
A - 712
z dnia 06.12.1972 r.
Układ urbanistyczny:
A - 712
z dnia 06.12.1972 r.
Układ urbanistyczny:
A - 712
z dnia 06.12.1972 r.
Układ urbanistyczny:
A - 712
z dnia 06.12.1972 r.
Układ urbanistyczny:
A - 712
z dnia 06.12.1972 r.
Układ urbanizacyjny:
A - 712
z dnia 06.12.1972 r.
Układ urbanizacyjny:
A - 712
z dnia 06.12.1972 r.

Układ urbanistyczny:
A - 712
z dnia 06.12.1972 r.
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84.

1904 r.

Szkolna 6

A - 404
z dnia 26.02.2010 r.

85.

Szkoła męska, ob. Zespół
Szkół Ogólnokształcących i
Zawodowych w Przeworsku
Dom

XIX - XX w.

Szkolna 7

86.

Kamienica

pocz. XX w.

św. Jana 2

87.

Kapliczka, tzw. kopiec
tatarski

XVII w.;
XVIII/XIX w.

Tatarska

88.

Dom

1859 r.

Tkacka 1

89.

Cmentarz rzymsko - katolicki

1866 r.

ul. Tysiąclecia

90.

Pozostałości murów
miejskich

1487 r.; 1512 1527 r.; XVII w.

91.

Dom

1865 r.

Wałowa,
Kazimierzowska,
Kilińskiego,
Piłsudskiego
Wałowa 7

Układ urbanistyczny:
A - 712
z dnia 06.12.1972 r.
Układ urbanistyczny:
A - 712
z dnia 06.12.1972 r.
Układ urbanistyczny:
A - 712
z dnia 06.12.1972 r.
Układ urbanistyczny:
A - 712
z dnia 06.12.1972 r.
A - 667
z dnia 29.09.2011 r.
Układ urbanistyczny:
A - 712
z dnia 06.12.1972 r.

92.

Budynek chałupy

1780 r.

Węgierska 7

93.

Kapliczka

1 poł. XIX w.

Wojska Polskiego 18

94.

Zajazd (tzw. dom na blichu),
ob. dom mieszkalny

XVIII w.

95.

Stodoła

XIX/XX w.

Wojska Polskiego 20
(dawniej
Przedmieście 10)
Wojska Polskiego 43
(dawniej nr 67)

Układ urbanistyczny:
A - 712
z dnia 06.12.1972 r.
Układ urbanistyczny:
A - 712
z dnia 06.12.1972 r.
Układ urbanistyczny:
A - 712
z dnia 06.12.1972 r.
Układ urbanistyczny:
A - 712
z dnia 06.12.1972 r.
A - 108
z dnia 24.02.1976 r.

ista zabytków nieruchomych miasta Przeworska niewpisanych do rejestru

1.

Dom

CZAS
POWSTANIA
XIX - XX w.

2.

Dom

1906 r.

Bernardyńska 8

3.

1 ćw. XX w.

Bernardyńska 22

4.

Zespół klasztorny oo. bernardynów –
ogrodzenie
Kapliczka

1946 r.

Czarnieckiego

5.

Dom

1 ćw. XX w.

Dworcowa 6

6.

Dom

1 ćw. XX w.

Dynowska 24

7.

Dom

1 ćw. XX w.

Gimnazjalna 1

8.

Dom / kamienica

9.

Gimnazjum męskie

k. XIX w.

Gimnazjalna 35

10.

Kapliczka

2 ćw. XX w.

Gorliczyńska

LP.

NAZWA

ADRES
Bernardyńska 4

Gimnazjalna 4
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11.

Pozostałości zespołu cukrowni - budynek
magazynowy II

pocz. XX w.; l. 40.
- 50. XX w.

Gorliczyńska

12.

Kapliczka

1944 r.

Gorliczyńska 17

13.

Dom

l. 30. XX w.

Gorliczyńska 21

14.
15.

Krzyż
Dom

3 ćw. XIX w.
ok.. 1900 r.

Gorliczyńska/ Lubomirskich
Ignacego Krasickiego 14

16.

Dom

1 ćw. XX w.

Jagiellońska 9

17.

Dom

l. 30. XX w.

Jasna 5

18.

Dom

l. 20 - XX w.

Jasna 8

19.

Dom

l. 30. XX w.

Jasna 11

20.

Dom

l. 30. XX w.

Jasna 14

21.

Dom

l. 30. XX w.

Jasna 16

22.

Dom

l. 30. XX w.

Jasna 20

23.

Dom

l. 20. XX w.

Jasna 22

24.

Dom

pocz. XX w.

Jasna 36

25.

Cmentarz choleryczny

1831 r.

Kasprowicza

26.

Budynek zarządu ordynacji przeworskiej budynek administracyjny, nast. szpital

poł. XIX w.; pocz.
XX w.

Kasztanowa 3a

27.

Dom

1 ćw. XX w.

Kąty 2

28.

Dom

l. 20. XX w.

Kąty 18

29.

Dom

1 poł. XIX w.

Kąty 19

30.

Dom

l. 20. - 30. XX w.

Kąty 22

31.

Dom

l. 20. - 30. XX w.

Kąty 24a

32.

Dom

XIX - XX w.

Kilińskiego 15

33.

Dom

1928 r.

Kościuszki 2

34.

Dom

pocz. XX w.

Kościuszki 13

35.

Dom

1914 r.

Kręta 2

36.

Dom

XIX w.

Kręta 8

37.

Kamienica

pocz. XX w.

Krótka 3

38.

Dom

1 ćw. XX w.

Krzywa 11

39.

Dom

k. XIX w.

Ks. Prałata Adama
Ablewicza 12

40.

Zespół domu – dom

l. 20. - 30. XX w.

Kwietna 5

41.

Zespół domu – stajnia

pocz. XX w.

Kwietna 5

42.

Kapliczka

pocz. XX w.

Lubomirskich 1A

43.

1 ćw. XX w.

Lubomirskich 1B

XIX - XX w.

Lubomirskich 1B

l. 20. - 30. XX w.

Lubomirskich 1C

46.

Pozostałości zespołu cukrowni - budynek
administratora
Pozostałości zespołu cukrowni - Budynek
magazynowy
Pozostałości Zespołu Cukrowni - dom
pracowniczy
Budynek kolejowy

pocz. XX w.

Lubomirskich 3A

47.

Budynek fabryki butanolu - portiernia

l. 50. XX w.

Lubomirskich 4A

48.

Budynek fabryki butanolu, nast. WSK

l. 50. XX w.

Lubomirskich 4A

49.

Kamienica

l. 20. XX w.

Lwowska 4

44.
45.
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50.

Dom

1931 r.

Lwowska 6

51.

Szkoła żeńska, ob. Szkoła Podstawowa nr 2
im. Hugona Kołłątaja w Przeworsku

1929 - 1930 r.

Lwowska 11

52.

Budynek kasy chorych

l. 30 XX w.

Lwowska 14

53.

Dom

1 ćw. XX w.

Lwowska 15

54.

Dom

1 ćw. XX w.

Lwowska 21

55.

Dom

l. 20. XX w.

Lwowska 22

56.

Dom

l. 20. XX w.

Lwowska 25

57.

Dom

l. 20. XX w.

Lwowska 29

58.

Dom

l. 20. - 30. XX w.

Lwowska 65

59.

Dom (kamienica)

l. 20. - 30. XX w.

M. Konopnickiej 2 i 2a

60.

l. 20. - 30. XX w.

M. Skłodowskiej - Curie

k. XIX w.

M. Skłodowskiej - Curie 4A

62.

Zespół dworski J.R. Lubomirskiego - 2
oficyny
Zespół folwarczny „Podzamcze” - Spichlerz
zbożowy
Dom

l. 20. - 30. XX w.

Misiągiewicza 11

63.

Dom z budynkiem gospodarczym

l. 30. XX w.

Misiągiewicza 19

64.

Dom

1 ćw. XX w.

Niepodległości 6

65.

Willa „Skaliszówka”

1928 - 1929 r.

Niepodległości 9

66.

Kapliczka

1 poł. XIX w.

Niepodległości 13

67.

Dom

l. 20. - 30. XX w.

Niepodległości 29

68.

Zespół budynków dawnego browaru –browar

XIX - XX w.

Niepodległości 59

69.

XIX - XX w.

Niepodległości 59

XIX - XX w.

Niepodległości 59

71.

Zespół budynków dawnego browaru budynek browarny
Zespół budynków dawnego browaru suszarnia słodu
Cmentarz choleryczny

1831 r.

nr działki 1096/2

72.

Cmentarz choleryczny

1914 r.

nr działki 4010

73.

Krzyż

1 ćw. XX w.

74.

Dom

XIX - XX w.

nr działki 620
(Skrzyżowanie Lwowska
z Kopernika)
Okopowa 5

75.

Zespół pałacowy – figarnia

k. XIX w.

Park

76.

Zespół pałacowy – piwnice

1 poł. XVII w.

Park

77.

Zespół pałacowy – elektrownia

pocz. XX w.

Park 3

78.

Kamienica

pocz. XX w.

Piłsudskiego 7a

79.

1 poł. XIX w.;
1901 r.; 1934-38 r.

Piłsudskiego 8

80.

Browar, nast. siedziba Towarzystwa
Gimnastycznego „Sokół”, kino, ob. Miejska
Biblioteka Publiczna oraz Miejski Ośrodek
Sportu i Rekreacji
Dom

l. 30. XX w.

Polna 3

81.

Dom

l. 30. XX w.

Polna 5

82.

Dom

l. 30. XX w.

Polna 6

83.

Dom

l. 30. XX w.

Polna 10

84.

Dom

l. 20. - 30. XX w.

Polna 13

85.

Dom

l. 30. XX w.

Polna 18

61.

70.
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86.

Kamienica

2 poł. XIX w.;
pocz. XX w.

Rynek 10

87.

Kamienica

1904 r.; 2008 r.

Rynek 11

88.

Kamienica

k. XIX w.

Rynek 12

89.

Kamienica

2 poł. XIX w.; l. 30.
XX w.

Rynek 23

90.

Kamienica

2 poł. XIX w.; l. 30.
XX w.

Rynek 25

91.

Kamienica

l. 30. XX w.

Rynek 26

92.
93.

Dom
Dom

pocz. XX w.
l. 20. XX w.

Rzemieślnicza 6
Słoneczna 14

94.

Łaźnia

2 ćw. XIX w.; pocz.
XX w.

Słowackiego 12

95.

Dom

1 ćw. XX w.

Słowackiego 13

96.

Dom

1 ćw. XX w.

Słowackiego 13a

97.

Dom

1 poł. XIX w.

Słowackiego 14

98.

Zespół rzeźni miejskiej – rzeźnia

1897 r.

Słowackiego 26

99.

1897 r.

Słowackiego 28

100.

Zespół rzeźni miejskiej - budynek
pomocniczy
Dom

pocz. XX w.

Słowackiego 36

101.

Młyn

pocz. XX w.

Studziańska 24

102.

Dom

2 poł. XIX w.

św. Jana 4

103.

Dom

pocz. XX w.

św. Jana 8

104.

Dom

l. 20. - 30. XX w.

św. Jana 9

105.

Dom

1 ćw. XX w.

Tatarska 2

106.

Dom

2 poł. XIX w.

Tkacka 2

107.

Dom

1 ćw. XX w.

Tkacka 4

108.

Dom

k. XIX w.

Tkacka 9

109.

Figura NMP

1904 r.

Tysiąclecia - Kołłątaja

110.

Dom

pocz. XIX w.

Wałowa 11

111.

Krzyż

1 ćw. XX w.

Węgierska 1

112.

Zespół zagrody – kuźnia

2 poł. XIX w.

Węgierska 2

113.

Zespół zagrody –stajnia

2 poł. XIX w.

Węgierska 2

114.

Zespół zagrody – stodoła

2 poł. XIX w.

Węgierska 2

115.

Kapliczka

2 ćw. XX w.
ok. 1950 r.

Węgierska 13

116.

Kapliczka

1 poł. XIX w.

Węgierska 18

117.

Krzyż

1890 r.

Wiejska 67

118.

Zespół dworski

1 ćw. XX w.

Wiejska 163

119.

Dom

pocz. XX w.

Wojska Polskiego 34

120.

Dom ludowy, ob. Przedszkole Miejskie nr 4

l. 20. - 30. XX w.

Wojska Polskiego 44

121.

Kapliczka

1950 r.

Wojska Polskiego 81

122.

Lokomotywownia

1900 r.; 1915 r.

Za Parowozownią 2

123.

Wieża ciśnień

k. XIX w.

Za Parowozownią 2
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124.

Budynek kolejowy

k. XIX w.

Za Parowozownią 3

125.

Dom

1928 r.

Zygmuntowska 2

126.

Dom

pocz. XX w.

Zygmuntowska 13

127.

Figura Chrystusa

1 ćw. XX w.

Żurawia 2

5.2.4. Zabytki ruchome
Zabytki ruchome to przede wszystkim wyposażenie miejskich kościołów:
1. Bazylika pw. Ducha Świętego
•

stalle z XVIII wieku ( z 20 tablicami, na których widnieją cytaty z Pisma św.),

•

ambona z 1713 roku,

•

ołtarz główny (barok toskański) z 1693 roku,

•

spiżowa chrzcielnica z 1400 roku,

•

replika Grobu Chrystusa z Jerozolimy z XVII wieku, mająca rangę Sanktuarium Pańskiego,

•

dzwon „Sylwester” na wieży kościelnej z 1627 roku,

•

monstrancje z XVII/ XVIII wieku, ornaty, kielichy, przechowywane są w skarbcu

•

obraz późnogotycki z 1490 r. mieszczący się w prezbiterium,

•

obraz epitafijny rodziny Rafała Tarnowskiego,

•

obraz epitafijny ze sceną ukrzyżowania - XVII wiek.

2. Kościół oo. Bernardynów:
•

obraz św. Barbary, patronki kościoła, malarz Franciszek Lekszycki,

•

zabytkowe stalle z 1646 roku,

•

epitafium z 1623 roku, w przejściu z nawy głównej do prezbiterium.

3. Kościół ss. Miłosierdzia:
•

obraz Matki Boskiej z Dzieciątkiem w sukniach ze srebrnych blach, częściowo pozłacanych,

•

obraz św. Michała Archanioła, który pochodzi z dawnego kościółka przy szpitalu św. Ducha.

Zabytki ruchome zgromadzone są także w Muzeum Zespole Pałacowo - Parkowym w Przeworsku.
Lista zabytków ruchomych Miasta Przeworska

L.P.
1.
2.
3.

ZABYTEK
Pomnik nagrobny rodziny Szczepańskich
Pomnik nagrobny rodziny Baumanów
Pomnik nagrobny rodziny Dobiaszów

LOKALIZACJA
Cmentarz komunalny, ul. Tysiąclecia
Cmentarz komunalny, ul. Tysiąclecia
Cmentarz komunalny, ul. Tysiąclecia

NR
REJESTRU
B - 307
B - 307
B - 307

58

Id: 22F57889-8EBE-44B1-9499-52A364CA7965. Podpisany

Strona 58

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Grobowiec rodziny Święteckich
Pomnik nagrobny rodziny Skrachów
Pomnik nagrobny rodziny Lisiewiczów
Pomnik nagrobny Maniusi Końcowiczówny
Nagrobek Filipa Maliny
Pomnik nagrobny Pauliny Strokowej
Pomnik nagrobny Witolda Kisielewskiego

Cmentarz komunalny, ul. Tysiąclecia
Cmentarz komunalny, ul. Tysiąclecia
Cmentarz komunalny, ul. Tysiąclecia
Cmentarz komunalny, ul. Tysiąclecia
Cmentarz komunalny, ul. Tysiąclecia
Cmentarz komunalny, ul. Tysiąclecia
Cmentarz komunalny, u l. Tysiąclecia

B - 307
B - 307
B - 307
B - 307
B - 307
B – 307
B – 307

11.
12.
13.
14.

Cmentarz komunalny, ul. Tysiąclecia
Cmentarz komunalny, ul. Tysiąclecia
Cmentarz komunalny, ul. Tysiąclecia
Cmentarz komunalny, ul. Tysiąclecia

B – 307
B – 307
B – 307
B – 307

Cmentarz komunalny, ul. Tysiąclecia
Cmentarz komunalny, ul. Tysiąclecia
Cmentarz komunalny, ul. Tysiąclecia
Cmentarz komunalny, ul. Tysiąclecia
Cmentarz komunalny, ul. Tysiąclecia
Cmentarz komunalny, ul. Tysiąclecia
Cmentarz komunalny, ul. Tysiąclecia
Cmentarz komunalny, ul. Tysiąclecia
Cmentarz komunalny, ul. Tysiąclecia
Cmentarz komunalny, ul. Tysiąclecia

B – 307
B – 307
B – 307
B – 307
B - 570
B - 570
B - 570
B - 570
B – 570
B - 570

Cmentarz komunalny, ul. Tysiąclecia

B - 570

Cmentarz komunalny, ul. Tysiąclecia

B – 570

31.

Ołtarz główny

32.

Obraz – św. Michał Archanioł

33.

Tabernakulum

34.

Ołtarz boczny (prawy) pw. św. Wincentego

35.

Ołtarz boczny (lewy) pw. św. Józefa

36.

Ambona

37.

Konfesjonał

Zespół kościelno – klasztorny sióstr
miłosierdzia
Zespół kościelno – klasztorny sióstr
miłosierdzia
Zespół kościelno – klasztorny sióstr
miłosierdzia
Zespół kościelno – klasztorny sióstr
miłosierdzia
Zespół kościelno – klasztorny sióstr
miłosierdzia
Zespół kościelno – klasztorny sióstr
miłosierdzia
Zespół kościelno – klasztorny sióstr
miłosierdzia
Zespół kościelno – klasztorny sióstr
miłosierdzia
Zespół kościelno – klasztorny sióstr
miłosierdzia
Zespół kościelno – klasztorny sióstr
miłosierdzia
Zespół kościelno – klasztorny sióstr
miłosierdzia

B – 560

30.

Nagrobek ks. Franciszka Sierzęgi
Pomnik nagrobny Marii Jarmulskiej
Pomnik nagrobny Zosieńki Reinfus
Nagrobek Stanisława Jana Estken
Estkowskiego
Nagrobek Rozalii Strusińskiej
Nagrobek Bartłomieja Golankiewicza
Nagrobek Amelii Wollówny
Grobowiec rodziny Patronowiczów
Nagrobek Klary Jungst
Nagrobek Władysława Nazarkiewicza
Nagrobek Karola Flintego
Nagrobek rodziny Anaszkiewiczów
Pomnik nagrobny Erazma Horocha
Pomnik nagrobny rodziny
Lepiankiewiczów
Krzyż żeliwny z grobu ziemnego Jakuba
Piontka
Krzyż żeliwny z grobu ziemnego Jana
Kratofila
Obraz – Portret księcia Antoniego
Lubomirskiego
Obraz – Portret księżnej Zofii
Lubomierskiej
Obraz – Matka Boża z Dzieciątkiem
(Śnieżna)
Polichromia ścian i sklepień

15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

B – 560
B – 560
B – 560
B – 560
B – 560
B – 560
B – 560
B – 560
B – 560
B – 560
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38.

Żyrandol wiszący w formie korony

39.

Krucyfiks

40.

Lichtarze

41.
42.

Świecznik czteroramienny na podstawie o
trzech nogach
Obraz – św. Wincenty

43.

Obraz – św. Ludwika

44.

Parowóz osobowy O149-8 z tendrem
25D49
Wagon towarowy typu kdxh 7150-7
Wagon towarowy typu kddxz 9071-1
Lemieszowy pług odśnieżny wąskotorowy
typu 802S
Płyta nagrobna Rafała Tarnowskiego
Płyta nagrobna Anny z Szamotuł
Płyta nagrobna Michała Mużyły z Buczacza
Portal do kaplicy Bożego Grobu wraz z
kratą
Grób Pański

45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.

55.

Ołtarz boczny z obrazem Matki Bożej
Niepokalanie Poczętej
Malowidło ścienne ze sceną
Zmartwychwstania Pańskiego
Rzeźba Chrystusa Ukrzyżowanego

56.

Obraz złożenia Chrystusa do grobu

57.

Obraz trzech Marii przy grobie Chrystusa

58.

Wystrój sztukatorski

59.

Epitafium Anny Bogdanowiczówny

60.

Epitafium zbiorowe

61.
62.
63.
64.
65.

Stalle
Belka tęczowa
Ambona
Chrzcielnica
Ołtarz boczny Marki Bożej Nieustającej
Pomocy
Ołtarz boczny Serca Pana Jezusa
Ołtarz boczny św. Teresy od Dzieciątka
Jezus
Ołtarz boczny św. Antoniego Padewskiego

54.

66.
67.
68.

Zespół kościelno – klasztorny sióstr
miłosierdzia
Zespół kościelno – klasztorny sióstr
miłosierdzia
Zespół kościelno – klasztorny sióstr
miłosierdzia
Zespół kościelno – klasztorny sióstr
miłosierdzia
Zespół kościelno – klasztorny sióstr
miłosierdzia
Zespół kościelno – klasztorny sióstr
miłosierdzia
Dworzec PKP Przeworsk

B – 560
B – 560
B – 560
B – 560
B – 560
B – 560
B - 226

Stacja Przeworsk Wąski
Stacja Przeworsk Wąski
Stacja Bachórz, bocznica obok karczmy
„Pod Semaforem”
Bazylika kolegiacka pw. Ducha Świętego
Bazylika kolegiacka pw. Ducha Świętego
Bazylika kolegiacka pw. Ducha Świętego
Sanktuarium Bożego Grobu przy bazylice
kolegiackiej pw. Ducha Świętego
Sanktuarium Bożego Grobu przy bazylice
kolegiackiej pw. Ducha Świętego
Sanktuarium Bożego Grobu przy bazylice
kolegiackiej pw. Ducha Świętego
Sanktuarium Bożego Grobu przy bazylice
kolegiackiej pw. Ducha Świętego
Sanktuarium Bożego Grobu przy bazylice
kolegiackiej pw. Ducha Świętego
Sanktuarium Bożego Grobu przy bazylice
kolegiackiej pw. Ducha Świętego
Sanktuarium Bożego Grobu przy bazylice
kolegiackiej pw. Ducha Świętego
Sanktuarium Bożego Grobu przy bazylice
kolegiackiej pw. Ducha Świętego
Sanktuarium Bożego Grobu przy bazylice
kolegiackiej pw. Ducha Świętego
Sanktuarium Bożego Grobu przy bazylice
kolegiackiej pw. Ducha Świętego
Bazylika kolegiacka pw. Ducha Świętego
Bazylika kolegiacka pw. Ducha Świętego
Bazylika kolegiacka pw. Ducha Świętego
Bazylika kolegiacka pw. Ducha Świętego
Bazylika kolegiacka pw. Ducha Świętego

B - 226
B - 226
B - 226

B - 127
B – 127
B – 127
B – 127
B – 127

Bazylika kolegiacka pw. Ducha Świętego
Bazylika kolegiacka pw. Ducha Świętego

B - 127
B - 127

Bazylika kolegiacka pw. Ducha Świętego

B - 127

B - 94
B - 94
B - 94
B - 128
B - 128
B - 128
B - 128
B - 128
B - 128
B - 128
B - 128
B - 128
B - 128
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69.
70.

87.
88.
89.

Ołtarz boczny św. Trójcy
Ołtarz boczny św. Katarzyny
Aleksandryjskiej
Ołtarz boczny św. Sebastiana i Walentego
Ołtarz boczny św. Józefa
Prospekt organowy
Konfesjonały
Ławka lokatorska
Droga krzyżowa
Obraz epitafijny ze sceną ukrzyżowania
Obraz św. Jakuba Mniejszego
Obraz Samarytanki przy studni
Obraz Przemienienia Pańskiego
Obraz Matki Boskiej Częstochowskiej
Portal do zakrystii wraz z drzwiami
Drzwi do zakrystii
Drzwi do skarbca
Witraże
Epitafia nagrobne:
- Walentego Waglika
- ks. Stanisława Radzkiego
- Stanisława Lisiewicza i jego małżonki
- Antoniny Rościszewskiej
- ks. Ludwika Boczkowskiego
Krzyże ołtarzowe
Lichtarze
Ołtarz główny

90.

Obraz Matki Bożej Niepokalanie Poczętej

91.

Obraz św. Barbary na zasuwie

92.

Rzeźba św. Józefa

93.

Rzeźba św. Jana Ewangelisty

94.

Rzeźby aniołów

95.

Stalle

96.

Obraz święci zakonnicy

97.

Obraz zesłanie Ducha Świętego

98.

Obraz ukrzyżowanie

99.

Krucyfiks na tęczy

100.

Polichromia na ścianie tęczowej

71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.

Bazylika kolegiacka pw. Ducha Świętego
Bazylika kolegiacka pw. Ducha Świętego

B - 127
B - 127

Bazylika kolegiacka pw. Ducha Świętego
Bazylika kolegiacka pw. Ducha Świętego
Bazylika kolegiacka pw. Ducha Świętego
Bazylika kolegiacka pw. Ducha Świętego
Bazylika kolegiacka pw. Ducha Świętego
Bazylika kolegiacka pw. Ducha Świętego
Bazylika kolegiacka pw. Ducha Świętego
Bazylika kolegiacka pw. Ducha Świętego
Bazylika kolegiacka pw. Ducha Świętego
Bazylika kolegiacka p.w. Ducha Świętego
Bazylika kolegiacka pw. Ducha Świętego
Bazylika kolegiacka pw. Ducha Świętego
Bazylika kolegiacka pw. Ducha Świętego
Bazylika kolegiacka pw. Ducha Świętego
Bazylika kolegiacka pw. Ducha Świętego
Bazylika kolegiacka pw. Ducha Świętego

B - 127
B - 127
B - 127
B - 127
B - 127
B - 127
B - 127
B - 127
B - 127
B - 127
B - 127
B - 127
B - 127
B - 127
B - 127
B - 127

Bazylika kolegiacka pw. Ducha Świętego
Bazylika kolegiacka pw. Ducha Świętego
Prezbiterium klasztoru oo. Bernardynów
pw. św. Barbary
Prezbiterium klasztoru oo. Bernardynów
pw. św. Barbary
Prezbiterium klasztoru oo. Bernardynów
pw. św. Barbary
Prezbiterium klasztoru oo. Bernardynów
pw. św. Barbary
Prezbiterium klasztoru oo. Bernardynów
pw. św. Barbary
Prezbiterium klasztoru oo. Bernardynów
pw. św. Barbary
Prezbiterium klasztoru oo. Bernardynów
pw. św. Barbary
Prezbiterium klasztoru oo. Bernardynów
pw. św. Barbary
Prezbiterium klasztoru oo. Bernardynów
pw. św. Barbary
Prezbiterium Klasztoru oo. Bernardynów
pw. Św. Barbary
Nawa główna Klasztoru oo. Bernardynów
pw. Św. Barbary
Nawa główna klasztoru oo. Bernardynów
pw. św. Barbary

B - 127
B - 127
B - 152
B - 152
B – 152
B – 152
B – 152
B – 152
B – 152
B – 152
B – 152
B – 152
B – 152
B – 152
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101.

Ambona

102.

Iluzjonistyczny ołtarz Krzyża Świętego

103.

Krucyfiks

104.

Iluzjonistyczny ołtarz św. Anny

105.

Ołtarz św. Anny Samotrzeć

106.

Iluzjonistyczny ołtarz św. Józefa

107.

Obraz św. Józefa

108.

Obraz św. Teresy z Avilla

109.

Iluzjonistyczny ołtarz św. Floriana

110.

Obraz św. Floriana

111.

Iluzjonistyczny ołtarz Świętego Franciszka

112.
113.

Obraz św. Franciszka ujmującego ciało
Chrystusa na krzyżu
Iluzjonistyczny ołtarz św. Jana Kapistrana

114.

Obraz św. Jana Kapistrana

115.
116.

Iluzjonistyczny ołtarz Matki Bożej
Niepokalanej
Obraz Matki Bożej Apokaliptycznej

117.

Obraz św. Judy Tadeusza

118.

Iluzjonistyczny ołtarz św. Jana z Dukli

119.

Obraz św. Jana z Dukli

120.

Obraz św. Judy Tadeusza

121.

Droga Krzyżowa

122.

123.

Epitafia:
- Hieronima Żeleńskiego
- rodziny Rosnowskich
- Andrzeja Justimontiego
Ołtarz św. Antoniego

124.

Rzeźba św. Władysława z Gielniowa

125.

Rzeźba św. Jana Kapistrana

Nawa główna klasztoru oo. Bernardynów
pw. św. Barbary
Nawa północna klasztoru oo. Bernardynów
pw. św. Barbary
Nawa północna klasztoru oo. Bernardynów
pw. św. Barbary
Nawa północna klasztoru oo. Bernardynów
pw. św. Barbary
Nawa północna klasztoru oo. Bernardynów
pw. św. Barbary
Nawa północna klasztoru oo. Bernardynów
pw. św. Barbary
Nawa północna klasztoru oo. Bernardynów
pw. św. Barbary
Nawa północna klasztoru oo. Bernardynów
pw. św. Barbary
Nawa północna klasztoru oo. Bernardynów
pw. św. Barbary
Nawa północna klasztoru oo. Bernardynów
pw. św. Barbary
Nawa południowa klasztoru oo.
Bernardynów pw. św. Barbary
Nawa południowa klasztoru oo.
Bernardynów pw. św. Barbary
Nawa południowa klasztoru oo.
Bernardynów pw. św. Barbary
Nawa południowa klasztoru oo.
Bernardynów pw. św. Barbary
Nawa południowa klasztoru oo.
Bernardynów pw. św. Barbary
Nawa południowa klasztoru oo.
Bernardynów pw. św. Barbary
Nawa południowa klasztoru oo.
Bernardynów pw. św. Barbary
Nawa południowa klasztoru oo.
Bernardynów pw. św. Barbary
Nawa południowa klasztoru oo.
Bernardynów pw. św. Barbary
Nawa południowa klasztoru oo.
Bernardynów pw. św. Barbary
Nawa południowa klasztoru oo.
Bernardynów pw. św. Barbary

B – 152
B – 152
B – 152
B – 152
B – 152
B – 152
B – 152
B – 152
B – 152
B – 152
B – 152
B – 152
B – 152
B – 152
B – 152
B – 152
B – 152
B – 152
B – 152
B – 152
B – 152
B – 152

Kaplica klasztoru oo. Bernardynów pw.
św. Barbary
Kaplica klasztoru oo. Bernardynów pw.
św. Barbary
Kaplica klasztoru oo. Bernardynów pw.
św. Barbary

B – 152
B – 152
B – 152
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126.

Obraz św. Antoniego

127.

Ławki

128.

Tablica epitafijna Jana Szomowskiego
(Wojskiego ziemi przemyskiej, fundatora
kaplicy)
Polichromia sklepienia kaplicy:
- Matka Boska Niepokalanie Poczęta
- św. Kazimierz klęczący przed obrazem
Matki Bożej
- św. Franciszek
- obrona Częstochowy
Polichromia ścian kaplicy:
- św. Franciszek
- św. Antoni
- anioł I
- anioł II
Kapliczka – obelisk

129.

130.

131.

Kaplica klasztoru oo. Bernardynów pw.
św. Barbary
Kaplica klasztoru oo. Bernardynów pw.
św. Barbary
Kaplica klasztoru oo. Bernardynów pw.
św. Barbary

B – 152
B – 152
B – 152

Kaplica klasztoru oo. Bernardynów pw.
św. Barbary

B – 152

Kaplica klasztoru oo. Bernardynów pw.
św. Barbary

B – 152

ul. Gimnazjalna 27

B - 161

5.2.5. Zabytki archeologiczne

Najstarsze ślady osadnictwa na ziemi przeworskiej pochodzą z młodszej epoki kamienia.
Przy podjętych w 1910 roku pracach melioracyjnych na rzece Mleczce odkryto wiele narzędzi pracy
oraz przedmiotów z gliny pochodzących z czasów neolitycznych (4,5 tys. lat temu). W 1960 roku
archeolodzy rozpoczęli, kontynuowane przez następne lata, wnikliwe prace wykopaliskowe,
dostarczające wielu cennych informacji. Odkryto m.in. naczynia kultury ceramiki sznurowej,
pochodzące z okresu neolitu i zaliczane do najstarszych zabytków tej kultury. Związane z tą kulturą
nasilone osadnictwo rozwijało się na terenach o dobrych, urodzajnych glebach. W rejonie Przeworska
odkryto wiele różnych interesujących znalezisk pochodzących z epoki brązu (1700-650 r. p.n.e.).
W zachodniej części Przeworska znajduje się otwarta osada prasłowiańskiej kultury łużyckiej,
pochodząca z 700 r. p.n.e. Z epoki brązu wywodzą się również ciałopalne cmentarzyska kultury
łużyckiej. Groby ciałopalne, prócz urn ze spalonymi kośćmi, zawierają liczne przedmioty z brązu. Ślady
osad kultury łużyckiej odkryto w Przeworsku w postaci fragmentów naczyń. Znaleziono także ceramikę
m.in.

gliniany

czerpak.

Na

podstawie

odkryć

archeologicznych

wnioskować

można

o wysokim rozwoju kultury materialnej żyjącej wówczas ludności. Upadek kultury łużyckiej na tych
terenach, zwanej grupą tarnobrzeską, według badaczy nastąpił prawdopodobnie za sprawą
przemieszczających się z terenów wschodniej Słowacji Celtów, a także, być może, i scytyjskich
najeźdźców.
Począwszy od II w. p.n.e. zaczęła kształtować się tzw. kultura przeworska. Ludność słowiańska
pozostająca w obrębie tej kultury przyswoiła sobie sporo osiągnięć technicznych w zakresie metalurgii.
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Mianem „kultury przeworskiej” określa się kulturę materialną ludów żyjących w okresie wpływów
kultury prowincjonalno-rzymskiej. Czas pełnego rozkwitu i świetności kultury przeworskiej przypada
na III-IV w. n.e. Po raz pierwszy na ślady omawianej kultury natknięto się na początku XX wieku.
We wsi Gać w 1909 r. przypadkiem odkryto ciałopalne cmentarzysko. W sumie znaleziono 180 grobów.
Materiały, jakich dostarczyło to cmentarzysko, po konfrontacji z odkryciami z innych stanowisk
archeologicznych, pozwalają na częściowe odtworzenie obrazu życia gospodarczego, społecznego
i duchownego ówczesnej ludności. O bardzo intensywnym osadnictwie kultury przeworskiej świadczą
osady znalezione w Przeworsku, Maćkówce, Białobokach. Ludność kultury przeworskiej, oprócz
obróbki metalu, kowalstwa, garncarstwa zajmowała się również tkactwem. Bardzo ważną rolę
odgrywało rolnictwo, uprawa pszenicy i żyta z zastosowaniem sierpów, półkosków oraz radła okutego
żelazną blachą zwaną radlicą. Hodowano wtedy konie potrzebne wojownikom. Istotnym elementem
życia gospodarczego był handel prowadzony w postaci wymiany wewnętrznej i zewnętrznej. Świadczą
o tym monety znalezione głównie w dolinie Mleczki np. denar Marka Aureliusza czy as Domicjana.
Rozwój kultury przeworskiej został wstrzymany przez rozpoczęte w IV wieku n.e. wędrówki
koczowniczych ludów znad Morza Czarnego i Niziny Węgierskiej. Niszczycielskie najazdy Hunów
trwające od VI w. n.e. wywołały wędrówki Słowian na Półwysep Bałkański i na zachód Europy.
Liczba stanowisk archeologicznych na terenie gminy - 81.
Wszystkie obszary stanowisk archeologicznych, zgodnie z Ustawą o ochronie zabytków i opiece nad
zabytkami, podlegają ochronie konserwatorskiej i prawnej. Wszystkie roboty ziemne (budowy, roboty
instalacyjne, gazociągi, wodociągi, kanalizacje, kable energetyczne i telefoniczne, rowy melioracyjne,
tworzenie nowych wywierzysk kruszywa i wysypisk śmieci) w obrębie stanowisk archeologicznych
i w ich sąsiedztwie muszą być uzgadniane z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków i prowadzone
(wraz z dokumentacją,) na koszt inwestora, pod nadzorem specjalisty. O każdym znalezisku
archeologicznym należy poinformować Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

Lista zabytków archeologicznych miasta Przeworska

LP.

NAZWA

CZAS POWSTANIA

ADRES

NUMER AZP,
(nr w miejsc, nr na
obszarze ) NR
REJESTRU

Obszar 103 - 81
1.

Stanowisko
archeologiczne

2.

Stanowisko
archeologiczne

epoka brązu
grupa tarnobrzeska – osada
wczesne średniowiecze - grodzisko
osada nieokreślona

ul. Kościelna

Skrzyżowanie ul.
Kazimierzowska,
ul. Marszałka
Józefa Piłsudskiego

103-81,11,1
A-404/749
z dnia 11.12.1968
103-81,2,2
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3.

Stanowisko
archeologiczne

wczesne średniowiecze – ślad
osadnictwa

4.

Stanowisko
archeologiczne

kultura przeworska
okres wpływów rzymskich – osada

ul. Wiejska

5.

Stanowisko
archeologiczne

kultura przeworska
okres wpływów rzymskich – osada

ul. Żytnia Węgierska

6.

Stanowisko
archeologiczne

Osada - okres średniowieczny

ul. Krakowska

7.

Stanowisko
archeologiczne
Stanowisko
archeologiczne
Stanowisko
archeologiczne
Stanowisko
archeologiczne
Stanowisko
archeologiczne

Osada - okres średniowieczny
Osada - okres nowożytny
epoka kamienia – ślad osadnictwa

ul. Ogrodowa

okres prahistoryczny - ślad
osadnictwa
okres prahistoryczny - ślad
osadnictwa

12.

Stanowisko
archeologiczne

okres nowożytny - ślad osadnictwa
okres prahistoryczny - ślad
osadnictwa

13.

Stanowisko
archeologiczne

wczesne średniowiecze - ślad
osadnictwa

14.

Stanowisko
archeologiczne

15.

Stanowisko
archeologiczne

16.

Stanowisko
archeologiczne

17.

Stanowisko
archeologiczne

osada - okres prahistoryczny
osada - neolit
okres późno rzymski - ślad
osadnictwa
kultura przeworska - ślad
osadnictwa
okres prahistoryczny - ślad
osadnictwa
okres późnośredniowieczny - ślad
osadnictwa
okres wczesnoi późnośredniowieczny - ślad
osadnictwa
okres późnośredniowieczny – ślad
osadnictwa

18.

Stanowisko
archeologiczne

8.
9.
10.
11.

nieokreślony

okres neolitu - ślad osadnictwa
okres prahistoryczny - ślad
osadnictwa
kultura przeworska
okres wpływów rzymskich
osada wczesnośredniowieczna –
ślad osadnictwa

-

ul. Krakowska
- ul. Szkolna
Plac Adama
Mickiewicza
os. Józefa
Poniatowskiego
ul. Mikołaja
Kopernika

103-81,4,3

103-81,6,4
A-747/512
z dnia 17.12.1969
103-81,7,5
A-523/746
z dnia 22.12.1969
103-81,9,6
układ urbanistyczny:
A-712
z dnia 06.12.1972
103-81,10,7
103-81,12,8
103-81,40,9
103-81,13,13
103-81,14,14

ul. Mikołaja
Kopernika - ul.
Lwowska
ul. Lwowska (przy
kolei
wąskotorowej)
południowa część
miasta przy wsi
Urzejowice

103-81,15,15

Południowa granica
miasta na wschód
od ul. Węgierskiej

103-81,18,18

ul. Żytnia - ul.
Węgierska

103-81,19,19

ul. Żurawia (przy
kolei
wąskotorowej)
ul. Żurawia przy
rzece Mleczce

103-81,20,20

103-81,16,16

103-81,17,17

103-81,21,21
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19.

Stanowisko
archeologiczne

20.

Stanowisko
archeologiczne

21.

Stanowisko
archeologiczne

22.

Stanowisko
archeologiczne

23.

Stanowisko
archeologiczne

24.

Stanowisko
archeologiczne

25.

Stanowisko
archeologiczne

26.

Stanowisko
archeologiczne

27.

Stanowisko
archeologiczne

28.

Stanowisko
archeologiczne

29.

Stanowisko
archeologiczne

kultura przeworska - ślad
osadnictwa
okres wpływów rzymskich - ślad
osadnictwa
okres nowożytny – ślad osadnictwa
okres prahistoryczny - ślad
osadnictwa
okres wczesnośredniowieczny ślad osadnictwa
okres nowożytny – ślad osadnictwa
Kultura ceramiki sznurowej - neolit
- cmentarzysko,
Osada - grupy tarnobrzeskiej epoka brązu osada; epoka
wczesnego żelaza - osada;
kultura przeworska - okres
wpływów rzymskich - ślad
osadnictwa
osada okresu
wczesnośredniowiecznego
okres późnego średniowiecza – ślad
osadnictwa
okres prahistoryczny - ślad
osadnictwa,
okres wczesnośredniowieczny –
ślad osadnictwa
okres prahistoryczny - ślad
osadnictwa;
okres wczesnośredniowieczny –
ślad osadnictwa
epoka neolitu - ślad osadnictwa;
okres późnośredniowieczny - ślad
osadnictwa
epoka kamienia - ślad osadnictwa;
epoka brązu - ślad osadnictwa;
okres późnośredniowieczny - ślad
osadnictwa

epoka kamienia - ślad osadnictwa;
okres wczesnośredniowieczny –
ślad osadnictwa
okres wpływów rzymskich - ślad
osadnictwa,
okres późnośredniowieczny - ślad
osadnictwa
okres prahistoryczny - ślad
osadnictwa;
okres wczesnośredniowieczny –
ślad osadnictwa
Kultura ceramiki sznurowej - neolit
- ślad osadnictwa
grupa tarnobrzeska - wczesna epoka
żelaza - ślad osadnictwa
kultura przeworska
okres wpływów rzymskich - osada;

ul. Żurawia przy
rzece Mleczce

103-81,22,22

ul. Lwowska
(300 m na południe
od stacji paliw
„Lotos”)

103-81,23,23

ul. Wojska
Polskiego (kolej
wąskotorowa)

103-81,8,24

ul. Lwowska ul. Klonowa
(w polach)

103-81,24,25

ul. Lwowska ul. Klonowa
(w polach)

103-81,25,26

ul. Czarnieckiego

103-81,26,27

ul. Wojska
Polskiego ul. Czarnieckiego
(od wschodu przy
kolei
wąskotorowej)
ul. Czarnieckiego
(od wschodu)

103-81,27,28

ul. Wojska
Polskiego
(przy kolei
wąskotorowej)
ul. Lwowska
(przy kolei
wąskotorowej)

103-81,29,30

ul. Lwowska
(przy kolei
wąskotorowej)

103-81,5,32

103-81,28,29

103-81,30,31

nr: C-43
data: 1969.12.30
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okres późnego średniowiecza – ślad
osadnictwa
okres prahistoryczny - rzymski ?
okres późnośredniowieczny - ślad
osadnictwa
epoka kamienia - ślad osadnictwa;
okres wpływów rzymskich - ślad
osadnictwa;
okres późnośredniowieczny – ślad
osadnictwa
okres wczesnośredniowieczny ślad osadnictwa;
okres późnośredniowieczny - ślad
osadnictwa
okres wczesnośredniowieczny ślad osadnictwa;
okres późnośredniowieczny - ślad
osadnictwa
epoka kamienia - ślad osadnictwa

30.

Stanowisko
archeologiczne

31.

Stanowisko
archeologiczne

32.

Stanowisko
archeologiczne

33.

Stanowisko
archeologiczne

34.

Stanowisko
archeologiczne

35.

Stanowisko
archeologiczne

epoka kamienia - ślad osadnictwa

36.

Stanowisko
archeologiczne

epoka kamienia - ślad osadnictwa

37.

Stanowisko
archeologiczne

epoka kamienia - ślad osadnictwa
grupa tarnobrzeska
epoka brązu
kultura przeworska - cmentarzysko
okres wpływów rzymskich
okres wczesnośredniowieczny ślad osadnictwa
okres późnośredniowieczny - ślad
osadnictwa
epoka neolitu - ślad osadnictwa

38.

Stanowisko
archeologiczne

39.

Stanowisko
archeologiczne

okres prahistoryczny - ślad
osadnictwa

40.

Stanowisko
archeologiczne

41.

Stanowisko
archeologiczne

okres wpływów rzymskich - ślad
osadnictwa
osada okres średniowieczna
okres prahistoryczny ?

ul. Gimnazjalna ul. Tatarska

103-81,31,33

ul. Tatarska

103-81,32,34

ul. Lwowska
(przy kolei
wąskotorowej)

103-81,33,35

ul. Lwowska
(przy kolei
wąskotorowej)

103-81,34,36

ul. Czarnieckiego
(przy granicy
z Maćkówką)
ul. Czarnieckiego
(od strony
południowej miasta
przy granicy
z Maćkówką)
ul. Czarnieckiego
(od strony
południowej miasta
przy granicy
z Maćkówką)
ul. Czarnieckiego
(od strony
południowej miasta
przy granicy
z Maćkówką)

103-81,35,37

ul. Czarnieckiego
(od strony
południowej miasta
przy granicy
z Maćkówką)
ul. Żurawia ul. Czarnieckiego
(przy granicy
z Maćkówką)
ul. Szkolna
(na zachód w stronę
rzeki Mleczki)
W pobliżu rzeki
Mleczki

103-81,36,38

103-81,37,39

103-81,1,40
A-529/748
z dnia 23.12.1969

103-81,38,41

103-81,39,52

103-81,41,102

103-81,42,103

Obszar 102-81
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1.

Stanowisko
archeologiczne

okres wczesne średniowiecze XI –
XII w. - ślad osadnictwa

2.

Stanowisko
archeologiczne

Kultura przeworska - cmentarzysko
okres wpływów rzymskich

3.

Stanowisko
archeologiczne
Stanowisko
archeologiczne

okres prehistoryczny - ślad
osadnictwa
wczesna epoka brązu - ślad
osadnictwa
grupa tarnobrzeska – osada ?
okres nowożytny – osada ?
okres neolitu - ślad osadnictwa
okres prehistoryczny - ślad
osadnictwa
okres wpływów rzymskich - osada;
okres nowożytny – osada
okres nowożytny - osada

4.

5.

Stanowisko
archeologiczne

6.

Stanowisko
archeologiczne
Stanowisko
archeologiczne
Stanowisko
archeologiczne
Stanowisko
archeologiczne

7.
8.
9.

10.
11.

Stanowisko
archeologiczne
Stanowisko
archeologiczne

okres późnośredniowieczny - osada;
okres nowożytny – osada
okres prahistoryczny - ślad
osadnictwa
okres nowożytny - ślad osadnictwa
okres wpływów rzymskich - osada;
XIV w. i XVII w. - osada
grupa tarnobrzeska - osada;
okres wpływów rzymskich - osada
okres prahistoryczny - osada
okres nowożytny – ślad osadnictwa
okres wpływów rzymskich – osada
VIII – IX w. - osada

12.

Stanowisko
archeologiczne

13.

Stanowisko
archeologiczne

okres wpływów rzymskich - osada;
okres wczesnośredniowieczny –
osada
okres nowożytny – osada

14.

Stanowisko
archeologiczne

okres wpływów rzymskich – osada
IX – X w. - osada

15.

Stanowisko
archeologiczne

16.

Stanowisko
archeologiczne

ul. Gorliczyńska Miejska
Oczyszczalnia
Ścieków
obszar pomiędzy
ul. Gorliczyńską
a ul. Jedności
ul. gen. Andersa

102-81,3,5

102-81,1,6

102-81,43,48

ul. Pod Chałupkami
- ul. Wiśniowa

102-81,44,49

ul. Za
Parowozownią

102-81,45,50

ul. Za
Parowozownią
ul. Za
Parowozownią
ul. Za
Parowozownią
(pomiędzy torami
kolei wąskotorowej
a granicą z wsią
Rozbórz)
ul. gen. Antoniego
Chruściela
ul. Gorliczyńska

102-81,46,51
102-81,47,52
102-81,48,53
102-81,49,54

102-81,50,55
102-81,51,56

obszar pomiędzy
torami kolejowymi
w kierunku
Rzeszowa a rzeką
Mleczką
obszar pomiędzy
torami kolejowymi
w kierunku na
Rzeszów a rzeką
Mleczką
obszar pomiędzy
szpitalem a rzeką
Mleczką

102-81,52,57

czasy nowożytne - osada

obszar pomiędzy
szpitalem a rzeką
Mleczką

102-81,55,60

Okres późnego średniowiecza –
osada ?
okres nowożytny – osada ?

obszar pomiędzy
szpitalem a rzeką
Mleczką

102-81,56,61

102-81,53,58

102-81,54,59
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17.

Stanowisko
archeologiczne

18.

Stanowisko
archeologiczne

okres prahistoryczny - ślad
osadnictwa
okres wczesnego średniowiecza ślad osadnictwa
okres późnego średniowiecza - ślad
osadnictwa
okres prahistoryczny - osada
okres nowożytny - ślad osadnictwa

19.

Stanowisko
archeologiczne

okres prahistoryczny - ślad
osadnictwa

20.

Stanowisko
archeologiczne

okres prahistoryczny - ślad
osadnictwa

21.

Stanowisko
archeologiczne
Stanowisko
archeologiczne
Stanowisko
archeologiczne

okres prahistoryczny - ślad
osadnictwa
XVI – XVII w.
okres nowożytny – osada ?
XIV – XV w. - ślad osadnictwa
okres nowożytny - osada

24.

Stanowisko
archeologiczne

okres prahistoryczny - ślad
osadnictwa
okres nowożytny - osada

25.

Stanowisko
archeologiczne

26.

Stanowisko
archeologiczne

okres wczesnego średniowiecza ślad osadnictwa
okres nowożytny – osada
okres neolitu - ślad osadnictwa

27.

Stanowisko
archeologiczne

28.

Stanowisko
archeologiczne

29.

Stanowisko
archeologiczne
Stanowisko
archeologiczne

22.
23.

30.

okres prahistoryczny - ślad
osadnictwa
okres nowożytny - ślad osadnictwa
epoka kamienia - ślad osadnictwa
okres nowożytny – ślad osadnictwa

okres neolitu - osada
epoka kamienia - ślad osadnictwa
wczesna epoka brązu - ślad
osadnictwa

obszar pomiędzy
ul. J. Korczaka
a rzeką Mleczką

102-81,57,62

obszar pomiędzy
ul. J. Korczaka
a torami
kolejowymi PKP
w kierunku na
Rzeszów
obszar pomiędzy
ul. J. Korczaka
a torami
kolejowymi PKP
w kierunku na
Rzeszów
obszar pomiędzy
ul. Łukaszewicza
a ul. Łańcucką na
polach od strony
zachodniej
ul. Łąkowa

102-81,58,63

102-81,61,66

ul. Głęboka

102-81,62,67

obszar pomiędzy
ul. Pod Rozborzem
a torami
kolejowymi PKP
w kierunku na
Jarosław
obszar pomiędzy
tzw. ul.
Cukrowniczą
a ul. 11 Listopada
ul. 11 Listopada

102-81,63,68

obszar pomiędzy
ul. Pod Chałupkami
a nasypem
kolejowym
ul. Pod Chałupkami

102-81,64,59

102-81,60,65

102-81,64,69

102-81,65,70

102-81,66,71

102-81,67,72

obszar pomiędzy
ul. Armii Krajowej
a planowaną
autostradą A4
ul. Dobra

102-81,68,73

102-81,69,74

ul. Gorliczyńska

102-81,70,75
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31.

Stanowisko
archeologiczne

32.

Stanowisko
archeologiczne

33.

Stanowisko
archeologiczne

34.

Stanowisko
archeologiczne

35.

Stanowisko
archeologiczne

36.

Stanowisko
archeologiczne

37.

Stanowisko
archeologiczne

38.

Stanowisko
archeologiczne

39.

Stanowisko
archeologiczne

40.

Stanowisko
archeologiczne

okres prahistoryczny – osada
ślady osadnictwa średniowiecza
okres nowożytny - osada
VIII – IX w. - ślad osadnictwa

grupa tarnobrzeska - ślad
osadnictwa
okres prahistoryczny - ślad
osadnictwa
kultura pucharów lejkowatych osada
grupa tarnobrzeska - osada
okres średniowieczny – osada
okres nowożytny – osada
okres prahistoryczny - ślad
osadnictwa

okres prahistoryczny - ślad
osadnictwa
grupa tarnobrzeska – osada
okres wczesnego średniowiecza ślad osadnictwa
okres prahistoryczny - ślad
osadnictwa
okres późnośredniowieczny – ślad
osadnictwa
okres prahistoryczny - ślad
osadnictwa
okres średniowieczny - ślad
osadnictwa
okres grupy tarnobrzeskiej - ślad
osadnictwa
okres epoki brązu - ślad osadnictwa
okres wczesnej epoki żelaza - ślad
osadnictwa
okres prehistorii - ślad osadnictwa
okres późnośredniowieczny - ślad
osadnictwa
okres neolitu - ślad osadnictwa
okres prehistorii - ślad osadnictwa
okres nowożytny – ślad osadnictwa
epoka kamienia - ślad osadnictwa
wczesna epoka brązu - ślad
osadnictwa
grupa tarnobrzeska - ślad
osadnictwa
epoki brązu
wczesna epoka żelaza

obszar pomiędzy
ul. Gorliczyńską
a torami PKP w
kierunku na Lublin
od strony
wschodniej
obszar pomiędzy
ul. Gorliczyńską
a torami PKP w
kierunku na Lublin
obszar pomiędzy
ul. Gorliczyńską
a torami PKP w
kierunku na Lublin

102-81,71,76

102-81,72,77

102-81,73,78

obszar pomiędzy
ul. Dobrą przy
torach PKP w
kierunku na Lublin
obszar pomiędzy ul.
Gorliczyńską
a ul. Jedności

102-81,74,79

ul. Gorliczyńska

102-81,76,107

ul. Długa

102-81,77,108

ul. Gorliczyńska

102-81,78,109

obszar pomiędzy
ul. Armii Krajowej
a ul. Gorliczyńską
ul. Gorliczyńska

102-81,79,110

102-81,75,80

102-81,80,111
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5.2.6. Zabytki w zbiorach muzealnych i innych

Na terenie miasta Przeworska znajduje się jedno muzeum, mające swą siedzibę w zabytkowym pałacu
Lubomirskich. W ramach ekspozycji muzealnych prezentowane jest historia miasta i regionu,
zabytkowe wnętrza pałacowe wraz z wyposażeniem, powozownia (depozyt muzeum w Łańcucie),
historia pożarnictwa. W zbiorach znajdują się zabytki archeologiczne z okresu neolitu, epoki brązu,
epoki żelaza i wczesnego średniowiecza, w tym zabytki archeologiczne związane z kulturą przeworską,
a także muzealia związane z historią miasta i życiem jego mieszkańców w średniowieczu i okresie
staropolskim, w tym m. in. dokumenty królewskie zawierające przywileje dla Przeworska wystawione
przez Zygmunta III Wazę z 1597 r., Władysława IV z 1633 r., Jana Kazimierza z 1661 r., Michała
Korybuta Wiśniowieckiego z 1670 r., Jana III Sobieskiego z 1683 r. i Augusta II z 1732 r.; dokumenty
właścicieli miasta np.: Jana Tarnowskiego z 1562 r., Konstantego Ostrogskiego z 1580 r., Stanisława
Lubomirskiego z 1670 r. i Antoniego Lubomirskiego z 1763 r.; księgi ławnicze i miejskie
z lat 1632-1740 oraz inne dokumenty o charakterze miejskim. Równie bogato prezentuje się część
ekspozycji związana z okresem zaboru austriackiego i dwudziestoleciem międzywojennym, zawierająca
obok dokumentów i miejskich tłoków pieczętnych, archiwalne fotografie, XVIII-wieczne stroje
mieszczańskie, pamiątki po rodach mieszczan przeworskich i wybitnych przedstawicielach
społeczności miejskiej, judaika związane z życiem przeworskiej żydowskiej gminy wyznaniowej,
dokumenty i akcesoria związane z przeworskim szkolnictwem, eksponaty ukazujące tradycje
przeworskich cechów rzemieślniczych z bogatą kolekcją dyplomów czeladniczych i mistrzowskich,
skrzyniami cechowymi, dokumentami, emblematami i tłokami pieczętnymi: m. in. najstarszy dokument
cechowy – przywilej dla cechu szewców z 1486 r., warsztat tkacki znanych w Europie tkaczy
przeworskich, a także jedwabny pas kontuszowy pochodzący z miejscowej manufaktury, kolekcja
strojów ludowych począwszy od wieku XVIII do początku wieku XX .

5.2.7. Dziedzictwo niematerialne

1. Życie duchowe miasta
Przeworsk jest miastem, w którym w historii przenikały się dwie religie: judaizm i chrześcijaństwo.
Obecnie w Przeworsku funkcjonują 4 kościoły katolickie. Barokowa synagoga, która znajdowała się
przy ul. Kazimierzowskiej została zburzona w czasie II wojny światowej.
Kościoły istniejące na terenie miasta należą do parafii rzymskokatolickich. Ich struktura wygląda
następująco:
•

W obrębie parafii pw. Ducha Świętego:
-

bazylika mniejsza pw. Ducha Świętego (kolegiata),
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-

kościół ss. Miłosierdzia pw. Matki Bożej Śnieżnej,

-

kaplica pw. Matki Bożej Bolesnej w SPZOZ w Przeworsku.

•

W obrębie parafii pw. Świętego Józefa Sebastiana Pelczara:
-

•

kościół pw. Świętego Józefa Sebastiana Pelczara.
W obrębie parafii pw. Chrystusa Króla:

-

kościół pw. Chrystusa Króla,

-

kaplica pw. Chrystusa Króla,

-

kaplica cmentarna na „nowym cmentarzu”.

•

W parafii pw. Świętej Barbary:
-

kościół oo. Bernardynów pw. Świętej Barbary.

2. Zabytki nieistniejące
Na terenie Przeworska, niestety, część obiektów zabytkowych nie przetrwała, są to: kościół Świętej
Katarzyny, kościół Matki Bożej Śnieżnej na Przedmieściu Łańcuckim, synagoga, stary sąd.

3. Znani mieszkańcy

W XIX w. przez pewien czas rabinem Przeworska był Menachem Mendel, jeden z najwybitniejszych
przedstawicieli chasydyzmu w Polsce (pochowany w Rymanowie). Z Przeworska pochodził także
wybitny XX-wieczny badacz kultury ludowej Roman Reinfuss. W Przeworsku mieszkało wielu
znakomitych ludzi związanych z wojskiem i sportem.
Znani wojskowi:
1) gen. bryg. Jan Chmurowicz, kapitan artylerii Cesarskiej i Królewskiej Armii, generał brygady
Wojska Polskiego,
2) kpt. Ferdynand Władysław Czaplicki – powstaniec styczniowy,
3) mjr Jan Gryczman, chorąży Wojska Polskiego II RP, obrońca Westerplatte,
4) gen. bryg. Eugeniusz Ignacy Luśniak, oficer artylerii Cesarskiej i Królewskiej Armii, generał
brygady Wojska Polskiego,
5) płk Tadeusz Rolski, pilot Wojska Polskiego,
6) st. sierż. Antoni Tyszarski, uczestnik walk o Monte Cassino.

Znani sportowcy:
1) Tadeusz Rut, lekkoatleta, mistrz Europy i medalista olimpijski,
2) Andrzej Sztolń, polski skoczek narciarski, olimpijczyk.
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W historię miasta wpisał się także Feliks Młynarski – ekonomista, bankowiec, czy Zygmunt Mycielski
(hrabia herbu Dołęga) – kompozytor, publicysta, pisarz i krytyk muzyczny.

4. Miejsca pamięci
LP.

TYP

ADRES

1.

krzyż powstańczy

ul. Tysiąclecia

2.

pomnik Chrystusa Króla

plac bazyliki kolegiackiej,
ul. Kościelna 7

3.

pomnik króla Władysława Jagiełły

Rynek

4.

pomnik 200-lecia Konstytucji 3 maja

ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego

5.

pomnik Adama Mickiewicza

pl. Adama Mickiewicza

6.

pomnik milenijny

pl. Jana Pawła II

7.

pomnik pamięci Żydów

ul. 11 Listopada

8.

pomnik smoleński

okolice ul. Wierzbowej

9.

tablica gen. Jana Władysława Chmurowicza

elewacja budynku Miejskiej Biblioteki
Publicznej, ul. Marszałka Józefa
Piłsudskiego

10.

tablice dyrektorów Gimnazjum i Liceum: Jana Ćwierza,
Stanisława Zabielskiego i Kazimierza Karpa

Zespół Szkół Ogólnokształcących
i Zawodowych, ul. Szkolna 6

11.

tablica 100-lecia chóru „Echo”

kruchta bazyliki kolegiackiej

12.

tablica ZHP

elewacja budynku Miejskiej Biblioteki
Publicznej, ul. Marszałka Józefa
Piłsudskiego

13.

tablica doktora Henryka Jankowskiego

elewacja Szpitala Rejonowego,
ul. Szpitalna 16

14.

tablica Marii Konopnickiej

elewacja budynku PTTK, ul. Marii
Konopnickiej 6

15.

tablica 1000-lecia Państwa Polskiego

Park

16.

tablica upamiętniająca Cud nad Wisłą

elewacja Ratusza, Rynek

17.

tablica księdza Jerzego Popiełuszki

kruchta bazyliki kolegiackiej

18.

tablica Tadeusza Ruta

Hala sportowa, ul. Misiągiewicza 10

19.

tablica króla Jana III Sobieskiego

elewacja pałacu Lubomirskich, Park

20.

tablica dyrektora Lesława Ścisłowicza

Zespół Szkół Zawodowych,
ul. Ignacego Krasickiego 9

21.

tablica Wincentego Witosa

elewacja Urzędu Miasta Przeworska
i Starostwa Powiatowego,
ul. Jagiellońska 10
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5. Zwyczaje
Na terenie miasta kultywowane są wielowiekowe ludowe zwyczaje i obrzędy religijne: kolędowanie,
wielkanocne bicie w bębny w Wielki Czwartek, parady straży grobowych.

5.3. Zabytki objęte prawnymi formami ochrony

Zabytki wpisane do rejestru Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, źródło: Urząd
Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie. Departament Kultury i Ochrony
Dziedzictwa Narodowego, Katalog zabytków nieruchomych województwa podkarpackiego, Rzeszów
2011 (Gmina Miejska Przeworsk, s. 109-110)
5.4. Zabytki o najwyższym znaczeniu dla gminy

Opracowano na podstawie dokumentów i materiałów promocyjnych gminy.

Bazylika pw. Ducha Świętego
z sanktuarium Grobu Bożego

Prawdopodobnie jeszcze przed rokiem 1375 na terenie Przeworska działał ośrodek misyjny,
podlegający pod jurysdykcję biskupów lubuskich. Parafia została erygowana 28 kwietnia 1393 roku,
kiedy to ówczesny biskup lubuski Jan przychylił się do prośby Jana z Tarnowa i powierzył ją pod zarząd
Kanoników Regularnych Stróżów Grobu Jerozolimskiego, zwanych w Polsce bożogrobcami lub
miechowitami. Bożogrobcy posiadający rycerskie tradycje, oprócz duszpasterstwa, prowadzili
i utrzymywali szkoły oraz szpitale. Miejsce, na którym został wzniesiony kościół to tak zwane Kniaże
Pole lub Kniaże Grodziszcze - nazwa tłumaczy przypuszczalnie obecność warownego grodu otoczonego
wałami ziemnymi, który według archeologów istniał na przełomie X i XI w. Kilkadziesiąt lat po erekcji,
w roku 1430, miechowici rozpoczęli budowę nowego kościoła - istniejący wówczas kościół św.
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Katarzyny byt prawdopodobnie za mały dla wzrastającej liczby wiernych. Nowa świątynia budowana
była do 1470 roku, a trzy lata później została konsekrowana i otrzymała nazwę Ducha Świętego.

Kościół,

usytuowany

na

dziedzińcu

zwanym

cmentarzyskiem,

został

otoczony

w połowie murami obronnymi, basztą oraz zabudową klasztorną. Brama główna posiada kształt
kapliczki, na której dawniej umieszczony był zegar. Trzy wieże, w tym główna i dwie boczne,
na szczycie posiadają symbole bożogrobców - krzyże z podwójnymi ramionami. Przedłużeniem
kościoła jest 40-metrowej wysokości potężna wieża, w której mieści się wejście do kościoła.
W kościele zachowane są piękne gotyckie sklepienia żebrowane, przyporowe oraz gwiaździste.
Znajduje się w nim 12 ołtarzy, gotycka spiżowa chrzcielnica z 1400 r., przeniesiona ze starego kościoła
św. Katarzyny, barokowe organy, epitafia, rzeźbiona złocona ambona, liczne obrazy i inne przedmioty
wyposażenia kościelnego. Jednym z jego najcenniejszych sakralnych arcydzieł jest główny ołtarz,
wykonany w 1693 r. Wyjątkowo cennym zabytkiem kościoła farnego jest replika grobu Chrystusa z
Jerozolimy – kaplica Bożego Grobu.

Kościół i klasztor
oo. Bernardynów

Znajduje się na wschodnim krańcu wzgórza miejskiego, w pobliżu dawnego „traktu ruskiego”
Przeworsk-Jarosław, ufundowany został w 1461 roku przez właściciela miasta Rafała Tarnowskiego,
Marszałka Wielkiego Koronnego, który sprowadził bernardynów do miasta. Cennymi reliktami
architektury militarnej z dawnych czasów są jej mury obronne, baszta (dzwonnica) oraz dwa skrzydła
klasztoru: wschodnie i południowe. Rozpoczęcie prac nad wałami i fosami, a później murami datowane
jest na koniec wieku XV. Klasztor pełnił rolę warowni, stanowił bardzo ważny element systemu
obronnego miasta i dawał schronienie ludności podczas wrogich najazdów (np. podczas tatarskich
napadów w 1489 i 1624 r.).

Kościół klasztorny pod wezwaniem św. Barbary jest niedużą, jednonawową budowlą. Fasadę kościoła
zdobi gotycki zębaty szczyt z żelaznym krzyżem. Wewnątrz świątyni zachowały się liczne rzeźbione
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barokowe stalle, ołtarze oraz obrazy z XVII w., stara polichromia z XV wieku w krużganku przed
zakrystią, fragment polichromii renesansowej na łuku oddzielającym prezbiterium od korpusu oraz
barokowe freski ścienne.

Kościół i klasztor ss. Miłosierdzia

Ufundowany został 12 marca 1768 r. przez wojewodę lubelskiego, kasztelana krakowskiego Antoniego
Lubomirskiego i jego małżonkę Zofię z Korwinów Krasińską. Wzniesiono go w miejscu dawnego
szpitala św. Ducha w roku 1780. Piętrowy trójskrzydłowy budynek klasztorny połączony jest
z kościółkiem o barokowej fasadzie. W kościele wewnątrz znajdują się liczne cenne obrazy pochodzące
ze starych przeworskich kościołów, m.in. Matki Bożej Śnieżnej i św. Ducha.

Pałac Lubomirskich
z parkiem angielskim

Zbudowany w l połowie XIX w. z inicjatywy ks. Henryka Lubomirskiego, na miejscu starszego dworu
obronnego, wzniesiony w latach 1799-1807 przez Christiana Piotra Aignera i Fryderyka Bauman
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w stylu angielskiego klasycyzmu, rozbudowany przez Feliksa Księżarskiego. Zachodnią część elewacji
pałacu zdobi galeria, a od wschodu wznosi się wsparty na kolumnach taras. Do budynków wchodzących
w skład rezydencji Lubomirskich, oprócz pałacu, należy stojąca u wejścia do parku klasycystyczna
kordegarda z początku XX w., oficyna z okresu XVII i XIX w. oraz wzniesiona w XIX w. w głębi
parku oranżeria, dom ogrodnika z połowy XIX w., zabudowania dawnego folwarku (Podzamcze) oraz
ordynacji, dawna oberża, usytuowana naprzeciw wejścia do parku, według tradycji w oberży mieli
nocować Stefan Czarniecki oraz Honore de Balzac. Teren wokół rezydencji pałacowej zajmuje założony
w XVIII w. park o charakterze ogrodu angielskiego (obszar ok. 12 ha, skomponowany został przez
Teresę ks. Lubomirską z wykorzystaniem naturalnych zakoli rzeki Mleczki i pagórków) w miejsce
pierwotnie zaaranżowanego parku francuskiego i ogrodów włoskich z XVII i XVIII wieku. Składa się
on z parku dolnego (południowego) i górnego (północnego), które przedziela obmurowana skarpa.
Część południowa parku, starsza, urządzona została początkowo w stylu włoskim – z tego założenia
pochodzi aleja grabowa. Romantycznym miejscem do spacerów jest park górny zachowany w typie
naturalnym, posiadający piękną aleję lipową. W parku znajduje się wiele interesujących okazów drzew:
lip, topól, dębów, kasztanowców, orzechów kaukaskich, jesionów, brzóz. Najstarszym drzewem jest
rosnąca przed pałacem, licząca ponad 300 lat lipa, którą miał posadzić sam Jan III Sobieski. W
przypadku tego obiektu zarządcą jest powiat. Obiekty kompleksu rezydencji pałacowej wymagają
remontu. Świadczą o tej konieczności choćby ubytki w części fasadowej kilku budynków, brak drzwi,
czy zabite deskami okna od strony parteru.

Ratusz

Znajduje się we wschodniej części rynku. Pierwsza wzmianka pochodzi z roku 1473. Fundatorem
budynku był zapewne Jan z Tamowa -właściciel miasta, a wznosił go budowniczy zamkowy Wacław
Klepacz. Budynek jest niedużą budowlą klasycystyczną o masywnej, piętrowej konstrukcji z wysoką
wieżą. Obecna forma ratusza pochodzi z przebudowy, podczas której na starym XVII-wiecznym zrębie
powstała nowa budowla, kryta dachem mansardowym z dachówką karpiową (w miejsce dawnego
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gontu). Postawiono wówczas także nową, obitą blachą wieżę z zegarem. Na jej szczycie został
usytuowany symbol sądów miejskich i stosowania kary śmierci -

ręka z mieczem, a wyżej,

na wierzchołku herb miasta - Leliwa. Główne wejście do ratusza zdobi portal zdobiony
płaskorzeźbionym herbem miasta.

Zajazd - Camping - Skansen
„Pastewnik”

Należy do Szlaku Architektury Drewnianej, na jego terenie zebrane zostały zabytki architektury
drewnianej z najbliższego terenu, odtworzone w układzie wsi, kompleks zabytkowej, drewnianej
architektury przeniesiony z różnych ulic Przeworska, wsi Gać oraz Krzeczowic, jeden z niewielu
w Polsce „żywy skansen”. Obejmuje zabytkowe drewniane budynki mieszczańskie z Przeworska,
uformowania XIX w. przeworskiego „galicyjskiego” rynku, 7 zagród, w tym jedna in situ, młyn
wodny, tartak oraz wiatrak, dworek i dom ludowy. Zasadą naczelną w realizacji tego przedsięwzięcia
było znalezienie dla każdego przenoszonego budynku nowej funkcji, w miarę zbliżonej
do poprzedniego użytkownika.

Kolejka wąskotorowa
Przeworsk – Dynów
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Kolej powstała w 1904 r., wykorzystywana obecnie w celach turystycznych, kursuje w okresie
wakacyjnym na 40-kilometrowej trasie Przeworsk-Dynów, biegnącej piękną doliną Mleczki, gdzie
znajduje się jeden z najdłuższych w Polsce – 602- metrowy tunel.

6. Ocena stanu dziedzictwa kulturowego gminy. Analiza szans i zagrożeń.

W Przeworsku znajduje się 110 zabytków ewidencyjnych i 96 rejestrowych. Wszystkie programy
i strategie województwa oraz fundusze strukturalne nastawione są na rozwój regionu pod kątem
atrakcyjności turystycznej. W tym priorytecie mieści się również ochrona zabytków.

Ocena stanu dziedzictwa:

Należy podkreślić bardzo dobry stan zachowania zabytków rejestrowych na terenie miasta Przeworska.
Na

szczególną

uwagę

zasługuje

kościół

farny

(bazylika

pw.

Ducha

Świętego

z Sanktuarium Bożego Grobu wraz z murami), jako doskonały przykład utrzymania zabytku
stanowiącego jednocześnie symbol wielowiekowej tożsamości kulturowej regionu. Dobrze utrzymane
są także pozostałe kościoły, szczególnie kościół i klasztor oo. Bernardynów wraz murami.
Do tego zestawu należy dodać także ratusz, który został zrewitalizowany w czerwcu 2013 r.

W ostatnich latach na terenie Przeworska przeprowadzono wiele remontów i prac konserwatorskich
najistotniejszych zabytków (realizacja Lokalnego programu rewitalizacji 2009-2013).

Działalność kulturalna

Miejski Ośrodek Kultury w Przeworsku powstał w 1977 roku i odpowiedzialny jest za całokształt
działalności związanej z upowszechnianiem kultury, a zwłaszcza kultywowanie i rozwijanie tradycji
kulturalnych twórczości ludowej oraz folkloru. Wojewoda Przemyski 8 czerwca 1987 roku nadał
Miejskiemu Ośrodkowi Kultury w Przeworsku imię wybitnego folklorysty, etnografa, muzyka,
kompozytora - Oskara Kolberga. W 2002 roku przeworski MOK otrzymał wyróżnienie „Ratusz 2002”
w kategorii „Za Zasługi dla Miasta Przeworska”. Celem nadrzędnym działalności MOK jest rozwój
i kształtowanie potrzeb kulturalnych, przy aktywnym i powszechnym udziale społeczności lokalnej.
Ośrodek prowadzi działalność w zakresie wychowania, edukacji i upowszechniania kultury. Realizuje
swoje zadania poprzez: prowadzenie pracowni artystycznych, zespołów, kół zainteresowań,
upowszechnianie scenicznych programów artystycznych, spotkania autorskie, organizowanie
koncertów zamkniętych i plenerowych, przeglądów, konkursów, festiwali i wystaw w różnych
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dziedzinach sztuki, prowadzenie szkółki muzycznej, kina stałego, organizowanie wypoczynku letniego
i zimowego dla dzieci i młodzieży, prowadzenie kostiumerni, organizowanie kursów tańca,
prowadzenie zajęć callanetics, wynajem sal, współpracę z instytucjami kultury, zespołami
artystycznymi z terenu miasta oraz kraju, instytucjami oświatowymi, zakładami pracy, fundacjami,
stowarzyszeniami i organizacjami społecznymi.

MOK jest miejscem, gdzie dzieci, młodzież, dorośli realizują swoje zainteresowania, rozwijają
zdolności, a często dopiero je odkrywają, pogłębiają wiedzę pod opieką wykwalifikowanych
instruktorów. Ośrodek prowadzi zajęcia stałe w zespołach, kołach zainteresowań i klubach.
Do ważniejszych wydarzeń w działalności Miejskiego Ośrodka Kultury w Przeworsku należy
organizowanie koncertu z okazji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, Noworocznego Koncertu
Kolęd, zabawy karnawałowej dla dzieci przedszkolnych i szkolnych, Międzynarodowego Dnia Ziemi,
Dni Przeworska, imprez z okazji Dnia Dziecka, Przeworskiego Festiwalu Bluesowego, Przeglądu Kapel
Podwórkowych.

Corocznie

MOK

organizuje

przeglądy

i

konkursy:

przegląd

obrzędów

bożonarodzeniowych, konkurs modeli balonów na ogrzane powietrze, ogólnopolski konkurs
recytatorski „Sacrum w literaturze”, ogólnopolski konkurs piosenki „Wygraj sukces”, festiwal piosenki
angielskiej, konkurs recytatorski „Poeci i pisarze dzieciom”, konkurs poetycki „Matka- Ziemia”,
konkurs fotograficzny „Moje miasto Przeworsk”, konkurs wokalny „I ty możesz zaśpiewać”,
Przeworski Przegląd Amatorskiej Sztuki Filmowej, konkurs plastyczny i fotograficzny „Nastroje
Jesieni”, Przegląd Plastyki Przeworskiej, Przeworska Jesień Artystyczna Młodych.

Miejska Biblioteka Publiczna została powołana 30 października 1946 roku. Jej zadaniem było
organizowanie bibliotek i punktów bibliotecznych w powiecie, upowszechnianie książki i czytelnictwa
w kształceniu kadr bibliotekarskich oraz prowadzenie pracy z czytelnikiem na terenie miasta
i powiatu. Od początku swego istnienia biblioteka gromadzi literaturę piękną i popularno-naukową
z różnych dziedzin wiedzy, czasopisma, dokumenty życia społecznego, zbiory audiowizualne. Jest
największą biblioteką na terenie powiatu przeworskiego. W strukturze instytucji są cztery agendy:
wypożyczalnia, czytelnia, dział dziecięcy, dział audiowizualny, które przez sześć dni w tygodniu
udostępniają swoje zbiory. Miejska Biblioteka Publiczna prowadzi również działalność kulturalnooświatową, informacyjną oraz wystawienniczą. Wszystkie ważne rocznice państwowe, regionalne
i miejskie, kulturalne oraz literackie miały i mają swoje odzwierciedlenie w działalności placówki.
Corocznie biblioteka aktywnie włącza się w przygotowanie imprez podczas Dni Przeworska. Z tej okazji
na wystawach z cyklu „Wpisani w pamięć przeworszczan” prezentowane są sylwetki osób
wyjątkowych, które odeszły, a zostały w pamięci mieszkańców miasta. Biblioteka współpracuje
z przeworskimi szkołami, stowarzyszeniami i kołami. Przy bibliotece od 2009 r. działa Przeworski
Uniwersytet Trzeciego Wieku. 11 maja 1988 roku Wojewoda Przemyski nadał Miejskiej Bibliotece
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Publicznej w Przeworsku imię Juliana Przybosia. Biblioteka stanowi silny ośrodek promocji miasta
i regionu.

Mocne strony:
•

położenie miasta na ważnym międzynarodowym szlaku komunikacyjnym Zgorzelec – Lwów,

•

położenie geograficzne i krajobraz miasta – walory turystyczno-krajobrazowe (Strategia),

•

wyjątkowe zabytki: kaplica Bożego Grobu przy kościele Ducha Świętego, kolejka
wąskotorowa, skansen „Pastewnik”, pałac Lubomirskich,

•

dobrze działające instytucje kultury, cykliczne wydarzenia kulturalne,

•

zaangażowanie ludności w życie kulturalne poprzez organizowane się w różne związki, koła,
stowarzyszenia,

•

dobra baza rekreacyjno-sportowa,

•

wysoki poziom intelektualny mieszkańców.

Szanse:
•

turystyczny potencjał miasta związany z położeniem oraz jakością zabytków,

•

szlaki turystyczne przebiegające przez miasto (szczególnie szlak pielgrzymi),

•

możliwość korzystania z różnorodnych funduszy,

•

funkcja bazy wypadowej do innych zabytkowych miast województwa: Łańcuta, Przemyśla,

•

wzrost świadomości na temat atrakcyjności turystycznej miasta,

•

promocja potencjału miasta,

•

lepsze wykorzystanie kolejki do celów turystycznych,

•

wykorzystanie potencjału archeologicznego związanego z kulturą przeworską (promocja tego
elementu bardzo wskazana przy promocji miasta – bardzo ważne),

•

wykorzystanie przeworskich podziemi.

Słabe strony:
•

stan zachowania niektórych zabytków ewidencyjnych,

•

relatywnie mała liczba imprez cyklicznych promujących miasto,

•

brak infrastruktury dla turystyki rowerowej w mieście (ścieżki rowerowe),

•

brak kapitału finansowego,

•

niepełne wykorzystanie posiadanych walorów kulturalnych i turystycznych.

Zagrożenia:
•

występowanie z brzegów rzeki Mleczki - powodzie zagrażające zabytkom.
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7. Założenia programowe

Celem strategicznym Gminnego programu opieki nad zabytkami miasta Przeworska na lata 2014-2018
jest zachowanie dziedzictwa kulturowego jako czynnika sprzyjającego rozwojowi gospodarczemu
i turystycznemu miasta. W ramach świadomego kształtowania krajobrazu kulturowego prowadzone
będą następujące działania:
•

zbieranie informacji od właścicieli obiektów zabytkowych na temat przeprowadzonych
remontów,

•

prowadzenie i weryfikacja gminnej ewidencji zabytków oraz stanu zachowania zabytków,

•

dbałość o zabytki wpisane do rejestru,

•

pomoc formalna dla właścicieli zabytków,

•

prowadzenie nadzorów archeologicznych w strefach objętych nadzorem archeologicznym,

•

opracowanie regulaminu umieszczania reklam na obiektach zabytkowych,

•

nauczanie na temat dziedzictwa kulturowego miasta i zabytków na wszystkich poziomach
szkolnictwa (przedszkole, szkoły podstawowe, gimnazja, technika, licea profilowane, szkoły
policealne),

•

popularyzacja i promocja dziedzictwa kulturowego miasta wśród mieszkańców i na zewnątrz
(np. w 2014 r. 110-lecie kolejki wąskotorowej),

•

publikacje na temat zabytków,

•

podnoszenie świadomości mieszkańców na temat wartości zabytków i możliwości ich
wykorzystania,

•

aktualizacja stanu gminnej ewidencji zabytków nieruchomych i ruchomych,

•

opracowanie regulaminu wieszania reklam na obiektach zabytkowych.

Zauważalny jest brak, w miejscach ważnych dla historii miasta ( np. w miejscu, gdzie stała synagoga –
na rogu ul. Kazimierzowskiej), informacji w postaci tablicy pamiątkowej lub tablicy ze zdjęciem
synagogi, która stanowiła o wielokulturowości Przeworska. Poza aspektem pamięci zbiorowej miejsca,
jest to ważne dla historii miasta, o czym świadczy także wzrost odwiedzin osób lub potomków tych,
którzy mieszkali kiedyś w Przeworsku.

Podobnie wydaje się wskazanym umieszczenie tablicy informacyjnej o nieistniejącym cmentarzu
żydowskim w miejscu obecnego dworca autobusowego. Istniejąca inskrypcja w tylnej części dworca
w zasadzie jest mało czytelna i nie nawiązuje bezpośrednio do charakteru miejsca, jakie tam istniało
przed 1939 rokiem. W obu przypadkach jest to niewielki koszt.
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8. Instrumentarium realizacji opieki nad zabytkami
8.1. Instrumenty prawne

W ramach instrumentów prawnych, którymi dysponuje Gmina Miejska Przeworsk w dziedzinie ochrony
zabytków, wskazać można najważniejsze z nich: uchwalanie planów zagospodarowania i ich zmiana,
ustalanie stref ochrony konserwatorskiej, wydawanie decyzji administracyjnych, ewaluacja gminnego
programu opieki nad zabytkami, współpraca z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków
i właścicielami zabytków w sprawach formalnych. Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym z dnia
8 marca 1990 roku (DZ. U. 1990 nr 16., poz. 95., z późn. zmianami) do zadań własnych gminy należy
zaspakajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty. W odniesieniu do problemów szeroko pojętej ochrony
zabytków zadania te obejmują następujące sprawy (art. 7.):
•

ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i przyrody oraz
gospodarki wodnej,

•

edukacji publicznej,

•

kultury, w tym bibliotek gminnych i innych instytucji kultury oraz ochrony zabytków i opieki
nad zabytkami,

•

kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych,

•

zieleni gminnej i zadrzewień,

•

cmentarzy gminnych,

•

utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów
administracyjnych,

•

promocji gminy,

•

współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw.

Kompetencje burmistrza:
•

wydawanie zezwoleń na usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości na wniosek
posiadacza nieruchomości (art.83. ustawy o ochronie przyrody),

•

wydawanie decyzji w sprawach ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego (art.51. ustawy
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym),

•

prowadzenie rejestru wydanych decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
o znaczeniu powiatowym i gminnym (art.57., ust.2. ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym),

•

wydawanie decyzji o warunkach zabudowy (art.60., ust.1. ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym),

•

przygotowanie sprawozdania z realizacji założeń programu opieki nad zabytkami co 2 lata.
83

Id: 22F57889-8EBE-44B1-9499-52A364CA7965. Podpisany

Strona 83

8.2. Instrumenty finansowe

Gmina może współfinansować wybrane prace konserwatorskie, remontowe i archeologiczne, udzielając
dotacji na finansowanie prac konserwatorskich i restauratorskich. W ramach pomocy merytorycznej,
gmina może także pomagać w wykorzystaniu programów UE przeznaczonych na zabytki w formie
dofinansowań dla właścicieli i posiadaczy obiektów zabytkowych.
8.3. Instrumenty społeczne

W ramach działań o charakterze społecznym, gmina prowadzi działania edukacyjne, promocyjne
i współpracę z organizacjami społecznymi. Edukacja i informacja są ze sobą ściśle powiązane,
ponieważ dobra i właściwa informacja wzmacnia efekt edukacji. Działające w Przeworsku szkoły pełnią
istotną rolę w edukacji młodzieży.

Wykaz znaczących organizacji pozarządowych działających w Przeworsku:
•

Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddział w Przeworsku,

•

Polski Związek Filatelistów Okręg Rzeszów Koło nr 75,

•

Przeworskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Gospodarczych,

•

Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Policyjnych,

•

Towarzystwo Rodzin i Przyjaciół Dzieci Uzależnionych „Powrót z U”,

•

Towarzystwo Miłośników Przeworska i Regionu w Przeworsku,

•

Stowarzyszenie Przeworsk - Powiat Bezpieczny,

•

Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Gimnazjum nr l,

•

Stowarzyszenie Klub Abstynenta „Bratek",

•

Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej nr l im. Jana Pawła II „Jedynka",

•

Stowarzyszenie Sympatyków Szkoły Podstawowej nr 2 im. H. Kołłątaja,

•

Stowarzyszenie Kulturalne „Gloria",

•

Stowarzyszenie Artystów Przeworskich,

•

Stowarzyszenie społeczno - kulturalne ANIME,

•

Stowarzyszenie Przeworski Uniwersytet Trzeciego Wieku.
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9. Zasady oceny realizacji programu opieki nad zabytkami

Za realizację Gminnego programu opieki nad zabytkami miasta Przeworska na lata 2014 -2018
odpowiada Gmina Miejska Przeworsk, która jest jednostką samorządu terytorialnego, działającą na
podstawie ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 1990 r. nr 16., poz. 95.
z późn. zm.), innych ustaw oraz Statutu miasta. Wykonanie programu nadzorować będzie Burmistrz
Miasta Przeworska. Do realizacji programu powołany zostanie zespół spośród pracowników Urzędu
Miasta Przeworska.

Realizacja gminnego programu opieki nad zabytkami winna podlegać ocenie. Burmistrz ma obowiązek
sporządzenia co 2 lata sprawozdania z wykonania programu i przedstawienia go radzie gminy. W celu
sporządzenia sprawozdania należy uprzednio ocenić poziom realizacji programu z uwzględnieniem
wykonania zadań przyjętych do realizacji w okresie czteroletnim obowiązywania programu opieki nad
zabytkami oraz efektywność ich wykonania.

Kryteria i wskaźniki oceny realizowanych zadań
Do wskaźników rezultatu należą np.:
•

liczba nowych ofert programowych w zakresie kultury i turystyki,

•

liczba obiektów zabezpieczonych przed zagrożeniami,

•

liczba projektów turystycznych i kulturalnych,

•

liczba osób korzystających z nowej lokalnej bazy kulturalnej i turystycznej.

10. Źródła finansowania programu opieki nad zabytkami

W ostatnim czasie pojawiły się programy zewnętrzne zarządzane przez różne instytucje, finansowane
z funduszy UE, a przeznaczone na ochronę dziedzictwa materialnego i kulturowego w Polsce.
Dla przykładu:
•

Program operacyjny „Promesa Ministra Kultury”,

•

Program operacyjny „Dziedzictwo kulturowe”,

•

Program operacyjny „Fundusz wymiany kulturalnej”,

•

Program operacyjny „Innowacyjna gospodarka” 6. 4.,

•

Program operacyjny „Regionalne programy operacyjne”,

•

Program operacyjny „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój
obszarów wiejskich”,
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•

Program operacyjny „Kapitał ludzki”,

•

Program operacyjny „Infrastruktura i środowisko”,

•

Program operacyjny „Europejska współpraca terytorialna”,

•

Program operacyjny „Fundusz dla organizacji pozarządowych”.

Nie bez znaczenia są także środki budżetowe (lokalne i państwowe) przeznaczone na ochronę zabytków.
Do najważniejszych zaliczyć należy:
•

budżet miasta Przeworska,

•

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego,

•

Wojewódzki Konserwator Zabytków,

•

środki Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Istnieje również możliwość pozyskiwania funduszy na ochronę zabytków z innych źródeł.
Do najważniejszych należą fundusze, których dysponentem są:
•

osoby fizyczne,

•

fundacje,

•

osoby prawne,

•

ośrodki kościelne.

11. Realizacja i finansowanie przez gminę zadań z zakresu ochrony zabytków
W ramach budżetu miejskiego na 2013 zarezerwowano 1922.000 zł na ochronę zabytków.
Do najważniejszych zadań powiązanych z odnową zabytków wskazać można :
1. Zadanie:
Wniosek do Wojewody Podkarpackiego o dotację na dofinansowanie zadania (na rok 2013),
pn. „Stabilizacja osuwiska Skarpa Starego Miasta rejon ulic: Stolarska, św. Jana, Kąty, Wąska, Kręta
wraz z odbudową dróg i infrastruktury technicznej”.
Zadanie objęte jest w roku 2013 kwotą 773 566,84 zł, z tego:
•

dotacja (budżet państwa): 618 853,00 co stanowi 80% wartości kosztów zadania

•

środki finansowe zabezpieczone w budżecie Gminy Miejskiej Przeworsk to: 154 713,84.

Zakres robót przewidzianych do wykonania w roku 2013 obejmuje odbudowę z kostki betonowej
nawierzchni drogowej ul. Wąskiej w Przeworsku, odwodnienie oczepu konstrukcyjnego pali
stabilizacyjnych osuwisko korytkiem ściekowym, konserwację i zabezpieczenie murów starego miasta
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pełniących rolę murów oporowych osuwiska zlokalizowanych wzdłuż ulicy Wąskiej, przebudowę
infrastruktury technicznej, tj. kanalizacji deszczowej oraz sieci wodociągowej zlokalizowanej w pasie
drogowym. Zakres robót obejmuje również obowiązkowy nadzór archeologiczny nad prowadzonymi
robotami.
Zadanie:
Rewitalizacja zabytkowego ratusza wraz z otoczeniem w Przeworsku, realizowane z dofinansowania
Regionalnego programu operacyjnego województwa podkarpackiego. Środki przeznaczone na rok 2013
w tym zadaniu wynoszą 1 494.000,00 zł + 263.000 zł.
2. Zadanie:
Remont elewacji budynku Rynek 2 w Przeworsku - kwota 38.482 zł, z tego - dotacja Podkarpackiego
Konserwatora Zabytków w Przemyślu - 20.000,00 zł
3. Zadanie:
Wniosek do Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Przemyślu o udzielenie
na rok 2013 dotacji: Rewaloryzacja istniejącego budynku mieszkalnego przy ul. Kilińskiego 25
w Przeworsku z rekonstrukcją elementów źle zachowanych, obejmująca:
•

rozbiórkę elementów konstrukcyjnych drewnianych wymagających rewaloryzacji,

•

remont fundamentów,

•

remont i rekonstrukcję elementów konstrukcyjnych i pokrycia dachu budynku,

•

rewaloryzację zabytkowego muru obronnego wchodzącego w skład budynku,

•

rekonstrukcję stolarki okiennej i drzwiowej.

Kwota dotacji: 200.000,00 zł.
4. Zadanie:
Dotacje na zabytki udzielone przez Gminę Miejską Przeworsk:
•

kościół farny pw. Ducha Świętego: kwota – 15.000,00,

•

kościół i klasztor oo. Bernardynów: kwota – 15.000,00.

6. Zadanie:
Remont zabytkowych domów ul. Kilińskiego: 100.000 zł
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12. Opracowania wykorzystane do przygotowania programu:

•

Furtak M., Problematyka rewitalizacji zespołów pałacowo-parkowych na przykładzie projektu
rewitalizacji muzeum w Przeworsku, dostęp on line: www.pif.zut.edu.pl/pif-17_pdf/B02_Furtak.pdf.

•

http://muzeum.przeworsk.pl/pl/Ekspozycje

•

http://www.przeworsk.um.gov.pl/historia

•

Ilustracje: http://pl.wikipedia.org/wiki/Przeworsk#Zabytki i zdjęcia autorskie

•

Lokalny program rewitalizacji Przeworska na lata 2009-2013.

•

Narodowa Strategia Kultury na lata 2004-2013 wraz z jej uzupełnieniem na lata 2004-2020.

•

Program ochrony środowiska dla miasta Przeworska na lata 2010-2013

•

Regionalny program operacyjny województwa podkarpackiego na lata 2007 -2013.

•

Stojak

G.,

Problematyka

ochrony

dóbr

kultury

w

województwie

podkarpackim

w świetle planowanych działań Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków,
w:

Wiadomości

Konserwatorskie,

nr

4,

2008

r.,

s.

82-89,

dostęp

on

line:

https://suw.biblos.pk.edu.pl/resources/i4/i8/i6/i1/r4861/StojakG_ProblematykaOchrony.pdf.
•

Strategia rozwoju województwa podkarpackiego na lata 2007-2020.

•

Strategia rozwoju miasta Przeworska na lata 2004 -2008.

•

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Przeworska
wraz ze zmianami.

•

Tezy do opracowania Krajowego Programu Ochrony Zabytków i Opieki nad Zabytkami.
wraz z aktualizacją.

Przewodniczący Rady Miasta Przeworska
(-) Andrzej Rozpotyński
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