
Są takie miejsca, obok których nikt nie przejdzie obojętnie. Niektóre zachwycają naturą, inne 

architekturą. Wszystkie mają w sobie magię, która przyciąga setki turystów. Nie ulega wątpliwości,  

że takim miejscem jest  Powiat Jarosławski. 

Posiada bogate walory krajobrazowe, przyrodnicze i historyczne. Czysty ekologicznie teren, 

niepowtarzalne widoki Pogórza Dynowskiego - potocznie zwanego Małymi Bieszczadami,  

są idealnym miejscem dla każdego. Cisza i błogi spokój tego miejsca są wymarzone na kontemplację  

i spotkanie duchowe z Tym, co jest najpiękniejsze – z naturą. Powiat Jarosławski zalicza się  

do regionów bardzo atrakcyjnych turystycznie. Urozmaicony krajobraz, rozległe kompleksy leśne, 

bogactwo rzadkich okazów fauny i flory, czyste wody i powietrze oraz zdrowy klimat. To właśnie  

tu kultura i przyroda przenikają się wzajemnie, stwarzając doskonałe warunki do wypoczynku. 

Bezpośrednie sąsiedztwo obszarów nizinnych i podgórskich stwarza idealne warunki do uprawiania 

turystyki górskiej, sportów zimowych, lotniarstwa, przejażdżek konnych, wędrówek pieszych  

i rowerowych. Na amatorów kąpieli, sportów wodnych i wędkarstwa czeka rzeka San, Lubaczówka, 

zalew w Radawie i w Radymnie. Doskonałe tereny łowieckie bogate w zwierzynę to gratka  

dla miłośników polowań. 

Powiat Jarosławski wyróżnia się na tle innych powiatów Podkarpacia pod względem gospodarki.  

W skład Powiatu wchodzi 9 gmin i 3 miasta, zajmując 6 miejsce w województwie pod względem 

wielkości. Powiat to blisko 103 tysiące ha, z czego ponad 13 tysięcy to tereny rolne, a obszar  

o powierzchni 20 tysięcy ha zajmują lasy. Tutejsze gleby należą z pewnością do jednych z najlepszych  

w województwie, co umożliwia uprawę wszystkich roślin. W produkcji rolnej znaczącą pozycję 

zajmuje uprawa zbóż, buraków cukrowych, rzepaku, ziemniaków oraz roślin pastewnych. 

W każdej gminie można odnaleźć charakterystyczne dla naszego regionu ślady przeszłości. Swego 

rodzaju ewenementem jest Pruchnik, gdzie zachowała się drewniana małomiasteczkowa zabudowa 

centrum. Warto zwiedzić dobrze zachowane zespoły parkowo - dworskie rozproszone po całym 

powiecie m.in. w Boratynie, Chłopicach, Rokietnicy czy Pełkiniach. Są one nie tylko ozdobą 

krajobrazu, ale również prezentują cenne zabytki muzealne dawnej sztuki ogrodniczej z XVIII i XIX 

wieku. Turystyka pielgrzymkowa na Ziemi Jarosławskiej zakorzeniona jest od setek lat dzięki licznym 

ośrodkom kultu religijnego i pątniczym Sanktuariom Maryjnym obrządku rzymsko-  

i greckokatolickiego. Rzesze pielgrzymów przybywają całorocznie do słynących cudami Sanktuariów  

w Jarosławiu, Chłopicach, Tuligłowach czy Jodłówce. 

W imieniu Zarządu Powiatu Jarosławskiego i swoim własnym serdecznie zachęcam do odwiedzenia 

naszego powiatu.  


