
Ewidencja zabytków z obszaru Lokalnej Grupy Działania 
„Krasnystaw PLUS”

Gmina Żółkiewka

KARTA OBIEKTU

nazwa:
Dworek „Wronówka” z ogrodem spacerowo- użytkowym

lokalizacja: miejscowość

Zaburze 
gm. Żółkiewka

nr działki

231/1

współrzędne 
geograficzne

N:50º54'33”
E:22º50'46”

numer wpisu do rejestru jeśli jest wpisany

A/1192

opis techniczny

Dwór drewniany.
Powierzchnia ogrodu 2,0 ha. 

rys historyczny

Dwór zniesiony po 1930 r., ogród spacerowo- użytkowy w 1931 r. Dawniej dwór pełnił funkcję 
leśniczówki. 



aktualny stan zachowania

Dwór opuszczony, okna zabite deskami, obiekt nie zaimpregnowany m.in. na skutek wilgoci 
popada w ruinę. Ogród zaniedbany.

własność i forma użytkowania obiektu

Obiekt prywatny, nie użytkowany.

zagrożenia

Procesy rozkładu niekonserwowanego drewna. 

dokumentacja fotograficzna obiektu



KARTA OBIEKTU

nazwa:
Kościół rzymskokatolicki p. w. św. Wawrzyńca z dzwonnicą

lokalizacja: miejscowość

Żółkiewka 
ul. Żółkiewskiego 1
gm. Żółkiewka

nr działki

832

współrzędne 
geograficzne

N:50º54'44”
E:22º50'23”

numer wpisu do rejestru jeśli jest wpisany

A/398

opis techniczny

Murowany z kamienia i cegły, otynkowany. Późnobarokowy, jednonawowy. Prezbiterium węższe i 
niższe, prostokątne, przy nim od strony wschodniej i zachodniej dwie symetryczne, prostokątne 
zakrystie. 

Chór muzyczny wsparty na trzech arkadach, powiększony w 1937 r. Dachy dwuspadowe, z 
wieżyczka na sygnaturkę nad nawą, nad zakrystiami pulpitowe, kryte blachą. 
We wnętrzu polichromia późnobarokowa  z 1776 r. Autorstwa Gabriela Sławinskiego., kilkakrotnie 
uzupełniana i konserwowana. 
Chrzcielnica z 2. poł. XVIII w., rokokowa, ze sceną chrztu Chrystusa w Jordanie, przemalowana.
Kamienna kropielnica z XV w.
Feretron  z 2. poł. XVIII w. z obrazami Matki Boskiej z Dzieciątkiem i św. Mikołaja, rokokowy.
Dwa portrety pastelowe z 2. poł. XVIII w. Tomasza Stamierowskiego o jego żony Anny.
Krucyfiks z XVIII w.
Dwa krzyże procesyjne z 2. poł. XVIII w., rokokowe.
Żyrandol z kryształami, mosiężny z XIX w. 
Dwa kielichy z XVIII i XIX w. 
Pięć ornatów z XVIII w.

Dzwonnica murowana z cegły, otynkowana. Późnobarokowa. Wzniesiona na rzucie kwadratu. Od 
frontu dwukondygnacyjna, od tyłu jednokondygnacyjna, mieszcząca kostnicę. Dach trójpołaciowy, 
kryty blachą, wewnątrz umieszczona ludowa rzeźba Chrystusa.
Cmentarz przykościelny otoczony murem oszkarpowanym wewnątrz i zewnątrz.

rys historyczny

Wzniesiony ok. 1770 r. z fundacji Tomasza Stamierowskiego, starosty krasnostawskiego, 
właściciela wsi. Konsekrowany w 1781 r. Kilkakrotnie restaurowany. 
Dzwonnica wybudowana pod koniec XVIII w.

aktualny stan zachowania

Bardzo dobry. Obiekt zadbany.



własność i forma użytkowania obiektu

Kościół parafialny, funkcjonujący.

dokumentacja fotograficzna obiektu



KARTA OBIEKTU

nazwa:
Zespół dworsko- parkowy

lokalizacja: miejscowość

Olchowiec 
gm. Żółkiewka

nr działki

618

współrzędne 
geograficzne

N:50º55'43”
E:22º54'27”

numer wpisu do rejestru jeśli jest wpisany

A/1194

opis techniczny

Powierzchnia założenia wynosi 3,9 ha.
Dwór wzniesiony na planie prostokąta, murowany, szerokotraktowy. Parterowy. Na elewacji 
frontowej czterokolumnowy portyk z trójkątnym szczytem. Dach czterospadowy, nad portykiem 
dwuspadowy, pierwotnie pokryty gontem, obecnie eternitem. Park dworski położony na 
niewielkim wzniesieniu. Od frontu dworu dziedziniec z gazonem.

rys historyczny

Wzniesiony w 2. poł. XIX w. Do lat 90- tych XX wieku mieściła się tu szkoła.
Park krajobrazowy założony 1- ej poł. XIX w. 

aktualny stan zachowania

Obiekt wyremontowany, dach odnowiony. Obecnie mieści się w nim gminny ośrodek kultury.
W parku zachowały się zarysy grabowych i lipowych alei. Przed obiektem pomnik bohaterów II 
wojny św.

własność i forma użytkowania obiektu

Gminna. Przeznaczony na ośrodek kultury.

zagrożenia

Obiekt względnie nie zagrożony. 



dokumentacja fotograficzna obiektu

Dworek w Olchowcu.



KARTA OBIEKTU

nazwa:
Kościół rzymskokatolicki p. w. św. Mateusza.

lokalizacja: miejscowość

Chłaniów 
gm. Żółkiewka

nr działki

2246

współrzędne 
geograficzne

N:51º50'18”
E:22º51'48”

numer wpisu do rejestru jeśli jest wpisany

A/90

opis techniczny

Obiekt drewniany, konstrukcji zrębowej, oszalowany, na podmurowaniu z cegły. Wieżyczka na 
sygnaturkę z 1893r. Kaplica pn. I zakrystia murowane z kamienia i cegły, otynkowane. Na 
fazowanej belce krucyfiks z XVII w. o cechach ludowych. Chór muzyczny wsparty na dwóch 
kolumienkach. Dach dwuspadowy, kryty pierwotnie gontem. 

Wewnątrz ołtarz główny z ok. 1756- 1765 r. Z rzeźbami i główkami puttów oraz dwiema 
przerobionymi bramkami zwieńczonymi rzeźbami św. Piotra i św. Pawła. W części środkowej 
obraz św. Anny nauczającej Marię z 1 poł. XVIII w. I św. Mateusza z tegoż czasu na zasuwie. Dwa 
ołtarze boczne z XVIII w. Z nowszymi obrazami i rzeźbami. Ambona rokokowa z 2 poł. XVIII w. 
Chrzcielnica rokokowa i feretron z tegoż czasu.
Obraz Chrystusa ukazującego się św. Marii Magdalenie z XVIII w. Płaskorzeźba ze sceną 
Zwiastowania wczesnobarokowa z 2 ćw. XVII w., według tradycji przeniesiona z nieistniejącego 
szpitala. Krucyfiks rokokowo- ludowy. Płyta nagrobna późnorenesansowa z 1 poł. XVII w. 
marmurowa, wyjęta z posadzki, bardzo zniszczona.
Monstrancja regencyjna z 2 ćw. XVIII w. Trzy kielichy z XVIII w. Relikwiarz z cyny z 1768 r. Z 
puncą imienną MG.
Ornaty z XVII, XVIII i XIX w., Dalmatyki z altembasu z przełomu XV i XVI w.
Księgozbiór: kilkadziesiąt tomów z XVI- XVIII w. Oprawionych w skórę i pergamin.
Na cmentarzu kościelnym zachował się cokół z nagrobka Wiktorii z Koźmińskich Wieniarskiej z 
1824 r.

Dzwonnica drewniana, konstrukcji słupowej, oszalowana. Na rzucie kwadratu, 
dwukondygnacyjna. Dach łamany, kryty gontem, zwieńczony czworoboczną latarnią.

rys historyczny

Parafia istniała przed 1419 r. , pierwotnie p. w. św. Filipa, Jakuba i Macieja. Następny wzniesiony 
ok. 1600 r. Obecny wzniesiony w 1746 r. Z fundacji Władysława Saryusz Zaleskiego kanonika 
lwowskiego i Adama Saryusz Zaleskiego stolnika owruckiego, przy kaplicy i zakrystii 
pochodzących z XVII w. Stanowiących część poprzedniego kościoła. Dzwonnica wzniesiona w 
latach 1756- 1765.



dokumentacja fotograficzna obiektu



KARTA OBIEKTU

nazwa:
Dawny dwór z resztkami parku

lokalizacja: miejscowość

Dąbie 
gm. Żółkiewka

nr działki

883/5

współrzędne 
geograficzne

N:50º58'10”
E:22º48'55”

numer wpisu do rejestru jeśli jest wpisany

A/407 

opis techniczny

Murowany z cegły, otynkowany. Późnoklasycystyczny. Podpiwniczony. Parterowy z pięterkiem 
ponad częścią środkową. Na rzucie prostokąta. Od tyłu taras, drugi, mniejszy od wschodu. 
Wnętrze dwutraktowe, z sienią i salonem na osi. Dach czterospadowy, kryty gontem.
W parku zachowane okazy starych drzew ( m. in. Lipy i kasztany), w układzie krajobrazowym. Od 
frontu niegdyś gazon.

rys historyczny

Zbudowany w 1848 r. Odnawiany i częściowo przebudowany w 1955 r.

aktualny stan zachowania

Odrestaurowany, zadbany, działka uporządkowana, ogrodzona. Brak wstępu na teren obiektu.

własność i forma użytkowania obiektu

Własność prywatna. W wykończeniowej (wewnętrznej) fazie remontu.

zagrożenia

Nie dopatrzono się.



dokumentacja fotograficzna obiektu



KARTA OBIEKTU

nazwa:
Zespół dworsko- parkowy

lokalizacja: miejscowość

Zaburze, Żółkiewka

nr działki

333/6

współrzędne 
geograficzne

N:50º54'33”
E:22º50'58”

numer wpisu do rejestru jeśli jest wpisany

A/1199

opis techniczny

Obiekt murowany, późnoklasycystyczy, parterowy, ze środkową częścią piętrową. Portyk 
czterokolumnowy zwieńczony pantenonem. W tylnej części obszerna weranda ze schodami 
wiodącymi do ogrodu. Dach pokryty blachodachówką. 

rys historyczny

Wybudowany w poł. XIX w. Zniszczony w czasie pierwszej wojny światowej, odbudowany w 
1924 r. według projektu Tadeusza Zaremby na fundamentach poprzedniego dworu. Po drugiej 
wojnie światowej dwór był siedzibą Zespołu Szkół Rolniczych w Żółkiewce.
Park założony w poł. XIX w. 

aktualny stan zachowania

Obiekt nieużytkowany, wymaga remontu. Wnętrze zdewastowane, nie zabezpieczone przed 
wtargnięciem osób. Park zaniedbany.

własność i forma użytkowania obiektu

Własność gminna. Obiekt nieużytkowany.

zagrożenia

Postępująca dewastacja obiektu. 



dokumentacja fotograficzna obiektu

Front dworu.

Tylna część dworu.

Front Dworu.



KARTA OBIEKTU

nazwa:
Kościół polskokatolicki p. w. św. Jakuba Apostoła

lokalizacja: Miejscowość

Żółkiewka 
Jana III Sobieskiego 36
gm. Żółkiewka

nr działki

966/1

współrzędne 
geograficzne

N:50º54'56”
E:22º49'58”

numer wpisu do rejestru jeśli jest wpisany

A/90

opis techniczny

Obiekt drewniany, o konstrukcji zrębowej, oszalowany. Trzyczęściowa. Poszczególne części 
kwadratowe bądź zbliżone do kwadratu, nawa szersza i wyższa.

Częściowo zachowało się wyposażenie z końca XVIII w. lub początku XIX w., po 1955r. 
Zdekompletowane i przerobione:
Części ikonostasu, dwa ołtarze boczne, oraz dwa ołtarzyki z końca XVIII w.
Ołtarz z baldachimem na czterech kolumnach i dwa ołtarzyki boczne z ok. poł. XIX w., o 
charakterze rokokowym.
Kamienna kropielnica z XIX w. 
Obrazy:
Ostatniej Wieczerzy
Chrystusa Pantokratora
św. Michała Archanioła przynależne do ikonostasu z końca XVIII w.
Dwa obrazy Matki Boskiej z Dzieciątkiem, jeden w drewnianej sukience, gruntownie 
przemalowany.
Obraz Chrystusa Pantokratora gruntownie przemalowany.

rys historyczny

Dawna cerkiew grekokatolicka p. w. św. Michała Archanioła.
Wybudowana w 1865 r., przeniesiona z Regiestrowa w powiecie gorlickim, w 1955 r.

aktualny stan zachowania

Obiekt zadbany. Stan dobry.
własność i forma użytkowania obiektu

Kościół polskokatolicki, parafialny, funkcjonujący.
zagrożenia

Nie dopatrzono się. Zwraca uwagę jednak drewniana konstrukcja obiektu, należy więc zwracać 
uwagę na względy bezpieczeństwa przeciwpożarowego.



dokumentacja fotograficzna obiektu

Widoki na frontową i tylną część kościółka.



KARTA OBIEKTU

nazwa:
Cmentarz rzymskokatolicki z ogrodzeniem

lokalizacja: miejscowość

Chłaniów 
gm. Żółkiewka

nr działki

486

współrzędne 
geograficzne

N:50º50'16”
E:22º51'15”

numer wpisu do rejestru jeśli jest wpisany

A/1187

opis techniczny

Położony ok. pół kilometra od kościoła.
Założony na pocz. XIX w. 
Na cmentarzu kaplica grobowa Mogilnickich z 2. poł XIX w.
Ogrodzenie cmentarne z początku XX w.

rys historyczny

Cmentarz o XIX wiecznej metryce.

aktualny stan zachowania

Cmentarz użytkowany. Stan zadbany. Poszczególne najstarsze nagrobki wymagają renowacji. 

własność i forma użytkowania obiektu

Cmentarz parafialny.

zagrożenia

Ewentualny zanik najstarszych nagrobków



dokumentacja fotograficzna obiektu

Cmentarna kaplica oraz jeden z zabytkowych nagrobków.

Ogrodzenie cmentarza z początku XX wieku.



KARTA OBIEKTU

nazwa:
Założenie dworsko- parkowe

lokalizacja: miejscowość

Wólka Żółkiewska gm. 
Żółkiewka

adres

Wólka 
Żółkiewska

nr działki współrzędne 
geograficzne

numer wpisu do rejestru jeśli jest wpisany

A/1193

opis techniczny

Na całość założenia składają się: dwór, oficyna, rządcówka, stajnia, park.
Murowany, wzniesiony na piwnicach z 1. poł. XVIII w. Parterowy, na planie prostokąta. Ganek 
kolumnowy , zwieńczony trójkątnym portykiem. W fasadzie umieszczono datę budowy. W 
głównym korpusie mieszkali właściciele, w skrzydle wschodnim swoje mieszkania miała służba. 
Wokół dworu zachowały się pozostałości parku o nieczytelnym układzie, położonego na 
płaskowyżu, otoczonego od zachodu stawami, od południowego- zachodu i południa odnogą rzeki 
Żółkiewki. Od frontu wiódł niegdyś podjazd z gazonem. Na północny- zachód od całości założenia 
wzniesiono zabudowania folwarczne z droga dojazdową do dworu przeciętą szosą Krasnystaw- 
Żółkiewka.

rys historyczny

Wybudowany w 1883 r. przez Augustyna Janisławskiego. Wtedy wcześniejszy dwór o charakterze 
obronnym przekształcono na oficynę. 

aktualny stan zachowania

Dwór w daleko posuniętej ruinie, zarośnięty, częściowo ogrodzony. Rządcówka odnowiona, 
zadbana. Stajnia popadająca w ruinę po pożarze. 

Działka z parkiem oraz z ruinami dworu, oficyny i stajni do sprzedania.

własność i forma użytkowania obiektu

Własność prywatna. Obiekt opuszczony. Rządcówka po drugiej stronie jezdni posiada innego 
właściciela – pełni funkcję domu mieszkalnego.

zagrożenia

Przewidywana dalsza dewastacja obiektu aż do jego zaniku. 



dokumentacja fotograficzna obiektu

Dwór w ruinie.

Stajnia ze spalonym dachem, oraz zadbana rządcówka.                                       




