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aTRaKCJE Na TRaSiE:                                 
 tarasy widokowe – przygotowane przez 
Nadleśnictwo Stuposiany, umożliwiają podzi-
wianie z bliska rozległej panoramy na połoni-
ny Bukowego Berda, Krzemienia, Kopy Bukow-
skiej i Halicza.

 Bukowiec – dawna wieś, założona w 1444 r., 
ciągnąca się wzdłuż potoku Halicz. Znajdowały 
się tu m.in.: dwa młyny wodne, tartak, dwór 
i cerkiew. Po II wojnie światowej wieś liczyła 124 
gospodarstwa i ponad 500 mieszkańców, któ-
rych 2 VI 1946 r. wysiedlono do ZSRR.

 Beniowa – rozdzielona w 1945 r. granicą pań-
stwa jest wysiedloną wsią nad górnym Sanem 
w BdPN. W miejscu tym aż do II wojny świato-
wej funkcjonowały: dwór z folwarkiem, cerkiew, 
dwa tartaki wodne i jeden parowy, dwa młyny 
wodne, kolejka wąskotorowa, potażarnia, szko-
ła, źródło lecznicze i placówka Korpusu Ochro-
ny Pogranicza. Po wysiedleniu jej mieszkańców  
2 VI 1946 r. do ZSRR wieś przestała istnieć.  
Jedyną pozostałością po niej są: krzyż na granicy 
z Bukowcem, zrekonstruowane ruiny kapliczki 
przydrożnej z 1888 r., fragmenty podmurówki 
cerkwi (1909 r.) i 13 nagrobków na starym cmen-
tarzu. Przy cmentarzu ustawiono tablicę infor-
macyjną, ogrodzenie, ławeczki i drogowskazy.

 torfowisko tarnawa – ochroną objęto tu dwa  
torfowiska wysokie oddzielone od siebie po-
tokiem. Mniejsze torfowisko jest niemal bez-
drzewne, na drugim występuje jedyne w tej czę-
ści Karpat, naturalne siedlisko sosny zwyczajnej. 
Specyficzny mikroklimat sprzyja występowaniu 
rzadkich gatunków roślin, m.in. halucynogen-
nej borówki bagiennej czy mięsożernej rosiczki 
okrągłolistnej. Spacer po torfowiskach ułatwiają 
drewniane kładki. Przy ścieżce ustawione są ta-
blice informacyjne.

 TRASA 1 
skala 1: 50 000
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opiS TECHNiCZNy:                                       
Wymarzona propozycja dla miłośników wypraw 
w odludne miejsca. Poza Tarnawą Niżną na trasie 
nie spotkamy ani jednej osady ludzkiej (pamiętajmy 
o zabraniu prowiantu na trasę!). Przejeżdżać za to 
będziemy przez dawne duże wsie, których pozo-
stałości zobaczymy po drodze. Pojedziemy głów-
nie drogami szutrowymi i asfaltami o znikomym 
ruchu samochodowym. Trasa prowadzi częściowo 
przez obszar Bieszczadzkiego Parku Narodowego  
oraz w pobliżu granicy polsko-ukraińskiej. 
Wycieczkę rozpoczynamy w Tarnawie Niżnej, na par-
kingu, skąd odchodzi droga szutrowa do Bukowca. 
Kierujemy się jej śladem. Rozpoczynamy od dosyć 
stromego podjazdu w górę doliny potoku Roztoki.  
Na grzbiecie Kiczerki znajdują się tarasy widokowe .  
Dalej trawersując północno-wschodnie zbocze 
Wołowego, łagodnie zjeżdżamy w rejon dawnej 
osady Czeremszanik. Przed nami naprzemiennie 
zjazdy i podjazdy. W końcu, na granicy z Biesz-
czadzkim Parkiem Narodowym wyjeżdżamy z lasu 
i na skrzyżowaniu skręcamy w lewo. Znajdujemy 
się na terenie dawnej wsi Bukowiec . Po 850 m  
dojeżdżamy do kolejnego skrzyżowania. Z lewej, 
z góry schodzi kamienista droga z Tarnawy Niżnej. 
Po wykonaniu pętli z Bukowca do Beniowej tą drogą 

TRASA 1
Do worka bieszczadzkiego

będziemy wracać. Teraz skręcamy w prawo i jedzie-
my do widocznego nieco niżej parkingu. Następnie 
kierujemy się w prawo, szlakiem rowerowym BdPN 
„Górny San” do Beniowej. Po 2,5 km wyjeżdżamy 
z lasu na odkrytą przestrzeń. Szlak rowerowy po-
zwala na nieco dalszy przejazd rowerem w kierunku 
Sianek, my jednak skręcamy w lewo, w polną ścież-
kę za znakami szlaku rowerowego wskazującymi 
drogę powrotną i dojeżdżamy do Beniowej .  
Po drugiej, wschodniej stronie Sanu, znajduje się 
Ukraina. Po przerwie przeznaczonej na zwiedzanie 
tego ciekawego miejsca kierujemy się z powrotem 
na północ. Do parkingu w Bukowcu, oprócz szlaku 
rowerowego, towarzyszyć nam będzie biało-zielo-
na ścieżka dydaktyczna „Górnego Sanu”. Mijamy 
kilkusetletnią lipę, która wyznaczała kiedyś środek 
wsi, i trzy żeliwne przydrożne krzyże. Wracamy  
na parking BdPN. Za mostkiem na potoku Halicz, 
mijamy boczną szutrówkę, którą przyjechaliśmy 
z Tarnawy Niżnej i wspinamy się w kierunku ściany 
lasu. Następnie czeka nas zjazd do drogi asfaltowej, 
która zaprowadzi nas do torfowiska Tarnawa .  
Jedziemy dalej asfaltem wzdłuż granicznej rzeki 
San. Mijamy zabudowania wsi, w tym stajnie Sta-
nicy Konia Huculskiego BdPN i niewielki hotelik.  
Po ponad 1 km docieramy do punktu naszego startu.

26 3,5 
trasa trudna

 Tarnawa Niżna  Bukowiec (9,5 km)  Beniowa (12,5 km)  Bukowiec 
(15,1 km)  Tarnawa Wyżna (18,6 km)  Tarnawa Niżna (26 km)  

bez ruchu 
samochodowego

48%
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opiS TECHNiCZNy:                                       
Na początek trasy proponujemy urokliwe miej-
sce zwane „Rajską Doliną” w rejonie ujścia Sanu 
do Jeziora Solińskiego. Poza początkowym frag-
mentem całą pętlę pojedziemy wygodnymi szu-
trówkami, praktycznie cały czas w lesie. General-
nie trasę należy uznać za trudną (ponad 1000 m  
przewyższeń). Największym wyzwaniem będzie 
podjazd na pasmo Otrytu. 
Wycieczkę rozpoczynamy w rejonie skrzyżowania 
z drogą nr 894. Ruszamy drogą wojewódzką (małą 
obwodnicą bieszczadzką) w kierunku Czarnej. 
Długim podjazdem wznosimy się na Przełęcz pod 
Otrytem (550 m n.p.m.). Na przełęczy odbijamy 
w prawo, w stokówkę prowadzącą zboczami Otry-
tu. Poruszamy się za znakami niebieskiego szlaku 
rowerowego. Po siedmiu kilometrach docieramy  
do skrzyżowania z wiatą. Skręcamy w prawo i roz-
poczynamy wspinaczkę na grzbiet Otrytu. Wjeż-
dżamy na Przełęcz pod Hulskiem (785 m n.p.m.). 
Trzymamy się drogi utwardzonej i rozpoczynamy 
zjazd południowym zboczem Otrytu. Po 650 m  

wjeżdżamy na skrzyżowanie stokówek. Tu mo-
żemy zadecydować, czy skrócić sobie nieznacz-
nie trasę i wybrać odchodzącą w prawo drogę, 
prowadzącą bezpośrednio do Studennego. 
Ciekawszy przejazd czeka nas trasą główną, 
więc namawiamy, aby wzdłuż niej kontynuować 
wycieczkę. Za szlakiem rowerowym skręcamy 
ostro w lewo. Towarzyszą nam oznaczenia ścieżki 
przyrodniczej Hulskie. Przejeżdżamy przez re-
zerwat Hulskie im. Stefana Myczkowskiego .  
Dojeżdżamy do skrzyżowania, na którym skręca-
my w prawo. Na skraju rozległej łąki czeka na nas 
widokowe miejsce odpoczynkowe, a na nim stół 
z ławami. Rozpościera się stąd widok na opada-
jące do Sanu północne odnogi Połoniny Wetliń-
skiej. Jedziemy za znakami niebieskiego szlaku 
rowerowego, wzdłuż wijącego się na tym odcin-
ku Sanu. Po drodze mijamy nieczynny kamienio-
łom i rezerwat Krywe z platformą widokową .  
Jedziemy dalej wygodną szutrówką u podnóża 
Otrytu aż do drogi wojewódzkiej. Na koniec czeka 
nas jeszcze kilka podjazdów i zjazdów.

33,4 4,5 
trasa trudna

 Rajskie  Przełęcz pod Otrytem (3,2 km)  Przełęcz pod Hulskiem 
(12,6 km)  Sękowiec (18,5 km)  rezerwat Krywe (27,2 km)  Rajskie 
(33,4 km)  

TRASA 2
Z Rajskiej Doliny przez Otryt

Na tarasie widokowym pod Otrytem

bez ruchu 
samochodowego

95%

aTRaKCJE Na TRaSiE:                                 
 Rezerwat leśny Hulskie im. Stefana 
Myczkowskiego – obejmuje ochroną duży 
naturalny drzewostan dwóch pięter roślin-
nych na południowym stoku pasma Otrytu 
w pobliżu dawnej wsi Hulskie i Krywe nad 
Sanem. Ochronie podlegają grabowe drze-
wostany grądu oraz reglowy zespół buczyny 
karpackiej z wieloma potężnymi drzewami 
pomnikowymi. Obszar rezerwatu to także 
ostoja przedstawicieli fauny puszczańskiej, 
m.in. dużych ssaków i drapieżników. Tutaj 
żyją niedźwiedzie brunatne, wilki, rysie, 
a z wielkich ptaków orzeł przedni i orlik.

7

 TRASA 2 
skala 1: 50 000

Lepiężniki nad Sanem na skraju rezerwatu KryweGłaz upamiętniający prof. dr. hab. Stefana Myczkowskiego

 Rezerwat faunistyczny Krywe – obejmuje 
10-kilometrowy odcinek doliny Sanu pod Otry-
tem na obrzeżach dawnych wsi Krywe, Hulskie, 
Tworylne i Studenne. Jest to wyjątkowo piękne 
miejsce, w którym San krętymi zakolami przebija 
się między odsłoniętymi jeszcze stokami wzgórz. 
Niezwykłość krajobrazu tego malowniczego za-
kątka podkreślają progi skalne na Sanie, efekt 
skalistego dna tej rzeki, strome stoki, głębokie 
jary licznych potoków, meandry i terasy nad-
rzeczne. Osobliwością jest również bogata flora 
z 22 skupiskami roślinnymi. Bogactwo fauny 
stanowią drapieżniki, duże ssaki puszczańskie, 
liczne gatunki ptaków, płazów i gadów, w tym 
największego w Polsce węża eskulapa.



BIESZCZADY

9ROWEROWE PODKARPACKIE

aTRaKCJE Na TRaSiE:                                 
 Rezerwat leśno-krajobrazowy Sine wiry  
na rzece Wetlince położony jest w wyjątko-
wo malowniczej okolicy, na obszarze nie-
istniejących dziś wsi Łuh, Zawój i Polanki. 
Ochroną w tym rozległym rezerwacie objęto 
7-kilometrowy, przełomowy odcinek rzeki 
Wetlinki od dawnej wsi Łuh aż do jej ujścia 
do wód Solinki, a także blisko 600-metrowy 
przełomowy odcinek rzeki Solinki ze zbo-
czem masywu Połomy, porośnięty starym 
lasem bukowo-jodłowym. W rezerwacie 
odkryto 10 zespołów roślinnych, 350 gatun-
ków leśnych roślin naczyniowych w ukła-
dzie piętrowym i wiele gatunków fauny 
bieszczadzkiej z wielkimi ssakami i ptakami 
drapieżnymi. Osobliwością tego miejsca są: 
rzeczne progi skalne, strome urwiste brzegi 
nad Wetlinką i Solinką, malownicze przeło-
mowe ich odcinki, a także żerujące tu stada-
mi ptaki wodne.

 Cerkiew unicka pw. św. paraskewii 
w Łopience – świątynię wzniesiono praw-
dopodobnie w I poł. XIX w., w miejscu 
wcześniejszej drewnianej budowli. We wnę-
trzu znajduje się kopia cudownego obrazu 
Matki Bożej Łopieńskiej. Nieopodal cerkwi 
zachowała się murowana kaplica grobowa, 
drewniana dzwonnica oraz cmentarz, wokół 
którego rosną wiekowe lipy. 10 min drogi  
od cerkwi znajduje się źródełko, którego 
wody uznawane są za uzdrawiające. Źródełko 
jest czynne w zależności od aktualnego stanu 
wód gruntowych.

 TRASA 3 
skala 1: 50 000
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Na trasie – wypał węgla drzewnego 

opiS TECHNiCZNy:                                       
To trasa w samym centrum Bieszczadów. Pro-
wadzi drogami asfaltowymi i szutrowymi, więc 
technicznie jazdę uznamy jako łatwą, jednak 
utrudnieniami będą podjazdy, w tym dwa dość 
wymagające. Doprowadzą nas w piękne odlud-
ne miejsca, z licznymi śladami dawnych wsi oraz 
dziką przyrodą w dolinie Wetlinki.
Ruszamy z parkingu leśnego przy bieszczadz-
kiej obwodnicy na wschodnim skraju Bukowca 
(Otaczarnia). Kierujemy się drogą szutrową 
na południe, początkowo za znakami ścieżki 
przyrodniczej. Przed nami dość długi i mozolny 
podjazd na przełęcz, a następnie zjazd w doli-
nę Sanu. Na skrzyżowaniu skręcamy w prawo 
i po chwili docieramy do kolejnego rozjazdu. 
Jesteśmy na terenie dawnej wsi Studenne. Tu-
taj stała niegdyś żydowska karczma. Skręcamy 
w prawo. Rozpoczynamy mozolny podjazd na 
przełęcz Szczycisko, rozdzielającą doliny Sanu 
i Wetlinki. Za przełęczą czeka nas kolejny odci-
nek podjazdu. Droga przez kolejne pół kilome-

tra trawersuje zbocze Szczyciska, wciąż wzno-
sząc się. W końcu zakręcamy w prawo i rozpo-
czynamy prawie 4-kilometrowy zjazd zboczem 
doliny Wetlinki. Przejeżdżamy mostem na dru-
gą stronę rzeki. Znajdujemy się w opustoszałej 
dolinie, kiedyś licznie zasiedlonej przez miesz-
kańców wsi Łuh, Zawój i Jaworzec. Dla ich upa-
miętnienia wyznaczono wzdłuż doliny Wetlinki 
ścieżkę historyczno-przyrodniczą „Bieszczady 
Odnalezione”. Skręcamy w prawo i wzdłuż le-
wego brzegu rzeki jedziemy z powrotem na 
północ. Koryto rzeki wraz z otoczeniem objęte 
jest ochroną rezerwatu Sine Wiry . Mijając 
platformę widokową i wiatę, dojeżdżamy do 
drogi asfaltowej, skręcamy w prawo, a po chwi-
li w lewo, w szutrówkę prowadzącą do kolejne-
go ciekawego miejsca – cerkwi w Łopience .  
Powrót tą samą drogą. Dalej kierujemy się na 
północ, przejeżdżamy przez wsie Polanki i Ter-
ka. Na skrzyżowaniu z małą obwodnicą biesz-
czadzką skręcamy w prawo i po chwili dociera-
my na parking.

33,3 4,5

 Bukowiec (Otaczarnia)  Studenne (5,8 km)  Łuh (12,7 km)  
Zawój (15,5 km)  Łopienka (22,4 km)  Polanki (27,0 km)  Terka (30 km)  
Bukowiec (Otaczarnia) (33,3 km)  


trasa średnio trudna

TRASA 3 
Przez Sine Wiry do Łopienki

bez ruchu 
samochodowego

60%
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opiS TECHNiCZNy:                                       
Jest to propozycja wycieczki rowerowej, w trak-
cie której odwiedzimy dwie popularne miejsco-
wości letniskowe: Baligród i Wołkowyję. Trasa 
w całości prowadzi asfaltowymi i szutrowymi 
drogami. Po drodze przyjdzie nam się zmierzyć 
z dwoma podjazdami.
W Wołkowyi samochód można zaparkować 
na niewielkim placu przy skrzyżowaniu z obwod-
nicą bieszczadzką lub na parkingu przy kościele. 
Pierwsza część trasy prowadzi drogą asfaltową do 
Górzanki. Tutaj zwiedzić można dawną cerkiew 
z 1718 r.  Za kościołem, na rozdrożu, skręcamy 
w prawo, w dość głęboką dolinkę (drogowskaz 
„Bereźnica 4”), gdzie odbija także niebieski szlak 
rowerowy. Droga pokryta jest resztkami asfaltu. 
Jedziemy pod górę aż do Szkółki Leśnej Nadle-
śnictwa Baligród. Na skrzyżowaniu szkółki leśnej 
skręcamy w lewo, w kierunku szczytu, a następ-
nie zjeżdżamy na widokową Przełęcz pod Mar-
kowską (640 m n.p.m.). Po lewej stronie rozciąga 
się panorama sięgająca Połoniny Wetlińskiej i Ca-
ryńskiej, z prawej strony mamy Pogórze Leskie. 

Stąd za znakami czerwonego szlaku rowerowe-
go jedziemy w lewo, do Baligrodu. Po drodze,  
na podszczytowej polance napotkamy drewnia-
ną kapliczkę z wiatą turystyczną, gdzie możemy 
chwilę odpocząć. Po chwili czekać nas będzie 
ekscytujący trzykilometrowy zjazd do lokalnej 
drogi asfaltowej. Nasza trasa prowadzi de facto 
w lewo do Wołkowyi, właśnie tą drogą, ale wcze-
śniej proponujemy pojechać na chwilę w prawo, 
aby zwiedzić Baligród   . Do Wołkowyi 
wracamy przez Stężnicę, początkowo za znakami 
czarnego szlaku rowerowego. Po drodze, obok 
drugiego mostka, mijamy kaskadę na potoku 
Stężnica. Przed nami wyczerpujący 900-metro-
wy podjazd na Przełęcz nad Stężnicą (660 m), 
skąd roztacza się widok na pasmo Durnej i Ło-
piennika oraz Korbanię. Dalej zjeżdżamy do po-
toku Wołkowyjka. Przy odchodzących w prawo 
szutrówkach niegdyś ciągnęła się zabudowa daw-
nych wsi Radziejowa i Tyskowa. Mijamy przysió-
łek Wola Górzańska. Jeszcze kilometr i wjeżdża-
my do Górzanki. Tu zamykamy pętlę i przyjem-
nym zjazdem wracamy do Wołkowyi. 

28 3,5 
trasa średnio trudna

 Wołkowyja  Górzanka (3,3 km)  Przełęcz pod Markowską (6,6 km)  
Baligród (13,8 km)  Stężnica (15 km)  Przełęcz nad Stężnicą (pod Lipowcem) 
(18,9 km)  Górzanka (24,7 km)  Wołkowyja (28 km)  

TRASA 4 
Z Wołkowyi do Baligrodu

Podjazd z Górzanki na Przełęcz nad Stężnicą, w tle szczyt Korbani

bez ruchu 
samochodowego

0%

aTRaKCJE Na TRaSiE:                                 
 dawna cerkiew w górzance – drewniana 
trójdzielna świątynia wzniesiona została w la-
tach 1713–1718 w konstrukcji zrębowej. Kryje 
w swoim wnętrzu prawdziwy unikat – jedyny 
w Karpatach płaskorzeźbiony ikonostas z 1752 r.  
z większością zachowanych ikon, które jednak 
na przestrzeni minionych lat zdemontowano 
i porozwieszano na ścianach. Dziś świątynia 
pełni funkcję rzymskokatolickiego kościoła pa-
rafialnego. Obok cerkwi znajdują się XIX-wiecz-
na murowana dzwonnica parawanowa z dzwo-
nem z 1744 r. i pomnikowe dęby. 

 Murowana cerkiew unicka w Baligrodzie 
z 1835 r. – ufundowana przez ówczesnego 
właściciela miasta Wincentego Karsznickiego. 
Świątynia została gruntownie odremontowana, 
dzięki czemu przywrócono jej dawną świetność.

 Czołg T-34 w Baligrodzie – upamiętnia walki  
z ukraińską partyzantką, jakie toczyły się w Biesz-
czadach. Pierwotnie w tym miejscu stał lekki 
czołg T-70 (od 1945 r.), który jako pierwszy, we-
dług miejscowej tradycji, miał wjechać do miasta. 
Z uwagi na to, że był to jedyny zachowany egzem-
plarz został zabrany do muzeum broni w Poznaniu.

 Kirkut w Baligrodzie – w czasie okupacji hitle-
rowcy użyli kilkuset macew do utwardzenia płyty 
rynku. Znajdują się tam do tej pory przykryte nową 
asfaltową nawierzchnią. Na cmentarzu odnaleźć 
można około 160 macew w różnym stanie zacho-
wania. Najstarsza z nich datowana jest na rok 1716 
(lub 1731), jednak większość zachowanych płyt 
pochodzi z końca XIX i początku XX w. Są one przy-
kładem lokalnej sztuki kamieniarskiej z wyjątkowo 
pięknym i głębokim reliefem.

 TRASA 4 
skala 1: 50 000

11

Płaskorzeźbiony ikonostas w cerkwi w Górzance
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aTRaKCJE Na TRaSiE:                                 
 Murowana cerkiew unicka w Baligrodzie 
z 1835 r. – ufundowana przez ówczesnego 
właściciela miasta Wincentego Karsznic-
kiego. Świątynia została gruntownie odre-
montowana, dzięki czemu przywrócono jej 
dawną świetność.

 Czołg T-34 w Baligrodzie – upamiętnia 
walki z ukraińską partyzantką, jakie toczy-
ły się w Bieszczadach. Pierwotnie w tym 
miejscu stał lekki czołg T-70 (od 1945 r.), 
który jako pierwszy, według miejscowej 
tradycji, miał wjechać do miasta. Z uwa-
gi na to, że był to jedyny zachowany eg-
zemplarz został zabrany do muzeum broni 
w Poznaniu.

 TRASA 5 
skala 1: 55 000

12

 Cmentarz wojenny – (przy wyjeździe 
z miejscowości w kierunku Leska) z mogi-
łami żołnierzy radzieckich i polskich pole-
głych w walkach o wyzwolenie Bieszcza-
dów w 1944 r. i w walkach z oddziałami 
UPA w latach 1945–1947. W 155 mogiłach 

zbiorowych spoczywa tu 5127 żołnierzy, a w cen-
tralnym miejscu cmentarza stoi betonowy pomnik 
w kształcie tarczy grunwaldzkiej.

 Jeziorko Bobrowe – malownicze rozlewisko 
powstałe na skutek usypania tamy na potoku, 
doskonałe miejsce do zasiedlenia przez bobry. 
Nad jeziorkiem w 50. rocznicę powstania koła ło-
wieckiego „Jarząbek” w Baligrodzie wybudowano 
drewnianą kapliczkę myśliwską. Obok urządzono 
miejsce odpoczynkowe z wiatą, platformą widoko-
wą, ławkami i tablicą informacyjną.

 Rezerwat gołoborze – położony w pobliżu wy-
ludnionej w latach 1946–47 wsi Rabe, chroni 
gołoborze górskie powstałe w miejscu wychodni 
piaskowca kwarcowego. Nieopodal znajduje się 
kamieniołom, z którego podziwiać można unikal-
ny rumosz skalny. W bezpośrednim sąsiedztwie 

rezerwatu, za Rabskim potokiem, znajdują się 
cenne źródła mineralne – szczawy arsenowo-
-żelaziste, do dziś niestety nieeksploatowane. 
Dzięki nim już w 1974 r. Rabe otrzymało status 
uzdrowiska, ale do tej pory nie rozwinęła się 
tam zabudowa i infrastruktura zdrojowa.

opiS TECHNiCZNy:                                       
Ta trasa bardzo oszczędnie serwuje panoramy 
widokowe, a dokładnie jest tylko jedno takie 
miejsce – Przełęcz pod Gabrów Wierchem. 
Pojedziemy przez kiedyś zamieszkałe, a teraz 
zupełnie wyludnione doliny. Po drodze zoba-
czymy: rezerwat przyrody, źródła wody mine-
ralnej, gołoborza górskie i urokliwe, położone 
u stóp Chryszczatej, jeziorko. Trasa jest bardzo 
łatwa nawigacyjnie, ponadto w całości biegnie 
wzdłuż szlaków rowerowych, które powinny 
ułatwiać wybór kierunku.
Z rynku w Baligrodzie    ruszamy główną 
drogą na północ w kierunku Leska. Po trzech ki-
lometrach skręcamy w lewo, za drogowskazaem 
„Kiełczawa 3” i niebieskim szlakiem rowero-
wym. Jedziemy w górę doliny potoku Mchawka. 
Dogodnym miejscem na postój będzie Przełęcz 
pod Gabrów Wierchem, skąd podziwiać można 
lesiste wzniesienia tej części Pogórza Bieszcza-

dów, pasm Chryszczatej i Wołosania, Durnej i Ło-
piennika oraz połonin w BdPN. Przed nami szyb-
ki zjazd do Kalnicy. Na skrzyżowaniu skręcamy 
w lewo. Kolejna część naszej trasy prowadzi dro-
gą szutrową przez teren dawnej wsi Sukowate. 
Przed nami wyniosły masyw Chryszczatej. Droga 
pnie się pod górę. Za przełęczą napotkamy kli-
matyczne miejsce do odpoczynku – nad Jezior-
kiem Bobrowym . Następnie zjeżdżamy na 
teren dawnej wsi Huczwice. Przy drodze trudno 
dostrzec jakiekolwiek jej ślady, otwarte zbocza 
zostały już w znacznej części pozarastane. Do-
jeżdżamy do skrzyżowania, przy którym stoi 
letnia chatka studencka „Huczwice”, skręcamy 
w lewo i doliną Rabskiego Potoku rozpoczy-
namy powrót do Baligrodu. Po drodze przeje-
dziemy jeszcze przez rezerwat Gołoborze .  
Po dotarciu do drogi wojewódzkiej skręcamy 
w lewo i po 2,5 km jesteśmy w miejscu, skąd 
zaczynaliśmy trasę. 

26,3 3,5

 Baligród  Mchawa (2,4 km)  Roztoki Dolne (6,0 km)  Kiełczawa 
(6,8 km)  Przełęcz pod Gabrów Wierchem (8 km)  Kalnica (10 km)  
Huczwice (17,4 km)  Bystre (23,8 km)  Baligród (26,3 km)  


trasa średnio trudna

TRASA 5 
Z Baligrodu w stronę Chryszczatej

bez ruchu 
samochodowego

60%
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opiS TECHNiCZNy:                                       
Średnio trudna trasa z jednym wymagającym 
podjazdem – z Prełuk do Komańczy. Utrudnie-
niem, a może urozmaiceniem, będą przejazdy 
w bród przez koryto Osławy. Po drodze poznamy 
wiele miejsc odludnych. 
Na bazę wycieczki wybieramy Komańczę  . Stąd 
kierujemy się drogą wojewódzką na południe. 
Przez znaczną część trasy towarzyszyć nam będą 
znaki czerwonego szlaku rowerowego. W Ra-
doszycach na rozjeździe odbijamy w prawo, aby 
zwiedzić tę interesującą wioskę. Najpierw jednak 
podjedziemy nieco wyżej do radoszyckiego źró-
dełka. W drodze powrotnej przejedziemy wzdłuż 
zabudowań wsi, wypatrując starych chat łem-
kowskich oraz drewnianej cerkwi . Drogą woje-
wódzką kierujemy się dalej na południe, w stronę 
malowniczej doliny Osławicy. W Nowym Łupko-
wie odchodzi w prawo droga do głównej części 
wsi, gdzie znajduje się słynna stacja kolejowa, na 

której w 1880 r. ponad 300 galicyjskich dygnita-
rzy żegnało Cesarza Franciszka Józefa I po wizyta-
cji Twierdzy Przemyśl. Z widokowego Rysawskie-
go Wierchu opadamy w dolinę potoku Smolnik. 
Na dwudziestym kilometrze zjeżdżamy z drogi 
wojewódzkiej w lewo, w kierunku wsi Smolnik. 
Od tej pory aż do Prełuk pojedziemy wzdłuż rzeki 
Osławy. Kierujemy się cały czas drogą asfaltową 
na północ, mijając po drodze cerkiew w Smolni-
ku , a nieco dalej stromy stok Kiczery, na któ-
rym usytuowane jest schronisko z lądowiskiem 
dla małych samolotów. W drodze do Duszaty-
na przyjdzie nam czterokrotnie przeprawić się 
w bród przez Osławę po betonowych płytach. 
Za Duszatynem pojedziemy wzdłuż rezerwatu 
chroniącego malowniczy przełom tej rzeki . 
W Prełukach, za mostem i linią kolejową jedzie-
my w lewo. Szutrówka serpentynami wspina się 
na przełęcz, by po chwili zjazdem doprowadzić 
nas na obrzeża Komańczy.      

36,2 4,5 
trasa średnio trudna

 Komańcza  Radoszyce (5 km)  Radoszyckie Źródełko (7,3 km)  Osławica 
(14,5 km)  Nowy Łupków (17,8 km)  Smolnik (22 km)  Mików (26,4 km)  
Duszatyn (29,4 km)  Prełuki (32,3 km)  Komańcza (36,2 km)  

TRASA 6 
Z Komańczy do Łupkowa

bez ruchu 
samochodowego

12%

Na Przełęczy nad Osławicą

aTRaKCJE Na TRaSiE:                                      
 greckokatolicka cerkiew pw. opieki Matki  
Bożej w Komańczy – zbudowana w latach 1985–
1988, posiada dwie części: dolną murowaną i gór-
ną drewnianą. Wnętrze świątyni zdobią ikonostas 
z XIX w. i oryginalna polichromia. W bocznym 
ołtarzu znajduje się cudowna ikona Matki Bożej 
(Pokrow). W przyziemiu cerkwi znajduje się mała 
Izba Muzealno-Etnograficzna, prezentująca życie 
codzienne Łemków nadosławskich.

 prawosławna cerkiew pw. opieki Matki Bożej 
w Komańczy z 1802 r., odbudowana po pożarze 
z 13 września 2006 r. Odtworzona w 2010 r. według 
dawnego wzoru świątynia z nowym ikonostasem 
wyróżnia się w krajobrazie wsi piękną sylwetką re-
prezentującą styl wschodniołemkowski.

 dawna greckokatolicka cerkiew pw. św. dymi-
tra w Radoszycach – drewniana trójdzielna cer-
kiew z 1868 r. W jej wnętrzu zachował się ikonostas 
z XIX w. Dziś świątynia jest filialnym kościołem rzym-
skokatolickim. Obok znajdują się kamienna parawa-
nowa brama-dzwonnica i przycerkiewny cmentarz.

 dawna greckokatolicka cerkiew pw. św. Miko-
łaja w Smolniku z 1806 r. z dzwonnicą obok, oto-
czoną jeszcze tradycyjnym łemkowskim murem 
kamiennym. We wnętrzu zachowały się: cenny 
czterostrefowy ikonostas z początku XIX w., ikony 
z XVIII–XIX w. oraz bogata polichromia. Obok 
znajduje się dawny przycerkiewny cmentarz.

 Rezerwat krajobrazowy przełom osławy pod  
duszatynem obejmuje przełomowy odcinek rzeki 
Osławy wokół wzgórza Łokieć (515 m n.p.m.), po-
między Duszatynem a Prełukami, a także wschod-
nie stoki Karniatowego Łazu (709 m n.p.m.). 
Ochronie podlegają tu urzekające formy krajo-
brazu wraz ze skalistym korytem rzeki i cennymi 
naturalnymi zbiorowiskami roślinnymi.

 TRASA 6 
skala 1: 50 000

Przejazd przez Prełuki

15

Przejazd w bród przez Osławę
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aTRaKCJE Na TRaSiE:                                 
 zapora wodna na sanie – wzniesiona w la-
tach 1960–1968, ma wymiary: 82 m wysokości 
i 664 m długości, co czyni ją najwyższą zaporą 
w Polsce. Przy tym olbrzymim przedsięwzięciu 
hydrotechnicznym pracowało ok. 2 tys. ludzi. 
W trakcie prac wysiedlono mieszkańców kilku 
wsi. Dzięki temu spiętrzone wody Sanu mogły 
rozlać się na znacznym obszarze, tworząc Je-
zioro Solińskie zwane bieszczadzkim morzem. 
Wnętrze zapory i elektrowni można zwiedzać 
po wcześniejszym uzgodnieniu.

 dawna murowana greckokatolicka cerkiew 
w zwierzyniu z II połowy XVIII w., w której 
odkryto cenny krzyż limuzyjski (jeden z sze-
ściu znalezionych w Polsce i najlepiej z nich 
zachowany). Jego oryginał można podziwiać 
w Muzeum Archidiecezjalnym w Przemy-
ślu. Replika krzyża znajduje się przy kaplicy  
nad źródełkiem, ok. 1,5 km na południe 
od wsi. Turyści – wzorem dawnych pielgrzy-
mów – przybywają do źródełka, aby napić się 
cudownej wody.

 ośrodek wypoczynkowo-Rehabilitacyjny 
Caritas – znajdują się tu: Centrum Kultury 
Ekumenicznej ze 160 miniaturami najciekaw-
szych drewnianych świątyń karpackich z przy-
granicznych obszarów Polski, Słowacji i Ukra-
iny, największy w Polsce Ogród Biblijny, stadni-
na koni „Eden”, zwierzyniec, kawiarnia, kaplica  
oraz bogaty kompleks rekreacyjno-sportowy.

 Zapora Myczkowiecka – wybudowana w latach  
1955–1960, stanowi alternatywę dla słynnej 
zapory w Solinie. Ze zbiornika myczkowieckie-
go przepompowuje się do Jeziora Solińskiego 
nadmiar wód, które w godzinach szczytu uru-
chamiają turbiny hydroelektrowni w Solinie. 
Stąd dość duże wahania lustra wody, co do-
kładnie widać na stromych, miejscami ma-
lowniczo ukształtowanych brzegach. Jezioro 
Myczkowieckie otoczone malowniczymi wznie-
sieniami Grodziska, Berda, Kozińca i Żukowca 
jest znakomitym terenem rekreacyjnym.

 TRASA 7 
skala 1: 50 000

16

Kościół w Uhercach Mineralnych

opiS TECHNiCZNy:                                       
To jedna z najatrakcyjniejszych wycieczek rowe-
rowych prezentowanych w przewodniku. Jazda 
w otoczeniu jezior urokliwie rozlewających się 
miedzy zalesionymi stokami górskimi dostarczy 
nam wielu wrażeń. Poza jednym łagodnym podjaz-
dem, pozostałe odcinki są zupełnie płaskie. Jedy-
nym mankamentem jest podróżowanie drogami, 
na których może występować wzmożony ruch 
samochodowy. 
Na start proponujemy Solinę. Jest tu wiele miejsc 
parkingowych, najłatwiej będzie zaparkować obok 
mostu na Sanie z widokiem na bryłę zapory soliń-
skiej , i stąd wyruszyć na trasę. Przejeżdżamy 
most na Sanie i łukiem w lewo udajemy się w kie-
runku Bóbrki. Poruszamy się drogą wojewódzką, 
na której może panować wzmożony ruch samo-
chodowy. Przed nami ponad dwukilometrowy ła-
godny podjazd, a następnie krótki zjazd do Orelca. 
Oprócz dawnej greckokatolickiej drewnianej cer-
kwi z ok. 1740 r., naszą uwagę zwróci rzeźba zbój-
nika karpackiego zwanego tołhajem. W Uhercach 
Mineralnych zjeżdżamy z obwodnicy i udajemy się 
na wprost, w kierunku centrum wsi. Już z daleka 

zobaczymy strzelistą wieżę kościoła z XVIII w., obok 
którego znajdują się ruiny dworu obronnego Her-
burtów. Wyjeżdżając z Uherzec, wracamy na ob-
wodnicę. Na skrzyżowaniu z drogą krajową skrę-
camy w lewo (po prawej stronie znajduje się stacja 
kolejowa z drezynami rowerowymi) i po chwili po-
nownie w lewo, w kierunku Myczkowiec. Jedziemy 
wzdłuż Olszanki, mijając po lewej stronie rezerwat 
Bobry w Uhercach. Na rozwidleniu dróg skręcamy 
w prawo. Po jednym kilometrze ponownie wybie-
ramy prawą odnogę i robimy krótką pętlę wzdłuż 
Sanu. Asfaltem dojeżdżamy do mostu, za którym 
skręcamy w lewo, w gruntową drogę, która zapro-
wadzi nas do groty z cudownym źródełkiem. Stąd 
już niedaleko do kościoła w Zwierzyniu . Wra-
camy do skrzyżowania z odbiciem na Myczkowce. 
Kolejnym naszym przystankiem będzie Ośrodek 
Caritas . Z Myczkowiec do Bóbrki poruszamy 
się malowniczą trasą prowadzącą wzdłuż Jeziora 
Myczkowieckiego  u podnóża Kozińca, którego 
strome zbocze zostało objęte ochroną poprzez 
utworzenie rezerwatu Koziniec. Po dotarciu 
do drogi wojewódzkiej skręcamy w prawo i wra-
camy do punktu naszego startu.

29,6 4 
trasa średnio trudna

 Solina  Bóbrka (2,3 km)  Orelec (6,2 km)  Uherce Mineralne (9,3 km)  
Zwierzyń (13,7 km)  Myczkowce OW Caritas (21,1 km)  Bóbrka (27,3 km)  
Solina (29,6 km)  

TRASA 7 
Nad bieszczadzkimi jeziorami

bez ruchu 
samochodowego

5%
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opiS TECHNiCZNy:                                       
Propozycja wycieczki po wschodniej części 
Parku Krajobrazowego Gór Słonnych. W ca-
łości prowadzi drogami o dobrej nawierzchni 
(asfalty i szutry), a i podjazdów jest tu niewie-
le (przewyższenie tylko 300 m), bo praktycznie 
pojedziemy cały czas dolinami. Trasa, to taka 
mieszanka jazdy wzdłuż zurbanizowanych cią-
gów komunikacyjnych i dzikich, choć kiedyś 
zamieszkanych dolin. Zwiedzimy kilka zabytków 
architektury sakralnej, bo na tym obszarze jest 
ich znaczne nagromadzenie. 
Ruszamy z rynku w Ustrzykach Dolnych  . 
Jedziemy główną ulicą w kierunku wschodnim, 
a po chwili odbijamy w prawo, w ulicę Kolejową, 
którą docieramy do drogi wojewódzkiej nr 896. 
Po drodze mijamy zabytkowy młyn . Skręca-
my w prawo i przez kolejne 3 km jedziemy dro-
gą wojewódzką na południe. Po lewej stronie 
zobaczymy murowany kościół – Sanktuarium 
Matki Bożej Bieszczadzkiej w Jasieniu . Do-
jeżdżamy do bocznej odnogi i skręcamy w lewo 
na Bandrów Narodowy. Spotykamy tu niebieski 
szlak rowerowy, który będzie nam towarzyszył 

aż do Krościenka. We wsi Jałowe Dolne ujrzymy 
na wzniesieniu drewnianą cerkiew  i nieco da-
lej na szczycie – ruiny kaplicy grobowej z 1882 r.  
Na skrzyżowaniu w Bandrowie Narodowym 
skręcamy w lewo i jedziemy dolinami potoków 
Królówka i Stebnik do Krościenka. Przejeżdża-
my przez wyludnioną dziś wieś Stebnik (Stein-
fels). W Krościenku, przed mostem na Strwiążu, 
warto zwrócić uwagę na ukrytą w kępie drzew  
po lewej stronie, drewnianą cerkiew . Żeby ją 
zwiedzić, musimy udać się w lewo. Po dotarciu 
do drogi krajowej skręcamy w lewo i jedziemy 
nią przez 8 km aż do Ustrzyk Dolnych. 

31,8 4

 Ustrzyki Dolne  Jasień (2,4 km)  Jałowe Dolne (6 km)  Bandrów 
Narodowy (9,6 km)  Stebnik (Steinfels) (16,7 km)  Krościenko (23,6 km)  
Brzegi Dolne (29 km)  Ustrzyki Dolne (31,8 km)  


trasa łatwa

TRASA 8 
Dolinami Jasieńki, Stebnika i Strwiąża

bez ruchu 
samochodowego

0%

aTRaKCJE Na TRaSiE:                                 
 Bieszczadzkie Muzeum przyrodnicze – 
z oryginalną ekspozycją fauny i flory, historii, 
geologii Bieszczadów, mieszczące równocze-
śnie Ośrodek Naukowo-Dydaktyczny Biesz-
czadzkiego Parku Narodowego. Ma tu swoją 
siedzibę Centrum Informacji BdPN, w którym 
można uzyskać wiele informacji o osobliwo-
ściach obszarów chronionych Bieszczadów 
i nabyć wydawnictwa przyrodnicze.

 greckokatolicka cerkiew pw. Zaśnięcia NMp –  
murowana dwudzielna świątynia z 1874 r.  
z ikonostasem i dzwonnicą z 1847 r.

 Muzeum Młynarstwa i wsi – jedyne w Bieszcza-
dach muzeum, w którym można poznać technikę 
wyrobu mąki urządzeniami z drewna i posmako-
wać w restauracji smacznych dań mącznych.

 Murowany rzymskokatolicki kościół para-
fialny w Jasieniu – z barokowym wystrojem 
wnętrza i dzwonnicą kościelną obok pochodzi 
z II połowy XVIII w. Od 1968 r. świątynia jest 
Sanktuarium Matki Bożej Bieszczadzkiej z cen-
ną ikoną Maryi z Dzieciątkiem. W kościele 
znajdują się również cenne ornaty tkane przez 
Marysieńkę Sobieską srebrem i złotem na zdo-
bytych pod Wiedniem tureckich sztandarach 
oraz inne pamiątki historyczne z Rudek.

 dawna drewniana trójdzielna cerkiew grec-
kokatolicka pw. św. Mikołaja w Jałowym – 
pochodzi z 1903 r. Jest zbudowana w konstrukcji  
zrębowej i otoczona okazałym daszkiem oka-
powym, osłaniającym dolną część budowli 
przed zaciekaniem. We wnętrzu świątyni za-
chowały się fragmenty ikonostasu z 1902 r. 
umieszczone na ścianach nawy i prezbiterium, 
a obok niej dzwonnica. Dziś służy jako kościół 
filialny pw. Niepokalanego Serca NMP.

 dawna drewniana cerkiew greckokatolicka 
pw. Narodzenia NMp w Krościenku – została 
zbudowana w 1794 r. Ta piękna świątynia trój-
dzielna o kwadratowych członach posiada kon-
strukcję zrębową na podmurowaniu kamien-
nym. We wnętrzu nie ma ikonostasu. W 1971 r.  
przejęta została przez kościół katolicki, które-
mu służy do dziś.

 TRASA 8 
skala 1: 55 000
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 TRASA 9 
skala 1: 55 000

aTRaKCJE Na TRaSiE:                                 
 Kościół pw. św. Mikołaja w Tyrawie wo-
łoskiej – malowniczo ulokowana na wzgórzu 
późnobarokowa świątynia pochodzi z XVIII w.  
Obecny wygląd nadały jej prace remontowe, 
jakie prowadzono w XX stuleciu. W obejściu 
kościoła znajdują się XIX-wieczne nagrobki 
oraz murowana dzwonnica.

 dawna drewniana cerkiew greckoka-
tolicka pw. Soboru Bogurodzicy w pa-
szowej – z XVIII w. W 1902 r. została grun-
townie odnowiona. Z tego okresu pochodzi 
zachowany, ale niekompletny ikonostas. 
Świątynia od 1947 r. użytkowana jest przez 
kościół rzymskokatolicki. Stoi w otoczeniu 
wiekowych drzew i cmentarza ze starymi 
nagrobkami.

20

 Czar pgRu w wańkowej – gospodarstwo 
agroturystyczne z koziarnią mieszczącą się 
w budynkach po dawnych PGR. Na miejscu 
można spróbować i zakupić słynne Nikoso-
we sery, wyrabiane przez gospodarzy.

 dawna drewniana cerkiew greckokatolicka pw. 
Narodzenia Bogurodzicy w wańkowej – wybudo-
wana w 1726 r. w Ropience i przeniesiona w to miejsce 
w 1985 r. Obecnie pełni funkcję kościoła parafialnego 
w Wańkowej. Po II wojnie światowej stała opuszczona 
i nieużytkowana. Stąd też skromne wyposażenie wnę-
trza, które w dużej mierze zostało rozkradzione.

TRASA 9
Z Tyrawy Wołoskiej wokół Działu

opiS TECHNiCZNy:                                       
Jedna z dwóch proponowanych tras w Górach 
Sanocko-Turczańskich. Prowadzi prawie w cało-
ści asfaltami, tylko jeden krótki odcinek wiedzie 
drogą szutrową. Pojedziemy głównie dolinami 
potoków, wśród których skryły się drewniane ko-
ścioły i cerkwie. Po drodze czekają nas długie, ale 
niezbyt strome podjazdy i zjazdy. 
Startujemy z Tyrawy Wołoskiej położonej przy 
drodze krajowej nr 28. Duży parking znajduje 
się przy kościele pw. św. Mikołaja . Jedziemy 
w stronę Rakowej. We wsi, po drugiej stronie po-
toku, znajduje się trudno dostępna, dawna drew-
niana cerkiew z XIX w. Kolejną zabytkową świąty-
nię zobaczymy w Paszowej . Jedziemy cały czas 
prosto. Przed nami podjazd, a następnie zjazd 
do Wańkowej. Na skrzyżowaniu polecamy odbić 
na chwilę w prawo, do dawnej koziarni, by spró-
bować słynnych Nikosowych serów . Wracamy  
do skrzyżowania i jedziemy główną drogą, mijając 
po lewej, ładnie usytuowaną na wzgórzu, dawną 
cerkiew . Przejeżdżamy przez znaną z tradycji 
naftowych Ropienkę. Znajdują się tu dawna ko-
palnia ropy naftowej i neogotycki kościół z końca 
XIX w. W górnej części wsi – drewniana XIX-wiecz-

na kaplica grobowa Wierzbickich. Świątynia jest 
obecnie nieużytkowana. W jej wnętrzu nie zacho-
wało się dawne wyposażenie. Wracamy 150 m  
i skręcamy w prawo, do Zawadki. Przed nami krót-
ki podjazd, a następnie długi zjazd. Na końcu wsi 
dostrzeżemy, widoczną z daleka, smukłą wieżę 
drewnianego kościółka. Świątynia ulokowana jest 
nieco na uboczu, na niewielkim wzgórzu. Warto 
odwiedzić to urokliwe miejsce. Kolejny fragment 
trasy to przyjemny przejazd doliną, częściowo dro-
gą szutrową z dwoma brodami. W Rakowej skrę-
camy w prawo i zjeżdżamy do Tyrawy Wołoskiej.

32,8 4,5

 Tyrawa Wołoska  Rakowa (3,3 km)  Paszowa (6,6 km)  Wańkowa, 
dawna koziarnia (11,5 km)  Ropienka (15,3 km)  Zawadka, kościół (25,1 km)   
Rakowa (29,4 km)  Tyrawa Wołoska (32,8 km)  


trasa średnio trudna

bez ruchu 
samochodowego

0%

Kościół w Ropience

Na trasie w okolicy Zawadki
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TRASA 10
Na szlaku Ekomuzeum „Hołe”

opiS TECHNiCZNy:                                       
Kolejna propozycja trasy w Górach Sanocko-
-Turczańskich. W przypadku tej pętli pojedziemy 
w całości drogami asfaltowymi, jednak nieco 
mniej ruchliwymi i wśród rzadszej zabudowy. Nie 
zabraknie widokowych podjazdów i zjazdów.
Na start proponujemy wybrać Brzegi Dolne, po-
łożone przy drodze krajowej nr 84, prowadzącej 
na Ukrainę. Ruszamy z niewielkiego parkingu 
przy dawnej cerkwi . Po dwóch kilometrach, 
na rozdrożu, skręcamy w lewo. Jedziemy przez 
Łodynę, włączoną w obręb Ekomuzeum „Hołe”, 
mijając po drodze karczmę, starą chatę boj-
kowską i cerkiew . Kolejną wsią letniskową, 
przez którą przejeżdżamy jest Dźwiniacz Dolny, 
malowniczo usytuowany w rozległej kotlinie 
górskiej nad potokiem Dźwiniacz. Naszą uwagę 
z pewnością zwróci górujące po lewej stronie 
pasmo Ostrego Działu. Przy drodze zobaczymy 
pomnik upamiętniający miejsce dawnej grani-
cy z ZSSR z 1951 r. Po kilku kilometrach osią-
gamy Przełęcz pod Kosowem (450 m n.p.m.), 
a następnie zjeżdżamy w kierunku Wańkowej.  

Na skrzyżowaniu skręcamy w prawo. Za kościo-
łem  odbijamy ponownie w prawo i jedziemy 
w kierunku wsi Brelików i Leszczowate. W tej 
drugiej zobaczymy kolejną urokliwą dawną cer-
kiew, usytuowaną nieco na uboczu. Dojedziemy 
do niej 200 m wąskim asfaltem, lekko pod górę. 
Dalej wspinamy się na Przełęcz Wolańską 
(536 m n.p.m.), z której opadamy do Łodyny.  
Po drodze mijamy wciąż czynną kopalnię ropy 
naftowej z charakterystycznymi kiwonami. 
W Łodynie kierujemy się na wprost i zmierzamy 
do Brzegów Dolnych, skąd rozpoczęliśmy trasę. 

28 3,5

 Brzegi Dolne  Łodyna (1,9 km)  Dźwiniacz Dolny (6,3 km)  
Wańkowa (12,9 km)  Leszczowate (19,1 km)  Łodyna (26,0 km)  
Brzegi Dolne (28,0 km)  


trasa średnio trudna

bez ruchu 
samochodowego

0%

Oznakowanie szlaku naftowego w Leszczowatem

 TRASA 10
skala 1: 55 000

aTRaKCJE Na TRaSiE:                                     
 dawna drewniana cerkiew greckokatolicka 
pw. św. Michała archanioła w Brzegach dol-
nych pochodzi z 1884 r. Na skutek licznych re-
montów przeprowadzanych w kolejnym stuleciu 
zmieniła swój wygląd i dziś służy jako kościół 
rzymskokatolicki. We wnętrzu nie zachowało 
się pierwotne wyposażenie. Zobaczymy tu m.in. 
XVIII-wieczny ołtarz główny przeniesiony tu z ko-
ścioła w Przeworsku.
 dawna drewniana cerkiew greckokatolicka 
pw. św. Michała archanioła w Łodynie –  
trójdzielna świątynia z 1862 r., oszalowana 
gontami, z dachem zwieńczonym baniastym 
hełmem. Podobnie, jak w przypadku cerkwi 
w Brzegach Dolnych, nie zachowało się pierwotne 
wyposażenie. Obecnie służy ona kościołowi rzym-

skokatolickiemu. Obok znajduje się murowana 
dzwonnica parawanowa z XX w.

23

 dawna drewniana cerkiew greckokatolic-
ka pw. Narodzenia Bogurodzicy w wań-
kowej – wybudowana w 1726 r. w Ropience 
i przeniesiona w to miejsce w 1985 r. Obecnie 
pełni funkcję kościoła parafialnego w Wańko-
wej. Po II wojnie światowej stała opuszczona 
i nieużytkowana. Stąd też skromne wyposa-
żenie wnętrza, które w dużej mierze zostało 
rozkradzione.

 dawna drewniana cerkiew greckokatolic-
ka pw. św. paraskewy w leszczowatem –  
wyróżniająca się z daleka świątynia, w za-
skakującym żółtym kolorze, pochodzi 
z 1922 r. Wybudowana na planie krzyża 
łacińskiego, skrywa fragmenty ikonostasu 
z końca XVIII w. Od 1990 r. służy wiernym 
obrządku rzymskokatolickiego. Obok za-

chowały się drewniana dzwonnica z XVIII w.,  
z zabytkowym XVI-wiecznym dzwonem 
oraz grobowiec właściciela wsi, Edmunda 
Kraińskiego.
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 TRASA 11 
skala 1: 60 000

aTRaKCJE Na TRaSiE:                                 
 arłamów Hotel – czterogwiazdkowy obiekt, 
malowniczo usytuowany na szczycie wzgórza 
w otoczeniu lasów. Składa się z dwóch połą-
czonych ze sobą części: nowej oraz historycznej 
rezydencji, wybudowanej w latach 60. XX w. 
jako Ośrodek Wypoczynkowy Rady Ministrów. 
Obejmował on także okoliczne tereny, łącznie 
23 tys. ha. Służył jako miejsce polowań dla 
elity partyjno-rządowej, posiadał własne lot-
nisko – obecnie lądowisko Arłamów. W stanie 
wojennym (1982 r.) internowano tu przewod-
niczącego „Solidarności” i późniejszego prezy-
denta RP – Lecha Wałęsę. W Hotelu znajduje 
się ponad 200 pokoi i apartamentów. Do dys-
pozycji gości są restauracje, bary, bogata oferta 
SPA z basenami i saunami, atrakcje dla dzieci 
oraz inne, umożliwiające aktywny wypoczynek. 
W ofercie znajdują się m.in.: boiska sportowe, 
korty tenisowe, siłownie, pole golfowe, kom-
pleks narciarski ze sztucznie naśnieżanym sto-
kiem, ścianka wspinaczkowa, strzelnice, stad-
nina koni. Są tu również wypożyczalnie sprzętu 
sportowego, w tym rowerów. Wokół Hotelu 
Arłamów wytyczono i oznakowano trzy trasy 
rowerowe o różnej długości i różnym stopniu 
trudności (niebieska, zielona i czerwona) – 
w sumie 80 km. Nasza propozycja jest odpo-
wiednikiem trasy zielonej.  

 Rybotycze z charakterystyczną zabudową  
z II połowy XIX w. i początku XX w. klimatem 
nawiązują do małego galicyjskiego miasteczka. 
Dawniej kwitł tutaj handel, miasteczko słynęło 
z targów i jarmarków. O jego wielokulturowości 
świadczą zachowane stare cmentarze: rzym-
skokatolicki, greckokatolicki i żydowski.   

 Cerkiew obronna pw. św. onufrego w posadzie 
Rybotyckiej – utrzymana w stylistyce gotyku. 
Najstarszym jej elementem jest prezbiterium 
z przełomu XIV i XV w. W XV w. wzniesiono nawę 
z nadbudowaną obronną wieżą oraz drugą wie-
żę o podobnym charakterze z kruchtą i kaplicą 
dla mnichów. W obu widoczne są otwory strzel-
nicze. Początkowo była świątynią prawosławną, 
potem opiekowali się nią grekokatolicy. W cer-
kwi znajdują się XVII-wieczne malowidła.

24

TRASA 11
Wokół Arłamowa

opiS TECHNiCZNy:                                       
Na tej trasie nie znajdziemy wielu miejsc wido-
kowych, jej głównym atutem będzie spokojna 
jazda w większości opustoszałymi drogami, 
w otoczeniu dzikiej przyrody. 
Bazą tej trasy jest kompleks Arłamów Hotel .  
Wyjeżdżamy z ośrodka główną drogą dojazdo-
wą. Na początek czeka nas stromy zjazd, a na-
stępnie wymagający podjazd. Na skrzyżowaniu 
skręcamy w lewo, w kierunku Przemyśla. Przed 
nami niezwykle przyjemny fragment trasy – dłu-
gi łagodny zjazd aż do wsi Makowa.  
Po drodze mijamy klimatyczne miejsce 
odpoczynkowe z wiatą. Za kościołem 
przekraczamy most na Wiarze i na 
skrzyżowaniu skręcamy w lewo. Jeżeli 
chcielibyśmy spojrzeć na okolicę z góry, 
należy najpierw odbić na chwilę w pra-
wo i krótkim podjazdem wyjechać na 
grzbiecik, skąd rozpościera się ładny 
widok. Płaski, 10-kilometrowy odcinek 
wzdłuż doliny Wiaru wiedzie przez Ry-
botycze  i Posadę Rybotycką. Trudno 
uwierzyć, ale ta pierwsza wieś miała 
kiedyś prawa miejskie; potwierdzają 

to pozostałości zabudowy małomiasteczkowej, 
które możemy wypatrzeć po drodze. Wyjeżdżając 
z Posady Rybotyckiej, mijamy najstarszą muro-
waną cerkiew obronną w Polsce . Nieco dalej,  
na rozwidleniu opuszczamy drogę główną. Jedzie-
my odnogą w lewo, kierując się na Arłamów. Po 
chwili mijamy odnogę do kompleksu Willa Arła-
mów-Trójca. Długim łagodnym podjazdem doliną 
Jamninki, ze śladami dawnej wsi Jamna, dociera-
my na Przełęcz pod Jamną. Tu ponownie skręcamy 
w lewo i wracamy do kompleksu Arłamów Hotel.

36,6 3,5

 Arłamów Hotel  Makowa (11 km)  Rybotycze (14 km)  Posada 
Rybotycka (18 km)  Trójca (24 km)  Jamna Górna (31 km)  Arłamów 
Hotel (36,6 km)  


trasa średnio trudna

bez ruchu 
samochodowego

0%
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TRASA 12
Przez źródła Jasiołki do Polan Surowicznych

opiS TECHNiCZNy:                                       
Ta trasa to prawdziwa gratka dla miłośników wy-
cieczek rowerowych na łonie dzikiej przyrody, 
z dala od cywilizacji. Pętla składa się z dwóch czę-
ści przedzielonych szosą. Drogę wskazywać nam 
będą tabliczki czarnego szlaku rowerowego.
Startujemy z parkingu z miejscem biwakowym 
przy drodze wojewódzkiej, nieopodal Woli Niżnej. 
Zjeżdżamy do wsi, po czym skręcamy w lewo. Kie-
rujemy się na południe, rozłożystą doliną, w górę 
Jasiołki. Początkowo pojedziemy asfaltem, który 
po drodze zamieni się w drogę szutrową. Mijamy 
kilka pojedynczych domostw, w tym Ośrodek Ło-
wiecki „Gawra”. W Woli Wyżnej, niegdyś zamiesz-
kiwanej przez blisko 320 osób, napotkamy osiedle 
byłego PGR-u. Za szlabanem wjeżdżamy w dziką, 
zupełnie opuszczoną część Jaśliskiego Parku Kra-
jobrazowego. Mijamy dawne wsie Rudawka Ja-
śliska i Jasiel  oraz rezerwat Źródliska Jasiołki. 
Przez chwilę towarzyszyć nam będzie niebieski 

szlak pieszy. Przy pomniku WOP-istów dogodne 
miejsce na odpoczynek z wiatami. Dalej droga 
stromo pnie się ku źródłom Jasiołki, po czym 
ostro skręca na północ. Doliną potoku zjeżdżamy  
do Moszczańca. Mijając dawny PGR, dojeżdża-
my do drogi wojewódzkiej i kierujemy się na za-
chód. Po kilkuset metrach odbijamy w prawo, 
w gruntową drogę, za znakami zielonego szlaku 
pieszego. Po dojeździe do asfaltu ponownie skrę-
camy w prawo i dalej już kierujemy się tabliczkami 
czarnego szlaku rowerowego, który zaprowadzi 
nas do Polan Surowicznych. Po drodze przyjdzie 
nam pokonać kilka brodów. W urokliwej dolinie 
dawnej wsi  zobaczymy odnowioną murowaną 
dzwonnicę, ślady dawnej cerkwi i cmentarz. 300 m  
dalej znajduje się chatka studencka Chałupa Elek-
tryków KTE „Styki”. Dojeżdżamy do asfaltu i skrę-
camy w lewo. Mijamy okazałą wiatę i pokonując 
wzniesienie, kierujemy się w stronę drogi woje-
wódzkiej oraz punktu naszego startu.

28,3 3 
trasa średnio trudna

 Wola Niżna, parking  Wola Niżna (1,7 km)  Wola Wyżna (5 km)   
Jasiel (9,8 km)  Moszczaniec (18,2 km)  Polany Surowiczne (24,8 km)  
Wola Niżna, parking (28,3 km)  

bez ruchu 
samochodowego

70%

Odremontowana dzwonnica w Polanach Surowicznych

 TRASA 12
skala 1: 50 000

aTRaKCJE Na TRaSiE:                                      
 Jasiel – dawna, niezbyt duża wieś (przed II wojną 
światową mieszkało tu ok. 380 osób) położona 
w pobliżu źródeł Jasiołki. Cerkiew powstała tutaj 
w 1825 r. w wyniku rozbudowy XVIII-wiecznej 
kaplicy – kolejne przebudowy miały miejsce 
w 1886 r. i 1934 r. Podczas I wojny światowej, 
zimą 1914–1915 r., w okolicy Jasiela trwały za-
cięte walki o karpackie przełęcze. Ucierpiała 
wówczas znaczna część wsi. W latach 1945–
1946 całą ludność wysiedlono do ZSRR i wieś 
Jasiel przestała istnieć.

 polany Surowiczne – w 1880 r. mieszkało tu-
taj ponad 650 osób, prawie wyłącznie Rusinów. 
Przed II wojną światową wieś liczyła już prawie 
1000 osób. Polany Surowiczne były wtedy silnym 
ośrodkiem ukraińskich nacjonalistów. W 1946 r. 
wszystkich mieszkańców wysiedlono na Ukra-
inę. Chaty i cerkiew zostały rozebrane, a pola 
zmieniły się w nieużytki. Po wojnie teren doliny 
był okresowo wykorzystywany do wypasu bydła 
przez PGR i zakład karny z pobliskiego Mosz-
czańca. Jedynymi śladami po wsi są wyremon-
towana dwukondygnacyjna dzwonnica z 1730 r.,  
fundamenty drewnianej cerkwi z 1728 r.  
oraz kilka nagrobków na dawnym cmentarzu. 
W 1981 r., w jednym z opuszczonych budynków 
zakładu karnego, założono chatkę studencką 
Chałupa Elektryków. Jej gospodarzem jest Klub 
Turystyczny Elektryków „Styki” przy Wydziale 
Elektrycznym Politechniki Warszawskiej. Jest ona 
otwarta dla turystów na ogół od końca czerwca 
do końca września oraz niekiedy w innych termi-
nach urlopowych.
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 TRASA 13 
skala 1: 60 000

aTRaKCJE Na TRaSiE:                                      
 Rynek w dukli – w centrum miasta doskonale za-
chował się dawny układ urbanistyczny oraz ratusz 
zbudowany na początku XVII w., przebudowany 
w 2. połowie XIX w. Na elewacji znajdują się her-
by dawnych właścicieli miasta: Trąby – Jordanów 
(herb Dukli) i Poraj – Męcińskich. Obecnie w bu-
dynku ratusza znajdują się placówki handlowe.

 Kościół farny pw. św. Marii Magdaleny z XVIII w.,  
późnobarokowy, z wystrojem wnętrza w stylu ro-
koko, jest najcenniejszym zabytkiem Dukli i jednym 
z trzech tego typu zabytków w Europie. Osobliwo-
ścią architektoniczną są eliptyczne kaplice boczne. 
W prawej kaplicy znajduje się zabytkowy sarkofag 
Marii Mniszchowej – fundatorki świątyni.

 Muzeum Historyczne – Zespół pałacu Mnisz-
chów – przed pałacem mieści się stała plenerowa 
ekspozycja broni ciężkiej z okresu ostatniej wojny, 
a w budynku wystawy poświęcone bitwom, jakie 
rozegrały się w okolicach miasteczka (w tym naj-
większej kampanii górskiej II wojny światowej – 
bitwie o Przełęcz Dukielską). Muzeum urządza 
wystawy archeologiczne, malarstwa, grafiki itp.

 Muzeum w olchowcu – prywatne muzeum urzą-
dzone w jednej z chałup łemkowskich. Zgromadzo-
no w nim zbiory pamiątek łemkowskich i huculskich, 
w tym: stroje, modele cerkiewek, sprzęty gospodar-
stwa domowego, zbiory bibliograficzne na temat 
Łemkowszczyzny i Huculszczyzny, a także zbiory mi-
litariów, będące pozostałościami bitwy dukielskiej. 
Zwiedzanie po uzgodnieniu z gospodarzem.  

 dawna cerkiew greckokatolicka pw. opieki 
Matki Boskiej w Chyrowej  – obecnie kościół 
rzymskokatolicki; świątynię wzniesiono w 1780 r. 
Najstarszą jej częścią jest murowane prezbiterium 
i zakrystia – prawdopodobnie dawna kaplica 
z początku XVIII w. Cerkiew była gruntownie re-
montowana w 1932 r. i w latach 90. XX w. Jeszcze 
przed II wojną światową świątynia stanowiła cel 
licznych pielgrzymek, zwłaszcza z terenów Sło-
wacji. Dążyły one do cudownego obrazu Matki 
Boskiej, który podobno niegdyś – w niepojęty 
sposób – przywędrował tu z Węgier.
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TRASA 13
Śladami operacji dukielskiej

opiS TECHNiCZNy:                                       
Na bazę tej wycieczki wybieramy niezwykle uro-
kliwe, pełne zabytków miasteczko Dukla   ,  
często kojarzone z operacją dukielską – wielką 
ofensywą w czasie II wojny światowej o Przełęcz 
Dukielską. Rynek opuszczamy południo-wschod-
nim wylotem. Jedziemy 50 metrów na południe  
ul. Trakt Węgierski po czym skręcamy w prawo, 
w ul. Słowacką. Obok szkoły skręcamy w ul. Krasic-
kiego i  dojeżdżamy do ul. Jana Pawła II. Skręcamy 
w prawo. Stąd już jedziemy cały czas za znakami 
żółtego szlaku pieszego. Wyjeżdżamy z miasta, 
mając po lewej stronie malowniczy widok na Cer-
gową. Przed nami dosyć długi podjazd, a następnie 
zjazd na przełęcz. Jedziemy dalej drogą asfaltową 
na południe. Do Olchowca towarzyszyć nam będzie 
zielony szlak rowerowy. We wsi znajduje się małe 
prywatne muzeum . Wracamy do doliny Wilszni 
i na rozwidleniu kierujemy się w lewo, do Polan. 
We wsi uwagę zwróci okazała murowana cerkiew 
greckokatolicka pw. św. Jana Złotoustego, obecnie 
kościół rzymskokatolicki. Jedziemy dalej za znakami 
żółtego szlaku rowerowego. Za ostatnimi zabudowa-

niami droga stopniowo pnie się w górę otwartymi 
polanami. Następnie zjeżdżamy do Myscowej i wi-
docznej już z oddali zabytkowej murowanej cerkwi. 
Na skrzyżowaniu skręcamy w prawo i początkowo 
asfaltem, a dalej szutrową drogą mozolnie pniemy 
się długim – ponad 4-kilometrowym podjazdem 
na niewielką przełęcz, z której zjeżdżamy do Chyro-
wej. Skręcamy szosą w lewo, po paru metrach przed 
pensjonatem Pod Chyrową zjeżdżamy w dół i dalej 
wzdłuż potoku jedziemy w kierunku drewnianej cer-
kwi . Wracamy na główną drogę i głęboką doliną 
jedziemy na północ. Na skrzyżowaniu w Iwli skręca-
my w prawo i boczną drogą wracamy do Dukli.

36,5 4 
trasa trudna

 Dukla  Chyrowa (7,1 km)  Ropianka (10,7 km)  Olchowiec (12,4 km)  
Polany (18 km)  Myscowa (22,6 km)  Chyrowa (28,1 km)  Iwla (31,9 km)  
Dukla (36,5 km)  

bez ruchu 
samochodowego

47%

Na drodze z Chyrowej do Myscowej, w tle Mszana
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TRASA 14
Pielgrzymka z Folusza w cieniu Wątkowskiej

opiS TECHNiCZNy:                                       
Trasa tej wycieczki w połowie prowadzi przez 
Magurski Park Narodowy. Pierwsza część trasy 
biegnie zalesionym obszarem, druga zaś odkry-
tym, o zróżnicowanym charakterze. 
Na bazę wybieramy Folusz, który leży tuż przy 
drodze wojewódzkiej nr 933 z Gorlic do Nowe-
go Żmigrodu. Z centrum wsi kierujemy się na 
wschód, za zielonym szlakiem pieszym. Po dro-
dze mijamy tereny czynnej kopalni ropy naftowej. 
Nieco powyżej ostatnich zabudowań wjeżdżamy 
na teren Magurskiego Parku Narodowego .  
Należy pamiętać o zakupie biletu. Tu zaczyna się 
niebieski szlak rowerowy, którym pojedziemy 
przez około 12 km. Początkowo trasa prowadzi 
asfaltową drogą w górę zalesionej doliny potoku. 
Stromy w końcówce podjazd kończymy na Przełę-
czy pod Świerzową, z której opadamy szutrowo-
-asfaltową drogą na obrzeża Świątkowej. Na roz-
jeździe dróg, przy wiacie, kończy się niebieski 
szlak rowerowy. Tutaj skręcamy w lewo i za zna-

kami czerwonymi pojedziemy aż do Desznicy .  
W centrum wsi, na skrzyżowaniu, udajemy się na 
wprost, na widokowy szczyt. Nieco mniej stromą 
drogą zjeżdżamy do Skalnika. Już z daleka rozpozna-
my wieżę kościoła  wystającą ponad zabudowa-
nia wsi. Za kościołem jedziemy zielonym szlakiem 
w lewo; opuszczamy go po chwili przed boiskiem, 
gdzie łukiem zakręcamy ponownie w lewo. Doliną 
zachodniego dopływu Wisłoka jedziemy w kierun-
ku zachodnim. Mijamy wsie Brzezowa i Mrukowa. 
W tej drugiej skręcamy w lewo, za znakami niebie-
skiego szlaku rowerowego. W Pielgrzymce naszą 
uwagę zwróci zabytkowa drewniana cerkiew . 
Dojeżdżamy do asfaltu i skręcamy w lewo. Po 300 m,  
na łuku, zjeżdżamy w polną, utwardzoną drogę 
i kierujemy się na zachód. Na drugim skrzyżowaniu 
główną drogą jedziemy na północ, w bród pokonu-
jemy Kłopotnicę i na kolejnym skrzyżowaniu skrę-
camy w lewo. Jadąc cały czas prosto, dojedziemy 
do Folusza. Na drodze asfaltowej skręcamy w lewo 
i wracamy nią do centrum wsi.

34,7 4,5 
trasa trudna

 Folusz  Świątkowa Wielka (13,6 km)  Desznica (18,2 km)  
Skalnik (21,2 km)  Brzezowa (23,8 km)  Mrukowa (26,3 km)  
Pielgrzymka (29,3 km)  Folusz (34,7 km)  

bez ruchu 
samochodowego

74%

 TRASA 14
skala 1: 60 000

aTRaKCJE Na TRaSiE:                                  
 Magurski park Narodowy (MpN) rozpoczął 
działalność 1 stycznia 1995 r. Swoim zasięgiem 
obejmuje górne dorzecze Wisłoki oraz pasmo 
Magury Wątkowskiej. Jego powierzchnia wynosi 
194,4 km². Prawie 90 % powierzchni leży na te-
renie województwa podkarpackiego, a pozostałe 
10 % na terenie województwa małopolskiego. 
MPN chroni bogaty świat roślinny i zwierzęcy 
występujący w unikatowym w skali Karpat obsza-
rze przejściowym między Karpatami Zachodnimi 
a Karpatami Wschodnimi. Jest to najbardziej lesi-
sty park narodowy w Polsce – lasy zajmują ponad 
95 % jego powierzchni. W większości zachowały 
naturalny, puszczański charakter.

 dawna cerkiew pw. św. dymitra Męczennika  
w desznicy – obecnie kościół rzymskokatolicki; 
została zbudowana w 1790 r., na miejscu drew-
nianej świątyni, która spłonęła. Wnętrze jest 
barwne, całkowicie pokryte polichromią. Poni-
żej cerkwi jest usytuowany cmentarz wojenny 
nr 7 z okresu I wojny światowej.

 Sanktuarium Matki Bożej Królowej gór 
w skalniku – obecny kościół został wybudowa-
ny w latach 1909–1911. Poprzednie dwa były 
drewniane. W ołtarzu głównym znajduje się oto-
czony czcią (przybyły tu prawdopodobnie z Nitry 
na Słowacji) XV-wieczny obraz Matki Bożej. Jest 
podobny do ikony jasnogórskiej, z cechami bizan-
tyjskimi. Został koronowany we wrześniu 2007 r. 
koronami poświęconymi przez Jana Pawła II.

 drewniana prawosławna cerkiew pw. Mi-
chała archanioła w pielgrzymce – praw-
dopodobnie z końca XVIII w., gruntownie 
remontowana w latach 1870–1872, obecnie 
użytkowana nadal przez wiernych obrządku 
prawosławnego. Świątynia należy do typo-
wych budowli sakralnych wznoszonych na za-
chodniej Łemkowszczyźnie. Wewnątrz znajdu-
je się ciekawy ikonostas oraz ikony zachowane 
z wcześniejszej cerkwi.
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 TRASA 15 
skala 1: 55 000

aTRaKCJE Na TRaSiE:                                 
 Rymanów-Zdrój – miejscowość uzdrowiskowa, 
w której rodzina Potockich końcem XIX w. uru-
chomiła zakład zdrojowy. Pierwsze trzy zdroje mi-
neralne nazwano „Klaudia”, „Celestyna”, „Tytus”. 
Rozwój działalności leczniczej był kilkakrotnie 
wstrzymywany (pożary drewnianej zabudowy, 
obie wojny). Po II wojnie światowej w Rymano-
wie leczono głównie dzieci i młodzież (wysoka 
zawartość jodu w powietrzu). Do dziś zachowało 
się kilka drewnianych obiektów z czasów począt-
ku uzdrowiska, m.in. budynek pijalni wód. Jednak 
współczesny klimat nadają nowe przedsięwzię-
cia, m.in. zrewitalizowany park zdrojowy, amfite-
atr na wodzie, nowe mini-tężnie.

 Kościół pw. św. wawrzyńca w Rymanowie –  
wzniesiono w latach 1779-1781 w stylu póź-
nobarokowym. We wnętrzu na uwagę zasłu-
guje XIX-wieczny ołtarz główny z malowanym  
na desce obrazem „Pieta”, który jak głosi legenda 
ofiarowany był miastu przez króla Władysława 
Jagiełłę. Na południe od kościoła znajduje się 
cmentarz katolicki, a na nim m.in. groby zbioro-
we Potockich, grób dr. I. Bieleckiego oraz mogiły 
żołnierskie z czasów I i II wojny światowej. 

 dawna drewniana cerkiew greckokatolicka 
pw. Narodzenia Bogurodzicy w Sieniawie – 
wzniesiona w 1874 r., obecnie kościół rzymsko-
katolicki. Obok zachowała się dzwonnica z tego 
samego roku. 

Kapliczka „kurierska”
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TRASA 15
Z Rymanowa-Zdroju w dolinę Wisłoka

opiS TECHNiCZNy:                                       
Bardzo atrakcyjna i w miarę łatwa pętla z Rymano-
wa-Zdroju w przełomowy odcinek doliny Wisłoka. 
Poza jednym dość męczącym, około 500-metrowym 
podjazdem z nawierzchnią szutrową, trasa jest 
całkowicie płaska i prowadzi drogami asfaltowymi. 
Na początek tej urokliwej wycieczki proponuje-
my Rymanów-Zdrój . W centrum znajdziemy 
dogodne miejsca na zaparkowanie samochodu. 
Całą trasę pojedziemy czarnym szlakiem rowe-
rowym Nadleśnictwa Rymanów. Prowadzi on 
najpierw ścieżką rowerową, dalej lokalnymi ulicz-
kami wzdłuż rzeki Tabor w kierunku Rymanowa. 
Przed centrum miasta odbija w prawo, w kierunku 
wschodnim. My proponujemy najpierw udać się 
na wprost, by zwiedzić urokliwy ryneczek oraz 
barokowy kościół . Przed Sieniawą ponownie 
opuszczamy szlak, jadąc na rozdrożu na wprost, 
co pozwoli nam obejrzeć drewnianą cerkiew , 
położoną nad Jeziorem Sieniawskim. Krótki prze-
jazd drogą nr 889 kończymy skrętem w prawo, 
na Pastwiska. We wsi zwiedzić możemy Regio-

nalne Centrum Pamięci Kardynała Karola Wojtyły 
i Izbę Pamięci por. Geislera. Nieco dalej wygod-
ne miejsce na odpoczynek z parkingiem i wiatą, 
a następnie rozległe łąki. Przed zabudowaniami 
Rudawki Rymanowskiej koniecznie należy zjechać 
skrajem łąki w lewo, gdzie w zakolu Wisłoka po-
dziwiać można imponujące odsłonięcie łupków. 
Za wsią opuszczamy dolinę Wisłoka i udajemy się 
w kierunku Wisłoczka. To typowo rolnicza wioska, 
zamieszkała w większości przez zielonoświąt-
kowców. Ostatnie zabudowania znajdują się już 
na stromym zboczu, które przyjdzie nam pokonać.  
Za szlakiem jedziemy w prawo, wśród pól, w kie-
runku lasu. Przeciętni rowerzyści zapewne popro-
wadzą kilkaset metrów rower. Już na grzbietowym 
odcinku podziwiać możemy piękne panoramy,  
po czym już asfaltem zagłębiamy się w las.  
Na łuku miniemy niewielką kapliczkę, zwaną 
potocznie „kurierską”, a to dlatego, że w czasie 
ostatniej wojny służyła kurierom jako punkt orien-
tacyjny. Ekscytującym zjazdem opadamy do Desz-
na i drogą nr 887 wracamy do Rymanowa-Zdroju.

32,5 4,5 
trasa średnio trudna

 Rymanów-Zdrój  Rymanów (4 km)  Sieniawa (9 km)  Pastwiska 
(13 km)  Rudawka Rymanowska (17 km)  Wisłoczek (22 km)  Deszno 
(30 km)  Rymanów-Zdrój (32,5 km)  

bez ruchu 
samochodowego

1%

Odsłonięcie łupków w zakolu Wisłoka
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TRASA 16  Z wizytą w Muzeum Przemysłu 
Naftowego w Bóbrce

opiS TECHNiCZNy:                                       
Proponujemy wycieczkę rowerową przez Pasmo 
Jasielskie, połączoną ze zwiedzaniem Muzeum Prze-
mysłu Naftowego i Gazowniczego w Bóbrce. Trasa 
krótka, ale z dwoma wymagającymi podjazdami, 
w całości biegnie drogami asfaltowymi. Teoretycznie 
cały czas pojedziemy szlakiem rowerowym Beskidz-
kie Muzea, ale niestety na trasie nie znajdziemy żad-
nego oznakowania. Nie stanowi to jednak proble-
mu, bo pętla jest bardzo łatwa nawigacyjnie. 
Na trasę można ruszyć bezpośrednio sprzed mu-
zeum, ale w sezonie może tu być problem z za-
parkowaniem samochodu, dlatego proponujemy 
rozpocząć po drugiej stronie Pasma Jasielskiego – 
przed kościołem w Łękach Dukielskich. Z parkin-
gu opadamy w kierunku zachodnim do Kobylan, 
gdzie skręcamy w prawo. Nieco wyżej mijamy 
kościół  i kontynuujemy łagodny podjazd.  
Na granicy lasu przecinamy Pasmo Jasielskie.  
Pokonując krótką stromiznę, długim zjazdem, opa-
damy do Chorkówki. Na obrzeżach wsi skręcamy 
w prawo i kierujemy się w stronę Bóbrki. Widocz-
na już z daleka wieża kościoła  wyznacza kieru-
nek jazdy na kolejnych rozwidleniach. Główną dro-
gą w prawo opuszczamy Bóbrkę. Dość wymagają-
cy podjazd w lesie kończymy przy wejściu do Mu-
zeum Przemysłu Naftowego i Gazowniczego .  
Żeby je zwiedzić, musimy poświęcić około 2 godz.  

Szybkim zjazdem przez piękny bukowy las opada-
my w dolinę Jasiołki. Na skrzyżowaniu udajemy się 
w prawo. Na głównym rozwidleniu w Wietrznie 
wybieramy trzecią, boczną odnogę w prawo. Wokół 
Wietrzna wyznakowano plątaninę górskich szlaków 
rowerowych, których oznakowanie zwróci naszą 
uwagę. Po krótkim podjeździe ujrzymy, otoczony 
cmentarzem, drewniany kościół . Kontynuując 
podjazd boczną uliczką, dojeżdżamy do drogi głów-
nej, która prowadzi widokową przełączką między 
Pasmem Jasielskim a Górami Iwelskimi. Z prawej 
strony naszą uwagę przykują potężne skrzydła 
farmy wiatraków. Gdybyśmy chcieli przyjrzeć się 
im z bliska, musimy pokonać znaczną stromiznę.  
Od kościoła, sprzed którego ruszaliśmy na trasę, do-
prowadzi nas tam niebieski szlak rowerowy.

18,2 2 
trasa łatwa

 Łęki Dukielskie  Kobylany (1,6 km)  Chorkówka (6,6 km)  Bóbrka (9 km)  
Bóbrka, muzeum (10,1 km)  Wietrzno (14,5 km)  Łęki Dukielskie (18,2 km)  

bez ruchu 
samochodowego

0%

Wiatraki na grzbiecie Kamieńca

 TRASA 16
skala 1: 50 000

aTRaKCJE Na TRaSiE:                                      
 Kościół pw. Narodzenia Matki Bożej w Kobyla-
nach – murowana świątynia z 1775 r. o cechach 
barokowych. Obok stoi pomnik w postaci beto-
nowej ściany, upamiętniający poległych w latach 
1914–1920 mieszkańców Kobylan.

 Kościół pw. Najświętszego Serca pana Jezusa 
w Bóbrce – neogotycką świątynię o smukłej wieży 
wzniesiono w latach 1905–1908 według projektu 
Teodora Talowskiego, wybitnego polskiego architekta 
z przełomu XIX i XX w. We wnętrzu wrażenie robi ołtarz 
główny usytuowany na tle trzech wielkich witraży.

 Muzeum przemysłu Naftowego i gazowniczego 
im. ignacego Łukasiewicza w Bóbrce – kopalnię 
ropy naftowej w Bóbrce – pierwszą taką na świecie – 
uruchomiono w 1854 r. Do dziś stoi obelisk, posta-

wiony w 1872 r. przez Ignacego Łukasiewicza, upa-
miętniający to wydarzenie. W latach 1854–1880 
powstało tu ponad 60, ręcznie wydrążonych szy-
bów, o głębokości dochodzącej nawet do 150 m,  
z których dwa – Franek i Janina funkcjonują do 
dnia dzisiejszego. Muzeum Przemysłu Naftowego 
i Gazowniczego mieści się na obszarze ok. 20 ha. 
Znajdują się w nim m.in.: nowoczesne pawilony 
wystawowe, budynek dyrekcji kopalni, kuźnia, 
wiertnice, szyby i instalacje naftowe.

 drewniany kościół pw. św. Michała archanio-
ła w wietrznie  – to XVIII-wieczny obiekt sakralny 
o tradycjach późnogotyckiego ciesielstwa małopol-
skiego. Wybudowano go w 1752 r., remontowano 
w 1906 r., w latach 80. XX w. oraz w pierwszej deka-
dzie XXI w. W późnobarokowym wnętrzu zachowały 
się polichromie figuralno-ornamentalne z 1880 r.  
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 TRASA 17 
skala 1: 55 000

aTRaKCJE Na TRaSiE:                                 
 Sanktuarium Matki Bożej Saletyńskiej 
w dębowcu – Saletyni założyli tu klasztor 
w 1910 r., z czasem tworząc spory ośrodek 
pielgrzymkowy, modlitewny i rekolekcyjny 
o ponadlokalnym znaczeniu. Murowany ko-
ściół wybudowany w latach 30-tych XX w., 
w 2012 r otrzymał godność Bazyliki Mniejszej. 
W bocznej kaplicy łaskami słynąca figura Matki 
Bożej Płaczącej. Obok bazyliki ogrody różańco-
we i oryginalna kalwaria saletyńska.

 Bitwa o Cieklin – bitwa w okolicach Cieklina ro-
zegrała się w czasie I wojny światowej, w dniach 
4–5 V 1915 r. Zginęło w niej w sumie około 1 000 
żołnierzy. Licznych rannych opatrywano w miej-
scowym kościele, w którym urządzono szpital 
polowy. Po przejściu frontu rozpoczęto budowę 
cmentarzy wojennych. W samym Cieklinie po-
wstały trzy o numerach: 12, 13 i 14. Znajdują 
się na nich groby pojedyncze i mogiły zbiorowe 
żołnierzy rosyjskich i niemieckich.    

 Muzeum Narciarstwa w Cieklinie – patronem 
placówki jest Stanisław Barabasz, który w 1888 r.  
w Cieklinie wykonał pierwsze w Polsce narty. 
Wśród zbiorów znajdują się eksponaty związa-
ne z historią polskiego narciarstwa – narty, kije, 
wiązania, buty, odznaki, publikacje itp.  

 Skansen archeologiczny „Karpacka Troja” 
w Trzcinicy – stanowi oddział Muzeum Pod-
karpackiego w Krośnie. Powstał w miejscu 
stanowisk archeologicznych. Na terenie parku 
zlokalizowane są m.in.: pawilon wystawowy, 
rekonstrukcje wiosek: otomańskiej z począt-
ków epoki brązu i słowiańskiej z wczesnego 
średniowiecza. Na grodzisku zrekonstruowano 
ponad 150 m wałów obronnych, dwie bramy 
prowadzące do grodu oraz sześć chat. Nad ca-
łością kompleksu góruje licząca 44 m wysoko-
ści wieża widokowa.
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TRASA 17
Szlakiem Wielkiej Wojny

opiS TECHNiCZNy:                                       
Ta atrakcyjna widokowo wycieczka rozpoczyna 
się spod Sanktuarium Matki Bożej Saletyńskiej 
w Dębowcu . Parkujemy naprzeciw kościoła, 
na dużym bezpłatnym parkingu. Kierujemy się 
na południe w kierunku kościoła św. Bartłomieja 
Apostoła. Obok świątyni znajduje się zabytkowy 
200-letni budynek „Szpitalki”, jeden z najstarszych 
w Dębowcu, dawniej dom dla chorych i ubogich.  
Na ścianie frontowej umieszczony jest otaczany 
czcią XIX-wieczny krucyfiks wykonany przez lu-
dowego artystę. Dojeżdżamy do drogi głównej 
i skręcamy w lewo. Po 700 metrach docieramy 
do rozstaju dróg z ulokowanym w jego widłach 
cmentarzem parafialnym i kościołem Świętego 
Krzyża z 1869 r. W obrębie nekropolii mieści się 
cmentarz wojenny nr 18 zaprojektowany przez 
Johana Jägera. Na rozjeździe skręcamy w prawo, 
w kierunku Folusza. Jedziemy na południe około 
2 km i przed lasem skręcamy lewo wraz ze szla-
kiem rowerowym czarnym. Jedziemy polną drogą 
do Woli Dębowieckiej, przed kościołem skręca-
my w lewo, a następnie w prawo, w asfaltową 
drogę. Opuszczamy wieś i jedziemy za znakami 
czarnego szlaku do cmentarza wojennego nr 12. 

Rozpościera się stąd piękny widok na Beskid Niski 
i pasmo Magury Wątkowskiej. Na cmentarzu tym 
pochowanych jest 250 żołnierzy rosyjskich pole-
głych w krwawej bitwie o Cieklin 4–5 V 1915 r. .  
Wracamy na drogę Dębowiec – Folusz, by po kilku-
dziesięciu metrach skręcić w prawo, do Cieklina. 
Za mostem jedziemy w lewo, w kierunku kościoła 
św. Michała Archanioła z początku XX w. Po dro-
dze można odwiedzić Muzeum Narciarstwa .  
Na rozstaju dróg, obok OSP, skręcamy za betono-
wym drogowskazem z napisem „Droga na cmen-
tarz wojskowy nr 14” w wąską asfaltową drogę 
w kierunku Cieklinki. Po kilometrze docieramy na 
cmentarz. Wracamy do wsi, jedziemy prosto i 100 
metrów za mostem skręcamy w lewo, do Duląb-
ki. Na rozjeździe skręcamy w lewo, w szutrową 
drogę, która później zamienia się w asfalt do Ła-
zów Dębowieckich. Jedziemy dalej na północ, do 
miejscowości Brzyście, skręcamy w lewo, w dro-
gę krajową nr 28, jedziemy nią 500 m i skręcamy 
w prawo. Po 900 m dojeżdżamy do Skansenu 
Archeologicznego w Trzcinicy . Wracamy i kieru-
jemy się do Niegłowic i Dębowca. Przed Niegłowica-
mi, za  lasem otaczającym dwór Lisowieckich, warto 
przystanąć przy zabytkowych dębach Świętej Trójcy.

35 3,5 
trasa średnio trudna

 Dębowiec  Wola Dębowiecka (4,6 km)  Cieklin (11 km)  Duląbka 
(16,5 km)  Łazy Dębowieckie (22,2 km)  Brzyście (28 km)  Trzcinica, 
skansen (28,5 km)  Niegłowice (32 km)  Dębowiec (35 km)  

bez ruchu 
samochodowego

20%
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TRASA 18
W dolinach Jasiołki i Wisłoka

opiS TECHNiCZNy:                                       
To trasa dla „szosowców”, prowadzi bowiem 
w całości dobrej jakości asfaltami. 
Najlepiej rozpocząć w jednym z dwóch miejsc, 
gdzie trasa przecina drogę krajową nr 28. My 
proponujemy miejscowość Szebnie, gdzie można 
zostawić samochód na przykościelnym parkingu 
lub obok stacji benzynowej. Ruszamy w kierun-
ku południowym do Tarnowca. W Dobrucowej, 
przy bocznym asfalcie, 400 m od drogi głów-
nej, znajduje się miejsce martyrologii z 1943 r.  
W Tarnowcu możemy podziwiać okazałą bryłę 
Sanktuarium Matki Bożej Zawierzenia . Trzy-
mając się głównej drogi, przy budynku urzędu 
gminy, skręcamy w lewo. Przyjemnym zjazdem 
w lesie opadamy do Jedlicza. Zgodnie z trasą 
należy na skrzyżowaniu za sklepem spożyw-
czym skręcić w prawo. Proponujemy najpierw 
udać się na wprost, gdzie w centrum Jedlicza 
możemy podziwiać neogotycki kościół i otoczo-
ny parkiem pałac Stawiarskich . Przy wjeź-
dzie do miejscowości Długie miniemy niewielki 
pałacyk, w którym mieści się Dom Dziecka. 

Na skrzyżowaniu spotykamy zielony rowerowy 
szlak Muzeów Beskidzkich, którym pojedziemy 
prawie 20 km. Niestety, nie będzie on zbytnio 
przydatny w nawigacji, bowiem oznakowanie szla-
ku jest niekompletne. W Żarnowcu powinniśmy 
zatrzymać się nieco dłużej, bowiem tu spotkamy 
najatrakcyjniejszy obiekt na trasie – XVIII-wiecz-
ny dworek i muzeum Marii Konopnickiej .  
Klucząc ulicami Jedlicza, dojeżdżamy do Jaszcze-
wa, gdzie podziwiać możemy kolejny dworek, po 
czym przekraczamy drogę nr 28. Tu spotykamy 
po raz ostatni oznakowanie szlaku. W Bajdach 
przekraczamy drogę nr 990 i wyremontowaną 
szosą z nowym mostem przejeżdżamy przez Wi-
słok. Za mostem dogodne miejsce na odpoczy-
nek, z wiatą i ławkami – to przystań kajakowa. 
Podnóżem Pasma Jazowej dojeżdżamy do  Łęk 
Strzyżowskich, gdzie skręcamy w lewo i przekra-
czając ponownie Wisłok, następnie drogę nr 990 
wracamy do Szebni. Już z daleka nasz podziw 
wzbudzi ciekawa bryła nowego kościoła, obok 
którego stoi drewniany, znajdujący się na Szlaku 
Architektury Drewnianej .

42,5 4,5 
trasa średnio trudna

 Szebnie  Tarnowiec (5 km)  Jedlicze (11 km)  Długie (14 km)   
Żarnowiec (17 km)  Jedlicze, centrum (20 km)  Jaszczew (23 km)  
Wojkówka (29 km)  Łęki Strzyżowskie (33,6 km)  Przybówka (35,6 km)  
Chrząstówka (40 km)  Szebnie (42,5 km)  

bez ruchu 
samochodowego

0%

 TRASA 18
skala 1: 60 000

aTRaKCJE Na TRaSiE:                                  
 Sanktuarium Matki Bożej Zawierzenia 
w Tarnowcu znane jest z łaskami słynącej 
drewnianej figury Matki Bożej Zawierzenia, 
która przeniesiona została w 1789 r. z klaszto-
ru w Jaśle. Według tradycji przybyła do Polski 
z Węgier. Dziś mieści się ona w kościele para-
fialnym pw. Narodzenia NMP z lat 1935–1949, 
wzorowanym na stylu bazylik rzymskich.    

 pałac Stawiarskich w Jedliczu – wybudowano 
na przełomie XIX i XX w. dla znanej rodziny prze-
mysłowców naftowych. W czasie II wojny świato-
wej stacjonowały tu wojska niemieckie, a następ-
nie radzieckie i polskie. Zdewastowany budynek 
odremontowano w 1946 r. z przeznaczeniem na 
gimnazjum. Funkcje dydaktyczne pełni do dziś.  

 Muzeum Marii Konopnickiej w Żarnowcu – 
mieści się w zabytkowym dworku z XVIII w. (prze-
budowanym z końcem XIX w.). Posiadłość wraz 
z zabytkowym parkiem przekazana została Marii Ko-
nopnickiej w 1903 r. z okazji jubileuszu 25-lecia pracy 
pisarskiej. Do najcenniejszych zbiorów muzeum na-
leżą rękopisy utworów Marii Konopnickiej. Zobaczy-
my tu także m.in. zbiór obrazów Marii Dulębianki.

 kościół pw. św. Marcina Biskupa w Szebniach –  
początki świątyni datowane są na 1605 r.,  
jednak niewiele zachowało się z tego okresu. Ko-
lejne przebudowy miały miejsce w XVIII i XIX w., 
a także po II wojnie światowej i w latach 2012–
2013. We wnętrzu podziwiać można barokowe 
wyposażenie kościoła. Na zewnątrz uwagę zwraca 
arkadowa murowana dzwonnica z końca XIX w.
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 TRASA 19 
skala 1: 55 000

aTRaKCJE Na TRaSiE:                                           
 Rynek w Krośnie – otaczają zabytkowe kamienice 
z charakterystycznymi renesansowymi arkadowymi 
podcieniami. Pochodzą one z różnych okresów. Naj-
starsza z nich, kamienica wójtowska (Rynek 7), dato-
wana jest na koniec XV w. Na płycie rynku znajduje się 
podświetlana nocą fontanna, która kształtem przypo-
mina kwiat.

 Sanktuarium św. Biskupa Józefa Sebastiana pel-
czara w Korczynie – przedmiotem kultu są relikwie 
duchownego pochodzącego z Korczyny, fundatora 
tutejszej świątyni. Znajdują się one w neogotyckim 
kościele wzniesionym w latach 1910–1914.

 dwór Kombornia – to część zabytkowego zespołu 
dworsko-parkowego, którego historia sięga XVI w. 
W stylizowanych wnętrzach dawnego dworu mieści 

40

się luksusowy hotel. Dodatkowo, w otoczeniu 
pięknie zadbanego parku, znajdują się ruiny 
spichlerza, winnica oraz drugi hotel z Salonem 
Win Karpackich. 

 wieża widokowa na dziale – wysoki na 13 m  
obiekt wyglądem nawiązuje do architektury i ka-
mieniarskich tradycji okolicy. Z tarasu podziwiać 
można rozległe panoramy na pasmo pogórzy, 
Beskid Niski, a przy dobrej pogodzie nawet Tatry.

 Ruiny XVi-wiecznego zamku Kamieniec 
w Odrzykoniu – znajdują się na kamiennym 
wzgórzu (452 m n.p.m.) górującym nad doliną 
Wisłoka. Jego początki sięgają 1348 r., czyli cza-
sów panowania Kazimierza Wielkiego. Dzieje 
twierdzy były inspiracją wielu utworów literac-
kich, m.in. Zemsty Aleksandra Fredry. Do dziś 
zachowały się fragmenty murów zamku górnego 

i średniego, portal oraz część murów obwodowych. 
Mieszczą się tu: Muzeum Zamkowe, sala tortur 
oraz Pracownia Ceramiki Zamkowej.

TRASA 19
Z Krosna na Pogórze Dynowskie

opiS TECHNiCZNy:                                       
Urozmaicona, a przy tym widokowa trasa poprowa-
dzona przez obszar Kotliny Jasielsko-Krośnieńskiej 
i Pogórza Dynowskiego. Częściowo pojedziemy 
przez Czarnorzecko-Strzyżowski Park Krajobrazowy. 
Po drodze czeka nas wymagający podjazd na Dział. 
Startujemy w Krośnie. Parkingi znajdziemy m.in. 
przy ul. Legionów. Nieopodal znajduje się ry-
nek, który warto odwiedzić . Ulicami Legio-
nów, a następnie St. Okrzei i Prządki wyjeżdża-
my z miasta, kierując się na północ. Do drogi 
wojewódzkiej zaprowadzi nas ul. Graniczna. 
Przecinamy ruchliwą szosę i zmierzamy do Kor-
czyny. W centrum dużej wsi znajduje się oka-
zała świątynia, pełniąca rolę sanktuarium .  
Z rynku, ul. Pigonia jedziemy w stronę kolejnej 
miejscowości. Przed nami widokowy odcinek 
zakończony zjazdem do zabytkowego dworu ,  
który pełni obecnie funkcje hotelowe. Mijając 
po lewej park dworski, kierujemy się na północ. 
Rozpoczynamy podjazd. Za cmentarzem skrę-
camy w prawo, a następnie w lewo. Po krótkim 
zjeździe, kontynuujemy mozolną wspinaczkę  
na Dział. Po drodze mijamy winnicę. Towarzyszyć 
nam będą atrakcyjne widoki w kierunku połu-

dniowym. Na zboczu Działu znajduje się nowo 
wybudowana wieża widokowa . Kolejna część 
naszej trasy to naprzemienne łagodne zjazdy 
i podjazdy w usianym skałkami, zalesionym tere-
nie Sokolego Grzbietu. Przed kościołem w Czar-
norzekach skręcamy w lewo. Przecinamy drogę 
wojewódzką nr 991 i zmierzamy w kierunku zam-
ku Kamieniec . Po jednym kilometrze odbijamy 
w prawo i wąskim asfaltem zjeżdżamy do cen-
trum Odrzykonia. Za kościołem, na skrzyżowaniu 
skręcamy w lewo, a po 2,5 km w prawo. Stąd już 
droga zaprowadzi nas do Krosna. 

33,4 4 
trasa średnio trudna

 Krosno  Korczyna (6,0 km)  Kombornia (12,7 km)  wieża widokowa 
na Dziale (18,1 km)  Czarnorzeki (20,1 km)  ruiny zamku Kamieniec (23,0 km)  
Odrzykoń, kościół (26,6 km)  Krosno (33,4 km)  

bez ruchu 
samochodowego

0%
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TRASA 20
Do kościoła w Haczowie

opiS TECHNiCZNy:                                       
Prawie w całości asfaltowa trasa, z niewielkimi pod-
jazdami, niepolecana jednak dla rodzin z dziećmi, 
ze względu na dosyć ruchliwe drogi. Poruszać się 
będziemy w dolinach rzek Wisłoka i Morwawy. 
Start proponujemy ze wsi Targowiska, nieopodal 
drogi krajowej nr 19. Ruszamy z dużego parkingu 
przy drewnianym kościele . Zjeżdżamy w stro-
nę centrum wsi, główną drogą kierujemy się na 
północ. Po jednym kilometrze, za mostkiem, od-
bijamy w prawo. Wąskim asfaltem, a następnie 
drogą szutrową dojeżdżamy do linii kolejowej, 
którą przekraczamy. Przed nami krótki, kilkuset-
metrowy przejazd drogą gruntową, początkowo 
wzdłuż ogrodzenia. Dojeżdżamy do głównej drogi 
we wsi Pustyny i skręcamy w prawo, a chwilę póź-
niej w lewo. Przekraczamy drogę krajową i zmie-
rzamy w kierunku widocznego z daleka kościoła 
w Krościenku Wyżnym. Skręcamy w lewo i podą-
żamy wzdłuż Wisłoka. Po około dwóch kilome-
trach przekraczamy rzekę i jedziemy na wschód, 
częściowo wydzielonymi dla rowerów drogami, 
w stronę „krajówki”. Jadąc na południe, poko-
nujemy jej krótki odcinek, po czym zjeżdżamy na 
lewo, w kierunku Haczowa. Do wsi i znajdującego 

się w niej gotyckiego drewnianego kościoła , 
docieramy po około trzech kilometrach. Z ronda 
odbijamy w lewo, w kierunku ciekawego zespołu 
dworsko-parkowego , po czym wracamy i skrę-
camy ponownie w lewo. Na kolejnym skrzyżo-
waniu kierujemy się za drogowskazem „Wróblik 
Szl. 7”. Dalszą drogę wskaże nam okazała daw-
na cerkiew , którą mijamy po prawej stronie.  
Do Targowisk droga wiedzie przez wsie: Wróblik 
Królewski i Widacz. Na tym odcinku przyjdzie nam 
pokonać widokowe wzniesienie z wiatrakami.  
Do punktu startu wracamy znanym nam wąskim 
asfaltem pod górę. 

28,2 3 
trasa łatwa

 Targowiska, kościół  DK nr 19 (4,3 km)  Krościenko Wyżne (6,1 km)   
DK nr 19 (11,5 km)  Haczów (15,2 km)  Wróblik Szlachecki (23,1 km)  
Targowiska, kościół (28,2 km)  

bez ruchu 
samochodowego

9%

Dwór w Targowiskach

 TRASA 20
skala 1: 50 000

aTRaKCJE Na TRaSiE:                                  
 drewniany kościół pw. św. Małgorzaty w Tar-
gowiskach pochodzi z XVIII w. Wybudowano go 
z użyciem materiałów z poprzedniej świątyni. Licz-
ne przebudowy zatraciły jego pierwotny charakter. 
W XIX w. dobudowano kaplicę oraz przedłużono 
nawę główną. W miejscu spalonej drewnianej 
dzwonnicy, stanęła murowana, parawanowa.   

 drewniany kościół pw. wniebowzięcia 
NMp w Haczowie – to największy drewniany 
kościół konstrukcji zrębowej w Europie i naj-
starszy tego typu obiekt w Polsce. Świątynia zo-
stała wzniesiona w I połowie XV w. w stylu go-
tyckim. W czasie najazdu tatarskiego, w 1624 r.,  
kościół uległ zniszczeniu. Podczas remontu 
i rozbudowy wzniesiono wieżę i dodano pod-
cienia (tzw. „soboty”). Wnętrze kościoła zdobi 
monumentalna polichromia z 1494 r. (praw-
dopodobnie najstarsza polichromia tego typu 
w Europie) oraz późniejsza z ok. 1864 r. Najcen-
niejszym zabytkiem jest Pieta – figura z XV w.  
Od 2003 r. haczowski kościół znajduje się na Li-
ście Światowego Dziedzictwa UNESCO.

 Zespół dworsko-parkowy w Haczowie – 
w otoczeniu rozległego parku znajdują się po-
zostałości dawnego zespołu dworskiego, w tym 
wyremontowany XVII-wieczny dwór z oficyną, 
oranżeria, kaplica oraz brama wjazdowa. W parku 
organizowane są imprezy plenerowe i koncerty.

 dawna drewniana cerkiew greckokatolicka 
pw. Zaśnięcia Bogurodzicy we wróbliku Szla-
checkim – świątynię w typie cerkwi łemkow-
skiej wzniesiono w 1869 r. Po II wojnie świato-
wej została nieco przebudowana i przekazana 
kościołowi rzymskokatolickiemu. We wnętrzu 
zachowały się częściowo ikonostas oraz XIX-
-wieczne polichromie figuralne. Obok świątyni 
wznosi się okazała XIX-wieczna dzwonnica 
wybudowana na planie ośmioboku.
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 TRASA 21 
skala 1: 50 000

aTRaKCJE Na TRaSiE:                                 
 rynek w Brzozowie – wytyczony w XIV/XV w., 
zrewitalizowany w latach 2012–2014. Zdobi go 
centralnie usytuowany dawny ratusz miejski. 
Neoklasycystyczny budynek wzniesiono pod ko-
niec XIX w. Obecnie mieszczą się w nim Muzeum 
Regionalne i Centrum Informacji Turystycznej.

 Sanktuarium Matki Bożej Starowiejskiej 
w Starej wsi – pochodzi z XVIII w., od 1821 r. 
opiekuje się nim zakon Jezuitów. W 1927 r. baro-
kowy kościół podniesiony został do rangi bazyliki 
mniejszej. Jest to miejsce kultu Matki Bożej zwią-
zane z obrazem Zaśnięcia i Wniebowzięcia NMP 
(obraz Matki Bożej Starowiejskiej), przeniesionym 
z Humennego (dzisiejsza Słowacja). Oryginał zo-
stał spalony, dziś w ołtarzu głównym znajduje się 
kopia. Przy klasztorze mieszczą się Muzeum Towa-
rzystwa Jezusowego Prowincji Polski Południowej 
oraz rozległy pięknie utrzymany Ogród Biblijny.

 drewniany kościół pw. Niepokalanego poczęcia 
NMp w Jasienicy Rosielnej z 1770 r., zachował się 
niemal w niezmienionym stanie. To co go wyróżnia 
to dwuwieżowa fasada zachodnia, charakterystycz-
na dla architektury murowanej. We wnętrzu zoba-
czymy m.in. XIX-wieczne polichromie.

 drewniany kościół pw. wszystkich Świętych 
w Bliznem – gotycka świątynia o charakterze 
obronnym, wzniesiona około połowy XV w. To-
warzyszy jej zespół plebański z XVII–XIX w. Wnę-
trze kościoła zdobią polichromie ornamentalno-
-figuralne z 1549, 1649 i 1700 r. W wyposażeniu 
znajdują się także późnorenesansowa ambona 
z 1604 r., ołtarz główny z 1700 r., dwa późno-
barokowe ołtarze boczne z XVII w. i chrzcielnica 
z 1. poł. XVIII w. W 2003 r. kościół został wpisany 
na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.

44

TRASA 21
Szlakiem Maryjnym z Brzozowa

opiS TECHNiCZNy:                                       
Trasa dosyć łatwa, nie polecana jednak rodzinom 
z dziećmi, ze względu na dosyć ruchliwe drogi, 
którymi prowadzi. Pojedziemy w całości asfalta-
mi, z niewielkimi przewyższeniami. Trasa wiedzie 
w bezleśnym terenie, a jej głównymi atrakcjami 
są sanktuarium w Starej Wsi oraz kościół wpisany 
na Listę UNESCO w Bliznem. 
Wystartować możemy z rynku w Brzozowie .  
Dalej trasa prowadzi drogą wojewódzką na pół-
noc, po czym odbija w lewo, w ulicę Gen. Bema. 
Na skrzyżowaniu skręcamy w prawo i ponow-
nie dojeżdżamy do drogi wojewódzkiej, przy 
której znajduje się okazałe sanktuarium .  
Po zwiedzeniu tego niezwykłego miejsca, wra-
camy tą samą drogą, przecinając skrzyżowanie 
na wprost. Przed nami niewielkie podjazdy i zjaz-
dy. Zmierzamy w kierunku Orzechówki, a następ-
nie Jasienicy Rosielnej. W tej drugiej zobaczymy 
drewniany kościół z XVIII w. . Dojeżdżamy  
do skrzyżowania, na którym skręcamy w prawo. 
Poruszamy się ruchliwą szosą. Po prawej mijamy 
park ze stawem i pozostałościami dworu w po-

staci kolumn. Po przejechaniu 700 m skręcamy 
w prawo, a następnie w pierwszą drogę asfaltową, 
w lewo. Jadąc drogą wojewódzką na południowy 
wschód, dotrzemy do urokliwego drewnianego 
kościółka, wpisanego na Listę UNESCO . Wraca-
my przez 800 m do punktu, z którego przyjechali-
śmy, po czym skręcamy w lewo. Przed nami pro-
sty, około 5-kilometrowy odcinek wiodący wśród 
zabudowy wsi do kolejnego skrzyżowania, które 
przekraczamy na wprost. Dalej kierujemy się zna-
ną już nam drogą na rynek w Brzozowie.

24,1 3 
trasa łatwa

 Brzozów, rynek  Stara Wieś, sanktuarium (3,5 km)  Orzechówka 
(9,4 km)  Jasienica Rosielna (12,0 km)  Blizne (15,7 km)  Brzozów, 
rynek (24,1 km)  

bez ruchu 
samochodowego

0%
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TRASA 22
Szlakiem cerkwi w dolinie Sanu

opiS TECHNiCZNy:                                       
Przyjemna i zróżnicowana trasa o dużym nagroma-
dzeniu atrakcji. Możemy ją podzielić na dwie części: 
pierwsza – dosyć wymagająca, prowadząca częścio-
wo drogami szutrowymi i gruntowymi przez Pasmo 
Grabówki – zalesiony grzbiet w południowo-wschod-
niej części Pogórza Dynowskiego, druga – płaska 
i asfaltowa, wiodąca doliną Sanu. Po drodze odkry-
jemy liczne zabytkowe cerkwie i kościoły, zobaczymy 
charakterystyczną drewnianą zabudowę, zaliczymy 
wymagające podjazdy i szybkie widokowe zjazdy, 
przejedziemy wiszącą kładką na Sanie. 
Na start proponujemy urokliwy rynek w Mrzygło-
dzie . Wyjeżdżamy z niego na prawo, by po chwili 
skręcić w pierwszą ulicę na lewo. Jedziemy asfaltem, 
a następnie drogą szutrową, która stromo wspina się 
do góry. Kolejne fragmenty będą nieco mniej wy-
magające. Przez najbliższe kilka kilometrów jedzie-
my przez las, cały czas trzymając się głównej drogi. 
Przed nami widokowy zjazd w kierunku Raczkowej. 
Na skrzyżowaniu skręcamy w prawo i zmierzamy na 
północ, by ponownie przekroczyć Pasmo Grabówki. 
Droga stromo pnie się aż na przełęcz, z której szybkim 
i widokowym zjazdem opadamy do Końskich. Mijamy 
dawną drewnianą cerkiew z 1927 r., przy której stoi 
murowana parawanowa dzwonnica. Jedziemy dalej 

prosto do Witryłowa. Tu, za drogowskazem, należy 
zjechać w boczną uliczkę, by zobaczyć nieco ukrytą 
wśród drzew, zabytkową dawną cerkiew . Po kil-
kuset metrach, skręcamy na skrzyżowaniu w prawo 
i jedziemy prosto nad San. Rzekę przekraczamy wi-
szącą, długą na 234 metry, kładką. Dojeżdżamy  
do Ulucza, skręcamy w prawo i po chwili docieramy 
do parkingu, skąd leśną ścieżką udamy się na wzgó-
rze Dębnik. Tam czeka na nas prawdziwa perełka, jed-
na z najstarszych drewnianych cerkwi w Polsce .  
Ostatnia część naszej trasy prowadzi doliną Sanu. Je-
dziemy cały czas główną drogą asfaltową przez wsie 
Dobra i Hłomcza, mijając kolejne zabytkowe świąty-
nie  . Zamykamy pętlę, docierając do Mrzygłodu. 

26,8 4 
trasa średnio trudna

 Mrzygłód  Raczkowa (8,8 km)  Końskie (12,7 km)  Witryłów 
(14,6 km)  Ulucz (18,5 km)  Dobra (22,8 km)  Hłomcza (24,9 km)  
Mrzygłód (26,8 km)  

bez ruchu 
samochodowego

31%

Zjazd w kierunku Raczkowej

Wisząca kładka nad Sanem

 TRASA 22
skala 1: 50 000

aTRaKCJE Na TRaSiE:                                 
 Rynek w Mrzygłodzie – wyróżnia charaktery-
styczna drewniana zabudowa z XIX/XX w. Zacho-
wał się tu układ małego średniowiecznego mia-
steczka. Większość budynków jest usytuowana 
szczytem do drogi. Wyróżniają je nadwieszone 
szczyty z oryginalnymi koronkowymi dekoracjami.

 dawna drewniana cerkiew greckokatolicka 
pw. św. Michała archanioła w witryłowie – 
świątynię wzniesiono w 1812 r., na skutek prze-
budowy w XX w. zatraciła dawny styl. Po 1947 r. 
stała opuszczona i zaniedbana. Dziś służy wier-
nym obrządku rzymskokatolickiego.

 Cerkiew greckokatolicka pw. wniebowstą-
pienia pańskiego w Uluczu – została wznie-
siona na szczycie lesistego wzgórza Dębnik jako 
część obronnego monasteru bazylianów. Cerkiew 

oraz budynki klasztorne otaczały dwa, oddzielone 
fosą kamienne mury, których ślady wciąż są widoczne.  
Po wojnie i wysiedleniu miejscowej ludności, świąty-
nia popadała w ruinę. Dopiero w latach 60. XX w. za-
bytek odrestaurowano i oddano do zwiedzania jako 
filię Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku.

 drewniany zespół cerkiewny w dobrej – 
obejmuje dawna greckokatolicką cerkiew 
pw. św. Mikołaja (obecnie kościół rzymskokat.) 
z 1879 r. oraz wieżę – dzwonnicę bramną z XVII w.

 

47

We wnętrzu cerkwi podziwiać można 
polichromię figuralną oraz klasycystycz-
ny ikonostas czterorzędowy z przełomu 
XVIII i XIX w. Teren przycerkiewny otoczo-
ny jest kamiennym murem, w który wbu-
dowana jest wspomniana dzwonnica 
bramna.

 drewniana cerkiew greckokatolicka 
pw. Soboru Najświętszej Maryi pan-
ny w Hłomczy – z 1859 r., odnowiona 
w 1910 r. Z okresu budowy świątyni po-
chodzi murowana dzwonnica z trzema 
dzwonami, w tym jednym XVII-wiecz-
nym. Po wojnie cerkiew użytkowana 
była przez kościół rzymskokatolicki, a na-
stępnie prawosławny. W 1991 r. wróciła  
do grekokatolików.
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 TRASA 23 
skala 1: 60 000

aTRaKCJE Na TRaSiE:                                 
 Twierdza przemyśl – to jeden z największych 
obiektów architektury obronnej w Europie. Jej 
budowę rozpoczęto w połowie XIX w., w okresie 
wojny krymskiej i pogorszenia stosunków między 

Austrią i Rosją. Głównym celem budowy twierdzy 
była obrona Bramy Przemyskiej. Budowa miała 
trwać 24 lata. Ze względów finansowych nigdy 
w pełni nie zrealizowano, kilkakrotnie modernizo-
wanego projektu. W okresie I wojny światowej była 
trzecią co do wielkości europejską fortyfikacją, trzy-
krotnie obleganą. Po fortach biegnie Szlak Forteczny 
oznakowany kolorem czarnym. Do najciekawszych 
obiektów należą forty: I Salis Soglio w Siedliskach, 
VIII Łętownia w Kuńkowcach, XI Duńkowiczki,  
XII Werner w Żurawicy, XIII San Rideau w Bolestra-
szycach i XV Borek w Siedliskach.

 dawna greckokatolicka cerkiew w Buszkowi-
cach – wybudowana na miejscu starszej drewnia-
nej świątyni w 1900 r. Pozostałości poprzedniej 
cerkwi – drewnianą dzwonnicę – obejrzeć można 
na pobliskim cmentarzu. Po II wojnie światowej 

cerkwie przejął Kościół rzymskokatolicki, któremu 
służy do dziś. We wnętrzu nie zachowało się pier-
wotne wyposażenie.

 arboretum w Bolestraszycach – zostało założone 
w 1975 r. Ogród obejmuje zasięgiem około 30 ha. 
Zgromadzono w nim liczne gatunki drzew, krzewów 
i krzewinek. Najokazalsze zachowane kasztanowce 
i modrzewie mają nawet 70 lat. Rośnie tu ponad 
3000 gatunków roślin, żyje ponad 120 gatunków 
kręgowców oraz odbywa swoje lęgi blisko 40 
gatunków ptaków. Na terenie ogrodu znajduje się 
XIX-wieczny fort Twierdzy Przemyśl, a także Mu-
zeum Przyrodnicze oraz Ogród Sensualny, w któ-
rym zgromadzono kolekcję roślin atrakcyjnych 
pod względem dotykowym i zapachowym. Obiekt 
dostosowany jest do potrzeb osób niepełnospraw-
nych, a zwłaszcza niewidomych.

opiS TECHNiCZNy:                                       
To niezwykle atrakcyjna wycieczka szlakiem północ-
nej Fortecznej Trasy Rowerowej . Szlak, oznako-
wany kolorem zielonym, rozpoczyna się w centrum 
Przemyśla, obok mostu na Sanie. Ruszamy drogą 
rowerową wzdłuż rzeki. Ścieżka kończy się pod 
mostem obwodnicy. Dalej jedziemy drogą publicz-
ną. Od początku aż do Bolestraszyc kierujemy się 
za znakami Green Velo. W Buszkowicach będzie-
my podziwiać okazały kościół w dawnej cerkwi , 
a w Bolestraszycach zwiedzić można arboretum .  
Kilkaset metrów dalej opuszczamy szosę, skręcając 
w lewo. Tu zaczyna się pieszy czarny Szlak Fortecz-
ny. Ponieważ oznakowanie szlaku rowerowego jest 
fragmentaryczne, sugerujemy posiłkowanie się zna-
kami szlaku pieszego. Po krótkim podjeździe ujrzymy 
pierwszy obiekt forteczny – Fort XIII „San Rideau”. 
Tutaj odbijamy w lewo, drogą gruntową, a następ-
nie w prawo, mijając Fort XIIIb „Bolestraszyce”. Klu-
cząc między sadami, a następnie zabudowaniami 
Żurawicy, dojeżdżamy do Fortu XII „Werner”. Obiekt 
jest zamknięty, na zwiedzanie trzeba się umówić.  
Przed fortem odbijamy w lewo. Przed nami najtrud-
niejszy odcinek trasy – przejazd gruntową ścieżką 

TRASA 23  Po fortach Twierdzy Przemyśl –  
część północna

wśród pól. Ruchliwą drogę nr 77, zachowując ostroż-
ność, przekraczamy na wprost, by po chwili znaleźć 
się przed udostępnionym do zwiedzania Fortem 
XI „Duńkowiczki”. Poruszając się lekko pod górę, 
na przemian drogami asfaltowymi i szutrowymi, mi-
jamy cmentarz poległych w Twierdzy Przemyśl oraz 
kolejne forty. Nie wszystkie leżą bezpośrednio przy 
szlaku, niektóre są oddalone o około 100 – 300 m. 
Wprawdzie drogę dojazdu wskazują stojaki z ozna-
czeniem, ale nie są one zbyt czytelne z daleka, więc 
należy zachować czujność, żeby nie przeoczyć zjaz-
du. Podjazd kończymy skrętem w lewo, w ruchli-
wą drogę Ujkowice – Przemyśl, którą opuszczamy  
po kilkuset metrach. Łagodnym zjazdem dojeżdża-
my do ostatniego obiektu na trasie – widokowo 
położonego Fortu VIII „Łętownia”. Warto zatrzy-
mać się na dłużej, by podziwiać panoramę na do-
linę Sanu i zwiedzić zachowany w dobrym stanie 
fort. Krętą szosą opadamy do drogi wojewódzkiej 
w Kuńkowcach. Tutaj kończy się czarny szlak pieszy. 
Skręcamy w lewo i kierujemy się w stronę centrum 
miasta. Ulicą Wybrzeże Świętego Jana Pawła II  
opuszczamy drogę wojewódzką i wzdłuż Sanu 
wracamy do miejsca startu.

32,5 4

 Przemyśl (centrum)  Buszkowice (3 km)  Bolestraszyce (9,8 km)   
Żurawica (15,2 km)  Duńkowiczki (17,7km)  Pod Lipowicą (24 km)  
Kuńkowce (27 km)  Przemyśl (32,5 km)  


trasa średnio trudna

bez ruchu 
samochodowego

10%
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opiS TECHNiCZNy:                                       
To druga część Fortecznej Trasy Rowerowej 
wokół Przemyśla, obejmująca południową 
część Twierdzy Przemyśl . Nie będziemy 
się ściśle trzymać szlaku rowerowego. Poje-
dziemy także szlakami pieszymi. 
Ruszamy z parkingu obok cmentarza przy  
ul. Słowackiego. Początek to dość wymaga-
jący podjazd ul. Przemysława z nawierzchnią 
brukową aż do zespołu zabytkowych cmen-
tarzy wojennych Twierdzy Przemyśl. Dalej je-
dziemy już asfaltem. Mijamy kolejno: Kopiec 
Tatarski, Krzyż na Zniesieniu, punkt widokowy 
z piękną panoramą na Przemyśl i górną stację 
wyciągu narciarskiego. Kolejne dwa kilometry 
pojedziemy wzdłuż czerwonego szlaku piesze-
go – widokową, falującą drogą asfaltową. Od 
przełęczy czeka nas mozolny podjazd na Wa-
pielnicę, gdzie skręcamy w lewo, za czarnym 
szlakiem pieszym. Wjeżdżamy tutaj na szlak 
Fortecznej Trasy Rowerowej, ale z uwagi na 
niekompletne oznakowanie należy posiłkować 
się znakami szlaku pieszego. Od rozwidlenia 
szlaków (z fortem Helicha nieco dalej) czeka 
nas długi, ekscytujący zjazd szutrówką do Gro-
chowców. We wsi po prawej stronie znajduje 
się kolejny fort – oznakowany jedynie czarnym 
szlakiem dojściowym, łatwo więc przeoczyć 

TRASA 24  Po fortach Twierdzy Przemyśl –  
część południowa

zjazd. W Pikulicach, za znakami szlaku piesze-
go, zjeżdżamy z głównej drogi w prawo. Lekki 
podjazd kończymy zjazdem boczną szutrówką 
do Nehrybki. W Łuczycach po przekroczeniu 
kładką rzeki Wiar – z uwagi na nieprzejezdny 
charakter ścieżki (stromizna i gęste zarośla) – 
opuszczamy szlak pieszy, udając się szosą 
w lewo, tak, jak prowadzi szlak rowerowy. 
Z prawej dojście przez posesję do niewielkiej 
cerkwi z zachowanym ikonostasem . Za ko-
ściołem droga wzdłuż czarnego szlaku do-
prowadza do fortu Łuczyce. W Jaksmanicach 
ponownie opuszczamy szlak pieszy, udając się 
szosą za znakami szlaku rowerowego. Czar-
nym szlakiem pieszym mogą udać się trasą 
alternatywną zwolennicy terenowych warian-
tów. Jadąc szosą po spotkaniu szlaku czarnego, 
należy odbić w prawo, jeżeli chcemy zwiedzić 
Fort W-I Salis Soglio. Wracając, na rozjeździe 
skręcamy w prawo i ekscytującym zjazdem 
opadamy do Fortu XV Borek . Dalej wido-
kowym asfaltem dojeżdżamy do drogi krajo-
wej nr 28. Zachowajmy ostrożność, bo mimo, 
iż biegną tu trzy szlaki rowerowe, droga 
aż do granic miasta nie ma ścieżki rowerowej.  
Na rondzie przed restauracją McDonald’s skrę-
camy w lewo i ulicami S. Batorego, a następnie 
Bakończycką wracamy na parking.

33,8 4,5 
trasa średnio trudna

 Przemyśl (ul. J. Słowackiego)  Góra Zniesienie (2,2 km)  Kruhel Wielki (5 km)   
Wapielnica (6,9 km)  Grochowiec (9 km)  Pikulice (11 km)  Nehrybka (14 km)  
Łuczyce (16 km)  Jaksmanice (20 km)  Siedliska (23 km)  Przemyśl (33,8 km)  

bez ruchu 
samochodowego

0%
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 TRASA 24
skala 1: 60 000

aTRaKCJE Na TRaSiE:                                 
 Twierdza przemyśl – to jeden z największych 
obiektów architektury obronnej w Europie. Jej bu-
dowę rozpoczęto w połowie XIX w., w okresie woj-
ny krymskiej i pogorszenia stosunków między Au-
strią i Rosją. Głównym celem budowy twierdzy była 
obrona Bramy Przemyskiej. Budowa miała trwać 
24 lata. Ze względów finansowych nigdy w pełni 
nie zrealizowano, kilkakrotnie modernizowanego 
projektu. W okresie I wojny światowej była trzecią 
co do wielkości europejską fortyfikacją, trzykrot-
nie obleganą. Po fortach biegnie Szlak Forteczny 
oznakowany kolorem czarnym. Do najciekawszych 
obiektów należą forty: I Salis Soglio w Siedliskach, 
VIII Łętownia w Kuńkowcach, XI Duńkowiczki, 
XII Werner w Żurawicy, XIII San Rideau w Bolestra-
szycach i XV Borek w Siedliskach.

 drewniana cerkiew pw. ofiarowania Naj-
świętszej Maryi panny w Łuczycach – wy-
budowana została w 1856 r. Po wysiedleniach 
ludności ukraińskiej w 1947 r. stała opuszczona, 
w efekcie czego popadła w ruinę. Odnowiono 
ją dopiero w latach 90. Do dziś służy grekoka-
tolikom. We wnętrzu zachował się XIX-wieczny 
ikonostas.

 Fort XV Borek – dobrze zachowany fort pan-
cerny Twierdzy Przemyśl nieopodal Siedlisk. 
Wybudowany ok. 1890 r. na wzgórzu, miał bro-
nić doliny, przez którą przebiegała droga oraz li-
nia kolejowa łącząca Przemyśl ze Lwowem.  
Do dziś zachowały się dwukondygnacyjne kosza-
ry, brama wjazdowa oraz pozostałości schronu 
głównego. Na terenie obiektu urządzono mu-
zealną ekspozycję.
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 TRASA 25 
skala 1: 50 000

aTRaKCJE Na TRaSiE:                                 
 Zamek w Krasiczynie – jest jednym z pięk-
niejszych przykładów architektury późnego re-
nesansu w Polsce. Jego budowę rozpoczął pod 
koniec XVI w. kasztelan przemyski Stanisław 
Krasicki. Konstrukcja zamku ma formę czwo-
roboku, w narożach stoją cylindryczne baszty. 
Zarówno zewnętrzne, jak i wewnętrzne ściany 
budowli pokrywa niezwykła dekoracja sgraffi-
towa (rzeźbiona w tynku). Jednym z najcenniej-
szych elementów architektonicznych zamku jest 
kaplica usytuowana w baszcie Boskiej, porów-
nywana do Kaplicy Zygmuntowskiej na Wawelu.
 dawna drewniana cerkiew greckokatolicka 
pw. opieki Matki Bożej w Reczpolu – zo-
stała wzniesiona w 1879 r. jako jednonawowa 

budowla z wydzielonym prezbiterium. W latach 
70. XX w. została przebudowana na kościół 
rzymskokatolicki. Od 2006 r. zabytek jest nie-
użytkowany.

 Cerkiew greckokatolicka pw. Narodzenia 
NMp w Krzywczy – opuszczona dziś świątynia 
pochodzi z 1911 r. Wzniesiono ją w miejscu po-
przedniej, drewnianej, którą kilka lat wcześniej 
strawił pożar. Po wojnie była użytkowana jako 
magazyn. Pozbawiona opieki niszczeje do dziś. 

 drewniana cerkiew greckokatolicka pw. Szy-
mona Słupnika w Chyrzynce – wybudowana 
w 1857 r., odnawiana w 1911 r. i 2014 r. Od II woj-
ny światowej świątynia stoi pusta. Po wysiedle-
niu ludności w 1947 r. wykorzystywana była jako 
owczarnia.
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TRASA 25 Z Krasiczyna do Krzywczy 
z widokiem na San

opiS TECHNiCZNy:                                       
To bardzo ciekawa trasa o diametralnie różnych 
połówkach. Pierwsza jest dość trudna, z uwagi 
na przewyższenia, odcinki gruntowe i wymaga-
nia nawigacyjne, druga zupełnie płaska, łatwa 
i przyjemna. Zwolennikom bardziej rekreacyjnej 
jazdy proponujemy wariant alternatywny – prze-
jazd z Korytnik do Krzywczy drogą wojewódzką. 
Wprawdzie nie unikniemy podjazdu, ale cała trasa 
prowadzi asfaltami i jest dużo łatwiejsza. 
Ruszamy z centrum Krasiczyna, gdzie znajduje się 
wiele dogodnych miejsc na zaparkowanie samo-
chodu. Udajemy się boczną uliczką w kierunku 
północnym, mając po lewej stronie zamek   
i nieco dalej barokowy kościół. Wiszącym mo-
stem przejeżdżamy nad Sanem i poruszamy się 
w kierunku Korytnik. We wsi, po lewej stronie 
znajduje się cmentarz wojenny, do którego do-
jazd wskazuje kierunkowskaz (około 300 m).  
Za sklepem, na ostrym łuku, musimy zadecydo-
wać, jaki wariant trasy wybieramy. Decydując się 
na wariant szosowy, jedziemy w prawo. Wariant 
trudniejszy prowadzi na wprost. Po 200 m skręca-
my w lewo, w stronę tartaku. Długim mozolnym 
podjazdem utwardzoną drogą, najpierw wśród 

pól, w końcówce lasem, wyjeżdżamy na grzbiet, 
gdzie skręcamy w lewo, w drogę szutrową. Eks-
cytującym zjazdem opadamy do ostrego zakrętu, 
gdzie jedziemy w prawo. Mijamy ośrodki nocle-
gowe i kontynuujemy jazdę na wprost, ścieżką 
gruntową wzdłuż Sanu. Jedziemy w prawo, drogą 
dojazdową do rzeki, po czym ponownie rozpoczy-
namy mozolną wspinaczkę. Mijamy znajdującą się 
po prawej stronie zabytkową cerkiew , a w cen-
trum Reczpola współczesny kościół. Jedziemy  
na wprost. Utrzymując ten sam kierunek opuszcza-
my wieś i obok dużego metalowego krzyża opada-
my gruntową ścieżką do Krzywczy. We wsi warto 
zwiedzić barkowy kościół i okazałą, lecz nieczynną 
cerkiew z 1911 r. . Tu spotykamy szlak Green 
Velo, wzdłuż którego poruszać się będziemy ponad 
10-kilometrową urokliwą doliną Sanu. Kilometr 
za mostem warto odbić w prawo, do Chyrzynki, 
gdzie można obejrzeć stojącą na uboczu drewnianą 
cerkiewkę . Kolejną, ale murowaną i zamienioną 
na kościół spotkamy w Chołowicach. Przy zjeździe 
do Krasic możemy odpocząć, korzystając z MOR-u. 
Szlak Green Velo odbija wzdłuż Olszanki w prawo, 
a my do Krasiczyna wracamy czarnym szlakiem 
rowerowym, drogą nr 28.

27,6 4 
trasa średnio trudna

 Krasiczyn  Korytniki (1,5 km)  Reczpol (8,5 km)  Krzywcza (12,5 km)   
Chyrzyna (13,8 km)  Chyrzynka (15 km)  Chołowice (19 km)  Mielnów 
(21 km)  Krasice (24 km)  Krasiczyn (27,6 km)  

bez ruchu 
samochodowego

28%
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TRASA 26 Wzdłuż doliny Sanu 
z wyjazdem na Patryję

opiS TECHNiCZNy:                                       
W większości łatwa, rekreacyjna trasa wiodąca wido-
kową doliną Sanu z jednym, ale dość wymagającym 
podjazdem, który ewentualnie można pominąć, wy-
bierając wariant skrótowy w Babicach. Trasę można 
jeszcze bardziej sobie uprościć, wracając do Dubiecka 
bezpośrednio z Bachowa drugą stroną doliny Sanu. 
Wtedy pojedziemy zupełnie płaską, bezpieczną tra-
są, na którą możemy wybrać się także z dzieckiem. 
Wygodne miejsce w Dubiecku na zaparkowanie sa-
mochodu znajdziemy w centrum lub przy południo-
wej drodze wylotowej obok boiska sportowego. 
Właśnie tą drogą prowadzi nasza trasa. Wygodną 
ścieżką rowerową dojedziemy do kładki na Sanie 
w miejscowości Wybrzeże. Po drugiej stronie rzeki 
poruszać się będziemy przez kilka kilometrów wy-
asfaltowaną alejką, najpierw wśród pól, następnie 
skrajem lasu. W Iskaniu dołącza do naszej trasy 
szlak rowerowy Green Velo, którym poruszać się 
będziemy aż do Babic. W Bachowie, wiszącą kład-
ką, wracamy na lewy brzeg Sanu. Tuż przed kładką 
dogodne miejsce wypoczynkowe (MOR). Na skrzy-
żowaniu z niewielkim sklepem jedziemy w prawo. 

Jeżeli chcemy wybrać najkrótszy wariant trasy nale-
ży jechać w tym miejscu na wprost. Przed wjazdem 
do Babic szlak Green Velo odbija w lewo. Jeżeli rezy-
gnujemy z podjazdu na widokową Patryję, jedziemy 
za szlakiem, by dalej drogą nr 884 wrócić do Du-
biecka. W Babicach możemy obejrzeć barokowy 
kościół  i ukrytą za pierwszymi zabudowaniami 
przy wjeździe do wsi opuszczoną cerkiew . Krót-
ki przejazd drogą nr 884 kończy skręt w lewo do 
Skopowa. Już z daleka ujrzymy ładną bryłę dawnej 
cerkwi, obecnie kościoła . Na rozwidleniu, gdzie 
ponownie spotykamy Green Velo, wybieramy lewą 
odnogę i dwukilometrowym podjazdem wznosi-
my się na górski grzbiet. Mijając plac z urządze-
niami wiertni, dojeżdżamy do widokowego wierz-
chołka Patryji. Warto zatrzymać się na chwilę, aby 
odpocząć i podziwiać piękną panoramę. Wido-
kowym zjazdem opadamy do drogi nr 884, a na-
stępnie do Nienadowej. Tutaj skręcamy w lewo, 
po chwili w prawo i bocznymi drogami wracamy 
do Dubiecka. W miasteczku koniecznie trzeba 
zwiedzić pięknie zadbany zespół pałacowy   
oraz murowaną cerkiew .

32,9 4 
trasa średnio trudna

 Dubiecko  Wybrzeże, kładka (1,7 km)  Iskań (6,7 km)  Bachów (13,km)   
Babice (17,km)  Skopów (20,km)  Patryja (24,9 km)  Nienadowa Dolna 
(30,2 km)  Dubiecko (32,9 km)  

bez ruchu 
samochodowego

10%

 TRASA 26
skala 1: 60 000

aTRaKCJE Na TRaSiE:                                 
 Kościół pw. Trójcy przenajświętszej w Babicach  – 
późnobarokowy, wybudowany w 1792 r. Po pożarze 
w 1866 r. świątynia została odbudowana w dzisiej-
szej formie. We wnętrzu znajduje się m.in. ołtarz 
z cudownym obrazem Matki Bożej.

 drewniana greckokatolicka cerkiew pw. Za-
śnięcia Bogurodzicy w Babicach – wybudowa-
na około 1840 r. w miejscu poprzedniej świątyni, 
odnowiona pod koniec XIX w. Od 1947 r. stoi 
opuszczona. We wnętrzu zachowały się resztki 
polichromii. Obok cerkwi stoi dobrze zachowana 
dzwonnica o konstrukcji słupowej.

 dawna greckokatolicka cerkiew pw. przemie-
nienia pańskiego w Skopowie – murowaną 
świątynię na planie krzyża greckiego wzniesiono 

w 1900 r. w miejscu poprzedniej drewnianej. 
Służyła mieszkańcom do 1945 r. Cerkiew odno-
wiono w latach 80. XX w. Od tego czasu użytko-
wana jest przez kościół rzymskokatolicki.

 pałac Krasickich w dubiecku z XVIII w., obecnie 
hotel ze stylową restauracją, wybudowany z wy-
korzystaniem murów poprzedniej budowli, w któ-
rej urodził się książę poetów – Ignacy Krasicki. Wo-
kół roztacza się park z licznymi dębami, od których 
pochodzi nazwa miejscowości Dubiecko.
 dawna greckokatolicka cerkiew pw. podnie-
sienia Krzyża Świętego w dubiecku – trójdzielna 
budowla, postawiona na planie krzyża z 1927 r., 
zwieńczona centralną kopułą, z pięknym portalem. 
W wyremontowanej dziś cerkwi mieści się Kresowy 
Dom Sztuki. Prowadzona jest tutaj działalność wysta-
wiennicza oraz szeroko pojęta działalność kulturalna.
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Kładka na Sanie w miejscowości Wybrzeże
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 TRASA 27
skala 1: 50 000

aTRaKCJE Na TRaSiE:                                 
 san – jedna z największych i najpiękniejszych rzek 
w Polsce. Stanowi prawobrzeżny dopływ Wisły 
o długości 457 km. Swoje źródła ma w Bieszcza-
dach, przy granicy polsko-ukraińskiej. W swoim 
górnym biegu – do Przemyśla – ma charakter gór-
ski z progami skalnymi i malowniczymi przełoma-
mi, dalej nizinny. W okolicach Dynowa stanowi na-
turalną granicę pomiędzy Pogórzami Przemyskim 
a Dynowskim. Na rzece utworzono szlak wodny 
„Błękitny San”. Wzdłuż rzeki prowadzą liczne szla-
ki piesze i rowerowe, w wielu miejscach przekra-
czające rzekę po wiszących kładkach i promami.       

 Ruiny zamku Stadnickich w dąbrówce Sta-
rzeńskiej – usytuowane są w rozległym parku, 
w otoczeniu kilkusetletnich drzew. Zamek wybu-

dowano w II połowie XVI w. Początkowo pełnił 
funkcję dworu obronnego. W kolejnym stuleciu, 
kiedy rodzina Stadnickich przeprowadziła się tu 
z Łańcuta, miała miejsce rozbudowa. Od czasów 
II wojny światowej zamek pozostaje w ruinie.  
Do dziś zachowały się pozostałości dwóch bastei 
oraz fragmenty murów obronnych i budynków 
mieszkalnych. W parku zobaczymy także neoro-
mańską kaplicę grobową Starzeńskich z 1905 r.  

 Rynek w dynowie – ze średniowiecznym ukła-
dem ulic, usytuowany jest w obrębie pozostało-
ści dawnych fortyfikacji miejskich i zamkowych. 
Otaczają go urokliwe kamienice, te w zachodniej 
pierzei mają charakter zabytkowy. Na środku 
rynku stoi pomnik Władysława Jagiełły. W po-
bliżu znajduje się późnorenesansowy kościół 
pw. św. Wawrzyńca z XVIII-wieczną dzwonnicą.  
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TRASA 27
Z Dynowa na Pogórze Przemyskie 

opiS TECHNiCZNy:                                       
Atrakcyjna i widokowa trasa prowadząca przez 
Park Krajobrazowy Pogórza Przemyskiego. Poje-
dziemy prawie w całości drogami asfaltowymi, 
częściowo wyłączonymi z ruchu samochodowego. 
Jeden krótki, ale stromy zjazd przyjdzie nam po-
konać drogą szutrową. Po drodze kilka podjazdów. 
Startujemy z Dynowa, z parkingu przy ulicy Sa-
nowej. Tutaj mieści się MOR – dogodne miejsce 
odpoczynku. Jedziemy wzdłuż Sanu . Po oko-
ło jednym kilometrze przekraczamy rzekę przez 
most i skręcamy w lewo. Cała pętla prowadzi 
czerwonym szlakiem rowerowym. Jego oznako-
wanie w terenie jest jednak dosyć słabe, więc po-
lecamy posiłkować się mapą. Przed nami pierw-
szy podjazd do wsi Pawłokoma. Tutaj zobaczymy 
pozostałości dawnej cerkwi greckokatolickiej 
z 1909 r., rozebranej w latach 60. XX w., po której 
pozostała tylko murowana dzwonnica. Jedziemy 
krawędzią doliny Sanu w kierunku przeprawy 

promowej, a następnie nowego mostu. Wspina-
jąc się, przejeżdżamy przez wsie Sielnica i Dylągo-
wa. Na końcu tej drugiej, rozpoczynamy stromy 
zjazd drogą szutrową do doliny potoku Kruszel-
nica. Przy miejscu odpoczynkowym skręcamy 
w prawo, mijamy pole namiotowe i wygodną 
asfaltową drogą łagodnie zjeżdżamy do Dąbrówki 
Starzeńskiej. Przejeżdżając przez wieś, zwróć-
my uwagę na zabytkową drewnianą zabudowę.  
Po dojeździe do drogi głównej skręcamy w pra-
wo. Przed skrzyżowaniem znajduje się MOR. 
Tutaj też warto się zatrzymać, by obejrzeć ruiny 
zamku Stadnickich . Ostatni fragment trasy 
prowadzi dosyć ruchliwą drogą, częściowo z wy-
dzieloną ścieżką dla rowerów. Dojeżdżamy do 
mostu, który przekraczaliśmy na początku naszej 
pętli. Stąd możemy jeszcze udać się na rynek 
w Dynowie, by zobaczyć charakterystyczną ma-
łomiasteczkową zabudowę . Dojedziemy tam 
drogą wojewódzką nr 835 – ulicą Piłsudskiego.     

27 4,5 
trasa średnio trudna

 Dynów, MOR  Pawłokoma (5 km)  Sielnica (10,8 km)  Dylągowa 
(13,6 km)  Dąbrówka Starzeńska (22,9 km)   Dynów (27 km)  

bez ruchu 
samochodowego

16%

MOR w Dynowie
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TRASA 28
Z Pruchnika na Pogórze Dynowskie

opiS TECHNiCZNy:                                       
Z uwagi na długość i znaczne przewyższenia jest to 
dość trudna trasa. Zataczając dużą pętlę, wyjedzie-
my na główny grzbiet Pogórza Dynowskiego. W po-
łowie trasy możemy zdecydować się na wariant 
skrótowy i z Kramarzówki wrócić do Pruchnika. 
Ruszamy z urokliwego ryneczku w Pruchniku .  
Wcześniej warto zwiedzić późnorenesansowy 
kościół . Kierujemy się główną drogą (nr 881) 
na północ, by przed pawilonem handlowym 
i stacją benzynową zjechać w boczną drogę 
w kierunku Jodłówki. Jeżeli chcemy zobaczyć 
sanktuarium w Jodłówce , to należy kilo-
metr dalej zjechać w prawo, w boczną drogę. 
Zwiedzanie tego ciekawego miejsca okupimy 
licznymi podjazdami i zjazdami. Ponadto trze-
ba dołożyć 2 km na dojazd i powrót z głównej 
drogi (dojazd wskazują kierunkowskazy). Dużo 
łatwiejszy jest wariant na wprost, wyremon-
towaną szeroką szosą. To dużo mniej falująca 
i bardzo widokowa droga. W miejscu połączenia 
tych wariantów rozpoczyna się długi, ale łagodny 

zjazd aż do miejsca z placem parkingowym i dro-
gą w lewo, zamkniętą szlabanem. Opuszczamy 
szosę i skręcamy w tę drogę. Pierwsze 1,5 km  
to uciążliwy przejazd zniszczonym asfaltem 
i szutrem. Kolejne kilometry pojedziemy już 
wygodną, asfaltową, ale mocno falującą leśną 
alejką. W Kramarzówce skręcamy w lewo i obok 
dawnej cerkwi  dojeżdżamy do centrum wsi. 
Na skrzyżowaniu jedziemy za szlakiem w prawo 
(można dokonać skrótu trasy, jadąc w lewo, do 
Pruchnika) i dość stromym i długim podjazdem 
wydostajemy się na główny grzbiet Pogórza 
Dynowskiego, we wsi Helusz. Tutaj za znakami 
Green Velo udajemy się w lewo. Przed nami 
długi, przyjemny zjazd, najpierw przez las, a na-
stępnie przez wsie Wola Węgierska i Węgierka. 
Na pierwszym skrzyżowaniu w Woli Węgierskiej 
Green Velo odbija w prawo, my jedziemy szla-
kiem czerwonym w lewo. Zjazd kończymy wjaz-
dem na drogę nr 881, by kilkanaście metrów 
dalej odbić w boczną uliczkę, w lewo, którą wra-
camy na rynek w Pruchniku.

36,9 5 
trasa trudna

 Pruchnik  Jodłówka, klasztor (6,1 km)  Hucisko Nienadowskie (12,5 km)   
Kramarzówka (21,7 km)  Helusz (24,9 km)  Wola Węgierska (27,6 km)  
Węgierka (32 km)  Pruchnik (36,9 km)  

bez ruchu 
samochodowego

8%

 TRASA 28
skala 1: 55 000

aTRaKCJE Na TRaSiE:                                 
 Rynek w pruchniku – wyróżnia się drewnianą 
zabudową z charakterystycznymi podcieniami. 
Najstarsze domy pochodzą z XVIII w. Są to budowle 
o konstrukcji słupowej i zrębowej. Fronty zdobione 
są oryginalnymi podcieniami, podpartymi szere-
giem słupów z arkadami. Szczyty domów posiadają 
fasady wycinane w fantazyjne wzory. Oryginalny 
układ urbanistyczny nadaje Pruchnikowi wygląd 
typowego galicyjskiego miasteczka.

 Kościół pw. św. Mikołaja Biskupa w pruchniku –  
ulokowaną nieopodal rynku świątynię wzniesiono 
w XIV w. Początkowo miała ona gotycki charakter, 
z czasem została przebudowana w stylu późnore-
nesansowym. W XVIII w. dostawiono barokowe ka-
plice. Kościół otacza zabytkowy mur z bramą z XVIII 
stulecia. Obok działa niewielkie muzeum parafialne.

 Sanktuarium Matki Bożej pocieszenia w Jo-
dłówce – obiektem kultu jest łaskami słynący 
obraz Matki Bożej trzymającej na lewej ręce 
swego Syna. Pochodzi on prawdopodobnie 
z 1743 r. Według legendy pojawić się miał na 
drzewie obok źródełka, którego wody mia-
ły uzdrawiającą moc. Dzisiejsze sanktuarium 
powstało w 1871 r. Przed II wojną światową 
murowany kościół przebudowano i nadano mu 
styl neogotycki.

 dawna cerkiew greckokatolicka pw. 
podwyższenia Krzyża w Kramarzówce – 
murowaną świątynię wzniesiono w 1790 r. 
Po II wojnie światowej cerkiew przejęli wier-
ni obrządku rzymskokatolickiego. Od 2000 r., 
kiedy wybudowano nowy kościół, cerkiew stoi 
opuszczona.   
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aTRaKCJE Na TRaSiE:                                     
 Miejsce urodzenia płk. leopolda lisa-Kuli 
w kosinie – pomnik upamiętniający miejsce, 
w którym znajdował się dom, gdzie 11 listopada 
1896 r. przyszedł na świat i mieszkał Leopold Kula. 
Jako dziecko przeniósł się z rodziną do Rzeszowa, 
tam zdobył wykształcenie. W Związku Strzeleckim 
przyjął pseudonim Lis. Był oficerem Legionów 
Polskich i Wojska Polskiego, jednym z bohaterów 
walczących o niepodległość Polski. Zmarł w 1919 r.  
na froncie ukraińskim.  

 Kościół pw. św. Sebastiana w Kosinie – nie-
wielka modrzewiowa świątynia wzniesiona 
w 1737 r. We wnętrzu zachwyca bogata polichro-
mia z XVIII w. Uwagę zwraca także manierystycz-
ny XVII-wieczny ołtarz główny.

 Kościół pw. św. Jana Chrzciciela w Soninie – to 
przykład drewnianej architektury sakralnej z XVII w. 
Na przestrzeni wieków świątynia była wielokrotnie 
remontowana i przebudowywana. Dziś w jej wnę-
trzu zobaczymy m.in. trzy barokowe ołtarze.

 Zamek w Łańcucie – jest jedną z najcenniej-
szych rezydencji arystokratycznych w Polsce. 
Wzniesiony na polecenie Stanisława Lubomir-
skiego w latach 1629–1642 słynie ze znakomi-
tych wnętrz oraz zabytkowej kolekcji pojazdów 
konnych. Dzisiejszy kształt architektoniczny 
i elewacje w stylu francuskiego neobaroku za-
mek zawdzięcza modernizacji dokonanej przez 
Potockich na przełomie XIX i XX w. We wnętrzach 
znajdują się liczne dzieła sztuki pochodzące 
z dawnych zbiorów łańcuckich. Rezydencję ota-
cza stary, malowniczy park w stylu angielskim.

 TRASA 29
skala 1: 50 000
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TRASA 29
Do zamku w Łańcucie

opiS TECHNiCZNy:                                       
Trasa w okolicach Łańcuta częściowo prowadzi szla-
kiem Green Velo. Pojedziemy głównie asfaltami 
w bezleśnym terenie. Największą atrakcją na trasie 
będzie zamek w Łańcucie. Oprócz tego przyjdzie nam 
pokonać niewielkie widokowe wzniesienie, obejrzymy 
dwa drewniane kościoły i odwiedzimy miejsce pamięci. 
Startujemy z parkingu przy Miejskim Ośrodku 
Sportu i Rekreacji w Łańcucie. Tutaj też mieści 
się MOR. Jedziemy wąskimi uliczkami na północ,  
za znakami Green Velo. Dojeżdżamy do głównej dro-
gi i skręcamy w prawo. Na odcinku ponad 5 km cały 
czas towarzyszyć nam będą pomarańczowe znaki 
szlaku. Przed cmentarzem w Białobrzegach odbija-
my w prawo. W Kosinie, przed torami kolejowymi, 
skręcamy w drogę szutrową, w prawo. Jak wska-
zuje drogowskaz, zaprowadzi nas ona do pomnika 
płk. Lisa-Kuli . Powrót tą samą trasą. Jedziemy 
dalej na południe. Na skrzyżowaniu z drogą krajo-
wą, skręcamy w lewo, by po chwili zjechać z niej, 
w drugą uliczkę, na prawo. Kolejnym naszym przy-
stankiem będzie drewniany kościół, usytuowany na 
wzniesieniu, ponad potokiem Kosinka . Dotrzemy  
do niego po przejechaniu około 1 km. Stąd kieruje-

my się na zachód, początkowo asfaltem, a następnie 
drogą gruntową wspinamy się na Górę Lotnisko 
z widocznymi z daleka wiatrakami. Zjeżdżamy w kie-
runku cmentarza w Soninie. We wsi warto zobaczyć 
drewniany kościół z XVII w.  Dojedziemy do niego, 
skręcając przed potokiem Sawa w lewo, a następnie 
w prawo, tuż przed budynkiem szkoły. Po dojeździe 
do drogi wojewódzkiej skręcamy w prawo. Przekra-
czamy drogę krajową. Jedziemy wzdłuż rozległego 
parku zamkowego w Łańcucie . Po drugiej stronie 
drogi mieści się Muzeum Powozów, a nieco dalej 
synagoga. Przejeżdżamy przez centrum miasta ulica-
mi: Królowej Elżbiety, Rynek, Farną i Dominikańską.  
Do punktu startu kierujemy się za znakami Green Velo.    

28,4 3,5 
trasa średnio trudna

 Łańcut, MOR  Białobrzegi (7,6 km)  pomnik, miejsce urodzenia płk. 
Lisa-Kuli (11,3 km)  Kosina (14,7 km)  Góra Lotnisko (18,3 km)  Sonina 
(22,1 km)  Łańcut, centrum (25,1 km)  Łańcut, MOR (28,4 km)  

bez ruchu 
samochodowego

21%
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opiS TECHNiCZNy:                                       
Leśna pętla po Puszczy Sandomierskiej , ze star-
tem i metą nieopodal Stalowej Woli. Trasa przebiega 
w większości po lokalnych asfaltach, wydzielonych 
drogach dla rowerów oraz leśnych utwardzonych 
drogach. Częściowo pojedziemy za istniejącymi 
lecz niedostatecznie wyznakowanymi w terenie 
szlakami rowerowymi. 
Samochód możemy zostawić na parkingu obok 
obiektu rekreacyjno-turystycznego „Grzybek” 
przy Ścieżce edukacyjno-przyrodniczej „Ciemny 
Kąt” Nadleśnictwa Rozwadów. Kierujemy się na 
północ lokalną drogą pomiędzy Rudą a Stalową 
Wolą, dojeżdżamy do cmentarza i skręcamy w pra-
wo. Jedziemy wydzieloną drogą dla rowerów, 
równolegle do ulicy Ofiar Katynia. Stąd możemy 
odbić do centrum miasta, by zobaczyć drewniany 
kościółek św. Floriana  – dojazd ul. Popiełusz-
ki, Okulickiego i Floriańską. Przejeżdżając przez 
Stalową Wolę, na pewno zwrócimy uwagę na 
przemysłowy charakter miasta, o czym świadczy 
chociażby mijana przez nas Huta Stalowa Wola.  
To wielkie przedsiębiorstwo produkcyjne wybudo-
wano w ramach infrastruktury składającej się na 
Centralny Okręg Przemysłowy. Kontynuujemy jaz-
dę ul. Ofiar Katynia, po czym skręcamy w prawo, 

TRASA 30
Przez Puszczę Sandomierską

w ulicę Solidarności. Za przejazdem kolejowym 
kończy się wydzielona ścieżka dla rowerzystów. 
Jedziemy na wprost ulicą Wczasową, Wańkowicza 
i Wrzosową. Za pętlą autobusową skręcamy w pra-
wo, w ulicę Sosnową i jedziemy najpierw asfaltem, 
a następnie szutrową leśną drogą przez około 3 km 
aż do skrzyżowania z drogą wojewódzką numer 
872. Przecinamy ją i jedziemy prosto asfaltową 
drogą pożarową numer 4 do miejscowości Ma-
ziarnia. Przy końcu wsi, na 20,2 km trasy, skręcamy 
w prawo, w wąską asfaltową drogę, która następ-
nie zmienia kategorię na szutrową. Trzymamy się 
głównego utwardzonego ciągu, po czym wracamy 
do drogi wojewódzkiej. Skręcamy w lewo, by po 
1200 metrach zjechać w prawo, w kierunku miej-
scowości Ruda. Przed cmentarzem wojennym 
z I wojny światowej skręcamy w lewo i jedziemy 
ulicą kard. A. Sapiechy aż do kościoła parafialnego 
w Rudzie. Nasza trasa łączy się ze szlakiem niebie-
skim. Za jego znakami podążamy do miejscowo-
ści Brudze. Przed kościołem znajduje się pomnik 
przyrody – okazały dąb. Mijamy wieś, skręcamy 
w lewo, w kierunku Stalowej Woli. Po lewej stro-
nie usytuowany jest poligon wojskowy. Po około 
dwóch kilometrach zjeżdżamy w prawo, do lasu 
i wracamy na parking przy „Grzybku”.

35,9 4,5 
trasa średnio trudna

 „Grzybek”  Stalowa Wola (3 km)  Maziarnia (20 km)  Ruda (25 km)  
Burdze (29,9 km)  „Grzybek” (35,9 km)  

bez ruchu 
samochodowego

35%

aTRaKCJE Na TRaSiE:                                 
 puszcza Sandomierska – zwarty kompleks 
leśny na terenie Kotliny Sandomierskiej cią-
gnący się od Tarnobrzega na północy po Rze-
szów na południu. W średniowieczu puszcza 
stanowiła naturalną granicę pomiędzy Polską 
a księstwami ruskimi. Dziś to ważny ekosystem 
Polski południowo-wschodniej. Przez puszczę 
przepływa prawobrzeżny dopływ Wisły – rzeka 
Łęg. W drzewostanie dominuje sosna zwyczaj-
na i dąb szypułkowy. Leśny krajobraz puszczy 
urozmaicają łąki, pola i stawy rybne.  

 drewniany kościół pw. św. Floriana 
w Stalowej woli – wybudowany w 1802 r. 
w miejscowości Stany i przeniesiony w 1943 r. 
na obecne miejsce. Jest to budowla konstruk-
cji zrębowej z charakterystycznymi sobotami, 
zwieńczona baniastym hełmem z latarnią.  
We wnętrzu dominuje wyposażenie neobaroko-
we z XIX w. Kościół znajduje się na Szlaku Archi-
tektury Drewnianej.  
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Obiekt rekreacyjno-turystyczny „Grzybek”

 TRASA 30
skala 1: 60 000
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aTRaKCJE Na TRaSiE:                                 
 Ulanów – nadrzeczne położenie miasteczka 
zdeterminowało jego funkcję. Od XVI aż do XX w.  
było ono niekwestionowaną stolicą polskiego 
flisactwa. Stąd wywodzili się retmani i flisacy, 
obsługujący transport rzeczny na Sanie i Wiśle 
oraz innych polskich rzekach. Ulanowscy flisacy 
spławiali różne towary m.in. do Torunia i Gdań-
ska. Ciekawostką jest, że po dopłynięciu do celu 
sprzedawali też swoje tratwy i do Ulanowa wra-
cali na piechotę. Do dawnych tradycji flisackich 
nawiązują ekspozycje w aż czterech tutejszych 
muzeach i organizowane latem spływy galarami.

 Rudnik nad Sanem – nazywany jest stolicą 
wikliniarstwa. Tradycje te zainicjowała rodzina 
Hompeschów. Wilhelm i Ferdynand założyli tu 
m.in. szkołę koszykarską. Uczyli się w niej oko-
liczni mieszkańcy. W 2007 r. powstało Centrum 
Wikliniarstwa z ekspozycją prac artystów wyko-
rzystujących wiklinę jako podstawowy materiał 
twórczy (m.in. kolekcje mody wiklinowej). Cen-
trum organizuje coroczną imprezę „Wiklina – 
Rudnik nad Sanem”. W miasteczku znajdują się 
liczne plenerowe rzeźby z wikliny.

 Sanktuarium św. wojciecha w Bielinach, 
w którym przechowuje się około 100 relikwii 
Patronów Polski, m.in. Stanisława Kostki i Jana 
Nepomucena. Barokową świątynię ufundowała 
księżna Elżbieta Anna Dulska, córka Michała Ko-
rybuta Wiśniowieckiego. We wnętrzu zachowa-
ła się polichromia ścienna z XVIII-XIX w.
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 TRASA 31
skala 1: 55 000

opiS TECHNiCZNy:                                       
Trasa łatwa technicznie, przebiega po drogach lokal-
nych o niewielkim natężeniu ruchu samochodowego. 
Częściowo pojedziemy za znakami szlaku Green Velo. 
Trasę rozpoczynamy w centrum Ulanowa , 
obok drewnianego kościoła pw. św. Jana Chrzci-
ciela i św. Barbary. Samochód można zosta-
wić na jednym z licznych miejsc parkingowych  
na rynku. Stąd też ruszamy ulicą Bielinecką i Rud-
nicką, przekraczamy most na Sanie i jedziemy 
wraz ze szlakiem Green Velo w kierunku Rudni-
ka nad Sanem. Po dojechaniu do drogi krajowej  
nr 19 skręcamy w lewo, najpierw wydzieloną 
drogą dla rowerów, następnie lokalną drogą as-
faltową. W urokliwym i nieco sennym Rudniku 
nad Sanem mijamy: muzeum – Centrum Wikli-
niarstwa , zabytkowy kościół pw. Trójcy Prze-
najświętszej oraz budynek młyna i elektrowni 
(obecnie kaszarnia) z 1920 r. Przecinamy ponow-
nie drogę krajową, przy której znajduje się MOR. 
Jedziemy w kierunku rzeki San, najpierw asfal-
tem, potem polnymi drogami. Obok zabytkowe-
go parku pałacu Tarnowskich skręcamy w lewo, 
w kierunku miejscowości Kopki i zlokalizowanego 

tutaj kolejnego MOR-u. Zjeżdżamy ze szlaku Gre-
en Velo na oznakowany jako droga dla rowerów 
jednokilometrowy odcinek asfaltu. Po dojeździe  
do drogi wojewódzkiej skręcamy w lewo, w kie-
runku Krzeszowa. Mijamy rynek z charaktery-
styczną kotwicą i udajemy się na Podolszynkę 
Ordynacką. Jedziemy Szlakiem Angielskich Lot-
ników – Rita. Rozpoczyna się on we wsi Tarno-
góra, w miejscu upadku angielskiego ciężkiego 
bombowca HALIFAX JP 224, a kończy w Hucie 
Podgórnej, gdzie w nocy z 5 na 6 czerwca 1944 r. 
z lotniska polowego ewakuowano czterech człon-
ków załogi. Nazwa szlaku pochodzi od imienia 
żony dowódcy samolotu, Rity Storey. Za stacją 
paliw skręcamy w lewo. W miejscowości Bieliny 
wraz ze szlakiem pieszym mijamy dworek, zabyt-
kowy klasztor sióstr Dominikanek z 1876 r. i ko-
ściół – Sanktuarium św. Wojciecha . W Wólce 
Bielińskiej skręcamy w prawo, na Gliniankę, a na-
stępnie jedziemy w kierunku Dąbrówki. Przed 
mostem na Tanwi skręcamy w lewo, w polną dro-
gę prowadzącą wzdłuż rzeki. Możemy zatrzymać 
się w restauracji przy hotelu Galicja obok progu 
wodnego na Tanwi lub ruszyć dalej do Ulanowa.

34,3 4

 Ulanów  Rudnik nad Sanem (6 km)  Kopki (13 km)  Krzeszów 
(16,2 km)  Bieliny (21,7 km)  Glinianka (27,8 km)  Dąbrówka (30,8 km)   
Ulanów (34,3 km)  


trasa łatwa

TRASA 31
Wzdłuż Sanu 

bez ruchu 
samochodowego

5%

Szlak Green Velo na wschód od Rudnika nad Sanem
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opiS TECHNiCZNy:                                       
Malownicza trasa prowadząca częściowo Hi-
storycznym Szlakiem Rowerowym Gminy Ja-
rocin. Pojedziemy po leśnych utwardzonych 
drogach oraz lokalnych asfaltach o niewielkim 
natężeniu ruchu samochodowego. Nawigacja  
nie powinna nam sprawić problemu, gdyż 
oprócz znaków czarnego szlaku rowerowego 
towarzyszyć nam będzie Green Velo. 
Samochód możemy zostawić na parkingu przy 
MOR Jarocin. Jest to miejsce postoju z zada-
szeniem i wiatami nad niewielkim jeziorkiem 
z pomostem, kąpieliskiem oraz wypożyczal-
nią sprzętu wodnego. Jedziemy na północ-
ny wschód razem ze znakami Historycznego 
Szlaku Rowerowego Gminy Jarocin. Po około 
dwóch kilometrach skręcamy prawo, w kierun-
ku przysiółka Graba. W miejscowości znajdują 
się wiata rowerowa oraz pomnik upamiętnia-
jący pacyfikację wsi w 1943 r. . Jedziemy da-

lej asfaltową drogą do przysiółka Łoza, skręca-
my w prawo i 700 metrów dalej, przy kapliczce 
upamiętniającej św. Jana Pawła II, ponownie 
w prawo. Po kolejnych 600 metrach skręcamy 
w lewo i jedziemy aż do rozstaju dróg. Odbijamy 
do lasu wraz ze szlakami czarnym i zielonym.  
Po kilometrze dojeżdżamy do piaszczystej wy-
dmy – Klinowej Góry , na której znajduje się 
stara kapliczka. Wjeżdżamy do wsi, skręcamy 
w prawo i jedziemy do miejscowości Golce, 
gdzie łączymy się ze szlakiem Green Velo. Ja-
dąc lokalną drogą mijamy Majdan Golczański 
i dojeżdżamy do Jarocina. W Gminnym Ośrod-
ku Kultury Sportu Turystyki i Rekreacji w Jaro-
cinie możemy zwiedzić Centrum Edukacji Eko-
logicznej oraz Izbę Pamięci . Mijamy kościół 
z 1913 r. i pomnik ks. Marcina Kędzierskiego, 
spalonego przez Niemców w 1943 r. Zgodnie ze 
znakami Green Velo skręcamy w prawo, w kie-
runku jarocińskiego zalewu.

24,2 3

 Jarocin, MOR  Graba (4,8 km)  Łoza (7 km)  Klinowa Góra (11 km)   
Golce (16,8 km)  Jarocin (22,8 km)  Jarocin, MOR (24,2 km)  


trasa łatwa

TRASA 32 Historycznym Szlakiem 
Rowerowym Gminy Jarocin

bez ruchu 
samochodowego

8%
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aTRaKCJE Na TRaSiE:                                 
 pomnik upamiętniający pacyfikację wsi 
graba – tragiczne wydarzenia rozegrały się 
28 grudnia 1943 r., kiedy to Niemcy w odwe-
cie za udzielenie kwater oddziałowi NOW-AK 
pod dowództwem Franciszka Przysiężniaka 
„Ojca Jana” w bestialski sposób zamordowali 
14 mieszkańców wsi.

 Klinowa góra – jedna z niewielu tak oka-
załych wydm w regionie. Zachowała się być 
może z powodu usytuowania na niej kaplicz-
ki. Do końca XIX w. trwało zalesianie wy-
dmisk, w efekcie czego wiele wydm zniknęło 
z krajobrazu tych okolic. Wydobyty piasek 
przeznaczano do celów budowlanych.

 Centrum Edukacji Ekologicznej 
w Jarocinie – na ośrodek składają 
się: sale dydaktyczne, sala ekspozycji 
przyrodniczej, punkt obserwacyjny 
ptaków, ścieżka przyrodniczo-eduka-
cyjna „Przyjazny Las” oraz ścieżka eko-
logiczna dla maluchów. Przy Gminnym 
Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji 
działa także Izba Pamięci z wystawą 
poświęconą dziejom Szkoły Podsta-
wowej w Jarocinie oraz ekspozycją 
przedmiotów dawnych pochodzących 
ze zbiorów mieszkańców gminy.

 TRASA 32
skala 1: 50 000



DOLINA DOLNEGO SANU

69ROWEROWE PODKARPACKIE

aTRaKCJE Na TRaSiE:                                 
 park Krajobrazowy lasy Janowskie – powstał 
w celu ochrony i zachowania unikatowego cha-
rakteru jednego z największych zwartych kom-
pleksów leśnych w Polsce – Puszczy Solskiej. 80% 
powierzchni zajmują lasy, głównie bory sosnowe. 
Krajobraz urozmaicają śródleśne bagna, torfowi-
ska, meandrujące rzeki i strumienie oraz wydmy. 
Całość dopełnia bogata flora i fauna. Park stwarza 
dogodne warunki do uprawiania turystyki pieszej, 
rowerowej i konnej.

 Miejsce pamięci pod Janikami – tutaj 10 czerw-
ca 1944 r. oddział Armii Krajowej „Ojca Jana” pod 
dowództwem Bolesława Usowa „Konara” stoczył 
pierwszą walkę z Niemcami. Zamiarem okupan-
tów było zlikwidowanie oddziałów partyzanckich 
w Lasach Lipskich, Janowskich i Puszczy Solskiej.
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 Kochany  – wieś, której początki sięgają XVIII w.,  
była własnością Lubomirskich. W czasie zabo-
rów przebiegała tędy granica między Monar-
chią Austro-Węgierską a Cesarstwem Rosyj-
skim. W okresie II wojny światowej stanowiła 
zaplecze dla partyzantów. Z tego względu  
29 września 1942 r. Niemcy dokonali pacyfikacji 
wsi. Zamordowano 35 mieszkańców, głównie 
kobiety i dzieci.

 Żywe Muzeum wsi i Rzemiosła polskiego 
w Kochanach – ma charakter edukacyjny 
i skierowane jest głównie do grup zorganizo-
wanych. Na terenie skansenu znajdują się stare 
budynki wraz z wiernie odtworzonymi elemen-
tami wyposażenia, w tym dawnymi maszynami 
i urządzeniami. Działa tu również zwierzyniec 
przydomowy.

 TRASA 33 
skala 1: 60 000

opiS TECHNiCZNy:                                       
Jest to w całości leśna trasa poprowadzona 
przez urokliwe zakątki Parku Krajobrazowe-
go Lasy Janowskie , na północny wschód 
od Stalowej Woli. Pojedziemy po utwardzo-
nych drogach i lokalnych asfaltach o nie-
wielkim natężeniu ruchu samochodowego. 
W dużej mierze poprowadzą nas znaki szla-
ków rowerowych, stąd też nawigacja nie 
powinna nam sprawić większego problemu. 
Samochód możemy zostawić w Rzeczycy 
Długiej, na leśnym parkingu, obok miejsca 
postoju z zadaszeniem i wiatami. Znajduje 
się tu ciekawa płaskorzeźba św. Huberta. 
Stąd ruszamy i jedziemy na wschód trasą 
rowerową gminy Pysznica. Po trzech kilo-
metrach skręcamy w lewo i podążamy szla-
kiem zielonym aż do parkingu i ciekawej 
kapliczki przy czerwonym szlaku pieszym 
PTTK. Skręcamy w prawo i jedziemy wraz  
ze szlakiem czerwonym aż do tablicy pamiąt-
kowej opisującej walkę oddziałów AK „Ojca 
Jana” z niemieckim okupantem . Tablicę 
ufundował syn bohatera tamtych wydarzeń. 

TRASA 33 
Przez Park Krajobrazowy Lasy Janowskie

Wracamy kilometr i skręcamy na południe, 
w leśną, piaszczystą drogę. Na skrzyżowaniu 
z drogą szutrową skręcamy w lewo i kieru-
jemy się w stronę przysiółka Kochany .  
Już sama historia tego miejsca jest niezwykle 
ciekawa. Ponadto odwiedzić tu można Żywe 
Muzeum Wsi i Rzemiosła Polskiego , na te-
renie którego działa także mini Zoo. Znajduje 
się tu również pomnik walk partyzanckich. 
Drogą szutrową jedziemy wzdłuż charakte-
rystycznego ogrodzenia aż do 16,6 km trasy, 
po czym skręcamy w prawo. Dojeżdżamy  
do drogi pożarowej nr 23 i kierujemy się 
w lewo. Po około dwóch kilometrach odbi-
jamy na południe, w leśną drogę, która za-
prowadzi nas do miejscowości Szwedy. Stąd 
już nawigacja powinna być łatwiejsza, dalej 
bowiem poprowadzi nas żółty szlak rowero-
wy. Kierujemy się za jego znakami w prawo. 
Mijamy przysiółek Madeje, po czym wjeżdża-
my do lasu. Jedziemy piaszczystą drogą aż  
do skrzyżowania, przy którym stoją tablice. 
Skręcamy w szutrową drogę w lewo i zmie-
rzamy przez Jastkowice do Rzeczycy Długiej.

36,5 4,5 
trasa średnio trudna

 Rzeczyca Długa  Goliszowiec (4,5 km)  Rybakówka (10,3 km)   
Kochany (15,4 km)  Szwedy (23,4 km)  Jastkowice (33,3 km)  Rzeczyca 
Długa (36,5 km)  

bez ruchu 
samochodowego

95%

Na szlaku na Madejskiej Górze
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opiS TECHNiCZNy:                                       
Średnio trudna trasa, w dużej części pokrywająca się 
ze Wschodnim Szlakiem Rowerowym Green Velo. 
Samochód możemy zostawić na dużym bezpłat-
nym parkingu przed klasztorem oo. Bernardynów 
w Leżajsku . Znajduje się tu miejsce obsługi 
rowerzystów Green Velo, stąd też rozpoczynamy 
wycieczkę. Kierujemy się za znakami Green Velo, 
zgodnie z oznakowaniem tabliczki „Łańcut 45, 
Dynów 70”. Jedziemy około 2,5 km w kierunku 
południowym i południowo-zachodnim, miejski-
mi uliczkami o niewielkim ruchu samochodowym. 
Przed ogródkami działkowymi skręcamy w lewo, 
w utwardzoną drogę polną, cały czas kierując się 
znakami Green Velo. Po około 2 km wjeżdżamy 
w las. Po 400 metrach spotykamy niebieski szlak 
pieszy PTTK i razem z nim skręcamy ostro w prawo, 
łącząc się z niebieskim szlakiem rowerowym ATR. 
Oba szlaki są dobrze oznakowane w terenie. Po 2 km  
dojeżdżamy do zalewu Floryda , skręcamy 
w lewo i objeżdżamy akwen. Szeroką szutrową 
drogą dojeżdżamy do drogi wojewódzkiej numer 
875, przekraczamy ją i jedziemy na północ leśną 
drogą, razem ze szlakiem ATR. Na ósmym kilome-

TRASA 34
Leżajsk i okolice

trze trasy dojeżdżamy do lokalnej drogi asfaltowej, 
skręcamy w lewo i jedziemy do miejscowości Jel-
na. Skręcamy w prawo, w szutrową drogę, którą 
dojeżdżamy do miejscowości Judaszówka. Droga 
wiedzie przez pola i zagajniki, mijamy kilka przy-
drożnych krzyży. W Judaszówce opuszczamy szlak 
ATR i skręcamy w prawo, w kierunku Nowej Sarzy-
ny. Jedziemy powiatową drogą asfaltową o umiar-
kowanym ruchu samochodowym, po drodze 
mijamy kościół oraz kilka kapliczek przydrożnych. 
Wjeżdżamy do Nowej Sarzyny ulicą Azalii Pontyj-
skiej, skręcamy łagodnie w lewo, w ulicę 1 Maja. 
Na pierwszym rondzie skręcamy w prawo, w ulicę 
Jana Pawła II. Przejeżdżamy przez torowisko i do-
jeżdżamy do drogi krajowej numer 77. Jedziemy 
na wprost, w kierunku Rudy Łańcuckiej. Po około 
700 metrach nasza trasa łączy się ze szlakiem Gre-
en Velo, którym to jedziemy w kierunku Łukowej.  
Za kościołem skręcamy w prawo i jedziemy niecałe 
2 km do przysiółka Baranówka. Zmierzamy w stro-
nę Przychojca i Leżajska. Po drodze napotkamy 
wiele obiektów architektury ludowej. Po minięciu 
linii kolejowej skręcamy w lewo, mijamy stację 
paliw i dojeżdżamy do MOR w Leżajsku.

30,6 3,5

 Leżajsk  DW nr 875 (7,3 km)   Jelna (12 km)  Judaszówka (15,3 km)   
Nowa Sarzyna (19,6 km)  Łukowa (21,5 km)  Przychojec (25,4 km)  
Leżajsk (30,6 km)  

bez ruchu 
samochodowego

20%
trasa średnio trudna

Na szlaku Green Velo w Leżajsku

aTRaKCJE Na TRaSiE:                                 
 Sanktuarium Matki Bożej pocieszenia 
w leżajsku – w skład zespołu klasztorne-
go wchodzą późnorenesansowa Bazylika 
Zwiastowania NMP i klasztor Bernardy-
nów. W XVII-wiecznym kościele znajduje 
się Cudowny Obraz Matki Bożej Leżajskiej. 
Uwagę zwraca także barokowe wyposażenie 
świątyni. Często odbywają się tu koncerty, 
a to za sprawą unikatowych organów figu-
ralnych. Na terenie sanktuarium znajduje 
się kalwaria leżajska.  
 Zalew Floryda – niewielki zalew na strudze 
Jagódka wybudowano w latach 1986–1990. 
Zbiornik miał pełnić funkcje retencyjne. 
Obecnie służy głównie wędkarzom. 
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 TRASA 34 
skala 1: 55 000



DOLINA DOLNEGO SANU

73ROWEROWE PODKARPACKIE

aTRaKCJE Na TRaSiE:                                 
 Kościół pw. św. anny w Radawie – 
obecną murowaną świątynię wzniesiono 
w latach 20. XX w. Zastąpiła poprzedni 
drewniany kościół Jezuitów z XVI w., 
który spłonął w czasie walk frontowych 
w 1915 r. We wnętrzu zachował się 
m.in.  ołtarz główny pochodzący z cerkwi 
w Jarosławiu. Obok kościoła znajduje się 
cmentarz z kwaterą wojenną z czasów 
I wojny światowej.
 drewniany kościół pw. Niepokalanego 
Serca NMp w Mołodyczu – wzniesiony 
na fundamentach dawnej cerkwi grecko-
katolickiej z 1716 r. W II połowie XX w. 
obiekt gruntownie przebudowano, stąd 
nie zachował się np. babiniec. Po wysie-

72

dleniach po II wojnie światowej cerkiew 
zaadaptowano na kościół rzymskokato-
licki. Po drugiej stronie drogi znajduje 
się cmentarz z I wojny światowej. W 20 
mogiłach zbiorowych i 12 mogiłach indy-
widualnych pochowanych jest około 600 
żołnierzy austro-węgierskich i rosyjskich.

 Kapliczka Matki Bożej Jagodnej na li-
chaczach – powstała w 1900 r. na tere-
nie wsi Lichacze. Na skutek akcji „Wisła” 
mieszkańcy tych ziem zostali wysiedleni, 
a tereny wokół zalesiono. W odremon-
towanej dziś kapliczce mieści się obraz 
Matki Bożej Częstochowskiej. Co roku, 
w pierwszą niedzielę lipca odbywa się tu 
odpust ku czci Matki Boskiej Jagodnej – 
patronki matek i kobiet ciężarnych.

 TRASA 35 
skala 1: 55 000 TRASA 35

W Radawskich Lasach

opiS TECHNiCZNy:                                       
Prawie w całości leśna trasa poprowadzona 
utwardzonymi i asfaltowymi drogami. Wyjątek 
stanowi krótki odcinek biegnący ruchliwą szosą 
o znaczeniu wojewódzkim. 
Startujemy w Radawie – małej letniskowej wsi. 
W sezonie, na zalewie, który utworzono poprzez 
spiętrzenie malowniczo meandrującej rzeki Lu-
baczówki, funkcjonuje kąpielisko z wypożyczalnią 
sprzętu wodnego. Panujący tu specyficzny mikrokli-
mat z dużą zawartością jodu sprzyja leśnym space-
rom i wycieczkom. Samochód możemy zaparkować 
w centrum wsi, nieopodal kościoła . Kierujemy się 
cały czas na północ, lokalną drogą asfaltową. Mijamy 
wieś Mołodycz z drewnianym kościołem  i cmen-
tarzem z I wojny światowej. Po dojeździe do drogi 
wojewódzkiej, skręcamy w prawo. Po około dwóch 
kilometrach ponownie odbijamy w prawo, tym ra-
zem w leśną drogę szutrową. Na pierwszym rozdro-
żu skręcamy w lewo i jedziemy w kierunku drewnia-
nej kapliczki w Lichaczach , nieopodal której znaj-
duje się wiata. Tu spotykamy czerwony szlak rowe-

rowy, który poprowadzi nas dalej asfaltem na połu-
dnie. Na rozdrożu Krzywa Pałka skręcamy w prawo.  
Po sześciu kilometrach, mijając po drodze kolejną 
wiatę, docieramy na obrzeża wsi Surmaczówka.  
Za szlabanem zjeżdżamy w drogę szutrową, w pra-
wo i za znakami żółtymi, a po 1,5 km – także czerwo-
nymi, zataczamy pętlę, zmierzając w stronę Radawy.  
Po drodze przejedziemy jeszcze pomiędzy stawami 
rybnymi oraz pokonamy niewielkie wzniesienie.

29 3

 Radawa  Mołodycz (5 km)  DW nr 867 (7,2 km)  kapliczka  
na Lichaczach (13,2 km)  Krzywa Pałka (14,9 km)  Surmaczówka 
(20,9 km)  Radawa (29 km)  

bez ruchu 
samochodowego

66%
trasa średnio trudna

Wiata odpoczynkowa przy trasie w okolicach Surmaczówki
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TRASA 36
Do cerkwi w Chotyńcu

opiS TECHNiCZNy:                                       
Łatwa, w całości płaska trasa poprowadzona 
w okolicach Radymna. W większości pojedziemy 
asfaltowymi drogami w otwartym terenie. Jedy-
nie część północna pętli biegnie krótkimi odcin-
kami dróg szutrowych przez las. 
Na start wycieczki proponujemy Stubno, w którym 
znajduje się MOR na szlaku Green Velo. My kieruje-
my się najpierw do Stubienka, by obejrzeć dawną 
drewnianą XIX-wieczną cerkiew . Jedziemy dalej 
asfaltem o małym ruchu samochodowym w kierun-
ku autostrady. Przejeżdżamy nad nią wiaduktem, po 
czym skręcamy w pierwszą drogę asfaltową w pra-
wo. Przejeżdżamy przez wieś Nienowice – na małym 
rondzie drugi zjazd, dalej cały czas prosto. Wąski 
asfalt poprowadzi nas wśród pól słoneczników do 
Duńkowic. Po dojechaniu do drogi krajowej skręca-
my w prawo. Szybko ją jednak opuszczamy, kierując 
się za drogowskazem „Charytany 4”. Po drodze mi-
jamy bunkry wchodzące w skład Linii Mołotowa .  
Przed pierwszymi zabudowaniami Charytan skrę-
camy w prawo, w drogę gruntową. Dojeżdżamy do 

Woli Zaleskiej, a następnie Chałupek Chotynieckich. 
Droga szutrowa zaprowadzi nas ponownie do drogi 
krajowej, przy której znajduje się cmentarz z I wojny 
światowej. Kierujemy się na wschód, by po chwili 
odbić w prawo, na Chotyniec. Tu czeka na nas głów-
na atrakcja wycieczki – piękna drewniana cerkiew 
wpisana na Listę UNESCO . We wsi znajduje się 
również MOR. Jadąc dalej, przekraczamy autostra-
dę, mijamy cerkiew w Hruszowicach , a nieco da-
lej, wśród pól – Kopiec Monastyr . Stąd już prostą 
drogą jedziemy do punktu naszego startu.

33 3,5 
trasa łatwa

 Stubno  Stubienko (2,4 km)  Duńkowice (11 km)  Charytany 
(16,3 km)  Wola Zaleska (20,4)  Chotyniec (25,3)  Hruszowice (27 km)  
Stubno (33 km)  

bez ruchu 
samochodowego

10%

aTRaKCJE Na TRaSiE:                                 
 dawna greckokatolicka cerkiew pw. Naro-
dzenia Bogarodzicy w Stubienku – malow-
niczo ulokowana w zakolu Stubienki drewniana 
świątynia pochodzi z 1849 r. Do czasu II wojny 
światowej służyła grekokatolikom. Po wysiedle-
niach ludności ukraińskiej nie była użytkowana. 
Dopiero od 1971 r. pełni funkcję kościoła rzym-
skokatolickiego. Obok cerkwi znajduje się drew-
niana XIX-wieczna dzwonnica.   

 punkt oporu duńkowice – głównym zadaniem 
schronów była ochrona drogi Radymno – Kor-
czowa, która umożliwiała przemarsz wojsk na 
wschód, w kierunku Lwowa. 

 greckokatolicka cerkiew pw. Narodzenia 
przenajświętszej Bogurodzicy w Chotyńcu – 
to przykład XVII-wiecznego drewnianego budow-
nictwa świątynnego. Wyróżnia się oryginalną 
bryłą i harmonijną budową. We wnętrzu można 
podziwiać polichromię figuralno-ornamentalną 
z 1735 i 1772 r. z malowidłem Sądu Ostateczne-
go. W zabytkowym ikonostasie z 1671 r. umiesz-
czono cudowną ikonę Matki Bożej. W 2013 r. 
świątynia została wpisana na Listę Światowego 
Dziedzictwa UNESCO.

 greckokatolicka cerkiew pw. Zaśnięcia 
Najświętszej Marii panny w Hruszowicach-
gajach – murowana, trójdzielna świątynia z lat 
1996–1999 wzniesiona na potrzeby miejscowych 
grekokatolików. Wewnątrz mieści się współczesny 
ikonostas przeniesiony z cerkwi w Olchowcu.

 Kopiec Monastyr – to jedno z miejscowych sta-
nowisk archeologicznych o charakterze grodzi-
ska-osady. Odkryto tu zarysy jam i pozostałości 
palenisk z XII-XIII w. Osady z tego okresu były na 
ogół drewniane z uwagi na brak surowca kamien-
nego, stąd też były wielokrotnie niszczone m.in. 
przez najazdy tatarskie. 
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 TRASA 36 
skala 1: 55 000
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 TRASA 37 
skala 1: 60 000

aTRaKCJE Na TRaSiE:                                 
 Synagoga w Niebylcu – pochodzi z lat 1894–
1905. Została wniesiona przez miejscową lud-
ność pochodzenia żydowskiego. W czasie II woj-
ny światowej uległa zniszczeniu, pełniła funkcje 
magazynów. Remontu doczekała się w latach 
70. XX w., kiedy zaadaptowano ją na potrzeby 
biblioteki. Taką funkcję pełni do dziś. Jedynym 
zachowanym elementem wyposażenia wnętrza 
są piękne XX-wieczne polichromie. 

 dawna drewniana cerkiew greckokatolicka 
pw. Świętych Kosmy i damiana w gwoździance –  
została wzniesiona w II połowie XVIII lub na po-
czątku XIX w. Po II wojnie światowej przejął ją 
kościół rzymskokatolicki. We wnętrzu z dawnego 
wyposażenia zachowały się jedynie pojedyncze 
ikony. Polichromie przykryto boazerią. Świątynia 
była gruntownie remontowana. O jej dawnym 
charakterze świadczy sześcioboczna wieżyczka 
na dachu zwieńczona baniastym hełmem.

 Tężnia w Sołonce – znajdujące się tu źródła sło-
nej wody eksploatowane były już w XVI, XVII w. 
Z tego okresu pochodzi studnia o głębokości 25 m. 
W latach 2009–2010 utworzono tu kaskady solne 
o charakterze zdrojowym. Pochodząca stąd solanka 
wyróżnia się dużą zawartością jodu. Stare narzędzia 
wydobywcze oglądać można w pobliskim muzeum. 

 dawna drewniana cerkiew greckokatolicka 
pw. Zaśnięcia NMp w Bliziance – pochodzi 
z 1865 r., w kolejnym stuleciu została przebudo-
wana. Jest to niewielka świątynia o konstrukcji 
zrębowej, kryta gontem i zwieńczona wieżycz-
ką. We wnętrzu zachowały się XX-wieczna poli-
chromia figuralna oraz fragmenty ikonostasu.  
Po 1947 r. przejęta przez kościół rzymskokatolicki.  
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TRASA 37
Z Niebylca na pogórza

opiS TECHNiCZNy:                                       
Widokowa trasa po pogórzach: Dynowskim i Strzy-
żowskim. Czekają nas dwa długie podjazdy i dwa 
szybkie zjazdy. Znaczną część trasy pokonamy wi-
dokową wierzchowiną z niewielkimi przewyższe-
niami. Trasa zróżnicowana pod względem krajo-
brazowym. Będziemy jechać wśród pól, łąk, lasów 
i rozproszonej zabudowy wiejskiej. 
Wyruszamy z Niebylca. Samochód możemy zo-
stawić na parkingu w pobliżu kościoła. W miej-
scowości warto obejrzeć dawną synagogę .  
Długi podjazd przez Gwoździankę. We wsi mija-
my dawną cerkiew . Na przełęczy odbijamy 
w lewo, w drogę szutrową, za wskazaniami czar-
nego szlaku pieszego. Wokół nas roztaczają się 
rozległe widoki na okoliczne pasma pogórzy oraz 
Rzeszów. Zjazd drogą gruntową do wąskiej drogi 
asfaltowej. Jedziemy nią w prawo. Trasa wije się 
wśród pól, pokonując niewielkie zjazdy i podjazdy. 
Na skraju lasu, przy rozjeździe dróg, warto zatrzy-
mać się na odpoczynek na polu biwakowym. Ostry 
zjazd przez las do wsi Wyżne. Przekraczamy drogę 
krajową i rozpoczynamy kolejny mozolny podjazd.  
Po lewej mijamy Winnicę Maria Anna. Końcówka 

podjazdu wiedzie wygodną drogą szutrową. Podą-
żamy za oznakowaniem żółtego szlaku pieszego. 
Kolejny odcinek trasy ma urozmaiconą nawierzch-
nię gruntową, szutrową i asfaltową. Jedziemy 
wierzchowiną pagórków. Za 21 km możemy zjechać 
w lewo do tężni w Sołonce . Przy końcu leśnego 
odcinka znajduje się ładnie urządzone miejsce 
biwakowe z wiatą i miejscem na ognisko. Po opusz-
czeniu lasu, roztacza się przed nami rozległa pano-
rama pogórzy. Szybki zjazd drogą asfaltową przez 
Bliziankę, w której warto zatrzymać się przy dawnej 
cerkwi . Po niedługim czasie jesteśmy w Niebyl-
cu, gdzie kończymy naszą wycieczkę.

28,8 4 
trasa trudna

 Niebylec  Gwoździanka (3,2 km)  Wyżne (14,7 km)  Sołonka (21 km)  
Blizianka (26 km)  Niebylec (28,8 km)  

bez ruchu 
samochodowego

24%

Kościół w Niebylcu
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TRASA 38
Wokół Czudca

opiS TECHNiCZNy:                                       
Trasa bardzo widokowa, z dwoma długimi pod-
jazdami. Przebiega głównie po drogach lokal-
nych o niewielkim natężeniu ruchu samochodo-
wego oraz leśnych duktach. 
Samochód możemy zostawić na niewielkim par-
kingu obok Krzyża Millenijnego w Niechobrzu 
Górnym . Stamtąd kierujemy się na południe. 
Dojeżdżamy do lokalnej drogi Niechobrz – Czu-
dec i po 150 metrach skręcamy w prawo, wraz 
z niebieskim szlakiem rowerowym. Mijamy słupy 
wyciągu narciarskiego i polną drogą zjeżdżamy 
w kierunku pola namiotowego Leśny Tabor. Wą-
skim asfaltem opadamy do przysiółka Zagórze, 
przed kapliczką skręcamy w lewo, w kierunku 
widocznego z daleka cmentarza. Dojeżdżamy  
do Woli Zgłobieńskiej, skręcamy w lewo i rozpo-
czynamy powolny podjazd do rezerwatu Wielki 
Las. Na grzbiecie skręcamy w prawo, a po około 
kilometrze, przed polem biwakowym, w lewo. Roz-

poczynamy długi 5-kilometrowy zjazd do Czudca. 
Skręcamy w lewo, w drogę wojewódzka nr 988. 
Przed XVIII-wiecznym kościołem  odbijamy 
w lewo, mijamy plebanię i docieramy na rynek 
z zabytkową drewnianą zabudową. Z rynku je-
dziemy w kierunku cmentarza, ulicą św. Marcina, 
a następnie rozpoczynamy długi widokowy pod-
jazd w kierunku Babiej Góry.

21,3 2,5 
trasa średnio trudna

 Niechobrz Górny  Wola Zgłobieńska (5,5 km)  Wielki Las (10 km)  
Czudec (14,7 km)  Niechobrz Górny (21,3 km)  

bez ruchu 
samochodowego

5%

Zabytkowa zabudowa Czudca

 TRASA 38 
skala 1: 50 000

aTRaKCJE Na TRaSiE:                                          
 Krzyż Milenijny w Niechobrzu górnym – stoi na jed-
nym z najwyższych wzniesień w okolicy (403 m n.p.m.). 
Wybudowano go w 2000 r., by uczcić jubileusz chrze-
ścijaństwa. Z umieszczonej u jego podnóża platformy 
widokowej podziwiać można rozległe panoramy. Zo-
baczymy stąd m.in. Rzeszów. W pobliżu znajdują się 
duża wiata i parking.

 Sanktuarium Matki Bożej Czudeckiej w Czudcu –  
przedmiotem kultu jest cudowny obraz Matki Bożej 
w typie Hodegetrii namalowany na desce. Ikona po-
chodzi prawdopodobnie z XV lub XVI w. W 1973 r. 
umieszczono ją w ołtarzu głównym barokowego ko-
ścioła pw. Świętej Trójcy, do budowy którego użyto 
budulca z rozebranego zamku we wsi Przedmieście 
Czudeckie. Do rangi sanktuarium świątynię podniesio-
no w 2002 r., w dniu koronacji cudownego wizerunku.
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Na rozstaju dróg w Zagórzu koło Woli Zgłobieńskiej
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 TRASA 39 
skala 1: 60 000

aTRaKCJE Na TRaSiE:                                 
 Zamek lubomirskich w Rzeszowie – jego 
budowę rozpoczął w XVII w. Mikołaj Spytek Li-
gęza. Kolejni właściciele – Lubomirscy, kontynu-
owali rozbudowę. Powstała wtedy nowoczesna 
jak na owe czasy forma palazzo in fortezza. Była 
to obszerna, czteroboczna budowla, otoczona 
kamiennymi fortyfikacjami, z czterema bastio-
nami, z dziedzińcem pośrodku i wysoką wieżą 
bramną od strony zachodniej. Kiedy po rozbio-
rach Rzeszów wszedł w skład monarchii austriac-
kiej, urządzono tu więzienie, funkcjonujące bez 
przerwy do 1981 r. Na początku XX w., zacho-
wując mury obronne, zburzono dawny zamek 
Lubomirskich, i w 1906 roku, oddano do użytku 
nową budowlę. Obecnie zamek jest siedzibą rze-
szowskiego Sądu Okręgowego. 

 letni pałac lubomirskich w Rzeszowie –  
późnobarokową rezydencję wzniesiono pod ko-
niec XVII w., a w kolejnym stuleciu przebudo-
wano. Ulokowana obok zamku, służyła Lubo-
mirskim jako miejsce rozrywki. Tutaj mieścił 
się m.in. teatr dworski. Całość otaczał ogród 
w stylu francuskim. Obecnym właścicielem jest 
Okręgowa Izba Lekarska. W pobliżu znajduje się 
podświetlana nocą Fontanna Multimedialna.

 Zespół pałacowo-parkowy w Tyczynie –  
składa się z pałacu, oficyny, spichlerza, stajni 
i parku. Najbardziej okazałą budowlą jest odre-
staurowany w ostatnim czasie eklektyczny pałac. 
Wzniesiono go w latach 1962–1969 dla rodziny 
Wodzickich. Pod koniec XIX w. obiekt był przebu-
dowany. Po II wojnie światowej zaadaptowano 
go na potrzeby szkoły i taką funkcję pełni do dziś. 
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Na drodze rowerowej wzdłuż Wisłoka w Rzeszowie  

TRASA 39
Z Rzeszowa na pogórza

opiS TECHNiCZNy:                                       
Proponowana trasa prowadzi ze stolicy woje-
wództwa na południe. Wiedzie przez pagórkowa-
te tereny pogórzy Dynowskiego i Strzyżowskiego. 
W większości przebiega przez tereny zabudo-
wane Rzeszowa z rozległymi przedmieściami 
oraz niewielkie miasto Tyczyn. Połowa trasy 
pokrywa się z przebiegiem szlaku Green Velo. 
Trasę rozpoczynamy z obszernego parkingu 
przy Moście Zamkowym w pobliżu centrum 
Rzeszowa  . Nieopodal mieści się war-
ta odwiedzenia rzeszowska starówka, której 
serce stanowi rynek z ratuszem. Pod nim, 
w podziemnych korytarzach utworzono tra-
sę turystyczną. W pobliżu rynku znajduje się 
inna ciekawa atrakcja – Muzeum Dobranocek. 
Wracając do naszej trasy, przejeżdżamy przez 
most na Wisłoku. Kierujemy się za oznakowa-
niem szlaku Green Velo. Drogami rowerowymi 
jedziemy wzdłuż głównych arterii komunikacyj-
nych miasta. Ulicą Paderewskiego przejeżdża-

my obok parku z dworem oraz neogotyckiego 
kościoła. Dalej kierujemy się na południe przez 
dawne wsie, obecnie w granicach Rzeszowa: 
Święty Roch i Matysówkę. Zaliczamy dość długi 
podjazd, który wynagradzają widoki na okolicę. 
Lokalnymi drogami, wśród rozproszonej zabu-
dowy, zjeżdżamy do Tyczyna . Przed nami 
kolejny podjazd i widokowy odcinek trasy. 
W Hermanowej kontynuujemy jazdę szlakiem 
Green Velo aż do samego Rzeszowa. Przejeż-
dżamy przez niewielki kompleks leśny, gdzie 
zlokalizowany jest MOR. Nieco dalej możemy 
posilić się przed dalszą jazdą w amerykańskiej 
restauracji. Zjeżdżamy do Budziwoja – obecnie 
w granicach Rzeszowa. Wzdłuż ulicy Jana Paw-
ła II, jedziemy wygodną, szeroką drogą rowe-
rową. Końcowy odcinek trasy przebiega wzdłuż 
Wisłoka. Mijamy MOR i tereny rekreacyjne nad 
rzeką. Ulicą Podwisłocze docieramy w pobliże 
Mostu Zamkowego, po przekroczeniu którego 
kończymy wycieczkę.

37,8 4,5 
trasa średnio trudna

 Rzeszów, Most Zamkowy  Os. Słocina (5 km)  Os. Święty Roch (7 km)  
Os. Matysówka (9 km)  Tyczyn (15 km)  Hermanowa (19 km)  Os. Budziwój 
(27 km)  Dębina (30 km)  Rzeszów, Most Zamkowy (37,8 km)  

bez ruchu 
samochodowego

31%
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opiS TECHNiCZNy:                                       
Średnio trudna trasa poprowadzona wśród kom-
pleksów leśnych na północny-wschód od Głogo-
wa Małopolskiego. Przebiega w większości po le-
śnych utwardzonych drogach, wyznakowanych 
szlakach oraz lokalnych asfaltach o niewielkim 
natężeniu ruchu samochodowego. 
Samochód zostawiamy w centrum Głogowa, 
przy rynku  , skąd też zaczyna się nasza 
trasa. Startujemy spod ratusza i jedziemy niebie-
skim szlakiem pieszym PTTK, ulicami: Mickiewi-
cza, Prusa, Polną i Cichą. Na końcu ulicy Cichej 
wjeżdżamy do lasu, cały czas kierując się znaka-
mi szlaku niebieskiego. Po ok. 600 m dojeżdżamy 
do asfaltowej drogi i skręcamy w lewo. Jedzie-
my najpierw asfaltem, potem szutrem, około 
7 km przez las. Na dziesiątym kilometrze trasy, 
na skrzyżowaniu w Hucisku, skręcamy w prawo, 
w kierunku miejscowości Nienadówka Górna. 
1300 m dalej skręcamy w prawo, w asfaltową 

TRASA 40
Leśnymi ostępami z Głogowa Małopolskiego

uliczkę, następnie znowu w prawo i dojeżdżamy 
do końca drogi asfaltowej. Wjeżdżamy do lasu. 
Leśną drogą jedziemy około 1200 metrów, a na-
stępnie skręcamy w prawo, w charakterystyczną 
piaszczystą drogę. Po około 600 m dojeżdżamy 
do zbiornika przeciwpożarowego  i drogi prze-
ciwpożarowej oznaczonej numerem 9. Jedziemy 
prosto do przysiółka Osiczyna. Skręcamy w pra-
wo, w szeroką szutrową drogę i po około kilome-
trze, za leśniczówką, skręcamy w prawo. 500 m  
dalej spotykamy zielony szlak pieszy i jedziemy 
wraz z nim w kierunku południowym. Po drodze 
mijamy kilka przydrożnych krzyży. Dojeżdżamy 
do drogi lokalnej pomiędzy Głogowem a Wyso-
ką Głogowską. Skręcamy w prawo, by po około 
dwóch kilometrach znów skręcić w prawo, w kie-
runku Huciska i połączyć się ze szlakiem niebie-
skim, którym podążaliśmy na początku wycieczki. 
Z tego miejsca wracamy tą sama drogą do rynku 
w Głogowie Małopolskim.

23,2 3 
trasa średnio trudna

 Głogów Małopolski  Brzegi (4,5 km)  Hucisko (10 km)  Czekaj (11,3 km)   
Wysoka Głogowska (16,3 km)  Głogów Małopolski (23,2 km)  

bez ruchu 
samochodowego

35%

Hucisko - na dziesiątym kilometrze trasy Kapliczka leśna w Porębach

aTRaKCJE Na TRaSiE:                                                
 Rynek w głogowie Małopolskim – w centralnym 
punkcie obszernego rynku znajduje się ratusz wznie-
siony przez Lubomirskich w połowie XVIII w. Murowany 
budynek wybudowano w miejscu poprzedniego, drew-
nianego, datowanego na XVII w. Ratusz przebudowano 
w latach 1822 i 1929. Na rynku mieszczą się też zabytko-
we XVIII-wieczne figury św. Floriana i Matki Boskiej, po-
mnik Walk i Męczeństwa, pomnik Jana Pawła II oraz głaz 
ku czci Jana III Sobieskiego.
 Kościół pw. Trójcy przenajświętszej w głogowie Ma-
łopolskim – wzniesiono pod koniec XIX w. Jest to mu-
rowana jednonawowa świątynia z charakterystycznymi 
dwiema wieżami w fasadzie. W 2012 r. przy kościele 
ustanowiono Sanktuarium Matki Bożej Głogowskiej.
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 TRASA 40 
skala 1: 50 000
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aTRaKCJE Na TRaSiE:                                 
 Rezerwat przyrody Zabłocie – re-
zerwat faunistyczny obejmujący 
stawy wraz z otaczającymi je lasami 
dębowo-sosnowymi stanowiącymi 
fragment Puszczy Sandomierskiej. 
Ochroną objęto stanowiska lęgowe 
rzadkich gatunków ptaków. W sumie 
stwierdzono ich tu ponad 150 ga-
tunków, z czego 30 zagrożonych jest 
wyginięciem. Występują tu: bociany 
czarne, perkozy, kureczki nakrapiane, 
łyski, liczne gatunki dzikich gęsi i ka-
czek. W okolicy polują bieliki, orliki 
krzykliwe i trzmielojady. 
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 TRASA 41 
skala 1: 50 000

Na żółtym szlaku w rezerwacie Zabłocie

opiS TECHNiCZNy:                                       
Łatwa i spokojna trasa, w całości poprowa-
dzona wśród kompleksów leśnych na południe 
od Kolbuszowej. Całość liczy niespełna 20 km. 
Pojedziemy w większości po leśnych utwar-
dzonych drogach. Atrakcją na trasie będzie 
rezerwat przyrody Zabłocie, przez który czę-
ściowo przejedziemy. Przy odrobinie szczęścia 
spotkać tu możemy dziką zwierzynę – jelenia, 
sarnę, lisa czy dzika. Samochód zostawiamy na 
miejscu postojowym nad Tuszymką. Miejsce 
zaopatrzone jest w ławki. Jedziemy szutrową 
drogą pożarową nr 32 w kierunku wschodnim. 
Po drodze naszą trasę przecina żółty szlak pie-
szy PTTK. Jedziemy dalej tzw. drogą „Szeroką” 
aż do skrzyżowania z drogą lokalną pomię-
dzy Porębami Kupieńskimi a Bratkowicami.  

TRASA 41 
Do rezerwatu przyrody Zabłocie

To droga z dopuszczonym ruchem samochodo-
wym. Skręcamy w lewo. Poruszamy się 2,7 km  
na północ, najpierw szutrową, a od skrzyżowa-
nia z tzw. Szóstą – drogą asfaltową. Od tzw. Szó-
stej i odchodzącym wraz nią żółtym szlakiem 
jedziemy jeszcze 700 m, po czym skręcamy 
w lewo. Dalej trasa wiedzie szutrową drogą  
ok. 2,3 km do „Drogi Decowej”, po czym skręca-
my w lewo, w kierunku rezerwatu Zabłocie .  
Na 12,7 km trasy ładny punkt widokowy na 
rezerwat. Skręcamy na zachód i jedziemy do-
brą bitą drogą leśną do Kaczorówki i mostu na 
rzece Tuszymka. Dalej trasa prowadzi drogą 
pożarową nr 33 w kierunku drogi wojewódz-
kiej nr 987. Skręcamy w lewo, jedziemy kilkaset 
metrów i za mostem nad Tuszymką zjeżdżamy 
w lewo, do miejsca startu wycieczki.

17,5 2 
trasa łatwa

 Miejsce postoju nad Tuszymką  Rezerwat Zabłocie (9,0 km)  
Poręby Kupieńskie (10,0 km)  Kaczorówka (14 km)  Wypalanka (15,5 km)   
miejsce postoju nad Tuszymką (17,5 km)  

bez ruchu 
samochodowego

86%

Droga pożarowa numer 32 w Lesie Czarniewskim
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opiS TECHNiCZNy:                                       
Jedna z propozycji wycieczek poprowadzo-
nych w okolicach Kolbuszowej. Trasa łatwa 
technicznie, przebiega w większości po le-
śnych utwardzonych drogach oraz lokalnych 
asfaltach z niewielkim natężeniem ruchu 
samochodowego. Na tym obszarze nie ma 
wyznakowanych szlaków rowerowych, więc 
nawigacyjnie trasa może okazać się trud-
na. Warto posiłkować się dołączoną mapą  
lub śladem GPS. 
Samochód możemy zostawić na małym le-
śnym parkingu, na początku ścieżki dydaktycz-
nej „Morgi”. Znajduje się tu niewielkie zada-
szenie oraz odnowiony obelisk św. Huberta .  
Jedziemy na południe drogą pożarową nr 19. 
Po 400 metrach mijamy po lewej stronie miej-
sce ogniskowe z ławkami. Jedziemy jeszcze 
400 m i skręcamy w prawo. Dojeżdżamy do 
asfaltu, skręcamy w prawo i docieramy do wi-
docznego już z daleka pałacyku myśliwskiego 
w Morgach . Wracamy 400 metrów i kon-
tynuujemy wycieczkę drogą szutrową nr 23.  
Po dwóch kilometrach, po prawej stronie mi-

TRASA 42
Nad Zalew Maziarnia

jamy leśniczówkę i skręcamy w lewo, w asfal-
tową drogę przez Poręby Wolskie. 700 m dalej 
skręcamy w prawo, w kierunku lasu i jedziemy 
około 4 km do miejscowości Stece. Skręca-
my w lewo, a następnie po kilkudziesięciu 
metrach w prawo. Jedziemy ulicą Rzeszow-
ską około 1 km, przed polem namiotowym 
i parkingiem zjeżdżamy z drogi asfaltowej na 
widoczną na wałach ścieżkę. Jesteśmy nad 
zalewem Maziarnia . Jedziemy widokową 
ścieżką po wałach ok. 3 km, po drodze mijając 
kąpieliska i miejsca odpoczynku. Dojeżdżamy 
do zapory, skręcamy w prawo, w asfaltową 
drogę i przed restauracją Izba Rybacka skręca-
my ponownie w prawo. Po 200 metrach odbi-
jamy w lewo, w kierunku miejscowości Stary 
Nart. Po dwóch kilometrach skręcamy w pra-
wo i jedziemy szutrową leśną drogą pożarową 
nr 30, a następnie drogą nr 17 aż do charakte-
rystycznej kapliczki. Przed kapliczką skręcamy 
w prawo, w drogę pożarową nr 7. Wygodną 
szutrową drogą jedziemy 4,4 km aż do skrzy-
żowania z drogą asfaltową. Stąd mamy około 
800 m do parkingu przy ścieżce „Morgi”.

23 3

 Morgi  Poręby Wolskie (4,5 km)  Stece (9,0km)  Maziarnia 
(12,7 km)  Klaudiuszówka (16,0 km)  Nowy Nart (17,8 km)  Morgi 
(23,0 km)  


trasa łatwa

bez ruchu 
samochodowego

84%

aTRaKCJE Na TRaSiE:                                                   
 obelisk św. Huberta – historia pomnika sięga czasów, gdy 
właścicielem okolicznych lasów był miłośnik polowań, baron 
Antoni Goetz. Na pamiątkę swoich przygód łowieckich ufun-
dował obelisk św. Huberta, który zniszczono w czasie wojny. 
Pomnik odbudowano i ustawiono na pierwotnym miejscu.

 pałac myśliwski w Morgach – zbudowany w XVIII w. przez 
hrabiostwo Ressequierów. W 1918 r. został sprzedany baro-
nowi Janowi Götz-Okocimskiemu. Mieściła się tu m.in. sie-
dziba Nadleśnictwa Morgi, stanowił także własność policji. 
Obecnie znajduje się w rękach prywatnych.

 zalew Maziarnia – zalew w Wilczej Woli powstał jako zbior-
nik retencyjny, obecnie wykorzystywany jest do celów rekre-
acyjnych. Korzystać tu można z kąpieli wodnych, żeglować, 
wędkować, uprawiać windsurfing, a zimą także bojery.  
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 TRASA 42 
skala 1: 50 000
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aTRaKCJE Na TRaSiE:                                 
 Horyniec-Zdrój – o właściwościach leczniczych 
bogactw naturalnych tej ziemi przekonał się po-
dobno już król Jan III Sobieski z małżonką. Jedno 
z najlepszych złóż borowinowych w Europie oraz  
potencjał wodoleczniczy wypromował ród Poniń-
skich, który pozostawił tu po sobie także ślady ma-
terialne: pałac (obecnie siedziba sanatorium „Baj-
ka”), budynek teatru i kaplicy dworskiej oraz mau-
zoleum rodowe na cmentarzu parafialnym. 
Status uzdrowiska nadano miejscowości dopiero 
w 1976 r. Kuracjusze przybywający „do wód” mogą 
korzystać z kilku profesjonalnych i nowoczesnych 
obiektów sanatoryjnych, a w wolnym czasie space-
rować po zrewitalizowanym Parku Zdrojowym.

 dawna greckokatolicka cerkiew pw. św. pa-
raskewy w Nowym Bruśnie – jedna z najstar-
szych cerkwi w regionie pochodzi z początku 
XVIII w. W zmienionej przez wieki formie prze-
trwała do naszych czasów. Od II wojny świato-
wej pozostaje nieużytkowana.

 Kaplica leśna Matki Bożej w Nowinach Ho-
rynieckich – malowniczo usytuowana w wą-
wozie leśnym, wśród licznych źródeł, skrywa ła-
skami słynącą figurę Matki Bożej Niepokalanie 
Poczętej. Obecna świątynia pochodzi z końca 
XIX w. Dziś to znane miejsce pielgrzymkowe.

 obronny zespół cerkiewny w Radrużu z XVI w. – 
w jego skład wchodzi drewniana świątynia w póź-
nogotyckim stylu pw. św. Paraskewy z XVII-wiecz-
nym ikonostasem oraz zachowaną polichromią 
figuralno-ornamentalną, wysoka wieża – dzwonni-
ca, kamienny mur z dwiema bramami oraz kostnica 
z XIX w. (tzw. dom diaka). Świątynię otaczają pozo-
stałości cmentarza przycerkiewnego. W 2013 r.  
cerkiew wpisano na Listę UNESCO. Całość kom-
pleksu – w gestii Muzeum Kresów w Lubaczowie.
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 TRASA 43 
skala 1: 50 000

opiS TECHNiCZNy:                                       
Z Horyńca-Zdroju – uzdrowiska słynącego z naj-
lepszych zasobów borowiny w Polsce  po-
jedziemy do cerkwi w Radrużu i leśnej kaplicy 
w Nowinach Horynieckich. 
Zaparkować możemy w centrum zdroju. Z parkin-
gu przy ulicy Mickiewicza kierujemy się deptakiem 
do przejścia podziemnego. Wychodzimy po dru-
giej stronie linii kolejowej, obok budynku Infor-
macji Turystycznej. Stąd ulicą Sanatoryjną, pro-
wadzącą wśród domów zdrojowych, kierujemy się 
na północ. Jedziemy łagodnie falującą drogą asfal-
tową przez las. W Świdnicy dołącza do nas szlak 
Green Velo. Na skrzyżowaniu w Nowym Bruśnie 
skręcamy w prawo, mijamy MOR i po chwili na-
szym oczom ukaże się piękna drewniana cerkiew 
św. Paraskewy . Przed nami widokowy podjazd 
na Hrebciankę. Zalesiony szczyt wzgórza skrywa 
wiele tajemnic z czasów II wojny światowej. Znaj-
duje się tu sześć bunkrów będących częścią umoc-
nień Lini Mołotowa. Po krótkim zjeździe docieramy  
do agroturystyki Polanka. Na rozdrożu szlak Gre-
en Velo biegnie prosto, my skręcamy w prawo,  

za znakami czerwonego szlaku rowerowego. Przed 
nami kolejny podjazd. Po wyjeździe z lasu kieru-
jemy się w prawo i po około dwóch kilometrach 
docieramy do drogi asfaltowej. Skręcamy w pra-
wo, a następnie w lewo. Droga stromo opada 
do doliny potoku Dubleń. Docieramy do Nowin 
Horynieckich. Za drogowskazem kierujemy się 
w lewo, do kaplicy leśnej. Przejeżdżamy przez 
wieś, po czym odbijamy w prawo i szutrową dro-
gą wraz z zielonym szlakiem pieszym zjeżdżamy 
na parking. Leśną alejką docieramy do kaplicy 
z cudownym źródłem . Dalej trasa prowadzi 
przepustem pod nasypem linii kolejowej, a na-
stępnie stromą ścieżką pod górę do leśnej drogi 
asfaltowej. Jedziemy nią w prawo przez 1,5 km, 
po czym odbijamy w lewo, w szutrową drogę, 
która zaprowadzi nas do drogi wojewódzkiej. 
Mijając klasztor Franciszkanów, kierujemy się 
na zachód, do centrum Horyńca-Zdroju. Stąd 
warto jeszcze pojechać około 3 km na południe,  
do Radruża, by zobaczyć jeden z najpiękniejszych 
zespołów cerkiewnych w Polsce . Powrót tą 
samą drogą.

33,1 4 
trasa średnio trudna

 Horyniec-Zdrój  Świdnica (2,8 km)  Nowe Brusno (7 km)  Polanka 
Horyniecka (9 km)  Nowiny Horynieckie (18,2 km)  Radruż (29,2 km)  
Horyniec-Zdrój (33,1 km)  

TRASA 43
Szlakiem cerkwi i wód zdrojowych

bez ruchu 
samochodowego

32%
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TRASA 44
Przez Puszczę Solską do Narola

opiS TECHNiCZNy:                                       
W większości leśna trasa o zróżnicowanej rzeźbie 
terenu. Głównymi atrakcjami będą dawne cerkwie, 
stawy rybne, leśne trakty oraz miasteczko Narol . 
To w nim proponujemy rozpocząć wycieczkę. Samo-
chód możemy zostawić w centrum, przy rynku. Stąd 
ruszamy drogą wojewódzką na południe. Skręcamy 
w ulicę Sportową. Przejeżdżamy obok odrestauro-
wanej dawnej cerkwi greckokatolickiej, w której 
urządzono Centrum Koncertowo-Wystawiennicze. 
Przed nami około 4-kilometrowy odcinek prowadzą-
cy drogą gruntową. Tutaj czekają nas dwa podjazdy. 
Cały czas jedziemy za znakami żółto-niebieskiego 
szlaku rowerowego. Asfaltem zjeżdżamy do Łówczy. 
Przed cmentarzem odbijamy w lewo, by zobaczyć 
położoną nieco na uboczu dawną cerkiew .  
Dojeżdżamy do drogi głównej i skręcamy w pra-
wo. W Płazowie przecinamy drogę wojewódzką,  
by obejrzeć kolejną zabytkową świątynię . Kieru-
jąc się za drogowskazem, docieramy do Rudy Róża-
nieckiej, której powstanie, jak sama nazwa wska-
zuje, związane było z wybudowaniem w XVII w.  
zakładu metalurgicznego. Dziś miejsce to jest zna-
ne z zespołu pałacowo-parkowego, użytkowanego 
obecnie przez Dom Pomocy Społecznej oraz kom-

pleksu stawów rybnych, będących rajem dla miło-
śników wędkarstwa. Jadąc lokalną drogą na północ, 
mijamy dwa atrakcyjne miejsca, w których skoszto-
wać można tutejszych rybich przysmaków. Są to: 
Dębowy Dwór – duży ośrodek z wyspą, przystanią 
i plażą oraz Cztery Stawy – klimatyczny mały bar 
z miejscem wypoczynkowym. Za tym drugim skrę-
camy w prawo, w pierwszą drogę asfaltową. Przed 
nami około 10-kilometrowy przejazd przez Puszczę 
Solską , co ważne – bez ruchu samochodowego. 
Po drodze czeka nas jeden większy podjazd. Po do-
jeździe do drogi wojewódzkiej, skręcamy w lewo 
i kierujemy się w stronę rynku.          

29,8 4 
trasa średnio trudna

 Narol  Łówcza (7 km)  Płazów (12 km)  Ruda Różaniecka (17 km)   
Narol (29,8 km)  

bez ruchu 
samochodowego

41%

Na trasie w Puszczy Solskiej

aTRaKCJE Na TRaSiE:                                                   
 Rynek w Narolu – czworoboczny, z kolumną 
św. Floriana, ratuszem z lat 1928–1932 i ciekawymi 
kamienicami wokół. Obok ratusza mieści się kamień 
dziękczynny wystawiony ku czci Jana III Sobieskiego, 
który uwolnił prowadzonych przez Tatarów w nie-
wolę mieszkańców miasta. Po przeciwnej stronie 
drogi usytuowany jest barokowo-klasycystyczny 
kościół pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny 
z mauzoleum rodu Łosiów – właścicieli miasta.   

 dawna greckokatolicka cerkiew pw. św. para-
skewy w Łówczy – usytuowana nieopodal głębokiej 
doliny potoku, w otoczeniu kamiennych krzyży z miej-
scowego wapienia bruśnieńskiego. Świątynia wznie-
siona została w końcu XVIII w. W 1905 r. przeszła grun-
towny remont. Po II wojnie światowej została przejęta 
przez kościół rzymskokatolicki, któremu służy do dziś.  
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 Cerkiew greckokatolicka pw. Zaśnięcia Matki Bożej w pła-
zowie – murowana, skromna w swej formie, jedna z młod-
szych cerkwi w regionie, bo zbudowana w 1936 r., w miejscu 
poprzedniej drewnianej świątyni z początku XVIII w. Od czasów 
II wojny światowej stoi opuszczona i nieużytkowana. Na przy-
cerkiewnym cmentarzu zachowały się kamienne krzyże – świa-
dectwo miejscowej kamieniarki bruśnieńskiej.

 puszcza Solska – rozległy kompleks leśny na Równinie Biłgoraj-
skiej, ciągnący się w obrębie województw lubelskiego i podkar-
packiego aż do granicy z Ukrainą. Dominują w nim lasy sosnowe, 
częściowo sztucznie nasadzone. Popularne są także jodły oraz 
porastające torfowiska leszczyny, jałowce, derenie i wrzosowate. 
Główną rzeką jest Tanew, na której tworzą się malownicze kaskady 
i progi rzeczne. W okolicach Huty Różanieckiej znajdują się liczne 
stawy hodowlane. Puszcza słynie z bogactwa zwierząt, grzybów 
i jagód. O jej dostępności świadczą licznie przecinające ją drogi 
i trakty leśne, po których prowadzą znakowane szlaki turystyczne.

 TRASA 44 
skala 1: 50 000

Nad stawem w Rudzie Różanieckiej
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aTRaKCJE Na TRaSiE:                                    
 wielkie oczy – niewielka wieś o wyglądzie 
dawnego kresowego miasteczka. Korzenie 
osady sięgają przełomu XVI i XVII w. Do dziś 
zachowały się budynki świątyń, dające świa-
dectwo barwnego tygla wielu narodowości 
na Kresach: cerkiew pw. św. Mikołaja Cu-
dotwórcy – obecnie remontowana, jedyna 
w kraju cerkiew wzniesiona w konstrukcji 
szachulcowej, synagoga – dziś siedziba bi-
blioteki i niewielkiej Izby Pamięci, dawny 
klasztor i kościół Dominikanów – obecnie 
Sanktuarium Matki Bożej Pocieszycielki Stra-
pionych. Warto jeszcze zobaczyć pozostało-
ści cmentarza żydowskiego z XVIII w. oraz 
XVII-wieczny dwór obronny, w którym obec-
nie mieści się siedziba Urzędu Gminy.

 Cerkiew greckokatolicka pw. św. dymitra 
Męczennika w Łukawcu – z 1701 r. reprezentu-
je typ tradycyjnych świątyń drewnianych Kościoła 
Wschodniego. Stylem przypomina cerkwie w Ra-
drużu i Gorajcu. W 1923 r. doczekała się zasadni-
czej przebudowy. Kolejne lata nie były łaskawe.  
Po II wojnie światowej stała opuszczona, następnie 
zamieniono ją na magazyn, a w 1987 r. strawił ją czę-
ściowo pożar. I choć jej wygląd został pieczołowicie 
odtworzony, do dziś pozostaje nieużytkowana.

 Kościół pw. objawienia pańskiego w Łukaw-
cu – modrzewiowa świątynia z lat 1754–1756, wie-
lokrotnie remontowana. We wnętrzu znajdował się 
cudowny obraz Matki Bożej Łaskawej Opiekunki 
Chorych z XVII w. W 1990 r. przeniesiono go do no-
wego kościoła wybudowanego naprzeciw. Rok póź-
niej został koronowany przez papieża Jana Pawła II.
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Na trasie za Potokiem Jaworowskim

 TRASA 45 
skala 1: 55 000 TRASA 45

Na pograniczu polsko-ukraińskim

opiS TECHNiCZNy:                                       
Trasę proponujemy rozpocząć w miejscowości 
o egzotycznie brzmiącej nazwie Wielkie Oczy. 
Mimo niewielkich rozmiarów, znajduje się tu 
wiele interesujących zabytków, w tym aż trzy 
świątynie różnych wyznań. O wielokulturo-
wości tych ziem świadczy bogata historia .  
Trasa poprowadzona jest w pagórkowatym te-
renie Płaskowyżu Tarnogrodzkiego, częściowo 
wśród lasów. Z miejscowości wyjeżdżamy kieru-
jąc się na zachód, za znakami Green Velo i słabo 
widocznego w terenie niebieskiego szlaku ro-
werowego. Jedziemy wśród pól słoneczników 
przez niewielkie wzniesienia aż do Potoku Jawo-
rowskiego. Za miejscowością, w lesie, skręcamy 
w pierwszą drogę asfaltową w prawo. Pojedziemy 
nią przez prawie 5 km. W miejscu, w którym as-
falt zakręca w prawo, odbijamy w lewo, w grun-
tową drogą, która po chwili ponownie zamieni 
się w utwardzoną szosę i doprowadzi nas do 
wsi Bihale. Mijamy urokliwy drewniany kośció-
łek – dawną cerkiew, a po dojeździe do drogi 
głównej skręcamy w prawo. Po kilku kilometrach,  

na skrzyżowaniu, ponownie skręcamy w prawo 
i dojeżdżamy do Łukawca. To rozległa wieś, w któ-
rej z pewnością naszą uwagę zwróci piękna drew-
niana, choć zaniedbana cerkiew . Znajdziemy ją 
po prawej stronie, tuż przed barem z niewielkim 
parkingiem. Kilkaset metrów dalej zobaczymy ko-
lejne dwie świątynie, w tym jedną drewnianą .  
Ostatnia część trasy to kilkukilometrowy leśny od-
cinek z niewielkim podjazdem. Po drodze napotka-
my jeszcze pomnik poświęcony zwycięskiej bitwie 
partyzantów w lesie Łukawiec podczas II wojny 
światowej. Do punktu naszego startu jedziemy 
cały czas prosto drogą asfaltową.

30,8 3,5 
trasa łatwa

 Wielkie Oczy  Potok Jaworowski (7,8 km)  Bihale (15,9 km)   
Łukawiec (22 km)  Wielkie Oczy (30,8 km)  

bez ruchu 
samochodowego

16%

Dawna synagoga w Wielkich Oczach
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TRASA 46 „Wielopole, Wielopole” –  
Śladami Tadeusza Kantora

opiS TECHNiCZNy:                                       
Trasa średnio trudna, przebiega głównie po dro-
gach lokalnych o niewielkim natężeniu ruchu sa-
mochodowego. Dużym ułatwieniem w nawigacji 
będą wiodące tędy szlaki rowerowe i piesze. 
Samochód możemy zostawić na wygodnym, 
bezpłatnym parkingu obok naziemnego schronu 
kolejowego we wsi Stępina . Jest on udostęp-
niony do zwiedzania. Ruszając, skręcamy najpierw 
w prawo, a po kilkudziesięciu metrach w lewo. 
Wspinamy się w kierunku przysiółka Chytrówka. 
Tam spotykamy niebieski szlak pieszy, wraz z któ-
rym skręcamy w prawo. Kontynuujemy podjazd. 
Dojeżdżamy do dwóch wież RTV i zaczynamy dłu-
gi zjazd w kierunku Wiśniowej. Skręcamy w lewo, 
drogą wojewódzką nr 988 jedziemy około 1,5 km 
do pałacu Mycielskich . Dalej kierujemy się  
na północ, dobrze oznaczonym niebieskim Szla-
kiem Widokowym Gminy Wiśniowa. Na roz-
jeździe za skałką Dudniacz, skręcamy w prawo 
i rozpoczynamy zjazd do Wielopola Skrzyńskiego. 
Tam odwiedzamy rynek i barokowy kościół z 1683 
roku wraz z dawną plebanią, w której w 1915 roku 
urodził się jeden z najwybitniejszych twórców 

XX wieku – Tadeusz Kantor. Obecnie w budynku 
mieści się Kantorówka – Ośrodek Dokumentacji 
i Historii Regionu – Muzeum Tadeusza Kantora .  
Za kościołem skręcamy w prawo, a następnie 
w lewo i jedziemy do Brzezin. Mijamy drewniany 
kościół pw. św. Mikołaja  i za znakami zielonego 
szlaku pieszego odbijamy w prawo. Po czterech 
kilometrach docieramy do przysiółka Pogwizdów. 
Za wiatą skręcamy w prawo, po kilkuset metrach 
na skrzyżowaniu ze szlakiem żółtym, ponownie 
w prawo, a następnie w lewo wraz ze znakami 
czerwonej ścieżki dydaktycznej. Podążając nią, 
docieramy do parkingu przy schronie w Cieszynie.

35 4 
trasa średnio trudna

 Stępina  Chytrówka (2,2 km)  Cieszyna (4 km)  Wiśniowa (7 km)  
Wielopole Skrzyńskie (20,5 km)  Brzeziny (26 km)  Stępina (35 km)  

bez ruchu 
samochodowego

14%

Kościół w Wiśniowej

aTRaKCJE Na TRaSiE:                                 
 Naziemny schron kolejowy w Stępinie-Cieszy-
nie – jeden z obiektów kompleksu Anlage Süd – 
kwatery głównej Hitlera z okresu II wojny świato-
wej. Wybudowali go w latach 1940–1941 Niemcy, 
wykorzystując niewolniczą pracę więźniów. Schron 
ma długość prawie 400 m i ściany grubości około  
2 metrów. W pobliżu wzniesiono zabudowania po-
mocnicze i bunkry bojowe służące do ochrony tune-
lu. Obecnie kompleks pełni rolę atrakcji turystycznej 
i jest udostępniony do zwiedzania.

 pałac Mycielskich w wiśniowej – jego historia 
sięga XVIII w., kiedy właścicielami byli Jabłonow-
scy. Po pożarze w 1848 r. posiadłość przejęli My-
cielscy i przebudowali ją w stylu neoklasycystycz-
nym. Tutaj w kolejnych latach kwitło życie towa-
rzyskie i intelektualne. Gościło tu wielu artystów. 
Budynek otacza park, w którym znajdują się także 
oficyna, stajnie dworskie i kaplica grobowa. 

 Muzeum Tadeusza Kantora w wielopolu 
Skrzyńskim – mieści się w budynku starej ple-
bani, gdzie w 1915 r. urodził się Kantor – malarz, 
scenograf, jeden z największych twórców awan-
gardy XX w., założyciel Teatru Cricot 2 w Krako-
wie. Wystawa muzealna przedstawia historię 
rodziny artysty i jej związki z Wielopolem Skrzyń-
skim. Zobaczymy tu m.in. pamiątki z jego dzieciń-
stwa, korespondencję, rękopisy oraz rekwizyty 
z najbardziej znanych przedstawień artysty: Wie-
lopole, Wielopole oraz Umarła klasa.

 Kościół pw. św. Mikołaja w Brzezinach – 
przykład XV-wiecznego drewnianego zespołu 
kościelnego. Mimo upływu czasu i licznych rekon-
strukcji zachował swój gotycki charakter. Wnętrze 
pokrywa bogata dekoracja malarska z I połowy 
XVI w. Uwagę zwraca również późnobarokowy oł-
tarz główny z 1700 r. Obok świątyni stoi barokowa 
XVIII-wieczna dzwonnica w typie wieżowym.
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 TRASA 46 
skala 1: 55 000
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aTRaKCJE Na TRaSiE:                                 
 Kościół pw. św. Jana Chrzciciela 
w pilźnie – okazała bryła świątyni 
wyróżnia się w krajobrazie miasta. Jej 
powstanie datowane jest na XIV w. 
Mimo licznych zniszczeń i rekonstruk-
cji zachowała po części swój gotycki 
charakter. We wnętrzu, obok neogo-
tyckiego wyposażenia, zobaczymy se-
cesyjne polichromie z XX w., baroko-
we ołtarze boczne oraz późnogotycką 
rzeźbę Matki Boskiej z Dzieciątkiem.

 Kościół pw. Narodzenia NMp 
w dobrkowie – murowano-drew-
niana świątynia o bogatej historii, 
efektem czego były liczne prze-
kształcenia w architekturze obiek-
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tu. W XVI w. pierwotny drewniany kościół zamie-
niono na murowany zbór braci polskich. Fundato-
rem był Jan Koniecpolski. Po jego śmierci obiekt 
ponownie przekształcono na kościół rzymskoka-
tolicki. Do murowanego prezbiterium dostawio-
no drewniane nawę i zakrystię, a w późniejszym 
czasie wieżę i boczne kaplice. W XVIII-wiecznym 
ołtarzu głównym mieści się obraz Wniebowzięcia 
Najświętszej Maryi Panny autorstwa Walerego 
Eljasza-Radzikowskiego.

 góra Świętego grzegorza – na widokowym 
wzniesieniu ulokowany jest drewniany kościół pw. 
św. Grzegorza. Posiada on murowane prezbiterium 
będące pozostałością dawnej kaplicy z 1749 r. Po-
wstała ona prawdopodobnie w miejscu, w którym 
zamordowano mnicha podążającego z Siedlisk  
do Pilzna. Drewniany korpus dobudowano w 1936 r.  

Barokowe wnętrze świątyni skrywa XVII-wieczny, malo-
wany na desce, obraz św. Grzegorza. Na górze znajduje 
się również cmentarz z I wojny światowej, na którym 
pochowano 99 Austriaków oraz 106 Rosjan.  

 TRASA 47 
skala 1: 50 000 TRASA 47

Po Pogórzu Strzyżowskim

opiS TECHNiCZNy:                                       
Trasa o średniej trudności, z dwoma wymagającymi 
podjazdami. Właściwie całą drogę jedziemy wyzna-
kowanym w terenie czarnym szlakiem rowerowym. 
Samochód możemy zostawić w centrum Pilzna. 
Nad rynkiem góruje gotycki kościół z XIV w.,  
który warto odwiedzić. Jedziemy ulicą Lwowską 
na wschód. Rzekę Wisłokę przekraczamy chod-
nikiem prowadzącym wzdłuż drogi krajowej 
nr 73. Za mostem skręcamy w prawo, w kie-
runku miejscowości Mokrzec, by po dwóch 
kilometrach odbić w kierunku Dobrkowa. 
Tam napotkamy zabytkowy drewniany kościół  
pw. Narodzenia NMP z 1596 r.  300 m za świą-
tynią skręcamy w prawo, w wąską asfaltową drogę 
i zaczynamy stromy podjazd, który wynagrodzą 
nam widoki na szczycie. Jedziemy grzbietem, 
po czym zjeżdżamy wraz z czarnym szlakiem rowe-
rowym i Drogą św. Jakuba. W Gołęczynie skręcamy 
w lewo i jedziemy do przysiółka Południk. Tu czeka 
nas kolejny podjazd. W Południku skręcamy w pra-

wo, do Gębiczyny i jedziemy dalej w kierunku Góry 
Świętego Grzegorza . Ten fragment jest bardzo 
widokowy. Przed kościołem odbijamy w prawo 
i zachowując ostrożność, zjeżdżamy w dolinę 
Wisłoki zniszczoną drogą asfaltową przerywaną 
fragmentami płyt betonowych. Skręcamy na pół-
noc i przez Jaworze Górne i Dolne lokalną drogą 
asfaltową wracamy w kierunku Pilzna. Po drodze 
mijamy kilka ciekawych kapliczek.

33,5 4 
trasa średnio trudna

 Pilzno  Dobrków (4,7 km)  Gołęczyna (10,8 km)  Połomia (13,5 km)  
Gębiczyna (18,7 km)  Góra Świętego Grzegorza (22,5 km)  Jaworze Górne (25 km)   
Jaworze Dolne (26,4 km)  Mokrzec (28,7 km)  Pilzno (33,5 km)  

bez ruchu 
samochodowego

5%

Zjazd z Góry Świętego Grzegorza do Jaworza Górnego 
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TRASA 48
Sędziszów Małopolski – Ropczyce

opiS TECHNiCZNy:                                       
Trasa z trzema niezbyt wymagającymi podjazda-
mi. Szlaki rowerowe są praktycznie niewidoczne 
i słabo wyznakowane, istotną pomocą nawiga-
cyjną jest bardzo dobrze oznaczona w terenie 
Droga św. Jakuba Via Regia. 
Samochód możemy zostawić na parkingu przy 
Urzędzie Miasta w Sędziszowie Małopolskim . 
Jedziemy ulicą Jana Pawła II w kierunku wschod-
nim. Mijamy późnobarokowy kościół z 1699 r. 
i po 200 m jesteśmy pod Klasztorem Zakonu Braci 
Mniejszych Kapucynów . Kontynuujemy wy-
cieczkę ulicami Piłsudskiego, Grunwaldzką i Wito-
sa. Przecinamy drogę krajową nr 94 i po 200 m skrę-
camy w lewo, w kierunku Olchowej. Jedziemy 
czerwonym szlakiem rowerowym, który jest prak-
tycznie niewidoczny w terenie. Za nowym muro-
wanym kościołem skręcamy w lewo i zmierzamy 
do miejscowości Sielec. Za ukrytym w parku ma-
lowniczym dworkiem skręcamy w lewo. Po 900 m  
udajemy się w prawo, w kierunku widocznych 
z daleka zabudowań zespołu dworsko-parkowe-
go w Iwierzycach. Towarzyszą nam znaki Drogi 

św. Jakuba Via Regia. Po kilkuset metrach kończy 
się asfalt i zaczyna podjazd na wzgórze z krzyżem 
milenijnym. Skręcamy na północ, a po ok. 1,2 km, 
wąskim asfaltem w lewo, stromo pod górę. Dojeż-
dżamy do wsi, skręcamy w prawo, do Góry Rop-
czyckiej, po drodze mijając pamiątkowy krzyż ra-
bacji chłopskiej z 1846 r. Odbijamy w lewo, w kie-
runku kościoła pw. św. Jakuba Starszego na szlaku 
Via Regia . Rozpoczynamy widokowy podjazd 
do Domaradza Dużego, a następnie zjazd do 
Gnojnicy Dolnej. Skręcamy w prawo, a następnie 
w lewo, po czym jedziemy dalej wraz ze Szlakiem 
św. Jakuba. Na rozstaju dróg, za kamiennym krzy-
żem w kępie drzew, skręcamy w lewo i polną drogą 
po bezleśnym grzbiecie jedziemy w kierunku Gra-
nicy Ropczyckiej. Mijamy kościół i zjeżdżamy do 
Ropczyc. Za Sanktuarium NMP Królowej Rodzin   
skręcamy lekko w prawo, w ulicę Wyszyńskiego. 
Jedziemy do Witkowic i Borku Wielkiego. Skręca-
my w prawo, mijamy pomnik grunwaldzki i wraca-
my do Sędziszowa ulicami Borkowską, Armii Kra-
jowej i Kolejową. Przy kościele odbijamy w prawo 
i zmierzamy do ratusza.

36,6 4 
trasa średnio trudna

 Sędziszów Małopolski  Olchowa (4 km)  Sielec (7,5 km)  Zagorzyce 
Dolne (12,9 km)  Góra Ropczycka (14,9 km)  Domaradz Duży (16,4 km)  
Gnojnica Dolna (18 km)  Granica Ropczycka (23,5 km)  Ropczyce (25,8 km)  
Borek Wielki (31,7 km)  Sędziszów Małopolski (36,6 km)  

bez ruchu 
samochodowego

13%

aTRaKCJE Na TRaSiE:                                                
 Rynek w Sędziszowie Małopolskim – 
zdobi dwukondygnacyjny, wzniesiony 
na planie prostokąta w XVII w. ratusz. Jego 
obecny neogotycki wygląd to efekt XIX-
-wiecznej przebudowy.
 Klasztor Zakonu Braci Mniejszych Ka-
pucynów w Sędziszowie Małopolskim –  
okazały zespół klasztorny jest jednym 
z ważniejszych zabytków miasta. Wybu-
dowano go z fundacji Michała Potockie-
go w połowie XVIII w. w stylu późnoba-
rokowym. W przyklasztornym kościele 
pw. św. Antoniego z Padwy mieszczą się 
łaskami słynące obrazy, m.in. św. Anto-
niego Padewskiego.
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 Kościół pw. św. Jakuba apostoła w gó-
rze Ropczyckiej – współczesna świątynia 
z elementami barokowymi wzniesiona 
w latach 1949–1951 w miejscu poprzed-
niej drewnianej z XVII w., która przetrwała  
aż do 1931 r. Wśród najcenniejszych ele-
mentów wyposażenia wnętrza jest chrzciel-
nica z herbem Potockich z XVII/XVIII w. 
Kościół znajduje się przy szlaku pielgrzym-
kowym Via Regia (Droga św. Jakuba).  
 Sanktuarium Najświętszej Maryi panny 
Królowej Rodzin w Ropczycach  – celem 
pielgrzymek jest łaskami słynąca figura 
Matki Bożej Królowej Rodzin pochodząca 
prawdopodobnie z I połowy XV w. Znajdu-
je się ona w późnobarokowym jednonawo-
wym kościele z lat 1721–1738.

 TRASA 48 
skala 1: 55 000
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aTRaKCJE Na TRaSiE:                                 
 park Historyczny w Bliźnie  – utworzono 
na terenie byłego poligonu. W jego cen-
trum znajduje się pawilon wystawowy, 
makieta rakiety V-2 w skali 1:1 oraz ma-
kieta wyrzutni bomb V-1. W czasie II woj-
ny światowej funkcjonował w Bliźnie tajny 
szkolno-doświadczalny poligon broni od-
wetowej, będący częścią Truppenübung-
splatz Heidelager w Pustkowie k. Dębicy. 
Na wysiedlonych wcześniej terenach, wy-
korzystywanych początkowo jako koszary 
ćwiczebne, celem zamaskowania ekspe-
rymentalnego poligonu, wybudowano 
atrapę wsi. Montowano i wystrzeliwano 
tu niemieckie latające pociski V-1 i rakiety 
V-2, tajną broń Hitlera.  

 Kaplica bł. ks. Romana Sitko w Kamionce –  
upamiętnia miejsce, w którym Błogosła-
wiony urodził się i wychował. Obok znaj-
dują się ławki, pomnik i krzyż. Ks. Roman 
Sitko przyszedł na świat 30 marca 1880 r., 
a zmarł śmiercią męczeńską w Oświęcimiu 
13 października 1942 r. Został beatyfikowa-
ny przez papieża Jana Pawła II jako jeden 
ze 108 polskich męczenników, którzy oddali 
życie za wiarę w obozach śmierci.

 TRASA 49 
skala 1: 50 000
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opiS TECHNiCZNy:                                       
Łatwa technicznie trasa poprowadzona wśród 
kompleksów leśnych pomiędzy Mielcem a Sę-
dziszowem Małopolskim. Przebiega w większo-
ści po utwardzonych drogach, wyznakowanych 
szlakach oraz lokalnych asfaltach o niewielkim 
natężeniu ruchu samochodowego. 
Samochód zostawiamy na parkingu przy Parku 
Historycznym w Bliźnie . Trasę można zacząć 
od zwiedzania muzeum. Park powstał dokład-
nie w miejscu lokalizacji niemieckiego poligonu 
broni rakietowej V-1 i V-2. Corocznie organizuje 
się tutaj Piknik Historyczno-Militarny. Przy mu-
zeum znajduje się pomnik oddający cześć boha-
terom z czasów II wojny światowej. Wyruszamy, 
kierując się asfaltową drogą na zachód, w stro-
nę Tuszymy. Po około 600 m skręcamy w pra-
wo, w leśną szutrową drogę. Jedziemy 3,5 km  
do skrzyżowania z drogą pożarową nr 12. Prze-
cinamy ją na wprost. Dalej kierujemy się drogą 
nr 10. Skręcamy wraz z nią w prawo i po chwili 
dojeżdżamy do miejsca odpoczynku usytuowa-
nego nad zbiornikiem przeciwpożarowym. Znaj-

TRASA 49 Wokół Blizny przez niemiecki 
poligon z czasów II wojny światowej

duje się tu wiata oraz ławki. Jedziemy dalej aż do  
skrzyżowania z drogą nr 24, prowadzącą z Ni-
wisk do Blizny. Na 8,9 km trasy skręcamy w lewo, 
w drogę przeciwpożarową nr 16. Jedziemy nią aż 
do miejscowości Kamionka. Tu skręcamy w pra-
wo, zgodnie z oznakowaniem, które doprowa-
dzi nas do miejsca urodzenia bł. ks. Romana  
Sitko . Fragment drogi opisany jest tablicz-
kami jako Aleja Błogosławionego ks. R. Sitki.  
Jedziemy dalej drogą leśną aż do rozstaju 
z krzyżem, gdzie skręcamy w lewo, w piaszczy-
stą leśną drogę. Po kilkuset metrach osiągamy 
lokalną drogę asfaltową i skręcamy w prawo, 
w kierunku Ocieki. Przed zabytkowym muro-
wanym budynkiem i schronem skręcamy w pra-
wo, jak pokazują znaki żółtego szlaku pieszego. 
Wraz nim jedziemy już do końca naszej trasy.  
Po drodze mijamy schrony obserwacyjne poligo-
nu Waffen SS „Heidelager” z II wojny światowej 
oraz atrakcyjne jeziorko polodowcowe w przy-
siółku Sadykierz. W samej Bliźnie znaki umiesz-
czone przy drodze informują o ciekawych miej-
scach związanych z poligonem V-1 i V-2.

30 4

 Blizna  Kamionka (14,8 km)  Ocieka (21,5 km)    
Sadykierz (25,4 km)  Blizna (30 km)  


trasa łatwa

bez ruchu 
samochodowego

78%

Droga pożarowa nr 10, Węgliska



ZACHODNIE PODKARPACKIE

102 ROWEROWE PODKARPACKIE

opiS TECHNiCZNy:                                       
Trasa wymagająca technicznie, przebiega przez 
lasy Nadleśnictwa Mielec. Samochód można 
zostawić na parkingu leśnym „Głęboki Ług”, 
przy drodze wojewódzkiej nr 875. Znajdują 
się tu stoły z ławami i tablice przedstawiające 
przebieg tras. My proponujemy pętlę w kolorze 
czerwonym. Biegnie ona przez dawny poligon 
wojskowy , gdzie napotkamy strome wydmy 
stanowiące ciekawe urozmaicenie terenu. Tra-
sa ma charakter MTB, stąd nie zabraknie tu 
podjazdów i zjazdów. Na trasie znajdują się 

liczne miejsca przystankowe z ławkami i ko-
szami na śmieci. Pojedziemy w całkowitym 
odseparowaniu od ruchu samochodowego. 
Atrakcjami na trasie są: zbiornik pożarowy Bie-
siadka, pomnik przyrody dąb „Kowal”, kopalnia 
piasku oraz sama lokalizacja przebiegu na tere-
nie byłego poligonu wojskowego. Ciekawostką 
jest zrealizowana w 2019 r., trudna technicznie 
ścieżka, typu single track – Biesiadka Trails 
o długości 3,5 km i sumie podjazdów 70 m. 
Start tej trasy znajduje się również na parkingu 
„Głęboki Ług”.

20,5 3 
trasa trudna

 Parking Głęboki Ług  Czerwone Wierchy (6 km)  Zbiornik Biesiadka 
(18,7 km)  Biesiadne Góry (19 km)  parking (20,5 km)  

TRASA 50
Biesiadczańskie Wydmy

bez ruchu 
samochodowego

100%

Droga pożarowa przez Suche Góry

aTRaKCJE Na TRaSiE:                                 
 dawny poligon wojskowy – rozle-
głe tereny leśne pomiędzy Mielcem 
a Nową Dębą. W czasie II wojny 
światowej zostały one zagospoda-
rowane przez Niemców. W tym celu 
wysiedlono wsie, wybudowano dro-
gi, bunkry, umocnienia i inne obiekty 
wojskowe. Działały tu także obozy 
pracy, w tym Lager Mielec. Po wojnie 
poligon był wykorzystywany przez 
Ludowe Wojsko Polskie, a w 1976 r. 
ostatecznie zlikwidowany. Obszary 
otwarte zostały zalesione. Do dziś 
w mieleckich lasach zachowały się 
pozostałości wojenne, w tym utwar-
dzone drogi, mogiły, cmentarz.   

 TRASA 50 
skala 1: 40 000
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Słupówka Kopalnia piasku, Biesiadne Góry Na szlaku w okolicach Szydłowca
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Legenda

gminne Centrum informacji  
Turystycznej w Baligrodzie
Plac Wolności 11, 
38-606 Baligród
tel. 13 468 40 04 
e-mail: turystyka@baligrod.pl 
www.baligrod.pl

Centrum informacji Turystycznej przy 
Muzeum Regionalnym w Brzozowie
Rynek 10, 36-200 Brzozów
tel. 13 43 418 56
e-mail: wiadbrzoz@pro.onet.pl
www.cit.muzeum.brzozow.pl

Transgraniczna informacja  
Turystyczna w dukli**
ul. Trakt Węgierski 26a, 
38-450 Dukla
tel. 13 433 56 16 
e-mail: tit@dukla.pl 
www.it.dukla.pl

Związek gmin Turystycznych pogórza 
dynowskiego – informacja Turystyczna 
w dynowie 
Rynek 2, 36-065 Dynów 
tel. 16 6521 990
zwiazek@pogorzedynowskie.pl 
www.pogorzedynowskie.pl

gminny ośrodek Kultury informacja 
Turystyczna w Horyńcu-Zdroju
ul. Jana III Sobieskiego 4, 
37-620 Horyniec-Zdrój
tel. 506 951 879
e-mail: turinfhoryniec@interia.pl
gokhoryniec@wp.pl
www.horyniec.naszgok.pl

Centrum promocji i informacji  
Turystycznej w Komańczy* 
Komańcza 166, 38-543 Komańcza 
tel. 13 467 70 76
e-mail: gokinf@komancza.pl 
www.komancza.pl

punkt informacji Kulturalno-Turystycznej 
Muzeum Rzemiosła w Krośnie ***
Rynek 5, 38-400 Krosno
tel. 13 43 277 07
e-mail: pikt@muzeumrzemiosla.pl
www.muzeumrzemiosla.pl

Centrum informacji Turystycznej  
i Kulturalnej w leżajsku**
Rynek 1, 37-300 Leżajsk
tel. 17 785 11 23 
e-mail: citik@kultura.lezajsk.pl 
www.citik.mcklezajsk.pl

informacja Turystyczna w Muzeum 
Ziemi leżajskiej w leżajsku*
ul. Adama Mickiewicza 20a, 
37-300 Leżajsk, tel. 17 240 22 35
e-mail: informacja@muzeum-lezajsk.pl
www.muzeum-lezajsk.pl

podkarpacka agencja Turystyczna  
w Łańcucie**
ul. 3 Maja 10, 37-100 Łańcut
tel. 17 225 48 50, 606 455 724
e-mail: pat@mdk-lancut.pl
www.mdk-lancut.pl

Centrum informacji Uzdrowiskowo  
Turystycznej w polańczyku*
ul. Zdrojowa (przy rondzie), 38-610 Polańczyk
tel. 13 469 24 95, 790 893 015 
e-mail: cit@solina.eu 
www.goksolina.pl

it

W parku zdrojowym w Horyńcu-Zdroju

https://www.baligrod.pl/
http://www.cit.muzeum.brzozow.pl/
http://www.it.dukla.pl/
http://www.horyniec.naszgok.pl/
https://www.komancza.pl/asp/pl_start.asp?typ=14&sub=90&menu=95&strona=1
mailto:pikt@muzeumrzemiosla.pl
http://www.muzeumrzemiosla.pl/index.php?page=7_6
https://citik.mcklezajsk.pl/
mailto:informacja@muzeum-lezajsk.pl
http://muzeum-lezajsk.pl/informacja-turystyczna-powiatu-lezajskiego/
mailto:pat@mdk-lancut.pl
http://www.mdk-lancut.pl/asp/pl_start.asp?typ=14&menu=38&strona=1
http://esolina.pl/turystyka/cit/centrum-informacji-turystycznej-w-solinie/
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Centrum informacji Turystycznej  
w przemyślu***
ul. Grodzka 1, 37-700 Przemyśl
tel. 16 675 21 63 
e-mail: cit@um.przemysl.pl 
www.visit.przemysl.pl

punkt informacji Turystycznej przy 
Schronisku Młodzieżowym pTSM  
Matecznik w przemyślu
ul. Joachima Lelewela 6, 
37-700 Przemyśl
tel. 16 670 61 45 
e-mail: recepcja@ptsm-matecznik.pl  
www.ptsm-matecznik.pl

informacja Turystyczna Centrum  
wikliniarstwa w Rudniku nad Sanem*
ul. Adama Mickiewicza 41,  
37-420 Rudnik nad Sanem
tel. 15 649 26 13 
e-mail: mokrudnik@interia.pl 
www.mokrudnik.pl

gminny ośrodek Kultury 
Biuro informacji Turystycznej 
w Rymanowie-Zdroju**
ul. Zdrojowa 40, 
38-481 Rymanów-Zdrój
tel. 13 435 71 90 
e-mail: biuro_it@poczta.onet.pl 
www.info.rymanow.pl

Centrum informacji Turystycznej  
w rzeszowie
ul. Grunwaldzka 2 (wejście od ul. Matejki) 
35-068 Rzeszów
tel. 791 944 045 
e-mail: cit@prot.rzeszow.pl 
www.podkarpackie.travel

podkarpacka Regionalna organizacja 
Turystyczna w Rzeszowie
ul. Grunwaldzka 2, 35-068 Rzeszów
tel. 17 852 00 09 
e-mail: prot@prot.rzeszow.pl 
www.podkarpackie.travel

Schronisko Młodzieżowe pTSM 
„alko” w Rzeszowie
Rynek 25, 35-064 Rzeszów
tel. 17 853 44 30 
e-mail: schronisko@ptsm-alko.pl 
www.ptsm-alko.pl

punkt informacji Turystycznej  
Muzeum Regionalne w Stalowej woli**
ul. Sandomierska 1, 37-450 Stalowa Wola
tel. 15 844 85 56
e-mail: it@muzeum.stalowawola.pl
www.muzeum.stalowawola.pl

Bieszczadzkie Centrum Turystyki  
i promocji w Ustrzykach dolnych****
Rynek 16, 38-700 Ustrzyki Dolne
tel. 13 471 11 30, 662 126 104 
e-mail: cit@ustrzyki-dolne.pl 
www.bctip.ustrzyki-dolne.pl 
www.visitustrzyki.pl

Centrum informacji Turystycznej  
w Cisnej***
Cisna 23, 38-607 Cisna
tel. +48 13 468 64 65, 502 053 963
e-mail: informacja@cisna.pl
www.cisna.pl

Centrum informacji Turystycznej  
w iwoniczu-Zdroju
Pl. Dietla 2, 38-440 Iwonicz-Zdrój
tel. 13 43 116 45, 693 332 243
email:cit@iwonicz-zdroj.info
www.inwonicz-zdroj.info

it

Na rynku w Przemyślu

Centrum Kultury i promocji  
w Jarosławiu ****
Rynek 5, 37-500 Jarosław
tel. 16 624 89 89
e-mail: kontakt@ckip.jaroslaw.pl
www.ckip.jaroslaw.pl

punkt informacji Turystycznej  
pTTK w Jaśle
Floriańska 15, 38-200 Jasło
tel. +48 13 446 33 40
e-mail: pttkjaslo@wp.pl
www.jaslo.pttk.pl

Centrum informacji Turystycznej  
i Kulturalnej w Jaśle**
Sokoła 8, 38-200 Jasło
tel. +48 518 825 699
e-mail:info@citik.jaslo.pl
www.citik.jaslo.pl

Bieszczadzkie Centrum informacji  
Turystycznej w lesku **
Rynek, 38-600 Lesko
tel. +48 13 469 66 95
e-mail: bcit@lesko.pl
www.lesko.pl

gminne Centrum informacji  
Turystycznej w lutowiskach ***
Lutowiska 14, 38-713 Lutowiska
tel. 13 461 03 13,
e-mail: gci@lutowiska.pl, 
jakub@lutowiska.pl 
www.lutowiska.pl

ośrodek informacji i Edukacji  
Turystycznej BdpN w lutowiskach
Lutowiska 2, 38-713 Lutowiska
tel. +48 13 461 03 50
e-mail: oie@bdpn.pl
www.lutowiska.pl

Narolskie Centrum informacji  
Turystycznej
ul. Józefowska 1, 37-610 Narol
tel. 532 011 622
e-mail: ncit@narol.pl
www.narol.pl

informacja Turystyczna  
powiatu Niżańskiego
ul. 3 Maja 32c, 37-400 Nisko
tel. +48 15 841 54 08 wew. 220
e-mail: esp@powiat-nisko.pl
www.turystyka-nizanski.pl

Euroregionalne Centrum informacji  
Turystycznej w przeworsku
Rynek 1, 37-200 Przeworsk
tel. +48 16 648 78 44 w. 120
e-mail:ecit@przeworsk.um.goc.pl
www.ecit.przeworsk.um.gov.pl

Centrum informacji Turystycznej  
w Sanoku ****
Rynek 14, 38-500 Sanok
tel.13 463 60 60
e-mail: citsanok@um.sanok.pl
www.sanok.pl

punkt informacji Turystycznej  
w Tarnobrzegu*
ul. Adama Mickiewicza 11a,  
39-400 Tarnobrzeg
tel. +48 15 822 34 79
e-mail: pit@tarnobrzeg.org
www.tarnobrzeg.pttk.pl

przedbieszczady w dolinie wisłoka
gospodarstwo Ekoagroturystyczne  
w wisłoku wielkim*
Wisłok Wielki 40, 38-543 Komańcza
tel. 13 431 88 38, 507 570 208, 508 776 193
e-mail: winiwant@interia.pl
www.przedbieszczady.pl

Na trasie w Wiśniowej

it

http://www.visit.przemysl.pl/
http://www.ptsm-matecznik.pl/
http://www.mokrudnik.pl/
http://www.info.rymanow.pl/
https://www.podkarpackie.travel/pl
https://www.podkarpackie.travel/pl
http://ptsm-alko.pl/
mailto:it@muzeum.stalowawola.pl
http://www.muzeum.stalowawola.pl/
http://www.bctip.ustrzyki-dolne.pl/
http://www.visitustrzyki.pl/
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Na Przełęczy nad Osławicą (trasa 6)



Symbole parametrów tras

33,4 4,5


trasa średnio trudna

bez ruchu 
samochodowego

95%

% odseparowania od ruchu 
samochodowego

czas przejazdu
(bez zwiedzania)

długość trasy


trasa łatwa


trasa trudna



Egzemplarz bezpłatny
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