
NA ROWERY



MAŁOPOLSKA
Stolica regionu: Kraków
Większe miasta: Tarnów, Nowy Sącz, Oświęcim
Powierzchnia: 15 190 km2 (ok. 5% powierzchni Polski)
Liczba mieszkańców: 3,4 mln osób (ok. 8% ludności Polski)
Krajobraz: 
 najwyższy szczyt – Rysy: 2499 m n.p.m.  góry – Tatry, Beskidy, Pieniny 
 pogórza – Pogórze Karpackie  wyżyny – Wyżyna Krakowsko-Częstochowska 
 niziny – dolina Wisły  główne rzeki – Wisła, Dunajec, Poprad, Raba, Skawa, 
Biała  zbiorniki wodne – Czorsztyński, Rożnowski, Czchowski, Dobczycki, 
Klimkówka, Świnna Poręba – Jezioro Mucharskie  najwyżej położone, 
najczystsze jeziora – Morskie Oko, Czarny Staw, jeziora Doliny Pięciu Stawów 
Polskich   największa i najgłębsza jaskinia – Jaskinia Wielka Śnieżna:  
ponad 22 km korytarzy, 824 m głębokości

Więcej na: www.visitmalopolska.pl, 
www.malopolska.pl

Wydanie III, 2017 
Departament Turystyki i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, 
Zespół ds. Rozwoju Potencjału Turystycznego Regionu, 
31-156 Kraków, ul. Basztowa 22, adres do korespondencji: 30-017 Kraków, 
ul. Racławicka 56, e-mail: turystyka@malopolska.mw.gov.pl

Koncepcja wydawnicza: Anna Niedźwieńska

Koordynacja projektu: Dorota Skotnicka

Redakcja: Roman Trzmielewski

Tekst, opracowanie map: zespół Wydawnictwa COMPASS

Propozycja tras: Roman Trzmielewski

Wydanie IV, 2018 wznowione
Małopolska Organizacja Turystyczna
Rynek Kleparski 4/13, 31-150 Kraków
biuro@mot.krakow.pl
www.mot.krakow.pl

Koordynacja projektu: Agnieszka Bratek

Realizacja wydawnicza wznowienia: Euro Pilot Sp. z o.o.

Zdjęcia: 
Archiwum Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, Archiwum MOT,  
Archiwum Urzędu Miejskiego w Krynicy-Zdroju, Archiwum Kopalni Soli w Wieliczce,  
P. Barszczowski, B. Czerwiński, P. Dębski, M. Dymek, S. Gacek, T. Gębuś, J. Gorlach,  
M. Grychowski, K. Gzyl, P. Kisielewski, M. Klag, P. Klimek, J. Kubiena, D. Leśniak, J. Leśniak,  
P. Marekwica, S. Markowski, P. Mierniczak, J. Podlecki, M. Pysz, P. Rymarowicz, P. Topolski,  
R. Trzmielewski, G. Wamberski, T. Warczak, P. Witosławski, M. Załuski, M. Sośnicki, K.Bańkowski

Wykonawca: 
Wydawnictwo Kartograficzne COMPASS, 
30-084 Kraków, ul. Podchorążych 3, 
www.compass.krakow.pl

Kraków 2018, ISBN 978-83-66029-57-6
Autorzy i wydawcy publikacji starali się, aby jej tekst był rzetelny, nie mogą jednak wziąć 
odpowiedzialności za ewentualne zmiany, zaistniałe po terminie opracowywania materiałów.   
Materiały przygotowane na dzień 28 lutego 2018 r.



WYKAZ TRAS ................................................................................................................ 2

MAPA POGLĄDOWA TRAS ....................................................................................... 3

OPISY TRAS I SZLAKÓW ............................................................................................. 4

SPIS TREŚCI

JURA I WYŻYNA MIECHOWSKA ............................. 4

ZACHODNIA MAŁOPOLSKA ................................... 20

NA POŁUDNIE OD KRAKOWA ............................... 34

WOKÓŁ TARNOWA ...................................................... 54

PODHALE, ORAWA, SPISZ ......................................... 72

BESKID SĄDECKI I NISKI .......................................... 86

TRASY ROWEROWE VELOMAŁOPOLSKA ....... 104

WIŚLANA TRASA ROWEROWA  ............................. 106

VELODUNAJEC .............................................................. 108 



JURA I WYŻYNA MIECHOWSKA
Trasa 1:  Przez piaski pustyni ……............................................................…… 4
Trasa 2:  Skała, skałki i dwory …............................................................……… 6
Trasa 3:  Przez pola, łąki i leśny rezerwat ...........................................………… 8
Trasa 4:  Szlakiem Kościuszki ……...........................................................…… 10
Trasa 5:  Przez lasy i puszczańskie ostępy ….......................................……… 12
Trasa 6:  Wśród kamieniołomów i kopalń …....................................……… 14
Trasa 7:  Skarby Jury Krakowsko-Częstochowskiej …..........................…… 16
Trasa 8:  Doliną Dłubni ……....................................................................…… 18

ZACHODNIA MAŁOPOLSKA
Trasa 9:  Ku Dolinie Wisły …....................................................................…… 20
Trasa 10:  Wyprawa do „orlego gniazda” …….........................................…… 22
Trasa 11:  W Dolinie Soły ……..................................................................…… 24
Trasa 12:  Kalwaryjskimi Dróżkami ……...................................................…… 26
Trasa 13:  Papieskimi drogami do Doliny Karpia……...........................…… 28
Trasa 14:  Wokół „Małego Wawelu” ............................................................….. 30
Trasa 15:  Eksplorując Zawoję ...................................................................….. 32

NA POŁUDNIE OD KRAKOWA
Trasa 16:  Do Lasu Bronaczowa …….........................................................…. 34
Trasa 17:  Wokół „strefy czasu wolnego” ...................................................…. 36
Trasa 18:  W cieniu Niepołomickiej Puszczy …................................................ 38
Trasa 19:  Z pokładami soli pod kołami …...................................................... 40
Trasa 20:  W dolinie Raby ….............................................................................. 42
Trasa 21:  Małopolskie jabłka i ... grzybobranie ..........................................….. 44
Trasa 22:  Śladami bitew I wojny światowej …..........................................… 46
Trasa 23:  W cieniu lipnickich palm ............................................................…. 48
Trasa 24:  Przez Beskid Wyspowy ...............................................................….. 50
Trasa 25:  Limanowskie klimaty ..................................................................…. 52

WOKÓŁ TARNOWA
Trasa 26:  W poszukiwaniu przydrożnych kapliczek ................................... 54
Trasa 27:  Od źrodła św. Stanisława do groty z Lourdes ….....................… 56
Trasa 28:  W krainie wielu kultur ..............................................................….. 58
Trasa 29:  Przez Dunajec rowerem i... promem ..........................................….. 60
Trasa 30:  Przez Pasmo Brzanki ….............................................................…… 62
Trasa 31:  Z muzyką w tle ..........................................................................….. 64
Trasa 32:  W Ciężkowicach ciężko nie będzie …..........................................…. 66
Trasa 33:  Nad Jeziorem Rożnowskim …...................................................…. 68
Trasa 34:  Z „Małego Krakowa” do Binarowej ….......................................….. 70

PODHALE, ORAWA, SPISZ
Trasa 35:  Z parą w tle .................................................................................….. 72
Trasa 36:  Z Babią Górą nad głową .............................................................… 74
Trasa 37:  Przez gorczańskie hale …….....................................................……. 76
Trasa 38:  Wokół Jeziora Czorsztyńskiego …...............................................….. 78
Trasa 39:  Przełomem Dunajca na rowerze ….............................................…. 80
Trasa 40:  Z widokiem na Tatry …...............................................................….. 82
Trasa 41:  Spiskie impresje ….....................................................................….. 84

BESKID SĄDECKI I NISKI
Trasa 42:  Historia w drewnie zaklęta …....................................................… 86
Trasa 43:  Przez Dolinę Białej ....................................................................…… 88
Trasa 44:  Śladami łemkowskich zabytków ...............................................….. 90
Trasa 45:  Wzdłuż doliny Popradu .................................................................... 92
Trasa 46:  Z małego uzdrowiska do wielkiej Wierchomli ….......................... 94
Trasa 47:  Wokół Krynicy Zdroju – perły polskich uzdrowisk …................…. 96
Trasa 48:  Szlakiem łemkowskich cerkwi do uzdrowiska …......................…. 98
Trasa 49:  Z Muszyny po beskidzkim pograniczu …...................................… 100
Trasa 50:  Przez najpiękniejsze okolice Pasma Radziejowej …...............….. 102

WYKAZ TRAS

2



MAPA POGLĄDOWA TRAS

skala 1: 820 000



ATRAKCJE NA TRASIE:                                 
 Ruiny zamku Rabsztyn – usytuowany na wy-
niosłym wzgórzu zamek powstał z inicjatywy 
Kazimierza Wielkiego dla ochrony ważnego 
gospodarczo ośrodka górniczego w Olkuszu. 
W 1 poł. XVII w. u stóp pierwotnego zamku gór-
nego wzniesiono zamek dolny, nadając mu cha-
rakter renesansowej rezydencji. Podczas „poto-
pu” w 1657 r. całość założenia spalili Szwedzi. 
Od tego czasu Rabsztyn zaczął popadać w ruinę. 
Obecnie zachowały się mury magistralne zamku 
dolnego oraz resztki murów zamku górnego.

 Sanktuarium w Jaroszowcu – związane z kul-
tem obrazu Matki Bożej Wspomożenia Wiernych 
pędzla Jana Szczęsnego-Stankiewicza, ucznia Jana 
Matejki. Główne uroczystości: 24 maja.

 Kościół drewniany w Rodakach – jednona-
wowy, częściowo z podcieniami, z zakrystią od 
północy, został wzniesiony przed rokiem 1601. 
W ołtarzu głównym w stylu późnobarokowym 
umieszczono obraz św. Marka – patrona kościo-
ła. W bocznym ołtarzu znajdował się posąg św. 
Mikołaja z początku XV wieku, który przeniesio-
no do nowego kościoła w Rodakach.

 Kościół i cmentarz w Chechle – kościół  
z 1807 r. pw. NMP wyglądem nawiązuje do 
baroku. Obok świątyni znajduje się dzwonnica  
z 1830 r. oraz cmentarz z kamiennym obeli-
skiem Kmitów z 1789 r. i grób partyzantów.

 Pustynia Błędowska – największy w Europie 
Środkowej obszar lotnych piasków (pow. 20 km2).  
Do ok. XII-XIII w. obszar ten był porośnięty bo-
rami sosnowymi. Ich wytrzebienie, przeważ-
nie na potrzeby olkuskiego górnictwa, dopro-
wadziło do  powstania pustynnego krajobra-
zu, który ulega obecnie degradacji, głównie 
na skutek sukcesji roślinności. Część północna 
pustyni jest zamknięta i służy za poligon woj-
skowy. Część południowa to atrakcyjny teren 
wędrówek pieszych i konnych. Zachowały się 
dwa punkty obserwacyjne z okresu II wojny 
światowej: niemiecki od strony Chechła i pol-
ski od Kluczy.

 TRASA 1 

skala 1: 60 000 4



JURA I WYŻYNA MIECHOWSKA

5

OPIS TECHNICZNY:                                       
W trakcie tej wycieczki odwiedzimy jedną z więk-
szych przyrodniczych ciekawostek w Polsce – Pusty-
nię Błędowską. Będziemy podziwiać piękne panora-
my zarówno południowej jak i północnej jej części  
z punktów widokowych w Kluczach i Chechle. Z ron-
da w centrum Kluczy kierujemy się na zachód w ul. 
Rudnicką, następnie mijamy Staw Czerwony i Staw 
Zielony i skrajem pustyni okrążamy Czubatkę pół-
nocną a następnie zachodnią stroną. Opuszczamy 
szlak i na drugiej „asfaltówce” skręcamy w lewo. Da-
lej drogą 791  kierujemy się na południe, by po 1 km,  
na wysokości linii energetycznej zjechać w boczną 
drogę w lewo.  W Bogucinie skręcamy w prawo,  
a następnie przed podjazdem w lewo, w drogę polną. 
Po dojechaniu do drogi głównej skręcamy w lewo  
i zaraz potem ponownie w lewo, w drogę bocz-
ną prowadzącą do zamku Rabsztyn , którego 
malownicze ruiny warto zwiedzić. Dalsza droga 
prowadzi wzdłuż Jurajskiego Szlaku Rowerowego 
(czerwony). Przejeżdżamy przez przysiółek Czarny 

 TRASA 1: 
Przez piaski pustyni

Las, a następnie Jaroszowiec. Skręcamy w lewo  
i zaraz ponownie w lewo. W Jaroszowcu za sank-
tuarium  jedziemy w prawo i przez Golczowice 
docieramy do Cieślina. W Golczowicach może-
my skrócić sobie trasę wybierając drogę w lewo 
na Klucze. W Cieślinie skręcamy w lewo, nieco 
dalej na rozwidleniu wybieramy prawą odnogę.  
W Rodakach za łukiem drogi po prawej stronie 
stoi drewniany kościółek, przy którym warto się 
zatrzymać . Zawracamy do czarnego szlaku od-
chodzącego na łuku w prawo i jedziemy do miej-
scowości Chechło. Aby zobaczyć zabytkowy kościół 
i cmentarz  należy w centrum skręcić w prawo. 
Wracamy na skrzyżowanie i kierujemy się lekko  
w prawo na niebieski szlak rowerowy, który będzie 
nam towarzyszył już do końca wycieczki. Po drodze, na 
wzgórzu Dąbrówka, trafiamy na ruiny bunkra obser-
wacyjnego z czasów II wojny światowej. Tu również 
ujrzymy piękną panoramę Pustyni Błędowskiej ,  
a dalsza trasa prowadzi, miejscami piaszczystą dro-
gą, do granic Kluczy.

36 4 
trudność średnia

 Klucze  Rabsztyn (11 km)  Jaroszowiec (17 km)  Golczowice (20 km)  
 Kwaśniów (23 km)  Ryczówek (25 km)  Rodaki (27 km)  Klucze (36 km)  
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OPIS TECHNICZNY:                                       
Trasa tej wycieczki obfituje w zabytkowe obiek-
ty sakralne i pałacowo-dworskie. Malownicza 
dolina Dłubni i cienisty Wąwóz Ostryszni dadzą 
chwilę odpoczynku od cywilizacji. Liczne skały 
po drodze nie pozwolą zapomnieć, że poruszamy 
się po Jurze Krakowsko-Częstochowskiej. Z rynku  
w Skale wyjeżdżamy ul. Słomnicką do Nowej 
Wsi. Przy drogowskazie do Minogi skręcamy w 
lewo.  Zjeżdżamy koło kościoła  do centrum 
wsi i kierujemy się w lewo pod pałac Wężyków 

. Z Minogi jedziemy główną drogą w prawo 
pod górę. Dalej wierzchowiną przez Barbarkę, by 
leśną szutrówką opaść do Gołszyna. Nie zjeżdża-
my jednak do centrum wsi, lecz bocznym asfal-
tem kierujemy sie do Wysocic. Poniżej kościoła 
w Wysocicach  jedziemy w lewo za niebieskim 
szlakiem rowerowym. W centrum Ściborzyc 
można zwiedzić pałac Popielów , a nieco da-
lej – klasztor w Imbramowicach . Do Glanowa 
mamy do wyboru dwa warianty: pierwszy, ła-

 TRASA 2: 
Skała, skałki i dwory

twiejszy, szosą, lub drugi, dużo trudniejszy, Wą-
wozem Ostryszni  za czarnym szlakiem. Może-
my też skrócić sobie trasę skręcając w lewo. Koło 
zespołu dworskiego w Glanowie  dochodzi do 
drogi niebieski szlak pieszy, którym będziemy je-
chać przez malowniczą Dolinę Dłubni . Poko-
nujemy potok, dojeżdżamy do drogi asfaltowej  
i kierujemy się w prawo (z lewej strony widocz-
ny kościół). Przejeżdżamy przez mostek, skrzy-
żowanie i jedziemy pod górę na południe. Koło 
leśniczówki ponownie spotkamy niebieski szlak.  
W Tarnawie przejeżdżamy obok kościoła oraz 
XVIII-wiecznego dworu i po ok. 1200 m wjeżdża-
my do Lasu Dębowiec. Trzymając się niebieskie-
go szlaku zjeżdżamy z szosy w prawo utwardzoną 
drogą. Na skraju lasu zawijamy w lewo i ścieżką 
gruntową docieramy do drogi wojewódzkiej, 
którą wracamy do Skały. Wycieczkę kończymy na 
rynku. Możemy jeszcze zwiedzić kościół i zabyt-
kową drewnianą dzwonnicę , znajdujące się 
obok rynku (nieco na zachód).

36,7 4,5 
trudność  średnia

 Skała  Nowa Wieś (2 km)  Minoga (3,5 km)  Wysocice (11,5 km)  
 Ściborzyce (13,5 km)  Imbramowice (16 km)  Glanów (20 km)  

Imbramowice (27 km)  Tarnawa (30 km)  Skała (36,7 km)  



ATRAKCJE NA TRASIE:                                 
 Kościół w Minodze – zbudowany w 1736 r. 
w stylu barokowym. Wyróżnia się oryginalną 
wklęsłą fasadą, poszerzoną o dwie wieże.

 Pałac Wężyków w Minodze – wybudowany  
w 1859 r. w stylu neorenesansowym przez Teo-
fila, syna Franciszka Wężyka – znanego pisarza  
i działacza politycznego.

 Kościół i sanktuarium Matki Bożej Wysocickiej  
– cenny zabytek romańskiej architektury. 
Wzniesiony na przełomie XII i XIII w. przetrwał 
praktycznie bez większych zmian do czasów 
współczesnych. Godna uwagi jest rzeźba Tro-
nującej Madonny z Dzieciątkiem w szczycie 
prezbiterium, arkadowe otwory okienne wieży, 
a także portal z tympanonem zdobiący wejście 
z kruchty do kościoła. W ołtarzu głównym obraz 
Matki Bożej z poł. XVII w. będący repliką obrazu 
Jasnogórskiej Madonny.

 Pałac w Ściborzycach – dawny pałac Popielów 
z końca XIX w. Poniżej, nad Dłubnią, źródło „Jor-
dan” (pomnik przyrody), tworzące mały stawek 
wypełniony zielonkawą, bulgoczącą wodą.

 Klasztor Norbertanek w Imbramowicach 
– obecny barokowy zespół klasztoru i kościoła 
norbertanek wzniesiono w latach 1711-21. We-
wnątrz uwagę zwraca ciekawe iluzjonistyczne 
malarstwo barokowe na ścianach nawy.

 Wąwóz Ostryszni – niezwykle malowniczy  
z licznymi formami skałkowymi, roślinnością 
kserotermiczną i łęgową.

 Dwór w Glanowie – zespół dworski, w skład 
którego wchodzą: klasycystyczny dwór z 1786 r.,  
zabudowania folwarczne z XIX w., wozownia, 
dwie stodoły, spichlerz oraz budynek mieszkal-
no-gospodarczy. Obiekt nie jest udostępniony 
dla turystów.

 Dolina Dłubni – grupa okazałych skał położo-
nych na lewym brzegu Dłubni między Glano-
wem i Imbramowicami. 

 Drewniana dzwonnica w Skale – znajdująca 
się na Szlaku Architektury Drewnianej budowla, 
o konstrukcji słupowej, została wzniesiona przy 
kościele pw. św. Mikołaja w 1765 r.

 TRASA 2 

skala 1: 60 0007



ATRAKCJE NA TRASIE:                                 
 Bazylika w Miechowie – bogata historia mia-
sta – sięgająca XII wieku – jest silnie związana  
z zakonem bożogrobowców, dla których Mie-
chów stanowił siedzibę przez niemal siedem 
wieków. Sprowadzeni do Polski w 1163 r. wy-
budowali i poświęcili w 1170 r. kościół i zabu-
dowania klasztorne. Znaczącą rolę odegrała re-
plika świętego Grobu Jerozolimskiego, stając się 
miejscem kultu licznych pielgrzymów. Unikalny 
obiekt sakralny z zachowanymi romańskimi frag-
mentami, przebudowany po pożarach w XVIII w., 
z bogatym rokokowym wnętrzem i późnobaro-
kową plebanią, stanowi do dziś chlubę miasta.

 Dworek „Zacisze” w Miechowie – jest klasycz-
nym przykładem budownictwa II poł. XVIII w. 
Ściany mają konstrukcję zrębową, a parterowy bu-

dynek kryje polski łamany dach z gontów. W sieni na 
belce wyryta jest data: 1784. Cała konstrukcja dworku 
wykonana została z drewna modrzewiowego.

 Kościół w Kalinie Wielkiej – wybudowany  
w stylu pseudogotyckim w latach 1903-1908.  
W ołtarzu głównym znajduje się słynący łaska-
mi obraz Matki Bożej Kalińskiej.

 „Zamek na Mirowie” w Książu Wielkim – póź-
norenesansowy zamek wzniesiono w latach 1585-99 
jako rezydencję Piotra Myszkowskiego, biskupa kra-
kowskiego. Przebudowany w stylu późnobarokowym i 
neogotyckim, wznosi się wśród pięknego parku założo-
nego pod koniec XVI w. Po obu stronach pałacu wznie-
siono, dwa równe mu wiekiem, pawilony z frontowy-
mi, szerokimi portykami, mieszczące pierwotnie kaplicę 
i bibliotekę. U stóp wzgórza zamkowego rozciągają się 
stawy rybne o powierzchni ok. 80 ha.

 Kościół św. Wojciecha w Książu Wielkim –
wzniesiony w stylu gotyckim w 1325 r. Przebu-
dowany w XVII i XVIII w. posiada wyposażenie 
renesansowe i barokowe. W ołtarzu głównym  
z 1682 r. znajduje się słynący cudami obraz 
Matki Bożej Pocieszenia z XVI w.

 Pałac Hallerów w Mianocicach – pochodzi 
z XVIII w., w kolejnym stuleciu został rozbu-
dowany. Obecnie mieści się tu Dom Pomocy 
Społecznej. W otoczeniu zabytkowy park. 

 Stacja kolejowa Tunel – pod wzniesieniem „Biała 
Góra” w latach 1882-85 przekopano dwuwyloto-
wy, najdłuższy w Polsce tunel kolejowy o dł. 810 m.

 Kościół w Siedliskach – wzniesiony przez 
bożogrobowców na przeł. XV i XVI w. jako cel 
wielkopiątkowych procesji.

 TRASA 3

skala 1: 100 000

8



JURA I WYŻYNA MIECHOWSKA

9

OPIS TECHNICZNY:                                       
To w miarę łatwa trasa, bez wymagających podjaz-
dów, a jedyną trudnością jest jej długość. Rozpoczy-
namy na rynku w Miechowie, w którym warto obej-
rzeć bazylikę Grobu Bożego  i drewniany dworek 
„Zacisze” . Jedziemy drogą 783 w kierunku Racła-
wic i po ok. 5 km skręcamy w lewo na Kalinę Wielką.  
W Kalinie Wielkiej znajdują się dwór oraz nieco dalej 
z prawej zabytkowy kościół . Główną drogą obok 
remizy jedziemy w stronę Giebułtowa. Skręcamy 
w lewo i po 2 km zjeżdżamy z asfaltu w prawo obok 
przydrożnego krzyża w szutrową drogę i jedziemy 
przez łąki do Częstoszowic. Przejeżdżamy obok ma-
lowniczych stawów i skręcamy w lewo do Książa 
Wielkiego. Tutaj warto zobaczyć okazały „Zamek na 
Mirowie”  (kierują do niego drogowskazy) oraz 
stojący w centrum kościół z drewnianą dzwonnicą 

. Ostrożnie przejeżdżamy drogę krajową nr 7 
i nieco dalej bocznymi uliczkami jedziemy w lewo do 
drogi w kierunku na Mianocice, gdzie możemy obej-
rzeć pałac Hallerów . Śledząc mapę przejeżdżamy 

 TRASA 3: 
Przez pola, łąki i leśny rezerwat

przez Rzędowice a następnie Przybysławice mijając 
liczne skrzyżowania. Na końcu wsi, tuż przed ko-
ściołem, na rozwidleniu wybieramy prawą odnogę 
(skręcając w lewo na wcześniejszym skrzyżowaniu 
możemy sobie nieco skrócić trasę - jadąc przez Pod-
leśną Wolę). Nieco dalej skrzyżowanie przejeżdżamy 
na wprost i dalej już drogą szutrową niewielkim 
przepustem pod torami przejeżdżamy na ich drugą 
stronę. Przez około 1 km jedziemy wzdłuż torów, po 
czym skręcamy w lewo i skrajem lasu udajemy się  
w kierunku zachodnim. Po wydostaniu się na nie-
wielki grzbiet szutrówką skręcamy w lewo i zagłę-
biamy się w las. Mijając po prawej stronie rezerwat 
„Biała Góra” dojeżdżamy do drogi asfaltowej. Skrę-
camy w lewo, a następnie przed przejazdem kolejo-
wym w Tunelu  w prawo. Jedziemy ok. 2 km przez 
las i po przejeździe przez tory skręcamy w lewo.  
W Pstroszycach przejeżdżamy pod wiaduktem ko-
lejowym i skręcamy w prawo. Przed zakończeniem 
wycieczki w Miechowie warto przystanąć w Siedli-
skach przy drewnianym kościółku .

49 5

 Miechów  Bukowska Wola (2 km)  Kalina Wielka (10,5 km)  
Giebułtów (13,5 km)  Książ Wielki (20 km)  Rzędowice (25 km)  
Tunel (37,5km)  Siedliska (46 km)  Miechów (49 km)  


trudność średnia
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OPIS TECHNICZNY:                                       
W miarę łatwa trasa, w większości wśród uprawnych 
pól, z kilkoma niezbyt trudnymi podjazdami. Jeżeli dla 
kogoś cała trasa jest zbyt długa, może wybrać wariant 
skrótowy. Wycieczkę rozpoczynamy w Słomnikach na 
rynku, obok neogotyckiego kościoła . Przekracza-
my krajową „7” i ul. Poniatowskiego dojeżdżamy do 
cmentarza. Jedziemy przez Wierzbice do Łętkowic. 
Po 500 m skręcamy w lewo na Dodów i jedziemy 
wśród pól na przemian wznoszącą się i opadającą 
drogą. Przy przydrożnym krzyżu skręcamy w prawo 
(jeżeli chcielibyśmy skrócić sobie trasę, należy jechać 
na wprost, następnie w Zielenicach skręcić w lewo). 
„Wspinamy się” na wierzchowinę i rozpoczynamy 
długi zjazd do Przemęczan. Na skrzyżowaniu przy 
dworku skręcamy w lewo i przez Wrocimowice do-
jeżdżamy do Janowiczek. Warto tu zwiedzić dwór  
i zespół zabytkowy „Racławice” ,  z okazałym 
pomnikiem Bartosza Głowackiego. Jedziemy dalej 
na północ i w centrum Racławic przejeżdżamy obok 
kościoła . Na skrzyżowaniu drogą 783 jedziemy 
w lewo, a po 300 m ponownie skręcamy w lewo  

 TRASA 4: 
Szlakiem Kościuszki

w kierunku Marchocic. Przejeżdżamy na wprost skrzy-
żowanie, na rozwidleniu kierujemy się w lewo i dojeż-
dżamy do lasu. Jedziemy pierwszą ścieżką w prawo, 
pokonujemy krótki stromy podjazd i na rozwidleniu 
odbijamy w prawo. Po chwili ponownie kierujemy 
się w prawo i przecinką zjeżdżamy do drogi szutrowej 
przy Rez. Leśnym „Sterczów-Ścianka” . Jedziemy 
drogą szutrową, za szlabanem skręcamy w lewo  
i dojeżdżamy do zabudowań Nasiechowic. Po skręcie 
w lewo (piękna panorama) zjeżdżamy do skrzyżo-
wania w Nasiechowicach, na którym kierujemy się 
w prawo. Po 600 m odbijamy w lewo, wjeżdżamy 
do lasu i po podjeździe docieramy do Muniakowic. 
Tutaj na skrzyżowaniu skręcamy w prawo, mijamy 
leśniczówkę i kapliczkę, skręcamy w lewo i zjeżdżamy 
do Prandocina, gdzie podziwiać możemy największą 
atrakcję na tej trasie – romański kościół z 1126 r.  

. Mijamy odnogę w prawo i trzymając sie szosy 
jedziemy w lewo. Skręcamy w prawo w pierwszą 
przecznicę, którą dojeżdżamy do  ul. Poniatowskiego. 
Wracając tą samą drogą, którą ruszaliśmy na trasę, 
kończymy wycieczkę na rynku w Słomnikach.

43,7 5 
trudność średnia

 Słomniki  Łętkowice (7,5 km)  Dodów (11,5 km)  Przemęczany (15 km)  
Wrocimowice (19 km)  Janowiczki (21 km)  Racławice (22,5 km)  Nasiechowice 
(32,5 km)  Muniakowice (37 km)  Prandocin (42 km)  Słomniki (43,7 km)  



ATRAKCJE NA TRASIE:                                 
 Kościół w Słomnikach – neogotycki, wzniesiony przy 
rynku w latach 1888-93. Z poprzednich drewnianych 
świątyń pochodzą XVI-wieczne gotyckie zabytki: krucy-
fiks w ołtarzu głównym oraz obraz Świętej Rodziny. 

 Dwór w Janowiczkach – wybudowany w stylu klasy-
cystycznym w XIX w. Stała wystawa „Powstanie 1794”.

 Kopiec Kościuszki w Racławicach – usypany na pobli-
skim wzgórzu Zamczysko dla upamiętnienia zwycięskiej 
bitwy, jaką stoczyli tu 4 kwietnia 1794 r. powstańcy In-
surekcji Kościuszkowskiej z Rosjanami. Dzięki tej wiktorii 
Polacy nabrali wiary w pomyślne rozstrzygnięcie prowa-
dzonej wojny. W pobliżu kopca okazały pomnik bohatera 
bitwy pod Racławicami – Bartosza Głowackiego.

 Pięć Lip na szczycie Zamczysko w Racławicach - 
posadzonych na cześć pięciu generałów walczących 
w powstaniu kościuszkowskim: Kościuszki, Madaliń-
skiego, Małachowskiego, Zajączka i Wodzickiego.

 Kościół w Racławicach – zbudowany w 1778 r. w stylu 
późnobarokowym. Wewnątrz figura św. Szczepana oraz 
obraz ,,Świętej rozmowy”, oba z XVI w. Wg legendy 
w kościele modlił się tuż przed bitwą Tadeusz Kościuszko. 
Obok drewniana dzwonnica z XVIII w.

 Rezerwat przyrody „Sterczów–Ścianka” – położo-
ny na stromym zboczu rezerwat florystyczny. Wśród 
roślinności znajdują się płaty stepowych muraw, np. 
obuwik pospolity, objęty ścisłą ochrona gatunkową. 
Specjalny obszar ochrony siedlisk w ramach europej-
skiej sieci Natura 2000. 

 Kościół w Prandocinie – zaliczany do czołowych dzieł 
architektury romańskiej w Polsce. Ufundowany przez cy-
stersów w 1126 r. Ma charakter obronny, o czym świad-
czą: otwory strzelnicze w murach wieży, umieszczone 
wysoko małe otwory okienne i lochy będące miejscem 
schronienia w czasie oblężenia. Wyposażenie wnętrza 
późniejsze, barokowe i rokokowe.

 TRASA 4 

skala 1: 75 000
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 TRASA 5 

skala 1: 55 000

ATRAKCJE NA TRASIE:                                 
 Dwór Zieleniewskich – wybudowany w XVIII w.,  
doskonały przykład polskiego dworku szla-
checkiego. Obiekt posiada charakterystyczny 
klasycystyczny portyk oraz łamany dach polski. 
Obecnie działa w nim instytucja kulturalna or-
ganizująca koncerty, wystawy, spotkania z cie-
kawymi ludźmi. 

 Zalew Balaton – kąpielisko i bardzo popular-
ne miejsce letniego wypoczynku mieszkańców 
Trzebini i okolic. Znajduje się w nieczynnym ka-
mieniołomie i charakteryzuje się krystalicznie 
czystą wodą. 

 Sanktuarium MB Płockiej, Patronki Polskich 
Rodzin Robotniczych – związane jest z kultem 
obrazu namalowanego na lipowych deskach  
w II poł. XV w. Pierwsze wzmianki o Płokach jako 
ośrodku pielgrzymkowym sięgają połowy XVII w. 
Obok kościoła grób ks. Michała Rapacza, tutej-
szego proboszcza, bestialsko zamordowanego  
12 maja 1946 r. Obecnie Płoki zyskują rangę 
sanktuarium o znaczeniu ponadregionalnym. 

 Pałac w Młoszowej – obiekt zbudowany  
w stylu neogotyckim, położony na terenie roz-
ległego parku ze starym drzewostanem. Całość 
otoczona murem wraz z basztą i bastionem 
belwederskim. Obecnie stanowi własność Aka-
demii Ekonomicznej w Katowicach.

12
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OPIS TECHNICZNY:                                       
Kolejna w miarę łatwa trasa, prowadząca w znacz-
nej części przez lasy. Wycieczkę rozpoczynamy 
pod kościołem św.św. Piotra i Pawła w Trzebini. 
Zaraz po drugiej stronie ulicy stoi XVIII-wieczny 
Dwór Zieleniewskich . Niebieskim szlakiem 
rowerowym objeżdżamy od północy (ul. Jasna, 
następnie Słoneczna) park pałacowy. Dalej szla-
kiem czerwonym okrążamy zalew „Balaton” , 
z całym zapleczem rekreacyjnym. Ulicami: św. 
Stanisława, 22 Lipca, Grunwaldzką dojeżdżamy 
do Sierszy. Tutaj na skrzyżowaniu kierujemy się 
ul. Kopalnianą w prawo i jedziemy prosto do Czy-
żówki. Skręcamy w lewo i przy kaplicy znów w 
lewo za czerwonym szlakiem rowerowym. Jedzie-
my wzdłuż elektrowni Siersza. Gdy szlak odbija 
w lewo do lasu jedziemy nadal główną drogą w 
kierunku Podlesia. Na skrzyżowaniu kierujemy się  
w lewo. Po ok 1300 m skręcamy w prawo na nie-

 TRASA 5: 
Przez lasy i puszczańskie ostępy

bieski szlak rowerowy. Jedziemy nim ok. 4 km 
przez piękny bukowy las do skrzyżowania dróg 
leśnych. Opuszczamy niebieski szlak i jedziemy 
na wprost czarnym szlakiem. Na kolejnym skrzy-
żowaniu z węzłem szlaków skręcamy w prawo za 
czerwonym szlakiem rowerowym. Gruntowymi 
ścieżkami dojeżdżamy do szosy w Płokach. Przez 
wieś przejeżdżamy główną drogą, mijając sanktu-
arium MB Płockiej . Poniżej kościoła skręcamy 
w lewo (pod górę) nadal trzymając się czerwone-
go szlaku rowerowego. Przecinamy drogę 791, 
mijamy Psary i wymagającym podjazdem wydo-
stajemy się na widokowy grzbiet. Opadamy nim 
do Dulowej. Tutaj opuszczamy szlak, skręcając  
w prawo. Przejeżdżając skrzyżowanie na wprost 
kierujemy się do Młoszowej, w której warto zwie-
dzić zespół pałacowo-parkowy . Do Trzebini 
wracamy czarnym szlakiem, skręcając nieco wyżej 
w boczną uliczkę w lewo.

34,3 4

 Trzebinia  Czyżówka (8,5 km)  Podlesie (12 km)  Płoki (22 km)  
Psary (25 km)  Dulowa (30 km)  Młoszowa (32 km)  Trzebinia (34,3 km)  


trasa łatwa
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OPIS TECHNICZNY:                                       
To niezwykle atrakcyjna, ale niestety dość trudna 
wycieczka. Znajdziemy wiele zabytków, widoko-
wych miejsc i ciekawostek przyrodniczych. Musi-
my jednak pokonać trudne podjazdy. Wycieczkę 
rozpoczynamy spod budynku stacji kolejowej  
w Krzeszowicach. Jedziemy w lewo, przejeżdżamy 
przez tory i ponownie skręcamy w lewo na niebieski 
szlak rowerowy. Jedziemy wzdłuż szlaku ok. 8 km  
aż do Dębnika. Po drodze pokonujemy trudny 
podjazd we wsi Siedlec. Z Dębnika do Paczółtowic, 
gdzie obejrzymy drewniany kościół , zjeżdżamy 
wśród pól widokową drogą. Dalsza trasa prowadzi  
w lewo czerwonym szlakiem rowerowym. W Do-
linie Eliaszówki (rezerwat przyrody)  przejeż-
dżamy obok ruin „Diabelskiego Mostu”, a drogą w 
prawo wjeżdżamy pod warty zwiedzenia klasztor  
OO Karmelitów w Czernej . Zjeżdżamy dalej do-
liną i za ostrym łukiem drogi skręcamy na główną 
drogę w prawo wzdłuż Czernej. Za remizą skręcamy  
w lewo i podjeżdżamy do Nowej Góry. Przejeż-
dżamy obok kościoła następnie na skrzyżowaniu 

 TRASA 6: 
Wśród kamieniołomów i kopalń

skręcamy w lewo (drogowskaz na Krzeszowice)  
i zjeżdżamy wzdłuż Miękini. Na rozległym placu,  
z barem i parkingiem skręcamy w prawo na zielony 
szlak rowerowy. Jedziemy przez tereny dawnego 
kamieniołomu, następnie widokowym grzbietem 
w kierunku Woli Filipowskiej. Przecinamy drogę 
Kraków - Trzebinia i za przejazdem kolejowym skrę-
camy w prawo, a po chwili na rozjeździe w lewo. Po 
1,5 km skręcamy w prawo, mijamy parking z wyso-
ką wieżą i skręcamy w pierwszą drogę w lewo. Pod-
jeżdżamy zgodnie ze znakami czarnego szlaku by-
łych kopalń na główny grzbiet Garbu Tenczyńskie-
go. Żółty szlak doprowadza nas pod malownicze 
ruiny zamku „Tenczyn” . Opuszczamy wzgórze 
(zjeżdżamy lub sprowadzamy rower) stromą ścież-
ką (żółty szlak) w kierunku parkingu. Na dole skrę-
camy w lewo na drogę asfaltową i czerwony szlak 
rowerowy. Jadąc wzdłuż szlaku przejeżdżamy przez 
Tenczynek (kościół i drewniana dzwonnica)   
i wracamy do Krzeszowic. Z wielu zabytków tego 
miasta wartymi polecenia są XIX-wieczny kościół  

 i pałac Potockich .

36,7 4,5 
trudność średnia

 Krzeszowice  Siedlec (5,5 km)  Dębnik (8 km)  Paczółtowice (9,5 km)  
 Czerna (14,5 km)  Miękinia (18 km)  Wola Filipowska (25 km)  Rudno 

(30 km)  Tenczynek (33 km)  Krzeszowice (36,7 km)  



ATRAKCJE NA TRASIE:                                 
 Kościół drewniany w Paczółtowicach –  
z początku XVI w., jednonawowy, konstrukcji 
zrębowej. Wewnątrz fragmenty polichromii 
z 2. poł. XVII w. oraz cenny obraz Matki Bo-
żej z XV w.

 Rezerwat leśny „Dolina Eliaszówki” –  
o pow. 107,2 ha. Obejmuje część doliny 
potoku Eliaszówka, o zboczach pokrytych 
starodrzewiem buczyn i grądów oraz w dnie 
lasem łęgowym. Liczne odsłonięcia dolno-
karbońskich wapieni.

 Klasztor Karmelitów Bosych w Czernej 
– wzniesiony w 1. poł. XVII w., malowniczo 
położony na zalesionych zboczach Doliny 
Eliaszówki. Kościół i inne budowle klasztor-

ne o jednolitym barokowym wyposażeniu wy-
konanym w czarnym dębnickim „marmurze”. 
Warto również zwiedzić klasztorne ekspozycje: 
staroci, orientalistyczną, a przede wszystkim 
poświęconą św. Ojcu Rafałowi – Józefowi Kali-
nowskiemu (1835-1907), który trzykrotnie był 
przeorem tutejszego konwentu i tu po śmierci 
został pochowany. 

 Zamek „Tenczyn” w Rudnie – patrz opis trasy 
nr 10 na str. 23.

 Kościół i drewniana dzwonnica w Tenczyn-
ku – barokowy kościół z 1. poł XVIII w. oraz 
drewniana dzwonnica konstrukcji słupowej, 
wzniesiona przed 1748 r. Budowla trójkondy-
gnacyjna, wolnostojąca, posadowiona na ka-
miennej podmurówce.

 Kościół murowany w Krzeszowicach – 
wzniesiony w poł. XIX w., spośród sakralnej 
architektury naszego neogotyku wyróżnia 
się oryginalną elewacją frontową, a także 
ciekawym wnętrzem. W ołtarzu głównym 
obraz Hołdu Trzech Króli z końca XVI w.

 Zespół parkowo-pałacowy Potockich  
w Krzeszowicach – założony przez Arthura 
hr. Potockiego, który odziedziczył w 1816 r.  
Krzeszowice wraz z kluczem tęczyńskim. 
Jego syn, Adam, w latach 1850-59 wy-
budował pałac w stylu nawiązującym do 
włoskiego renesansu oraz założył rozległy 
park, pełen starodrzewia pochodzenia ro-
dzimego i egzotycznego. Obecnie w rękach 
spadkobierców. 

 TRASA 6 

skala 1: 60 000
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ATRAKCJE NA TRASIE:                                 
 Ojcowski Park Narodowy – jeden z najmniej-
szych parków narodowych w Polsce. Obejmuje 
Doliny Prądnika, Sąspówki i in. z licznymi ska-
łami wapiennymi oraz jaskiniami (m.in. udo-
stępnione do zwiedzania J. Łokietka i J. Ciem-
na). Na terenie OPN znajdują się najbogatsze  
w kraju stanowiska roślin naczyniowych oraz 
kolonie nietoperzy. W Ojcowie – siedziba Parku, 
Muzeum Przyrodnicze, ruiny warowni z XIV w.  
i piękna, drewniana Kaplica na Wodzie z 1901 r. 

 Zamek w Ojcowie – średniowieczny zamek 
wzniesiony w XIV w. przez króla Kazimierza 
Wielkiego. Do dziś zachowały się jedynie 
malownicze ruiny murów obronnych i części 
mieszkalnych, potężna wieża oraz brama wjaz-
dowa. Stąd widok na Dolinę Prądnika. Obiekt 
udostępniono dla turystów.

 Zamek w Pieskowej Skale – gotycki, wzniesio-
ny w XIV w. przez króla Kazimierza Wielkiego. Po 
przebudowie w XVI w. nabrał charakteru rene-
sansowej rezydencji pałacowej. Z tego okresu 
pochodzą arkadowe krużganki, dwupiętrowa 
loggia i taras ogrodowy. Wielokrotnie przebu-
dowywany po licznych pożarach i zniszczeniach  
w czasie „potopu” szwedzkiego. Po II wojnie 
światowej przeprowadzone prace konserwa-
torskie przywróciły Pieskowej Skale XVI-wieczną 
formę. W salach zamku ekspozycja mebli, rzeź-
by, malarstwa i rzemiosła artystycznego. 

 Kościół w Jerzmanowicach – klasycystyczny 
z I poł. XIX w. 

 Dwór w Karniowicach – zbudowany w XVIII w.  
z cechami budowli późnobarokowej, nawią-
zującej poprzez alkierze do dawnych dworów 
obronnych. Obecnie własność prywatna.

 Kościół w Bolechowicach – gotycki z koń-
ca XIV w. Rozbudowany w XV w. o nawę oraz 
z początkiem XX w. o wieżę. W prezbiterium 
gotyckie polichromie, wyposażenie przeważnie 
barokowe.
 Jaskinia Wierzchowska – druga co do wielko-
ści z rozpoznanych na Wyżynie Krakowsko-Czę-
stochowskiej jaskiń. Liczy 975 m długości, z cze-
go 700 m jej korytarzy i komór jest udostępnio-
nych turystycznie. Trasę zwiedzania urozmaicają 
ekspozycje paleontologiczno-archeologiczne. 

 TRASA 7 

skala 1: 60 000 16
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OPIS TECHNICZNY:                                       
Majestatyczne skały Dolin Prądnika i Będkow-
skiej, piękne zamki w Ojcowie i w Pieskowej Skale 
oraz prehistoryczne jaskinie to jurajskie atrakcje, 
które zobaczymy w trakcie tej wycieczki. Rozpo-
czynamy w Białym Kościele, z parkingu na skraju 
Ojcowskiego Parku Narodowego . Szosą za-
mkniętą dla ruchu samochodowego zjeżdżamy 
malowniczymi serpentynami do Doliny Prądnika 
(Brama Krakowska, Źródło Miłości, J. Ciemna). 
Trzymając się głównej drogi jedziemy do cen-
trum Ojcowa (muzeum, zamek) . Poruszamy 
się nadal dnem doliny koło Kaplicy Na Wodzie  
i zabytkowych młynów aż do rozjazdu. Drogą 773 
skręcamy w lewo i po ok. 3 km dojeżdżamy do 
Maczugi Herkulesa i zamku w Pieskowej Skale . 
Po zwiedzeniu zamku wracamy doliną do Ma-
czugi, i zaraz za nią skręcamy w prawo wąskim 
asfaltem za niebieskim szlakiem rowerowym. 
Wąwozem Sokolec wyjeżdżamy na wierzchowi-
nę, i główną drogą skręcamy w prawo porzucając 
szlak. Przecinamy drogę krajową 94 na wprost, 

 TRASA 7: 
Skarby Jury Krakowsko-Częstochowskiej

za cmentarzem skręcamy w lewo i zjeżdżamy do 
centrum Jerzmanowic. Przed kościołem  skrę-
camy w lewo na Łazy. Po 700 m ponownie w lewo, 
a po chwili w prawo, w drogę polną na niebieski 
szlak rowerowy. Szlak prowadzi obok G. Grodzi-
sko z dawnym słupem granicznym. Dalej szlakiem 
niebieskim jedziemy do Doliny Będkowskiej. Tutaj 
spotykamy czerwony szlak rowerowy. Wybiera-
jąc wariant skrótowy należy jechać nim w lewo, 
jeżeli mamy w planach całą trasę poruszamy się 
czerwonym szlakiem wzdłuż doliny aż do Koby-
lan. Opuszczamy szlak i główną drogą jedziemy 
przez Karniowice (dwór)  do Bolechowic (go-
tycki kościół) , a stąd za czerwonym szlakiem 
długim podjazdem przez Gacki do Zelkowa.  
W Zelkowie porzucamy szlak, jedziemy w prawo 
przez centrum i zjeżdżamy do Doliny Kluczwody, 
gdzie skręcamy w lewo. Czarny szlak doprowadzi 
nas do Jaskini Wierzchowskiej . Jadąc dalej na 
skrzyżowaniu skręcamy w prawo, a po dojeździe 
do drogi 94 w lewo następnie w prawo, i wracamy 
na parking.

40 4,5 
trudność średnia

 Biały Kościół  Ojców (5 km)  Pieskowa Skała (12 km)  Jerzmanowice 
(18,5 km)  Kobylany (30 km)  Bolechowice (33 km)  Wierzchowie (38 km) 

 Biały Kościół (40 km)  
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OPIS TECHNICZNY:                                       
Wycieczka pozwala na zwiedzenie urokliwej i mało 
znanej Doliny Dłubni. Wiedzie przez tereny rolnicze, 
a różnorodność mijanych zabytków jest świadec-
twem bogatej historii tych terenów. Początek trasy w 
Michałowicach przy kościele. Ruszamy drogą między 
stawami w kierunku Masłomiącej i dalej do Więcła-
wic, w których warto zwiedzić drewniany kościół .  
Przejeżdżając przez Sierbowice, mijamy pałac Za-
krzeńskich  i zjeżdżamy do Łuczyc (resztki zabytko-
wego parku). Tutaj możemy wybrać wariant skrótowy 
przez Goszczę i Polanowice. Jadąc dalej wzdłuż doliny 
docieramy do Luborzycy, gdzie warto zwiedzić gotycki 
kościół . Zaraz za kościołem spotykamy czerwony 
szlak rowerowy, którym będziemy się poruszać do 
Goszyc (z modrzewiowym dworem z XVII w.) . Za 
remizą opuszczamy szlak, skręcając w lewo do Wilko-
wa, w którym za drewnianą kaplicą  kierujemy się  
w prawo. Podziwiając panoramę okolic dojeżdżamy do 
Niedźwiedzia. Przed remizą skręcamy w prawo i wą-

 TRASA 8: 
Doliną Dłubni

skim asfaltem dojeżdżamy do pałacu Wodzickich .  
Ostro skręcamy w lewo, mijamy murowany kościół 

 i wracamy na drogę, którą przyjechaliśmy do 
Niedźwiedzia. Skręcamy w prawo, na skrzyżowaniu 
w lewo, 1,3 km dalej ponownie w prawo. Mijamy 
przejazd kolejowy, następnie jednostkę wojskową 
i po betonowych płytach dojeżdżamy do drogi kra-
jowej nr 7. Przecinamy ją na wprost i przez miejsco-
wość Poskwitów zjeżdżamy do doliny Dłubni. Już 
na wypłaszczeniu, na łuku szosy w lewo, odbijamy  
w prawo i jedziemy wzdłuż rzeki. W Iwanowicach 
warto zwiedzić zabytkowy drewniany kościół , znaj-
dujący się w centrum wsi, nieco na prawo od naszej 
trasy. Jedziemy za niebieskim szlakiem rowerowym 
na południe wzdłuż Dłubni, mijając odsłonięcia skalne 
i grodzisko. W Zerwanej przecinamy drogę krajową  
i za szlakiem rowerowym obok Starej Apteki wjeżdża-
my między zabudowania. Drogą polną koło boiska,  
a następnie szutrową dojeżdżamy do asfaltu, skręca-
my w prawo i wracamy do centrum Michałowic.

45,8 4,5

 Michałowice  Więcławice (4 km)  Sieborowice (6 km)  Luborzyca  
(12,5 km)  Goszyce (17,5 km)  Niedźwiedź (26,5 km)  Iwanowice (37,5 km)  

 Michałowice (45,8 km)  


trasa łatwa



 TRASA 8 

skala 1: 65 000

ATRAKCJE NA TRASIE:                                 
 Drewniany kościół w Więcławicach – wznie-
siony w 1757 r. z drzewa modrzewiowego, kon-
strukcji zrębowej, oszalowany, jednonawowy. 
Wystrój wnętrza barokowy.

 Pałac Zakrzeńskich w Sieborowicach – wybudowany 
w 1882 r. w stylu eklektycznym (obecnie Dom Dziecka). 

 Kościół w Luborzycy – gotycki, z cegły, przetrwał 
bez znacznych zmian do naszych czasów. Wewnątrz 
krucyfiks z ok. 1433 r., kamienne ścienne taberna-
kulum z tego samego okresu, a także romańska 
brązowa antaba z przeł. XII i XIII w. w kruchcie.

 Dwór w Goszycach – drewniany dwór z 2. poł. 
XVII w., gruntownie przebudowany w XVIII w. Bu-
dowlę wyróżnia charakterystyczny mansardowy 
dach kryty gontem. Obecnie w rękach prywatnych. 

 Kaplica w Wilkowie – pw. śś. Otyli i Łucji z XVII w.,  
konstrukcji zrębowej, orientowana. Wyposaże-
nie z XVI-XVII w. 

 Pałac w Niedźwiedziu – wybudowany w 1808 r.  
w stylu klasycystycznym. Murowany, piętrowy, pod-
piwniczony z okrągłym ryzalitem od ogrodu i czte-
rokolumnowym portykiem od frontu. Pałac otacza 
ogród o unikatowej roślinności z całego świata.

 Kościół w Niedźwiedziu – powstał w latach 
1486-93. Zbudowany z cegły i kamienia w stylu 
gotyckim. Z tego okresu zachowały się: portal, 
ostrołukowe okna oraz przypory. Wewnątrz go-
tycka rzeźba Madonny z Dzieciątkiem z około 
1420 r., jedna z czterech tego typu w Europie. 

 Kościół drewniany w Iwanowicach – wznie-
siony w 1745 r. Wyposażenie wnętrza w stylu 
manierystycznym i barokowym. W bocznym oł-
tarzu obraz Matki Bożej Śnieżnej z XVII w.
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ATRAKCJE NA TRASIE:                                 
 Kościół pw. św. Mikołaja w Chrzanowie 
– zbudowany na przeł. XIII i XIV w. Dzisiejszy 
kształt zyskał w 1912 r. po gruntownie prze-
prowadzonym remoncie. Naprzeciwko ko-
ścioła plebania z 1844 r. – ciekawy przykład 
architektury historyzującej.
 Cmentarz żydowski w Chrzanowie – zało-
żony w poł. XVIII w. Zajmuje obszar o pow. 
1,71 ha i liczy ponad 3000 macew. Zwiedza-
nie jest możliwe po wcześniejszym uzgodnie-
niu z Muzeum w Chrzanowie (patrz poniżej).

 Lamus dworski z XVI w. w Chrzanowie – 
stanowiący pierwotnie część zespołu dworskie-
go. Budynek zachował pewne cechy architek-
tury renesansowej. Obecnie siedziba Muzeum 
w Chrzanowie. Informacje: ul. Mickiewicza 13, 
tel. 32 623 51 73, www.muzeum.chrzanow.pl.

 Dom Urbańczyka w Chrzanowie – wy-
budowany pod koniec XIX w. Reprezentuje 
typ budownictwa willowego o wyraźnych 
cechach regionalnych. Obecnie znajduje 
się tu Oddział Wystaw Czasowych Muzeum  
w Chrzanowie.

 Zalew Chechło – największy akwen rekreacyj-
ny w okolicach Chrzanowa. Powstał w latach 
60-tych w dawnym wyrobisku piasku. Popu-
larne miejsce letniego wypoczynku mieszkań-
ców okolicznych miejscowości. Nad zalewem 
znajduje się czysta piaszczysta plaża, działają 
wypożyczalnie sprzętu wodnego, funkcjonują 
również dwa ośrodki wypoczynkowe.

 Zamek Lipowiec – wzniesiony w XIII w. 
gotycki zamek należał do biskupów krakow-
skich. W zachowanej do dziś romańskiej 
wieży znajdowało się więzienie dla niepra-
womyślnych księży. W 1657 r. spalony przez 
Szwedów, a następnie odbudowany. Od lat 
40. XIX w. zaczął popadać w ruinę. Obecnie 
na jednej z kondygnacji zamku urządzono 
małe muzeum z historią zamku. Informacje: 
www.zamek-lipowiec.republika.pl

 Nadwiślański Park Etnograficzny w Wygiełzowie  
– powstał w 1968 r. Zgromadzono tu ponad 20 
obiektów budownictwa drewnianego Krakowia-
ków Zachodnich. Do ciekawszych należą: kościół 
z XVI w. przeniesiony z Ryczowa, karczma z XIX w.  
i spichlerz dworski z 1798 r. 

 TRASA 9 

skala 1: 50 000 20
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OPIS TECHNICZNY:                                       
Trasa łatwa, z dużą ilością atrakcji i ładnych wido-
ków. Wycieczkę rozpoczynamy z parkingu na pl. 
Tysiąclecia w centrum Chrzanowa , , , . 
Ruszamy zielonym szlakiem rowerowym w kie-
runku ul. Kusocińskiego, na rondzie kierujemy się  
w lewo i ul. Zieloną dojeżdżamy do Ronda Ofiar Fa-
szyzmu. Tu skręcamy w prawo, i ul. Sikorskiego (ob-
wodnicą płn.-wsch.) mijając kolejne rondo dojeż-
dżamy do ściany lasu. Tu skręcamy w lewo. Trzyma-
jąc się szlaku zielonego dojeżdżamy drogami grun-
towymi do Zalewu „Chechło” . Tutaj spotykamy 
czerwony szlak rowerowy, wzdłuż którego dojeż-
dżamy do Płazy Górnej. Opuszczamy szlak, skręca-
my w prawo na główną drogę i jedziemy do cen-
trum Płazy. Mijamy znajdujący się po lewej stronie 
kościół oraz pałac (obecnie siedziba Domu Pomocy 
Społecznej). Za kościołem skręcamy w lewo i dro-
gą asfaltową wjeżdżamy na grzbiet Płaskiej Góry, 
skąd rozpościera się piękny widok na Dolinę Wisły  

i dalej na Beskidy. Skręcamy w prawo, na 3. odnodze 
ponownie w prawo. Dojeżdżamy do lasu i po 1 km, 
na rozwidleniu, opuszczamy szlaki rowerowe. Skrę-
camy w prawo i podążamy żółtym szlakiem pieszym  
w kierunku Zamku Lipowiec . Objeżdżamy za-
mek, ponieważ wejście znajduje się po przeciwnej 
– zachodniej stronie. Dość stromą, utwardzoną 
drogą zjeżdżamy do Wygiełzowa. Po prawej stronie 
wyłania się skansen – Nadwiślański Park Etnogra-
ficzny . Wyjeżdżamy na drogę nr 781 i skręcamy  
w lewo na niebieski szlak rowerowy. Opuszczamy 
drogę asfaltową i szutrówką robimy skrót do ul. Pił-
sudskiego. Prowadzi ona do Zagórza, skąd ul. Pod-
górską udajemy się w kierunku Pogorzyc. Główną 
drogą (ul. Szymanowskiego) zjeżdżamy w kierunku 
Chrzanowa do os. Stella. Skręcamy w lewo i dalej 
wzdłuż czarnego szlaku rowerowego dojeżdżamy 
do kładki na rzeczce Chechło. Za mostkiem skręca-
my w prawo i ścieżkami wzdłuż rzeczki wracamy do 
centrum Chrzanowa.

28,4 3 
trasa łatwa

 Chrzanów  Zalew Chechło (5 km)  Piła Kościelecka (6 km)  Płaza (11 km) 
 Wygiełzów (16 km)  Pogorzyce (21 km)  Chrzanów (28,4 km)  

 TRASA 9: 
Ku Dolinie Wisły
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OPIS TECHNICZNY:                                       
Najwyżej położonym punktem zaproponowanej 
trasy są ruiny zamku „Tenczyn” w Rudnie, którego 
zdobycie poprzedza kilkukilometrowy, uciążliwy 
podjazd. Ale na pewno warto. Rozpoczynamy przy 
węźle szlaków na rynku w Alwerni i kierujemy się 
na zachód (czarny szlak rowerowy). Po 200 m mi-
jamy po prawej stronie Muzeum Pożarnictwa ,  
a po lewej wjazd do klasztoru OO. Bernardynów 

. Zjeżdżamy serpentynami do Regulic, gdzie za 
torami skręcamy w prawo w stronę kościoła .  
Ul. Kościelną skręcamy w lewo i wracamy na 
główną drogę. Wymagający podjazd nagradzają 
nam ładne widoki. Z lewej dołącza czarny szlak 
rowerowy, którego będziemy sie trzymać aż do 
Rudna. Przy kapliczce skręcamy w prawo, prze-
jeżdżamy nad autostradą i jedziemy bardzo przy-
jemnym odcinkiem przez Puszczę Dulowską ,  
a następnie po kilkukilometrowym podjeździe „zdo-
bywamy” zamek w Rudnie . Po obowiązkowym 

zwiedzeniu jego ruin, kierujemy się za szlakami do 
parkingu. To bardzo stromy, wymagający odcinek  
i bezpieczniej będzie rower sprowadzić. Na asfalcie 
skręcamy w lewo, po 100 m w prawo i trzymając się 
żółtego szlaku rowerowego docieramy do dużego 
skrzyżowania dróg asfaltowych w Zalasie. Jedziemy  
w drugą drogę od prawej, która po malowniczym odcin-
ku przez las i trudny podjazd serpentynami doprowadza 
nas do Brodeł. Skręcamy w prawo i zjeżdżamy wą-
skim asfaltem w dolinę. Ponownie skręcamy w prawo  
i obok Gaudynowskich Skałek jedziemy do Poręby 
Żegoty. Przy zabytkowym parku, w którym stoją 
ruiny pałacu Szembeków , skręcamy w prawo. 
Przejeżdżamy skrzyżowanie i zaraz za zabytkowym 
kościołem  skręcamy w wąski asfalt w lewo. Trzy-
mając sie czerwonego szlaku rowerowego jedziemy 
przez las najpierw drogami gruntowymi, a potem 
szosą w prawo aż do zalewu Skowronek. Stąd udając 
sie obok parkingu za niebieskim szlakiem pieszym  
w prawo wracamy na rynek w Alwerni.

31 4

 Alwernia  Regulice (2 km)  Rudno (12,5 km)  Zalas (15 km)  Brodła 
(21 km)  Poręba Żegoty (25 km)  Alwernia (31 km)  


trudność średnia

 TRASA 10: 
Wyprawa do „orlego gniazda”



ATRAKCJE NA TRASIE:                                 
 Małopolskie Muzeum Pożarnictwa w Alwerni  
– to najstarsze tego typu muzeum w Polsce. 
Prezentuje bogaty zbiór eksponatów pochodzą-
cych z różnych regionów i okresów dziejowych. 
Wśród nich pokaźne miejsce zajmują m.in. ko-
lekcje medali, odznaczeń, sztandarów, sikawki 
ręczne, motopompy, toporki, hełmy, sztandary. 
Wyjątkowo cennymi eksponatami są wozy kon-
ne z lat 1910-1913 oraz samochody strażackie. 
 Klasztor OO. Bernardynów w Alwerni – 
barokowy klasztor i kościół z charakterystyczną 
wieżą jest wizytówką miasta. Słynny ośrodek 
kultu Pana Jezusa Ecce Homo. Łaskami słynący 
obraz znajduje się w ołtarzu kaplicy pw. Styg-
matów św. Franciszka. Ponadto dużą wartość 
zabytkową posiadają rzeźby z XVII w. i ambona 
z II poł. XVIII w. Przed kościołem na tzw. Rajskim 
Placu zwracają uwagę stacje drogi krzyżowej. 
Informacje: www.bernardyni-alwernia.pl.

 Kościół w Regulicach – powstał w 1887 r. na 
miejscu poprzedniego drewnianego kościoła. 
Wewnątrz godna uwagi oryginalna mensa 
ołtarzowa w kształcie kielicha wykonanego  
z barwnego szkła.

 Puszcza Dulowska – duży i zwarty kom-
pleks leśny, „zielone płuca” dla mieszkańców 
Trzebini i innych pobliskich miejscowości. To 
część średniowiecznej Puszczy ciągnącej się 
między rzeką Przemszą a Krakowem.

 Zamek “Tenczyn” w Rudnie – wzniesiony  
w 1. poł. XIV w. przez potężny ród Tęczyńskich. 
W XV-XVII w. wielokrotnie przebudowywany. 
Po spaleniu przez Szwedów w czasie „potopu” 
nie powrócił już do dawnego stanu. W XVIII w. 
opuszczony popadł w ruinę.

 Zespół pałacowo-parkowy w Porębie Żegoty – 
założony w 2. poł. XVIII w. Pałac rokokowo-kla-
sycystyczny, obecnie w stanie częściowej ruiny. 
Wokół rozległy park krajobrazowy z XIX w.

 Kościół w Porębie Żegoty – wzniesiony  
w 1762 r., rozbudowany w 1898 r. Świąty-
nia jednonawowa, z wieżą zwieńczoną ba-
niastym hełmem. Wewnątrz marmurowe 
ołtarze pochodzące z Katedry Wawelskiej,  
a przeniesione tu na przeł. XIX i XX w.

skala 1: 50 000

 TRASA 10 
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ATRAKCJE NA TRASIE:                                 
 Zamek Piastowski w Oświęcimiu – wzniesio-
ny na przeł. XIII i XIV w., dawna siedziba książąt 
oświęcimskich. Najstarszą częścią zamku jest 
ceglana wieża z 2. poł. XIII w.

 Kościół klasztorny oo. Dominikanów  
w Oświęcimiu – powstał w 1. poł. XIV w., w póź-
niejszym okresie wielokrotnie przebudowany.

 Drewniany kościół w Porębie Wielkiej –  
z XVI w., późnogotycki, konstrukcji zrębowej. 
Zachowane późnogotyckie portale i polichro-
mie z okresu Młodej Polski.

 Drewniany kościół w Polance Wielkiej – z 2. 
poł. XVI w. Wieża świątyni pochodzi sprzed 1644 r. 

 Pałac w Polance Wielkiej – pochodzi z 1. poł. 
XVII w. Najpiękniej utrzymany pałac na terenie 
ziemi oświęcimskiej.

 Drewniany kościół w Grojcu – wzniesiony  
w 1767 r., kilkakrotnie przebudowany. Wyposa-
żenie z XVII i XVIII w. 

 Pałac Rudzińskich w Osieku – zbudowany 
w XVIII w. w stylu klasycystycznym. W efekcie 
przebudowy w 1840 r. nadano mu obecny, 
orientalny wygląd. 

 Pałac w Rajsku – z poł. XVIII w., w kolejnym 
stuleciu przebudowany w stylu neogotyckim. 
Obecnie mieści się tu Niepubliczny Zakład 
Opieki Zdrowotnej. Obiekt można zwiedzać  
z zewnątrz.  

 Miejsce Pamięci i Muzeum Auschwitz - 
Birkenau. Były niemiecki nazistowski obóz 
koncentracyjny i zagłady w Oświęcimiu – 
największy obóz zagłady II wojny światowej. 
Utworzony przez nazistów niemieckich w poł. 
1940 r. jako miejsce zagłady dla około półtora 
miliona osób z 28 krajów, w tym prawie 1 mln 
Żydów. W 1947 r. powstało tu Państwowe Mu-
zeum, a obszar ten został uznany za Pomnik Mę-
czeństwa Narodu Polskiego i Innych Narodów. 
Informacje: www.auschwitz.org. 

 TRASA 11

skala 1: 85 000 24
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OPIS TECHNICZNY:                                       
Trasa łatwa, idealnie nadająca się na rodzinna wy-
cieczkę. Spod dworca kolejowego w Oświęcimiu 
ruszamy ul. Dworcową, po 1 km spotykamy zielony 
szlak rowerowy i skręcamy za nim w lewo w ul. Polną.  
Przekraczamy drogę nr 44 obok stadionu, prze-
chodzimy kładką nad Sołą i jedziemy do centrum. 
Objeżdżamy zamek , mijamy rynek, kościół  
i główną drogą (ul. Dąbrowskiego) jedziemy na 
wschód. Przed stacją benzynową za czerwonym 
szlakiem skręcamy w prawo w alejkę parkową. Je-
dziemy obok hali lodowej do ronda i dalej prosto 
drogą 44. Zbliżając się do stawów, przed zakrętem 
drogi, skręcamy w lewo na Porębę Wielką. Tam po 
prawej stronie drewniany kościół , a nieco dalej 
z lewej - pałac Bobrowskich. Żółtym szlakiem ro-
werowym dojeżdżamy do Polanki Wielkiej, gdzie 
możemy zwiedzić kolejny drewniany kościół   
i pałac . Dalej jedziemy 1,5 km drogą 949, by za 
urzędem gminy skręcić za czarnym szlakiem rowe-
rowym w lewo, w ul. Pasternik. Dojeżdżamy nim 

 TRASA 11: 
W Dolinie Soły

do przysiółka Granica Osiecka. Tutaj na łuku szosy  
w lewo, opuszczamy szlak jadąc gruntową ścieżką 
na wprost wzdłuż lasu. Przy zabudowaniach nie-
co w prawo, dalej prosto do drogi 949. Ponownie 
czarnym szlakiem do Łaz, tutaj w lewo do Grojca.  
W Grojcu mijamy kolejno: kościół drewniany , pa-
łac Radziwiłłów, a za wsią prywatny skansen pszcze-
larstwa. Po 2 km zwiedzamy w Osieku Dolnym pałac 
Rudzińskich . Przekraczamy drogę 949 i wzdłuż 
stawów jedziemy na wprost. Na skrzyżowaniu skrę-
camy w prawo, przekraczamy drogę 948, mijamy 
Bielany. Za mostem na Sole jedziemy za czerwonym 
szlakiem rowerowym w prawo i dalej polną drogą 
wzdłuż rzeki docieramy do Zasola. Drogą asfaltową 
przez Skidzyn, Wilczkowice i koło pałacu w Rajsku 

 wracamy do Oświęcimia. Na rondzie kierujemy 
się w lewo, dalej po 800 m za szlakiem zielonym  
w prawo i po chwili znajdujemy się obok wejścia 
do dawnego obozu Auschwitz-Birkenau . Za 
ogrodzeniem w lewo i ul. Leszczyńskiej dojeżdżamy  
z powrotem do dworca PKP.

45,6 4,5 
trasa łatwa

 Oświęcim  Poręba Wielka (9,5 km)  Polanka Wielka (14 km)  Grojec 
(25 km)  Osiek Dolny (28 km)  Rajsko (42 km)  Oświęcim (45,6 km)  
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Bardzo ciekawa, ale jednocześnie dość wymagająca 
trasa. Odwiedzimy wiele atrakcyjnych obiektów, podzi-
wiać będziemy piękne widoki. By to wszystko zobaczyć 
musimy jednak pokonać kilka trudnych podjazdów. Wy-
cieczkę rozpoczynamy na parkingu przed klasztorem  
OO. Bernardynów w Kalwarii Zebrzydowskiej .  
Jedziemy za niebieskim szlakiem na południe, po 1 km 
przy kaplicy skręcamy w lewo, w aleję – Dróżkę Kalwaryj-
ską. Przekraczamy tory kolejowe i mijamy kolejne kaplice. 
Dalej prosto, za ostatnim zabudowaniem na rozwidleniu 
ścieżek w prawo i zjeżdżamy do kolejnej kaplicy, przy któ-
rej ostro skręcamy ponownie w prawo. Dalej, jakby wra-
cając, wzdłuż żółtego szlaku rowerowego podjeżdżamy 
Drogą Kalwaryjską. Łukiem w lewo przekraczamy tory 
i dojeżdżamy do głównej drogi Kalwaria – Zakrzów. 
Skręcamy w lewo i pniemy się stromym podjazdem 
na grzbiet Kamionki (punkt widokowy na szczycie). 
Na skraju lasu skręcamy w prawo i za niebieskim szla-
kiem rowerowym jedziemy widokowym grzbietem. 
Na skrzyżowaniu z drogą główną skręcamy w lewo 
skos, i po łagodnym podjeździe stromo opadamy do 
Stryszowa. Przed przejazdem kolejowym mijamy 

 TRASA 12:
Kalwaryjskimi Dróżkami 

zabudowania folwarczne i okazały dwór z wystawą 
muzealną . Skrzyżowanie w Stryszowie przejeżdża-
my na wprost i rozpoczynamy dość długą wspinaczkę 
zielonym szlakiem rowerowym na boczny grzbiet 
G. Chełm. Już w lesie, na rozwidleniu, skręcamy  
w prawo, a w przysiółku Wielkie Pole w lewo, krótki zjazd  
i ponownie „wspinamy się” na drugą odnogę grzbietu. 
Czerwonym szlakiem pniemy się na szczyt G. Chełm, 
ścinając boczną drogą w prawo największą stromi-
znę. Następnie jedziemy wzdłuż grzbietu; mijamy 
skrzyżowanie i dalej prosto drogą asfaltową w dół do 
Skawinek, w których mijamy drewniany kościół .  
Zjeżdżamy do drogi głównej i czerwonym szlakiem 
rowerowym na drugim skrzyżowaniu kierujemy się 
stromym podjazdem na Lanckoronę. Trzymając się 
szlaków (dołączyły piesze - żółty i niebieski) trafiamy 
na lanckoroński rynek , z którego wyjeżdżamy  
ul. Świętokrzyską w kierunku płn.-wsch. Kilometr dalej 
skręcamy w lewo w ul. Legionistów, którą w końców-
ce zjeżdżamy do kościoła Grobu Matki Bożej , gdzie 
skręcamy w prawo. Po 200 m, na zakręcie, odbijamy  
w lewo. Przekraczamy Anielski Most i Drogą Kalwaryjską 
podjeżdżamy w górę do klasztoru OO. Bernardynów.

29 3

 Kalwaria Zebrzydowska  G. Kamionka (5 km)  Stryszów (10 km) 
 Góra Chełm (16,5 km)  Skawinki (22 km)  Lanckorona (25 km)  

Kalwaria Zebrzydowska (29 km)  
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 Sanktuarium Pasyjno-Maryjne w Kalwarii  
Zebrzydowskiej – największa w Polsce 
droga krzyżowa, założona w XVII w. przez 
Mikołaja Zebrzydowskiego. Składa się z 52 
kościółków, kaplic, kapliczek, figur i mostów 
będących stacjami poświęconymi historii 
życia Pana Jezusa i Matki Bożej. Opiekę nad 
tutejszą kalwarią sprawują oo. Bernardyni, 
którzy na początku XVII w. zamieszkali w 
wybudowanym specjalnie dla nich baroko-
wym klasztorze. W należącej do kompleksu 
klasztornego bazylice znajduje się cudowny 
obraz Matki Bożej Kalwaryjskiej, adorowa-
ny przez rzesze pielgrzymów. Informacje: 
www.kalwaria.eu.

 Dwór w Stryszowie – należy do najciekaw-
szych zabytków dawnego budownictwa rezy-
dencjalnego w Małopolsce. Wzniesiony pod 
koniec XVI w. i przebudowany w połowie XVIII 
w. Stanowi oddział Zamku Królewskiego na 
Wawelu. W pomieszczeniach dworu prezen-
towana jest stała ekspozycja: „Wnętrza dwo-
ru polskiego w wieku XIX”. Informacje: www.
dwor-stryszow.pl

 Drewniany kościół w Skawinkach – wybu-
dowany w 1733 r. w Przytkowicach, skąd na 
obecne miejsce został przeniesiony w latach 
60. XX w. Obiekt konstrukcji zrębowej, oszalo-
wany, pokryty gontem.

 Zabytkowa zabudowa w Lanckoronie – do-
brze zachowany zespół drewnianych domów 

konstrukcji zrębowej, ciągnących się wzdłuż 
rynku i ulic miasteczka. Cechami charaktery-
stycznymi domów są wysunięte przed ich lica 
szerokie podcienia, dachy dwuspadowe oraz 
tynkowane ściany zewnętrzne. Domy ustawio-
ne są szczytami do drogi.

 Kościół Grobu Matki Bożej w Brodach 
– okazała budowla, jedna ze stacji kalwa-
ryjskiej drogi krzyżowej, przypominająca 
kształtem sarkofag, do którego dostawiono 
barokową arkadową kruchtę z oryginalną 
kopułą. Warto zwrócić uwagę na XVI-wiecz-
ny obraz „Chrystusa Lanckorońskiego”, po-
chodzący z kaplicy nieistniejącego już zam-
ku lanckorońskiego.
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 Drewniany kościół w Woźnikach – z 1. poł. XVI w.,  
jednonawowy, konstrukcji zrębowej, oszalowany 
z dachem pokrytym gontem. Wewnątrz cenny 
krucyfiks z XIV w.

 Kościół w Zatorze – wybudowany w 1393 r. 
Mimo licznych prac restauracyjnych zachował wie-
le elementów architektury gotyckiej. Wewnątrz 
cenna spiżowa chrzcielnica z XV w., fragmenty fre-
sków na ścianach oraz gotycki ołtarz główny.

 Zamek w Zatorze – wzniesiony w 1445 r., częścio-
wo zatracił swój gotycki styl wskutek późniejszych 
przebudów. Do 1513 r. siedziba książąt zatorskich.

 Dolina Karpia – jeden z najstarszych i największych 
w Polsce ośrodków hodowli karpia. Obszar o dużej 
wartości przyrodniczej, włączony do sieci Natura 
2000. Miejsce występowania wielu rzadkich gatun-
ków zwierząt, do których należy ślepowron – ptak, 
którego niemal cała populacja żyje na tym terenie. 
Ze względu na walory krajobrazowe, przyrodnicze, 
historyczne i kulturowe jest także regionem tury-
stycznym zyskującym coraz większą popularność. 
Dolina Karpia szczególnie polecana jest miłośnikom 
wędkarstwa oraz turystyki rowerowej. 

 Drewniany kościół w Graboszycach – z końca 
XVI w., jednonawowy, konstrukcji zrębowej, osza-
lowany i pokrytym gontem. Wyposażenie głów-
nie z XVII–XVIII w.

 Bazylika w Wadowicach – obiekt w stylu późno-
barokowym. Wewnątrz cudowny obraz Matki Bo-
żej Nieustającej Pomocy, umieszczony w bocznej 
kaplicy z 1826 r. Miejsce chrztu Karola Wojtyły.

 Dom rodzinny Jana Pawła II – kamienica przy 
ul. Kościelnej 7. W jednym z mieszkań urodził się  
i mieszkał aż do ukończenia gimnazjum Karol 
Wojtyła – późniejszy papież. W 1984 r. urządzo-
no tu ekspozycję poświęconą Janowi Pawłowi II. 
Informacje: www.domjp2.pl

 Kościół św. Piotra Apostoła w Wadowicach – 
wybudowany w 1985 r. jako wotum wdzięczności za 
wybór Jana Pawła II i ocalenie jego życia po zamachu, 
który miał miejsce w maju 1981 r. na placu św. Piotra.

 Małopolski Szlak Papieski – przebiegający mię-
dzy innymi przez Wadowice oraz Beskid Mały. 
Prowadzi przez miejsca szczególnie związane  
z papieżem Janem Pawłem II.
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Wycieczkę rozpoczynamy „tu, gdzie wszystko się 
zaczęło” dla Jana Pawła II, czyli w Wadowicach. Po-
jedziemy stąd do Zatora, znanego z zespołu stawów 
rybnych o średniowiecznym rodowodzie. Ruszamy  
z dworca kolejowego w Wadowicach obwodnicą 
miasta, po 400 m skręcamy w prawo i zaraz potem  
w lewo ul. Podstawie. Niebieskim szlakiem rowe-
rowym kluczymy między stawami, aż przejedziemy 
most na Skawie. Wygodna droga wzdłuż rzeki ozna-
kowana licznymi szlakami doprowadzi nas do Woźnik, 
gdzie możemy zwiedzić drewniany kościół . Zaraz 
za kościołem skręcamy w lewo, a następnie po 200 m  
w prawo. Na kolejnym rozjeździe główną drogą 
udajemy się w lewo. Skrzyżowanie w Bachowicach 
przejeżdżamy na wprost trzymając się niebieskiego 
szlaku rowerowego. Początkowo drogą gruntową  
a dalej już asfaltem kierujemy się na północ. Za lasem 
między zabudowaniami skręcamy w boczną dróżkę 
w lewo do Laskowej, gdzie w centrum udajemy się 
w prawo. Trzymając się zielonego szlaku pieszego, do 

 TRASA 13: 
Papieskimi drogami do Doliny Karpia

Gilowic jedziemy asfaltem, a dalej ścieżką gruntową. 
Drogą 44 przekraczamy most na Skawie, i udając się 
w lewo przez park dojeżdżamy do rynku w Zato-
rze. Obok stoją zabytkowy kościół  i zamek .  
Z rynku wyjeżdżamy drogą na Wadowice. Po 200 
metrach skręcamy w prawo w ul. Jana Pawła II, ob-
jeżdżamy Stawy Bugaj  i przez Łowiczki (czerwony 
szlak rowerowy) jedziemy do Graboszyc, pokonując 
krótki odcinek drogą nr 28. W Graboszycach odbi-
jamy w prawo, następnie zgodnie z drogowska-
zem kierujemy się do drewnianego kościoła .  
Dalej podjeżdżamy zielonym szlakiem rowerowym 
na widokowy grzbiet, mijając liczne przysiółki. Na 
rozjeździe z drogą do Tomic (ul. Floriańska) opusz-
czamy zielony szlak jadąc na wprost. Na kolejnym 
rozwidleniu udajemy się w lewo skos i łagodnym 
zboczem zjeżdżamy do Wadowic. Na rondzie prze-
kraczamy obwodnicę i ulicami Batorego, następnie 
Mickiewicza dojeżdżamy do centrum miasta, gdzie 
warto zwiedzić bazylikę  i inne obiekty na Mało-
polskim Szlaku Papieskim   . 

43,6 4,5

 Wadowice  Witanowice (6 km)  Woźniki (9 km)  Bachowice (13 km) 
 Laskowa (16,5 km)  Zator (21,5 km)  Graboszyce (33 km)  Wadowice 

(43,6 km)  


trasa łatwa
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To dość trudna, górska trasa z wyjazdem na Groń 
Jana Pawła II. Pojedziemy drogami i szlakami, które 
przed laty przemierzał Karol Wojtyła. Ruszamy w Su-
chej Beskidzkiej ze stacji kolejowej, i jedziemy w lewo 
ul. Mickiewicza. Na światłach ponownie skręcamy w 
lewo (ul. Przemysłowa), a za mostem na Stryszawce 
w prawo. Doliną Błądzanki jedziemy w lewo na prze-
łęcz Lipie, a stąd zjeżdżamy do doliny potoku Ustrzy-
zna. Skręcamy w prawo (niebieski szlak) i długim ła-
godnym podjazdem zbliżamy się do Krzeszowa. Przy 
kościele kierujemy się w lewo za zielonym szlakiem 
(jeżeli wybieramy skrót należy jechać na Tarnawę 
G.). Po 1,5 km szlak odbija w prawo, a my jedziemy 
dalej prosto i na skrzyżowaniu skręcamy w prawo 
do Targoszowa. Przed ośr.wyp. jedziemy za żółtymi 
znakami w prawo i „wspinamy się” do osiedla Rola, 
gdzie skręcamy w lewo i zaraz w prawo. Wjeżdżamy 
na drogę gruntową, którą docieramy do czerwonego 
szlaku pieszego. Skręcamy w lewo, po 200 m opusz-
czamy szlak, który odbija w prawo i utwardzoną 

 TRASA 14: 
Wokół „Małego Wawelu”

drogą stromym podjazdem kierujemy się w lewo do 
żółtego szlaku. Skręcamy w prawo pod górę (trudny 
odcinek!), a na wypłaszczeniu w lewo na szczyt Le-
skowca. Ze szczytu zjeżdżamy czerwonym szlakiem 
w prawo do schroniska i na Groń Jana Pawła II .  
Ze schroniska kierujemy się do Śleszowic kolejno 
niebieskim, czarnym, a następnie żółtym szlakiem. 
Na wyraźnym łuku szlaku w lewo, zakręcamy ostro 
w prawo. Gruntową, a dalej asfaltową drogą zjeż-
dżamy na Przeł. Śleszowicką. Skręcamy w prawo, za 
kościołem w lewo i doliną Tarnawki opadamy przez 
Tarnawę D. do Zembrzyc. Przed kościołem   
skręcamy w prawo i boczną uliczką dojeżdżamy 
nad Skawę. Szlakiem Bursztynowym (słabo ozna-
kowany) jedziemy wzdłuż rzeki, by już w Suchej 
Beskidzkiej kładką nad Skawą przedostać się na 
drugą stronę rzeki. Za placem targowym skręcamy  
w prawo na ul. Zamkową i dojeżdżamy do zamku .  
Wracamy na rynek w Suchej Beskidzkiej (zabytko-
wa karczma „Rzym”)  i kierujemy się w prawo na 
ul. Mickiewicza, gdzie kończymy trasę.

41,5 5

 Sucha Beskidzka  Krzeszów (11 km)  Leskowiec (20 km)  Groń 
Jana Pawła II (21 km)  Tarnawa Dolna (34 km)  Zembrzyce (37 km)  
Sucha Beskidzka (41,5 km)  
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 Groń Jana Pawła II (992 m n.p.m.) – jedyny 
szczyt beskidzki noszący imię papieża – Polaka. 
Węzeł szlaków turystycznych i cel licznych wycie-
czek. W pobliżu drewniana kaplica – sanktuarium 
górskie, wzniesiona w 1995 r. jako dar dla ówcze-
snego papieża Jana Pawła II z okazji jego 75-tych 
urodzin. W otoczeniu świątyni stacje drogi krzyżo-
wej oraz pomnik Jana Pawła II. Działa tu również 
całoroczne schronisko PTTK „Laskowiec”.

 Kościół w Zembrzycach – murowany, wybudo-
wany w 1913 r. Wyposażenie głównie z XVIII w., 
przeniesione z istniejącego tu wcześniej drew-
nianego kościoła. Na szczególną uwagę zasłu-
guje XVII-wieczny obraz Matki Boskiej z Dzie-
ciątkiem, uznawany przez miejscową ludność 
za słynący łaskami.

 Zamek w Suchej Beskidzkiej – dawna siedziba 
tzw. klucza suskiego. Po przebudowie w 1614 r. 
nadano mu wygląd okazałej magnackiej rezyden-
cji renesansowej. Najbardziej charakterystyczny-
mi elementami zamku są cztery narożne wieże 
oraz dziedziniec zamknięty dwoma skrzydłami  
z piętrowymi krużgankami arkadowymi. Do zam-
ku przylega rozległy park z ciekawą oranżerią. We 
wnętrzu znajduje się Muzeum Miejskie Suchej 
Beskidzkiej z ekspozycją regionalną.

 Karczma „Rzym” w Suchej Beskidzkiej – drew-
niany obiekt z końca XVIII w., konstrukcji zrębowej, 
pokryty gontem z charakterystycznymi pięcioarka-
dowymi podcieniami. Wnętrze karczmy nakrywają 
stropy belkowe. Często łączona jest z legendarnym 
spotkaniem Pana Twardowskiego z Mefistofele-
sem, opisanym przez Adama Mickiewicza.

 TRASA 14
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 Kościół drewniany w Zawoi – wzniesiony  
w 1888 r. Do budowy świątyni wykorzystano 
materiał ze stojącego w tym miejscu poprzed-
niego kościoła z lat 1757–59. Obiekt powstał  
z fundacji Albrechta Habsburga, według projek-
tu Karola Pietschki. Jest to kościół eklektyczny,  
z cechami budownictwa alpejskiego. Zbudo-
wany jest na rzucie krzyża łacińskiego, ma trój-
nawowy układ bazylikowy. Wewnątrz stropy 
wsparto na żeliwnych kolumnach międzyna-
wowych. Polichromia figuralno-ornamentalna  
z 1930 r. jest dziełem Z. Milliego i M. Arczyńskiego.

 Dworzec Babiogórski w Zawoi – zabytkowy 
drewniany budynek z charakterystyczną galerią. 
Od 1905 r. mieściła się tu pierwsza stacja tury-
styczna Towarzystwa Tatrzańskiego w Zawoi.

 Wieża widokowa w “Beskidzkim Raju” 
– wieża na terenie kompleksu hotelowego,  
o wys. 25 m., lekko zwężająca się ku górze, 
pozwala podziwiać okoliczne pasma górskie: 
Beskid Żywiecki, Beskid Makowski, Beskid 
Śląski, Beskid Mały, Gorce.

 Ośrodek edukacyjny BgPN – ekspozycje 
prezentują w nowoczesny sposób zagadnienia 
związane z przyrodą Babiej Góry, kulturą lokal-
nej społeczności i ekologią. Przed ośrodkiem 
Ogród Roślin Babiogórskich. W ramach dzia-
łalności z zakresu edukacji pracownicy ośrodka 
prowadzą z młodzieżą spotkania edukacyjne, 
stacjonarne i terenowe. Więcej informacji: tel. 
033 877 51 10, www.bgpn.pl.

 Skansen PTTK im. J. Żaka – skansen  
w Zawoi-Markowej prezentujący tradycyjne 
budownictwo babiogórców. Tworzą go: ka-
pliczka, kuźnia i trzy budynki z lat 1910, 1900 
i 1802-15. Ten ostatni, do momentu przenie-
sienia w 1987 r., funkcjonował jako dom z kur-
nym piecem. Został on w całości poświęcony 
ekspozycji etnograficznej. 
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Trasa ta obok łatwych i przyjemnych odcinków 
zmusi nas do znacznego wysiłku podczas wymaga-
jącego podjazdu. Przy ładnej, słonecznej pogodzie 
mamy gwarantowane piękne widoki z otaczają-
cych Zawoję stoków. Wycieczkę proponujemy 
rozpocząć obok drewnianego kościoła  w Zawoi 
Centrum. Po drugiej stronie drogi widać Dworzec 
Babiogórski . Opuszczamy główną drogę prze-
jeżdżając nieco wyżej z lewej na drugą stronę Ska-
wicy. Jedziemy wzdłuż rzeki za zielonym szlakiem 
rowerowym, przecinając drogę na Przysłop. Dwa 
kilometry dalej na kolejnej przecznicy skręcamy 
w lewo, mijamy szkołę i mozolnie „wspinamy” się 
na przełęcz, gdzie przy kapliczce kierujemy się za 
szlakami niebieskim i czerwonym w lewo. Kolej-
nym podjazdem (w końcówce stromym) osiągamy 
skrzyżowanie z asfaltową drogą w Przysłopie. Na 
chwilę odbijamy w prawo, aby z wieży widokowej 
w „Beskidzkim Raju”  obejrzeć panoramę, a po 

 TRASA 15: 
Eksplorując Zawoję

powrocie jedziemy na wprost, trzymając się szla-
ków czerwonych i niebieskiego. Na przeł. Przysłop, 
z rozwidleniem dróg, jedziemy na wprost. Nieco 
wyżej na rozdrożu z węzłem szlaków, skręcamy  
w lewo. W Smyrakach na kolejnym rozdrożu, je-
dziemy w prawo za czerwonym szlakiem rowero-
wym. Czeka nas dość wymagający podjazd, a na-
stępnie stromy zjazd do Wełczy. Skręcamy w lewo  
i krótkim zjazdem wracamy na drogę 957. Skrę-
cając w lewo zakończymy wycieczkę w Zawoi 
Centrum. Możemy ją przedłużyć jadąc w prawo.  
W Widłach opuszczamy drogę wojewódzką, jadąc 
w prawo, a w Składach w lewo na Markową.
W siedzibie Dyrekcji Babiogórskiego PN możemy 
zwiedzić ośr. edukacyjny , a za parkingiem, gdzie 
jedziemy w prawo, skansen . Gruntową ścieżką 
wzdłuż szlaków zjeżdżamy przez Markowe Ró-
wienki do Czatoży. Naszą uwagę zwrócą „Trzy Piw-
niczki” i dzwonnica loretańska. Doliną Czatożanki, 
następnie Skawicy wracamy do Zawoi Centrum.

37 4,5

 Zawoja Centrum  Zawoja Dolna (4 km)  Zawoja-Przysłop (9 km) 
 Zawoja Wełcza (19 km)  Zawoja Składy (25 km)  Zawoja Markowa 

(30 km)  Zawoja Centrum (37 km)  


trudność średnia
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Trasa łatwa, z niewielką ilością podjazdów, wiodąca 
drogami o dobrej nawierzchni. Wycieczkę rozpoczy-
namy na rynku w Skawinie    , z które-
go jedziemy na wschód ul. Słowackiego. Mijamy 
kościół, następnie skrzyżowanie z ul. Popiełuszki  
i jedziemy prosto ul. Korabnicką. Po 300 m skręca-
my w ul. Kopernika, następnie Wyspiańskiego, którą 
dojeżdżamy do Chorowic. W Chorowicach po lewej 
stronie mijamy kaplicę, a nieco dalej pozostałości 
zespołu dworskiego . Na skrzyżowaniu z drogą 
Mogilany–Skawina pojawia się piękna panorama na 
Pogórze i Beskidy. Skręcamy w lewo i wkrótce do-
jeżdżamy do centrum Mogilan. Mijamy kościół , 
na „ryneczku” skręcamy w prawo, by zobaczyć Ze-
spół Dworski Konopków . Wracamy do centrum, 
skąd zielonym szlakiem rowerowym ul. Mogilańską 
opuszczamy gminną wieś. W miejscu wyraźnego 
obniżenia ostrym łukiem skręcamy w lewo i drogą 
szutrową za szlakami jedziemy w dół na południe.  

 TRASA 16: 
Do Lasu Bronaczowa

Po krótkim podjeździe, na grzbiecie skręcamy  
w prawo i wjeżdżamy do lasu. Na rozwidleniu przy 
krzyżu za szlakami skręcamy w lewo, a nieco dalej na 
skrzyżowaniu - w prawo. Na łuku drogi mijamy wiatę 
i czerwony szlak prowadzący w prawo do Rez. Kozie 
Kąty . Trzymając się szlaków zielonych dojeżdża-
my do zabudowań Podlesia. Przy sklepie skręcamy 
w lewo (udając się w prawo, możemy skrócić trasę), 
mijamy Dziecięcy Szpital Rehabilitacyjny, i na skrzy-
żowaniu skręcamy za czerwonym szlakiem rowero-
wym w prawo, 1 km dalej odbijamy w lewo. Wyjeż-
dżamy na Ostrą Górę, po czym opadamy do Woli 
Radziszowskiej. Skręcamy w lewo, mijamy strumyk  
i krętą drogą dojeżdżamy do skrzyżowania. Skrę-
camy w prawo do centrum Woli Radziszowskiej  
i drewnianego kościoła . Trzymając się rowero-
wego szlaku bursztynowego, przecinamy dwukrot-
nie tory kolejowe i wzdłuż zabudowań Radziszowa 
(w centrum zabytkowy kościół   i odremontowa-
ny dwór) udajemy się w kierunku Skawiny.

31 3 
trasa łatwa

 Skawina  Chorowice (5 km)  Mogilany (7,5 km)  Rez. Kozie Kąty (12,5 km)  
 Wola Radziszowska (22,5 km)  Radziszów (27,5 km)  Skawina (31 km)   



ATRAKCJE NA TRASIE:                                 
 Kościół parafialny w Skawinie – powstał w cza-
sach Kazimierza Wielkiego, jednak częste pożary 
sprawiły, że świątynia zatraciła swą pierwotną 
formę. Dzisiejszy kształt został jej nadany po od-
budowie w 1826 r. W prezbiterium dwa cenne, 
nietypowe XIX-wieczne obrazy „Budzenia paste-
rzy” i „Złowienia ryby ze złotymi skrzelami”.

 Budynek Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”  
w Skawinie – z 1906 r., stojący na miejscu 
warownego zamku wybudowanego przez Kazi-
mierza Wielkiego.

 Ratusz w Skawinie – z początku XX wieku. 
Obecnie Urząd Miasta i Gminy.

 Kościół filialny w Skawinie – pochodzi praw-
dopodobnie z przeł. XVII i XVIII w. Pełnił rolę 
świątyni przy szpitalu–przytułku założonym 
przez tynieckich benedyktynów.

 Zespół dworski w Chorowicach – obiekt,  
w którego skład wchodzą: dwór, neogotycka ka-
plica z początku XX w., czworak, stajnia oraz park. 
Dworek wybudowano w 1905 r., został przebudo-
wany po 1945 r. oraz 1985 r. Należał do rodziny 
Raczyńskich, Derasów, Doboszyńskich. Obecnie 
mieści się tu szkoła. Kaplica pochodzi z 1915 r.

 Kościół w Mogilanach – pochodzi z 1604 r. Nie-
znacznie rozbudowany w XIX i XX w., a w 1. poł. 
XIX w. otoczony murem z dzwonnicą. Wyposaże-
nie świątyni głównie barokowe.

 Dwór w Mogilanach – wybudowany z końcem 
XVIII w. na miejscu dawnego pałacu. Goszczący tu 
Mikołaj Rej w 1567 r. napisał swe „Zwierciadło” oraz 
trzecią księgę „Żywota człowieka poczciwego”.

 Las Bronaczowa i rezerwat Kozie Kąty – kom-
pleks leśny pokrywający zwartym drzewosta-
nem bukowo-jodłowym wydłużone wzniesienie 
pocięte malowniczymi dolinami. Część lasu sta-
nowi leśny rezerwat przyrody „Kozie Kąty”. 

 Kościół drewniany w Woli Radziszowskiej – 
z końca XV wieku. We wnętrzu warto zwrócić 
uwagę na gotyckie portale ostrołukowe oraz na 
wystrój z XVII-XIX w.

 Kościół w Radziszowie – wzniesiony w XV w., 
odbudowany po pożarze w 1841 r. Częściowo 
zachowało się barokowe wyposażenie.
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 Zarabie – rekreacyjna dzielnica Myśle-
nic, położona na prawym brzegu Raby, u 
podnóża Uklejny. Znajduje się tu kąpie-
lisko na Rabie, plaża, boiska sportowe, 
szlaki piesze i rowerowe oraz największa 
atrakcja – kolej krzesełkowa na pobliską 
górę Chełm. 
 Rezerwat Zamczysko nad Rabą – utwo-
rzony w 1962 r. o pow. 1,35 ha., położony  
w pobliżu ruin średniowiecznej straż-
nicy. Ochronie podlega grąd i płat boru 
dolnoreglowego. Wśród chronionych ro-
ślin uwagę zwracają bluszcze.
 Ruiny baszty strażniczej w Myślenicach 
– z XIII w., usytuowane na stokach Uk-

lejny. Obiekt ten pełnił rolę strażnicy na 
często uczęszczanym trakcie handlowym. 
W 1457 r. została wysadzona ładunkiem 
prochowym.

 Kościół w Pcimiu – wybudowany w 1829 r. 
w stylu józefińskim. Najcenniejszym zabyt-
kiem świątyni jest XVII-wieczna chrzcielni-
ca oraz trzy barokowe obrazy przeniesione 
z kościoła pw. św. Agnieszki w Krakowie.

 Kościół w Trzebuni – murowana świątynia 
z 1799 r., skrywa we wnętrzu piękne baro-
kowe wyposażenie. 

 Kościół pw. NMP w Myślenicach – wy-
budowany w 1465 r., później wielokrotnie 
przebudowywany. Wewnątrz warto zwrócić 
uwagę na kamienny portal uszaty przy wej-

ściu z prezbiterium do zakrystii. W bocznej 
kaplicy cudowny obraz Matki Bożej Myśle-
nickiej z pocz. XVII w.

 Kościół cmentarny na Stradomiu  
w Myślenicach – wzniesiony w XV w., za-
chowanymi gotyckimi przyporami, łukami  
i maswerkami.

 „Dom Grecki” w Myślenicach – dawny 
zajazd z XVIII w. Budynek posiada piękny 
łamany dach polski z facjatkami, a w przy-
ziemiach rzadkie sklepienie żaglaste na 
gurtach. Obecnie siedziba Muzeum Regio-
nalnego z 4 wystawami stałymi: ekspozy-
cja wnętrz mieszczańskich, etnograficzna,  
II wojna światowa oraz archeologiczna.

 TRASA 17

skala 1: 85 000
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To trudna, górska wycieczka, z przewyższeniem aż 
1350 metrów, dlatego rower górski będzie niezbęd-
ny. Wyprawę zaczynamy w Myślenicach-Zarabiu 

. Z głównego skrzyżowania obok parkingu przy 
stadionie kierujemy się w boczną uliczkę Zacisze za 
czerwonym szlakiem rowerowym. Mijamy z prawej 
Rez. Zamczysko nad Rabą z ruinami baszty  ,  
i rozpoczynamy „wspinaczkę” na Pasmo Lubomira i 
Łysiny. Na rozdrożu jedziemy w lewo, na kolejnym 
– w prawo, ciągle stromo pod górę. Na grzbiecie 
spotykamy czerwony szlak pieszy, którym podjeż-
dżamy aż do schroniska na Kudłaczach. Zjeżdżamy 
czarnym szlakiem aż do przysiółka Małe Ulmany. Tu-
taj przed ostrym zakrętem skręcamy lekko w prawo 
w drogę leśną. Zjeżdżamy do centrum Pcimia (skrót 
prowadzi w prawo wzdłuż Raby). Za kościołem 
rozpoczynamy podjazd doliną Kaczanki. Na rozjeździe 
skręcamy w prawo (drogowskaz na Figuły). Za łukiem 
kończy się asfalt, ścieżką dojeżdżamy do granicy lasu 
i żółtego szlaku. Skręcamy w lewo i trzymając się szla-
ku poruszamy się klasycznie górską ścieżką grzbietem 

 TRASA 17: 
Wokół „strefy czasu wolnego”

masywu Kotonia. To dość trudny fragment trasy, na-
gradzany w zamian licznymi miejscami widokowymi 
z piękną panoramą. Od Gronia (773 m n.p.m.) ła-
godnym zjazdem opadamy do przeł. Dział (duża ka-
pliczka), a dalej stromą szutrówką do Trzebuni. Mija-
jąc kościół  kontynuujemy zjazd wzdłuż wsi aż do 
budynku szkoły (przy przystanku), gdzie skręcamy w 
lewo i zaraz za mostem w prawo. Drogą asfaltową, 
a następnie z płyt betonowych jedziemy do osiedla 
Rola Ostafinowa (z dolinki z rozwidleniem potoków 
w lewo pod górę). Pomiędzy domami skręcamy w 
lewo i po ok. 100 m za ostatnimi budynkami skrę-
camy w prawo, w drogę prowadzącą stromo pod 
górę wzdłuż granicy lasu. Podchodzimy (bardzo 
stromo) aż do wypłaszczenia i jedziemy na wprost 
aż do skrzyżowania z czerwonym szlakiem. Skręca-
my w prawo i jedziemy nim do Myślenic, mijając na 
Plebańskiej Górze zabytkową kapliczkę. Stromym 
zjazdem opadamy do Myślenic   . W cen-
trum miasta jedziemy w prawo ul. Słowackiego, 
następnie Piłsudskiego. Przecinamy „Zakopiankę”  
i mostem na Rabie wracamy na parking.

44,5 5,5 
trasa trudna

 Myślenice  Kudłacze (10 km)  Pcim (17 km)  Trzebunia (32 km)  
Myślenice (44,5 km)  
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Łatwa i przyjemna trasa po drogach i ścieżkach 
Puszczy Niepołomickiej połączona dodatkowo  
z odwiedzaniem kilku interesujących miejsc  
w najbliższej okolicy. 
Wycieczkę rozpoczynamy na parkingu przy rynku 
w Niepołomicach. Wcześniej warto zwiedzić Za-
mek Królewski , znajdujący się obok rynku oraz 
zabytkowy kościół z XIV w. , który stoi po dru-
giej stronie. Z ronda kierujemy się ul. Bocheńską 
za zielonym szlakiem turystycznym, dalej ścieżką 
rowerową wzdłuż drogi krajowej dojeżdżamy do 
parkingu z węzłem szlaków. Zachowując ostroż-
ność przechodzimy przez przejście dla pieszych  
i wjeżdżamy do Puszczy Niepołomickiej . Trzy-
mając się zielonego szlaku jedziemy ponad 6 km 
Drogą Królewską. Obok małego parkingu w Przy-
borowie skręcamy w prawo. „Zdobywamy” naj-
wyższy szczyt puszczy – Kobylą G. (212 m n.p.m.)  

 TRASA 18: 
W cieniu Niepołomickiej Puszczy

i – opuszczając szlak zielony, który odbija w lewo 
– drogą na wprost wyjeżdżamy z Puszczy Niepo-
łomickiej. Kolejne kilometry trasy, już nieco gó-
rzyste, prowadzą drogami w otwartym terenie 
przez małe miejscowości podkrakowskie (Kłaj, 
Targowisko, Grodkowice, Brzezie, Staniątki).  
W Grodkowicach stoi dawny pałac Żeleńskich ,  
a w Brzeziu okazały kościół z pocz. XX w. .  
W Staniątkach możemy zwiedzić, górujące nad 
wsią, sanktuarium Maryjne oraz klasztor Bene-
dyktynek . Z głównej drogi odbijamy w ul. Po-
lną, przejeżdżamy pod torami i wracamy na drogę 
do Niepołomic. 800 m dalej za niebieskim szlakiem 
rowerowym skręcamy w prawo i wjeżdżamy po-
nownie do Puszczy Niepołomickiej. Przy leśnym 
miejscu odpoczynku i węźle szlaków rowerowych 
skręcamy w lewo, i leśną ścieżką wjeżdżamy do 
Niepołomic. Ul. Partyzantów wracamy do cen-
trum miasta.

34 3,5

 Niepołomice  Puszcza Niepołomicka (2 km)  Kłaj (15 km)  Targow-
isko (17 km)  Grodkowice (20 km)  Brzezie (23 km)  Staniątki (29 km)  
Niepołomice (34 km)  


trasa łatwa
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 Zamek w Niepołomicach – wzniesiony na 
skraju puszczy w XIV w. z inicjatywy Kazimierza 
Wielkiego. Początkowo był niewielkim zamecz-
kiem, który został rozbudowany w następnych 
dwóch stuleciach do postaci renesansowej 
rezydencji i służył królewskiemu dworowi jako 
zamek myśliwski i miejsce zjazdów. Obecnie w 
zamku mieszczą się zbiory Galerii Sztuki Polskiej 
XIX wieku Muzeum Narodowego w Krakowie, 
które zostały przeniesione tu z uprzedniej sie-
dziby tych dzieł sztuki, krakowskich Sukiennic.

 Kościół w Niepołomicach – wybudowany  
w latach 1350-58. Z tego okresu pochodzi pre-
zbiterium oraz przyległa kaplica z zachowanym 
gotyckim detalem architektonicznym i unikato-
wymi freskami z XIV w. Na uwagę zasługują tak-

że dwie kaplice: manierystyczna z 1596 r. (dzieło 
Santi Gucciego) oraz wczesnobarokowa, z cudow-
nym obrazem św. Karola Boromeusza.

 Puszcza Niepołomicka – to rozległy obszar leśny, 
położony w widłach Wisły i Raby. Chętnie odwie-
dzana przez mieszkańców Krakowa, szukających 
tu świeżego powietrza i spokoju. Puszcza była ulu-
bionym miejscem łowów królewskich w dawnej 
Polsce. Zasadniczą część Puszczy stanowią bory 
sosnowe, a w mniejszym, północnym kompleksie 
położonym wzdłuż Wisły, dominują lasy liściaste. 
Puszcza Niepołomicka wchodzi w skład Europej-
skiej Sieci Ekologicznej Natura 2000.

 Pałac Żeleńskich w Grodkowicach – wzniesiony  
w latach 1900-1906 r. wg projektu Teodora Talowskie-
go. Jak większość realizacji tego artysty, posiada spe-
cyficzną architekturę – nawiązującą do stylu gotyc-

kiego i romantycznego. Obiekt otacza zabytkowy 
park krajobrazowy. Obecnie w pałacu mieści się 
kompleks szkoleniowo-hotelowy, prowadzona 
jest tu również działalność kulturalno-artystyczna. 

 Kościół w Brzeziu – wybudowany w 1924 r.  
z charakterystycznym sklepieniem palmo-
wym. Przy kościele wzniesiono klasycystycz-
ne mauzoleum Żeleńskich z 1903 r.

 Zespół klasztorny Opactwa Benedyk-
tynek w Staniątkach – założony w 1238 r. 
dzięki fundacji Klemensa Gryfity. Wchodzą-
cy w skład zespołu kościół jest najstarszym 
halowym kościołem w Polsce, a jego bryła 
pozostała niemal niezmieniona do czasów 
współczesnych. Warto zwrócić uwagę na 
XIV-wieczną rzeźbę tronującej Madonny. 
Informacje: www.benedyktynki.com.pl

 TRASA 18

skala 1: 55 000
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 Kopalnia Soli w Wieliczce – najstarsze na zie-
miach polskich przedsiębiorstwo solne, którego 
początki sięgają średniowiecza. Wpisana na 
Listę Światowego Dziedzictwa Kultury UNESCO 
kopalnia tworzy sieć szybów i sztolni o długości 
ok. 300 km, położonych na 9 poziomach. W czę-
ści udostępnionej do zwiedzania, obejmującej 
3,5 kilometrowy odcinek na głębokości od 64 
do 135 m, można podziwiać jeziora, oryginalny 
sprzęt i urządzenia górnicze, a także unikalną 
kaplicę bł. Kingi, mogącą pomieścić ponad 500 
osób. Działa tu również ośrodek leczniczo-reha-
bilitacyjny. Informacje: www.kopalnia.pl.

 Zabytki budownictwa górniczego w Wieliczce  
– to przede wszystkim stare nadszybia: Górsko 
(XVII w.), Świętej Kingi (XIX w.), Daniłowicza 
(XVII w.) oraz szyb Regis (XIV w.).

 Zamek Żupny w Wieliczce – powstał na przeł. 
XIII i XIV w., odbudowany po zniszczeniach  
z okresu II woj. światowej. Dawna siedziba 
władz żupników i zarządców kopalni. Obecnie 
Muzeum Żup Krakowskich. 

 Kościół pw. św. Klemensa w Wieliczce –
wzniesiony w XIX w. Elementy wyposażenia 
wnętrza z XIII i XIV w. Obok dzwonnica ufundo-
wana przez Jana III Sobieskiego po zwycięstwie 
nad Turkami. Informacje: www.klemens.pl.

 Drewniany kościół św. Sebastiana w Wieliczce  
– zbudowany w 1582 r. Wewnątrz cenne obrazy 
z XVI w., młodopolska polichromia – dzieło Wł. 
Tetmajera z 1906 r. oraz witraże zaprojektowane 
przez Stanisława Matejkę.

 Kościół w Biskupicach – postawiony w 1914 r.  
w miejscu poprzednich świątyń z XI i XVII w. Zacho-
wał się kamienny portal z najstarszego kościoła.

 Krzesło Kantora w Hucisku – betonowe 
krzesło o wys. 14 m to pomnik ku czci Tade-
usza Kantora (1915-1995), znanego w świecie 
twórcy teatru „Cricot 2”, reżysera, scenografa  
i malarza. Obok oryginalna willa, dom artysty.

 Dwór w Sierczy – z XIX w., otoczony zabytkowym 
parkiem. Obecnie Klasztor Sióstr Urszulanek.

 TRASA 19
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Zapraszamy na wycieczkę, która zaczyna się w Wie-
liczce, mieście od wieków związanym z wydobyciem 
soli. Cała trasa prowadzi gminnym szlakiem rowe-
rowym, z niewielką odnogą dla zainteresowanych 
wydłużeniem sobie wycieczki. Przed wyruszeniem 
na trasę obowiązkowo zwiedzamy kopalnię soli   
oraz związane z nią zabytki  i Zamek Żupny . 
Trasę rozpoczynamy z przystanku kolejowego Wie-
liczka-Rynek. Jedziemy do Rynku Górnego ul. Zam-
kową obok kościoła św. Klemensa . Ma tam swój 
początek czerwony szlak rowerowy, którym będzie-
my jechać ponad 10 km. Wyjeżdżamy z Rynku ul. Ba-
torego i dalej jadąc ul. Św. Sebastiana mijamy drew-
niany kościół . Przejeżdżamy drogę 964 i wkrótce 
opuszczamy Wieliczkę. Wypatrując oznakowań 
szlaku jedziemy przez Lednicę Górną, Tomaszko-
wice do Biskupic, gdzie mijamy neogotycki kościół 
z XX w. . Z Biskupic ścieżką gruntową skracamy 
trasę przez las i za szosą stromo opadamy do Do-
branowic. Tutaj możemy wybrać wariant skrótowy 
jadąc w prawo lub jechać w lewo wzdłuż propono-
wanej trasy. Zjeżdżamy prawie 3 km doliną potoku 
Sułówka do Huciska. Tuż przed drogą dochodzącą  
z lewej skręcamy w prawo w wąską drogę asfaltową.  

 TRASA 19: 
Z pokładami soli pod kołami

Po 500 m przejeżdżamy obok domu T. Kantora  
i pomnika „Krzesło” . Po wyjechaniu na grzbiet 
skręcamy w prawo i jedziemy 3,5 km widokową 
szosą do skrzyżowania przy kapliczce w Dobranowi-
cach. Skręcamy tu w lewo, ponownie na czerwony 
szlak rowerowy. Kilkadziesiąt metrów za łukiem 
drogi trzymając się szlaku skręcamy w prawo,  
i początkowo asfaltem a dalej gruntową drogą zjeż-
dżamy do Koźmic Małych. Dwa razy przekraczamy 
drogę 964 i wyjeżdżamy pod górę, aż do kościoła 
w Pawlikowicach. Nieco dalej ponownie spadamy 
do drogi wojewódzkiej, po czym odbijamy boczną 
uliczką w lewo. Do końca wycieczki w Wieliczce trzy-
mamy się czerwonego szlaku rowerowego, mijając 
jeszcze po drodze dwór w Sierczy . 

29 4

 Wieliczka  Biskupice (7 km)  Hucisko (14,5 km)  Raciborsko (22 km) 
 Pawlikowice (25 km)  Wieliczka (29 km)  


trudność średnia
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OPIS TECHNICZNY:                                       
Trasa w większości płaska, z dwoma nieco trud-
niejszymi podjazdami. Idealna na wycieczkę ro-
dzinną. Z centrum Gdowa  ruszamy główną 
drogą w kierunku Bochni. Za szkołą skręcamy  
w lewo, w ul. Cegielnianą. Spotykamy tu czarny 
szlak rowerowy, którym pojedziemy aż do Niego-
wici. Przecinamy obwodnicę, mijamy cmentarz  
z kopcem powstańców listopadowych , a za sta-
wami rybnymi opuszczamy drogę asfaltową, skrę-
cając w prawo między zagrody. Jadąc polną drogą, 
najpierw na wsch. potem na płn., dojeżdżamy do 
Liplasa. Tutaj skręcamy w prawo, a na kolejnym 
skrzyżowaniu w lewo, w kierunku Niegowici. Mi-
jamy dwór i po chwili dojeżdżamy do kościoła ,  
w którym Jan Paweł II rozpoczynał kapłańską 
posługę, co upamiętnia pomnik . Skręcamy  
w prawo, następnie za szkołą w lewo. Kilometr da-
lej, na zakręcie, opuszczamy szosę jadąc na wprost. 
Po 300 m zamieniamy szlak na czerwony i na rozwi-
dleniu wybieramy drogę odchodzącą w prawo. Za 

 TRASA 20: 
W dolinie Raby

linią energetyczną ponownie skręcamy w prawo, 
a po chwili na szosie w lewo. Przecinamy drogę 
967 i jedziemy przez Pierzchów. Na końcu wsi stoi 
pomnik i kopiec H. Dąbrowskiego . Skręcamy 
w prawo i ścieżkami wzdłuż Raby docieramy do 
szosy, na której opuszczamy czerwony szlak. 
Przejeżdżamy Rabę i za mostem kontynuuje-
my wycieczkę niebieskim szlakiem rowerowym 
(skręcając za mostem w prawo możemy skrócić 
trasę). Mijamy dwór w Chrostowej, skręcamy  
w prawo i alejką asfaltową „wspinamy się” do 
przysiółka Wierzchownia, skąd mamy piękny 
widok na Beskid Wyspowy. Trzymając się nie-
bieskiego szlaku jedziemy najpierw grzbietem 
wzdłuż lasu, następnie „szutrówką” przez las  
w dół. Na łuku drogi asfaltowej wybieramy lewą 
odnogę i zjeżdżamy do Podolan. Stąd żółtym 
szlakiem, pokonując długi podjazd do Stryszowa, 
wyjeżdżamy na punkt widokowy z piękną panora-
mą na dolinę Raby i okazałym krzyżem. Zielonym 
szlakiem rowerowym wracamy do Gdowa.

35 4

 Gdów  Liplas (4 km)  Niegowić (7 km)  Pierzchów (11 km)  Chrostowa 
(17 km)  Podolany (27 km)  Stryszowa (31 km)  Gdów (35 km)  


trasa łatwa



ATRAKCJE NA TRASIE:                                 
 Kościół w Gdowie – wzniesiony na przeł. XIII 
i XIV w. Na skutek następujących od końca 
XVIII w. przekształceń zatracił swoje stylowe 
cechy. Posiada rokokowe, o znacznej wartości 
artystycznej, wyposażenia wnętrza. W ołtarzu 
głównym obraz Matki Bożej Gdowskiej nama-
lowany w 1 poł. XVIII w., darzony niesłabną-
cym kultem przez mieszkańców wsi i okolic.

 Kopiec powstańców w Gdowie – zbiorowa 
mogiła 154 Polaków, którzy zginęli 26 II 1846 r. 
w starciu z austriackimi oddziałami podczas po-
wstania krakowskiego. Na szczycie kopca znajdu-
je się alegoryczny pomnik wystawiony w 1906 r.

 Kościół w Niegowici – konsekrowany  
w 1966 r. przez arcybiskupa-metropolitę 

krakowskiego Karola Wojtyłę. W głównym ołta-
rzu słynący z łask barokowy obraz Matki Bożej 
Wniebowziętej. Pamiątką poprzedniej świątyni 
jest drewniana dzwonnica z 1817 r.

 Pomnik Karola Wojtyły w Niegowici – od-
słonięty 4 listopada 1999 r. Przedstawia postać 
późniejszego papieża Jana Pawła II, który w tej 
miejscowości pełnił swoją pierwszą posługę 
kapłańską, rozpoczętą w 1948 r. Choć pracował 
zaledwie rok, stał się inicjatorem budowy obec-
nego kościoła.

 Kopiec gen. Dąbrowskiego w Pierzchowie 
– usypany na cześć gen. Jana Henryka Dąbrow-
skiego, twórcy legionów polskich we Włoszech, 
bohatera polskiego hymnu narodowego, który  
w Pierzchowiu się urodził i spędził dzieciństwo. 

 TRASA 20

skala 1: 50 000

43



ATRAKCJE NA TRASIE:                                 
 Kościół w Dobczycach – wybudowany po II woj. 
św. w stylu neogotyckim. Znajduje się w nim za-
bytkowa kamienna chrzcielnica z XIII w., a w ołta-
rzu głównym XV-wieczna pieta z warsztatu Wita 
Stwosza. 

 Zamek i skansen w Dobczycach – z przeł. XIII 
i XIV w., rozbudowany w XVI/XVII w. Pod  koniec 
XVIII w. popadł w ruinę. Dzięki staraniom miej-
scowego oddziału PTTK zamek zrekonstruowa-
no i urządzono w nim Muzeum Regionalne. Jego 
częścią jest skansen, w którym zgromadzono 
przykładowe zabytki architektury drewnianej  
z okolicy: karczmę (1830), kuźnię (1863), piętro-
wy kurnik (1890), wozownię (XIX w.), dom kultu 
pochówkowego (XIX w.) i pomniejsze obiekty, 
wśród których jest krzyż przydrożny z 1604 r.  
Informacje: www.zamek.dobczyce.pl.

 Sadownictwo raciechowickie – mające 
długą tradycję, intensywnie rozwijane od lat 
50-tych XX w. Piękne sady owocowe, głównie 
jabłoniowe, stanowią o wielkiej atrakcyjności 
tamtejszego krajobrazu.

 Drewniany kościół w Raciechowicach – zbu-
dowany w 1720 r. (prezbiterium uznawane jest 
za starsze). Na uwagę zasługuje rokokowe wy-
posażenie wnętrza oraz epitafia i płyta ołtarzo-
wa z pierwszego kościoła na zewnątrz.

 Drewniany dwór w Raciechowicach – 
jeden z najokazalszych tego typu obiektów  
w Małopolsce, zbudowany w 1780 r. Nad wej-
ściem herby Nowina i Leliwa. 

 Klasztor oo. Cystersów w Szczyrzycu – założo-
ny w 1234 r. W bocznej kaplicy Cudowny Obraz 
Matki Bożej Szczyrzyckiej zwanej Dobrotliwą.  
W dawnym spichlerzu mieści się muzeum klasztorne. 

 Kościół drewniany w Jodłowniku – z 2. poł. 
XVI w., jednonawowy, konstrukcji zrębowej. 
Posiada wyposażenie głównie z XVII i XVIII w., 
polichromia z 2. poł. XVIII w. 

 Kościół drewniany w Gruszowie – zbudowany 
w 1. poł. XVI w., konstrukcji zrębowej, oszalowa-
ny, z dachem częściowo pokrytym gontem. Wy-
posażenie wnętrza głównie z XVI-XVIII w.

 Kamień Grzyb w Zegartowicach – pomnik 
przyrody, jedna z najefektowniejszych skałek 
Pogórza, do powstania której przyczynił się 
proces erozji wietrznej.

 TRASA 21

skala 1: 90 000 44
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OPIS TECHNICZNY:                                       
W zależności od pory roku kwitnące sady w okolicach 
Raciechowic lub jabłka będą symbolem tej wycieczki. 
A i Kamienny Grzyb można po drodze znaleźć. To dość 
długa i trudna, ale bardzo atrakcyjna trasa. Zaczyna-
my ją przed kościołem w Dobczycach . Przed wy-
jazdem z miasta warto zwiedzić zamek i skansen .  
Jedziemy na płd.-wsch. za żółtym szlakiem tury-
stycznym i skręcamy w prawo w pnącą się stromo  
ul. Górską. Dalej jedziemy widokowym grzbietem.  
Po 3 km za szlakiem skręcamy w stromo opadającą 
drogę w lewo. Po niecałych 500 m, na rozwidleniu, kie-
rujemy się w prawo i zjeżdżamy w dolinę Krzyworzecz-
ki. Tu drogą 964 skręcamy w lewo, i po chwili w prawo 
na Raciechowice – słynące z pięknych sadów jabłko-
wych . Mijamy zabytkowy kościół i dwór  .  
Na rozjeździe w Dąbiu jedziemy w prawo na Szczyrzyc 
(w lewo, jeżeli wybierzemy skrót), gdzie po minięciu 
zabudowań klasztornych , na skrzyżowaniu skrę-
camy w lewo. Czerwony szlak rowerowy doprowadza 

 TRASA 21: 
Małopolskie jabłka i ... grzybobranie

nas do Jodłownika, gdzie przy kościele , skręcamy w 
lewo. Dalej aż do Słupi pojedziemy czarnym szlakiem 
rowerowym. Na szczycie we wsi jedziemy główną dro-
gą w lewo, następnie w prawo i zjeżdżamy do Żerosła-
wic. Po krótkim podjeździe opadamy do wsi Kawec. 
Tu udajemy się w prawo, a po kilkudziesięciu metrach 
(przy sklepie) – w lewo. Za mostem nad Stradomką 
odbijamy w lewo na Gruszów. We wsi można zwie-
dzić zabytkowy kościół z XVI w. . Skręcamy za nim  
w lewo i na końcu drogi ponownie w lewo, by po 700 m 
dotrzeć do kamienia w kształcie wielkiego grzyba .  
Zawracamy i trzymając się głównej drogi jedziemy do 
Stadnik, gdzie skręcamy w lewo, w drogę odbijającą 
pod kątem niemal 180 stopni. Kilkuset metrów dalej 
skręcamy w prawo na Skrzynkę. Łagodnym podjaz-
dem mijamy wieś i opadamy do drogi 964 (mijając 
na łuku Krzyż Milenijny). Skręcamy w prawo, kilkaset 
metrów dalej opuszczamy obwodnicę miasta jadąc 
na wprost ul. Kilińskiego do centrum Dobczyc, gdzie 
kończymy wycieczkę.

50 5,5 
trasa trudna

 Dobczyce  Raciechowice (8 km)  Szczyrzyc (18 km)  Jodłownik 
(22 km)  Gruszów (34 km)  Stadniki (43 km)  Skrzynka (46 km)  
Dobczyce (50 km)  
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OPIS TECHNICZNY:                                       
Zapraszamy na wycieczkę, podczas której odwie-
dzimy kilka cmentarzy z czasów I wojny światowej. 
Tereny Małopolski poł.-wsch. były miejscem wielu 
ciężkich walk, a cmentarze są ich smutną pamiątka. 
Rozpoczynamy z centrum Żegociny jadąc na połu-
dnie drogą 965. W Rozdzielu kierujemy się w lewo, 
po 1800 m za kościołem  ponownie w lewo i zaraz 
w prawo. Podjeżdżamy 1100 m i  skręcamy w prawo 
na niebieski szlak rowerowy. Jedziemy prosto pod 
kapliczkę i cmentarz nr 357 . Wracamy na trasę 
i zjeżdżamy do drogi asfaltowej, kierujemy się w pra-
wo i przejeżdżając koło kościoła w Kamionce Małej 

 docieramy do drogi głównej. Skręcamy w prawo, 
przejeżdżamy przez Laskową (dwór)  i skręcamy  
w lewo na drogę główną. Wjeżdżamy do Łososiny 
Górnej, mijamy kościół  i skręcamy w prawo na 
Pasierbiec. Mijamy kościół, a następnie 500 m dalej 
skręcamy w lewo obok świetlicy. Jedziemy widoko-
wą drogą, gdzie podczas dobrej pogody możemy 

 TRASA 22: 
Śladami bitew I wojny światowej

zobaczyć Tatry. Na skrzyżowaniu z główną drogą 
skręcamy w prawo. W Nowym Rybiu mijamy kościół 
i przed szkołą kierujemy się w prawo do Kamionnej, 
w której skręcamy w prawo (na Żegocinę) do drew-
nianego kościoła . Zawracamy i na skrzyżowaniu 
jedziemy w prawo. Po 3 km, za mostkiem, odbijamy 
w lewo i na głównej drodze także jedziemy w lewo 
czarnym szlakiem rowerowym, który doprowadza 
do kaplicy i źródła . Wracamy szlakiem do skrzy-
żowania i skręcamy w lewo do Trzciany. Skręcamy  
w prawo, mijamy kościół  i jedziemy w stronę Łąk-
ty Górnej. Na wzgórzach po lewej stronie znajduję 
się kilka cmentarzy wojennych. Na drodze głównej 
skręcamy w prawo i po minięciu kościoła odbijamy 
w lewo. Na końcu asfaltu skręcamy w lewo na bitą 
drogę, którą dojeżdżamy do drogi asfaltowej i skrę-
camy w prawo do Rajbrotu (700 m w lewo kolejny 
cmentarz). Za kościołem  skręcamy w prawo  
i po 5 km kierujemy się w lewo do Żegociny, w której 
kończymy wycieczkę.

58,4 7 
trudność średnia

 Żegocina  Laskowa (15 km)  Łososina Górna (21 km)  Kamionna 
(37 km)  Trzciana (44 km)  Łąkta Górna (47,5 km)  Rajbrot (54 km)  
Żegocina (58,4 km)  



ATRAKCJE NA TRASIE:                                 
 Drewniany kościół w Rozdzielu – konstrukcji 
zrębowej, zbudowany w Królówce koło Nowego 
Wiśnicza w końcu XV w.

 Cmentarze z I wojny światowej – liczne woj-
skowe nekropolie przypominają o krwawych 
walkach toczonych na terenie Galicji Zachodniej 
na przełomie 1914 i 1915 roku pomiędzy armią 
rosyjską i armią C.K. Austrii. Często usytuowane 
w miejscu walki są miejscem pochówku żołnierzy 
wielu narodowości: Polaków, Austriaków, Niem-
ców, Rosjan, Węgrów i innych. Niektóre z nich  
o wybitnych walorach artystycznych, np. cmen-
tarz nr 357 z drewnianą kaplicą.

 Drewniany kościół w Kamionce Małej – z koń-
ca XVIII w. Wyposażenie wnętrza z XVIII-XIX w.  
W ołtarzu głównym barokowa rzeźba św. Katarzy-
ny Aleksandryjskiej – patronki kościoła.

 Dwór w Laskowej – wybudowany w 1677 r., 
konstrukcji zrębowej, nakryty gontowym wysokim 
łamanym dachem polskim. Pierwotnie siedziba 
szlachecka Laskowskich, później klasztor, a od XVIII 
w. w rękach świeckich. 

 Drewniany kościół w Łososinie Górnej – przy 
budowie w 1778 r. wykorzystano fragmenty po-
przedniej, późnogotyckiej świątyni. Polichromia  
z XIX w. Wyposażenie głównie rokokowe z XVIII w. 
Gotycka chrzcielnica kamienna z XV w. 

 Kościół w Kamionnej – niewielka trójnawowa świą-
tynia drewniana z 1934 r. o konstrukcji szkieletowej. 
Bryła nawiązuje do starej architektury sakralnej.

 Kapliczka i źródło w Ujeździe – wg. legendy źró-
dełko wytrysnęło za sprawą św. księżnej Kingi, prze-
jeżdżającej w upalny dzień biegnącym obok traktem 
węgierskim. Obok źródełka murowana kapliczka.

 Kościół w Trzcianie - pochodzi sprzed 1556 r., 
eklektyczny styl zawdzięcza kolejnym rozbudo-
wom. Zachowały się barokowe ołtarze, kamienna 
chrzcielnica z 1497 r. oraz renesansowy portal do 
zakrystii z XVI w. 

 Kościół w Rajbrocie – drewniany z 1511 r. Jedno-
nawowy, konstrukcji zrębowej, pokryty gontem. 
Wewnątrz wczesnobarokowy ołtarz z XVII w., 
późnogotyckie detale ciesielskie oraz drewniana, 
gotycka ambona. Obok dzwonnica o konstrukcji 
słupowej z końca XVIII w.

 TRASA 22

skala 1: 90 00047



ATRAKCJE NA TRASIE:                                 
 Kopalnia Soli w Bochni – założona ok. 1248 roku. 
Dawna własność królewska. W 1995 r. została udo-
stępniona do zwiedzania i utworzono w niej uzdro-
wisko. Więcej informacji: www.kopalniasoli.pl

 Bazylika św. Mikołaja w Bochni - wzniesiona w 1440 
roku. Obecną architekturę neogotyku uzyskała w 1905 r. 

 Zamek Kmitów i Lubomirskich w Nowym Wiśniczu 
– jedno z najcenniejszych w Polsce dzieł wczesnoba-
rokowej architektury rezydencjonalno-obronnej. 

 Dworek „Koryznówka” w Nowym Wiśniczu – 
drewniany, zbudowany w XIX w., Miejsce chętnie 
odwiedzane przez Jana Matejkę. Obecnie mu-
zeum pamiątek po artyście.

 Kościół w Nowym Wiśniczu – okazała świątynia 
o wczesnobarokowej architekturze z XVII w., odnawiana.

 Konkurs palm wielkanocnych w Lipnicy Muro-
wanej – odbywa się w każdą niedzielę palmową 
począwszy od 1958 r. W ramach tej imprezy, zna-
nej w całej Polsce, nagradzane są najpiękniejsze  
i najdłuższe palmy wielkanocne wykonane przez 
mieszkańców Lipnicy i okolic. Wiele palm osiąga 
wysokość ponad 20 m. Konkursowi towarzyszą 
liczne pokazy oraz występy zespołów regionalnych.

 Kościół św. Leonarda w Lipnicy Murowanej 
– jedna z najstarszych i najlepiej zachowanych go-
tyckich świątyń drewnianych w Polsce. Pochodzi  
z 1500-1502 r. Wewnątrz cenne polichromie, tryptyk 
z 1500 r. oraz tzw. Słup Światowida. Obiekt wpisany 
na listę Światowego Dziedzictwa Kultury UNESCO.

 Kościół św. Andrzeja Apostoła w Lipnicy Mu-
rowanej – z 1363 r. z dobrze zachowaną bryłą 
gotycką. Wewnątrz rzeźba Matki Bożej z dzieciąt-
kiem z ok. 1370 r. 

 Kościół św. Szymona z Lipnicy – zbudowany 
w 1648 r. w stylu późnobarokowym, w miejscu 
domu rodzinnego patrona świątyni. Warto zwró-
cić uwagę na relikwiarz w kształcie monstrancji 
neogotyckiej z relikwiami św. Szymona z Lipnicy. 

 Dwór Ledóchowskich w Lipnicy Murowanej – 
zamieszkiwany w latach 80. XIX w. przez siostry 
Ledóchowskie: bł. Marię Teresę i Urszulę – 
późniejszą świętą.

 Drewniany kościół w Pogwizdowie – z końca XV w.  
jest jedną z najstarszych świątyń w Małopolsce.  
W latach 1896–1913 został przebudowany – zbu-
rzono wówczas wieżę i przedłużono nawę. Baroko-
we ołtarze pochodzą z XVII w.

 TRASA 23
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OPIS TECHNICZNY:                                       
Proponujemy bogatą w zabytki i piękne pano-
ramy wycieczkę rozpoczynającą się w Bochni,  
w której warto zwiedzić kopalnię soli  i bazyli-
kę . Wyruszamy z rynku ul. Sądecką za niebie-
skim szlakiem turystycznym. Przejeżdżamy nad 
obwodnicą Bochni, i po krótkim zjeździe w Kuro-
wie wyjeżdżamy na Koci Zamek. Skręcamy w pra-
wo ul. Bujaka opuszczając szlak. Na szosie 965 
udajemy się w lewo, by po chwili w Kopalinach 
obok hotelu ponownie w lewo zjechać z drogi 
wojewódzkiej na niebieski szlak, który doprowa-
dza nas pod zamek w Nowym Wiśniczu . Rów-
nież w centrum znajduje się kilka cennych zabyt-
ków, które warto zwiedzić, w tym XIX-wieczny 
dworek „Koryznówka”  oraz kościół z XVII w. 

. Za szlakiem jedziemy przez rynek, i dalej dro-
gą na Lipnicę opuszczamy Nowy Wiśnicz (jeżeli 
chcielibyśmy skrócić trasę należy jechać w kie-
runku zach. przez Olchawę). Z Borównej jedzie-

 TRASA 23: 
W cieniu lipnickich palm

my do Lipnicy Murowanej, miejscowości słynnej 
z konkursu palm wielkanocnych  i drewniane-
go kościoła św. Leonarda , Ponadto warto zo-
baczyć kościół św. Andrzeja Apostoła , kościół 
św. Szymona z Lipnicy  i XIX-wieczny dwór Le-
duchowskich . Za rynkiem jedziemy w prawo 
na Lipnicę Górną. Podjeżdżamy do drogi 965, 
skręcamy w prawo, a po 1700 m w lewo. Zjeż-
dżamy do końca drogi, skręcamy przez mostek 
w prawo i jedziemy przez Olchawę do centrum 
Zawady. Tu kierujemy się w prawo na Pogwizdów 
i po 800 m możemy oglądnąć drewniany kościół 
z XV w. . Na rozwidleniu w Pogwizdowie kieru-
jemy się w asfaltową dróżkę w lewo czerwonym 
szlakiem rowerowym. Po 2 km i minięciu małe-
go szczytu skręcamy w prawo szutrową drogą  
w las. Jedziemy prosto niebieskim szlakiem aż do 
wyjazdu z lasu. Przecinamy obwodnicę Bochni  
i ul. Brodzińskiego, a następnie Krakowską wra-
camy na rynek, gdzie kończymy trasę.
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Z pewnością Beskid Wyspowy nie jest tak popular-
ny wśród rowerzystów, jak Beskid Sądecki czy Ma-
kowski, a przecież tu również można znaleźć bardzo 
atrakcyjne trasy. Zapraszamy na jedną z nich. Wy-
cieczkę rozpoczynamy z rynku w Tymbarku. Rusza-
my w kierunku zachodnim ul. Armii Krajowej, mając 
po lewej stronie zabytkowy kościół . Za mostem 
na Łososinie na rozjeździe skręcamy główną dro-
gą w lewo. Jedziemy wzdłuż torów kolejowych  
i we wsi Podłopień przed kościołem kierujemy się  
w prawo. Jeżeli chcielibyśmy wyeliminować pierw-
szą część trasy w postaci górskiej pętli należy skró-
tem jechać na wprost. W Wilkowisku przed drew-
nianym kościołem  skręcamy w lewo, i krętą as-
faltówką stromo wspinamy się na szczyt widokowej 
góry Dział (554 m n.p.m.) z krzyżem milenijnym. 
Południowym zboczem opadamy do skrzyżowania, 
gdzie skręcamy w prawo. W zasadzie płaską drogą 
dojeżdżamy do skrzyżowania dróg, gdzie za czarnym 

 TRASA 24: 
Przez Beskid Wyspowy

szlakiem skręcamy w lewo i po krótkim podjeździe 
opadamy do Dobrej. W centrum wsi na skrzyżowa-
niu skręcamy w prawo, mijamy drewniany kościół 

, i wzdłuż zielonego szlaku dojeżdżamy do drogi 
krajowej 28. Skręcamy w prawo, i zaraz odbijamy  
w lewo na Jurków. Po minięciu kościoła w Jurkowie 

 skręcamy w lewo przez mostek i długim mo-
zolnym podjazdem wspinamy się na Przeł. Rydza 
Śmigłego, z piękną panoramą zarówno na wschód 
jak i na zachód. W towarzystwie szlaków (czerwo-
ny pieszy, żółty rowerowy) zjeżdżamy w dolinę 
Czarnej Rzeki. Skręcamy w lewo i długim zjazdem 
wzdłuż potoku opadamy do Słopnicy. Kierujemy się  
w lewo, koło kościoła , następnie za mostem znów  
w lewo po łuku drogi głównej. Po 2 km dojeżdża-
my do drogi krajowej nr 28, skręcamy ponownie  
w lewo, a po minięciu mostu na Słopniczance odbijamy  
w prawo na wąską drogę asfaltową (ul. Targowa). 
Doprowadza nas do centrum Tymbarku, gdzie 
skręcamy w prawo i dojeżdżamy do rynku.
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 Tymbark  Wilkowisko (6 km)  Dobra (13 km)  Jurków (18 km)  
Słopnice (28 km)  Tymbark (33 km)  
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 Kościół w Tymbarku – wybudowany w 1824 r.  
w tzw. stylu józefińskim. We wnętrzu neobaroko-
we ołtarze. W jednym z nich obraz św. Anny Sa-
motrzeciej w sukience drewnianej z 2. poł. XVII w.

 Kościół w Wilkowisku – zbudowany w latach 
1921-1930 na wzór poprzedniego, spalonego  
w 1916 r. Drewniany, o konstrukcji zrębowej, 
oszalowany. Wyposażenie kościoła częścio-
wo barokowe, ołtarz główny późnobarokowy  
z XVIII w., przeniesiony z kościoła w Limanowej.

 Drewniany kościół w Dobrej – zbudowany  
w 1678 r. z kaplicą dostawioną do nawy z 1760 r.  
Gruntownie przebudowany w latach 1865–67. 
Ściany, sklepienie kolebkowe nawy oraz strop 
prezbiterium zdobi późnobarokowa polichro-
mia z 1760 r. Uwagę zwracają wizerunki 12 

apostołów. W ołtarzu kaplicy obraz Matki 
Bożej Szkaplerznej oraz ciekawa polichromia.

 Drewniany kościół w Jurkowie – wznie-
siony w 1913 r., ma układ bazylikowy (rzadki  
w sakralnym budownictwie drewnianym). Skle-
pienia i ściany zdobi współczesna ciekawa poli-
chromia. W ołtarzu prawej kaplicy obraz przed-
stawiający oblicze Chrystusa (tzw. Mandylion). 
Podobno jest to wierna kopia starej ikony, którą 
przynieśli tu w XV w. wołoscy pasterze.

 Drewniany kościół w Słopnicach – wzniesiony 
w latach 1774-76. Skromny wystrój wnętrza, bez 
polichromii. Najcenniejszym elementem wypo-
sażenia jest malowany na desce wielki obraz  
z 1637 r., umieszczony w późnorenesansowym 
ołtarzu głównym, przedstawiającym Matkę Bożą 
z Dzieciątkiem i św. Mikołajem. 

 TRASA 24

skala 1: 65 000
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 Bazylika w Limanowej (Sanktuarium MB Bo-
lesnej) – zbudowana w 1918 r. na miejscu wcze-
śniejszych kościołów. Reprezentuje rodzimy styl 
w architekturze, nawiązujący do polskiej tradycji  
i kultury. Wyróżnia ją masywna, wysoka wieża 
oraz wykorzystanie kamienia jako okładziny ze-
wnętrznych ścian. W ołtarzu głównym otoczona 
wielką czcią figura Matki Bożej Bolesnej w typie 
piety, przeniesiona w XVIII w. z pobliskiej Męciny. 

 Kaplica Łask – murowana, pochodząca z XIX w.  
Stojąca w cieniu wysokiej lipy, liczącej ponad 
300 lat. 

 Drewniany kościół w Pisarzowej – z 1713 r. 
to budowla zrębowa, orientowana, z wydatnym 
okapem nad prezbiterium. Ten ostatni element 
rozpowszechniony jest w Wielkopolsce, w Kar-

patach natomiast znajduje się jeszcze w kościo-
łach w nieodległych Chomranicach i Męcinie.

 Drewniany Kościół w Męcinie – wzniesiony 
w XVI w., przebudowywany i rozbudowywany 
kilkakrotnie w późniejszym czasie. We wnętrzu 
cenne obrazy z XVII i XVIII wieku.

 Kościół w Przyszowej – zbudowany w 1906 r. wg 
projektu T. Talowskiego. W jednym z bocznych oł-
tarzy obraz Wspomożenia Wiernych, przeniesiony 
z poprzedniego kościoła. Został on namalowany  
w XVI w. i od tego mniej więcej czasu darzony jest 
szczególnym kultem przez tutejszych parafian.

 Cmentarz na Jabłońcu w Limanowej – repre-
zentacyjna nekropolia nr 386. Jeden z najciekaw-
szych cmentarzy z czasów I wojny światowej. 
Pochowano tu 400 żołnierzy austriackich, węgier-
skich i rosyjskich poległych pod koniec 1914 roku. 

 TRASA 25

skala 1: 55 000
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OPIS TECHNICZNY:                                       
Pokonanie zaproponowanej trasy dostarczy wielu 
wrażeń (widokowych oraz poznawczych) i udo-
wadnia, że w tak pofałdowanym terenie, jakim 
charakteryzują się okolice Limanowej można od-
być - poza jednym b. trudnym podjazdem - niezbyt 
męczącą wycieczkę. Rozpoczynamy przy Bazylice 
Matki Boskiej Bolesnej  stojącej przy rynku  
w Limanowej. Jedziemy ul. Matki Boskiej Bolesnej 
na wschód (przeciwległy do kościoła róg rynku)  
i po 1400 m dojeżdżamy do Kaplicy Łask, posiada-
jącej b. ciekawą historię . Trzymając się głównej 
drogi (mijając liczne rozjazdy i skrzyżowania) prze-
jeżdżamy przez Mordarkę, Pisarzową i Męcinę. 
W dwóch ostatnich miejscowościach warto obej-
rzeć zabytkowe kościoły na Szlaku Architektury 
Drewnianej  . W Męcinie opuszczamy doli-
nę Smolnika. 600 ma za kościołem, tuż za remizą 

 TRASA 25: 
Limanowskie klimaty

skręcamy w prawo na most i rozpoczynamy blisko 
3-kilometrowy, b. męczący podjazd, który kończy 
się na drodze krajowej nr 28. Skręcamy w prawo, 
a po chwili (przy szkole) w lewo, i dla odmiany je-
dziemy b. przyjemnym i widokowym odcinkiem 
drogi w kierunku Przyszowej. Na rozwidleniu  
z krzyżem (przed zielonym domem) kierujemy się 
w prawo, a następnie po dojeździe do głównej 
drogi ponownie w prawo, w stronę górującego 
nad Przyszową kościoła . Za mostem na głów-
nym skrzyżowaniu udajemy się w prawo i jedziemy  
w kierunku Limanowej. Po dojechaniu do zielone-
go, a następnie niebieskiego szlaku kierujemy się  
za szlakami w prawo, i łagodnie opadamy wzdłuż 
widokowego grzbietu, mijając po drodze cmentarz 
nr 386 z I wojny światowej  Trzymając się cały 
czas niebieskiego szlaku, wjeżdżamy do Limanowej 
i kończymy wycieczkę na rynku.
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OPIS TECHNICZNY:                                       
Trasa bardzo łatwa, całkowicie płaska – idealna na 
rekreacyjną wycieczkę. Prowadzi wśród pól, lasów 
i wiejskich zabudowań. Z centrum Radłowa, w 
którym możemy zwiedzić klasycystyczny pałac  
i gotycki kościół , ruszamy drogą na Brzesko. Po 
2 km, we wsi Brzeźnica, spotykamy niebieski szlak 
rowerowy, którym pojedziemy do Borzęcina. Już  
w lesie, za przydrożnym krzyżem odbijamy drogą 
szutrową w prawo, a po chwili w lewo. Jedzie-
my jeszcze 2 km przez las, a następnie wśród pól  
i luźnej zabudowy. W Borzęcinie podjeżdżamy 
pod zabytkowy kościół z XVII w. . Kierujemy 
się w prawo zamieniając niebieski szlak rowerowy 
na zielony i Szlak Bursztynowy. Jedziemy wzdłuż 
Uszwicy, mijając po drodze wiele przydrożnych, 
zabytkowych kapliczek  i starych, drewnianych 

 TRASA 26: 
W poszukiwaniu przydrożnych kapliczek

zagród. W Rylowej przecinamy drogę wojewódz-
ką nr 964 i podążamy do Dołęgi, w której można 
zwiedzić klasycystyczny dwór z 1845 r. . Trzy-
mając się szlaków wracamy się nieco, i skręcamy  
w lewo skos. Wzdłuż zabudowań Dołęgi, a następnie 
przez las, już drogą szutrową, zmierzamy w kierun-
ku wschodnim. Na skraju lasu skręcamy w prawo, 
mijamy pomnik poświęcony akcji „Trzeci Most” ,  
a 400 m dalej - dom błogosławionej Karoliny Kózki .  
Jedziemy dalej prosto wzdłuż zabudowań wsi Wał-
-Ruda. Na skrzyżowaniu z drogą 964 skręcamy  
w lewo i 2 km dalej, w Zabawie, mijamy Sanktu-
arium Bł. Karoliny Kózkówny . Podążamy dalej tą 
samą drogą, aż do wyraźnego zakrętu w lewo, przy 
którym stoi graniczny słup biskupi z 1450 r. Tutaj 
kierujemy się w prawo na zielony szlak rowerowy, 
którym powracamy do Radłowa.
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 Radłów  Borzęcin (12 km)  Dołęga (20 km)  Wał-Ruda (25,5 km) 
 Zabawa (29,5 km)  Radłów (34,4 km)  
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 Pałac w Radłowie – wybudowany w stylu klasy-
cystycznym w 1844 r. W 1915 r. został odnowiony 
po zniszczeniach, jakich doświadczył na początku I woj. 
światowej. Otoczony rozległym parkiem romantycznym.

 Kościół w Radłowie – gotycki z elementami baro-
kowymi i neogotyckimi. Został wzniesiony w XIV w.,  
rozbudowany w XVII w. oraz w latach 1918-26 r. 
Wyposażenie wnętrza neogotyckie z lat 20. XX w.

 Kościół w Borzęcinie – eklektyczny, wybudowa-
ny w 1854 r. W latach 1912-22 świątynia została 
gruntownie rozbudowana.

 Kapliczki, figury i krzyże przydrożne w okolicach 
Borzęcina – doskonale wpisane w krajobraz Powiśla 
urzekają niezwykłą starannością wykonania. Więk-
szość z nich postawił w 2. poł. XIX w. Jan Adeodat 
Martyński – znany kamieniarz z Borzęcina.

 Drewniany dwór w Dołędze – przykład polskiej 
wiejskiej rezydencji szlacheckiej z XIX w. Wybudowa-
ny w 1845 r. i z niewielkimi zmianami zachował swą 
pierwotną formę. W czasie powstania styczniowego 
był schronieniem dla biorących w nim udział Polaków. 

 Operacja “Trzeci Most” – w nocy z 25 na 26.VII.1944 r.  
koło wsi Wał-Ruda wylądował i wystartował aliancki 
samolot. Wywiózł on z Polski do Anglii zdobyte przez 
polski wywiad cześci niemieckiej rakiety V-2.

 Dom bł. Karoliny Kózki – rekonstrukcja domu,  
w którym mieszkała bł. K. Kózka. Zginęła w wieku 
16 lat z rąk rosyjskiego żołnierza. W domu obejrzeć 
można pamiątki po bł. Karolinie.

 Sanktuarium w Zabawie – murowany kościół z lat 
20. XX w. Miejsce związane z kultem bł. Karoliny 
Kózkówny, która podczas I woj. św., w wieku 14 lat 
poniosła męczeńską śmierć.

 TRASA 26
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 Układ urbanistyczny Starego Miasta w Brzesku 
– złożony z rynku, przyległych ulic oraz zespołu 
kamienic z przeł. XIX i XX w. z secesyjną 
ornamentyką.

 Kościół w Brzesku – wybudowany w XV w. 
Utrzymany jest w stylu gotyckim, z elementa-
mi neogotyckimi z przełomu XIX i XX w. 

 Drewniana zabudowa w Szczepanowie 
– układ urbanistyczny wsi z XVIII w, w której 
jeszcze do poł. ubiegłego stulecia dominowa-
ła drewniana zabudowa.

 Sanktuarium w Szczepanowie – związane 
z kultem pochodzącego stąd św. Stanisława, 
biskupa krakowskiego i męczennika. Głów-
nym ośrodkiem pielgrzymkowym jest gotyc-
ki kościół ufundowany przez Jana Długosza  

w XV w. i połączony z nowym z 1914 r. W miej-
scu urodzin legendarnego świętego znajduje się 
źródło oraz kapliczka z XIX w. Z innych zabytków 
Szczepanowa należy wymienić kościół pw. św. 
Stanisława z XVIII w.

 Zamek w Dębnie – wzniesiony około 1470-1480 r.  
Po zniszczeniach z II woj. św. został gruntownie 
odnowiony. Jest to jedyny w Małopolsce przy-
kład budowli o charakterze niewielkiego zamku 
średniowiecznego, o niemal wyłącznej funkcji re-
zydencjonalnej. Informacje: www.zamekdebno.pl

 Kościół w Dębnie – zbudowany w latach 1502-04  
z cegły i z nieregularnych ciosów kamiennych. 
Jest znakomitym przykładem sakralnej archi-
tektury poźnogotyckiej. Warto zwrócić uwagę 
na portale w stylu tzw. długoszowskim oraz na 
cenne kamienne tabernakulum ścienne.

 TRASA 27

skala 1: 65 000

 Sanktuarium w Porąbce Uszewskiej – zało-
żone na początku XX wieku. Związane jest z ko-
pią figury Matki Bożej z Lourdes, umieszczonej  
w kamiennej grocie.

 Grodzisko na wzgórzu Bocheniec w Jadow-
nikach – pozostałości wczesnośredniowieczne-
go grodu z IX-X w. Był to jeden z ważniejszych 
obiektów obronnych doby plemiennej, związany 
z istniejącym w Małopolsce państwem Wiślan.

 Zespół pałacowo-parkowy w Okocimiu –
wybudowany w stylu neobarokowym w latach 
1898-1900 przez Jana II Albina Goetza – wła-
ściciela okocimskiego browaru. Zespół oprócz 
pałacu obejmuje również kordegardę, bramę 
wjazdową wraz z ogrodzeniem i oranżerię rozlo-
kowane w rozległym parku utrzymanym w stylu 
angielskim. 
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Pierwsza połowa trasy płaska i bardzo łatwa, w drugiej 
części męczące podjazdy i wymagający technicznie 
zjazd. Trud ten wynagrodzą nam piękne widoki i cie-
kawe zabytki. Z brzeskiego rynku  , wyjeżdżamy 
ul. Sobieskiego, przechodzącą w ul. Czarnowiejską. 
Po 900 m, obok cmentarza żydowskiego, skręcamy 
w prawo skos, na rondzie przecinamy ul. Solskiego  
i jedziemy prosto na wschód ul. Szczepanowską. 
Mijamy stadninę koni, tory kolejowe, autostradę A4  
i dojeżdżamy do Szczepanowa. Oglądamy zabytkową 
zabudowę rynku , klasycystyczny kościół, kaplicę, źró-
dło św. Stanisława oraz Sanktuarium św. Stanisława .  
Wieś opuszczamy drogą na Dębno. Przejeżdżamy po-
nownie nad autostradą, w Sterkowcu przecinamy tory, 
w Maszkienicach przy kapliczce skręcamy w lewo i mi-
jamy kościół. W Dębnie przekraczamy drogę krajową 
nr 94 i udajemy się na południe. Mijamy zamek ,  
a nieco dalej późnogotycki kościół , za którym 
skręcamy w lewo na niebieski szlak turystyczny i wspi-
namy się na widokowy grzbiet. Gruntową ścieżką,  

 TRASA 27: 
Od źrodła św. Stanisława do groty z Lourdes

a od kapliczki asfaltową, podjeżdżamy pod Kamionkę. 
Na rozjeździe opuszczamy szlak, skręcając w prawo. 
Główną drogą jedziemy ponownie w prawo, a na 
jej łuku na wprost, za żółtym szlakiem rowerowym  
i stromym zjazdem zbliżamy się do Porąbki Uszewskiej.  
W centrum wsi - sanktuarium i grota NMP z Lourdes .  
Na skrzyżowaniu kierujemy się w lewo, a następnie  
w prawo, by długim podjazdem dotrzeć na grzbiet Bo-
cheńca. Na szczycie skręcamy w lewo, w ul. św. Anny, 
mijamy kaplicę i wyraźne ślady grodziska z IX–X w. .  
Dalej aż do Brzeska jedziemy wzdłuż czerwonego 
szlaku. Najpierw czeka nas stromy zjazd polną ścież-
ką (lepiej sprowadzić rower!), a następnie podjazd 
drogą asfaltową. Skręcamy najpierw w prawo, potem  
w lewo i docieramy do Okocimia Górnego. Mijamy bu-
dynek starej szkoły z 1895 r., neogotycki kościół z 1891 r.  
i zjeżdżamy do Okocimia. Po lewej stronie mamy 
kompleks pałacowo-parkowy Goetz-Okocimskich ,  
a nieco dalej z prawej - browar „Okocim”. Wjeżdżamy 
na drogę krajową 75, objeżdżamy rondo na wprost  
i wracamy do rynku.

32 4 
trudność średnia

 Brzesko  Szczepanów (6 km)  Sterkowiec (9 km)  Dębno (15 km)  
Porąbka Uszewska (23 km)  Okocim (30 km)  Brzesko (32 km)  
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Wycieczka zaczynająca się w Tarnowie    

  jest atrakcyjną trasą, ze względu na uroz-
maicony teren i nagromadzenie ciekawostek tury-
stycznych. Z dworca PKP ruszamy ul. Narutowicza, 
mijamy drewniany kościół , a za torami kolejny 
drewniany kościół pw. św. Trójcy. Wracamy na 
ul. Ziaji, by nieco dalej za szlakami turystycznymi 
skręcić w prawo w al. Tarnowskich. Przejeżdża-
my nad obwodnicą Tarnowa i obok kąpieliska 
wyjeżdżamy na Górę św. Marcina. Z prawej stro-
ny mamy ruiny Zamku Tarnowskich , jadąc  
w lewo, nieco dalej - drewniany kościół z XV w. .  
Kontynuujemy jazdę widokowym grzbietem 
wzdłuż zabudowań Zawady, po czym na łuku zjeż-
dżamy za żółtym szlakiem turystycznym w prawo. 
Na kolejnym rozwidleniu opuszczamy szlak, uda-
jąc się ponownie w prawo. Płaskim, odkrytym 
grzbietem dojeżdżamy do drogi 977, i skręcamy 

 TRASA 28: 
W krainie wielu kultur

w lewo. Na ostrym łuku, obok leśnego parkingu 
jedziemy w prawo, i grzbietową drogą jedziemy 
żółtym szlakiem na Słoną Górę, by wstąpić na trzy 
cmentarze z I wojny światowej . Żółtym szla-
kiem zjeżdżamy (w końcówce stromo) do Pleśnej. 
Przejeżdżamy tory, na skrzyżowaniu jedziemy  
w prawo, a po chwili, przed cmentarzem skręca-
my w lewo. Obok neogotyckiego kościoła wspi-
namy się mozolnie do Żabna. Już na grzebiecie 
skręcamy w prawo i serpentynami zjeżdżamy 
do przysiółka Tracze, gdzie na skrzyżowaniu kie-
rujemy się w lewo, a po chwili na rozwidleniu  
w prawo. Jedziemy prosto przez Błonie do Zgło-
bic, gdzie przy zespole dworsko-parkowym z ho-
telem  skręcamy w prawo. Nieco dalej spotyka-
my zielony szlak, którym dojeżdżamy do obwodni-
cy Tarnowa. Wnosimy rower na most i po drugiej 
stronie obwodnicy ścieżką rowerową wzdłuż  
ul. Krakowskiej jedziemy do centrum miasta.

33,6 4

 Tarnów  Zawada (5 km)  Słona Góra (12,5 km)  Pleśna (17,5 km) 
 Szczepanowice (22,5 km)  Błonie (24,5 km)  Zgłobice (27 km)  

Tarnów (33,6 km)  
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ATRAKCJE NA TRASIE:                                 
 Kamienice przy Rynku 20-21 w Tarnowie – 
wzniesione w latach 60. XVI wieku. Należą do 
najlepiej zachowanych renesansowych tego 
typu budowli w Polsce. Obecnie siedziba Mu-
zeum Okręgowego w Tarnowie. Informacje: 
www.muzeum.tarnow.pl

 Ratusz w Tarnowie – zbudowany w poł. XIV w. 
Obecny renesansowy wygląd otrzymał po prze-
prowadzonej przebudowie w końcu XVI w. Mieści 
się tu oddział Muzeum Okręgowego w Tarnowie, 
gdzie prezentowana jest wystawa stała - W kon-
tuszu i przy szabli - Galeria Sztuki Dawnej ze zbio-
rów książąt Sanguszków.

 Katedra w Tarnowie – najbardziej reprezentacyj-
ny zabytek miasta, wzniesiony w XIV w. Obecny, 
neogotycki wygląd zawdzięcza przebudowie pod-
jętej w latach 1899-1900. Słynie z renesansowych 
nagrobków, które uchodzą za jedne z najwarto-
ściowszych w Europie. Zaliczyć do nich można  
w szczególności piętrowy pomnik hetmana Jana 
Tarnowskiego i jego syna z 2. poł. XVI w. oraz po-
mnik nagrobny Barbary z Tęczyńskich z 1521 r.

 Bima w Tarnowie – podium, z którego odczy-
tywano Torę. Jest to pozostałość po synagodze 
zbudowanej w 1661 r. i zniszczonej przez hitle-
rowców w 1939 r.

 Drewniany kościół pw. Matki Bożej Szkaplerz-
nej w Tarnowie - poświęcony w 1440 r. W ołtarzu 
głównym zwraca uwagę obraz patronki kościoła.

 Pałac Sanguszków w Tarnowie-Gumniskach – 
z 1799 r. Liczne przebudowy spowodowały że 
powstała okazała, lecz mało efektowna rezy-
dencja magnacka.

 Ruiny zamku na Górze Św. Marcina – z XIV/
XVI w. Pierwotnie była to kamienno-ceglana 
budowla z potężną wieżą, murem obwodowym  
i bramą. W wyniku przeprowadzonych prze-
kształceń w XVI w. otoczony fortyfikacjami ba-
stionowymi. Opuszczony od końca XVII w.

 Drewniany kościół w Zawadzie – zbudowany 
w XV w. w stylu gotyckim. Na uwagę zasługu-
ją ostrołukowe portale gotyckie i resztki okuć 
kowalskich. W wystroju kościoła późnogotyckie 
płaskorzeźby i rzeźby barokowe.

 Cmentarze wojenne z I wojny Światowej –
patrz opis do trasy nr 22 na str. 47.

 Zespół dworski w Zgłobicach – pochodzący  
z II poł. XIX w., otoczony parkiem z aleją dojazdo-
wą. Po generalnym remoncie w 2014 r. otworzo-
no w nim restaurację i hotel „Dwór Prezydencki”.  

 TRASA 28

skala 1: 60 00059



ATRAKCJE NA TRASIE:                                 
 Zabytkowa zabudowa Czchowa – dobrze za-
chowany średniowieczny układ miasta z czwo-
robocznym rynkiem otoczonym drewnianymi 
domami. 

 Kościół gotycki w Czchowie – wybudowany na 
przeł. XIV i XV wieku. W prezbiterium polichro-
mia figuralna z 1380 r. Ponadto w wyposażeniu 
kościoła: renesansowe nagrobki z XVI w., go-
tyckie portale i kamienna chrzcielnica z 1506 r.,  
pieta w ołtarzu głównym z I poł. XV w.

 Kościół w Tropiu – powstały prawdopodobnie  
w latach 1080-1090, o czym świadczą polichro-
mia z XII w. oraz romańskie okno we wschod-
niej ścianie prezbiterium. Świątynia była zwią-
zana z chrystianizacją tutejszej ludności w X w. 

 TRASA 29

skala 1: 55 000
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przez pustelnika –  św. Andrzeja Świerada. Na 
północ od kościoła kaplica w miejscu pustelni 
świętego. W pobliżu źródło z wodą, podobno 
skuteczną przy leczeniu chorób oczu. 

 Jezioro Czchowskie – sztuczny zbiornik wyrów-
nawczy powstały w latach 40. XX w. przez prze-
grodzenie Dunajca zaporą ziemno-narzutową. 
W skład zapory wchodzi także hydroelektrow-
nia szczytowo-pompowa. Ze względu na duże 
zamulenie Jezioro Czchowskie w ograniczonym 
stopniu jest wykorzystywane rekreacyjnie.

 Zamek “Tropsztyn” w Wytrzyszczce – w pełni 
zrekonstruowana warownia rycerska z XIV w.,  
usytuowana na malowniczym wzgórzu nad  
J. Czchowskim. Do zwiedzania udostępniono lo-
chy oraz ekspozycję poświęconą kulturze Inków.

 Drewniany kościół w Iwkowej – wzniesiony 
w 2. poł. XV w. Ściany wewnętrzne nawy zdobi  
polichromia późnorenesansowa z 1619 r.  
W oknie prezbiterium kopia najstarszego witra-
żu z 1. poł. XIV w.

 Drewniany kościół w Tymowej – z 1764 r.  
z ozdobnymi podcieniami wybudowanymi wo-
kół nawy w 1913 r. i cennym obrazem.

 Ruiny baszty w Czchowie – po warownym 
zamku z XIV w., strzegącym ważny średnio-
wieczny szlak handlowy. Doskonałe miejsce 
widokowe na Czchów i dolinę Dunajca.
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Zapraszamy nad malowniczy Dunajec i Jezioro 
Czchowskie, by odwiedzić ruiny średniowiecznych 
zamków oraz kilka zabytkowych kościołów. Wy-
cieczkę rozpoczynamy na rynku w Czchowie . 
Ulicą Szkolną koło kościoła  zjeżdżamy do drogi 
krajowej 75, którą przecinamy na wprost, i jedzie-
my do promu na Dunajcu (bezpłatny, codziennie 
w godz. 5-22). Za promem skręcamy w prawo,  
a po minięciu kościoła ponownie kierujemy się  
w prawo. Przed zaporą na Dunajcu, trzymając się 
niebieskiego szlaku rowerowego, odbijamy w lewo 
drogą szutrową. Stromym podjazdem wyjeżdżamy 
na grzbiet Czubicy (453 m n.p.m.), i łukiem zawija-
my na wschód. Dołącza tutaj żółty szlak rowerowy. 
Falującą szutrówką wzdłuż szlaków dojeżdżamy do 
skrzyżowania, gdzie szlaki rozwidlają się. Za żółtym 
szlakiem udajemy się w prawo, i stromym zjazdem 
opadamy do Roztoki-Brzeziny. Tu ponownie jedzie-

 TRASA 29: 
Przez Dunajec rowerem i ... promem

my w prawo i wzdłuż doliny Dunajca docieramy do 
sanktuarium w Tropiu . Po 500 m wjeżdżamy na 
prom (kurs co 15 minut, przerwa w godz. 12-13). 
Przeprawiamy się przez Jezioro Czchowskie   
i po drugiej stronie skręcamy w lewo, a po 900 m 
naprzeciwko zamku „Tropsztyn”  kierujemy się  
w prawo pod górę Karpackim Szlakiem Rowero-
wym (czerwony), którym dojeżdżamy do Iwkowej. 
Za zabytkowym kościołem  na rozwidleniu 
dróg, za czarnym szlakiem rowerowym kierujemy 
się w prawo. Łagodnym podjazdem wydostajemy 
się na przełączkę, z której licznymi serpentynami 
opadamy do Tymowej. Skręcamy w prawo na dro-
gę 966, i mijamy drewniany kościół . Po 600 m 
kierujemy się w prawo i naprzemiennymi zjazdami 
i podjazdami wracamy Czchowa. Na końcu drogi 
skręcamy w prawo i po 200 m docieramy do rynku. 
Na zakończenie warto jeszcze podjechać pod ruiny 
XIV-wiecznej baszty .

33 4

 Czchów  Tropie (15 km)  Iwkowa (23 km)  Tymowa (29 km) 
Czchów (33 km)  
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Trasa w większości prowadzi asfaltowymi drogami, 
jednak obok bardzo łatwych odcinków znajdziemy 
także trudne fragmenty – zjazdy po kamienistych 
drogach oraz podjazdy. Wycieczkę rozpoczynamy 
na parkingu przy rynku w Ryglicach. Jedziemy nie-
bieskim szlakiem pieszym w stronę kościoła , za 
którym skręcamy w prawo i rozpoczynamy kilku-
kilometrowy podjazd. Na skrzyżowaniu z główną 
drogą jedziemy w lewo, po chwili mijamy szczyt  
z krzyżem i kapliczką. Po wjeździe do lasu opusz-
czamy niebieski szlak (odbija w lewo) i mozolnie 
pniemy się na Wielką Górę. Wyjeżdżamy z lasu  
i widokowym zboczem zjeżdżamy do Żurowej. Na 
skrzyżowaniu lokalnych dróg odbijamy na chwi-
lę w lewo i dojeżdżamy do drewnianego kościoła 
z kamienną dzwonnicą . Wracamy do drogi 
głównej, którą przejeżdżamy na wprost i przecina-
jąc widokowy grzbiet zjeżdżamy do Olszyn, gdzie 
mijamy zabytkowy kościół . Jeżeli chcielibyśmy 

 TRASA 30: 
Przez Pasmo Brzanki

skrócić sobie trasę należy odbić na skrzyżowaniu  
w prawo. Kolejne kilometry to jazda w lekko po-
fałdowanym terenie. Zbliżając się do Rzepienni-
ka Biskupiego już z daleka ujrzymy XVI-wieczny 
drewniany kościółek . Zjeżdżamy do drogi wo-
jewódzkiej nr 980 i skręcamy w prawo w kierunku 
Rzepiennika Strzyżewskiego. Za kościołem  
skręcamy na niebieski szlak rowerowy i jedziemy  
w stronę drewnianego kościoła w Jodłówce Tu-
chowskiej . Po zjeździe do głównej drogi skręca-
my w prawo, a po ok. 2 km w lewo (żółty szlak rowe-
rowy). Rozpoczynamy wspinaczkę na Pasmo Brzan-
ki, gdzie można wstąpić do Bacówki Brzanka   
i wejść na wieżę widokową. Zielonym szlakiem ro-
werowym zjeżdżamy przez Burzyn do Tuchowa, 
gdzie warto zwiedzić ratusz, barokowy kościół  
i oddalone nieco na północ Sanktuarium NMP Tu-
chowskiej . Główną drogą w krętej dolinie Białej  
a następnie Szwedki, wracamy przez Kielanowice, 
Bistuszową i Uniszową do Ryglic.

45,7 5

 Ryglice  Żurowa (9 km)  Olszyny (12 km)  Rzepiennik Biskupi (18 km)  
 Rzepiennik Strzyżewski (21 km)  Jodłówka Tuchowska (26,5 km)   

Brzanka (30 km)  Burzyn (35,5 km)  Tuchów (39 km)  Ryglice (45,7 km)  
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 Kościół w Ryglicach – murowany, wzniesiony 
w latach 1928-40. W wyposażeniu m.in. rokoko-
wy ołtarz główny z 2. poł. XVIII w., renesansowa 
chrzcielnica kamienna z 1554 r. oraz ambona 
rokokowa z 2. poł. XVIII w. 
 Kościół w Żurowej – drewniany, konstrukcji 
zrębowej, zbudowany w latach 1595-1602. We 
wnętrzu m.in. późnogotyckie rzeźby Matki Bożej 
Bolesnej i św. Jana Ewangelisty z około 1520-30 r.  
W kruchcie południowej krucyfiks wczesnogo-
tycki z 2. poł. XIV w. W kruchcie zachodniej kru-
cyfiks późnogotycki z około 1520-30 r. 

 Kościół w Olszynach – drewniany, wybudowany  
w 1900 r., posiada ciekawą, murowaną dzwonnicę.

 Kościół drewniany w Rzepienniku Biskupim 
– górująca nad okolicą piękna świątynia jest 
budowlą jednonawową, konstrukcji zrębowej  
z 1500 r. Wewnątrz m.in. tryptyk późnogotycki 
oraz portale w postaci oślego grzbietu.

 Kościół w Rzepienniku Strzyżewskim – wy-
budowany w 1946 r. Wewnątrz uwagę zwracają 
wysokiej klasy obrazy, m.in. Jacka Malczewskie-
go i Vlastimila Hoffmana oraz polichromia wy-
konana pod kierunkiem Felicji Curyło z Zalipia.  
W pobliskiej plebani filia Muzeum Diecezjalnego.

 Kościół w Jodłówce Tuchowskiej – drew-
niany, wzniesiony w 1871 r. Budowla zrębowa, 
oszalowana skośnymi deskami. 

 Bacówka „Brzanka” – to jedyne całoroczne schro-
nisko turystyczne na Pogórzu Karpackim położone na 
wysokości 506 m n.p.m. Obok wieża widokowa.

 Sanktuarium NMP Tuchowskiej w Tuchowie – 
składa się z monumentalnego kompleksu kościoła  
i zespołu klasztorornego, wzniesionego w latach 80. 
XVII wieku w stylu barokowym. Obiekt ten początko-
wo należał do benedyktynów tynieckich, a od końca 
XIX w. stanowi własność redemptorystów. W ołtarzu 
głównym kościoła znajduje się cudowny wizerunek 
Matki Bożej Tuchowskiej. Obraz namalowany został 
w I poł XVI w. temperą na lipowej desce i przedsta-
wia Maryję z Dzieciątkiem na lewej ręce, trzymającą 
w prawej dłoni różę. Obecnie tuchowskie sanktu-
arium jest jednym z ważniejszych ośrodków ruchu 
pielgrzymkowego w Małopolsce. Przy sanktuarium 
funkcjonuje muzeum misyjne, w którym można po-
dziwiać słynną ruchomą szopkę.
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 Festiwal Fasoli w Zakliczynie – największa 
impreza na Pogórzu Karpackim promująca 
produkt regionalny – fasolę „Piękny Jaś z do-
liny Dunajca”. Impreza odbywa się w pierwszej 
dekadzie września każdego roku.

 Zabytkowa zabudowa małomiasteczkowa 
Zakliczyna – z drewnianymi domami o wysunię-
tych przed ściany frontowe okapami. Najlepiej 
zachowane budynki tego typu znajdują się przy ul. 
Mickiewicza. Wśród nich „Dom pod Wagą” z 1769 r.  
(obecnie izba regionalna). W pobliżu barokowy 
kościół parafialny z 1768 r. Centralną części Rynku 
zajmuje neogotycki ratusz z I poł. XIX w.

 Kościół w Paleśnicy – wzniesiony w 1808 r.  
z kamienia, jednonawowy z dobudowaną kapli-
cą i kruchtą. We wnętrzu XIX-wieczne ołtarze  
i organy z 1901 r. 

 Jamna – szczyt w centralnej części Pogórza 
Rożnowskiego z punktem widokowym. Na 
szczycie obok kościoła pomnik pamięci wymor-
dowanej w czasie pacyfikacji ludności cywilnej 
oraz poległym partyzantom AK. Pod szczytem 
Chatka Włóczykija. 

 Kościół w Jastrzębi – wzniesiony na początku 
XVI w. Leży na Małopolskim Szlaku Architektury 
Drewnianej. We wnętrzu chrzcielnica z XVII w.  
i ambona z XVIII w. 

 Izba regionalna „Grociarnia” w Jastrzębi – 
ekspozycja obejmująca zbiory etnograficzne 
gromadzone z najbliższej okolicy. 

 Europejskie Centrum Muzyki K. Penderec-
kiego w Lusławicach – jego ideą jest rozwi-
janie talentów muzycznych najzdolniejszych 
młodych muzyków poprzez kursy mistrzowskie, 
warsztaty i wykłady. Ponadto odbywają się 
tu koncerty i festiwale. Centrum tworzy sala 
koncertowa na 650 osób, biblioteka oraz sale 
dydaktyczne. W pobliżu klasycystyczny dwór  
K. Pendereckiego z pocz. XIX w.

 Zespół klasztorny oo. Franciszkanów  
w Zakliczynie – wybudowany w 1651 r. w stylu 
barokowym. Wystrój wnętrza kościoła klasz-
tornego z XVII-XIX w., w tym także polichromia 
przypisywana Jackowi Malczewskiemu.
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Pogórze Rożnowskie – to niezwykle atrakcyjny 
region do uprawiania turystyki rowerowej. Choć 
nie ma tu wielkich gór, na tej trasie przyjdzie nam 
zmierzyć się z dość wymagającym podjazdem na 
Jamną. Zaczynamy na rynku w Zakliczynie z zabyt-
kowym ratuszem - mieście słynącym z „Festiwalu 
fasoli” . Wyjeżdżamy na zachód ul. Mickiewicza, 
na której mijamy muzeum „Pod Wagą” w zabyt-
kowej chacie oraz XVIII - wieczny kościół . Za 
mostkiem na potoku Wolanka skręcamy w lewo  
ul. Grabina, i obok cmentarza zmierzamy w kierun-
ku wypiętrzającego się przed nami masywu Mogiły. 
W Zdoni obok szkoły jedziemy w prawo, po chwili 
w lewo. Klucząc między zagrodami podjeżdża-
my na widokowy grzbiet, a następnie zjeżdżamy  
w Dolinę Paleśnianki. Drogą 975 jedziemy w prawo 
widokowym przełomem Paleśnianki. Mijamy Pa-
leśnicę z klasycystycznym kościołem z prawej ,  
i za boiskiem sportowym skręcamy bocznym asfal-
tem w lewo. Jedziemy urokliwą doliną za zielonym 

 TRASA 31: 
Z muzyką w tle

szlakiem rowerowym. Płaska droga kończy się przy 
niewielkim parkingu, skąd stromym podjazdem roz-
poczynamy wspinaczkę na Jamną . Za kościołem 
skręcamy w lewo, jedziemy 600 m czarnym szla-
kiem, po czym odbijamy ze szlaku szutrem w prawo 
do lasu i wspaniałym zjazdem (mijając po drodze 
klimatyczne miejsce biwakowe z wiatą odpoczyn-
kową) kierujemy się do Jastrzębiej  . Po do-
jechaniu do drogi głównej skręcamy w lewo i zaraz  
w prawo pod górę. Po ponad 2-kilometrowym 
podjeździe skręcamy w lewo i widokowym grzbie-
tem kierujemy się na Suchą Górę (406 m n.p.m.). 
Tuż przed szczytem na węźle szlaków jedziemy na 
wprost czarnym szlakiem turystycznym (i zielonym 
rowerowym). Zjeżdżamy do Zakliczyna. Przed klasz-
torem ss. Bernardynek skręcamy w prawo i udajemy 
do Europejskiego Centrum Muzyki K. Pendereckie-
go . Następnie na rozjeździe za szlakami jedziemy 
w lewo, a przy klasztorze OO. Franciszkanów  
w prawo. Przecinamy drogę 975 i ul. Jagiellońską 
docieramy do rynku, gdzie kończymy wycieczkę.

33 3,5

 Zakliczyn  Paleśnica (9 km)  Jamna (15 km)  Jastrzębia (21 km)  
Kończyska (31 km)  Zakliczyn (33 km)  


trudność średnia
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W czasie tej wycieczki Ciężkowicko-Rożnowski Park 
Krajobrazowy obdarzy nas swoimi urokami przyro-
dy i zabytkami. Pojedziemy głównie drogami asfal-
towymi i utwardzonymi, a podjazdów nie będzie 
dużo, więc wycieczka nie należy do trudnych. Za-
czynamy na rynku w Ciężkowicach, podziwiając za-
bytkową zabudowę  i Muzeum Przyrodnicze .  
Ulicą Św. Andrzeja obok kościoła  zjeżdżamy do 
drogi 977. Skręcamy w lewo, a następnie w prawo na 
most na Białej. Przecinamy tory kolejowe, i kierujemy 
się w lewo do Kąśnej Dolnej. Za łukiem drogi skręca-
my w lewo, by zwiedzić dwór I. J. Paderewskiego .  
Wracamy na drogę główną, i po 700 m skręcamy 
w prawo. Żeby skrócić trasę jedziemy na wprost. 
Podjeżdżamy stromo, przy drewnianej szopie skrę-
camy w lewo i wjeżdżamy do lasu. Już na grzbiecie 
kierujemy się w lewo na zielony szlak rowerowy 
i czerwony pieszy. Jedziemy do skrzyżowania, na 
którym skręcamy w lewo, a następnie za zielonym 

 TRASA 32: 
W Ciężkowicach ciężko nie będzie

szlakiem na wprost. W Budzyniu wjeżdżamy w lewo 
na grzbietową drogę, by po 900 m zjechać z niej  
w lewo. Opadamy do Jastrzębiej i skręcamy w lewo. 
Mijamy drewniany kościół i znajdującą się za nim 
izbę regionalną (opis – patrz trasa 31). W Kąśnej Gór-
nej skręcamy w boczny asfalt w prawo, i pniemy się 
na niewielki grzbiet. Spotkanym asfaltem jedziemy  
w prawo, następnie na rozjeździe w lewo. Pół km da-
lej ponownie w lewo. Spotykamy zielony szlak, który 
w lewo prowadzi do ciekawej skały „Diable Boisko” 

. Zjeżdżamy do Zborowic. Skręcamy w lewo, po 
chwili w prawo drogą 977. Za kościołem w Zborowi-
cach  odbijamy w lewo i jedziemy prawie 4 km do-
liną. W przysiółku Zalesie skręcamy ostro w lewo pod 
górę, na rozjeździe ponownie w lewo. Za cmentarzem 
wojskowym nr 118 skręcamy w lewo do Staszkówki. 
Przy kościele kierujemy się ponownie w lewo do 
Ciężkowic. Jedziemy 5,5 km prosto i koło Góry Ska-
ła możemy skręcić do Rez. Skamieniałe Miasto .  
Ul. Tysiąclecia wjeżdżamy na rynek w Ciężkowicach.

33 3,5 
trudność średnia

 Ciężkowice  Kąśna Dolna (2 km)  Jastrzębia (12 km)  Kąśna Górna (14 km)  
 Zborowice (20 km)  Staszkówka (27 km)  Ciężkowice (33 km)  



ATRAKCJE NA TRASIE:                                 
 Zabytkowa zabudowa w Ciężkowicach – cha-
rakteryzująca się drewniano-murowanymi domami 
z XVIII-XIX w., usytuowanymi wokół Rynku i wzdłuż 
odchodzących od niego ulic. Budynki te wyróżniają 
wysunięte przed ściany frontowe podcienia wsparte 
na zdobionych, drewnianych kolumnach.

 Muzeum Przyrodnicze w Ciężkowicach – prywatna, 
pokaźna kolekcja owadów, ptaków i innych zwierząt  
z podkarpackich lasów. Podziwiać tu można również 
trofea myśliwskie oraz oryginalną jaskinię nietoperzową.

 Kościół w Ciężkowicach – zbudowany w stylu 
neogotyckim w 1903 r. wg projektu inżyniera 
architekta Jana Sas-Zubrzyckiego.

 Dwór I. Paderewskiego w Kąśnej Dolnej – kla-
sycystyczny dworek otoczony rozległym parkiem 
angielskim, wybudowany na początku XIX wie-
ku. W latach 1897-1903 należał do światowej 

sławy kompozytora Ignacego Paderewskiego. 
Obecnie w dworze mieści się niewielkie muzeum 
poświęcone wielkiemu pianiście oraz organizo-
wane są tam koncerty muzyki poważnej.

 Skała „Diable Boisko” – zbudowana z piaskowca 
skała w kształcie bramy, uznana za pomnik przyrody.

 Kościół w Zborowicach – późnogotycki, wybudo-
wany w latach 1530-41. Wielokrotnie odnawiany, 
m.in. na początku XIX w., kiedy nadbudowano wyż-
szą kondygnację wieży.

 Rezerwat przyrody „Skamieniałe Miasto” - 
utworzony w 1931 r. w celu ochrony malowniczej grupy 
skałek piaskowcowych i zlepieńcowych. Wiele z nich 
kształtem przypomina postaci ludzkie i zwierzęce, co zo-
stało uwiecznione w nazwach skał, takich jak: Czarowni-
ca, Ratusz, Grunwald, Borsuk, Grzybek, Cyganka, Baszta. 
W pobliżu rezerwatu znajduje się wodospad o wysokości 
ok. 10 m., jeden z największych w polskich Karpatach.

 TRASA 32

skala 1: 55 000
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 Drewniany kościół w Przydonicy – cenny 
zabytek sakralnego budownictwa drewnianego 
wzniesiony w 1527 r. Pod koniec XVI w. wyko-
nano przepiękną renesansową polichromię, za-
chowaną do czasów współczesnych. Cenne jest 
również wyposażenie wnętrza z XV i XVI w. 

 Drewniany kościół w Podolu – zbudowany  
w I poł. XVI w. Południowe ściany nawy zdobi 
renesansowa polichromia, odkryta w 1959 r. Na 
deskach parapetu zachowały się także fragmen-
ty starszej gotyckiej polichromii patronowej.

 Bastion i mury obronne w Rożnowie – część 
niedokończonego nowożytnego zamku bastio-
nowego, który zamierzał wybudować Jan Tar-
nowski w 1568 r. Budowa ta nigdy nie została 
ukończona, a w XVIII w. uległa zniszczeniu. 

 Dwór Stadnickich w Rożnowie – klasycy-
styczny dwór z XIX z obszernym gankiem i ko-
lumnami. Obiekt jest własnością prywatną. 

 Drewniany kościół w Rożnowie – powstał  
w 1661 r. Nadano mu wezwanie św. Wojciecha, gdyż 
wg legendy, w tym miejscu święty zatrzymał się na 
odpoczynek. Świątynia była wielokrotnie odna-
wiana, m.in. przeszła gruntowny remont w 1904 r.  
Na suficie chóru zachowały się renesansowe ma-
lowidła. W jednym z ołtarzy bocznych znajduje się 
łaskami słynący obraz Matki Bożej Bolesnej.

 Ruiny zamku w Rożnowie – pozostałości po 
dawnej strażnicy z XIV w, położonej na szlaku 
handlowym, biegnącym wzdłuż Dunajca. Na 
pocz. XV w. zamek stał się posiadłością Roże-
nów, którzy znacznie go rozbudowali nadając 
mu charakter rezydencji. W XVII w., opuszczony 
przez ówczesnych właścicieli popadł w ruinę.  

 Zapora wodna na Dunajcu w Rożnowie – 
wybudowana przez Niemców na początku lat 
40. XX w. Zapora jest budowlą betonową, ma 
550 m długości, 33 m wysokości, a jej szerokość 
w koronie wynosi 9 m. W środek zapory wbudo-
wano czteroturbinową elektrownię szczytowo-
-pompową. Powyżej tego obiektu powstał zbior-
nik o długości 18-20 km i szerokości ok. 1 km,  
zwany Jeziorem Rożnowskim. Na jego brzegach 
znajdują się liczne ośrodki wypoczynkowe i ko-
lonijne oraz prywatne domki letniskowe.

 TRASA 33

skala 1: 60 000 68
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Znaczna część trasy proponowanej wycieczki będzie 
z widokiem na Jezioro Rożnowskie z otaczających 
go wzniesień. Jesteśmy wprawdzie na pogórzu, ale 
czekają nas prawdziwie górskie podjazdy i zjazdy. 
Miejscem startu jest centrum Gródka nad Dunaj-
cem, urokliwej letniskowej miejscowości, położonej 
nad Jez. Rożnowskim. Sprzed budynku urzędu gmi-
ny udajemy się główną drogą na południe wzdłuż 
jeziora. Na wysokości lokalu Quantum za żółtym 
szlakiem rowerowym odbijamy boczną uliczką  
w lewo. Za chwilę skręcamy w prawo, potem w lewo 
i na rozjeździe ponownie w lewo. Stromym podjaz-
dem wspinamy się na widokowy grzbiet, gdzie za 
czerwonymi szlakami skręcamy w prawo. Po 3,5 km,  
na szczycie Kobylnicy Zach. skręcamy w lewo, i od 
południa objeżdżamy Kobylnicę z wieżą telekomu-
nikacyjną na szczycie. Główną drogą ponownie za 
czerwonym szlakiem opadamy w lewo. Najpierw  

 TRASA 33: 
Nad Jeziorem Rożnowskim

w Przydonicy , a następnie w Podolu-Górowej   
(po skręcie w lewo), mijamy drewniane kościoły. 
900 m za kościołem skręcamy w prawo pod górę. 
Biegnie tu żółty szlak rowerowy, którym najpierw 
stromo wspinamy się na Majdan (512 m n.p.m.),  
a następnie leśną drogą zjeżdżamy do Radajowic. 
Na drodze głównej kierujemy się w lewo do Rożno-
wa, mijając kolejno ruiny zamku Tarnowskich ,  
dwór Stadnickich , a na górce w Rożnowie 
drewniany kościół . Spod kościoła skręcamy  
w prawo i koło ruin zamku Gryfitów  zjeżdżamy 
do zapory na Dunajcu w Rożnowie . Wracamy do 
skrzyżowania przy kościele i udajemy się na wprost  
w kierunku Bartkowej. Na łuku opuszczamy ruchliwą 
drogę, odbijając za niebieskim szlakiem w boczną 
uliczkę. Szerokim łukiem objeżdżamy dolinkę i wido-
kowym zjazdem opadamy nad jezioro. Na skrzyżo-
waniu skręcamy w prawo, i drogą 975 dojeżdżamy  
do Gródka, gdzie kończymy wycieczkę.

37 4

 Gródek nad Dunajcem  Przydonica (13 km)  Podole-Górowa (16 km)  
 Rożnów (25 km)  Łaziska (28 km)  Rożnów (30 km)  Bartkowa-Posadowa  

(36,5 km)  Gródek nad Dunajcem (37 km)  


trudność średnia
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Na tę wycieczkę ruszamy z Biecza – jednego  
z najstarszych, a do XVI w. jednego z największych 
miast w Polsce, nazywanego „Małym Krakowem” 

  . Jedziemy spod ratusza w Bieczu ul. Wę-
gierską, następnie za kościołem skręcamy w prawo 
w ul. Bochniewicza. Dość trudny podjazd kończy-
my skrętem w lewo, w ul. Harta, i poruszając się 
obok malowniczo położonego cmentarza, zjeż-
dżamy do głównej drogi. Kierujemy się w prawo, 
zaraz za mostem ponownie w prawo, i jedziemy  
w kierunku Strzeszyna. Przed ruiną d. szkoły (i skle-
pem) za szlakami rowerowymi jedziemy w lewo. 
Niespełna 2 km dalej zostawiamy zielony szlak,  
i za żółtym skręcamy w prawo. Stromym podjaz-
dem wspinamy się na wierzchowinę. Trzymając się 
szlaku, przejeżdżamy Kwiatonowice, a 5,5 km dalej 
na jednym ze skrzyżowań skręcamy w prawo na 
Sitnicę. Opadamy ostrym zjazdem w dolinę, gdzie 
główną drogą skręcamy w prawo, i jedziemy do 

 TRASA 34: 
Z „Małego Krakowa” do Binarowej

31 3,5

Rożnowic. Po wjeździe na drogę wojewódzką 980 
jedziemy na wprost, i po chwili mijamy położony na 
wzniesieniu drewniany kościół . Po następnych 
5,5 km wjeżdżamy do Binarowej. Tu obowiązkowy 
przystanek przy arcydziele architektury, jakim jest, 
wpisany na listę UNESCO, drewniany kościół z ok. 
1500 r. . Chcąc uniknąć jazdy drogą wojewódz-
ką, zjeżdżamy z niej zaraz za kościołem (i potokiem) 
za żółtym szlakiem rowerowym boczną uliczką  
w prawo. Dość wymagającym podjazdem wspi-
namy się zboczem góry Dział. Nie wjeżdżamy 
jednak na sam szczyt, zawijając wcześniej między 
zagrodami w lewo. Przejeżdżamy skrzyżowanie,  
i zaraz za pierwszymi zabudowaniami na rozwidle-
niu odbijamy w lewo. Na początku jedziemy pła-
skim, widokowym grzbietem wzdłuż młodniaka,  
a od niewielkiego lasku z cmentarzem żydowskim 
dość stromo opadamy do Biecza. Ulicą Kazimierza 
Wielkiego wracamy w prawo na rynek, gdzie koń-
czymy wycieczkę.

 Biecz  Strzeszyn (4 km)  Kwiatonowice (9 km)  Sitnica (17 km) 
Rożnowice (21 km)  Binarowa (26,5 km)  Biecz (31 km)  


trudność średnia
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 Budynek ratusza w Bieczu – zbudowany w 2. 
poł. XV w. Wskutek późniejszych przekształceń 
zatracił swój gotycki wygląd. Obecna bryła ra-
tusza pochodzi z 1830 r. Przylegająca do ratusza 
renesansowa wieża została wzniesiona w 1569 r.  
W podziemiach wieży zlokalizowana była średnio-
wieczne turma, czyli miejsce wymuszania zeznań 
i przetrzymywania więźniów do czasu egzekucji.

 System fortyfikacyjny Biecza – złożony z mu-
rów obronnych, baszt i barbakanu. Ich historia 
sięga XIV w. Wówczas w obrębie murów miej-
skich było 17 baszt, obsługiwanych przez rze-
mieślników cechowych. Wraz ze zmianą techniki 
wojennej w XVII w. utraciły znaczenie i popadały 
w ruinę. Do obecnych czasów zachowały się jedy-
nie dwie baszty: Radziecka i Kowalska.

 TRASA 34

skala 1: 55 000

 Dom Kromera w Bieczu – renesansowa kamie-
nica z 1519 r., w której dzieciństwo spędził Marcin 
Kromer, wybitny humanista, historyk i teoretyk 
muzyki. Dzisiaj siedziba Muzeum Ziemi Bieckiej. 

 Drewniany kościół w Rożnowicach – zbudowany 
w 1756 r., uznawany kiedyś za jeden z najcenniejszych 
drewnianych kościołów barokowych. Niestety w 1992 r.  
w znacznej mierze spalony w wyniku uderzenia pioru-
na. Na wschodniej ścianie prezbiterium warto zobaczyć 
barokowy krzyż, zdobiony tzw. spływami wolutowymi.

 Drewniany kościół w Binarowej – znajduje się 
na Liście UNESCO. Pochodzi z 1500 r., a dostawiona 
w 1596 r. wieża uchodzi za najstarszą w Polsce. Ko-
ściół znany jest z przepięknej, doskonale zachowa-
nej polichromii, która została wykonana w latach 
1641-50. Na szczególną uwagę zasługują bogate 
dekoracje malarskie ścian. Na stropach znajdują się 
fragmenty starszej polichromii – patronowej.

71
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 Rabczańskie uzdrowisko – swoją działalność roz-
poczęło w poł. XIX w. w oparciu o źródła solankowe. 
Z tego okresu pochodzą pierwsze łazienki oraz bu-
dynki sanatoryjne, a także wille uzdrowiskowe, wzo-
rowane na szwajcarskich kurortach. Obecnie Rabka 
jest uznanym uzdrowiskiem dziecięcym co miało 
znaczący wpływ na wybudowanie „Rabkolandu” – 
rodzinnego parku rozrywki dla najmłodszych. 

 Drewniany kościół w Rabce-Zdrój – wybu-
dowany w 1606 r., konstrukcji zrębowej, pobity  
i pokryty gontami. Wewnątrz cenna polichro-
mia oraz wyposażenie z 2. poł. XVII i XVIII w. 
Obecnie Muzeum Regionalne im. Wł. Orkana. 
Informacje: www.muzeum-orkana.pl.

 Muzeum Górali i Zbójników – Muzeum Gorczań-
skie Jana Fudali. Chata Artystyczna Przygód – atrak-
cyjne połączenie zbiorów etnograficznych, sztuki 
ludowej, zabaw multimedialnych i artystycznych. 

 Drewniany kościół w Łętowni – z II poł. XVIII w., 
konstrukcji zrębowej. Wewnątrz cenna roko-
kowa polichromia oraz wyposażenie z XVIII w.

 Kościół w Jordanowie – z poł. XVI w, grun-
townie przebudowany w 1908 r. Wewnątrz 
zabytkowe obrazy z XVI w. Kościół jest także 
Sanktuarium Matki Bożej Trudnego Zawierze-
nia Pani Jordanowskiej.

 Dwór obronny na Wysokiej – wybudowany  
w XVI wieku w stylu renesansowym. Obecny 
właściciel, założyciel Fundacji Lutni Staropol-
skiej, organizuje tu koncerty popularyzujące 
muzykę renesansową. 

 Skansen kolejowy w Chabówce – największe 
w Polsce tego typu muzeum, założone w miejscu 
dziewiętnastowiecznej parowozowni. W skład 
ekspozycji wchodzą parowozy, lokomotywy 
spalinowe i elektryczne, wagony, żurawie, pługi 
śnieżne. Latem dużym zainteresowaniem cie-
szą się przejazdy pociągami retro. Informacje: 
www.parowozy.pl.

 TRASA 35
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Wycieczka z pięknego uzdrowiska – Rabki Zdrój 

 – prowadzi malowniczymi wzniesieniami i doli-
nami na pograniczu Beskidu Żywieckiego i Gorców 
– mniej eksplorowanym przez turystów. Rozpoczy-
namy na stacji kolejowej w Rabce, z której skręcamy  
w lewo w ul. Orkana (czerwony szlak). Przejeżdżamy 
obok drewnianego kościoła  z Muzeum Orkana  
w środku (nieco dalej Muzeum Górali i Zbójników ,  
i na skrzyżowaniu udajemy się ul. Sądecką w lewo, 
następnie ul. Kilińskiego w prawo. Rozjazd na „Zako-
piance” przejeżdżamy na wprost i opadamy do Ska-
wy, gdzie udajemy się w prawo. Falującą asfaltówką 
wyjeżdżamy na drogą 28. Skręcamy w prawo, a po 
chwili w lewo i zjeżdżamy do Naprawy. Łagodnym 
podjazdem poruszamy się wzdłuż zabudowań na 
widokowy grzbiet. Ostrym łukiem w prawo osiąga-
my skrzyżowanie, gdzie skręcamy w lewo. Serpen-
tyną, dalej łagodnym zjazdem opadamy do Łętowni  

 TRASA 35: 
Z parą w tle

z drewnianym kościołem  obok skrzyżowania. 
Skręcamy w lewo na Jordanów. Po 7 km przejeżdża-
my rynek w Jordanowie. Zjeżdżamy koło kościoła 

 do przejazdu kolejowego, za którym skręcamy  
w lewo, następnie za czerwonym szlakiem turystycz-
nym skręcamy szutrówką w prawo i stromym pod-
jazdem z serpentynami na końcu wyjeżdżamy w Wy-
sokiej. Mijamy dwór obronny z XVI w.  i rozpoczy-
namy zjazd. Około 600 m niżej za czarnym szlakiem 
turystycznym skręcamy w lewo i widokowym zjaz-
dem opadamy w dolinę Skawy. Za mostem na rzeczce 
skręcamy w lewo i wzdłuż doliny wracamy do Skawy. 
Skrzyżowanie przy kościele ze strzelistą dzwonnicą  
a następnie z drogą nr 7 przejeżdżamy na wprost. 
Przed wiaduktem warto skierować się w prawo do 
skansenu kolejowego w Chabówce . Za wiaduk-
tem przez ciemny tunel wyjeżdżamy na stację kolejo-
wą w Chabówce. Skręcamy w lewo na drogę główną 
i dojeżdżamy nią do stacji kolejowej w Rabce-Zdroju.

38,7 5 
trudność średnia

 Rabka-Zdrój  Skawa (5 km)  Naprawa (12 km)  Łętownia (16 km)  
 Jordanów (23 km)  Chabówka (36 km)  Rabka-Zdrój (38,7 km)  
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Bogata w piękne widoki trasa, z kilkoma podjazdami 
i licznymi widokami na Babią Górą, wiedzie przez hi-
storyczny region Orawy. Wycieczkę rozpoczynamy  
w centrum Jabłonki (parking obok banku i prze-
stanku PKS). Po przejechaniu 600 m na południe, 
skręcamy w prawo za remizą w kierunku Lipnicy 
Wielkiej. Do skrzyżowania we wsi dojeżdżamy po 
4 km. Skręcamy w prawo i po chwili przejeżdżamy 
obok dzwonnicy loretańskiej  Czeka nas długi, 
ale niezbyt forsowny podjazd do podnóży Babiej 
Góry. Jedziemy kilka km przez Lipnicę Wielką (w 
centrum zabytkowy kościół ). Po 2 km za ko-
ściołem skręcamy w prawo w asfaltową drogę 
przy dużym budynku szkoły i jedziemy pod górę do 
Kiczor, gdzie po dojechaniu do zielonego pieszego 
szlaku skręcamy w lewo (przy budynku remizy). 
Przed nami szeroka panorama Babiej Góry. Jedzie-
my prawie 4 km (początkowo w odkrytym terenie,  

 TRASA 36: 
Z Babią Górą nad głową

a później przez las) do skrzyżowania z drogą asfal-
tową. Skręcamy w prawo i pokonujemy kilku kilo-
metrowy odcinek przez las, częściowo przez teren 
Babiogórskiego Parku Narodowego . Docieramy 
do drogi wojewódzkiej, skręcamy w nią w prawo 
i po chwili jesteśmy przed skansenem w Zubrzycy 
Górnej . Jedziemy kilka km z górki przez wieś. Po 
ok. 500 m za remizą w Zubrzycy Dolnej skręcamy  
w lewo w widokową drogę do Podwilka. We wsi na 
skrzyżowaniu lokalnych dróg asfaltowych jedziemy 
w lewo, na drodze krajowej w prawo i dojeżdżamy 
po 3,5 km do kościoła w Orawce . Kierujemy 
się wąskim asfaltem pod górę (naprzeciwko przy-
kościelnego parkingu) i po ok. 2,5 km skręcamy 
ostro w prawo. Jeszcze kilka zjazdów i podjazdów 
i wjeżdżamy do Jabłonki obok górującego nad oko-
licą murowanego kościoła . Na głównej drodze 
skręcamy w lewo i dojeżdżamy do parkingu, gdzie 
kończymy wycieczkę.

43,6 5,6 
trudność średnia

 Jabłonka  Lipnica Wielka (4,5 km)  Kiczory (12 km)  Zubrzyca  
Górna (22 km)  Zubrzyca Dolna (28 km)  Podwilk (33 km)  Orawka (37 km)  

 Jabłonka (43,6 km)  



ATRAKCJE NA TRASIE:                                 
 Dzwonnice loretańskie na Orawie – częsty 
element beskidzkiego krajobrazu. Wg wierzeń 
górali dźwięk dzwonka loretańskiego służył do 
odpędzania złych demonów, zwanych płanet-
nikami, które nawiedzały ich domy w czasie 
zbliżających się burz. Dzwonnice były wyłącz-
nie drewniane, konstrukcji słupowej, a te le-
piej zachowane pokryte są gontem.
 Kościół w Lipnicy Wielkiej – wzniesiony  
w 1769 r. w stylu późnobarokowym. Legenda 
głosi, iż wybudowano go za zbójnickie duka-
ty w miejscu szubienicy i śmierci orawskiego 
zbójnika Białonia.

 Babiogórski Park Narodowy – utworzony  
w 1954 r. celem ochrony klasycznie wykształco-
nego układu pięter roślinnych, zespołu roślin-
ności naskalnej i endemitów takich jak: okrzyn 
jeleni, rogownica alpejska, tocja alpejska. Przy 
siedzibie dyrekcji BgPN w Zawoi Barańcowej 
funcjonuje Ośrodek Edukacyjny. 

 Orawski Park Etnograficzny w Zubrzycy 
Górnej – skansen prezentujący typową XVII 
i XVIII-wieczną zabudowę wsi orawskiej. 
Oprócz domów i budynków gospodarczych, 
znajdują się tu także: warsztaty rzemieślnicze, 
dzwonnica, szkoła, karczma oraz cenny zabytek 
– dwór Moniaków z XVIII w. Więcej informacji: 
tel. 18 285 27 09, www.orawa.eu.

 Drewniany kościół w Orawce – cenny zaby-
tek drewnianej architektury sakralnej, o wy-
bitnych walorach artystycznych. Wybudowa-
ny w latach 1650-55. Przy kościele murowana 
kaplica Matki Bożej Bolesnej z 1728 r. Dach  
i ściany kościoła kryte gontem. Wnętrze świą-
tyni zdobi piękna polichromia.
 Kościół w Jabłonce – wzniesiony w 1817 r.,  
w stylu klasycystycznym. Wyposażenie wnętrza 
XIX-wieczne i współczesne.

 TRASA 36

skala 1: 95 00075



ATRAKCJE NA TRASIE:                                 
 Drewniany kościół w Nowym Targu – wybudowany  
w I poł. XV w., od początku pełnił rolę kościoła cmentarne-
go. Wg legendy fundatorami świątyni byli zbójnicy. Obiekt 
konstrukcji zrębowej, oszalowany, pokryty gontem.  
W ołtarzu głównym obraz tzw. Wielkiej Rodziny z 1516 r.

 Kościół pw. Św. Katarzyny w Nowym Targu – 
wzniesiony w 1601 r. Niejednolity stylowo: prezbi-
terium starsze – gotyckie, pozostałe części baro-
kowe. Wewnątrz kurdyban z 1700 r., wg legendy 
podarowany przez króla Jana III Sobieskiego.

 Gorczański Park Narodowy – utworzony w 1981 r.,  
o pow. 7029,85 ha. Ochronie podlegają najcenniej-
sze w Gorcach fragmenty puszczy karpackiej, polan 
reglowych, typowa fauna karpacka, naturalne pro-
cesy przyrodnicze, w szczególności samoistne odra-
dzanie się lasu oraz liczne szałasy, będące pamiątką 
dawnego życia i kultury pasterskiej.

 Drewniany kościół w Harklowej – wzniesiony 
pod koniec XV w., posiada cechy świątyni typu 
podhalańskiego. Wnętrze zdobią ciekawe malowi-
dła z okresu Młodej Polski, wykonane m.in. przez 
Stanisława Wyspiańskiego. W barokowym ołtarzu 
głównym znajdują się obrazy pochodzące z daw-
nego, średniowiecznego tryptyku. 

 Drewniany kościół w Łopusznej – pochodzący  
z XV w., gotycki, typu podhalańskiego. Wewnątrz 
polichromia patronowa oraz gotycki tryptyk  
z 1460 r. 

 Dwór Tetmajerów w Łopusznej – klasycystyczny 
dworek polski, wybudowany z drewna modrze-
wiowego w 1784 r. W XIX w. stał się własnością 
Leona Przerwy-Tetmajera, ojca słynnego poety 
młodopolskiego. Zrąb dworu kryje łamany dach 
namiotowy. Obecnie dwór pełni rolę niewielkiego 
skansenu – Muzeum Kultury Szlacheckiej.

 TRASA 37

skala 1: 75 000
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Zapraszamy na wycieczkę prowadzącą pięknymi 
halami na szczyt Gorców – Turbacz. A u jego stóp, 
wzdłuż malowniczego Dunajca, czekają na nas od-
mienne krajobrazy i góralska architektura. Wyciecz-
kę zaczynamy na rynku w Nowym Targu. Przed wy-
ruszeniem warto zobaczyć dwa zabytkowe kościoły 

 . Z rynku wyjeżdżamy ulicą Kościuszki w kie-
runku północnym. Za mostem skręcamy w prawo 
i jedziemy wzdłuż Dunajca do ronda. Na rondzie 
trzeci wyjazd ulicą Kowaniec. Po drodze mijamy ko-
ściół, przy którym jedziemy prosto, a po chwili przed 
kapliczką kierujemy się w lewo. Przed nami długi  
i wymagający podjazd do schroniska pod Turbaczem. 
Na górę kierujemy się oznakowaniem czerwonego 
szlaku rowerowego. Za schroniskiem wkraczamy na 
teren Gorczańskiego Parku Narodowego . Aż do 
Przełęczy Knurowskiej podążamy za oznakowaniem 

 TRASA 37: 
Przez gorczańskie hale

czerwonego szlaku pieszego. Po przejechaniu hal na 
bardzo trudnym zjeździe najbezpieczniej będzie ro-
wer sprowadzić. Po dotarciu do przełęczy skręcamy 
w prawo, w drogę asfaltową i zjeżdżamy do Knuro-
wa. Za mostem na Dunajcu kierujemy się na zachód 
szutrową drogą wzdłuż rzeki. Aż do Waksmundu po-
dążamy drogami oznakowanymi jako szlak rowero-
wy. W Harklowej warto zwiedzić drewniany kościół 

. Przejeżdżamy na drugą stronę Dunajca. Docie-
ramy do Łopusznej, gdzie zobaczymy kolejny drew-
niany kościół  i dwór Tetmajerów . Dalsza trasa 
prowadzi nas wzdłuż rzeki do mostu w Ostrowsku. 
Zostajemy po tej samej stronie rzeki i dalej jedziemy 
wzdłuż brzegu Dunajca. Gdy dotrzemy do mostu 
w Waksmundzie przejeżdżamy na drugą stronę  
i za murowanym kościołem skręcamy w prawo. Je-
dziemy prosto 3,5 km do rynku w Nowym Targu, na 
którym kończymy wycieczkę.

39 5 
trasa trudna

 Nowy Targ  Turbacz (13 km)  Przełęcz Knurowska (21 km)  
Harklowa (28,5 km)  Łopuszna (32 km)  Nowy Targ (39 km)  



PODHALE, ORAWA, SPISZ

78

OPIS TECHNICZNY:                                       
To dość trudna, ale jedna z piękniejszych wycieczek 
zaproponowanych w Atlasie. Wspaniałe panoramy 
na Jezioro Czorsztyńskie , Pieniny i Gorce uroz-
maicone wybitnymi zabytkami na pewno dostarczą 
wspaniałych wrażeń. Ruszamy z parkingu przy XIV-
-wiecznym zamku w Niedzicy , udając się główną 
drogą na zachód. Mijamy Falsztyn i po dojeździe 
do Frydmana odbijamy z głównej drogi w prawo, 
do centrum wsi, nad którą górują białe mury go-
tyckiego kościoła . Jedziemy przez centrum wsi 
do głównej drogi, skręcamy w prawo i za mostem 
ponownie w prawo do Dębna, gdzie obowiązkowo 
trzeba się zatrzymać przy pięknym drewnianym 
kościółku , wpisanym na listę UNESCO. Wyjeż-
dżamy na drogę 969, skręcamy w prawo i jedziemy 
ok. 4 km do skrętu w lewo na Maniowy. Jedziemy 
pod górę wzdłuż ogrodzenia cmentarza, na któ-
rym stoi warta obejrzenia drewniana kaplica . 
Na skrzyżowaniu w centrum wsi skręcamy w lewo,  

 TRASA 38:   
Wokół Jeziora Czorsztyńskiego

a następnie za Urzędem Gminy w prawo. Jedziemy 
prosto do Mizernej, przy kapliczce skręcamy w lewo,  
a po 400 m za kościołem w prawo. Na skrzyżowaniu 
skręcamy w prawo i jadąc obok szkoły docieramy do 
drogi 969. Skręcamy w prawo, a następnie po 300 m  
w lewo i jedziemy w stronę J. Czorsztyńskiego. Za 
łukiem drogi skręcamy w prawo i wjeżdżamy do 
Osady Turystycznej Czorsztyn . Jedziemy przez 
centrum Osady, za ostatnimi zabudowaniami skrę-
camy w lewo i wracamy na drogę 969. Skręcamy  
w prawo, a następnie zgodnie z kierunkowskazem na 
Czorsztyn ponownie w prawo. Po niespełna 2,5 km  
wjeżdżamy do Czorsztyna, przy kaplicy skręcamy 
w prawo i zjeżdżamy 2,5 km pod malownicze ruiny 
zamku Czorsztyn . Wracamy tą samą drogą (przy 
kaplicy jedziemy prosto) i na skrzyżowaniu kieruje-
my się w prawo do Niedzicy. Ostatni fragment trasy 
to zjazd serpentynami nad brzeg J. Sromowskiego, 
a następnie ostry podjazd pod zamek w Nidzicy  
(po prawej stronie widoczna zapora elektrowni).

40 5,5

 Niedzica  Falsztyn (4 km)  Frydman (8 km)  Dębno (12 km)  
M aniowy (17 km)  Mizerna (20 km)  Kluszkowce (21 km)  Czorsztyn 
(28 km)  Niedzica (40 km)  


trudność średnia



ATRAKCJE NA TRASIE:                                 
 Jezioro Czorsztyńskie – sztuczny zbiornik 
powstały w 1997 r. przez przegrodzenie 
Dunajca ziemno-betonową tamą. Malow-
niczo wkomponowany w otaczający pieniń-
ski krajobraz akwen, pełni rolę retencyjną, 
energetyczną oraz rekreacyjną. Obok zapory 
pawilon wystawienniczy.

 Zamek Dunajec w Niedzicy – zbudowany 
w 1310 r. jako umocnienie północnej granicy 
królestwa węgierskiego. Składa się z gotyc-
kiego zamku górnego i rozbudowanego w XV  
i XVI w. w stylu renesansowym zamku dol-
nego. Obiekt udostępniony do zwiedzania.  
W pobliżu zamku drewniany spichlerz z XIX w., 
w którym mieści się Muzeum Regionalne 
Kultury Spisza.

 Kościół we Frydmanie – najstarszy kościół na 
polskim Podtatrzu. Powstał w XIV w. Bryła świąty-
ni w stylu gotyckim. Na ścianach prezbiterium nie-
wielkie okno i rzeźba główki w stylu romańskim, 
pochodzące z wcześniejszej świątyni. Wnętrze  
z XVIII w. w stylu rokoka spiskiego. Interesująca 
kaplica MB Karmelitańskiej z XVIII w.

 Drewniany kościół w Dębnie – przykład drew-
nianej, gotyckiej architektury sakralnej typu 
podhalańskiego. Obiekt wpisany na Listę UNE-
SCO. Wewnątrz na ścianach i stropach cenne 
malowidła oraz polichromia patronowa z XV 
i XVI w. W ołtarzu głównym tryptyk z XVI w,  
w bocznym lewym szafka z gotyckimi rzeźbami 
z pocz. XV w. Ponadto warto zwrócić uwagę na 
drewniane, malowane tabernakulum i mon-
strancję wieżyczkową z XV w.

 Modrzewiowa kaplica cmentarna w Ma-
niowach – przeniesiona w latach 1987-88 
wraz z cmentarzem z dna budowanego zbior-
nika czorsztyńskiego. Zbudowana w 1722 r.  
w konstrukcji zrębowej i nakryta jednolitym 
dachem gontowym, znajdowała się na wiej-
skim cmentarzu nad Dunajcem.

 Osada Turystyczna Czorsztyn – nietypowy 
skansen powstały w latach 90-tych XX w., kiedy 
to z terenów przeznaczonych pod budowę zapory 
wodnej na Dunajcu przeniesiono wybrane obiek-
ty budownictwa ludowego i uzdrowiskowego.

 Ruiny zamku w Czorsztynie – warownia 
strzegąca w średniowieczu granicy polsko-
-węgierskiej. Do dziś przetrwała baszta Ba-
ranowskiego z XVII w. Wewnątrz urządzono 
ekspozycję muzealną.

 TRASA 38

skala 1: 60 000
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 Kościół w Krościenku – wzniesiony  
w 1350 r., murowany, częściowo gotycki. 
Wewnątrz na ścianach nawy polichromia 
z 1589 r. w stylu biblii pauperum. Gotycka 
chrzcielnica przypuszczalnie podarowana 
przez króla Jana Olbrachta.
 Muzeum Pienińskiego Parku Narodowe-
go w Krościenku – wystawa prezentująca 
zagadnienia dotyczące genezy rzeźby Pienin, 
ochrony przyrody, geologii, architektury, et-
nografii i ekologii, makieta Pienin.

 Drewniany kościół w Grywałdzie 
– wybudowany w II poł. XV w., jedno-
nawowy, konstrukcji zrębowej, podbity  
i pokryty gontami. We wnętrzu polichro-
mia z 1638 r. oraz tryptyk z pocz. XVI w. 

 Pieniński Park Narodowy – utworzony  
w 1954 r. (pow. 2346 ha) w celu ochrony naj-
cenniejszych zasobów przyrodniczych Pienin. 
Należą do nich przede wszystkim: przełom 
Dunajca, murawy naskalne i wiele gatunków 
roślinnych, w tym dwa endemiczne: mniszek 
pieniński i pszonak pieniński. Informacje: 
www.pieninypn.pl

 Drewniany kościół w Sromowcach Niżnych 
– gotycki, wzniesiony w XVI w, konstrukcji zrę-
bowej. Prezbiterium i nawa stanowią jedną 
całość, wieża konstrukcji słupowej dostawio-
na w XVII w.

 Zespół klasztorny w Czerwonym Klasztorze 
(Słowacja) – kościół i klasztor z 1319 r. W XVIII w.  
oo. Kameduli dobudowali wieżę i dodali ere-

mickie domki. W tych ostatnich znajduje się 
muzeum z ekspozycją historyczną i zbiorami 
aptekarskimi.

 Pieniński Przełom Dunajca – to jedna  
z największych atrakcji turystycznych 
w Polsce. Malowniczy odcinek Dunajca 
przełamującego się przez Pieniny Wła-
ściwe. Bieg rzeki jest kręty, pełen zakoli, 
a nad jej brzegami wznoszą się ogromne 
skały, sięgające 300 m wysokości. Od-
cinek ten pokonać można, korzystając 
ze spływu tratwami flisackimi, który po 
polskiej stronie odbywa się na trasie 
Sromowce Wyżne – Szczawnica lub ... 
rowerem po słowackiej stronie Dunajca. 
Informacje: www.flisacy.com.pl.

 TRASA 39

skala 1: 50 000
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Ta wycieczka zawiera jedną z najbardziej urokliwych 
tras rowerowych Małopolski – przejazd przełomem 
Dunajca. Niestety żeby zamknąć pętlę pojedziemy 
na pewnym odcinku ruchliwą drogą wojewódz-
ką. Zachowajmy ostrożność. Wyjeżdżamy z rynku  
w Krościenku obok murowanego kościoła , na 
drogę 969 w kierunku Nowego Targu. Mijamy po 
lewej stronie Muzeum PPN , następnie 700 m za 
stacją benzynową skręcamy w prawo i jedziemy pod 
górę do Grywałdu (jadąc na wprost skrócimy sobie 
trasę o 4 km pętlę). Do wioski, opadamy stromym 
zjazdem, po czym skręcamy w lewo w ul. Kwiatową, 
którą podjeżdżamy pod drewniany kościół . Wą-
ską doliną wracamy na drogę 969 i skręcamy w pra-
wo. Jedziemy ok. 1200 m i po czym odbijamy w lewo 
na Hałuszową. Przed nami najcięższy odcinek tej 
wycieczki – dwukilometrowy wyczerpujący podjazd 
przez Hałuszową. Na głównej drodze skręt w lewo  

 TRASA 39: 
Przełomem Dunajca na rowerze

i dla odmiany kilka kilometrów zjazdu serpentynami 
przez fragment Pienińskiego Parku Narodowego 
do Sromowców Wyżnych. Na głównym skrzyżowa-
niu kierujemy się w lewo do Sromowców Niżnych, 
mijając po drodze przystań flisacką, gdzie rozpoczy-
nają się słynne spływy tratwami przez przełom Du-
najca. We wsi obok nowego murowanego kościoła 
stoi warty uwagi XVI-wieczny drewniany kościół .  
Jedziemy jeszcze 500 m i po prawej stronie wyłania 
się nowoczesna kładka prowadząca na Słowację. 
Przejeżdżamy nią nad Dunajcem, jedziemy w lewo 
i docieramy do murów klasztoru w Czerwonym 
Klasztorze . Obok wejścia do muzeum jedziemy 
prosto przez kładkę i wjeżdżamy na alejkę asfaltową 
z czerwonym szlakiem. Przed nami najpiękniejszy 
9-kilometrowy odcinek trasy – przejazd przełomem 
Dunajca . Na skrzyżowaniu na obrzeżach Szczaw-
nicy skręcamy w lewo i jedziemy wzdłuż Dunajca 
do Krościenka, gdzie kończymy wycieczkę.

34 4,5 
trasa łatwa

 Krościenko n. Dunajcem  Grywałd (5 km)  Hałuszowa (9 km)  
Sromowce Wyżne (14 km)  Sromowce Niżne (20 km)  Czerwony Kasztor 
(22 km)  Szczawnica (31 km)  Krościenko n. Dunajcem (34 km)  
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Kilkunastokilometrowy podjazd na Gubałówkę 
(1120 m n.p.m.) na długo pozostanie w pamięci. 
Rozpoczynamy na parkingu w Kirach i jedziemy pod 
górę w kierunku przeciwnym do Doliny Kościeliskiej. 
Krótki zjazd (po lewej stadion biathlonowy), następ-
ny podjazd i na skrzyżowaniu dróg asfaltowych skrę-
camy w lewo. Jedziemy 2 km do końca asfaltu i wjeż-
dżamy do lasu na kamienistą, prowadzącą stromo 
pod górę drogę (prowadzenie roweru). Opuszczamy 
las i obok kaplicy św. Anny na Płazówce wjeżdżamy 
na drogę asfaltową, którą przez mostek na czarnym 
Dunajcu docieramy do głównej drogi 958. Kieru-
jemy się w prawo i po niespełna 2 km docieramy 
drewnianego kościoła w Witowie . Wracamy tą 
samą drogą do pierwszego skrzyżowania, skręcamy  
w lewo i po przekroczeniu mostu na Dunajcu po-
nownie w lewo. Dojeżdżamy do Dzianisza, a następ-
nie po skręcie w lewo do Chochołowa. Po skręcie  

 TRASA 40: 
Z widokiem na Tatry

w prawo na głównej drodze przejeżdżamy przez 
centrum wsi słynącej z zabytkowej zabudowy    
i jedziemy w prawo w asfaltową drogę na Ciche. 
Na skrzyżowaniu we wsi skręcamy w prawo. Przed 
nami długi podjazd z finałem na Gubałówce. Po-
czątkowo jedziemy doliną przez wieś Ciche Górne. 
Po kilku km odbijamy w lewo za drogowskazem 
Ostrysz-Kościoki. W najwyższym punkcie skręcamy 
w lewo w drogę gruntową. Kierując się oznako-
waniem czerwonego szlaku pieszego, dojeżdżamy 
do drogi asfaltowej prowadzącej bezpośrednio 
na Gubałówkę. Jadąc grzbietem Pasma Gubałów-
ki , możemy podziwiać piękny widok na Tatry. 
Wracamy tą samą drogą do parkingu, przy którym 
skręcamy w lewo. Stąd rozpoczynamy stromy zjazd 
do Kościeliska (drewniany kościół) . Na rozwidle-
niu, ok. 200 m za kościołem, kierujemy się w prawo  
w wąską drogę i po dojechaniu do zielonego szlaku 
skręcamy w lewo do Kir.

39,4 5,5

 Kościelisko-Kiry  Witów (9 km)  Dzianisz (12,5 km)  Chochołów 
(17 km)  Ciche (19,5 km)  Gubałówka (33 km)  Kościelisko (37 km)  
Kościelisko-Kiry (39,4 km)  


trudność średnia



ATRAKCJE NA TRASIE:                                 
 Kościół drewniany w Witowie – wybudowa-
ny w latach 1910–12. Neogotycki ołtarz główny 
jest dziełem rzemieślników z Tyrolu. Znajdują się  
w nim figury Matki Bożej z Dzieciątkiem oraz  
św. św. Kazimierza i Franciszka z Asyżu. Okna 
zdobią witraże z 1937 r.

 Zabudowa drewniana w Chochołowie – 
grupa góralskich domów, wciąż zamieszkałych, 
ustawionych szczytem do drogi. Zachowały 
one dawny układ góralskiej chałupy z izbą białą  
i czarną, sienią oraz oszklonym gankiem. Domy 
są konstrukcji zrębowej. W szczytach domów ty-
powy dla podhalańskiego budownictwa motyw 
zachodzącego słońca. 

 Muzeum Powstania Chochołowskiego w Cho-
chołowie – mieści się w chałupie wybudowanej 
w stylu podhalańskim w 1798 r. Muzeum ma 
charakter etnograficzny i historyczny. Prezentuje 
sprzęty niezbędne do wykonywania różnorodnych 
codziennych, prac gospodarskich oraz ukazuje pa-
miątki obrazujące dzieje wsi Chochołów, a także 
Powstania Chochołowskiego. 

 Pasmo Gubałówki – charakteryzuje się dłu-
gimi, szerokimi grzbietami oraz stromo opa-
dającymi stokami, a jego najwyższym szczy-
tem jest Butorowy Wierch (1160 m n.p.m.). 
Ze szczytu Gubałówki (1120 m n.p.m.) roz-
pościerają się wspaniałe widoki na Tatry.  
W 1938 r. uruchomiono kolej linowo-tereno-
wą na Gubałówkę, która jest jedną z więk-
szych atrakcji turystycznych Zakopanego. Dłu-
gość trasy, którą pokonuje w ciągu 3,5 min,  
wynosi 1298 m. Każdy wagonik jest w stanie 
pomieścić 120 osób.

 Drewniany kościół w Kościelisku – wybu-
dowany w 1914 r. posiada w wielu szczegó-
łach konstrukcyjnych i zdobniczych elementy 
charakterystyczne dla budownictwa ludowe-
go, a ołtarze posiadają wyraźne cechy stylu 
zakopiańskiego.
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ATRAKCJE NA TRASIE:                                 
 Zagroda Korkoszów w Czarnej Górze – cha-
rakterystyczna dla bogatego gospodarstwa 
spiskiego. Prezentowana jest ekspozycja etno-
graficzna poświęcona kulturze spiskiej. 

 Drewniany kościół w Trybszu – prawdopodob-
nie z 1567 r. Jego wnętrze kryje cenną polichro-
mię wykonaną w 1647 r., przedstawiającą sceny 
religijne w stylu biblii dla ubogich. Wśród malo-
wideł na uwagę zasługuje pokazanie Sądu Osta-
tecznego na tle Tatr i Wniebowzięcia Najświętszej 
Maryi Panny w otoczeniu Pienin Spiskich. 

 Rezerwat Przełom Białki – utworzony  
w 1959 r. obejmuje krótki przełom rzeki Białki 
na zachodnim krańcu Pienin Spiskich. Ochronie 
podlega głównie reliktowa roślinność naskalna 
i walory krajobrazowe tego miejsca.

 Kościół w Nowej Białej – wybudowany  
w 1748 r. w stylu barokowym. Wyposażenie 
wnętrza rokokowe. Ciekawa ambona z malowi-
dłem siewcy w stroju spiskim.

 Kościół w Krempachach – wzniesiony w II poł. 
XVI w. posiada wieżę z umieszczoną w górnej jej 
części hurdycją – niewielkim pomieszczeniem  
z balkonikiem. Wieńcząca ją attyka posiada 
ozdobne wykończenie w kształcie jaskółczego 
ogona. Ponadto w Krempachach znajduje się 
niewielki barokowy kościół cmentarny z XVIII w.  
pw. św. Walentego.

 Kościół w Łapszach Wyżnych – z poł. XVIII w.  
Wnętrze bogato zdobione w stylu spiskiego baroku. 

 TRASA 41

skala 1: 60 000 84
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OPIS TECHNICZNY:                                       
Proponowana trasa obfituje w liczne podjazdy i zjaz-
dy oraz wspaniałe widoki na pobliskie szczyty Tatr. 
Rozpoczynamy na parkingu przy rondzie w północnej 
części Bukowiny Tatrzańskiej. Przejeżdżamy przez 
most na Białce, za którym skręcamy w lewo do Czar-
nej Góry. Jadąc momentami bardzo stromo pod górę, 
dojeżdżamy do wartej uwagi Zagrody Korkoszów .  
Po dojechaniu do Trybsza na głównym skrzyżowa-
niu skręcamy w prawo pod drewniany XVI-wieczny 
kościół . Wracamy na główną drogę i jedziemy  
w kierunku północno-zachodnim. Przekraczamy 
most na Białce i na najbliższym skrzyżowaniu skręca-
my w prawo. Po 1100 m dojeżdżamy do widocznego 
po prawej stronie parkingu i wzgórza, znajdującego 
się na terenie rezerwatu Przełom Białki . Niewąt-
pliwie warto odwiedzić to urokliwe miejsce. Wra-
camy na główną drogę i jedziemy do Nowej Białej, 
gdzie na skrzyżowaniu za zabytkowym kościołem  

 TRASA 41: 
Spiskie impresje

skręcamy w prawo. Przekraczamy Białkę i wjeżdżamy 
do wsi Krempachy, gdzie stoją aż dwa zabytkowe 
kościoły . Spod kościoła św. Marcina wracamy do 
głównego skrzyżowania i przed potokiem skręcamy 
w wąski asfalt w lewo do Dursztyna. Przy kościele  
w Dursztynie kierujemy się w prawo i jedziemy wą-
skim asfaltem pod górę (czerwony szlak). Szlak pro-
wadzi nas na wierzchołek góry Grandeus. Przy wiacie 
skręcamy w prawo. Główną drogą gruntową dojeż-
dżamy do Przełęczy Trybskiej przy bacówce. Skrę-
camy w lewo i po krótkim zjeździe jesteśmy w Łap-
szych Wyżnych. Przy kościele  skręcamy w prawo. 
Rozpoczynamy długi podjazd doliną przez Łapszankę 
na Przeł. Nad Łapszanką. Przy kaplicy na przełęczy 
skręcamy w prawo. Z lewej strony wspaniałe widoki 
na Tatry. Zjeżdżamy do doliny potoku Jurgowczyk. 
Skręcamy w prawo. Dojeżdżamy do drogi krajowej nr 
49, w którą skręcamy w prawo. Wycieczkę kończymy 
na parkingu za mostem na Białce.

34 5 
trasa trudna

 Bukowina Tatrzańska  Czarna Góra (2,5 km)  Trybsz (6,5 km)  Nowa Biała 
(11,5 km)  Krempachy (13 km)  Dursztyn (16,5 km)  Łapsze Wyżne (21,5 km)  

 Przełęcz nad Łapszanką (28 km)  Bukowina Tatrzańska (34 km)  
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OPIS TECHNICZNY:                                       
Wycieczka „do oglądania i podziwiania” rozpoczy-
na się w Nowym Sączu     . Ponadto 
część zaproponowanej trasy prowadzi niezwykle 
malowniczymi grzbietami i urokliwymi dolinami 
rzek. Ruszamy spod ratusza, ul. Piotra Skargi mijamy 
sądecki zamek, przejeżdżamy most na Kamienicy  
i ul. Zdrojową dojeżdżamy do skrzyżowania z drogą 
krajową 28. Za skrzyżowaniem skręcamy w prawo, 
następnie w lewo w ul. Barską, a po 400 m w pra-
wo skos w ul. Librantowską. Opuszczamy miasto  
i rozpoczynamy dość wymagający podjazd. Widoko-
wym grzbietem z pięknymi panoramami na okolice 
jedziemy do Librantowej. Skręcamy w prawo i na-
przemiennymi zjazdami i podjazdami przemierzamy 
kolejne 5 km. Na skrzyżowaniu z dużym krzyżem, 
kierujemy się w lewo do Mogilna, gdzie warto zwie-
dzić drewniany kościół . Na końcu wsi boczną 
drogą jedziemy w prawo, a po 700 m ponownie w 
prawo, w stronę górującego zbocza Jodłowej Góry. 

 TRASA 42: 
Historia w drewnie zaklęta

Na rozwidleniu wybieramy lewą odnogę. Początko-
wo asfaltową, a później stromą, kamienistą drogą, 
mijając Rez. Cisy w Mogilnie , wyjeżdżamy na 
przełęcz. Przecinamy niebieski szlak i zjeżdżamy 
do drogi krajowej. Ostrożnie skręcamy w lewo,  
a po kilkunastu metrach w prawo w stronę kościoła  
w Cieniawie. Przez przysiółki Podpołudnie i Pagórek 
objeżdżamy od południa niewielką dolinę źródło-
wych potoków Zarębki. Widokowym grzbietem 
udajemy się w kierunku zachodnim, mijając po dro-
dze Mystków z zabytkowym kościołem  i Kunów.  
W Kunowie dołącza żółty szlak rowerowy, którym 
pojedziemy przez 3 km. Łukiem w prawo zmieniamy 
kierunek na północny i główną drogą dojeżdżamy do 
Sądeckiego Parku Etnograficznego . Po jego zwie-
dzeniu ul. Wieniawy Długoszowskiego dojeżdżamy do 
dwupasmowej drogi krajowej 75 (światła), skręcamy 
w lewo, na kolejnych światłach w prawo i ul. Nad-
brzeżną, a następnie Gwardyjską i Lwowską jedziemy 
do rynku, gdzie kończymy wycieczkę.

36,7 4

 Nowy Sącz  Librantowa (8 km)  Mogilno (14 km)  Cieniawa (20 km) 
 Mystków (27 km)  Kunów (31 km)  Nowy Sącz (36,7 km)  


trudność średnia



ATRAKCJE NA TRASIE:                                 
 Brama Kowalska w Nowym Sączu – pozosta-
łość po warownym zamku, wzniesionym w XIV w.  
i wysadzonym w powietrze 18 stycznia 1945 r. 
 Kolegiata pw. św. Małgorzaty w Nowym 
Sączu – najstarsza z zachowanych budow-
li sakralnych Nowego Sącza, w obecnym 
kształcie z przeł. XIV i XV w. 

 Ratusz miejski w Nowym Sączu – wybu-
dowany w 1898 w stylu eklektycznym.

 Dom Gotycki w Nowym Sączu – wzniesiony 
na pocz. XVI w., obecnie Muzeum Okręgowe. 

 Synagoga w Nowym Sączu – wzniesiona 
ok. 1780 r. na miejscu poprzedniej, drew-
nianej bożnicy. Wewnątrz oddział Muzeum 
Okręgowe ze skromną ekspozycją judaików.

 Drewniany kościół w Mogilnie – wybudo-
wany w 1765 r. W obrębie przykościelnego 
terenu mieści się kaplica z rzeźbą Chrystusa 
Biczowanego z XVI w.

 Rezerwat Cisy w Mogilnie – utworzony na 
północnych stokach Jodłowej Góry, o pow. 
35 ha. Powstał w celu ochrony kilkuset cisów  
w kompleksie lasu jodłowego. 

 Kościół w Mystkowie – zbudowany z kamienia 
i cegły w latach 1905-1910. Świątynia w stylu 
neobarokowym, jednonawowa na planie krzyża. 

 Sądecki Park Etnograficzny w Nowym Sączu-
-Falkowej – skansen, w którym zgromadzono 
zabytki architektury wiejskiej Górali Sądec-
kich, Lachów Sądeckich, Pogórzan, Łemków 
i Cyganów Karpackich. Największe tego typu 
muzeum w Małopolsce.

 TRASA 42
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 Kościół w Grybowie – neogotycki, wzniesiony 
w latach 1909-1914. 

 Synagoga w Grybowie – wybudowana  
w 1909 r. Od II wojny św. zaniedbana, ulegała 
ciągłej dewastacji. W 2007 r. została zwrócona 
Żydowskiej Gminie Wyznaniowej w Krakowie, 
która podjęła się remontu obiektu.

 Drewniany kościół w Polnej – zbudowany  
w poł. XVI w. Wnętrze pokryte ciekawą poli-
chromią z XVIII w.  

 Drewniany dwór w Szalowej – wzniesiony na 
pocz. XX w. w otoczeniu parku podworskiego.

 Drewniany kościół w Szalowej – wybudowa-
ny w latach 1739–56. Jest rzadkim przykładem 
kościoła drewnianego, którego architektura 
jest wzorowana na murowanych kościołach 
barokowych. 

 Cmentarz z I woj. św. w Łużnej – położony 
na wzgórzu Pustki. Jest największym i jednym  
z najpiękniejszych cmentarzy austriackich  
z okresu I woj. św. na terenie Galicji Zachodniej.

 Kościół pw. Wszystkich Świętych w Bobo-
wej – wybudowany w poł. XIV w. w stylu go-
tyckim. Wewnątrz obraz Ukrzyżowania pędzla 
Jacka Malczewskiego.

 Kościół pw. św. Zofii w Bobowej – wzniesio-
ny w poł. XV w., zachował pierwotną architek-
turę gotycką. W ołtarzu głównym uwagę zwra-
ca obraz patronki kościoła z trzema córkami.

 Cmentarz żydowski w Bobowej – spośród 
200 znajdujących się tu macew najbardziej 
wyróżnia się ohel cadyka Szlomo Halberstama, 
twórcy szkoły talmudycznej.

 Ośrodek koronkarstwa w Bobowej – miej-
scowość o żywych i długich tradycjach wy-
twarzania koronki klockowej (Muzeum Koron-
karstwa). Od 2000 r. odbywa się tu doroczny 
Międzynarodowy Festiwal Koronki Klockowej.

 Drewniany kościół w Wilczyskach – powstał 
na pocz. XVI w. Wewnątrz na uwagę zasługu-
je sprowadzony z Włoch cenny obraz „Zdjęcie  
z Krzyża” z poł. XVII w. 
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OPIS TECHNICZNY:                                       
Trasa o rekreacyjnym charakterze, bo dość łatwa 
pod względem technicznym i bez trudnych podjaz-
dów. Podczas tej wycieczki po obrzeżach Pogórza 
Ciężkowickiego odwiedzimy m.in. cmentarz wojen-
ny Pustki w Łużnej i pełną zabytków Bobową. Z cen-
trum Grybowa  , ruszamy za zielonym szlakiem 
rowerowym ul. Topolową. Opuszczamy Grybów  
i wąskimi uliczkami wzdłuż Białej jedziemy między 
zabudowaniami Białej Niżnej. Po 3,5 km na skrzyżo-
waniu (dołącza czerwony szlak rowerowy) skręca-
my w prawo przez most na Białej i udajemy się do 
centrum Stróży. Mijamy stadion; udając się w lewo 
przecinamy drogę woj. nr 981 (nieco z prawej neo-
gotycki kościół), po czym odbijamy w prawo skos. 
Nieco dalej w lewo odchodzi droga, którą możemy 
skrócić trasę. W Polnej mijamy drewniany kościół 

, w Szalowej na obrzeżach wsi ruiny drewnianego 
dworu , a w centrum także zabytkowy drewnia-
ny kościół . Trzymając się głównej drogi, jedziemy 
do Łużnej. Tutaj opuszczamy pętlę naszej wycieczki, 

 TRASA 43: 
Przez Dolinę Białej

by udać się na górę Pustki Cisowskie z cmentarzem 
wojennym . W centrum Łużnej należy odbić  
w boczną drogę w lewo, zgodnie z oznaczeniami szla-
ków dojściowych. Wracamy do drogi wojewódzkiej, 
skręcamy w prawo i jedziemy do Pogwizdowa. Koło 
sklepu skręcamy w lewo i żółtym szlakiem rowero-
wym jedziemy do Bobowej. W tej wsi o charakterze 
miasteczka, z urokliwym rynkiem, warto zwiedzić: 
dwa kościoły  , synagogę i cmentarz żydowski 

, muzeum koronkarstwa , oraz pałac Łętow-
skich. Z rynku wyjeżdżamy ul. Kolegiacką, skręcamy 
w prawo, a za mostem na Białej w lewo, trzymając 
się czerwonego szlaku rowerowego. Wąskimi alejka-
mi wracamy na drogę wojewódzką, mijamy kasztel 
w Jeżowie i za torami odbijamy w lewo, by obejrzeć 
kościół w Wilczyskach . Wracamy do skrzyżowa-
nia, drogą główną udajemy się w prawo, po chwili 
w lewo na most. Jedziemy doliną Chodorówki do 
Chodorowej, gdzie skręcamy w boczną drogę i przez 
wzgórze (392 m n.p.m.) docieramy do Siołkowej. 
Krótkim zjazdem wracamy do Grybowa.

39,6 4

 Grybów  Stróże (5 km)  Polna (7,5 km)  Szalowa (10,5 km)  Łużna 
(14,5 km)  Pustki (16,5 km)  Bobowa (27,5 km)  Wilczyska (33,5 km)   

 Grybów (39,6 km)  


trudność średnia
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Trasa dość długa i trudna, z kilkoma wymagającymi 
podjazdami, i... pięknymi widokami. Obfituje w liczne 
ślady kultury i zabytki po Łemkach, zamieszkujących 
dawniej te rejony. Z rynku w Gorlicach   , 
ruszamy na południe ul. Mickiewicza, przekraczamy 
most na Ropie, i jedziemy na wprost drogą 993. Przy 
stadionie skręcamy w prawo za szlakami niebieskim 
pieszym i żółtym rowerowym, i wzdłuż Sękówki, koło 
pałacu dojeżdżamy do Sękowej. Za mostem okazały 
kościół drewniany (UNESCO) . Wracamy na głów-
ną drogę, ponownie przekraczamy most i po 200 m 
skręcamy w lewo. Aż do Małastowa trzymamy się 
żółtego szlaku rowerowego. W Owczarach mijamy 
kolejny obiekt z listy UNESCO - drewnianą cerkiew 

. Kończy się asfalt, szutrówką wspinamy się na 
przełęcz, a następnie stromo opadamy do drogi 977, 
gdzie skręcamy w prawo. Mijamy murowany kościół 
w Małastowie , nieco dalej odbijamy na chwilę 
w lewo, by zwiedzić podobny obiekt w Pętnej . 
Długim, mozolnym podjazdem wznosimy się na Prze-
łęcz Małastowską. Na przełęczy okazały cmentarzy 
wojennych z I woj. św. . Skręcamy w prawo i kon-
tynuujemy podjazd aż do rozjazdu (w prawo droga do 
schroniska), gdzie wybieramy lewą odnogę i opada-

 TRASA 44: 
Śladami łemkowskich zabytków

my do Nowicy, mijając dwie zabytkowe cerkwie. 
Za tą drugą odbijamy w prawo i rozpoczynamy kolej-
ny podjazd zboczem Magury Małastowskiej, po czym 
opadamy do Bielanki. Przy bocznej uliczce, z prawej 
strony mamy kolejny obiekt na Szlaku Architektury 
Drewnianej – cerkiew z XVIII w. , a przy wyjeździe 
ze wsi z lewej – współczesną murowaną cerkiew. 
Poniżej wsi mijamy leśniczówkę z łowiskiem pstrąga, 
nieco dalej miejsce biwakowe. Wyjeżdżamy z lasu 
i skręcamy w lewo (zielony szlak). Przed nami krótki 
podjazd, a następnie zjazd do Szymbarku i znajdują-
cych się tam zabytków: drewniany kościół , skan-
sen  i dwór . Na wysokości kościółka odbijamy 
na północ i wąskim asfaltem podjeżdżamy do osiedla 
Nadjazie. Na końcu drogi skręcamy w prawo i stromą 
gruntową ścieżką zjeżdżamy do asfaltu. Poruszamy 
się na wprost, wzdłuż rzeki w kierunku Gorlic. Po 
1 km, na skrzyżowaniu skręcamy w prawo, a 100 m 
dalej, tuż przed mostem, w wąską drogę w lewo. Po 
kolejnym kilometrze opuszczamy skręcającą w lewo 
dróżkę asfaltową jadąc na wprost. Po kliku metrach 
przechodzimy kładką na drugą stronę Ropy i konty-
nuujemy jazdę w dół rzeki ścieżką gruntową. Kolejną 
kładką wracamy na lewy brzeg rzeki, skręcamy w pra-
wo i drogą asfaltową wracamy do Gorlic.

44,5 5 
trasa trudna

 Gorlice  Sękowa (4 km)  Owczary (11 km)  Małastów (15 km)   
Przeł. Małastowska (20 km)  Przysłup (23 km)  Nowica (25,5 km)  Bielanka  
(33,5 km)  Szymbark (38 km)  Gorlice (44,5 km)  



ATRAKCJE NA TRASIE:                                 
 Kościół parafialny w Gorlicach – wybudowany  
w latach 20. XX w. Wnętrze zdobią obrazy na-
malowane m.in. przez J. Mehoffera, P. Stykę,  
J. Stachiewicza.

 Góra Cmentarna (357 m n.p.m.) w Gorlicach 
– na jej wierzchołku położony jest centralny 
cmentarz-mauzoleum bitwy gorlickiej 1915 r. 

 Dwór Karwacjanów w Gorlicach – wybudo-
wany w XV w. w stylu renesansowym. Zniszczo-
ny został w czasie II woj. św. W latach powojen-
nych w wyniku rekonstrukcji przywrócono mu 
dawny wygląd. Obecnie siedziba Małopolskiej 
Galerii Sztuki „Dwór Karwacjanów”. 

 Drewniany kościół w Sękowej – jeden z naj-
piękniejszych zabytków drewnianej architektu-
ry sakralnej. Zbudowany został około 1520 r.  
Obiekt o konstrukcji drewnianej ze ścianami  
i dachem krytymi gontem. W XVIII w. dodano 
wieżę oraz soboty – charakterystyczne zada-
szenie przylegające do ścian świątyni. Wystrój 
wnętrza współczesny – dawny, zabytkowy, 
został zniszczony w czasie I wojny światowej. 
Świątynia znajduje się na Liście UNESCO.

 Drewniana cerkiew w Owczarach – wznie-
siona w 1653 r., wielokrotnie odnawiana. We-
wnątrz ikonostas z XVIII w. oraz polichromie  
z 1938 r. Obiekt na Liście UNESCO.  

 Kościół w Małastowie – dawna cerkiew 
greckokatolicka wzniesiona w 1805 r.

 Kościół w Pętnej – dawna cerkiew greckoka-
tolicka z 1916 r. Obok drewniana dzwonnica  
i cmentarz przycerkiewny. Świątynia współ-
użytkowana przez grekokatolików i katolików. 

 Cmentarze z I wojny światowej – zobacz opis 
do trasy nr 22 na str. 47.

 Cerkiew w Bielance – zbudowana w 1773 r. 
Między nawą a prezbiterium kompletny ikono-
stas barokowy z XVIII w.

 Drewniany kościół w Szymbarku – z 1782 r. 
z nietypową dla drewnianych świątyń fasadą, 
wzorowaną na frontalnych elewacjach muro-
wanych kościołów barokowych.

 Ośrodek Budownictwa Ludowego w Szym-
barku – niewielki skansen, w którym można 
podziwiać budynki mieszkalne i gospodarcze,  
w większości pochodzące z XIX w., przeniesione 
z okolicznych wiosek. 

 Kasztel w Szymbarku – dwór z I poł. XVI w.  
w stylu włoskiego renesansu. Uwagę zwracają 
cztery narożne alkierze oraz piękna attyka.
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skala 1: 85 000



ATRAKCJE NA TRASIE:                                 
 Zabudowa Starego Sącza – zabytkowy, śre-
dniowieczny układ ulic miasta lokowanego na 
prawie magdeburskim. Wzdłuż ulic ciągną się 
parterowe domy typu miejskiego z XVIII-XIX w.  

 Kościół i klasztor ss. Klarysek w Starym 
Sączu – ufundowany w XIII w. przez księżną 
Kingę, późniejszą świętą. Kościół gotycki w za-
chowanej do dziś formie powstał w poł. XIV w. 
Zabudowania klasztorne z XVI w. wybudowano 
na miejscu starszych, drewnianych. W kościele 
na uwagę zasługują barokowe ołtarze, ambona  
w kształcie drzewa Jessego oraz kaplica św. Kingi. 

 „Dom na Dołkach” w Starym Sączu – wybu-
dowany pod koniec XVII w. Pierwotnie należał 
do garbarzy, którzy mieli na dziedzińcu doły na 
wapno, potrzebne w procesie garbarskim. Od 
1956 r. znajduje się tu Muzeum Regionalne.

 Kościół śś. Małgorzaty i Elżbiety w Starym 
Sączu – wzniesiony na przeł. XIV i XV w. w stylu 
gotyckim. W XVII w. dobudowano wieżę. Wy-
strój wnętrza głównie z XVIII i XIX w.

 Kościół cmentarny śś. Rocha i Sebastiana 
– wybudowany w XVI w. w stylu wczesnoba-
rokowym. Na ścianach budowli XIX-wieczne 
epitafia mieszkańców miasta. Wewnątrz godne 
obejrzenia fragmenty tryptyku z pocz. XV w. 
oraz renesansowo-barokowy ołtarz główny. 

 Ołtarz Papieski w Starym Sączu – to niezwy-
kła pamiątka po dokonanej w 1999 r. przez Ojca 
Świętego Jana Pawła II na starosądeckich bło-
niach kanonizacji błogosławionej Kingi.

 Kościół w Barcicach – murowany, wzniesiony 
w 1901 r. Wyposażenie wnętrza w dużej mierze 
pochodzi z wcześniejszego, drewnianego ko-
ścioła, który spłonął w 1882 r.

 Ruiny zamku w Rytrze – malowniczo położo-
ne na wzniesieniu. Zamek zbudowany najpraw-
dopodobniej pod koniec XIII w., pełnił funkcję 
ochronną komory celnej nad Popradem. Nie 
wykorzystywany i opuszczony w XVI w. popadł  
w ruinę.  

 Drewniany kościół w Moszczenicy – zbu-
dowany w XVII w., wielokrotnie remontowany 
i przebudowywany. Wewnątrz warto zwrócić 
uwagę na gotycki obraz św. Zofii z 1480 r. Obok 
kościoła stylowa dzwonnica wzniesiona równo-
cześnie z kościołem.
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Tą niezbyt długą i w miarę łatwą wycieczkę rozpoczy-
namy w Starym Sączu. Miasto słynie z kilku zabytków, 
a na szczególną uwagę zasługują: stara zabudowa 

, sanktuarium i klasztor ss. Klarysek , „Dom na 
Dołkach” , kościół pw. śś. Małgorzaty i Elżbiety 

, kościół cmentarny śś. Rocha i Sebastiana .  
Z czasów nam współczesnych dużą atrakcją jest Ołtarz 
Papieski . Ruszamy po wschodniej stronie dworca 
PKP ul. Papieską, mając przed sobą Ołtarz Papieski. 
Przecinamy ul. Topolową i trzymając się zielonego 
szlaku rowerowego, skręcamy w prawo skos i jedzie-
my do drogi krajowej, którą ostrożnie przekraczamy. 
Po kilkuset metrach ukaże się nam po lewej stronie 
malowniczy Poprad. Zamieniamy zielony na czerwo-
ny szlak rowerowy i wjeżdżamy do Barcic (zabytkowy 
kościół) . Trzymając się szlaku za kaplicą zjeżdżamy 
z drogi głównej w boczną uliczkę w lewo i objeżdżamy 
wieś wzdłuż Popradu. Za stadionem skręcamy w lewo, 
przejeżdżamy most, i zaraz za nim skręcamy w prawo. 
Jedziemy doliną Popradu ok. 5 km do Rytra, gdzie po 
lewej na wzniesieniu znajdują się ruiny średniowiecz-
nego zamku . Opuszczając szlak rowerowy, przejeż-
dżamy przez most, na drodze krajowej kierujemy się w 
prawo, a po 400 m w lewo przez przejazd kolejowy. Mi-

 TRASA 45: 
Wzdłuż doliny Popradu

jamy kościół, nieco wyżej obok ośr. „Ryterski Raj” skrę-
camy w prawo. Wyjeżdżamy na widokowy grzbiet, 
mając z prawej elektrownię wiatrową. Zawijamy łu-
kiem w lewo, nieco wyżej za zielonym szlakiem skrę-
camy w prawo i długim zjazdem opadamy w dolinkę. 
Wzdłuż potoku jedziemy w lewo, a po 600 m odbijamy 
w prawo, i po krótkim podjeździe opadamy do doliny 
Przysietnicy. Na głównej drodze skręcamy w lewo,  
a w centrum wsi, przed kościołem w prawo, w kierun-
ku Moszczenicy. Widokowym grzbietem, wzdłuż zie-
lonego szlaku rowerowego opadamy do Moszczenicy 
Niznej. Tu zjeżdżamy na chwilę z zielonego szlaku, by 
zwiedzić drewniany kościół , a następnie jedziemy 
do Starego Sącza, gdzie kończy się trasa.

29 2,5

 Stary Sącz  Barcice (4 km)  Rytro (11 km)  Przysietnica (20 km) 
Moszczenica-Niżna (26 km)  Stary Sącz (29 km)  


trasa łatwa
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Na bazę tej wycieczki wybieramy Żegiestów-Zdrój 
– małe, wręcz kameralne uzdrowisko, które warto 
odwiedzić. Pojedziemy malowniczą doliną Popradu 
a także odwiedzimy bacówkę „Nad Wierchomlą”, 
do której podjazd oraz piękne widoki będą „zapierać 
dech w piersiach”. Ruszamy z malutkiego parkingu 
nad stacją PKP Żegiestów-Zdrój i jedziemy główną 
drogą za czerwonym szlakiem rowerowym wzdłuż 
Popradu do Andrzejówki. Tutaj odbijamy na chwilę 
boczną uliczką w górę, by zwiedzić drewnianą cer-
kiew . Wracamy na główną drogę i po ok. 2,5 km 
skręcamy przy stacji PKP Milik w lewo, do centrum 
wsi, gdzie mijamy kolejną świątynię – drewniany 
kościół w dawnej cerkwi . Dalsza droga to jazda 
asfaltem do końca zabudowań, następnie gruntową 
drogą do Szczawnika, gdzie na głównej drodze przed 
tablicami IT, skręcamy w prawo do cerkwi . (Jeżeli 
chcielibyśmy skrócić sobie trasę, należy przed zjaz-

 TRASA 46: 
Z małego uzdrowiska do wielkiej Wierchomli

dem do Szczawnika jechać w lewo skos.) Obok można 
napić się wody mineralnej ze źródła „Za cerkwią”. Za 
niebieskim szlakiem rowerowym udajemy się w górę 
doliny Szczawnika. Mijając po lewej stronie wyciąg 
narciarski wjeżdżamy do lasu i rozpoczynamy ponad 
5-kilometrowy podjazd. Będzie ciężko, ale warto, bo 
na górze czekają na nas wspaniałe widoki i chwila 
wytchnienia w bacówce PTTK „Nad Wierchomlą” . 
Dalsza droga to jazda „bez łańcucha” czyli 4,5 km zjaz-
du drogą szutrową wzdłuż zielonego szlaku rowero-
wego (uwaga na kamienie i kilka ostrych zakrętów) do 
rozjazdu w Wierchomli Wielkiej i dalej drogą asfalto-
wą do drewnianej cerkwi . Kolejny fragment trasy 
to przyjemny zjazd doliną Wierchomlanki do głównej 
drogi, na której kierujemy się w lewo i ponownie je-
dziemy wzdłuż Popradu. W Zubrzyku podjeżdżamy 
(i podchodzimy) pod jedyną na tej trasie murowaną 
cerkiew , a po powrocie na główną drogę pokonu-
jemy ostatnie 7 km wycieczki.

38 4

 Żegiestów-Zdrój  Andrzejówka (5 km)  Milik (9 km)  Szczawnik (12 km)  
 Bacówka PTTK „Nad Wierchomlą” (18 km)  Wierchomla Wielka (23 km) 
 Zubrzyk (31 km)  Żegiestów-Zdrój (38 km)  


trasa trudna



ATRAKCJE NA TRASIE:                                 
 Drewniana cerkiew w Andrzejówce – wznie-
siona w II poł. XIX w. Obiekt jest trójdzielny,  
z zewnątrz obity gontem. Wewnątrz znajduje się 
polichromia oraz ikonostas z XIX w.

 Drewniana cerkiew w Miliku – z 1813 r. Trój-
dzielna, w stylu zachodniołemkowskim. Od 1947 r.  
użytkowana jako kościół katolicki. Wewnątrz 
znajduje się ikonostas rokokowo-klasycystyczny 
oraz dwie ciekawe ikony: Pietà z XVIII w. wyko-
nana w ludowej konwencji oraz Opłakiwania 
Chrystusa z ok. 1700 r. 

 Drewniana cerkiew w Szczawniku – zbu-
dowana w 1841 r. w stylu zachodniołemkow-
skim, obecnie użytkowana jako kościół katolic-
ki. Między nawą a prezbiterium zachował się 
kompletny ikonostas z XVIII w. W prezbiterium 
znajduje się kolekcja ikon o charakterze ekspo-
zycji muzealnej.

 Bacówka nad Wierchomlą – całoroczne, 
przytulne, niewielkie schronisko PTTK, wybu-
dowane pod koniec lat 70. XX w. Inicjatorem 
budowy tego obiektu, podobnie jak kilku po-
zostałych „bacówek”, był Edward Moskała – za-
służony popularyzator kwalifikowanej turystyki 
beskidzkiej.

 Drewniana cerkiew w Wierchomli – wzniesio-
na w 1821 r. Budowla składa się z prezbiterium  
i nawy. Wewnątrz zachował się ikonostas z XIX 
w. Od 1947 r. użytkowana jako kościół katolicki.

 Cerkiew w Zubrzyku – murowana, wybudo-
wana w 1920 r. Wystrój wnętrza współczesny. 
Obecnie obiekt użytkowany jest jako kościół 
katolicki.

 TRASA 46

skala 1: 60 00095



ATRAKCJE NA TRASIE:                                 
 Uzdrowisko Krynica-Zdrój – jeden z naj-
bardziej znanych kurortów w Polsce. Do jego 
rozwoju przyczynił się w poł. XIX w. dr. J. Dietl 
– znany balneolog. Podstawą krynickiego 
lecznictwa uzdrowiskowego są wody mine-
ralne – szczawy, bogate w węglan wapnia.
 Europejski Festiwal im. Jana Kiepury w Kry-
nicy-Zdroju – dawny „Festiwal pieśni i arii” – or-
ganizowany corocznie od 1967 r. ku czci wielkie-
go tenora, który rozsławił krynickie uzdrowisko.

 Zabudowa uzdrowiskowa Krynicy-Zdroju 
– powstała w dwóch okresach: w pierwszym,  
w latach 1860-90, wybudowano Stare Łazienki 
Mineralne, Stare Łazienki Borowinowe, Dom 
Zdrojowy, Pijalnię Główną, kaplicę uzdrowisko-
wą oraz teatr modrzewiowy. W drugim okresie, 
w latach międzywojennych, powstały Nowe 
Łazienki, Nowy Dom Zdrojowy i szpital Lwigród.

 Kolej Gondolowa „Jaworzyna Krynicka”  
– najdłuższa i najnowocześniejsza w Polsce.  
W oparciu o nią powstał jeden z najważniej-
szych ośrodków narciarskich w Polsce, liczący 
kilka atrakcyjnych tras zjazdowych.

 Drewniana cerkiew w Krynicy-Słotwinach 
–dawna cerkiew greckokatolicka wzniesiona 
w latach 1887-1888. Obiekt na małopolskim 
Szlaku Architektury Drewnianej. 
 Drewniana cerkiew w Roztoce Wielkiej 
–dawna cerkiew greckokatolicka, zachodnio-
łemkowska, wzniesiona w 1819 r.

 Drewniana cerkiew w Piorunce – wznie-
siona w 1798 roku. Wewnątrz zwraca uwagę 
piękny obraz pasterza łemkowskiego – rzadki 
przykład świeckiej sceny na ikonostasie.

 Drewniana cerkiew w Czyrnej – wybudo-
wana w latach 1893-94, wg projektu francu-
skiego architekta Delavo.

 Drewniana cerkiew w Mochnaczce – wznie-
siona w XVIII w. w stylu zachodniołemkowskim.

 Kościół w Tyliczu – drewniany kościół z 1612 r.,  
konstrukcji zrębowej i dwuspadowym dachu. 
Wewnątrz polichromia z 1960 r., ołtarze roko-
kowe oraz obraz Matki Boskiej z Dzieciątkiem 
z XVI/XVII w. Przy kościele murowana dzwon-
nica parawanowa z 1803 r. Obiekt na Szlaku 
Architektury Drewnianej.

 TRASA 47
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Bardzo atrakcyjna trasa wiodąca wśród zabytków 
architektury sakralnej na pograniczu Beskidu Są-
deckiego i Niskiego, zaczynająca się w perle be-
skidów – Krynicy-Zdroju. Z uwagi na kilka podjaz-
dów wymaga pewnego przygotowania kondycyj-
nego. Początek wycieczki sprzed pijalni w Krynicy 

   . Ruszamy na północ, główną drogą 
(ul. J.Piłsudskiego) jedziemy do skrzyżowania  
z drogą na Słotwiny. Kierujemy się w lewo, po 1 km  
mijamy ośrodek narciarski i drewnianą cerkiew 
łemkowską . Przed nami najtrudniejszy odci-
nek na trasie, stromy podjazd na Przełęcz Białą 
(w końcowym fragmencie prowadzenie roweru). 
Utrzymując dotychczasowy kierunek objeżdża-
my wiejskie zagrody, mijamy wiatę i 200 m da-
lej skręcamy w prawo, na północ, wyraźną bitą 
drogą. Na grzbiecie spotykamy żółty szlak tury-
styczny, którym skręcamy w lewo. Zjeżdżamy 
ok. 150 m, skręcamy w prawo na drogę bitą i po 

 TRASA 47: Wokół Krynicy Zdroju 
– perły polskich uzdrowisk

krótkim (50 m) zjeździe kierujemy się w prawo. 
Leśną szutrówką zjeżdżamy doliną Kamienicy do 
Roztoki Wielkiej. Mijamy drewnianą cerkiew   
i nieco niżej przecinamy drogę 75 skręcamy  
w prawo skos, w boczną drogę na Krzyżówkę, któ-
rą wyjeżdżamy na przełęcz. Skręcamy w lewo na 
drogę 981 i zjeżdżamy około 2,5 km. Tuż przed 
ostrym zakrętem odbijamy w prawo i zawijając 
łuk, zjeżdżamy w dolinę Bereścianki. Drogą Be-
rest-Piorunka udajemy się w prawo na widoko-
wą przełęcz pod Babią Górą. Spotykamy Sądecki 
Szlak Rowerowy (żółty), którym pojedziemy aż 
do Tylicza, mijając po drodze zabytkowe cerkwie 
w Piorunce , Czyrnej , Mochnaczce .  
W Tyliczu poza zabytkowym kościołem  war-
to zwrócić uwagę na starą zabudowę rynku.  
Z rynku wyjeżdżamy ul. Piłsudskiego, po 800 m na 
skrzyżowaniu, skręcamy w prawo na Krynicę. Po-
konujemy ostatni, niewielki podjazd, a następnie 
stromym zjazdem wracamy na krynicki deptak.

39,4 4,5

 Krynica-Zdrój  Słotwiny (3 km)  Roztoka Wielka (8 km)  Piorunka (18 km)  
 Czyrna (21 km)  Mochnaczka Niżna (28 km)  Tylicz (33 km)  Krynica-

Zdrój (39,4 km)  


trudność średnia
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Spojrzenie na wykres prezentowanej trasy oraz na 
mapę wyjaśnia tytuł wycieczki. Przystanki na trasie 
wyznaczają piękne drewniane cerkwie i kościoły 
będące ozdobą Małopolskiego Szlaku Architektury 
Drewnianej oraz urokliwe uzdrowisko. Wycieczkę 
rozpoczynamy w Uściu Gorlickim, ruszając spod cer-
kwi  zielonym szlakiem rowerowym do Kwiatonia. 
Tutaj podziwiać możemy niezwykły skarb architek-
tury drewnianej – piękną cerkiew z XVII w., wpisaną 
na listę UNESCO . Kilkaset metrów za cerkwią, 
na łuku drogi odbijamy z głównej szosy w prawo, na 
Skwirtne. Niespełna 1,5 km od rozjazdu znajduje się 
tam kolejna cerkiew, którą warto zwiedzić . Wra-
camy w kierunku Kwiatonia, by za żółtym szlakiem 

 TRASA 48: 
Szlakiem łemkowskich cerkwi do uzdrowiska

rowerowym skręcić w lewo, do Hańczowej. Łagod-
nym podjazdem przecinamy poprzeczny masyw  
i opadamy w kierunku widocznej poniżej cerkiewnej 
wieży. Nie wjeżdżamy jednak do wsi, lecz za szlakami 
(dołączył czerwony pieszy) skręcamy w lewo i długim, 
na szczęście łagodnym, podjazdem wznosimy się po 
zboczu Koziego Żebra. Podjazd kończymy przy wiacie  
i ekscytującym zjazdem opadamy do uzdrowiska  
w Wysowej-Zdroju, gdzie warto zwiedzić jeszcze drew-
niane zabytki, jakimi są cerkiew  i kościół . Przed 
kościołem skręcamy w lewo i przez Przełęcz Hutniań-
ską (w końcówce trudny podjazd) i Ropki ponownie 
wjeżdżamy do Hańczowej. Tym razem polecamy zwie-
dzanie pięknej zabytkowej cerkwi . Główną drogą, 
wzdłuż Ropy wracamy do Uścia Gorlickiego. 

30,4 3

 Uście Gorlickie  Kwiatoń (3 km)  Skwirtne (5 km)  Hańczowa (8,5 km) 
  Wysowa-Zdrój (14 km)  Ropki (20 km)  Hańczowa (23,5 km)  Uście 
Gorlickie (30,4 km)  


trasa łatwa



ATRAKCJE NA TRASIE:                                 
 Drewniana cerkiew w Uściu Gorlickim 
– zbudowana w 1786 r. w stylu zachodnio-
łemkowskim. Wewnątrz zachował się ba-
rokowy ikonostas. Na jego cokole znajdują 
się płaskorzeźby przedstawiające Chrystusa 
nauczającego proroków. Jest to ewenement  
w przypadku kościoła wschodniego, który tra-
dycyjnie nie uznawał rzeźby figuralnej.

 Drewniana cerkiew w Kwiatoniu – wzniesio-
na na pocz. XVII w. Jest prawdopodobnie jedną 
z najstarszych i zarazem najpiękniejszych cerkwi 
łemkowskich. Wyposażenie wnętrza pochodzi 
głównie z XIX w. Kompletny ikonostas powstał  
w 1904 r. Obiekt wpisany na Listę UNESCO.

 Drewniana cerkiew w Skwirtnem – wybu-
dowana w 1837 r., z pięknie wykształconymi 
trzema częściami budowli: prezbiterium, nawy 
i wieży. Zarówno dach, jak i ściany zewnętrzne 
kryte są gontem.

 Uzdrowisko Wysowa-Zdrój – oparte na 
leczeniu sanatoryjnym przy wykorzystaniu 
tutejszych wód mineralnych – szczaw. Leczo-
ne są tu m.in. choroby dróg oddechowych  
i układu trawiennego. Niewielkie uzdrowisko 
znajdowało się tu już w XVIII w. Jednak najwięk-
szy rozwój Wysowej jako miejscowości uzdro-
wiskowej nastąpił w latach 60. i 70. XIX w.,  
kiedy powstała większość istniejących dziś sa-
natoriów i urządzeń zdrojowych.

 Drewniana cerkiew w Wysowej-Zdroju  
– wzniesiona w 1779 r. w stylu zachodnio-
łemkowskim. Uwagę zwraca nietypowe usy-
tuowanie wieży, która wyrasta częściowo  
z przedsionka, a częściowo z nawy – jest to efekt 
przebudowy przeprowadzonej na pocz. XX w.

 Drewniany kościół w Wysowej-Zdroju – wy-
budowany w 1938 r. wg projektu „typowego” 
kościoła opracowanego przez znanego architek-
ta Zbigniewa Mączyńskiego.

 Cerkiew drewniana w Hańczowej – pw. 
Opieki Bogurodzicy powstała w 1 poł. XIX w. 
Jest to typowa cerkiew zachodniołemkowska  
o konstrukcji zrębowej i ścianach pokrytych 
gontem. Polichromia ornamentalno-figuralna 
oraz ikonostas pochodzą z końca XIX w. W pre-
zbiterium znajduje się barokowy ołtarz główny.
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skala 1: 50 000



ATRAKCJE NA TRASIE:                                 
 Uzdrowisko w Muszynie – powstałe w 1930 r.  
i ponownie reaktywowane w 1958 r. Do najko-
rzystniejszych czynników sprzyjających lecze-
niu sanatoryjnemu w tej miejscowości należą: 
zdrowy klimat górski, czyste powietrze, malow-
niczy krajobraz oraz przede wszystkim obfite 
źródła szczaw różnego typu, bogatych w ślado-
we pierwiastki litu i selenu.  

 Zespół parterowych drewnianych domów 
przy ul. Kościelnej w Muszynie – z XIX i XX w., 
zwrócone szczytami do drogi, z ciekawymi pół-
kolistymi bramami wjazdowymi.

 Kościół w Muszynie – wybudowany w latach 
1676-79. Wnętrze świątyni utrzymane jest głów-
nie w stylu barokowym. Warto zwrócić uwagę 
na gotyckie rzeźby trzech świętych z II poł. XV w. 

 Ruiny zamku biskupiego z 1300 r. w Muszynie 
– dawna siedziba rozległych dóbr należących 
do biskupstwa krakowskiego, zwanych kluczem 
muszyńskim. Opuszczony w XVII w. popadł  
w ruinę. Proces ten dodatkowo przyspieszył na-
jazd na Muszynę wojsk księcia siedmiogrodzkie-
go Rakoczego w 1657 r. 

 Drewniana cerkiew w Leluchowie – pochodzą-
ca przypuszczalnie z 1861 r. Reprezentuje typ cer-
kwi zachodniołemkowskiej. Wewnątrz znajduje 
się ikonostas rokokowo-klasycystyczny z XIX w. 

 Drewniana cerkiew w Dubnem – wzniesiona 
w 1863 r. w stylu zachodniołemkowskim. Wy-
strój wnętrza z XIX w. i młodszy. 

 Drewniana cerkiew w Wojkowej – wybudo-
wana w 1790 r. We wnętrzu godny uwagi jest 
piękny ikonostas barokowy, niemal kompletny, 
brakuje tylko wrót carskich i diakońskich. 

 Drewniana cerkiew w Powroźniku – wybudo-
wana w 1600 r. w stylu zachodniołemkowskim. 
Jest najstarszą cerkwią drewnianą na terenie pol-
skich Karpat. W prezbiterium znajduje się cenna 
polichromia z 1607 r. oraz niekompletny ikono-
stas z 1744 r. Obiekt wpisany na Listę UNESCO. 

 Drewniana cerkiew w Jastrzębiku – powsta-
ła na pocz. XX w. Posiada nietypowy, wydłużo-
ny babiniec, do którego dostawiono wieżę. We-
wnątrz na uwagę zasługuje ikonostas z XVIII.

 Drewniana cerkiew w Złockiem – wybudo-
wana w latach 1867–72 na planie krzyża. Posia-
da nietypową architekturę: przy babińcu znaj-
duje się wysoka wieża o konstrukcji słupowej, 
nawę z kolei wieńczy obszerna kopuła.
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BESKID SĄDECKI I NISKI
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OPIS TECHNICZNY:                                       
Trasa w większości prowadzi wzdłuż Karpackiego 
Szlaku Rowerowego (kolor czerwony), najpierw 
doliną Popradu, dalej przez urokliwe, położone 
na uboczu miejscowości z pięknymi łemkowskimi 
cerkwiami. Wycieczka rozpoczyna się w Muszynie, 
nowoczesnym uzdrowisku  i mieście o bogatej 
tradycji, posiadającym kilka wartych obejrzenia za-
bytków   . Z rynku udajemy się na południe 
ul. Piłsudskiego, mijamy przejazd kolejowy i jedziemy 
ponad 8 km doliną Popradu za czerwonym szlakiem 
rowerowym w kierunku Leluchowa. Na skrzyżowa-
niu przed dawnym przejściem granicznym opuszcza-
my dolinę Popradu i skręcamy w lewo. Przed nami 
kilka kilometrów jazdy górskimi dolinami przez miej-
scowości, w których podziwiać możemy pozostałości 
po dawnych mieszkańcach tych ziem – drewniane 
cerkwie łemkowskie. Pierwszą mijamy w Leluchowie 

, kolejną w Dubnem , którą mijamy zaraz za 
zakrętem po prawej stronie. Za Dubnem kończy się 
asfalt. My trzymając się czerwonego szlaku rowero-

 TRASA 49: 
Z Muszyny po beskidzkim pograniczu

wego, stromym podjazdem wspinamy się na niewiel-
ką przełączkę, a następnie opadamy do Wojkowej, 
gdzie znajduje się kolejna cerkiew , nieco wyżej 
po lewej. Za Wojkową dojeżdżamy do głównej drogi, 
skręcamy w lewo i po niespełna 3 km, jadąc wzdłuż 
potoku Muszynka, docieramy do cerkwi w Powroźni-
ku , wpisanej na listę UNESCO. Bocznymi uliczkami 
Powroźnika, wzdłuż niebieskiego szlaku rowerowe-
go, dojeżdżamy do drogi wojewódzkiej, skręcamy  
w lewo, a następnie po 1200 m przejeżdżamy na dru-
gą stronę Muszynki. Skręcając w lewo, wzdłuż rzeki, 
możemy skrótem wrócić do Muszyny. Wybierając 
kierunek na wprost dojedziemy do Jastrzębika, gdzie 
możemy zwiedzić kolejną drewnianą cerkiew . Na 
rozwidleniu dróg kierujemy się w lewo do wsi Złockie. 
Aby zobaczyć ostatnią na tej trasie dawną drewnianą 
cerkiew musimy zjechać z głównej drogi. Ostatnie 
kilometry do Muszyny to już przyjemny zjazd. Do-
jeżdżamy do drogi wojewódzkiej, skręcamy w lewo  
i trzymając się czerwonego szlaku rowerowego, 
wjeżdżamy do centrum miasta.

35 4

 Muszyna  Leluchów (10 km)  Dubne (14 km)  Wojkowa (19 km)  
Powroźnik (24 km)  Jastrzębik (29 km)  Złockie (33 km)  Muszyna (35 km)  


trasa łatwa
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OPIS TECHNICZNY:                                       
U stóp Beskidu Sądeckiego leży piękne uzdrowisko 
– Szczawnica. Warto pospacerować wśród drewnia-
nej zabytkowej zabudowy  i zobaczyć neogotycki 
kościół . Proponowana wycieczka prowadzi przez 
najpiękniejsze okolice Pasma Radziejowej, częściowo 
położone powyżej 1000 m n.p.m., które wymagają 
dobrej kondycji oraz sprawnego roweru górskiego. 
Jazdę rozpoczynamy w centrum Szczawnicy, obok 
dolnej stacji wyciągu na Palenicę. Ruszamy główną 
drogą (ul. Szalaya) w kierunku wschodnim, przed 
mostem odbijamy w boczną uliczkę (Samorody)  
i wzdłuż Grajcarka dojeżdżamy do ul. Sopotnickiej. Za 
szlakami rowerowymi skręcamy w lewo i rozpoczy-
namy łagodny podjazd doliną Sopotnickiego Potoku. 
Mijamy wodospad Zaskalnik, ośr. wyp. z karczmą  
i rozjazd z odbijającym w prawo niebieskim szlakiem. 
Nieco dalej na kolejnym rozdrożu przy leśnej kapli-
cy jedziemy prawą odnogą. Rozpoczynamy długi, 
mozolny podjazd czarnym szlakiem rowerowym na 

 TRASA 50: Przez najpiękniejsze 
okolice Pasma Radziejowej

Przechybę (uwaga na rozgałęzienia szlaku w rejonie 
wzniesienia 968). Po odpoczynku w górskim schroni-
sku  kierujemy się w prawo czerwonym szlakiem 
w stronę Radziejowej. Mijamy najwyższy punkt trasy 
– Złomisty Wierch (1224 m n.p.m.) i za Przeł. Długą, 
gdy zaczyna się stromy podjazd, odbijamy lekko  
w prawo (za znakami szlaku narciarskiego), by omi-
nąć szczyt Radziejowej. Wracamy na czerwony szlak 
na przełęczy Żłobki, ale po 600 m opuszczamy go na 
przełęczy. Obrazek za Wielkim Rogaczem. Kierujemy 
się w prawo na niebieski szlak i zjeżdżamy do przeł. 
Obidza. Tutaj obierając czerwone szlaki skręcamy 
ostro w prawo. Falującym grzbietem a w końcówce 
stromym zjazdem opadamy do doliny Białej Wody. 
Po lewej stronie Rez. Biała Woda . W centrum 
Jaworek, obok pętli aut, warto odbić w prawo, aby 
zwiedzić położoną nieco wyżej murowaną cerkiew 

. Mijamy Wąwóz Homole  i przez Szlachtową 
(Muzeum Pienińskie  i murowana cerkiew) 
łagodnym zjazdem wracamy do Szczawnicy. 

31,4 4 
trasa trudna

 Szczawnica  Przehyba (11 km)  Wielki Rogacz (17 km)  Jaworki 
(26 km)  Szlachtowa (28 km)  Szczawnica (31,4 km)  



ATRAKCJE NA TRASIE:                                 
 Zabudowa uzdrowiskowa w Szczawnicy 
– XIX-wieczne łazienki, wille, pensjonaty i inne 
budynki zdrojowe pamiętające czasy Józefa 
Stefana Szalaya, ówczesnego właściciela uzdro-
wiska. Z tego okresu pochodzą również Stary  
i Nowy Park oraz drewniane domy, które oprócz 
numerów mają godła, np. „Pod Sokołem”, „Pod 
Wietrznym Młynem”, „Pod Kołem”, „Pod Hisz-
panem”. Powstanie tego znanego w całej Polsce 
uzdrowiska wiąże się z występowaniem szczaw 
– leczniczych wód wodorowęglanowych. Do naj-
większych atrakcji miasta powstałych w czasach 
współczesnych należy czynna przez cały rok ko-
lej krzesełkowa na Palenicę. Tam też znajdują się 
trasy narciarskie oraz przeznaczona głównie dla 
dzieci grawitacyjna zjeżdżalnia wózkowa.

 Kościół w Szczawnicy – neogotycki z 1892 r., 
zaprojektowany przez Stanisława Eliasza 
Radzikowskiego.

 Schronisko PTTK na Przehybie – położone na 
szczycie o tej samej nazwie w Paśmie Radzie-
jowej Beskidu Sądeckiego. Pierwsze schronisko 
w tym miejscu powstało w 1938 r. Obecne wy-
budowano na zgliszczach poprzedniego, które 
spłonęło w 1991 r. 

 Rezerwat Biała Woda – rezerwat krajobrazowy  
o pow. 33,71 ha. Chroni malowniczy fragment po-
toku oraz reliktowe okazy roślin wysokogórskich.

 Dawna cerkiew greckokatolicka w Jawor-
kach – wybudowana w 1798 r. przez ludność 
wołoską, zamieszkującą wieś. Obecnie kościół 
katolicki.

 Wąwóz Homole – rezerwat krajobrazowy  
o pow. 58,64 ha w Małych Pieninach. Obej-
muje głęboki jar wyrzeźbiony w skałach 
wapiennych przez Kamionkę i Koniowski 
Potok. Masywne formy skalne o wysokości 
do 120 m. Liczne ciepłolubne murawy na-
skalne. Stanowisko rzadkich gatunków ro-
ślin, m.in. urdzika karpackiego, dwulistnika 
muszego, cisów.

 Muzeum Pienińskie w Szlachtowej – 
ekspozycja o charakterze etnograficzno-hi-
storycznym. Część etnograficzna zapoznaje 
z architekturą regionalną, historyczna po-
święcona jest Szczawnicy. tel. 18 262 22 58.
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Małopolska realizuje największy w Polsce projekt budowy tras rowe-
rowych. Już za kilka lat rowerzyści będą mogli skorzystać z prawie 1000 
kilometrów dobrze oznakowanych ścieżek, które połączą najciekaw-
sze turystycznie i przyrodniczo miejsca w regionie. Planowany termin 
zakończenia projektu to 2020 r. Jednak już teraz do dyspozycji miło-
śników dwóch kołek zostało oddanych ok. 200 km tras o najwyższym 
europejskim standardzie.

Wiślana 
Trasa 
Rowerowa 

VeloDunajec

VeloDunajec

VeloMetropolis

VeloNatura

VeloNatura

VeloPrądnik

VeloRaba

Velo
Skawa

Velo
Rudawa



VeloMałopolska 
– Zintegrowana Sieć Tras Rowerowych w Województwie Małopolskim

Wiślana Trasa Rowerowa – WTR
Długość – 230 km (częściowo wspólnie z VeloMetropolis i VeloNatura)

Start – Jawiszowice (granica z województwem śląskim)

Meta – Szczucin (granica z województwem świętokrzyskim)

VeloDunajec
Długość – 237 km (częściowo wspólnie z VeloNatura)

Start – Zakopane

Meta – Wietrzychowice

VeloMetropolis (małopolski odcinek trasy EuroVelo 4)

Długość – 220 km (częściowo wspólnie z WTR i VeloNatura)

Start – Jawiszowice (granica z województwem śląskim)

Meta – Jodłówka Wałki (granica z województwem podkarpackim)

VeloNatura (małopolski odcinek trasy EuroVelo 11)

Długość – 271 km (częściowo wspólnie z VeloDunajec, VeloMetropolis i WTR)

Start – Muszyna (granica ze Słowacją)

Meta – Kościelec (granica z województwem świętokrzyskim)

VeloSkawa
Długość – 126 km (częściowo wspólnie z WTR)

Start – Sucha Beskidzka

Meta – Hutki

VeloRaba
Długość – 125 km (częściowo wspólnie z VeloMetropolis i VeloNatura)

Start – Chabówka

Meta – Uście Solne (styk z Wiślaną Trasą Rowerową)

VeloPrądnik
Długość – 57 km

Start – Hutki (granica z województwem śląskim)

Meta – Kraków

VeloRudawa
Długość – 45 km

Start – Trzebinia (styk z VeloSkawa)

Meta – Kraków
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Wiślana Trasa Rowerowa – WTR 

Wiślana Trasa Rowerowa (WTR) przebiega po najbardziej atrakcyjnych miejscach 
doliny Wisły i jej dopływach w Małopolsce. Rowerem dotrzemy tu do atrakcji tu-
rystycznych takich jak: Zamek Królewski w Niepołomicach, Muzeum Drogownic-
twa w Szczucinie, a także miejsc historycznych m.in. Muzeum Auschwitz-Birkenau  
w Oświęcimiu. Trasa w znacznej mierze przebiega po wałach przeciwpowodziowych 
Wisły, dzięki czemu rowerzyści unikną miejsc o natężonym ruchu samochodowym. 

Na odcinku od Jawiszowic w gminie Brzeszcze do Woli Batorskiej w gminie Niepo-
łomice Wiślana Trasa Rowerowa przebiega wspólnie z europejską trasą rowerową 
VeloMetropolis.

Przebieg trasy
Miejscowości: Jawiszowice, Brzeszcze, Harmęże, Miasto Oświęcim, Broszkowice, 
Gromiec, Mętków, Jankowice, Okleśna, Kamień, Łączany, Pozowice, Skawina, Ty-
niec, Miasto Kraków, Brzegi, Niepołomice, Chobot, Ispina, Niedary, Uście Solne, 
Kopacze Wielkie, Wietrzychowice, Ujście Jezuickie, Borusowa, Szczucin.

Długość – 230 km
Start – Jawiszowice
Meta – Szczucin



 WTR

skala 1: 820 000



 VeloDunajec 
    – część północna

skala 1: 100 000
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VeloDunajec

Trasa VeloDunajec przebiegać będzie przez najbardziej malownicze tereny do-
liny Dunajca z widokami na Beskidy, Pieniny i Tatry. Przemierzając ją, rowerzyści 
będą mogli dotrzeć m.in. do: zabytkowego kościoła Św. Michała w Dębnie, Zamku 
w Niedzicy, Pienińskiego Parku Narodowego z przełomem Dunajca, kładki pieszo-
-rowerowej na Dunajcu (przejście na stronę słowacką), uzdrowiska w Szczawnicy, 
Sądeckiego Parku Etnograficznego, czy Pomnika Bohaterów Września 1939 r.  
w Biskupicach Radłowskich. Odcinek od Starego Sącza do Ostrowa przebiegać 
będzie wspólnie z trasą EuroVelo 11. Od 2016 roku dostępny jest odcinek do 
Wietrzychowic do Ostrowa, na którym uruchomiono również Miejsce Obsługi 
Rowerzystów.

Przebieg trasy
Miejscowości: Zakopane, Poronin, Biały Dunajec, Szaflary, Nowy Targ, Dębno, Nie-
dzica Zamek, Sromowce Niżne, Szczawnica, Krościenko n/Dunajcem, Tylmanowa, 
Zabrzeż, Łącko, Stary Sącz, Nowy Sącz, Kurów, Zbyszyce, Gródek n/Dunajcem, Roż-
nów, Czchów, Zakliczyn, Dąbrówka Szczepanowska, Zgłobice, Ostrów, Biskupice 
Radłowskie, Wietrzychowice.

Długość – 237 km
Start – Zakopane
Meta – Wietrzychowice



Punkty Informacji Turystycznej www.visitmalopolska.pl

KraKów
InfoKraków, ul. Powiśle 11, 31-101 Kraków (CIT) 
\+48 12 354 27 10 
powisle@infokrakow.pl,  
www.infokrakow.pl
InfoKraków, ul. św. Jana 2, 31-018 Kraków 
\+48 12 354 27 25, jana@infokrakow.pl
InfoKraków, ul. Józefa 7, 31-056 Kraków 
\+48 12 354 27 28, jozefa@infokrakow.pl
InfoKraków Sukienice,  
Rynek Główny 1/3, 31-042 Kraków 
\+48 12 354 27 16, sukiennice@infokrakow.pl
InfoKraków, ul. Szpitalna 25, 31-024 Kraków 
\+48 12 354 27 20, szpitalna@infokrakow.pl
InfoKraków Pawilon Wyspiańskiego, 
pl. Wszystkich Świętych 2, 31-004 Kraków 
\+48 12 354 27 23, wyspianski@infokrakow.pl
InfoKraków Międzynarodowy Port/  
32-083 Balice 
\+48 12 285 53 41, balice@infokrakow.pl

Myślenice
Rynek 27, 32-400 Myślenice 
\+48 12 272 23 12 
it.myslenice@msit.malopolska.pl 
www.myslenice.visitmalopolska.pl

Dobczyce
ul. Podgórska 1, 32-410 Dobczyce 
\+48 12 271 01 53, 
it.dobczyce@msit.malopolska.pl 
www.dobczyce.visitmalopolska.pl

wiśniowa
Wiśniowa 301, 32-412 Wiśniowa 
\+48 12 271 44 93, 
it.wisniowa@msit.malopolska.pl 
www.ug-wisniowa.pl

olKusz
ul. Floriańska 8, 32-300 Olkusz 
\+48 32 642 19 26 
it.olkusz@msit.malopolska.pl  
www.olkusz.visitmalopolska.pl

Miechów
pl. Kościuszki 1a, 32-200 Miechów 
\+48 41 383 13 11 
it.miechow@msit.malopolska.pl 
www.miechow.visitmalopolska.pl

wieliczKa 
ul. Dembowskiego 2A, 32-020 Wieliczka 
\+48 12 288 00 52
it.wieliczka@msit.malopolska.pl
www.ckit.wieliczka.eu

zaKopane (ciT)
ul. Kościeliska 7, 34-500 Zakopane 
\+48 18 201 20 04 
it.zakopane@msit.malopolska.pl 
www.zakopane.pl

nowy Targ
Rynek 1, 34-400 Nowy Targ 
\+48 18 266 30 36 
it.nowy-targ@msit.malopolska.pl 
www.it.nowytarg.pl

poronin
ul. Józefa Piłsudskiego 2, 34-520 Poronin 
\+48 18 207 42 98 
it.poronin@msit.malopolska.pl 
www.poronin.pl

rabKa-zDrój
ul. Parkowa 2, 34-700 Rabka-Zdrój 
\+48 18 269 15 53 
it.rabka-zdroj@msit.malopolska.pl, msit@rabka.pl
www.rabkazdroj.visitmalopolska.pl 
www.rabka.pl

białKa TaTrzańsKa 
ul. Środkowa 179A, 34-405 Białka Tatrzańska 
\+48 18 533 19 59 
it.bialka-tatrzanska@msit.malopolska.pl 
ugbukowinatatrzanska.pl

biały Dunajec
ul. Jana Pawła II 363, 34-425 Biały Dunajec 
\+48 18 200 16 90 
it.bialy-dunajec@msit.malopolska.pl 
www.gokbialydunajec.pl

wiTów
Witów 239a, 34-512 Witów 
\+48 18 207 18 98 
it.witow@msit.malopolska.pl 
www.koscielisko.com.pl

buKowina TaTrzańsKa 
ul. Sportowa 22, 34-530 Bukowina Tatrzańska 
\+48 18 202 54 80
it.bukowina-tatrzanska@msit.malopolska.pl 
www.bukowina_tatrzanska.visitmalopolska.pl

ochoTnica górna
Osiedle Ustrzyk 388, 34-453 Ochotnica Górna
\+48 18 262 41 39
it.ochotnica-dolna@msit.malopolska.pl 
www.ssm.ochotnica.pl

nieDzica
ul. Widokowa 3, 34-441 Niedzica
\+ 48 18 26 10 144, 519 337 106
it.niedzica@msit.malopolska.pl

KrościenKo naD DunajceM
Rynek 35, 34-450 Krościenko nad Dunajcem
\511 473 203, +48 18 262 30 77 wew. 32
www.kroscienko-nad-dunajcem.pl
biuropromocji@kroscienko-nad-dunajcem.pl

Tarnów (ciT)
Rynek 7, 33-100 Tarnów 
\+48 14 688 90 90 
it.tarnow@msit.malopolska.pl  
www.tarnow.travel

Dąbrowa TarnowsKa
ul. Polna 13, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 
\+48 14 657 00 07 
it.dabrowatarnowska@msit.malopolska.pl 
www.visitmalopolska.pl/DabrowaTarnowska

Tuchów
ul. Chopina 10, 33-170 Tuchów 
\+48 14 652 54 36 
it.tuchow@msit.malopolska.pl  
www.tuchow.pl

bochnia
ul. Solna 2, 32-700 Bochnia
\+ 48 14 615 36 36
it.bochnia@msit.malopolska.pl 
www.bochnia.eu

oświęciM (ciT)
ul. St. Leszczyńskiej 12, 32-600 Oświęcim 
\+48 33 843 00 91 
it.oswiecim@msit.malopolska.pl 
www.it.oswiecim.pl

chrzanów
Aleja Henryka 40, 32-500 Chrzanów 
\+48 32 623 20 44 
it.chrzanow@msit.malopolska.pl 
www.visitmalopolska.pl/chrzanow

Trzebinia
ul. Kościuszki 74, 32-540 Trzebinia 
\+48 32 611 08 37
it.trzebinia@msit.malopolska.pl 
www.trzebinia.pl

wygiełzów (czynny tylko w sezonie)
ul. Podzamcze 1, 32-551 Babice
\+48 32 210 93 13  
info@powiat-chrzanowski.pl
www.visit.powiat-chrzanowski.pl

nowy sącz (ciT)
ul. Szwedzka 2, 33-300 Nowy Sącz 
\+48 18 444 24 22, 
cit@nowysacz.pl  
www.ziemiasadecka.info   

Krynica-zDrój
ul. Zdrojowa 4/2, 33-380 Krynica-Zdrój 
\+48 18 472 55 77 
it.krynica-zdroj@msit.malopolska.pl 
www.krynicazdroj.visitmalopolska.pl

liManowa
Rynek 25, 34-600 Limanowa 
\+48 18 337 58 00 
it.limanowa@msit.malopolska.pl 
www.powiat.limanowa.pl

biecz
Rynek 1, 38-340 Biecz 
\+48 13 44 068 60  
it.biecz@msit.malopolska.pl, 
www.biecz.visitmalopolska.pl, www.biecz.pl

sęKowa
Siary 19, 38-307 Sękowa 
\+48 18 351 87 70 
it.sekowa@msit.malopolska.pl,  
www.sekowa.pl

waDowice (ciT)
ul. Kościelna 4, 34-100 Wadowice 
\+48 33 873 23 65 
it.wadowice@msit.malopolska.pl 
biuro@it.wadowice.pl 
www.it.wadowice.pl

anDrychów
Rynek 27, 34-120 Andrychów 
\+48 33 842 99 36 
it.andrychow@msit.malopolska.pl 
www.andrychow.eu

sucha besKiDzKa
ul. Zamkowa 1, 34-200 Sucha Beskidzka 
\+48 33 874 26 05 
it.sucha-beskidzka@msit.malopolska.pl 
it@sucha-beskidzka.pl 
www.muzeum.sucha-beskidzka.pl/it  
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SYMBOLE PARAMETRÓW TRASY

długość trasy czas przejazdu
(bez zwiedzania)

LEGENDA DO MAP

35 3


trasa łatwa


trudność średnia


trasa trudna

STOPIEŃ TRUDNOŚCI



MAŁOPOLSKA

www.visitmalopolska.pl
fb.com/lubiemalopolske
fb.com/MSIT.OdkryjMalopolske

Projekt sfinansowany z budżetu Województwa Małopolskiego

 14 obiektów na Liście Światowego  
     Dziedzictwa UNESCO

 255 obiektów na Szlaku Architektury Drewnianej   

 Wadowice – rodzinne miasto św. Jana Pawła II   

 Kopalnia soli w Wieliczce

 Kopalnia soli w Bochni  

 9 miejscowości uzdrowiskowych 

 6 parków narodowych 

 6 basenów geotermalnych  

 Spływ przełomem Dunajca

 2600 km szlaków rowerowych  

 3360 km szlaków górskich   

 60 stacji narciarskich
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