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tablic z mapą terenu i na-
niesioną trasą wraz z innymi 
przydatnymi informacjami. 
Obejmuje trzydzieści pięć 
obiektów, przy których usta-
wione są tablice informa-
cyjne zawierające opis wraz 
z archiwalnymi i współcze-
snymi zdjęciami. Trasa za-
opatrzona została również 
w niezbędne miejsca posto-
jowe oraz inne tablice edukacyjne, w tym: o Sanie, florze i faunie doli-
ny Sanu, o lesie, tablice o zagrożeniach wynikających z działalności czło-
wieka oraz tablice regulaminowe. 

Niniejszy przewodnik zawiera informacje turystyczne podzielone 
na 3 działy:
- podstawowe informacje o trasie oraz partnerach przedsięwzięcia – 

Związku Gmin Turystycznych Pogórza Dynowskiego i Towarzystwie 
Gimnastycznym „Sokół”,

- propozycje wycieczek rowerowych w obrębie każdej z gmin wraz 
z mapami poszczególnych odcinków oraz krótką charakterystykę 
gminy z wykazem najciekawszych zabytków,

- informacje praktyczne: dane teleadresowe, bazę noclegową, 
gastronomię, galerie, muzea, imprezy cykliczne, czyli wszyst-
ko z czego może skorzystać cyklista podczas wycieczki.

Należy również pamiętać, że przedstawiony opis poszcze-
gólnych szlaków jest orientacyjny, a podróżując po nim należy 
korzystać z map zawartych w przewodniku i stosować się do 
oznakowania ustawionego w terenie.

Życzymy Państwu udanych wypraw rowerowych doliną 
Sanu.

Na trasie zastosowano oznakowanie typu R w kolorze czer-
wonym.

Na szlaku rowerowym fot. S. Żuk
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W czasach cywilizacyjnego zgiełku szukamy miejsc, w których 
moglibyśmy zaznać wytchnienia, wyciszyć się, spędzić kilka dni, 
nie będąc atakowanym przez ne-
gatywne symptomy naszych cza-
sów. Takich miejsc jest coraz mniej, 
ale jeszcze można je znaleźć. Jed-
nym z nich jest Pogórze Dynowskie. 
To miejsce wyjątkowe, bogate w lasy, 
urokliwą dolinę Sanu, rzadkie gatun-
ki roślin i zwierząt oraz cenne zabytki. 

Grupka entuzjastów turystyki ro-
werowej skupiona przy Związku Gmin 
Turystycznych Pogórza Dynowskiego 
wpadła na pomysł wytyczenia dzie-
więciu szlaków rowerowych przez 
najbardziej atrakcyjne tereny Pogó-
rza i połączenia je w jedną zwartą sieć 
pod nazwą – rowerowa trasa przy-
rodniczo-edukacyjno-turystyczna 
„Doliną Sanu”, zwana dalej trasą „Doliną Sanu”.

Łączna długość wszystkich szlaków wynosi około 245 km, a ich 
cechami charakterystycznymi są różnorodność i uniwersalność. 
Można je przebyć zarówno na dwóch kółkach, jak i pieszo. Dodat-
kowym atutem jest to, że można je zacząć i skończyć na dowol-
nym etapie. Poszczególne trasy są zróżnicowane pod względem 
długości, stopnia trudności oraz rodzaju atrakcji turystycznych, 
kulturalnych i przyrodniczych. Całość została pomyślana tak, 
aby każdy cyklista mógł tu znaleźć interesującą trasę dla siebie. 
Szlaki rowerowe zostały wytyczone na bazie istniejących sieci 
dróg – z dużym naciskiem na bezpieczeństwo. Wyjątkowo tyl-
ko w kilku miejscach niewielkie odcinki prowadzą ruchliwymi 
drogami, w większości są to lokalne drogi asfaltowe oraz róż-
nego rodzaju drogi i ścieżki szutrowe, polne i leśne. Przebycie 
opisanych tras nie wymaga specjalnego przygotowania kon-
dycyjnego czy technicznego, ani też szczególnego wyposa-
żenia. Wystarczy sprawny rower i chęć spędzenia kilku godzin  

w kontakcie z naturą. 
W przewodniku znaj-

dują się dokładne mapy 
w skali 1:50 000, które po-
zwalają na podróżowanie 
i planowanie wycieczek 
we własnym zakresie. 

Trasa „Doliną Sanu” 
stanowi bogate źródło in-
formacji. Ustawionych na 
niej zostało sześć dużych 

San

San

fot. D. Gąsecki

fot. D. Gąsecki

RoweRowa TRasa PRzyRodniczo–edukacyjno–TuRysTyczna 
„Doliną Sanu"
RoweRowa TRasa PRzyRodniczo–edukacyjno–TuRysTyczna
„Doliną Sanu"
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San fot. T. Budziński

TraSa rowerowa „Doliną Sanu” na obSzarze związku gmin 
TurySTycznych Pogórza DynowSkiego

TraSa rowerowa „Doliną Sanu” na obSzarze związku gmin 
TurySTycznych Pogórza DynowSkiego



„Broduszurki” w Bachórcu i Win-
nem-Podbukowinie), a także ob-
szary zaliczane do Europejskiej 
Sieci Ekologicznej NATURA 2000.

Tereny Pogórza Dynowskie-
go posiadają doskonałe wa-
runki do uprawiania licznych 
form aktywnego wypoczynku. 
Znakowane szlaki turystyczne 
– niebieski, zielony, żółty – za-
chęcają do uprawiania turysty-
ki pieszej – Doliną Sanu, Szlak 
Nadsańskich Umocnień, Szlak 
Architektury Drewnianej, Szlak 
Ikon, Szlak Trzy Ścieżki Tożsa-
mości, Prawem i lewem po Zie-
mi Sanockiej – rowerowej. 

Nie brakuje także atrakcji 
dla turystów w postaci ścieżek 
przyrodniczych: ścieżka przy-
rodniczo-dydaktyczna „Win-
ne-Podbukowina” w rezerwacie 
„Broduszurki”, ścieżka przyrod-
niczo-dydaktyczna „Kopaniny” 
w Dylągowej, ścieżka eduka-
cyjna przyrodniczo-turystyczna  
w Obarzymie oraz historycznych 
– „Ścieżka Historyczna Babic”.

Mieszkańcy terenów Związ-
ku, zawsze gościnni, z dumą 
zapraszają do poznawania przepięknych zakątków tej zie-
mi. Kto raz zasmakuje w urokach tej części Pogórza, będzie 
tu wracał z ochotą.

Kajakiem po Pogórzu

Rowerem po Pogórzu

Pieszo po Pogórzu

fot. J. Prokop

fot. J. Prokop

fot. J. Grzegorzak

fot. S. Żuk
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Związek Gmin Turystycznych Pogórza Dynowskiego formalnie 
zarejestrowany został w 1996 roku. Zrzesza sześć gmin Podkarpa-
cia, położonych w obrębie trzech powiatów: Dydnię i Nozdrzec (po-
wiat brzozowski), Miasto Dynów i Gminę Dynów (powiat rzeszow-
ski), Dubiecko i Krzywczę (powiat przemyski). Na obszarze wielkości 

642,86 km² znajduje się 46 
miejscowości zamieszkiwa-
nych przez około 45 tysięcy 
mieszkańców.

Obszar ten usytuowany 
jest w regionie licznych par-
ków krajobrazowych, obsza-
rów chronionego krajobrazu 
i rezerwatów przyrody. Pod 
względem morfologicznym 
położony jest w obrębie Po-

górza Dynowskiego, rozciągającego się pomiędzy dolinami Wisłoka  
i Sanu oraz Pogórza Przemyskiego.

Położenie Związku na atrakcyjnym przyrodniczo terenie zobo-
wiązuje, dlatego też nadrzędnym celem Związku jest działalność 
na rzecz ochrony środowiska, edukacji ekologicznej, a także roz-
woju turystyki i promocji lokalnych zasobów dziedzictwa kultu-
rowego. 

Na obszarze Związku Gmin Turystycznych Pogórza Dynow-
skiego miłośnicy przyrody znajdą wspaniałe ostoje rzadkich 
gatunków zwierząt i roślin, wiekowe drzewa i wiele parków 
zaliczanych do klejnotów dawnej sztuki ogrodowej. Wśród 
występujących form ochrony przyrody, należy wskazać: Park 
Krajobrazowy Pogórza Przemyskiego, Obszary Chronionego 
Krajobrazu (Przemysko-Dynowski OChK i Wschodniobeskidz-
ki OChK), rezerwaty przyrody („Brzoza Czarna” w Reczpolu, 

San fot. D. Gąsecki

Serpentyny w Izdebkach

związek gmin TurySTycznych Pogórza DynowSkiegozwiązek gmin TurySTycznych Pogórza DynowSkiego
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Trasa:
Dydnia – Jabłonka – Wydrna – 
Izdebki – Obarzym – Niewistka 
punkt widokowy – Krzemienna –  
Temeszów – Witryłów – Końskie – 
Krzywe – Dydnia.
Długość: około 48 km.

 

Trasę szlaku rowerowego po Ziemi Dydyńskiej rozpoczyna-
my spod budynku Urzędu Gminy. Wjeżdżamy na drogę woje-
wódzką (uwaga wzmożony ruch!) i kierujemy się w prawo w stronę  
Jabłonki. Po przejechaniu dystansu około 5,0 km podziwiamy w Jabłon-
ce drewniany kościół pw. Matki Bożej Częstochowskiej (po lewej 
stronie szosy) oraz dwór położony za potokiem Świnka, w odle-
głości około 0,5 km od drogi wojewódzkiej. Następnie wracamy  
w stronę Dydni, gdzie po pokonaniu dystansu około 3,8 km skręcamy  
w lewo i kierujemy się do Wydrnej. Mkniemy przez miejscowość, mi-
jając dwór Sękowskich (po prawej stronie szosy), a po przejechaniu 
około 4,8 km (podjazd), skręcamy w prawo. Tutaj podjeżdżamy na 
początku drogą asfaltową, następnie polną, by wspiąć się na szczyt 
Wielkiej Góry (456 m n.p.m.) i dojechać do asfaltowej drogi powiato-
wej. Na skrzyżowaniu skręcamy w prawo i serpentynami zjeżdżamy 
do Izdebek. W centrum miejscowości po prawej stronie drogi napo-
tkamy dwór rodu Bukowskich, a po lewej w odległości około 0,4 km 
neogotycki kościół pw. Zwiastowania NMP oraz śś. Piotra i Pawła. 
Kierujemy się dalej drogą powiatową przez Izdebki. Po przejecha-
niu około 2,6 km skręcamy w prawo i najpierw drogą asfaltową,  
a następnie polną oraz utwardzoną z płyt, dojeżdżamy do Oba-
rzyma. Mijając miejscowość możemy zatrzymać się na chwilę 
przy drewnianym kościele pw. Zwiastowania Pańskiego oraz 
zwiedzić Dom Tradycji i Kultury (minimuzeum regionalne). Do-
jeżdżamy do skrzyżowania z drogą wojewódzką w Obarzymie 
i tutaj mamy dwie możliwości do wyboru: 
- skręcamy w lewo i kierujemy się na punkt widokowy „Krąg” 
(386 m n.p.m.), z którego podziwiamy panoramę Krzemiennej; 
- skręcamy w prawo i drogą wojewódzką (uwaga duże natężenie  

gmina DyDniagmina DyDnia

Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” to jedna z najstarszych orga-
nizacji społecznych w Polsce. Jej nazwa wskazuje na dbałość o rozwój 
tężyzny fizycznej, a w rzeczywistości była to tylko płaszczyzna szersze-
go działania – kształtowanie grona patriotów zdolnych do walki o od-
rodzenie Ojczyzny, a póź-
niej do odbudowania nie-
podległego państwa. 

W Dynowie „Sokół” dzia-
łał od 1905 roku kierując się 
hasłem „Dobro Rzeczypospo-
litej najwyższym prawem…”. 
Towarzystwo przyciągało do-
rosłych i młodzież działalno-
ścią sportową, patriotyczną 
i kulturalną. Organizowało 
sekcje: piłki siatkowej, tenisa, szermierki, boksu, a później także piłki noż-
nej. W mieście działały w okresie międzywojennym 3 grupy teatralne, 
a Zespół Teatralny Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” prezentował 
w sezonie 2-3 spektakle, widowiska teatralno-muzyczne, programy 
patriotyczne i religijne. 

Działania wojenne i niekorzystne decyzje powojennych władz 
państwowych wstrzymały pracę stowarzyszenia. Dzięki ofiar-
nym staraniom, przede wszystkim członków Zespołu Teatralne-
go, który działał bez przerwy, w  marcu 2007 roku Towarzystwo 
Gimnastyczne „Sokół” w Dynowie wznowiło swoją działalność.

Stowarzyszenie oraz jego członkowie troszczą się o Zespół 
Teatralny, sekcje sportowe (aerobiku, piłki ręcznej, badminto-
na, tenisa stołowego), o rozwój Uniwersytetu Złotej Jesieni 
(dla emerytów). 

Kontynuując chlubne tradycje ruchu teatralnego Ze-
spół Teatralny „Sokoła” przygotowywał spektakle teatralne, 
widowiska, programy poetycko-muzyczne, a także roczni-
cowe imprezy patriotyczne. Najbardziej znane są: Marsz 
Niepodległości do Krzyża Katyńskiego, Konkurs Recytator-
ski Poezji Patriotycznej i Dynowska Jesień Teatralna. 

Kierownikiem i reżyserem Zespołu Teatralnego od 1977 
roku jest Krystyna Dżuła. Pod jej kierownictwem, od 2004 roku 
Zespół zaprezentował publiczności następujące premierowe 
spektakle: „Gość Oczekiwany” (2004), „Jak w Dynowie Czecha 
swatali” (2006), „Gwiazda Syberii”, „Blaszany kubek” (2007), „Po-

rwanie Sabinek” (2008), „Niewolnice z Pipidówki” oraz widowisko 
plenerowe „Wspomnienie ojców pieśnią jest dla synów” na 600-le-

cie bitwy pod Grunwaldem (2010), „Awantura o Basię” (2011).
Statutowy nakaz „Rozwińmy skrzydła” pozostaje nadal aktual-

ny i wymaga odważnej realizacji.
Więcej informacji na stronie: www.sokol.dynow.pl

Członkowie Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” podczas premiery 
„Awantury o Basię" fot. A. Iwański

TowarzySTwo gimnaSTyczne „Sokół" w DynowieTowarzySTwo gimnaSTyczne „Sokół" w Dynowie
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Pasma pogórzy oraz urokliwa dolina Sanu pozwalają na upra-
wianie turystyki i rekreacji. Jest to miejsce niezwykle atrakcyjne pod 
względem krajoznawczo-turystycznym, z przepięknymi krajobraza-
mi oraz fascynującą, najdłuższą w południowo-wschodniej Polsce, 
doliną rzeki San, która rozdziela obszar gminy, płynąc w jej granicach 
przez 16 km. Przez rzekę San można się przeprawić promem we wsi 
Krzemienna lub wiszącą, nowoczesną kładką w Witryłowie.

Gmina Dydnia to kraina o burzliwej przeszłości, leżąca na 
pograniczu wpływów polskich i ukraińskich, co odzwierciedla 
dzisiejszy krajobraz. W większości miejscowości znajdują się 

cenne zabytki - świadkowie 
dziejów regionu.

Dydnia - klasycystyczny 
murowany dwór z XIX wie-
ku, otoczony starym par-
kiem, a w nim XIX-wieczny 
spichlerz, 
- neogotycki murowany 
kościół pw. św. Michała Ar-
chanioła i św. Anny, kon-
sekrowany w 1882 roku. 
Obok niego drewniana ple-
bania w stylu zakopiańskim 
z 1917 roku oraz spichlerz  
z XIX wieku.

Grabówka - drewniany kościół (1624–1631) pw. Nawiedzenia 
NMP, w 1921 roku przeniesiony z Grabownicy Starzeńskiej. Spłonął 
w kwietniu 2007 roku. Odbudowy zaniechano, a w niewielkiej odle-
głości od spalonej świątyni wybudowano nowy, murowany kościół,
- kamienna murowana cerkiew greckokatolicka pw. św. Mikołaja 
z 1864 roku, wraz z dzwonnicą, opuszczona po 1947 roku.

Witryłów - kładka na Sanie fot. S. Żuk

Kościół pw. św. Michała Archanioła i św. Anny w Dydni
fot. S. Żuk
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ruchu!) dojeżdżamy do Krzemiennej. Oczywiście należy skorzy-
stać z tych dwóch propozycji.

W Krzemiennej (przy stawach) skręcamy w lewo i podziwiając 
malownicze krajobrazy mkniemy do Temeszowa. Od drogi powia-
towej, przy której stoi tablica informacyjna kościoła pw. Matki Bożej 
Ostrobramskiej dzieli nas zaledwie około 0,5 km, warto więc nadło-
żyć drogi, by obejrzeć świątynię. Następnie wracamy na drogę po-
wiatową, która zaprowadzi nas do Witryłowa. Mijając miejscowość, 
po lewej stronie drogi, na niewielkim wzniesieniu pośród drzew po-
dziwiać możemy kościół pw. św. Michała Archanioła. Dojeżdżamy do 
skrzyżowania dróg powiatowych w Końskiem (od strony Witryłowa): 
- kontynuując jazdę na wprost po prawej stronie na wzniesieniu może-
my zwiedzić kaplicę pw. św. Andrzeja Boboli oraz nieco dalej po lewej 
stronie kościół pw. Przemienienia Pańskiego;
 - skręcając w lewo dojedziemy do dworu otoczonego parkiem; 
- skręcając w prawo będziemy kontynuować wycieczkę po szlaku. 
Opuszczając Końskie czeka nas długi podjazd do Krzywego (prawie 
400 m n.p.m.), a następnie już przyjemny zjazd, który doprowadzi 
nas do Dydni. Po drodze warto zatrzymać się przy kościele pw. Mat-
ki Bożej Łaskawej w Krzywem. Dojeżdżamy do skrzyżowania z drogą 
wojewódzką w Dydni. Tutaj należy skręcić w lewo i po pokonaniu 
około 1,3 km parkujemy pod budynkiem urzędu, gdzie kończymy  
naszą wycieczkę po gminie. Nad „stolicą” gminy, na niewielkim 
wzniesieniu góruje neogotycki kościół pw. św Michała Archanio-
ła i św. Anny z bogatym wyposażeniem. To jeden z cenniejszych 
zabytków Ziemi Dydyńskiej.

O  g m i n i e
Gmina Dydnia to jedna z sześciu gmin wchodzących w skład 

powiatu brzozowskiego, w województwie podkarpackim. Poło-
żona jest na obszarze Pogórza Dynowskiego, na którego terenie 

leżą wsie: Dydnia, Grabówka, Jabłonka, Końskie, Krzemienna, Krzy-
we, Niebocko, Niewistka, Temeszów, Obarzym, Witryłów, Wydrna 

- i Przemyskiego z miejscowościami: Hroszówka, Jabłonica Ruska, 
Ulucz. Powierzchnia gminy wynosi 130 km² i mieszka tutaj około 

8600 osób. 

Stawy w Krzemiennej fot. S. Żuk



17 

Krzemienna - dwór z pocz. 
XIX wieku, własność Bobczyń-
skich i Dydyńskich. W jego oto-
czeniu park, stawy i aleja wysa-
dzana ozdobnymi drzewami,
- drewniany kościół (dawna cer-
kiew) z 1867 roku pw. Wprowa-
dzenia Matki Bożej do Świątyni. 
W ołtarzu bocznym zachował się 
obraz Pokłon Trzech Króli z II po-
łowy XVI wieku, 

- XIX-wieczna przydrożna fi-
gura św. Wincentego a Paulo  
z herbem Gozdawa na ko-
lumnie.

Krzywe - drewniany kościół 
pw. Matki Bożej Łaskawej (była 
cerkiew) z 1759 roku,
- murowana rządcówka z 1868 
roku, niegdyś przynależna do 
folwarku Dydyńskich.

Niebocko - dwór z końca XIX wieku, do 1945 roku własność Wik-
torów i Kraińskich. W otoczeniu dworu pozostałości parku: zacho-

wany starodrzew (wiązy, dęby, 
lipy), ślady alei i tarasów oraz 
częściowo zarośnięty staw.

Niewistka - drewniany ko-
ściół pw. Matki Bożej Aniel-
skiej z 1827 roku.

Obarzym - drewniany ko-
ściół pw. Zwiastowania NMP 
(niegdyś cerkiew) z 1828 
roku, wewnątrz ślady XIX-
wiecznej polichromii oraz 
dwa drewniane epitafia in-
skrypcyjne z połowy XIX 
wieku.

Temeszów - fragment mu-
rowanego dworu (I połowa 
XIX wieku), a w jego otoczeniu 
resztki parku i zarastający staw. 
Obok drewniany kościółek pw. 
Matki Bożej Ostrobramskiej.

fot. P. Woźny

fot. G. Cipora

Kościół pw. Wprowadzenia Matki Bożej do Świątyni 
w Krzemiennej

Kościół pw. Matki Bożej Łaskawej w Krzywem

fot. P. Woźny
Kościół pw. Zwiastowania NMP w Obarzymie

Kościół pw. Matki Bożej Ostrobramskiej w Temeszowie
fot. G. Cipora
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Jabłonka - murowany dwór z końca XVIII wieku, przebudowany 
po 1914 roku, parterowy z mieszkalnym poddaszem. Wewnątrz 

zachowane dwa kominki z XIX wieku. Dwór otacza park krajobra-
zowy ze stawem,

- drewniany kościół pw. 
Matki Bożej Częstochow-
skiej (1936–39) wzorowa-
ny na architekturze kościo-
łów podhalańskich. Obok 
kościoła kamienna figura 
Matki Bożej Niepokalanie 
Poczętej z XIX wieku.

Końskie - drewniany ko-
ściół (była cerkiew) pw. Prze-
mienienia Pańskiego z 1927 
roku, wewnątrz barokowy 
ołtarz (1736) z cerkwi w Ulu-
czu, a w dzwonnicy dzwon  
z 1712 roku, 
- klasycystyczny murowany 
dwór z przełomu XVIII i XIX 
wieku, obecnie odrestau-
rowany. W jego otoczeniu 
XVIII-wieczny park z dwo-
ma zarośniętymi stawami  
i murowaną oficyną, 
- opuszczona kaplica mszal-
na pw. św. Andrzeja Boboli 
z 1939 roku, fundacji rodzi-
ny Nowaków.

fot. P. WoźnyKlasycystyczny dwór w Końskiem

fot. S. Żuk
Kościół pw. Przemienienia Pańskiego w Końskiem

fot. S. Żuk 

fot. S. CyparskiDwór w Jabłonce

Kościół pw. Matki Bożej Częstochowskiej w Jabłonce
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Ulucz - najcenniejszy zabytek gminy i jeden z cenniejszych na Pod-
karpaciu, usytuowana na wzgórzu Dębnik - drewniana cerkiew pw. 

Wniebowstąpienia Pańskiego. Wzniesiona w 1659 roku, a przebudo-
wywana w XIX wieku. Użytkowana do 1947 roku. Obecnie mieści się 
tutaj filia Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku. Świątynia oto-
czona starodrzewem. Obok cerkwi murowana kapliczka oraz kilka na-
grobków z XIX i XX wieku.

Witryłów - drewniany kościół (była 
cerkiew) pw. Michała Archanio-
ła z 1812 roku. Przebudowany na 
pocz. XX wieku. We wnętrzu cen-
ny, dwustronnie malowany krzyż 
procesyjny z XIX wieku,
- resztki XIX-wiecznego zespo-
łu dworskiego (piwnica, park), 
- trzy murowane kaplicz-
ki z XIX wieku (w tym jedna  
z dwuwieżyczkową fasadą).

Wydrna - murowany dwór Sę-
kowskich z 1845 roku, przebu-
dowany w 1920 roku, parterowy 
z mieszkalnym poddaszem. We-
wnątrz zachowana XVIII-wiecz-
na komoda oraz pięć obrazów. 
Gościli tu m.in. prezydent Igna-
cy Mościcki i pisarz Melchior 
Wańkowicz.

fot. S. ŻukCerkiew pw. Wniebowstąpienia Pańskiego w Uluczu

fot. G. Cipora

fot. P. Woźny

Kościół pw. Michała Archanioła w Witryłowie

Dwór Sękowskich w Wydrnej
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Trasy:
Nozdrzec – przeprawa promowa – 
Siedliska – Wołodź – Jabłonica Ruska –  
Ulucz – Witryłów – Temeszów – 
Krzemienna – Obarzym – Izdebki – 
Hłudno – Nozdrzec.
Długość: około 46,5 km.

 

Przed budynkiem Urzędu Gminy w Nozdrzcu bierze swój po-
czątek szlak rowerowy po gminie. Opuszczamy parking, kieru-
jąc się drogą wojewódzką w stronę Wary. Przed budynkiem OSP 
w Nozdrzcu, zgodnie ze znakiem kierującym na przeprawę promo-
wą, skręcamy w lewo. Po przejechaniu około 1,0 km drogą asfalto-
wą, przeprawiamy się promem przez rzekę San. Następnie skręcamy 
w prawo i jadąc cały czas prosto, mijamy Siedliska (po lewej stronie 
drogi stoi opuszczona cerkiew greckokatolicka pw. św. Michała Ar-
chanioła) i Wołodź (na początku miejscowości po lewej stronie drogi 
możemy zwiedzić neogotycki kościół i otaczający go cmentarz). Je-
dziemy nadal prosto około 2,8 km do Jabłonicy Ruskiej. W Jabłonicy 
Ruskiej skręcamy w lewo i po około 5,4 km dojeżdżamy do Ulucza, 
gdzie trasa prowadzi nas w prawo, na kładkę w Witryłowie. Warto jed-
nak nadłożyć trochę drogi (około 0,6 km) i pojechać na wprost do cen-
trum miejscowości, by zwiedzić cerkiew w Uluczu, i zregenerować siły 
odpoczywając na zlokalizowanym u podnóża wzgórza Dębnik miej-
scu postojowym. Przemierzając odcinek od Siedlisk do Ulucza, na-
leży poruszać się ze szczególną ostrożnością, ze względu na częste 
przejazdy samochodów ciężarowych. Następnie wracamy na kład-
kę, ponownie pokonujemy rzekę San i skręcamy w prawo, do dro-
gi powiatowej w Witryłowie. Na skrzyżowaniu obieramy kierunek 
w prawo, pokonując trasę przez Temeszów do Krzemiennej. Przy 
stawach w Krzemiennej skręcamy w prawo i drogą wojewódzką 
(uwaga wzmożony ruch!), dojeżdżamy do Obarzyma. Skręca-
my w lewo, kierując się w stronę centrum miejscowości. Prze-
mierzamy miejscowość, łagodnie podjeżdżając do momentu, 
gdy zakończy się nawierzchnia asfaltowa i wówczas obiera-
my kierunek w prawo. Następnie podjeżdżamy polną drogą,  

gmina nozDrzecgmina nozDrzec
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utwardzoną płytami. Zjeż-
dżamy do Izdebek, gdzie na 
skrzyżowaniu dróg powia-
towych skręcamy w lewo i po 
pokonaniu około 2,6 km, do-
cieramy do budynku OSP. 
Wówczas skręcamy w prawo 
i tutaj czeka nas stromy, krę-
ty podjazd przez las, na wy-
sokość około 440 m n.p.m. Będąc na szczycie możemy podziwiać pa-
noramę Hłudna, do którego wiedzie nas trasa. Zjeżdżając, mijamy 
po prawej stronie kościół pw. św. Klary. Na skrzyżowaniu skręcamy 
w prawo, obierając kierunek do Nozdrzca. Po pokonaniu dystansu 
około 5,0 km, dojeżdżamy do Nozdrzca, mijając po drodze atrak-
cyjne pod względem turystycznym osuwisko. Zbliżając się do cen-
trum miejscowości po prawej stronie napotkamy kościół pw. św. 
Stanisława Biskupa, a centralnie vis a vis budynku Urzędu Gminy, 
pałac - niegdyś posiadłość rodziny Skrzyńskich. Na parkingu przy 
Urzędzie Gminy kończymy naszą wyprawę.

O gminie
Gmina Nozdrzec leży na terenie Pogórza Dynowskiego 

i administracyjnie należy do powiatu brzozowskiego. Ob-
szar Pogórza Dynowskiego od strony południowej sąsiadu-
je z kotlinami karpackimi, a od strony północnej przechodzi  
w bezleśny krajobraz wzniesień. W skład gminy wchodzi 8 miej-
scowości: Nozdrzec, Wara, Hłudno, Wesoła, Izdebki oraz po lewej 
stronie Sanu: Siedliska, Huta Poręby, Wołodź. Gmina zajmuje ob-
szar o powierzchni 121,69 km², zamieszkały przez przeszło 9000 
osób.

Dzięki dużej lesistości, zasobności i różnorodności flory i fau-
ny, urozmaiconej i dynamicznej rzeźbie terenu, posiada znakomite 

fot. H. BaranSan

fot. H. BaranPanorama Nozdrzca
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warunki do czynnego wypoczynku, uprawiania turystyki pieszej, 
rowerowej, sportów motorowerowych i samochodowych. Rzeka 

San (z przełomem pod Wołodzią predysponowanym do objęcia 
rezerwatową formą ochrony) doskonale nadaje się do uprawia-
nia kajakarstwa, a nie lada atrakcją jest przeprawa promowa łą-
cząca Nozdrzec z Siedliskami. Strome i urwiste zbocza opadające  
do Sanu, wiele sterczących na brzegu skałek, nieraz urwistych i wy-
sokich, nadaje tu rzece nieomal górski charakter. 

Gmina Nozdrzec szczyci się bogatą historią oraz ciekawymi zabytka-
mi architektury sakralnej, rezydencjonalnej i drewnianej. Do najciekaw-
szych należą następujące obiekty:

Nozdrzec – zespół pa-
łacowy, późnobarokowy 
obejmujący pałac (wznie-
siony prawdopodobnie 
według projektu Alek-
sandra Fredry, niektóre  
źródła mówią o bracie  
Sewerynie), oficynę (z po-
łowy XIX wieku) i murowa-
ną kaplicę. Pełnił funkcję 
ośrodka wypoczynkowe-
go, obecnie jest nieużyt-
kowany. W pałacowym 

ogrodzie rośnie okazały, po-
mnikowy miłorząb japoński, 

- kościół parafialny pw. św.  
Stanisława Biskupa z 1746 roku, 

obok świątyni znajduje się mu-
rowana dzwonnica z 1845 roku, 

w kształcie potrójnej arkady, 

fot. S. ŻukPałac Skrzyńskich w Nozdrzcu

fot. S. Żuk

fot. S. Żuk

Wnętrze kościoła pw. św. Stanisława Biskupa w Nozdrzcu

Kościół pw. św. Stanisława Biskupa w Nozdrzcu
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- kamienny obelisk upamiętniający zniesienie pańszczyzny, usta-
wiony w 1862 roku na miejscowym cmentarzu. 

Nozdrzecka Kalwaria – w 1984 roku klerycy zainicjowali powstanie 
drogi krzyżowej kończącej się na wschodnim stoku wzgórza Hełm. 
Obecnie znajduje się tam 14 stacji drogi krzyżowej, prowadzącej na 
szczyt. Są to murowane kapliczki z wnęką, pokryte blachą. We wnę-
kach znajdują się obrazy przedstawiające kolejne stacje.

Hłudno - miejscowość znana jest na mapach archeologicznych Polski ze 
znalezisk pochodzących z młodszej epoki kamiennej (3000–1800 p.n.e.). 
Do najciekawszych należą miedziane topory, jedne z najstarszych przed-
miotów metalowych znalezionych na terenie Polski.

izdebki - XIX-wieczny dwór 
rodu Bukowskich, wybudo-
wany w stylu eklektycznym. 
Otacza go piękny, porośnię-
ty starodrzewem, prawie sze-
ściohektarowy park, którego  
integralną część stanowi staw. 
Obecnie mieści się w nim Śro-
dowiskowy Dom Samopomo-
cy im. Anny, 
- kościół parafialny pw. Zwiastowania NMP oraz śś. Piotra i Pawła, 
murowany, neogotycki wzniesiony na miejscu poprzedniego 
drewnianego. Ołtarz główny pochodzi z połowy XVIII wieku,  
a w nim – obraz Matki Bożej z Dzieciątkiem namalowany na 
desce, z 1720 roku, przeniesiony z cerkwi greckokatolickiej, 
która została rozebrana w 1945 roku, 

- na miejscowym cmentarzu znajduje się grób pułkownika napole-
ońskiego Jana Kazimierza Kamienieckiego herbu Pilawa, adiutanta 
księcia Józefa Poniatowskiego.

fot. H. Baran
XIX-wieczny dwór rodu Bukowskich w Izdebkach

fot. P. WoźnyWnętrze kościoła pw. Zwiastowania NMP oraz śś. Piotra i Pawła w Izdebkach
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Siedliska - cerkiew grec-
kokatolicka pw. św. Mi-
chała Archanioła z 1860 
roku. Z tej drewnianej 
świątyni pochodzą god-
ne uwagi: XVIII-wieczny 
kielich oraz ruskie księgi 
liturgiczne przeniesione 
obecnie do nowego ko-
ścioła. Obiekt nieużyt-
kowany,

- w Siedliskach znaleziono monety z czasów Tyberiusza, Trajana i Do-
micjana.

Wara – drewniana cerkiew greckokatolicka pw. Podwyższenia Krzy-
ża Świętego zbudowana w 1889 roku. Obok niej znajduje się kamien-
na dzwonnica, wzniesiona w XIX wieku, z dzwonem datowanym na 
1676 rok.

Wesoła – kościół parafialny pw. św. Katarzyny wzniesiony w 1837 roku, 
w miejscu starego. Obok świątyni stoi dzwonnica, a w niej XVI-wieczny 
późnogotycki dzwon. 
W Wesołej znajdują się stanowiska archeologiczne, z których po-
chodzą najstarsze znaleziska regionu. 

Wołodź – murowany, neogotycki kościół rzymskokatolicki 
wzniesiony w 1905 roku, właściwe jego przeznaczenie to kapli-
ca grobowa Trzcińskich, ostatnich właścicieli Wołodzi.

fot. S. ŻukCerkiew pw. św. Michała Archanioła w Siedliskach

fot. S. ŻukKościół w Wołodzi
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Trasa i
Podróż kolejnym szlakiem rowerowym rozpoczynamy w Dyno-

wie. Wyruszamy z parkingu Urzędu Gminy. Skręcamy w lewo. Włą-
czamy się do ruchu na ulicy Mickiewicza (uwaga - duży ruch!) i kie-
rujemy się ulicami Rynek, Zamkowa (skręcamy w prawo), Podwale 
(skręcamy w lewo), Sanowa oraz Plażowa. Tą ostatnią dojeżdżamy do 
mostu na rzece San. Przeprawiamy się przez most i tuż za nim skrę-
camy w lewo na ulicę Bartkówka. Jedziemy nią do granic miasta Dy-
nowa. Wjeżdżamy na teren Gminy Dynów, do Pawłokomy. Tam za 
ostrym zakrętem znajdującym się przy kościele, skręcamy w lewo, 
w pierwszą drogę. Kontynuujemy podróż zgodnie z zamontowanym 
oznakowaniem. Przejeżdżamy obok cmentarza ukraińskiego usytu-
owanego po lewej stronie drogi. W 2006 roku odwiedzili go prezy-
denci Polski i Ukrainy. Następnie podążamy drogą położoną wśród 
pól uprawnych zwanych Radanówkami. Pokonujemy dystans oko-
ło 3,8 km i dojeżdżamy do Sielnicy. Przy promie, skręcamy w prawo  
i przez około 4,4 km jedziemy asfaltem przez Sielnicę do Dylągowej. 
Dojeżdżamy do skrzyżowania przy cmentarzu w Dylągowej. Skrę-
camy w prawo, jeżeli chcemy zwiedzić kościół pw. św. Zofii, bądź 
w lewo, jeżeli chcemy kontynuować naszą wycieczkę. Wracamy 
na trasę i bardzo stromym podjazdem, powoli wspinamy się na 
szczyt wzniesienia. Dla strudzonych, nagrodą będą niesamowi-
te widoki doliny Sanu. Podążamy cały czas prosto drogą, zgod-
nie z zamontowanym oznakowaniem. Teraz czeka nas bardzo 
stromy zjazd, to niebezpieczny odcinek tej trasy. Zatrzymuje-
my się dopiero na placu, przy którym usytuowane jest miejsce 
postojowe. Jeżeli mamy ochotę na spacer, to stąd możemy 
wyruszyć na ścieżkę przyrodniczo-dydaktyczną „Kopaniny”,  

Trasa I
Dynów – Pawłokoma – Sielnica – 
Dylągowa – Dąbrówka Starzeńska –  
Dynów.
Długość: około 24 km.

Trasa II
Dynów – Łubno – Nozdrzec – 
przeprawa promowa – Dąbrówka 
Starzeńska – Dynów.
Długość: około 22 km.
Możliwość połączenia tras w 1 dużą pętlę.

gmina Dynówgmina Dynów
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skręcamy wówczas 
w lewo. Wracamy na 
trasę. Skręcamy na 
prawo i wjeżdżamy 
na drogę asfaltową.  
Kierujemy się w stro-
nę Dąbrówki Sta-
rzeńskiej mijając po 
drodze pole biwako-
we „Niezapominajka” 
oraz „Zieloną klasę”  
w Leśnictwie Szkół-
karskim w Dąbrówce Starzeńskiej (obydwa obiekty znajdują się po 
prawej stronie drogi). Dojeżdżamy do skrzyżowania dróg w centrum 
miejscowości. Skręcamy w prawo. Przejeżdżamy przez most na Kru-
szelnicy, mijamy basztę górującą nad ostrym zakrętem i wzdłuż Sanu 
podążamy do Dynowa. Tutaj kierujemy się w lewo na most. Tuż za 
nim skręcamy w pierwszą ulicę po prawej – Plażową. W niewielkiej 
odległości od mostu znajduje się zabytkowy dworzec kolejki wąsko-
torowej w Dynowie. Warto zjechać z trasy, aby go zobaczyć. Należy 
wówczas z mostu pojechać prosto do drogi wojewódzkiej. Skręcić 
w prawo i minąć znajdujące się przy niej delikatesy. Za nimi rów-
nież skręcić w prawo i na wprost zobaczymy dworzec. Wracamy 
na ulicę Plażową, by kontynuować naszą wycieczkę, która powoli 
zmierza ku końcowi. Przejeżdżamy przez ulicę Plażową, Sanową, 
na końcu, której skręcamy w prawo w ulicę Podwale. Następnie 
kierujemy się w lewo do ulicy Zamkowej, Rynek oraz Mickiewi-
cza (uwaga duże natężenie ruchu!). Dojeżdżamy do parkingu, 
z którego rozpoczęliśmy naszą wycieczkę.

Trasa i i
Wycieczkę rozpoczynamy od zapoznania się z tablicami 

informacyjnymi, umieszczonymi na dynowskim rynku. Sto-
jąc twarzą do budynku Urzędu Miasta skręcamy w lewo 
(ul. Rynek - uwaga na natężony ruch!) i od razu możemy 
podziwiać najcenniejszy zabytek tego ponad 6-tysięczne-
go miasteczka - kościół pw. św. Wawrzyńca. Obok kościo-
ła znajduje się również zabytkowa kamienica - stara szkoła,  
w której obecnie mieści się siedziba Urzędu Gminy. Tuż 
za nią skręcamy w prawo, w ul. ks. J. Ożoga, którą podró-
żujemy aż do granic miasta (około 2,5 km). Wjeżdżamy do  
miejscowości Łubno (przysiółek Kazimierówka), gdzie czeka 
na nas strony zjazd, a następnie już dużo łagodniejszy pod-
jazd. Po kolejnym stromym zjeździe, na skrzyżowaniu skręca-
my w lewo i kierujemy się do centrum miejscowości. Pokonu-
jemy odcinek o długości około 6,5 km. Mijamy kościół pw. św. 
Jana Chrzciciela (po lewej stronie drogi) i dojeżdżamy do skrzyżo-
wania z drogą wojewódzką w miejscowości Nozdrzec-Rzeki. Wów-
czas skręcamy w prawo i wjeżdżamy do centrum Nozdrzca (należy  

fot. S. CyparskiSan z lotu ptaka



33 

Tutejszy krajobraz to przede wszystkim pasma górskie ciągną-
ce się przeważnie z północnego zachodu na południowy wschód. 
Jest to gmina o charakterze rolniczym. Użytki rolne oraz lasy zajmują 
większą powierzchnię gminy. Rolnicy widząc swoje szanse w działal-
ności ekologicznej podejmują się gospodarowania zgodnie z wymo-
gami ekologii, uzyskując odpowiednie certyfikaty. 

Ziemia dynowska pełna jest ciekawych, a dotąd nieodkrytych 
miejsc. Przebywając tutaj warto zapoznać się z nimi. 

Bachórz – fragmenty zespołu dworsko-parkowego – dwór z I połowy 
XIX wieku, oficyna i park krajobrazowy z końca XVIII wieku, powstałe  
z inicjatywy ostatnich właścicieli Bachórza – Skrzyńskich, 
- kopiec - mauzoleum rodowe Skrzyńskich z końca XIX wieku zwane 
„Dębiną”, usytuowane na południe od parku ozdobione krzyżem i sta-
tuą Matki Bożej, 

- kościół parafialny pw. 
św. Wojciecha i Niepo-
kalanego Poczęcia NMP 
wybudowany w latach 
1872–73 z fundacji Wan-
dy Ostrowskiej. Obok 
znajduje się dzwonnica 
z końca XIX wieku oraz 
plebania z początku XX 
wieku, 
- murowany dworzec ko-
lejki wąskotorowej z 1887 
roku, 
- wzniesienia „Parasol” 
i „Klepisko”, na których 
prawdopodobnie znajdo-
wały się niegdyś grodzi-
ska. Nad Sanem prowa-
dzone były wykopaliska 
archeologiczne pod pa-
tronatem Uniwersytetu 
Jagiellońskiego. 

fot. S. ŻukDębina - mauzoleum rodowe Skrzyńskich w Bachórzu

fot. S. Żuk

fot. S. Żuk

Wzniesienie „Parasol” w Bachórzu

Kościół pw. św. Wojciecha i Niepokalanego Poczęcia NMP 
w Bachórzu
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zachować ostrożność - droga o dużym natężeniu ruchu!). Je-
dziemy cały czas prosto, mijamy budynek Urzędu Gminy (po pra-

wej stronie drogi ) oraz znajdujący się naprzeciwko niego pałac 
Skrzyńskich. Zgodnie ze znakiem kierującym na przeprawę promo-
wą, skręcamy w lewo. Pokonujemy dystans około 1,0 km i na dru-
gi brzeg Sanu przepływamy promem. Skręcamy wówczas w lewo  
i wjeżdżamy na drogę, po której należy się poruszać ze szczególną 
ostrożnością, ze względu na częste przejazdy samochodów ciężaro-
wych. Po pokonaniu niewielkiego wzniesienia podziwiamy panoramę 
Dąbrówki Starzeńskiej. Jednakże przejeżdżając przez tę miejscowość, 
koniecznie należy zatrzymać się na dłuższą chwilę przy ruinach zamku  
Starzeńskich, otoczonych parkiem z licznym starodrzewem i usytu-
owaną pośród nich kaplicą grobową rodu Starzeńskich. Dalszy odci-
nek trasy przejeżdżamy zgodnie z biegnącą drogą powiatową, aż do 
mostu na Sanie w Dynowie. Za mostem skręcamy w prawo, w ulicę 
Plażową, przy której znajduje się Ośrodek Turystyczny „Błękitny San”. 
Kontynuujemy nadal jazdę ulicą Plażową, następnie Sanową, z której  
skręcamy w prawo, w ulicę Podwale. Przy ulicy Plażowej i Sanowej 
znajdują się dwie plaże wyposażone w parking, ławki, stoły, stojaki 
na rowery i boisko do siatkówki plażowej - „Plaża przy kei” oraz „Plaża  
na zakręcie Sanu”. Ulicą Podwale dojeżdżamy do ulicy Zamkowej 
(droga wojewódzka - uwaga na natężony ruch!) oraz ulicy Rynek. 
Tutaj kończymy naszą wycieczkę, podziwiając nowo odrestauro-
wany rynek miasta.

O gminie
Gmina Dynów położona jest w środkowej części woje-

wództwa podkarpackiego, na pograniczu Pogórza Dynowskie-
go i Przemyskiego. Na obszarze 119 km² zamieszkuje około 7200 

mieszkańców. Gmina obejmuje swym zasięgiem 9 miejscowości. 
Bachórz, Laskówka, Harta, Ulanica, Wyręby i Łubno - miejscowości 

znajdujące się na obszarze Pogórza Dynowskiego, natomiast po dru-
giej stronie Sanu na obszarze Pogórza Przemyskiego leżą Pawłokoma, 

Dylągowa i Dąbrówka Starzeńska.

fot. D. GąseckiKrajobraz Pogórza Dynowskiego
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Dąbrówka Starzeńska – ruiny zam-
ku z II połowy XVI wieku. Pierwotnie 
wybudowany na planie kwadratu  
z narożnymi basztami. Zamek prze-
budowywany przez kolejnych wła-
ścicieli, w II połowie XIX wieku do-
budowano dwór, a wieże zostały 
przystosowane do celów mieszkal-
nych. Do dziś pozostały fragmenty 
skrzydła zachodniego i południo-
wego oraz dwóch baszt. W sąsiedz-
twie rozległy park krajobrazowy  
z XVIII i XIX wieku oraz neoromań-
ska kaplica grobowa Starzeńskich 
wybudowana w 1908 roku, a po-
święcona 15 września 1909 roku, 
na której widnieje herb rodowy 
ostatnich właścicieli Dąbrówki,
- krzyż na Baraniej Górze – miejsce 
upamiętniające dramatyczne wy-
darzenia Powstania Styczniowego. 

Dylągowa – kościół pw. św. Zofii, 
wybudowany w stylu neoromań-
skim w latach 1906–11 z inicjaty-

wy ks. Jana Marii Stelińskiego. Na miejscowym cmentarzu cen-
ne, kamienne nagrobki Aleksandra Starzeńskiego z 1831 roku  
i Róży z Zabielskich Kamienieckiej z 1843 roku.

Harta – barokowy ko-
ściół parafialny pw. św. 
Mikołaja Biskupa powsta-
ły w latach 1779–1804, 
rozbudowany w 1889  
i 1910 roku. Obok kościo-
ła dzwonnica z XIX wie-
ku, plebania z XVIII wieku, 
przebudowana w II poło-

wie XIX wieku oraz wikarówka pochodząca z przełomu XVIII i XIX 
wieku. 

Łubno – kościół pa-
rafialny pw. św. Jana 

Chrzciciela, wybudowa-
ny w stylu neoromańskim 

w 1927 roku na miejscu 
starej, spalonej świątyni. 

fot. P. Woźny

fot. S. Żuk

Wnętrze kościoła pw. św. Mikołaja Biskupa w Harcie

Kościół pw. św. Jana Chrzciciela w Łubnie

fot. D. Gąsecki

fot. S. Żuk

Ruiny zamku w Dąbrówce Starzeńskiej

Kaplica grobowa w Dąbrówce Starzeńskiej
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Dynów i jego okoli-
ce położone są na Pogórzu 
Karpackim określanym mia-
nem Pogórza Dynowskiego. 
Miasto jest nieformalną sto-
licą Pogórza Dynowskiego 
oraz jedyną miejscowością 
posiadającą prawa miejskie 
sięgające jeszcze XV wieku. 
Położone jest głównie po 
lewej stronie Sanu na wyso-
kości 250–270 m n.p.m., natomiast po prawej stronie rzeki usytuowana 
jest dzielnica miasta - Bartkówka. Administracyjnie leży w wojewódz-
twie podkarpackim, na południu powiatu rzeszowskiego. Swym zasię-
giem obejmuję powierzchnię 24 km² i liczy około 6300 mieszkańców.

Dynów stanowi ważny ośrodek życia administracyjnego, społecz-
nego i kulturowego o wymiarze ponadlokalnym. Funkcjonują tutaj 
urzędy publiczne, instytucje regionalne, szkoły średnie oraz wiele 
firm prywatnych i przedsiębiorstw. 

Ciekawą propozy-
cją dla turystów jest 
przejazd kolejką wą-
skotorową „Pogórzanin” 
na trasie Przeworsk-Dy-
nów. Kursująca sezono-
wo kolejka łączy Ziemię 
Przeworską z Pogórzem 
Dynowskim tunelem  
o długości 602 metrów, 
znajdującym się w miejscowości Szklary. Docelowy dworzec 
w Dynowie jest najbardziej reprezentatywnym budynkiem 
stacyjnym na całej trasie kolejki, wzbogacony dodatkowo za-
bytkową lokomotywą.

Dynów jest miastem pełnym architektonicznych, krajobra-
zowych i przyrodniczych ciekawostek. Najważniejsze zabytki 
miasta to:

- kościół parafial-
ny pw. św. Wawrzyń-
ca jest jedną z najcen-
niejszych i najstarszych 
budowli sakralnych na 
Podkarpaciu. Murowany 
w stylu późnorenesanso-
wym, wzniesiony został na 
początku XVII wieku. Wie-
lokrotnie przebudowywany,  

fot. S. Cyparski

fot. S. Żuk

Panorama Dynowa

Kościół pw. św. Wawrzyńca w Dynowie

fot. D. GąseckiZabytkowa lokomotywa na stacji w Dynowie 

miaSTo DynówmiaSTo Dynów
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- zabytkowy dworzec kolejki wąskotorowej na linii Przeworsk-Dy-
nów wraz z budynkiem administracyjnym, magazynem spedycji 
kolejowej, budynkiem wagi kolejowej, urządzeniami sygnalizacyj-
nymi i torowiskiem oraz lokomotywą z końca XIX wieku,

- cmentarz rzymskokatolicki z początku XIX wieku wraz z kaplicą 
z 1829 roku,

- dwa cmentarze żydowskie (kirkuty): przy ulicy Piłsudskiego oraz przy 
ulicy Karolówka,

- schrony bojowe od ognia czołowego i tradytorowy, oba położone na 
tzw. „Linii Mołotowa”, przy ul. Bartkówka obok nr 18 i 145,

- liczne dynowskie kapliczki, figury i krzyże,

- kapliczka - obelisk (słup handlowy) - najstarsza dynowska 
kapliczka z XVIII wieku przy ul. Piłsudskiego.

Ze względu na położenie geograficzne miasta i gminy Dy-
nów szlaki rowerowe dla tych odrębnych jednostek admini-
stracyjnych wytyczone zostały wspólnie. Mapy oraz opisy tras 
zamieszczone zostały w rozdziale dotyczącym Gminy Dynów

fot. S. Żuk

fot. D. Gąsecki
fot. S. Żuk

Punkt widokowy „Przy niebieskim szlaku" w Dynowie

Kapliczka przy ul. Karolówka 
w Dynowie

Kapliczka przy ul. ks. J. Ożoga w Dynowie
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ostatecznie jest jednonawową świątynią 
z parą kwadratowych kaplic bocznych. 
Wewnątrz można obejrzeć późnorene-
sansowe sklepienie bogato zdobione 
sztukateriami. Barokowe wyposażenie 
pochodzi z XVII i XVIII wieku. Na uwa-
gę zasługuje XVIII-wieczny wczesnoba-
rokowy obraz Matki Bożej z Dzieciąt-
kiem zwanej Matką Boską Dynowską. 
Warto też zwrócić uwagę na rokokowy 
prospekt organowy, ambonę baroko-
wą z XVIII wieku, XVII-wieczną drewnia-
ną chrzcielnicę, marmurowe epitafium 
inskrypcyjne Stanisława Wapowskiego  
z 1540 roku, figurę Chrystusa Ukrzyżo-

wanego w kaplicy św. Antoniego, neorenesansowe stalle. W skład ze-
społu kościelnego wchodzi barokowa dzwonnica z XVII wieku z kaplicą  
św. Teresy w przyziemiu oraz murowane 
ogrodzenie z renesansową bramą w kształcie 
łuku triumfalnego,

- ziemne fortyfikacje miejskie i zamkowe 
z XIV i XV wieku, zachowane do dziś tyl-
ko w niewielkich fragmentach,

- rynek z odrestaurowanym pomnikiem 
Władysława Jagiełły z 1910 roku oraz  
zabytkowymi kamienicami,

- pozostałości zabudowań dworskich Trzecieckich z XIX wieku, 
murowana oficyna dworska z 1904 roku, pozostałości parku  
i drewniana studnia,

- murowana szkoła z przełomu XIX i XX wieku z bogatą deko-
racją snycerską (obecnie siedziba Urzędu Gminy),

fot. S. Żuk

fot. S. Żuk

Dworzec kolejki wąskotorowej w Dynowie

Pomnik Władysława Jagiełły w Dynowie

fot. P. Woźny
Wnętrze kościoła pw. św. Wawrzyńca
 w Dynowie
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Trasa i
Z dubieckiego rynku bierze swój początek szlak rowerowy po 

gminie. Wyruszamy z parkingu i kierujemy się w stronę drogi woje-
wódzkiej (ul. Przemyska - uwaga wzmożony ruch!). Skręcamy w lewo 
i dojeżdżamy do Kresowego Domu Sztuki, niegdyś cerkwi. Tutaj skrę-
camy również w lewo. Znajdujemy się na drodze powiatowej, która 
poprowadzi nas na Wybrzeże. Odcinek ten pokonujemy ścieżką ro-
werową usytuowaną wzdłuż drogi. Dojeżdżamy do centrum miejsco-
wości. Znajdujemy się obok kładki na rzece San. Przeprawiamy się na 
drugi brzeg rzeki i obieramy kierunek do Iskani. Dystans około 4,0 km 
pokonujemy najpierw drogą asfaltową, a następnie leśną, utwardzoną 
kamieniami i żwirem. Wyjeżdżamy przed mostem na rzece San w Iska-
ni. Kierujemy się w prawo i po około 0,8 km dojeżdżamy do skrzyżo-
wania. Skręcamy w prawo. Czeka nas teraz przyjemny przejazd długą 
trasą do Żohatyna. Pokonując dystans około 11,0 km mijamy Tarnaw-
kę i Piątkową. Po lewej stronie drogi w Piątkowej (obok Leśniczówki) 
możemy zjechać z trasy, by zwiedzić ukrytą pośród drzew cerkiew pw. 
św. Dymitra. Przy drodze zamontowana została tablica informacyjna 
oraz ławka, stolik i stojak na rowery. Wracamy na trasę i dojeżdżamy 
do Żohatyna. Skręcamy w prawo, w drogę wewnętrzną Nadleśnic-
twa Dynów. Odcinek około 5,5 km przejeżdżamy po drodze as-
faltowej, podziwiając otaczający nas zewsząd las. Uwaga! droga 
ta wykorzystywana jest do transportu drewna, należy zacho-
wać ostrożność poruszając się po niej. Dojeżdżamy do dużego 
placu, gdzie zlokalizowane jest miejsce postojowe i zamonto-
wane są tablice informacyjne. Możemy zostawić tutaj rower 
i pospacerować po lesie ścieżką przyrodniczo-dydaktyczną 
„Kopaniny”. Ponownie wracamy na trasę. Skręcamy w prawo 

Trasa I
Dubiecko – Wybrzeże – Iskań – 
Tarnawka – Piątkowa – Żohatyn – 
Dylągowa – Sielnica – przeprawa 
promowa – „Kozigarb” – Słonne –  
Wybrzeże – Dubiecko. 
Długość: około 43 km.

Trasa II
Dubiecko – Wybrzeże – Winne-
-Pudbukowina – Bachórzec – 
przeprawa promowa – Sielnica –  
Dylągowa – Łączki – Słonne – 
Wybrzeże – Dubiecko.
Długość: około 25 km.

gmina Dubieckogmina Dubiecko
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po trasie dojeżdżamy do skrzyżowania na skraju wsi. Należy skręcić  
w lewo. Po przejechaniu około 1,1 km kończy się asfalt, a my jedzie-
my na wprost przez około 1,2 km polną drogą. Dojeżdżamy nią do 
drogi wojewódzkiej i skręcamy w lewo (uwaga na duży ruch!). Je-
dziemy w stronę miejscowości Bachórzec. Po pokonaniu około 1,1 km 
skręcamy w lewo (przy Punkcie Pocztowym). Gdybyśmy chcieli odwie-
dzić modrzewiowy kościół pw. św. Katarzyny w Bachórcu, musieliby-
śmy pojechać na wprost drogą wojewódzką przez około 0,7 km. Przy 
murowanej świątyni, w otoczeniu zieleni stoi drewniany kościółek. My 
jednak jedziemy naszą trasą (po lewej stronie mijamy Zespół Szkół). 
Przejeżdżamy przez Bachórzec i po prawej stronie drogi, podziwiamy 
położony w masywie zieleni dwór. Po pokonaniu około 3,0 km głów-
ną drogą asfaltową, zatrzymujemy się przy promie. Przeprawiamy się 
przez San na drugi brzeg. Jesteśmy w Sielnicy. Jedziemy cały czas po 
asfalcie do znaku informującego nas o końcu miejscowości. Za drew-
nianym mostem skręcamy w lewo. Kierujemy się w stronę wsi Łączki. 
Czeka nas teraz długi, stromy podjazd (ponad 400 m n.p.m.). Na gó-
rze mijamy punkt widokowy i zjeżdżamy w dolinę Sanu. Należy zacho-
wać uwagę, ponieważ zjazd jest ekstremalnie stromy i kręty. Dojeżdża-
my do miejsca, w którym kończy się asfalt i równocześnie droga. Dalej 
poruszamy się utwardzoną płytami ścieżką do kładki na Sanie. Prze-
prawiamy się na drugi brzeg do Słonnego. Skręcamy w prawo i podą-
żamy główną drogą w stronę Wybrzeża i Dubiecka. Do przejechania 
mamy dystans około 6,5 km. Mijamy Wybrzeże, a zatrzymujemy się 
dopiero przy skrzyżowaniu z drogą wojewódzką w Dubiecku (na-
leży zachować ostrożność!). Skręcamy w prawo i kierujemy się  
w stronę parkingu, z którego wyruszyliśmy na wycieczkę.

O gminie
Gmina Dubiecko rozciąga się pośród malowniczych 

wzgórz Pogórza Dynowskiego i Przemyskiego. Zajmuje po-
wierzchnię 154 km². Zamieszkuje ją ponad 9900 mieszkańców 
w 17 miejscowościach: Dubiecko, Przedmieście Dubieckie, Nie-
nadowa, Hucisko Nienadowskie, Bachórzec, Drohobyczka, Kosz-
towa, Winne-Podbukowina, Słonne, Wybrzeże, Śliwnica, Sielnica, 
Łączki, Iskań, Tarnawka, Piątkowa, Załazek. 

Wędrując po gminie spotkamy obiekty lub miejsca, które 
warto odwiedzić. Swój niepowtarzalny urok posiadają przepięk-
ne kapliczki, stare domostwa oraz obiekty dziedzictwa kulturowe-
go będące świadectwem historii tych ziem. Na szczególną uwagę 
zasługują: 

fot. S. ŻukPrzeprawa promowa na rzece San w Sielnicy  
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i pokonujemy bardzo stromy podjazd. Terytorialnie znajdujemy 
się we wsi Dylągowa. Czeka nas teraz stromy zjazd do skrzyżowa-

nia przy cmentarzu. Tutaj skręcamy w prawo i już łagodnie zmierza-
my do Sielnicy. Przejeżdżamy przez 
całą wieś (około 4,4 km) i zatrzymu-
jemy się dopiero przy promie. Prze-
pływamy na drugi brzeg Sanu. Drogą 
asfaltową pokonujemy odcinek o dłu-
gości około 0,6 km i skręcamy w prawo 
na polną, a później leśną drogę, która 
prowadzi przez teren zwany „Kozigarb”. 
By dotrzeć do drogi asfaltowej na Słon-
nem, musimy pokonać dystans około 3,8 km. W okresie intensyw-
nych opadów deszczu jest to jeden z trudniejszych odcinków trasy 
rowerowej, ze względu na występujące tu koleiny i błoto. Dlatego 
zalecamy wycieczki jedynie przy ładnej, słonecznej pogodzie. Do-
cieramy do Słonnego. Teraz czeka nas przyjemny przejazd wzdłuż 
brzegu Sanu, aż do Dubiecka (około 7,0 km). Po drodze będziemy 
mijać ośrodki wypoczynkowe, domki campingowe, gospodarstwa 
agroturystyczne, pola namiotowe oraz plaże. Jesteśmy w Dubiecku, 
ponownie przy Kresowym Domu Sztuki. Jeżeli obecnie prezento-
wana jest w nim wystawa, to zapraszamy! My skręcamy w prawo,  
w drogę wojewódzką (ul. Przemyska, uwaga wzmożony ruch!). 
Mijamy kościół, zjazd na parking i skręcamy w prawo przed 
wysokim murem, w drogę prowadzącą do zamku w Dubiecku. 
Tutaj nasza wycieczka dobiega końca. Zapraszamy do zwie-
dzenia zamku.

Trasa i i
Startujemy z parkingu w centrum Dubiecka. Kierujemy się 

w stronę ulicy Przemyskiej (uwaga droga wojewódzka - duże 
natężenie ruchu!). Skręcamy w lewo i zmierzamy w stronę 
cerkwi (obecnie Kresowy Dom Sztuki). Przed świątynią po-

nownie skręcamy 
w lewo i ścieżką ro-
werową dojeżdża-
my do Wybrzeża. 
Tam, vis a vis kład-
ki, położony jest 
Ośrodek Katolickie-
go Stowarzyszenia  

Młodzieży „Nadzieja” (po prawej stronie szosy, jadąc od stro-
ny Dubiecka), na terenie XIX-wiecznego zespołu dworskiego.  

Tuż za ośrodkiem skręcamy w prawo. Następnie po przejechaniu 
około 1,4 km dojeżdżamy do rozwidlenia dróg, ponownie skręca-

my w prawo i kierujemy się w stronę Winnego-Podbukowiny. Mija-
jąc miejscowość uważnie szukamy znaku kierującego do rezerwatu  

przyrody „Broduszurki”. Warto zjechać z trasy, by podziwiać praw-
dziwe skarby przyrody ukryte w rezerwacie. Kontynuując przejazd 

fot. B. Daraż „Kozigarb” 

fot. S. ŻukRezerwat „Broduszurki” w Winnem-Podbukowinie 
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Dubiecko - zespół pałacowo-
parkowy, na który składają się: 
XVI-wieczny zamek zbudo-
wany przez Stanisława Mate-
usza Stadnickiego, stanowiący 
później własność rodziny Kra-
sickich. Po licznych przebudo-
wach zamek stracił swój cha-
rakter obronny i stał się skąpaną  
w zieleni rezydencją. Wokół pa-

łacu rozciąga się park z przełomu XVIII i XIX w. Częściowo zachowa-
ły się wały obronne oraz kamienny most nad fosą. Obecnie pałac jest 
własnością prywatną, funkcjonuje w nim hotel i restauracja „Zamek 
Dubiecko”. Na dubieckim cmentarzu zachowała się kaplica grobowa 
Krasickich i Konarskich z pierwszej połowy XIX wieku, 
- murowana cerkiew greckokatolicka pw. Podwyższenia Krzyża Świę-
tego z 1927 roku, w której obecnie znajduje się Kresowy Dom Sztuki.

Nienadowa - murowany dwór Dembińskich z XIX w. Przy dworze ofi-
cyna, kordegarda oraz zabudowania gospodarcze. W niedużej odległo-

ści od dworu znajdują się 
młyn oraz gorzelnia.

Piątkowa - drewniana 
cerkiew greckokatolicka 
pw. św. Dymitra z 1732 r.  
Obiekt nie jest obecnie 
użytkowany. 

Bachórzec - zespół par-
kowo-pałacowy, na któ-
ry składają się: murowa-
ny dwór i oficyna  z 1808 
roku, należący do dóbr 
Krasickich oraz park zało-
żony na wzór włoski, obec-
nie własność prywatna, 
- barokowy kościół mo-
drzewiowy pw. św. Ka-
tarzyny, wybudowany  

                                                                        w latach 1760-63. 

Wybrzeże - XIX-wieczny zespół dworski z zabudowaniami 
gospodarczymi i parkiem. Obecnie znajduje się tutaj Ośrodek 

Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży „Nadzieja”, 
- na prawym brzegu Sanu, usytuowane było średniowieczne 

grodzisko datowane na X-XIII wiek.

fot. S. Żuk Kościół pw. św. Katarzyny w Bachórcu

fot. S. ŻukCerkiew pw. św. Dymitra w Piątkowej

fot. S. ŻukZamek w Dubiecku
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Wyruszamy na szlak rowerowy spod budynku Urzędu Gminy  
w Krzywczy. Stojąc twarzą do budynku, wjeżdżamy w pierwszą ulicę 
bezpośrednio sąsiadującą z budynkiem (po prawej). Obieramy kie-
runek do Chyrzyny. Jedziemy drogą asfaltową nad brzeg Sanu (około  
1,5 km). Tutaj przepływamy promem do Chyrzyny. Jeżeli interesuje 
nas cerkiew pw. św. Szymona Słupnika w Chyrzynie, to kierujemy się  
w lewą stronę. Po przejechaniu drogą asfaltową dystansu około 1,0 km, 
na rozwidleniu dróg skręcamy w prawo. Następnie drogą polną do-
jeżdżamy do składu drewna (po około 1,2 km). Tam pośród drzew 
dostrzeżemy świątynię. My jednak wybieramy przejazd naszym szla-
kiem rowerowym i za promem skręcamy w prawo. Wjeżdżamy na po-
lną, później leśną drogę. Jest to jeden z trudniejszych odcinków trasy,  
ponieważ droga ta, zwłaszcza w lesie, momentami jest dosyć mocno 
porośnięta krzakami. Po mocnych ulewach i w sezonie wiosenno-je-
siennym może być okresowo nieprzejezdna. Pokonujemy odcinek  
o długości około 6,0 km, jadąc wzdłuż brzegu Sanu. Dojeżdżamy do 
Bachowa. Skręcamy w lewo na asfalt. Szosą przez Bachów poko-
nujemy odległość około 3,6 km, mijając po prawej stronie kładkę.  
Znajdujemy się na skrzyżowaniu dróg. Skręcamy w prawo i kieru-
jemy się do Iskani. Dojeżdżamy do mostu na rzece San, zaraz za 
nim skręcamy w pierwszą drogę po prawej stronie. Nasz dystans 
do pokonania to około 2,8 km. Wśród pól i przez las jedziemy 
po drodze żwirowej, następnie asfaltowej. Dojeżdżamy do miej-
scowości Krążki Bachowskie. Na skrzyżowaniu dróg skręcamy  
w lewo i obieramy kierunek do Babic (około 2,8 km). Znajduje-
my się w centrum miejscowości na skrzyżowaniu z drogą wo-
jewódzką. Warto w tej miejscowości odwiedzić kościół pw. św. 
Trójcy. Wówczas musimy skręcić z wyznaczonej trasy w lewo 

Trasy:
Krzywcza – przeprawa promowa 
Chyrzyna – Bachów – Iskań (most) – 
Krążki Bachowskie – Babice – Skopów –  
Średnia – Reczpol – Krzywcza. 
Długość: około 49 km.

Babice – Bachów – Iskań (most) –
Krążki Bachowskie – Babice . 
(mała pętla lub powiększenie dużej pętli)
Długość: około 17 km.

gmina krzywczagmina krzywcza
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drogi wojewódzkiej. Skręcamy w lewo i w dali możemy dostrzec 
kościół pw. Narodzenia NMP w Krzywczy. Warto również zobaczyć 
murowaną cerkiew pw. Narodzenia NMP. Dojeżdżamy do parkingu 
przy budynku Urzędu Gminy, gdzie dobiega końca nasza eskapada.

W obrębie Gminy Krzywcza istnieje możliwość zaplanowania 
krótszej trasy - tzw. małej pętli. Wówczas wyruszamy z Babic i kie-
rujemy się na Krążki Bachowskie, tam skręcamy w lewo i dojeżdża-
my do kładki w Bachowie. Teraz poruszamy się po odcinku opisanym 
powyżej, a więc: Bachów (skręcamy w prawo), Iskań, przeprawa przez 
most w Iskani (za nim w prawo), Krążki Bachowskie (na skrzyżowaniu 
w lewo) oraz Babice. Długość małej pętli wynosi około 17,0 km.

O gminie
Gmina Krzywcza położona jest w południowo-wschodniej 

części województwa podkarpackiego i północno-zachodniej czę-
ści powiatu przemyskiego. Zajmuje obszar 94,97 km², z czego  
niemal połowa to lasy. Położona jest na terenie Pogórza  
Karpackiego, w większości w obrębie mezoregionu Pogórza 
Dynowskiego i Pogórza Przemyskiego, które to rozdziela rzeka  
San. Swym zasięgiem obejmuje 10 miejscowości zamiesz-
kałych przez niemal 5200 mieszkańców. Lewobrzeżne miej-
scowości gminy, a więc sama Krzywcza, Babice, Ruszelczyce, 
Wola Krzywiecka, Średnia, Reczpol, Skopów oraz cześć Ba-
chowa (Krążki), znajdują się na terenie Pogórza Dynowskie-
go. Natomiast Bachów, Chyrzyna i Kupna położone są już na 
obszarze zaliczanym do Pogórza Przemyskiego.

Gmina poszczycić się może 
również przebogatą historią 
sięgającą młodszej epoki ka-
miennej (neolitu) oraz licznie 
zachowanymi obiektami zabyt-
kowymi. 

Krzywcza – kościół parafialny pw. 
Narodzenia NMP, wzniesiony w la-
tach 1625–1630, w stylu barokowym. 
W skład zespołu kościelnego wchodzi 
murowana dzwonnica (II połowa XVIII 
wieku) oraz klasycystyczna plebania, 

- cerkiew greckokatolicka pw. Narodzenia NMP, wzniesiona w latach 
1906–1911, 

fot. P. WoźnyKładka na rzece San w Bachowie

fot. R. Kaszycki
Cerkiew pw. Narodzenia NMP w Krzywczy
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i przejechać około 0,3 km. Wra-
camy na trasę. Na wspomnianym 
wyżej skrzyżowaniu z drogą woje-
wódzką skręcamy w prawo (uwaga  
na wzmożony ruch!). Obieramy kie-
runek do Krzywczy. Po pokonaniu 
około 1,3 km, w przysiółku Zawa-
da skręcamy w lewo i podążamy do 
Skopowa. Przejeżdżając przez miej-
scowość, po lewej stronie drogi  
podziwiać możemy odremonto-
wany kościół pw. Matki Bożej Czę-
stochowskiej. Kierujemy się nadal 
główną drogą Skopowa, stromo 
podjeżdżając przez około 2,8 km. 
Zgodnie z zamontowanym oznako-

waniem skręcamy w prawo w polną drogę, która poprowadzi nas przez 
las do Średniej. Na odcinku około 4,5 km czekają nas strome podjazdy  
i liczne zjazdy. Należy zachować ostrożność. Po intensywnych opadach 
deszczu i w sezonie wiosenno-jesiennym odcinek ten może być okre-
sowo nieprzejezdny. Leśną drogą dojeżdżamy do miejscowości Śred-
nia. Ciekawostką miejscowości są kurhany, czyli starożytne mogiły 
kultury ceramiki sznurowej. Obieramy kierunek na lewo i po przeje-
chaniu około 0,4 km, skręcamy w prawo. Kontynuujemy jazdę polną  
drogą, a następnie leśną na odcinku około 2,5 km. Do pokonania 
mamy tu stromy podjazd (ponad 400 m n.p.m.). Zjeżdżając, skrę-
camy w prawo w leśną drogę. Teraz czeka nas przyjemna podróż 
pośród drzew. Ta leśna droga może na pewnych odcinkach być 
okresowo nieprzejezdna. Należy również zachować ostrożność 
w związku z wycinką drewna, bo właścicielem tego leśnego  
duktu jest Nadleśnictwo Krasiczyn. Łącznie do przejechania 
mamy odcinek o długości około 6,0 km. Dojeżdżamy do Recz-
pola w okolice rezerwatu „Brzoza Czarna”. Jesteśmy na skrzyżo-
waniu, skręcamy w prawo na drogę wojewódzką (należy zacho-
wać szczególną ostrożność!). Przejeżdżamy przez miejscowość, 
kierując się w stronę Krzywczy. Po pokonaniu około 1,3 km  
drogą wojewódzką, skręcamy w lewo do centrum Reczpola. 
Tutaj przyjemnie zjeżdżając przez około 0,9 km, docieramy do 
skrzyżowania, na którym skręcamy w lewo (trzymamy się cały 
czas głównej drogi). Kierujemy się w stronę cerkwi pw. św. Szy-
mona Słupnika, która położona jest po lewej stronie drogi (ja-
dąc od centrum Reczpola). Następnie zawracamy i ponownie 

kierujemy się do skrzyżowania. Teraz, przy współczesnym ko-
ściele, skręcamy w lewo na drogę gminną. Po pokonaniu odcin-

ka drogi o długości około 1,0 km ponownie skręcamy w lewo, ale 
tym razem na drogę polną. Trasą tą jedziemy cały czas prosto, mi-

jamy położoną pośród drzew przydrożną kapliczkę oraz ogromny, 
metalowy krzyż ustawiony na pamiątkę Jubileuszu 600-lecia Parafii. 

Teraz czeka nas już tylko przyjemny zjazd polną drogą. Dojeżdżamy do 

fot. S. ŻukKapliczka w Babicach
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- zespół dworsko-parkowy z XVII wieku (przebudowywany w XIX 
wieku i 1928 roku) składający się z dworu (obecnie ośrodek zdro-

wia), baszty, oranżerii oraz pozostałości bramy. Z dawnego parku 
zachowała się jedynie aleja grabowa.

Babice – kościół parafialny 
pw. św. Trójcy z lat 1792–1794, 
wybudowany w stylu późno-
barokowym z ciekawą archi-
tektonicznie fasadą. Otoczony 
autentycznym murem z 1794 
roku z dwiema dzwonnicami, 
- cerkiew greckokatolicka 
pw. Zaśnięcia Matki Bożej 
z około 1840 roku, obecnie 
nieużywana. Obok cerkwi 
drewniana dzwonnica, 

- zespół dworski z II połowy XIX wieku, obejmujący dwór, spichlerz, 
kuźnię oraz park, gruntownie przebudowany zatracił swój pierwotny 
charakter. 

Skopów – kościół pw. 
Matki Bożej Częstochow-
skiej, dawna cerkiew pw. 
Przemienienia Pańskie-
go, wzniesiona w 1900 
roku. Obok murowana, 
parawanowa, trójarka-
dowa dzwonnica.

Reczpol – drewniana cerkiew pw. Opieki Matki Bożej, powstała 
w 1879 roku. Wielokrotnie przebudowywana, obecnie nieużyt-
kowana.

chyrzyna – cerkiew 
greckokatolicka pw. 
św. Szymona Słup-
nika, powstała około  
połowy XVIII wieku. 
Obiekt nieużytkowany,  
obecnie w remoncie. 

średnia – kurhany - starożytne mogiły kultury ceramiki sznu-
rowej (prawdopodobnie to grób kobiety), położone ok. 600 

metrów na zachód od północnego skraju wsi, datowane na 
około 2800-2600 lat p.n.e. To najstarsze, odkryte kurhany z epoki 

ceramiki sznurowej w Europie. 

fot. P. WoźnyKościół pw. św. Trójcy w Babicach

fot. S. Żuk

fot. S. Żuk

Kościół pw. Matki Bożej Częstochowskiej w Skopowie

Cerkiew pw. św. Szymona Słupnika w Chyrzynie
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Trasa:
Dydnia – Krzywe – Końskie –  
Witryłów – Ulucz – Borownica –  
Jawornik Ruski – Żohatyn – 
Piątkowa – Tarnawka – Iskań – 
Bachów – Chyrzyna – przeprawa 
promowa – Krzywcza.
Długość: około 51 km.

To nietypowa propozycja trasy rowerowej obejmująca aż 
cztery gminy: Dydnię, Birczę, Dubiecko i Krzywczę. Różni się ona 
od tras, wcześniej opisywanych w naszych przewodniku. Przede 
wszystkim nie tworzy pętli, co może utrudnić powrót, ale jest naj-
ciekawszą z proponowanych. Pokonujemy na niej niemal wszyst-
kie z możliwych nawierzchni drogowych, liczne strome podjazdy  
i efektowne zjazdy, docieramy na najwyższe wzniesienia, zarośnię-
te doliny i spotykamy ciekawe zabytki. Poszczególne odcinki tej tra-
sy zostały już szerzej opisane w dziale dotyczącym gminy Dydnia, Du-
biecko i Krzywcza, więc tutaj zostaną zasygnalizowane najważniejsze 
elementy na tych odcinkach. Szerszy opis dotyczyć będzie odcinka 
trasy Borownica - Jawornik Ruski, ponieważ pojawi się w przewodniku 
po raz pierwszy. Ale do rzeczy.

Startujemy z Dydni, konkretnie z parkingu przy Urzędzie Gminy. 
Stojąc twarzą do drogi wojewódzkiej skręcamy w lewo. Obserwu-
jąc uważnie oznakowanie naszej trasy oraz znaki drogowe, porusza-
my się drogą wojewódzką (uwaga - duży ruch!). Mijamy kościół po 
prawej stronie drogi i za mostem skręcamy w prawo do Krzywego. 
Przejeżdżamy przez Krzywe (około 5,3 km) i na skrzyżowaniu dróg  
w Końskiem skręcamy w lewo, kierując się do Witryłowa. Tam obie-
ramy kierunek na prawo w stronę kładki na Sanie. Pokonujemy 
kładkę i drogą asfaltową dojeżdżamy do skrzyżowania w Uluczu. 
Skręcamy w prawo i zaledwie po pokonaniu około 0,6 km jeste-
śmy u stóp cerkwi. Możemy odpocząć i skorzystać z miejsca 
postojowego. My ruszamy dalej w trasę. Tuż za wzniesieniem, 
na którym stoi cerkiew, skręcamy w lewo. Tam „nowy” odci-
nek trasy wiedzie nas do Borownicy. To jeden z ciekawszych 
odcinków tego szlaku. Podjeżdżamy przez las około 4,0 km.  

TRasa wschodniaTRasa wschodnia
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Mijamy położoną po pra-
wej stronie drogi przy-
drożną kapliczkę. Wjeż-
dżając do miejscowości, 
po lewej stronie drogi 
oczom naszym ukaże się 
cmentarz, natomiast na 
wzniesieniu po prawej 
kościół pw. Najświęt-
szego Serca Pana Jezusa  
w Borownicy. W tej miej-
scowości z inicjatywy pra-

cowników Nadleśnictwa Dynów powstała ścieżka przyrodniczo-histo-
ryczna „Borownica”. Wejście na nią znajduje się przy głównej drodze 
w centrum Borownicy. My miniemy go po prawej stronie drogi. Przez 
około 2,3 km podjeżdżamy, momentami dosyć stromym podjazdem 
do skrzyżowania, gdzie obieramy kierunek na lewo. Znajdujemy się 
na drodze powiatowej, na której okresowo panuje wzmożony ruch, 
więc należy zachować ostrożność. Przejeżdżamy odcinkiem o długo-
ści około 2,0 km i zgod-
nie z zamontowanym 
oznakowaniem skrę-
camy w prawo do Ja-
wornika Ruskiego. Po 
trudach związanych 
z podjazdem, teraz 
czeka nas przyjem-
ny zjazd do cen-
trum miejscowości. 
Mijamy znajdującą 
się po lewej stronie drogi cerkiew pw. św. Dymitra. Pokonuje-
my odcinek o długości 4,4 km do Żohatyna. Tutaj wjeżdżamy 
na odcinek trasy wcześniej już opisany w naszym przewodni-
ku. Tak więc mijamy Piątkową, Tarnawkę, a zatrzymujemy się 
dopiero na skrzyżowaniu w Iskani (około 11,0 km). Tutaj skrę-
camy na prawo i podążamy w stronę Bachowa (przez około 
3,6 km). Na skrzyżowaniu w Bachowie obieramy kierunek na 
lewo, zgodnie ze strzałką naszego oznakowania. Docieramy 
do centrum miejscowości, mijamy kładkę (po lewej stronie) 
i skręcamy w prawo, na żwirową drogę (druga droga po pra-
wej). Pokonujemy ten trudny odcinek trasy o długości około 
6,0 km. Podróżujemy wzdłuż brzegu Sanu aż do Chyrzyny. Tu-

taj skręcamy w lewo na prom i przepływamy na drugi brzeg rze-
ki. Do pokonania mamy już niewielki odcinek o długości około 

1,5 km do Krzywczy, gdzie kończy się szlak na parkingu przy bu-
dynku Urzędu Gminy.

fot. S. Żuk

fot. S. Żuk 

Cerkiew pw. św. Dymitra w Jaworniku Ruskim

Kościół pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Borownicy
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· Hotelik „Oberża”
ul. ks. J. Ożoga 1, 36-065 Dynów
tel. 16 652-15-21

· Restauracja, Hotelik, Dom Weselny 
„Aleksandria”
ul. 1 Maja 4, 36-065 Dynów
tel. 16 623-64-90
e-mail: restauracjaaleksandria@onet.eu

· Cafe-Bar „Paradise”
ul. Kościuszki 1, 36-065 Dynów
tel. 16 652-26-39

· Pizzeria „Torino”
ul. Rynek 1
ul. Kazimierza Wielkiego 2
36-065 Dynów
tel. kom. 788-795-846

· „Bar Myśliwski”
Józef Sówka
ul. Krzywa 8, 36-065 Dynów
tel. 16 652-10-80

· Club „La Loco”
ul. Kazimierza Wielkiego 4
36-065 Dynów
tel. kom. 600-535-448
tel. kom. 698-990-891
e-mail: info@laloco.pl

MiaSTO DyNóW

Urząd Miasta w Dynowie
ul. Rynek 2, 36-065 Dynów
tel. 16 652-10-93, fax: 16 652-11-13
e-mail: urzad_miasta@dynow.pl
www.dynow.pl

NOCLEGI
· Hotelik „Oberża”
ul. ks. J. Ożoga 1, 36-065 Dynów
tel. 16 652-15-21

· Restauracja, Hotelik, Dom Weselny 
„Aleksandria”
ul. 1 Maja 4, 36-065 Dynów
tel. 16 623-64-90
e-mail: restauracjaaleksandria@
onet.eu

· Pole namiotowe przy Ośrodku 
Turystycznym „Błękitny San”
ul. Plażowa 9, 36-065 Dynów
kontakt: MOK w Dynowie
tel. 16 652-18-06

GASTRONOMIA
· Zajazd „Na Rozdrożu”
Ewa i Zbigniew Kośmider
ul. Grunwaldzka 82A, 36-065 Dynów
tel. 16 652-15-04, 652-20-89
e-mail: biuro@zajazdpiramida.pl

INFORMACJA TURYSTYCZNA
Związek Gmin Turystycznych Pogórza Dynowskiego

Punkt Informacji Turystycznej
ul. Rynek 2, skr. poczt. 3, 36-065 Dynów

tel. 16 652-19-90
e-mail: zwiazek@pogorzedynowskie.pl, www.pogorzedynowskie.pl

baza TeleaDreSowa – wybrane obiekTybaza TeleaDreSowa – wybrane obiekTy

fot. D. GąseckiWidok na Słonne
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NOCLEGI
· Gospodarstwo agroturystyczne
Krzysztof Nowak
Harta 115, 36-067 Harta
tel. 889-682-063

· Gospodarstwo agroturystyczne 
„Kryjówka”
Wojciech Domin
Harta 453, 36-067 Harta
tel. kom. 667-256-290

· Gospodarstwo agroturystyczne 
„Pierogówka”
Stanisław Gierula
Harta 522, 36-067 Harta
tel.16 652-32-57
tel. kom. 698-753-450

· Gospodarstwo agroturystyczne 
„Przy Cesarskim Gościńcu”
Jazda konna
Zofia i Tomasz Marszałek
Ulanica 7, 36-065 Dynów
tel. 16 652-15-27
e-mail: miramarszalek@o2.pl

· Gospodarstwo agroturystyczne 
„Pod Bocianem” 
Tomasz Paściak
Bachórz 111A, 36-068 Bachórz
tel. 16 652-30-12
tel. kom. 501-142-79
e-mail: kpasciak@poczta.onet.pl

· Gospodarstwo agroturystyczne 
„U Michała”, Michał Paściak
Bachórz 163B, 36-068 Bachórz
tel. 16 652-31-98
tel. kom. 662-654-718
e-mail: agronoclegi@wp.pl

· „La Loco II”
ul. Rynek 5, 36-065 Dynów

tel. kom. 600-535-448
tel. kom 698-990-891

e-mail: info@laloco.pl

KULTURA, GALERIE, MUZEA
· Miejski Ośrodek Kultury w Dynowie
ul. ks. J. Ożoga 10, 36-065 Dynów
tel. 16 652-18-06
e-mail: mok@dynow.pl

· Galeria „Pniak”
Bogusław Kędzierski
ul. ks. J. Ożoga 14, 36-065 Dynów
tel. 16 652-12-74

· Galeria „Na Zabramie”
Jolanta i Janusz Miklasz
ul. Piłsudskiego 85, 36-065 Dynów

IMPREZY CYKLICZNE
· Konkurs Kolęd i Pastorałek 
(styczeń)
· Podkarpacka Tęcza (kwiecień)
· „Pogórzańska Nuta” (maj)
· Dni Pogórza Dynowskiego 
(lipiec)
· „Podziel się talentem” (lipiec)
· „Dynowskie Święto Plonów” 
(sierpień)

GMiNa DyNóW

Urząd Gminy Dynów
ul. ks. J. Ożoga 2 
36-065 Dynów
tel./fax: 16 652-12-57
e-mail: urzad@dynow.
regiony.pl
www.gmina.dynow.pl

Żurawiec
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NOCLEGI
·Zamek Dubiecko
ul. Zamkowa 1, 37-750 Dubiecko
tel. 16 651-18-58
e-mail: zamek@dubiecko.com

· Hotel „Galicja”, Jacek Hendzel
ul. Rynek 1, 37-750 Dubiecko
tel. 16 651-19-15

· Centrum Konferencyjno-Wypoczyn-
kowe  „Zielona Polana”
Łączki 2, 37-750 Dubiecko
tel. 16 651-24-70
e-mail: biuro.zielonapolana@gmail.com

· Ośrodek Młodzieżowy KSM 
„Nadzieja”
Wybrzeże 35 A, 37-750 Dubiecko
tel. kom. 601-874-450

· Gospodarstwo agroturystyczne
„Domek letniskowy nad Sanem”
Bogumiła i Jerzy Nowak
Słonne 3, 37-750 Dubiecko
tel. 16 651-17-66

· Gospodarstwo agroturystyczne 
„Jastrząb”, Beata Galej
Drohobyczka 300
37-750 Dubiecko
tel. 16 675-56-40
e-mail: beatagalej@wp.pl

· Gospodarstwo agrotury-
styczne
„Domek nad Sanem” 
Bernarda Kaszycka
Wybrzeże 5A
37-750 Dubiecko
tel. kom. 889-216-116

· Gospodarstwo agroturystyczne
 „Na Folwarku”, Jan Ostafiński
Dąbrówka Starzeńska 12 
36-065 Dynów
tel.16 652-38-11, 16 732-41-05
tel. kom. 694-276-850

· Gospodarstwo agroturystyczne
Tadeusz Krawiec
Dąbrówka Starzeńska 27
36-065 Dynów
tel. kom. 608-440-256

· Gospodarstwo agroturystyczne
Janina Cichocka
Dylągowa 113, 36-069 Dylągowa
tel. 16 652-35-13

· Pole biwakowe „Niezapominajka”
36-069 Dylągowa
kontakt: Nadleśnictwo Dynów
tel. 16 652-12-29

GASTRONOMIA
· Karczma „Pod Semaforem”
Bachórz 16A, 36-065 Dynów
tel. 16 675-57-70
e-mail: karczma@podsemaforem.pl

· Firma Usługowo-Handlowa 
„Domino”, Lesław Domin
Harta 79, 36-067 Harta
tel. 16 652-32-89

GMiNa DUBiecKO

Urząd Gminy Dubiecko
ul. Przemyska 10, 37-750 Dubiecko
tel. 16 651-11-56
fax: 16 651-11-56 w. 143
e-mail: ugdubiecko@wp.pl
www.dubiecko.pl

fot. S. Żuk
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· Restauracja „Galicja Club”
Jacek Hendzel
ul. Rynek 1, 37-750 Dubiecko
tel. 16 651-12-13

· Bar „Galicja”
Jacek Hendzel
ul. Rynek 1, 37-750 Dubiecko
tel. 16 651-19-15

· Kawiarnia
ul. Przemyska 29, 37-750 Dubiecko
tel. 16 651-10-49

· Restauracja w Ośrodku Rekreacyj-
no-Wczasowym „Zielona Polana”
Łączki 2, 37-750 Dubiecko
tel. 16 651-24-70
e-mail: biuro.zielonapolana@
gmail.com

· Bar „Euro Center”
Nienadowa 487A, 37-750 Dubiecko
tel. 16 651-22-70

· Bar, Mirosław Król
Bachórzec 136, 37-752 Bachórzec

· Bar, Kazimiera Pietraszak
Bachórzec 206, 37-752 Bachórzec

· Bar, Józef Sówka
Sielnica, 37-750 Dubiecko

KULTURA, GALERIE, MUZEA
· Gminny Ośrodek Kultury
w Dubiecku
Nienadowa 502A, 37-750 Dubiecko
tel. 16 651-11-56 wew. 53
e-mail: gok@dubiecko.pl

· Gospodarstwo agroturystyczne 
„Agrotour” 

Małgorzata Szymkiewicz
ul. Krasickiego 25, 37-750 Dubiecko

tel. 16 651-12-04
e-mail: agrotour.info@gmail.com

· Gospodarstwo agroturystyczne
Daniel Daraż
Bachórzec 260, 37-752 Bachórzec
tel. 16 652-11-47

· Goospodarstwo agroturystyczne
Anna Daraż
Nienadowa 420, 37-750 Dubiecko
tel.16 651-14-01
e-mail: fistasze@interia.pl

· Gospodarstwo agroturystyczne
Wojciech Daraż
Nienadowa 470, 37-750 Dubiecko
tel. kom. 693-784-526
e-mail: wojciechdaraz@tlen.pl

· Prywatne pole namiotowe
Czesława Hebel
Słonne, 37-750 Dubiecko
tel. 16 651-13-33

· Gminne pola namiotowe 
w Słonnem i Wybrzeżu
kontakt: Witold Bubenko
tel. 16 651-11-56
tel. kom. 504-210-517

GASTRONOMIA
· „Restauracja Zamkowa”
ul. Zamkowa 1 
37-750 Dubiecko
tel. 16 651-12-13
e-mail: januszpyra@
dubiecko.com

Kładka na rzece San w Wybrzeżu
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· Gospodarstwo agroturystyczne
Zofia i Tadeusz Pelczar
Grabówka 46
36-207 Grabownica Starzeńska
tel. 13 430-47-59

· Gospodarstwo agroturystyczne
Domek letniskowy „Korona”
Krzemienna, 36-204 Dydnia
tel. 607-651-191, 608-446-448

· Gospodarstwo agroturystyczne 
„Zacisze nad Sanem”,  
Apoloniusz Myćka
Niebocko 271
36-207 Grabownica Starzeńska
tel. kom. 693-846-730

· Gospodarstwo agroturystyczne
Wanda i Jan Stadnik
Niewistka 16, 36-204 Dydnia
tel. kom. 600-053-152

· Gospodarstwo agroturystyczne
Danuta i Mieczysław Bluj
Temeszów 26, 36-204 Dydnia
tel. 13 434-23-09
e-mail: agro@u-nas.net

· Gospodarstwo agroturystyczne 
„Zacisze nad Sanem”
Adam Milczanowski
Ulucz 14, 36-204 Dydnia
tel. 13 469-87-03
e-mail: ag.zacisze@wp.pl

· Ośrodek wypoczynkowy 
„Wiking”
Pole namiotowe
Beata Pająk
Krzemienna /k. promu 
36-204 Dydnia

· Kresowy Dom Sztuki
Towarzystwo Przyjaciół Ziemi 
Dubieckiej
ul. Krasickiego 3, 37-760 Dubiecko
tel. 16 651-14-51
e-mail: tpzd@op.pl

· Prywatne Muzeum Historii Natu-
ralnej (skamieniałości, minerały)
Rober Szybiak
ul. Krasickiego 3, 37-750 Dubiecko
tel. 16 651-14-51
tel. kom. 889-829-108
e-mail: roberszybiak@poczta.onet.pl

· Izba Regionalna
Śliwnica 63/1, 37-750 Dubiecko
tel. 604-726-994

IMPREZY CYKLICZNE
· Przegląd Kolęd i Pastorałek 
(styczeń-luty)
· Regionalny Przegląd Kapel 
Ludowych i Zespołów Śpiewaczych 
(maj)
· Dni Dubiecka (lipiec)
· Dożynki Gminne (sierpień)

GMiNa DyDNia

Urząd Gminy Dydnia
Dydnia 224, 36-204 Dydnia
tel. 13 430-30-02, fax: 13 430-31-94
e-mail: urzad@gminadydnia.pl
www.gminadydnia.pl

NOCLEGI
· Gospodarstwo agroturystyczne
Elżbieta i Robert Pocałuń
Dydnia 9A, 36-204 Dydnia
tel. 13 430-30-87

fot. D. Gąsecki
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· Dom Tradycji i Kultury
Obarzym 26, 36-204 Dydnia
tel. kom. 600-911-478

IMPREZY CYKLICZNE
· Międzynarodowy Festiwal Folk-
lorystyczny „Dzieci Gór i Dolin”  
w Niebocku (czerwiec)
· Dni Gminy Dydnia (czerwiec)
· Międzynarodowe Święto Fajki 
w Grabówce (lipiec)
· Warsztaty Rękodzielnictwa Wsi 
Polskiej w Krzywem (lipiec)

GMiNa KRZyWcZa

Urząd Gminy Krzywcza
Krzywcza 36, 37-755 Krzywcza
tel. 16 671-14-86
fax: 16 733-22-02
e-mail: ugkrzywcza@wp.pl
www.krzywcza.pl

NOCLEGI
· Hotel „Płowiecki”
Zdzisław Król
Babice 193, 37-754 Babice
tel. 16 671-12-18
tel. kom. 662-589-694

· Ośrodek Szkoleniowo-Wypoczyn-
kowy „Leśne Zacisze” ZHP Komendy  
Hufca Ziemi Przemyskiej im. Orląt 
Przemyskich
Ruszelczyce, 37-755 Krzywcza
tel. 16 670-76-76
e-mail: zhpprzemysl@op.pl

· Gospodarstwo agroturystyczne
Stanisław i Bronisława Umławscy
Kupna 4, 37-741 Krasiczyn
tel. 16 671-13-96

· Centrum Konferencyjne 
„Dwór Jabłonka”

Jabłonka 18, 36-204 Dydnia
tel. kom. 726-508-208, 501-287-391

e-mail: biuro@jablonkadwor.pl

GASTRONOMIA
Bar „Wiking” (okres letni)
Krzemienna /k. promu, 36-204 Dydnia

· Mini Bar „Pod Orzechem”, Marek Pelc
Temeszów 68A, 36-204 Dydnia
tel. kom. 600-056-217

· Bar przy stacji paliw „Petro-San”
Dydnia 232A, 36-204 Dydnia
tel. 13 420-33-84

KULTURA, GALERIE, MUZEA
· Gminny Ośrodek Kultury, Bibliotek, 
Promocji i Wypoczynku w Dydni
Dydnia 84, 36-204 Dydnia
tel. 13 430-30-36

· Filia Muzeum Budownictwa 
Ludowego w Sanoku. 
Cerkiew w Uluczu
Ulucz 16, 36-204 Dydnia

· Galeria „Kopaniska”
Dorota Wasylewicz-Krynicka
Jabłonka 114, 36-204 Dydnia
tel. kom. 516-237-867
e-mail: kopaniska@wp.pl

· Szkolne Muzeum w Jabłonce 
(Budynek SP w Jabłonce)
Jabłonka 19, 36-204 Dydnia

· Izba Regionalna w Krzywem 
(Budynek SP w Krzywem)
36-204 Dydnia
tel. 13 430-32-27

Okolice Bachowa
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· Podkarpackie Spotkania Rodzin 
Muzykujących „Folkowa Nuta” 
(sierpień)

GMiNa NOZDRZec

Urząd Gminy Nozdrzec
Nozdrzec 224, 36-245 Nozdrzec
tel. 13 439-80-20, fax: 13 439-81-70
e-mail: ugn@nozdrzec.pl
www.nozdrzec.pl

NOCLEGI
· Gospodarstwo agroturystyczne
Grzegorz i Jan Toczek
Nozdrzec 35, 36-245 Nozdrzec
tel. 13 439-81-77
tel. kom 662-747-235

· Gospodarstwo agroturystyczne
Katarzyna Kij
Nozdrzec 43, 36-245 Nozdrzec
tel. 13 439-80-52
tel. kom. 788-997-933
e-mail: kijas@vp.pl

· Gospodarstwo agroturystyczne
Małgorzata i Adam Pęcherek
Hłudno 141, 36-245 Nozdrzec
tel. kom. 606-332-246
e-mail: adam@columbus.
net.pl

· Gospodarstwo agrotury-
styczne „Nad stawami”
Maria Socha
Siedliska 100, 36-245 Siedliska
tel. kom. 604-633-099
e-mail: mariasocha@nadsta-
wami.pl

tel. kom. 888-114-867
e-mail: gospodarstwo@umlawski.pl

· Gospodarstwo agroturystyczne 
„Pod Dębem”, Edward Wajda
Reczpol 22A, 37-755 Krzywcza
tel. 16 671-11-32

· Gospodarstwo agroturystyczne 
„Dolina Czterech Stawów”
Agata Zawada
Skopów 51, 37-755 Krzywcza
tel. kom. 508-116-555
e-mail: dolina4stawow@gmail.com

· Gminne pole biwakowe
Chyrzyna, 37-755 Krzywcza

GASTRONOMIA
· Hotel „Płowiecki”
Zdzisław Król
Babice 193, 37-754 Babice
tel. 16 671-12-18
tel. kom. 662-589-694

· Zajazd Myśliwski „Talar”
Agata i Czesław Pieniądz
Ruszelczyce, 37-755 Krzywcza
tel. 16 671-13-78
tel. kom. 606-980-738

KULTURA, GALERIE, MUZEA
· Gminne Centrum Kultury
 w Babicach
Babice 10, 37-754 Babice
tel. 16 671-12-11

IMPREZY CYKLICZNE
· Powiatowy Przegląd Zespołów Ko-
lędniczych i Jasełkowych (styczeń)
· Sejmik Folklorystyczny- związany 
z obchodami Świąt Wielkanocnych 
(marzec)

fot. P. Woźny
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KULTURA, GALERIE, MUZEA
· Gminny Ośrodek Kultury
Nozdrzec 63, 36-245 Nozdrzec
tel. 13 439-80-03

· Rudawiecka Izba Pamięci
36-203 Izdebki

· Izba Pamiątek i Wspomnień 
(Dom Strażaka w Wesołej-Rytej Górce)
36-233 Wesoła

· Izba Pamięci w Zespole Szkół 
w Hłudnie
Hłudno 89, 36-245 Nozdrzec 

IMPREZY CYKLICZNE
· Powiatowy Turniej Szachowy 
im. Henryka Koryto (maj)
· Festyn Powitanie Lata (lipiec)
· Powiatowy Zjazd Orkiestr Dętych 
(lipiec)

· Gospodarstwo agroturystyczne 
„Zacisze pod Paryją”

Mieczysław Pęcherek
Wesoła 483, 36-233 Wesoła

tel. 13 439-83-10

· Gospodarstwo agroturystyczne
 „Wypoczynek pod skałą”
Kazimiera i Jan Szpiech
Hłudno 235, 36-245 Nozdrzec
tel. 13 439-82-81
tel. kom. 517-325-169

· Gospodarstwo agroturystyczne 
„Dom z Aniołami”
Barbara Ungeheuer
Izdebki 476, 36-203 Izdebki
tel. kom. 501-407-952
e-mail: domzaniolami@interia.pl

· „Wara” Gospodarstwo Rybacko-
-Agroturystyczne
Zakład Usług Leśnych
Wara 108, 36-245 Nozdrzec
tel. kom. 501-235-901

fot. S. ŻukSan w Babicach
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Wniosek o wsparcie realizacji zadania publicznego przez Zarząd Województwa 
Podkarpackiego pt. „Wykonanie oznakowania trasy rowerowej DOLINĄ SANU” 
powstał na podstawie projektu „Wykonanie oznakowania i zaopatrzenie w zna-
ki i kierunkowskazy rowerowej trasy przyrodniczo-edukacyjno-turystycznej 
„Doliną Sanu” – etap III autorstwa Karoliny Duduś. 

W realizacji całego przedsięwzięcia podzielonego na trzy etapy , wsparcia 
finansowego w formie dotacji udzielili nam:
- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z Rze-
szowa,
- Województwo Podkarpackie,
- Starostwo Powiatowe w Przemyślu,
- Starostwo Powiatowe w Brzozowie,
- Bank Spółdzielczy w Dynowie.

Serdecznie dziękujemy

fot. S. ŻukOkolice Dąbrówki Starzeńskiej






