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Miasto Dębica
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Powiat dębicki zajmuje niewiele ponad 776 km² i liczy 135 tys. mieszkańców. Leży
w południowo-wschodniej Polsce, na pograniczu Kotliny Sandomierskiej i Pogórza
Karpackiego. Ziemia dębicka usytuowana jest na szlaku komunikacyjnym spinającym zachodnią
i wschodnią granicę kraju. W skład powiatu wchodzą gminy: Brzostek, Pilzno, Czarna, Dębica,
Jodłowa i Żyraków, a jego stolicą jest miasto Dębica.

Miasto liczące ponad 650 lat. O zamierzchłych czasach przypominają XV-wieczny kościół
pw. Św. Jadwigi i synagoga z drugiej połowy XVIII w. Dużą popularnością cieszy się bogato wyposażony
kompleks sportowy, obejmujący m.in. kryte lodowisko i pełnowymiarowy basen olimpijski (50 m x 21 m).
Dowiedz się więcej: Urząd Miejski w Dębicy, tel. 14 683-81-00, www.debica.pl
Miasto i Gmina Brzostek
Na terenie gminy znajduje się rezerwat przyrody „Kamera”, a pasjonaci historii mogą podziwiać urokliwe dworki
otoczone parkami, zwiedzać zabytkowe cmentarze z I wojny światowej, a w samym Brzostku kamienice z XVIII
wieku.
Dowiedz się więcej: Urząd Miejski w Brzostku, tel. 14 680-30-26, www.brzostek.pl

Rynek w Brzostku

Rynek w Pilźnie

CZY WIESZ, ŻE...

Miasto i Gmina Pilzno
Pilzno jest jedną z najstarszych miejscowości w regionie. Jego historia sięga początków XII
wieku. Znajdują się tu Muzeum Lalek, a w Lipinach - miniatura wsi Lipce, inspirowana
obrazem wsi przedstawionej przez Władysława Reymonta w „Chłopach”.
Dowiedz się więcej: Urząd Miejski w Pilźnie, tel. 14 672-10-36, www.pilzno.um.gov.pl

Przez powiat dębicki przebiega
najdłuższa trasa europejska
E40 oraz linia kolejowa E30,
łącząca Niemcy, Polskę
i Ukrainę.

Ziemia dębicka posiada dwa
zjazdy z autostrady A4,
co umożliwia szybki dostęp
do portów lotniczych: KrakówBalice i Rzeszów Jasionka.

Podróż pociągiem Pendolino
z Dębicy do nadmorskiej Gdyni
(ok. 700 km) zajmuje tylko
7 godzin.

Gmina Dębica
Do gminy zapraszają parki krajobrazowe, pomniki przyrody, zabytki, oznakowane szlaki piesze
i rowerowe, stok narciarski oraz wiele atrakcji turystycznych.
Dowiedz się więcej: Urząd Gminy Dębica, tel. 14 680-33-10, www.ugdebica.pl
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Trasa zjazdowa w Stobiernej

Zalew przy hotelu “Grand” w Chotowej

Gmina Czarna
Raj dla miłośników ciszy, czystego powietrza, czernic, jagód, grzybów. W Chotowej znajduje się ośrodek
wypoczynkowy z sześciohektarowym zalewem – jedno z ulubionych miejsc letniego wypoczynku
mieszkańców powiatu.
Dowiedz się więcej: Urząd Gminy Czarna, tel. 14 676-10-30, www.czarna.com.pl
Gmina Jodłowa
Kameralna gmina, na którą składa się siedem sołectw. W Jodłowej nie można przejść obojętnie
obok siedemnastowiecznego, drewnianego kościółka otoczonego prastarymi lipami.

CZY WIESZ, ŻE...
W Mokrzcu, na rzece
Wisłoce, działa Mała
Elektrownia Wodna Pilzno,
która produkuje ekologiczną
energię elektryczną.

Dowiedz się więcej: Urząd Gminy w Jodłowej, tel. 14 683-30-53, www.jodlowa.eu
W Głobikowej stoi
dwudziestometrowa wieża
widokowa, wokół której
„rozgościły się” repliki
dinozaurów.

Gmina Żyraków
To wymarzone okolice dla szukających relaksu na łonie natury. Do aktywnego
wypoczynku zachęca Ośrodek Rekreacyjno-Sportowy w Straszęcinie.
Dowiedz

się

więcej:

www.gminazyrakow.pl

Urząd

Gminy

w

Żyrakowie,

tel.

14

680-71-21,

TAM, GDZIE GÓRY
SCHODZĄ W DÓŁ…
Urozmaicone ukształtowanie terenu - od rozległej niziny na północy, po malownicze wzgórza
na południu - powiat dębicki zawdzięcza swojemu położeniu na styku Pogórza Karpat oraz Kotliny
Sandomierskiej.
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Przez powiat płynie rzeka Wisłoka. Ze względu na bogactwo flory i fauny, wytyczono
trzy rezerwaty przyrody: „Słotwinę” w gminie Pilzno, „Kamerę” w gminie Brzostek oraz „Torfy”
w gminie Czarna, jak również obszary NATURA 2000. Przez gminę Brzostek przebiega
fragment Czarnorzecko–Strzyżowskego Parku Krajobrazowego, a przez gminę Jodłowa
część Parku Krajobrazowego Pasma Brzanki.

Park Owadów i Pajęczaków w Stobiernej

CZY WIESZ, ŻE...

W lasach powiatu dębickiego występują
zwierzęta objęte ochroną gatunkową, m.in.
puchacz.

WARTO POZNAĆ...

• Najwyższe wzniesienie w powiecie dębickim to Klonowa Góra (488 m n.p.m.) w gminie Brzostek.
• W żwirowiskach Doliny Dolnej Wisłoki natraﬁć można na kości wymarłych zwierząt – mamutów
i turów. Również na pnie czarnego dębu sprzed tysiąca lat.
• W rezerwacie „Torfy” rośnie owadożerna rosiczka okrągłolistna, a w rezerwacie „Kamera” unikatowa
w Polsce kłokoczka południowa.
• W XIX i XX w. w Latoszynie w gminie Dębica funkcjonowało uzdrowisko, do którego przyjeżdżali kuracjusze
z Polski i zagranicy. Trwają starania zmierzające do jego reaktywacji.

Januszkowice w gminie Brzostek,
gdzie rośnie jedno z największych
drzew w Polsce – dąb szypułkowy
„Chrześcijanin” o obwodzie pnia
ponad 10 m. Wiekowy okaz liczy
niemal 650 lat.

Ścieżkę spacerową „Las Wolica”
na południowych
przedmieściach Dębicy,
przebiegającą przez kompleks
bukowych lasów. Roztacza się
z niej rozległy widok na Dębicę.

Centrum Edukacji Ekologicznej
w Stobiernej – obejmuje Park
Owadów i Pajęczaków, oferuje
m.in. lekcje przyrody
dla najmłodszych.
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W POSZUKIWANIU
PRZESZŁEGO CZASU

Ziemia dębicka kryje liczne ślady minionych czasów. Najwcześniejsze dowody zasiedlania tego
terenu, w Borowej oraz na pograniczu Czarnej i Jawornika Starego, pochodzą sprzed 3500 – 2500 lat
p.n.e. Po dziś dzień widoczne są pozostałości osad z okresu VII – X w.

Powiat w czasie II wojny światowej stał się ważnym ośrodkiem działalności podziemia
niepodległościowego. W sierpniu 1944 r. oddziały II zgrupowania AK Obwodu Dębica, dowodzone
przez mjra Adama Lazarowicza, stoczyły na polanie Kałużówka największą bitwę partyzancką
na Podkarpaciu.

Po wojnie rozwój powiatu dębickiego dynamicznie ruszył w kierunku przemysłowo-rolniczym, bazując
na bogatych tradycjach i ogromnym potencjale mieszkańców.

WARTO ODWIEDZIĆ...
Rekonstrukcja hitleroweskiego obozu pracy
w Pustkowie-Osiedlu

Osadę Słowiańską
w Stobiernej. Otoczona
palisadą replika grodu,
miejsce utrzymane
w klimacie średniowiecza.

Kolekcja militariów Muzeum Regionalnego w Dębicy

CZY WIESZ, ŻE...
• W Braciejowej, na górze Okop, odkryto ślady dużego grodziska. Powstało prawdopodobnie
pomiędzy VII a X w.

Szlak Partyzancki II Zgrupowania
Armii Krajowej Obwodu Dębica –
blisko dwudziestokilometrowa
ścieżka historyczno dydaktyczna.

Muzeum Regionalne
w Dębicy, które eksponuje
m.in. kolekcję militariów
oraz pojazdów strażackich
od końca XIX do połowy XX w.

Symboliczną rekonstrukcję
hitlerowskiego obozu pracy
u podnóża Góry Śmierci
w Pustkowie-Osiedlu.

• Przełomowym wydarzeniem dla rozwoju powiatu okazało się poprowadzenie przez Dębicę
w 1856 r. kolei żelaznej, łączącej Kraków ze Lwowem.
• W połowie lat 30. XX w. teren powiatu stał się częścią Centralnego Okręgu
Przemysłowego.

ZANURZENI
W PIĘKNIE TRADYCJI
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We współczesnym świecie często poszukujemy własnej tożsamości poprzez powrót do tradycji.
Powiat dębicki oferuje szeroką gamę tego rodzaju atrakcji, choćby w formie gminnych
i powiatowych festynów, które dostarczają okazji do wspólnej zabawy przy dźwiękach ludowych
kapel i stołach zastawionych regionalnymi specjałami.

Muzeum Lalek w Pilźnie
oraz jego ﬁlię w Lipinach
z miniaturową wsią,
wzorowaną na Lipcach
Reymontowskich.

Kiermasz Wielkanocny Powiatu Dębickiego

CZY WIESZ, ŻE...
• Proziaki - wypieki znane na Podkarpaciu od ponad 150 lat - są wpisane przez Ministerstwo
Rolnictwa i Rozwoju Wsi na listę produktów tradycyjnych.

• Na golonkę, nagrodzoną w ogólnopolskim konkursie „Nasze Kulinarne Dziedzictwo”, warto
się wybrać do „Taurusa” w Pilźnie, a na pierogi - w ponad 120 smakach - do „Gospody u Wiedźmy”
w Lipinach. Natomiast regionalnych dań posmakować można w zawadzkiej karczmie z przełomu XVIII
i XIX w.

WARTO ZOBACZYĆ...
Cudowny obraz Matki Bożej
Zawadzkiej w Sanktuarium
Narodzenia NMP w Zawadzie,
który słynął łaskami już w XVII w.

Miniaturowa wieś w Lipinach, wzorowana
na Lipcach Reymontowskich

Unikatowe kolekcje i wiekowe
ciekawostki oferowane w ramach
„Dembickiej Giełdy Staroci”
przez handlarzy z różnych
zakątków Polski.

• Wielkanocne rękodzieło rokrocznie oglądać można w Niedzielę Palmową podczas Kiermaszu
Wielkanocnego, organizowanego przez Starostwo Powiatowe w Dębicy.
• W okresie Bożego Narodzenia Galeria Sztuki MOK prezentuje wystawę szopek bożonarodzeniowych - efekt pracy
artystycznej mieszkańców ziemi dębickiej.

CZY WIESZ, ŻE...
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MOŻLIWOŚCI
LUDZKIEGO UMYSŁU

SP.

Firma Oponiarska Dębica SA

Ziemia dębicka tworzy pozytywny klimat dla lokowania i rozwoju biznesu. Potencjalnym inwestorom
oferuje tereny przeznaczone pod działalność przemysłową, usługową i handlową, m. in. w podstreﬁe
ekonomicznej Pustków Strachów oraz Dębickim Obszarze Przemysłowym, które stanowią część
Specjalnej Strefy Ekonomicznej Euro-Park Mielec.
Powiat inwestuje w edukację ogólnokształcącą i zawodową młodzieży, unowocześniając
wyposażenie pracowni i bazę dydaktyczną. W szkołach powstają klasy pod patronatem ﬁrm,
które gwarantują uczniom praktyki, a najlepszym absolwentom – zatrudnienie. Tego rodzaju
współpraca odbywa się m.in. między Zespołem Szkół Zawodowych nr 1 w Dębicy a ﬁrmami:
Ventor Sp. z o.o. i Kronospan HPL Sp. z o.o.
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Firma Ventor Sp. z o.o.
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Powiat dębicki to siedziba uznanych producentów. Wśród nich są: Arkus & Romet Group Sp. z o.o.,
Firma Oponiarska Dębica SA, Fabryka Farb i Lakierów Śnieżka SA, Tikkurila Polska SA, Przedsiębiorstwo
Przemysłu Mięsnego Taurus Sp. z o.o., Darco Sp. z o.o., Omega Pilzno ITiS Godawski & Godawski
Sp. z o.o. oraz Olimp Laboratories Sp. z o.o.

W Starostwie Powiatowym
w Dębicy działa Centrum
Obsługi Przedsiębiorcy
(cop@powiatdebicki.pl,
tel. 14 680-31-74).

Firma Oponiarska Dębica SA
zatrudnia blisko 2900
pracowników i sprzedaje
swoje produkty w Polsce
i kilkudziesięciu krajach
na sześciu kontynentach.

Olimp Labs, należący
do światowej czołówki producentów suplementów diety, posiada
ośrodek badawczo-rozwojowy
w Pustyni, który zajmuje
powierzchnię ponad 7 tys. mkw.

CZAS IDEI, CZAS
TWORZENIA
Powiat dębicki jest otwarty i przychylny działaniom kulturalnym. Od wielu lat profesjonaliści
oraz amatorzy wystawiają w Dębicy dzieła operowe największych kompozytorów: Stanisława
Moniuszki, Gioacchima Rossiniego, Giuseppe Verdiego czy Georgesa Bizeta. Zespół pracuje pod egidą
Dębickiego Towarzystwa Muzyczno-Śpiewaczego.
Rokrocznie w Dębicy odbywają się Dni Sztuki, podczas których artyści teatrów polskich
i zagranicznych dają koncerty i grają spektakle. Stałe miejsce w kalendarzu zyskał
Powiatowy Przegląd Amatorskich Zespołów Teatralnych, a także plenery malarskie
dla młodzieży. Dużym powodzeniem cieszy się też Ogólnopolski Festiwal Piosenki Religijnej
i Patriotycznej „Polonia Semper Fidelis” paraﬁi pw. Miłosierdzia Bożego w Dębicy.
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17. premiera opery w Dębicy, “Flis” Stanisława Moniuszki
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CZY WIESZ, ŻE...
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Zespół Pieśni i Tańca „Igloopolanie” w Dębicy
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• Zespół Pieśni i Tańca „Igloopolanie” w Dębicy jest członkiem Międzynarodowej Rady Stowarzyszeń
Folklorystycznych, Festiwali i Sztuki Ludowej.
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• Z powiatu dębickiego pochodzą m.in.: wybitny kompozytor Krzysztof Penderecki, nieżyjący już
aktor i reżyser teatralny Tadeusz Łomnicki, prozaik Wilhelm Mach i powieściopisarka Waleria Szalay-Groele.

WARTO ODWIEDZIĆ...

• Od ponad pół wieku w Dębicy działa Miejska Orkiestra Dęta (założona w 1959 r.). Jest laureatem wielu prestiżowych
nagród i wyróżnień, m. in. ogólnopolskich konkursów orkiestr dętych.

Imprezy muzyczne, z których
słynie powiat: CzadFestiwal
Agencji Artystycznej Arena
w Straszęcinie oraz
GoodFest Firmy Oponiarskiej
Dębica SA w Dębicy.

Willę Wiluszówkę w Dębicy
z przełomu XIX i XX w. –
w jej wnętrzach i ogrodach
organizowane są koncerty,
recitale artystów opery, teatru
i estrady.

Galerię Sztuki MOK w Dębicy,
prezentującą twórczość
polskich i zagranicznych
malarzy, rzeźbiarzy
i fotografów.
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KRAINA AKTYWNEGO
STYLU ŻYCIA
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Coraz częściej współczesny człowiek szuka odskoczni od pośpiechu, obowiązków i pracy. Nabiera
chęci do rozwijania własnych talentów i realizacji wartościowych projektów. W powiecie dębickim
nie brakuje ludzi, którzy podejmują ambitne przedsięwzięcia, promują aktywny styl życia
i z powodzeniem zrzeszają wokół siebie osoby o podobnych przekonaniach i pasjach.

Ranczo “Hucułek” w Dębicy

Street Workout Park w Dębicy

CZY WIESZ, ŻE...
• Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych „Radość” w Dębicy prowadzi Zakład
Aktywności Zawodowej, Warsztaty Terapii Zajęciowej oraz Przedszkole „Radość” i Galerię Radość.

WARTO ODWIEDZIĆ...
Street Workout Park Dębica
w parku jordanowskim,
czyli profesjonalne zaplecze
do ulicznych, bezpłatnych
treningów. Miejsce ćwiczeń
dębickiej grupy Street Workout.

Trasę zjazdową w Stobiernej,
na której swoje umiejętności
doskonalą m.in. członkowie
i sympatycy Stowarzyszenia
„Bike Brothers”.

• W Brzostku działa Stajnia Ułańska, tworzona przez grupę ludzi, dla których jeździectwo konne stanowi sens
życia.

Ranczo „Hucułek” – prowadzi
naukę jazdy konnej, zajęcia
z hipoterapii oraz hodowlą
koni rasy małopolskiej
i huculskiej w Dębicy.

• Szkoła Tańca i Ruchu Soul Dance w Dębicy zdobywa najwyższe miejsca w krajowych i zagranicznych konkursach.
• Od 2016 roku w Dębicy działa Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego, która dba o interesy organizacji
pozarządowych.

