Dnia 20 maja 2017 wykorzystując piękną słoneczną pogodę uczniowie naszego
gimnazjum pod opieką nauczycieli geografii i wf-u (E. Wielobób, A. Kaniuch,
W. Nitychoruk) wyruszyli na wędrówkę wzdłuż nurtu rzeki Mleczki. Wyruszyliśmy spod jazu
koło stadionu Orła wykorzystując ścieżki na lewym brzegu. Już wkrótce wkroczyliśmy na
teren Gorliczyny a potem Gniewczyny Łańcuckiej. Po przejściu około 9 km ścieżkami,
drogami, po łąkach i bezdrożach dotarliśmy do zamierzonego celu. Mleczka uchodzi do
Wisłoka na wysokości 173,2 m n.p.m. pomiędzy przysiółkami Nowa Wieś a Chyczówka.
Podczas krótkiego odpoczynku posililiśmy się kiełbaskami z ogniska i dokładnie zbadaliśmy
odcinek ujściowy. Droga powrotna prowadziła przez Sośninę i boczne wiejskie drogi, przy
których podziwialiśmy liczne stare pięknie zachowane chaty regionalne.
Mleczka – ( 37 km) rzeka w województwie podkarpackim, prawy dopływ Wisłoka.
Mleczka powstaje z połączenia się dwóch znacznych strumieni tj. Mleczki wschodniej
i zachodniej, wypływających ze wzgórz Pogórza Dynowskiego.
Mleczka wschodnia powstaje ze zlewu dwóch potoków, z których wschodni spływa
z północnych stoków Bukowego Garbu (426 m n.p.m.) i innych wzgórz otaczających Wolę
Węgierską, zachodni zaś z powstaje z licznych strumieni we wsi Kramarzówka. Oba te potoki
łączą się w Tyniowicach. Oba potoki nazywane są przez mieszkańców Mleczkami, choć na
mapach wschodni potok opisany jest jako Węgierka. Przepływa ona przez Pruchnik.
Potoki źródliskowe Mleczki zachodniej wypływają ze stoków wzgórz otaczających Hadle
Szklarskie (przysiółek Grzegorzówka, Wólka Hyżneńska 430 m n.p.m.) i Jawornik Polski.
W Manasterzu uchodzi do niej potok Husówka.
Mleczka wschodnia i zachodnia łączą się w Urzejowicach i płyną dalej jako Mleczka, która
uchodzi do Wisłoka na północ od Przeworska, w Gniewczynie.
W powiatach jarosławskim i przeworskim wiele mniejszych potoków nazywanych jest przez
mieszkańców mleczkami. Intuicyjnie słowo mleczka kojarzy się z mlekiem, nasuwając
przypuszczenia, że dawniej woda w rzece była biała jak mleko i stąd nazwa. Językoznawcy
wiążą nazwę Mleczka ze słowem „młaka” oznaczającym mokradła, które ciągną się wzdłuż
koryta rzeki. Historycy, badający początki osadnictwa na terenie Pogórza twierdzą natomiast,
że nazwa związana jest ze słowem „mleć” i pochodzi od licznych młynów wodnych, które
napędzane były przez wody potoków. Najprawdopodobniej jednak nazwa rzeki wywodzi się
od białego osadu, który dawnymi czasy pokrywał jej powierzchnię. Osad ten pochodził z
wymywania wapiennych skał znajdujących się w jej górnym biegu. Obecnie z powodu
zanieczyszczenia rzeki osad ten nie jest widoczny. Z okresu lokacji na prawie magdeburskim
Przeworska i Jarosławia odnotowano niemiecką nazwę rzeki jako Milchbach, czyli Mleczny
Potok.
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