
  Ewidencja zabytków z obszaru Lokalnej Grupy działania 
„Krasnystaw PLUS”

Gmina Izbica

KARTA OBIEKTU

nazwa:
cmentarz wojenny z okresu I wojny światowej

lokalizacja: miejscowość

Tarnogóra Kolonia gm. 
Izbica

adres

Tarnogóra Kolonia

nr działki

669

współrzędne 
geograficzne

N:50º54'46.35''
E:23º5'47.68''

numer wpisu do rejestru jeśli jest wpisany

A/1178

opis techniczny

Położony na szczycie wzgórza, nieopodal uroczyska Czantoria.  Zajmuje powierzchnię ok. 0,3 ha. 
Na cmentarzu znajduje się 11 ziemnych, zbiorowych mogił.  Pochowano tu żołnierzy rosyjskich i 
austriackich. 

rys historyczny

Założony w 1915 r.



aktualny stan zachowania

Cmentarz porośnięty przez pojedyncze drzewa i bujną roślinność. Nieuporządkowany. Na 
cmentarzu ustawiono na cokole granitowy pomnik z napisem: „Cmentarz Żołnierzy Rosyjskich i 
Austriackich z okresu I Wojny Światowej”.

zagrożenia

Zarastanie roślinnością krzewiastą i drzewiastą. Poszczególne mogiły prawie nieczytelne.  

dokumentacja fotograficzna obiektu

Cmentarz wojenny z okresu I Wojny Światowej. Lokalizacja: Tarnogóra Kolonia



KARTA OBIEKTU

nazwa:
Zespół dworski: dwór, park, spichlerz

lokalizacja: miejscowość

Dworzyska 
gm. Izbica

nr działki

458, 
460 (spichlerz)

współrzędne 
geograficzne

N:50º55'45”
E:23º9'13”

numer wpisu do rejestru jeśli jest wpisany

A/1183

opis techniczny

W skład założenia wchodzą dwór, spichlerz i park.
Ponadto w obrębie obiektu znajduje się dworski budynek gospodarczy.

rys historyczny

Wybudowane na przełomie XIX i XX w. 

aktualny stan zachowania

Obiekt w stanie zadowalającym. Park z wiekowymi okazami drzew.

własność i forma użytkowania obiektu

Dwór w rekach prywatnych. Opuszczony; niezamieszkany. Dawny spichlerz należy do gminy.

zagrożenia
 
Postępujące niszczenie niezamieszkałego obiektu.



dokumentacja fotograficzna obiektu

Położony przy zboczu doliny Wieprza dwór.

Budynek gospodarczy.

Dawny spichlerz przy nowej remizie strażackiej.



KARTA OBIEKTU

nazwa:
Cmentarz wojenny z I wojny światowej

lokalizacja: miejscowość

Izbica 
gm. Izbica

nr działki

2893

współrzędne 
geograficzne

N:50º53'7”
E:23º8'54”

numer wpisu do rejestru jeśli jest wpisany

A/1180

opis techniczny

Cmentarz zajmuje powierzchnię ok. 0,10 ha. Mogiły ziemne pogrupowano w dwóch rzędach. 
Ogrodzenie murowane, z cegły i białego kamienia. 

rys historyczny

Liczba pochowanych na cmentarzu nie jest znana.

aktualny stan zachowania

Mogiły mało czytelne, murowane ogrodzenie zachowane w stanie szczątkowym. Wewnątrz 
cmentarza współczesny niewielki obelisk. Całość z nieuporządkowanym drzewostanem, 
porośnięta zwarcie barwinkiem, pośród którego  wyrastają liczne samosiejki drzew,  

własność i forma użytkowania obiektu

Samorządowa.

zagrożenia

Przewidywany zupełny zanik murów. Zarastanie roślinnością drzewiastą i krzewiastą. Od strony 
ogród warzywny, na którym to można znaleźć pojedyncze kości. 



dokumentacja fotograficzna obiektu

    Współczesny obelisk.          

Ostatnie fragmenty murów.



KARTA OBIEKTU

nazwa:
Klinkiernia

lokalizacja: miejscowość

Izbica 
gm. Izbica

nr działki

63/3, 3/7 i 3/8

współrzędne 
geograficzne

N:50º53'37”
E:23º9'51”

numer wpisu do rejestru jeśli jest wpisany

Brak wpisu.

opis techniczny

Obiekt murowany

rys historyczny

Wiadomo, że klinkiernia istniała już w 1904 r,. a wybudowana została na miejscu cegielni, która 
spłonęła. Zniszczona prawie całkowicie w czasie pierwszej wojny światowej, w latach 1928- 1929 
została odbudowana.

aktualny stan zachowania

W 2002 r. Pracę klinkierni wznowiono.

własność i forma użytkowania obiektu

Gminna Izbica.
dokumentacja fotograficzna obiektu



KARTA OBIEKTU

nazwa:
Cmentarz żydowski

lokalizacja: miejscowość

Izbica 
gm. Izbica

nr działki

31 i 32

współrzędne 
geograficzne

N:50º53'41”
E:23º9'35”

numer wpisu do rejestru jeśli jest wpisany

A/1181

opis techniczny

Położony na wzniesieniu, w pobliżu szosy Krasnystaw- Zamość. Zajmuje powierzchnię ok. 0,9 ha.
Najstarsza z zachowanych macew datowana jest na 1823 r. 
Oprócz nagrobków znajduje się tu również pomnik ku czci ofiar Holocaustu i izbickich Żydów, a 
także, odbudowany w ostatnich latach ohel cadyka Leinera i jego rodziny, którego ściany 
wyłożono fragmentami macew.

rys historyczny

Założony w 2 poł. XVIII w. W czasie drugiej wojny światowej zdewastowany.

aktualny stan zachowania

Do dziś zachowały się jedynie pojedyncze nagrobki. Ponadto znajduje się tu kilka współczesnych 
pomników. Cmentarz jest regularnie porządkowany. 

własność i forma użytkowania obiektu

Skarb Państwa.

zagrożenia

Zaśmiecanie terenu, ewentualne dewastacje. 



dokumentacja fotograficzna obiektu

Pomnik współczesny.

Ohel cydyka Leinera z mecew.



KARTA OBIEKTU

Nazwa:
Fortalicium 

lokalizacja: miejscowość

Orłów Murowany gm. Izbica

nr działki

24

współrzędne 
geograficzne

N:50º54'10”
E:23º13'34”

numer wpisu do rejestru jeśli jest wpisany

A/1126

opis techniczny
 
Niegdyś wewnątrz fortalicji znajdował się pałac (dwór) częściowo murowany, częściowo 
drewniany., w ciągu XVIII w. Zamieszkały. 
Fortalicja położona na północnej krawędzi terasy Wolicy, na wzgórzu porośniętym drzewami, być 
może podwyższonym nasypem, niegdyś otoczonym wodą. Na planie prostokąta, o narożnikach 
umocnionych bastionami, podzielona na dwie części, północną i południową, poprzeczną suchą 
fosą. 

rys historyczny

Wzniesiony w 1- ej połowie XVII w.
Miejscowość wzmiankowana w 1564 r., w tym czasie właścicielami byli Andrzej i Hieronim 
Trojanowie, następnie Andrzej Średziński i do 1649 Oktawian Samborzecki. Od 1649 w 
posiadaniu Wacława Zamoyskiego chorążego chełmskiego, kasztelana lwowskiego, wówczas 
istnieje już fortalicja. 

aktualny stan zachowania

Od ok. poł. XIX w. W daleko posuniętej ruinie. Zachowane nieliczne fragmenty murów oraz dwa 
narożne bastiony od południowego- wschodu i południowego- zachodu, kamienne, z okładziną 
ceglaną, o kwadratowym zarysie. W narożu południowo- zachodnim zachowała się niewielka 
kwadratowa kazamata ze spłaszczonym sklepieniem kolebkowym..

własność i forma użytkowania obiektu

Obiekt znajduje się na terenie prywatnym. Na części gospodarczej dawnej warowni stoi dom 
mieszkalny. Właściciel zabrania wstępu na obiekt.

zagrożenia



dokumentacja fotograficzna obiektu

Murowane pozostałości warowni



KARTA OBIEKTU

nazwa:
Kościół rzymskokatolicki p.w. św. Kajetana, z wyposażeniem wnętrza, cmentarz przykościelny

lokalizacja: miejscowość

Orłów Murowany gm. Izbica

nr działki

78

współrzędne 
geograficzne

N:50º53'46”
E:23º914'21”

numer wpisu do rejestru jeśli jest wpisany

A/1127

opis techniczny

Murowany z kamienia i cegły, neoromański. Trójnawowy. Po lewej stronie prezbiterium znajduje 
się kaplica pierwotnie przeznaczona na grobowiec hrabiego Kickiego, po stronie przeciwnej 
zakrystia. 
Ołtarz główny wykonany z drewna przed 1939 r. W Poznaniu; w nim umieszczono krucyfiks 
drewniany oraz obraz Ustanowienia Najświętszego Sakramentu. Dwa ołtarze boczne, w jednym 
obraz św. Kajetana
Posadzka wykonana z terakoty.
Na chórze umieszczono organy z 1908 r. odkupione od parafii Frampol.
Monstrancja rokokowa z 1775 r. Z puncami z Gdańska
Naczynie na wodę miedziane z XIX w.
Neoklasycystyczna chrzcielnica z 1954.

rys historyczny

Czas powstania: 1923- 1929r. wg. projektu architekta Czesława Przybylskiego, z fundacji Kajetana 
Kickiego. Poświęcenie nastąpiło w 1924 r. 

aktualny stan zachowania

Obiekt w stanie bardzo dobrym

własność i forma użytkowania obiektu

Kościół rzymskokatolicki, parafialny, funkcjonujący
zagrożenia

Obiekt wykonany z opoki, a więc z budulca nietrwałego.



dokumentacja fotograficzna obiektu

Kościół w Orłowie Murowanym z opoki murowany.



KARTA OBIEKTU

nazwa:
Dawny ratusz

lokalizacja: miejscowość

Tarnogóra gm. izbica

nr działki

4630
4633

współrzędne 
geograficzne]

N:50º53'40”
E:23º8'9”

numer wpisu do rejestru jeśli jest wpisany

Brak wpisu.

opis techniczny

Położony przy rynku. Obiekt murowany z cegły, otynkowany. Parterowy, na rzucie prostokąta. 
Wnętrze dwutraktowe, pierwotnie sień przejazdowa. Dach dwuspadowy z okapem i naczółkami, 
kryty blachą.

rys historyczny
Wzniesiony w 2. poł. XVIII lub 1. poł. XIX w. Przebudowywany.

aktualny stan zachowania

Stan zachowania zadowalający.

własność i forma użytkowania obiektu

Własność prywatna, obecnie w budynku prowadzony jest sklep spożywczy. Dawniej mieściła się 
tu szkoła.

zagrożenia

Obiekt poza rejestrem, istnieje ryzyko przebudowy, a nawet rozbiórki.



dokumentacja fotograficzna obiektu

Ratusz choć niezbyt wyróżniający się stanowi istotny element historii miejscowości.



KARTA OBIEKTU

nazwa:
Zespół pałacowo- parkowy

lokalizacja: miejscowość

Orłów Murowany 
gm. Izbica

nr działki

39/10, 39/2, 39/5,
39/7, 39/9, 38,

współrzędne 
geograficzne

N:50º53'55”
E:23º13'50”

numer wpisu do rejestru jeśli jest wpisany

A/1125
opis techniczny

zespół składa się z pałacu zwróconego frontem na południowy zachód, dwóch usytuowanych 
symetrycznie po bokach oficyn, gazonu przed pałacem, parku na tyłach pałacu, a także 
gospodarczego dziedzińca.
Pałac murowany z cegły, otynkowany. Podpiwniczony, dwukondygnacyjny. Wybudowany na 
rzucie prostokąta. W elewacji frontowej znajduje się portyk wsparty na czterech kolumnach wraz z 
balkonem. Od strony ogrodu taras ze schodami. Dach czterospadowy, kryty eternitem.
Oficyny murowane z cegły, otynkowane. Parterowe, zbudowane na rzucie prostokąta. Do każdej 
dostawiono z trzech stron portyki o dwóch kolumnach, zwieńczone frontonami w kształcie 
trójkąta. Dachy czterospadowe, kryte papą i eternitem.
Od frontu gazon z aleją dojazdową wysadzaną podwójnymi rzędami topoli i kasztanów.
rys historyczny

Kompleks założony w 1-ej poł. XIX w., w 1878 przekazany Towarzystwu Osad Rolnych przez 
ostatniego właściciela Kajetana Kickiego.
Pałac wzniesiony w 1842 r., niewykończony. Szybko uległ zniszczeniu. Odbudowano go po 1882 
r. Znacznie zacierając cechy stylistyczne. Po 1945 przeznaczony na szkołę. Mieściła się tam do 
2005 r.
Oficyny zbudowane współcześnie z pałacem.
Założenie parkowe powstało prawdopodobnie w 1-ej poł. XIX w. Zachowały się okazy starych 
drzew, m. in. Modrzewi. Park w stylu angielskim.
aktualny stan zachowania

Obiekt niszczejący. Pałac nie zabezpieczony, możliwe wejście do środka (!). Oficyna po bibliotece 
niszczejąca. Stan oficyny z ośrodkiem zdrowia dobry. Zieleń przy pałacowa zaniedbana.
własność i forma użytkowania obiektu
Pałac znajduje się obecnie w rękach prywatnych. Oficyny należą do gminy Izbica, która to czyni 
starania na rzecz odzyskania niszczejącego pałacu.
W jednej z przybudówek mieści się Ośrodek Zdrowia, druga po bibliotece pozostaje nie 
użytkowana.
zagrożenia

Jeżeli gmina nie odzyska obiektu i nie przywróci się go do użyteczności przewidywana dalsza jego 
dewastacja. 



dokumentacja fotograficzna obiektu

Pałac

Opuszczona oficyna

Oficyna z ośrodkiem zdrowia



KARTA OBIEKTU

nazwa:
kościół  rzymskokatolicki p. w. św. Zofii.

lokalizacja: miejscowość

ul. Krakowskie Przedmieście 8
Tarnogóra 
gm. Izbica

nr działki

2689

współrzędne 
geograficzne

N:50º53'37”
E:23º8'42”

numer wpisu do rejestru jeśli jest wpisany

A/95 

opis techniczny

Orientowany, położony na wzniesieniu. Murowany z cegły i kamienia, otynkowany, 
podpiwniczony. Jednonawowy. Dachy nowsze, dwuspadowe, kryte blachą, zwieńczone 
sygnaturką. 
Wieża na rzucie prostokąta. Prawdopodobnie przebudowana w 1544 przy zmianie funkcji z 
obronnej na kościelną. Trójkondygnacyjana, kryta dachem sześciopołaciowym blaszanym.
 
Ołtarz główny z 1937 r. Z rzeźbami dwóch niezidentyfikowanych świętych królowych i aniołków 
z ok. Poł. XVIII w., rokokowymi, oraz obrazem Matki Boskiej z Dzieciątkiem prawdopodobnie z 
XVII w., w nowej sukience. 
Ołtarze boczne dwa, rokokowe z 2. poł. XVIII w. Przeniesione pod koniec XIX w. Z kościoła 
Bernardynów w Radecznicy. Lewy z rzeźbami dwóch aniołów oraz obrazami Zwiastowania 
malowanymi przez Feliksa Pęczarskiego w 1839 r.; jest to kopia obrazu z kolegiaty w Zamościu; i 
obrazem Matki Boskiej z Dzieciątkiem z 2. poł. XVI w. Prawy z rzeżbami św. Jana Ewangelisty i 
niezidentyfikowanego świętego, oraz obrazem niezidentyfikowanej św. męczennicy z XVIII w.
Barokowe tabernakulum  XVIII w. W zakrystii.
Barokowa ambona z 1. poł. XVII w., grunktownie przekształcona, z płaskorzeźbami czterech 
ojców kościoła.
Organy z XiX w. z elementami wczesnobarokowymi z XVII w.
Rokokowa chrzcielnica z 2. poł. XVIII w. 
Kropielnica z czarnego marmuru z herbem Śreniawa z 2. poł. XVIII w., druga analogiczna 
podrobiona, ceglana i otynkowana. 
Krzyż procesyjny ludowy.
Rzeźba św. Katarzyny Sieneńskej z XVIII w.
Rzeźby aniołków rokokowe, z dawnego ołtarza głównego z poł. XVIII w.
Na chórze późnobarokowe rzeźby św. Joachima i Anny z 2. poł. XVIII w.
Rokokowy krucyfiks.
Ławki i konfesjonału z okresu międzywojennego. 
Epitafium Feliksa Piaseckiego z różowego marmuru z 1814 r.
Klasycystyczne, kamienne epitafium Ludmiły z Wydżgów Świeżawskiej ze Stryjowa z 1829 r.
Epitafium Józefy Koźmianowskiej z czarnego marmuru z 1847 r.
Epitafium braci Czyżewskich z czarnego marmuru w kształcie otwartej księgi z 1846- 1847 r.
Dwa analogiczne epitafia  z czarnego marmuru Józefa Czyżewskiego , generała W.P. i jego żony 
Marii z Kicińskich Czyżewskiej z lat 1849- 1855. 



dokumentacja fotograficzna obiektu



KARTA OBIEKTU

nazwa:
Park dworski - pozostałości

lokalizacja: miejscowość

Ostrzyca 
gm. Izbica

nr działki

105

współrzędne 
geograficzne

N:50º54'17”
E:23º5'40”

numer wpisu do rejestru jeśli jest wpisany

A/1191

opis techniczny

Pierwotnie na pagórku znajdował się zespół dworski wraz z pakiem.
rys historyczny

Park pochodzący z pierwszej połowy XIX wieku. W obrębie parku znajdował się dwór i zabudowa 
towarzysząca. 
aktualny stan zachowania

Zachowała się nie znaczna cześć parku. Przy północno zachodniej granicy działki. Reszta terenu 
przeznaczona została pod budynek szkoły wraz z terenami rekreacyjnymi (np. boisko).
własność i forma użytkowania obiektu

Samorząd. Szkoła i tereny rekreacyjne w jej obrębie.
zagrożenia

Zanik i likwidacja drzewostanu. 
dokumentacja fotograficzna obiektu



KARTA OBIEKTU

nazwa:
Pałac i park

lokalizacja: miejscowość

Stryjów 
gm. Izbica

nr działki

137, 138/1-3

współrzędne 
geograficzne

N:50º52'26”
E:23º14'18”

numer wpisu do rejestru jeśli jest wpisany

A/445

opis techniczny

Pałac neogotycko- renesansowy. Murowany z kamienia i cegły, otynkowany. Pierwotnie złożony z 
trzech połączonych ze sobą budynków ułożonych na planie litery H. Budynek środkowy 
najstarszy, z 1815r. (pierwotny dwór), klasycystyczny, parterowy, na rzucie prostokąta, z 
neogotyckim przedsionkiem z poł. XIX w od frontu i przybudówką od tyłu. Boczne budynki 
piętrowe z przełomu XIX i XX w. Dach dwuspadowy, kryty gontem. Od wschodu znajdował się 
podjazd z gazonem. Do pałacu należały również stawy hodowlane. Układ parku krajobrazowy, o 
charakterze romantycznym. Zachowały się okazy starych drzew oraz aleja kasztanowa.

W pobliżu pałacu brama wjazdowa z kardegardą. Kaplica grobowa, oraz dwa dodatkowe obiekty 
gospodarcze.

rys historyczny

Pierwotnie dwór, rozbudowany na przełomie XIX i XX w. Przez rodzinę Smorczewskich.
Park z pocz. XIX w., przekształcony w 1879- projekt Waleriana Kronenberga. W pałacu do 
niedawna mieściła się szkoła podstawowa.

aktualny stan zachowania

Obiekt w zaawansowanej ruinie, pozbawiony dachów, stropów. Ściany części najstarszej w 
znacznym stopniu zawalone. Park zaniedbany, zarośnięty. Obiekt zaśmiecony.

własność i forma użytkowania obiektu

Prywatny.

zagrożenia

Przewidywany zupełny zanik pałacu.



dokumentacja fotograficzna obiektu

Pałac widok na oba skrzydła od strony północnej.

            Zabudowania gospodarcze                                                          Kaplica

          Jedno ze skrzydeł pałacu                                                 Kardegarda przy bramie



KARTA OBIEKTU

nazwa:
Cmentarz wojenny z I wojny światowej

lokalizacja: miejscowość

Tarzymiechy
gm. Izbica

nr działki

878/2

współrzędne 
geograficzne

N:50º51'44”
E:23º6'33”

numer wpisu do rejestru jeśli jest wpisany

A/1179

opis techniczny

Położony przy drodze Tarzymiechy- Zamszany. Zajmuje powierzchnię ok. 0,17 ha. Mogiły 
zbiorowe i indywidualne rozmieszczone są w równym porządku. Pochowanych tutaj i 
zidentyfikowanych jest 106 osób. 

rys historyczny

Cmentarz poległych w lipcu 1915 roku.

aktualny stan zachowania

Cmentarz regularnie porządkowany. Opiekę nad nim sprawuje szkoła podstawowa w 
Tarzymiechach. Zachowały się 102 odlewane tabliczki żeliwne z inskrypcjami imiennymi.

własność i forma użytkowania obiektu

Własność gminna, pod opieką szkoły znajdującej się bezpośrednio przy cmentarzu.

zagrożenia 

Na obecny stan rzeczy (opieka szkoły) nie dopatrzono się.



dokumentacja fotograficzna obiektu

Cmentarzem opiekuję się pobliska szkoła

Tabliczki z nazwiskami poległych

Widok na cmentarz wojenny w Tarzymiechach.



KARTA OBIEKTU

nazwa:
Kapliczka

lokalizacja: miejscowość

Tarnogóra 
gm. Izbica

nr działki

4601

współrzędne 
geograficzne

N:50º53'37”
E:23º8'27”

numer wpisu do rejestru jeśli jest wpisany

Brak wpisu.

opis techniczny

Obiekt murowany, na rzucie kwadratu. Dwukondygnacyjny. W dolnej kondygnacji znajduje się 
otwór wejściowy. Górna węższa, z wnęka, w której znajduje się barokowa rzeźba św. Michała 
Archanioła z XVIII w. Wewnątrz rzeźby dwóch aniołków, ludowe.

rys historyczny

Wzniesiona w XVIII w.

aktualny stan zachowania

Stan zadowalający.

własność i forma użytkowania obiektu

W obrębie posesji prywatnej..

zagrożenia

Nie dopatrzono się.



dokumentacja fotograficzna obiektu



KARTA OBIEKTU

nazwa:
Zespół pałacowo- parkowy

lokalizacja: miejscowość

Tarnogóra 
gm. Izbica

nr działki

4560 

współrzędne 
geograficzne

N:50º53'55”
E:23º50'8”

numer wpisu do rejestru jeśli jest wpisany

A/149

opis techniczny

Budynek murowany z cegły, otynkowany. Poźnoklasycystyczny, z elementami romantycznego 
neogotyku. Parterowy. Część środkowa z piętrem od frontu, na wysokich piwnicach. Od tyłu, z 
powodu obniżenia terenu dwukondygnacyjny. Wzniesiony na rzucie prostokąta. Od frontu płytki 
portyk. Od tyłu, przy narożniku południowo- wschodnim taras, przy południowo- zachodnim 
okrągła wieża. W trzech pokojach zachowane wzorzyste posadzki układane z kilku gatunków 
drzewa. W hallu ściany wyłożone drewnianą boazerią. Naprzeciw wejścia znajduje się 
piaskowcowy, neorenesansowy kominek, przy otworze paleniskowym hermy z rzeźbionymi 
głowami lwów. Portyk wsparty na czterech kolumnach toskańskich zwieńczony trójkątnym 
frontonem z datą 1840. Taras ziemny, na podmurowaniu, z kamiennymi wazonami na 
postumentach. Dach czterospadowy ze świetlikami, na wieży hełm stożkowy z wiatrowskazem, 
pokryte blachą.

Na tyłach pałacu zachowały się pozostałości parku o układzie krajobrazowym z 1. poł. XIX w., 
otoczonego wodą. 

Od frontu aleja dojazdowa i niegdyś podjazd z gazonem. Zachowały się fragmenty ogrodzenia z 
neogotyckimi, ceglanymi słupami.

rys historyczny

Początkowo stał tu dwór wzniesiony w XVI w. przez rodzinę Tarnowskich. Jego mury 
prawdopodobnie zachowały się częściowo w obecnym pałacu wybudowanym w latach 1830- 1840 
przez Józefa Czyżewskiego, generała W. P., właściciela Tarnogóry. Do końca XIX w. Pałac 
pozostawał własnością Czyżewskich, potem, od początku XX w., do 1945 r. Należał do 
Smorczewskich. Po 1945 r. adaptowany na szkołę. Do sierpnia 2012 swoja siedzibę miał tu Zespół 
Szkół Społecznych i Zawodowych.

Park założony 1. poł. XIX w., z sadzawkami.

aktualny stan zachowania

Obiekt zadbany, po niedawno zlikwidowanej szkole.  remoncie. W chwili wizji trwały prace w 
obrębie posesji. Obecne też nowe nasadzenia drzew.



własność i forma użytkowania obiektu

Starostwo Powiatowe. Obiekt wystawiony na sprzedaż. 

zagrożenia

Sprzedaż w niewłaściwe ręce. Brak użytkowania obiektu.

dokumentacja fotograficzna obiektu



KARTA OBIEKTU

nazwa:
Park dworski.

lokalizacja: miejscowość

Wirkowice 
gm. Izbica

nr działki

1188/9
1893/3

współrzędne 
geograficzne

N:50º51'39”
E:23º5'22”

numer wpisu do rejestru jeśli jest wpisany

A/1189

opis techniczny

Park dworski obejmuje fragment zbocza doliny rzeki Wieprz oraz teren przyległy. Obiekt posiada 
wysokie walory krajobrazowe. Z obszarem obiektu graniczy bezpośrednio rzeka Wieprz. 

rys historyczny

Czas powstania: ok. 1934 r.

aktualny stan zachowania

Zachował się drzewostan. A także jeden z dworskich obiektów gospodarczych, po generalnym 
remoncie. W chwili wizji trwały prace w obrębie posesji. Obecne też nowe nasadzenia drzew.

własność i forma użytkowania obiektu

Własność prywatna, ogrodzona. Wstępu brak.
zagrożenia

Nie stwierdzono.



dokumentacja fotograficzna obiektu



KARTA OBIEKTU

nazwa:
Cmentarz rzymskokatolicki.

lokalizacja: miejscowość

Tarnogóra 
gm. Izbica

nr działki

4729

współrzędne 
geograficzne

N:50º53'45”
E:23º7'37”

numer wpisu do rejestru jeśli jest wpisany

A/1184

opis techniczny

Cmentarz położony tuż za Tarnogórą. W rozwidleniu dróg. Otoczony zabytkowym murem. Z 
figurą Nepomucena w murze. Zabytkowy drzewostan.

rys historyczny

Czas powstania pocz. XIX w.

aktualny stan zachowania

Cmentarz w nowej części zadbany, najstarsze nagrobki zaniedbane, niszczejące. Wiekowy 
drzewostan.

własność i forma użytkowania obiektu

Cmentarz parafialny, czynny.

zagrożenia 

Brak remontu nagrobków oraz grobowca doprowadzi do ich dalszej dewastacji. 



dokumentacja fotograficzna obiektu

Cmentarz w Tarnogórze




