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Szanowni Państwo, 

Obszar Lokalnej Grupy Działania „Ziemia Łańcucka”, w którego skład wchodzą 

gminy: Łańcut, Rakszawa, Żołynia, Białobrzegi oraz Grodzisko Dolne to tereny na 

pozór zwyczajne. Okazuje się jednak, że mogą zaoferować wiele możliwości do 

wypoczynku i rekreacji. Zapraszamy na wycieczkę „Śladami miejsc wyjątkowych”, 

dzięki którym możemy chociaż na chwilę zapomnieć o codzienności, odpocząć, 

wyciszyć się i „złapać oddech”. 

W publikacji zostały zaprezentowane trasy turystyczne, szlaki rowerowe i ścieżki 

edukacyjne przebiegające przez poszczególne gminy Lokalnej Grupy Działania 

„Ziemia Łańcucka”. Na tych terenach nie brakuje malowniczych wzniesień, punktów 

widokowych, czystych lasów, pięknych stawów i zalewów, jak i miejsc do spacerów, 

do spędzania czasu na łonie natury. 

Publikacja oprócz walorów przyrodniczych tych miejsc ukazuje najważniejsze punkty, 

które mijamy przechodząc, czy przejeżdżając po drodze. Są to liczne zabytki, muzea, 

czy miejsca upamiętniające lokalnych bohaterów. 

Wójt Gminy Łańcut 

Jakub Czarnota 

  



Gmina Łańcut 

 

Gmina Łańcut leży w centralnej części województwa podkarpackiego, w 

bezpośrednim sąsiedztwie miasta Łańcuta, w południowej części doliny Wisłoka, na 

pograniczu kotliny Sandomierskiej i Pogórza Dynowskiego, na wysokości 185-395 m 

n.p.m. Jest największą pod względem powierzchni i ludności gminą powiatu 

łańcuckiego, w jej skład wchodzi 9 sołectw: Albigowa, Cierpisz, Głuchów, 

Handzlówka, Kosina, Kraczkowa, Rogóżno, Sonina i Wysoka. Obszar 10 665 ha 

zamieszkuje ponad 21 tysięcy osób. Położenie Gminy Łańcut sprawia, że na jej 

terenie nie brakuje malowniczych wzniesień, punktów widokowych, czystych lasów 

czy zacisznych miejsc do spacerów. Do aktywności zachęcają szlaki turystyczne, 

rowerowe i edukacyjne. W Albigowej funkcjonuje stadnina koni, w Handzlówce 

wyciąg narciarski, a w Wysokiej ogólnodostępny basen. W każdej miejscowości 

gminy można skorzystać z boisk wielofunkcyjnych, orlików, stadionów, siłowni 

plenerowych czy placów zabaw. Na terenie gminy działają drużyny piłki nożnej 

(seniorów oraz juniorów), jak i drużyna siatkarska. Coraz bardziej popularne staje się 

nordic walking. Ćwiczyć prawidłową technikę chodzenia z kijkami może każdy pod 

czujnym okiem gminnych instruktorów. 

  



Trasa rowerowa Gminy Łańcut 

 

Malownicza trasa rowerowa (ok. 30 km) przebiega przez Handzlówkę, Albigową-

Honie, Cierpisz, Kraczkową i Albigową. Początek i zakończenie trasy znajduje się w 

centrum Handzlówki przy pomniku Grunwaldzkim. Stąd prowadzi w kierunku 

południowym, najpierw drogą asfaltową pod górę za ostatni w wiosce przystanek 

autobusowy, później dosyć stromo na wzniesienie 397,1 m n.p.m. Znajduje się tutaj 

punkt widokowy. Tu trasa skręca na zachód i północny-zachód, prowadząc do 

skrzyżowania z drogą Łańcut-Dynów. Po minięciu skrzyżowania wiedzie przez 

przysiółek Albigowa-Honie do górnej części wsi Cierpisz, skąd blisko już na szczyt 

wzgórza Marii Magdaleny z kościółkiem (393,8 m n.p.m.). Z Cierpisza Górnego 

ponad czterokilometrowym zjazdem i krótkim podjazdem trasa dociera do 

Kraczkowej, gdzie znajduje się najniższy punkt (203 m n.p.m.). Stąd prowadzi do 

Albigowej i dalej do Handzlówki. Szacowany czas przejazdu całej trasy wynosi 2 

godziny 45 minut. 

Przebieg: 

Handzlówka Pomnik Grunwald – Stadion: 4,6 km; 0:45 h 

Stadion Handzlówka - Cierpisz Górny: 6,4 km (11 km); 0:50 h (1:35 h) 

Cierpisz Górny - Kraczkowa Dolna: 6,2 km (17,2 km); 0:25 h (2:0 h) 

Kraczkowa Dolna - Albigowa Centrum: 5,0 km (22,2 km); 0:20 h (2:20 h) 

Albigowa Centrum – Handzlówka: 5,3 km (27,5); 0:25 h (2:45 h). 

 



 

 

  



Zachodnia (Solarna) trasa rowerowa w Handzlówce 

 

Przebiega przez pagórkowaty teren Handzlówki i ma prawie 8 kilometrów długości. 

Łączy się fragmentami z Trasą rowerową Gminy Łańcut oraz Szlakiem Turystyczno-

Historycznym im. płk. Leopolda Lisa-Kuli. Zachodnia trasa rowerowa została 

wytyczona wzdłuż trzech dróg publicznych o bardzo niskim natężeniu ruchu: dwóch 

gminnych „Okop” i „Gościńczyk” oraz powiatowej. Przy trasie utworzono cztery 

punkty postoju dla turystów. Każdy z nich składa się z ławki, stojaka na rowery oraz 

kosza na śmieci. Dodatkowo punkt postoju przy ośrodku kultury jest wyposażony w 

ładowarkę solarną, czyli instalację składającą się m.in. z panelu słonecznego, 

akumulatora oraz wtyczek do praktycznie każdego urządzenia mobilnego 

dostępnego na polskim rynku. Trasę zorganizowano w pobliżu kilku miejsc 

związanych ze sportem, turystyką i wypoczynkiem. Jest blisko wyciągu narciarskiego 

STAŚ oraz letniego schroniska dla turystów, w którym można skorzystać z toalety, 

kupić napoje chłodzące oraz wypożyczyć rower. Przy trasie znajduje się też park im. 

Franciszka Magrysia, stadion piłkarski, boisko do piłki plażowej, ośrodek kultury, 

stadnina koni, restauracja i hotel Gościniec nad Sawą oraz Muzeum Regionalne Wsi 

Handzlówka. 



 

 



 

 

Wyciąg narciarski i schronisko „Staś” - kameralny wyciąg orczykowy z trasą 

zjazdową o długości 450 m. Stok dostosowany jest do umiejętności każdego 



narciarza, oświetlony. Przy schronisku działa wypożyczalnia sprzętu sportowego i 

turystycznego. W zimie można wypożyczyć narty, deski snowboardowe, kaski, buty, 

natomiast w lecie rowery oraz mountainboard. W 2006 roku wyciąg zakupił Piotr 

Musz, który zadbał o wytyczenie drogi dojazdowej, budowę oświetlenia, parkingów 

oraz tras zjazdowych o długości 450 metrów. Od 2016 roku przy wyciągu funkcjonuje 

piękne schronisko, które czynne jest także w sezonie letnim. 

 

  



Wschodnia trasa rowerowa w Handzlówce 

 

Trasa przebiega wokół najwyższego wzgórza powiatu łańcuckiego – Patrii, 

znajdującego się na granicy Handzlówki i Husowa. Trasa biegnie przez drogę 

„Ślebodówka”, „Dwór” oraz drogę powiatową. Przy trasie znajdują się miejsca postoju 

dla turystów z ławeczkami i koszami na śmieci. Nie brakuje także miejsc widokowych. 

 



 

Wzgórze Patria (418m n.p.m.) jest jednym z najpiękniejszych miejsc widokowych w 

powiecie łańcuckim. Leży na granicy Handzlówki i Husowa między lasami Bąkowiec i 

Gaj. Na północnej stronie wzgórza wśród leśnych rozpadlin Bąkowca znajdują się 

źródła potoku Sawa. Od strony zachodniej i południowej patrząc ze wzgórza widzimy 

znaczną część zabudowań Handzlówki. Przez Patrię przebiega droga na Dwór 

łącząca Handzlówkę i Husów. Jednak najpiękniejsze widoki roztaczają się z 

południowych stoków wzgórza na malownicze pola Handzlówki, w niewielkiej 

odległości od szczytu. 

  



Szlak turystyczno-historyczny płk. Leopolda Lisa-Kuli 

 

Szlak prowadzi z Kosiny – rodzinnej miejscowości bohatera walk o niepodległość 

Polski – płk. Leopolda Lisa-Kuli – do Rzeszowa aż do pomnika na Placu Farnym. 

Przebiega przez trzy gminy: Łańcut, Markową i Krasne. Po drodze można ujrzeć 

bogactwo różnorodności krajobrazu, zabytkowej architektury, przydrożnych świątków, 

ciszę pól, złocistych łanów zbóż i zielonych łąk. Trasa Szlaku Turystyczno – 

Historycznego im. płk. Leopolda Lisa – Kuli została wytyczona przez Stanisława 

Polańskiego i oznakowana w 2001 roku z inicjatywy Podkarpackiego Związku 

Piłsudczyków oraz Oddziału PTTK w Rzeszowie. Została oznaczona w kolorze 

czerwonym. Początkowo szlak liczył 39 km i rozpoczynał się pod murami szkoły 

podstawowej noszącej imię swego Rodaka. 7 marca 2002 roku w rocznicę śmierci 

płk. Leopolda Lisa – Kuli w towarzystwie honorowej kapituły otwarcia szlaku dokonał 

ostatni Prezydent RP na uchodźstwie – Ryszard Kaczorowski. Aktualnie jego trasa 

została wydłużona o 3,2 km i wynosi 42,2 km i bierze początek dokładnie w miejscu 

urodzenia bohatera, które dzięki staraniom członków Stowarzyszenia Rozwoju 

Lokalnego „Inicjatywa” zostało upamiętnione obeliskiem. 



 

Przebieg: 

Kosina Obelisk - Szkoła – Markowa: 10,2 km 

Markowa - Husów: 7 km 

Husów - Albigowa Honie: 7 km 

Albigowa Honie - Cierpisz Górny: 3 km 

Cierpisz Górny - M. Magdalena: 3 km 

M. Magdalena - Słocina Kościół: 9 km 

Słocina Kościół - Rzeszów Rynek: 3 km 



 

Co zobaczymy na szlaku? 

Obelisk upamiętniający miejsce, w którym znajdował się dom rodzinny Kulów. 5 

listopada 2006 roku w Kosinie odbyła się uroczystość odsłonięcia Obelisku 

upamiętniającego Miejsce Urodzenia Leopolda Lisa-Kuli w 110. rocznicę urodzin. 

 



Szkoła 

Na budynku szkoły znajduje się tablica mosiężna poświęcona płk. Leopoldowi Lisowi-

Kuli. Treść napisu na tablicy mosiężnej: "NAJŚWIĘTSZĄ PO BOGU, TAK W 

POKOJU JAK I NA WOJNIE JEST OJCZYZNA, WSZELAKO MIŁOŚĆ TĘ 

POTWIERDZA JENO CZYN" – z Przykazań Legionisty KOSINA 11.XI.1989. Na 

terenie szkolnym znajduje się także pięknie zadbany Skwer Niepodległości z 

umieszczoną na środku Ławką Niepodległości upamiętniającą 100. rocznicę 

Odzyskania Niepodległości przez Polskę. Obok położono potężny głaz 

upamiętniający 100. Rocznicę śmierci płk. Leopolda Lisa – Kuli. 

 

Mural z wizerunkiem pułkownika 

Widać go z oddali na budynku Ośrodka Kultury w Kosinie. Powstał w 2019 roku. Była 

to wspólna inicjatywa Gminy Łańcut, Centrum Kultury Gminy Łańcut oraz Instytutu 

Pamięci Narodowej dla podkreślenia obchodów Roku Leopolda Lisa – Kuli na całym 

Podkarpaciu w setną rocznicę jego śmierci. Mural ma blisko 4 metry wysokości i 

ponad 2 metry szerokości. Autorem malowidła jest znany twórca street artu – 

Arkadiusz Andrejkow. Podobnie jak w wielu innych swoich pracach inspirował się 



starym zdjęciem. W tym przypadku fotografią Leopolda Lisa-Kuli, wykonaną 

prawdopodobnie w 1918 roku. 

 

Wieża telefonii komórkowej 

Szlak prowadzi zwykłą drogą polną, by po około 15 minutach dojść do miejsca 

pochówku rodziny żydowskiej, o czym informuje napis na kamiennym cokole: Tu 

spoczywa Szymon Hirschner lat 58 Jego żona Chaja lat 48 i ich 9-letnia córka Ita 

Zamordowani przez zbrodniarzy hitlerowskich we wsi Kosina 14.VIII.1942 r. 

Skansen w Markowej i Muzeum Rodziny Ulmów 

Dochodzimy do bramy Skansenu w Markowej. Warto zatrzymać się na chwilę by 

podziwiać liczne eksponaty znajdujące się w chałupach tego obiektu. Skansen 

"Zagroda" powstał w 1985 roku. Uwagę wędrowca zwraca chałupa kmiecia z 1818 r., 

stajnia, stodoła, wiatrak i spichlerz oraz zagroda biedniacka złożona z chałupy i 

stajenki. Ta oryginalna zagroda powstała społecznym wysiłkiem mieszkańców wsi, 

większość obiektów i ich wyposażenia pochodzi z darów. Obok skansenu znajduje 

się pomnik upamiętniający rodzinę Ulmów, która w czasie wojny ukrywała Żydów i za 



to została rozstrzelana przez Niemców. Nieopodal powstało Muzeum, które warto 

zwiedzić i zapoznać się z historią minionego wieku. 

Husów 

Z drogi asfaltowej należy skręcić w lewo, w polną drogę, która prowadzi w kierunku 

Husowa. Z drogi widać również pojedyncze drzewa przy szosie nad Husowem i 

farmę wiatrową, zajmującą część terenu Gminy Łańcut. Następnie szlak prowadzi w 

stronę Handzlówki. Po drodze miniemy krzyż, dęba i kapliczkę. 

Handzlówka 

Dochodzimy do wieży geodezyjnej. Z miejsca tego, przy odpowiedniej widoczności, 

można dojrzeć Suchą Górę (591) koło Krosna, najwyższy szczyt Pogórza 

Strzyżowsko – Dynowskiego (w kierunku południowym). Szlak prowadzi cały czas 

wierzchowiną, skąd w kierunku północnym widać domy Handzlówki. Na rozwidleniu 

trzeba iść lekko na ukos w prawo, w kierunku widocznego stadionu klubu z 

Handzlówki. 

Albigowa – Honie 

Szlak prowadzi drogą obok stadionu w kierunku widocznego komina w Albigowej 

Honie. Gdy miniemy przysiółek Honie, na krzyżówce dróg, kierujemy się w stronę 

wzgórza Marii Magdaleny. 

Szlak czerwony i szlak zielony 

Osiągamy miejsce zwane "Krzyżyk", gdzie obok drogi stoi krzyż. To z tego miejsca 

widać Markową, Kosinę, całą Albigowę. Dalej szlak prowadzi drogą obok lasu, by na 

końcu lasu dojść do miejsca, gdzie szlak czerwony łączy się razem z zielonym w 

stronę wzgórza Marii Magdaleny 

Cierpisz Górny 

Szlak prowadzi dalej drogą obok kilku domostw, by dojść do miejsca, gdzie obok 

krzyża dochodzi z Cierpisza Górnego droga, którą można dojść w 15 minut do 

przystanku PKS. Widać z tego miejsca kościółek na wzgórzu Marii Magdaleny. W 

kierunku południowym można dojrzeć szczyt Wilczego (510) oraz dalej w prawo (w 

kierunku zachodnim) można zobaczyć wystający grzbiet Suchej Góry (591) wraz z 

charakterystyczną wieżą telewizyjną, a w kierunku południowym widoczne będą 

budynki Chmielnika. 



Kapliczka 

Dochodzimy do małej kapliczki z obrazem Jezusa Miłosiernego. U dołu napis: "Jezu 

ufam Tobie bez granic”. Jest też tablica z napisem: "Od całej okolicy, za ocalenie w 

czasie wojen światowych”. 

Kościół pw. św. Marii Magdaleny 

Zgodnie ze szlakiem idziemy w kierunku kościoła pw. św. Marii Magdaleny, przy 

którym jest tablica opisująca krótką historię kościoła, umieszczona tam przez PST 

(Podkarpackie Stowarzyszenie Turystyczne). Jest również tablica ze schematem 

szlaku. 

 

Szlak żółty i czerwony 

Należy skręcić w prawo, w kierunku widocznego lasu, gdzie krótki odcinek 

czerwonego szlaku przebiega razem z fragmentem szlaku żółtego. 

Leśniczówka 

Dochodzimy do leśniczówki, przed którą skręcamy w lewo, by po około 15 minutach 

ponownie iść drogą leśną, żółtym szlakiem. Kilka minut później spotykamy piękny 

okaz modrzewia o obwodzie około 3 m. Jest to pomnik przyrody. 

Słocina 

Kaplica św. Rocha. Szlak prowadzi w kierunku kaplicy św. Rocha w Słocinie Górnej. 

Po kilku minutach, nie dochodząc do wspomnianej kaplicy, do której doprowadza 



szlak żółty, szlak czerwony skręca w prawo, w drogę polną, widocznego w centrum 

Słociny kościoła. 

Kaplica św. Barbary i szkoła 

Dochodzimy do szkoły w Słocinie, by po chwili przejść obok poświęconej 

powstańcom z 1864 r. kaplicy (w jej górnej części znajduje się figura św. Barbary). 

Mijamy kościół w Słocinie. Naprzeciw kościoła znajduje się oznakowanie szlaku. 

Rzeszów 

Dalej szlak prowadzi przez park podworski, z dworem po Chłapowskich, w którym 

mieścił się kiedyś dom dziecka, potem ul. Paderewskiego i Armii Krajowej. Właśnie 

ul. Armii Krajowej doprowadzi nas do ronda, obok którego jest główne wejście na 

cmentarz „Na Pobitnym”. Na tym cmentarzu, w dzielnicy VIII, znajduje się grób płk. L. 

Lisa - Kuli (około 100 m od wejścia głównego). 

Plac Farny w Rzeszowie 

Pomnik płk. Lisa – Kuli 

Znajduje się tutaj tablica ze schematycznym przebiegiem szlaku. Jest również 

drogowskaz: Tutaj kończymy wędrówkę Szlakiem Turystyczno – Historycznym im. 

płk. Leopolda Lisa – Kuli z Kosiny do Rzeszowa. 

  



Trasa rowerowa Szlakiem kraczkowskich kapliczek i krzyży 

 

Trasa liczy 15,5 km. Rozpoczyna i kończy się w Kraczkowej przy pomniku Chwały 

Grunwaldzkiej. Podzielona jest na 4 odcinki o różnym stopniu trudności. Znajduje się 

na niej 20 zabytkowych kapliczek, 4 krzyże, zabytkowe 300 letnie dęby, kościółek 

pod wezwaniem Marii Magdaleny, gospodarstwa agroturystyczne, ośrodki kultury i 

punkty widokowe. Utworzona została w latach 2007-2008 w ramach wsparcia 

finansowego Fundacji Wspomagania Wsi. Pomysłodawcą trasy rowerowej – 

„Szlakiem kraczkowskich kapliczek i krzyży” był Henryk Kisała społecznik, 

dokumentalista, autor wielu cennych inicjatyw lokalnych. Przy początkowych pracach 

współpracował z Konstantym Kisałą i Mieczysławem Kołodziejem. 

Przebieg 

Pomnik Grunwald - Zagumnie Południowo-Zachodnie - krzyżówka z drogą 

powiatową: 2,77 km 

Krzyżówka drogi Zagumnie Południowo-Zachodnie z drogą powiatową - droga przez 

„Budy” do drogi na Działach Zachodnich - wzgórze św. Marii Magdaleny - kościółek 

pw. św. Marii Magdaleny: 4,23 km 

Kościółek pw. św. Marii Magdaleny - Cierpisz Górny - Cierpisz Dolny: 4,23 km 

Cierpisz - Kraczkowa Pomnik Chwały Grunwaldzkiej: 3,5 km 

  



Ścieżka spacerowo-rowerowa „Szlakiem wiatraków” w 

Soninie i Kosinie 

 

Trasa ścieżki biegnie pomiędzy malowniczymi polami uprawnymi na terenie, których 

znajdują się liczne elektrownie wiatrowe. Na trasie znajduje się zabytkowy kościół 

filialny pw. św. Sebastiana z XVII wieku, który zlokalizowany jest na Szlaku 

Architektury Drewnianej Województwa Podkarpackiego. Ścieżka stwarza warunki do 

częstszego spędzania czasu na świeżym powietrzu, umożliwiając jednocześnie 

uprawianie sportu np. nordic walking. 13-kilometrowa trasa ścieżki prowadzi przez 

Soninę oraz Kosinę. Początek trasy rozpoczyna się przy altanie rekreacyjnej w 

Soninie, umiejscowionej przy drodze wojewódzkiej nr 881 w kierunku Markowej. Przy 

stadionie sportowym w Kosinie umieszczona została tablica opisująca pobliskie 

tereny i obiekty warte uwagi oraz trasę ścieżki. Na szlaku jest też miejsce postojowe 

z ławką i stojakiem na rowery, gdzie można odpocząć 



 

 



 

  



Ścieżka spacerowo-rowerowa „Do Księżego Lasu” w 

Albigowej 

 

Początek trasy znajduje się przy Ośrodku Zdrowia w Albigowej, gdzie została 

umieszczona tablica z informacjami o przebiegu trasy i walorach turystycznych. 

Długość ścieżki to 3 km. Trasa prowadzi przez malowniczy wąwóz i pola uprawne, na 

obszarze których znajduje się altana rekreacyjna, gdzie można odpocząć. 

 



 

  



 



Ścieżka spacerowo-rowerowa „Do Stawów” w Albigowej 

 

Trasa rozpoczyna się na stadionie sportowym w Albigowej. Jej długość to 2 km. 

Stadion znajduje się w sąsiedztwie terenów zielonych oraz sadów owocowych. To 

tereny mające wielowiekowe tradycje sadownicze z obiektami po byłej Ordynacji 

Łańcuckiej. Zabytkowe zabudowania stanowią pozostałości dawnego folwarku 

Potockich, przekształconego w 1927 roku w stadninę koni. Trasa prowadzi przez 

stawy, strumyk, ujęcie wody oraz dawną leśniczówkę Potockich. 

Zabudowania „Dawnego Stada Ogierów Ordynacji” (folwark) w Albigowej. Skład 

zabudowań jest następujący: budynek administracyjny (rządcówka), spichlerz, 

stajnie, budynki pomocnicze, pozostałości ogrodzenia. Całe założenie zachowało się 

w bardzo dobrym stanie, z czytelnym pierwotnym układem i wiernie odzwierciedla 

ówczesne zasady budownictwa przeznaczonego dla celów folwarcznych. Budynki 

zostały wybudowane z inicjatywy Alfreda I Potockiego. Pierwotnie służyły jako 

folwark. W 1927 roku zostały rozbudowane przez Alfreda III Potockiego na potrzeby 

stadniny ogierów. 

Stadnina koni „Bask” i Szkółka Jeździecka „PROMYK” - znajduje się w miejscu 

historycznym, na terenie posiadłości rodziny Potockich. Stadnina została założona 

jeszcze przed I wojną światową przez III Ordynata na Łańcucie - Hrabiego Romana 

Potockiego. Należy do jednych z najstarszych w kraju. Stąd wyszły konie, które 



rozsławiły polską hodowlę na całym świecie. Stadnina i szkółka oferują naukę i 

doskonalenie jazdy konnej dla dzieci i dorosłych, treningi sportowe, a także wyjazdy 

konno w malownicze tereny, oprowadzanie na kucykach, udostępnianie obiektu i 

koni na zdjęcia ślubne na koniu, plenery fotograficzne i malarskie, przygotowanie 

młodych koni pod siodło, komfortowy hotel dla koni oraz krytą ujeżdżalnię. 

 

Zabudowania „Dawnego Stada Ogierów Ordynacji” (folwark) w Albigowej. 

Skład zabudowań jest następujący: budynek administracyjny (rządcówka), spichlerz, 

stajnie, budynki pomocnicze, pozostałości ogrodzenia. Całe założenie zachowało się 

w bardzo dobrym stanie, z czytelnym pierwotnym układem i wiernie odzwierciedla 

ówczesne zasady budownictwa przeznaczonego dla celów folwarcznych. Budynki 

zostały wybudowane z inicjatywy Alfreda I Potockiego. Pierwotnie służyły jako 

folwark. W 1927 roku zostały rozbudowane przez Alfreda III Potockiego na potrzeby 

stadniny ogierów. 



 

Stadnina koni „Bask” i Szkółka Jeździecka „PROMYK” - znajduje się w miejscu 

historycznym, na terenie posiadłości rodziny Potockich. Stadnina została założona 

jeszcze przed I wojną światową przez III Ordynata na Łańcucie - Hrabiego Romana 

Potockiego. Należy do jednych z najstarszych w kraju. Stąd wyszły konie, które 

rozsławiły polską hodowlę na całym świecie. Stadnina i szkółka oferują naukę i 

doskonalenie jazdy konnej dla dzieci i dorosłych, treningi sportowe, a także wyjazdy 

konno w malownicze tereny, oprowadzanie na kucykach, udostępnianie obiektu i 

koni na zdjęcia ślubne na koniu, plenery fotograficzne i malarskie, przygotowanie 

młodych koni pod siodło, komfortowy hotel dla koni oraz krytą ujeżdżalnię. 

  



Ścieżka Ekologiczno- Dydaktyczna „Koralowa” w Cierpiszu 

Ścieżka nosi nazwę "koralowej" ze względu na liczne okazy bzu koralowego. Trasa 

ścieżki została podzielona na 10 odcinków. Czas przejścia 2-4 godziny. Tablice 

prezentują okazy znajdujące się w lesie i treści kierowane zarówno dla uczniów, jak 

również dorosłych. Na przejściu zwraca uwagę występowanie chronionego grzyba 

sromotnika bezwstydnego oraz kłokoczki południowej i skrzypu olbrzymiego. 

Przewodnik prowadzi pieszą wędrówkę po lesie (jodły, buki) lub ze 100-letnimi 

sosnami i 100-letnim okazałym drzewostanem nasiennym modrzewia. Na trasie 

ścieżki meandruje mały śródleśny strumyk, a oczka wodne zwabiają kumaki i traszki. 

Na całej trasie możemy obserwować jak leśnicy fachowo prowadzą gospodarkę 

leśną. Po odpoczynku pod samotnym 150-letnim dębem ze źródełkiem wracamy na 

pole biwakowe. Przy trasie utworzona została również mała pętla ścieżki dla dzieci – 

„Królewna Śnieżka i Krasnoludki”. 

 



 

 



 

  



Droga Krzyżowa na „Zimną Górę” 

 

To niepowtarzalne dzieło życia Stanisława Pusza - mieszkańca Kraczkowej. Swoje 

przedsięwzięcie jej utworzenia podjął wraz ze swoim bratem Józefem w latach 1985-

1987. Przed rozpoczęciem budowy kaplicy udał się do Kalwarii Pacławskiej, do Matki 

Boskiej Kalwaryjskiej łaskami słynącej. Stamtąd właśnie przywiózł „kamyk węgielny" i 

buteleczkę cudownej wody do zaprawy cementowej. Budowa rozpoczęta została na 

początku lat 90-tych i polegała na ustawieniu po obu stronach drogi biegnącej od 

strumyka płynącego w kierunku północno-wschodnim do wzniesienia 10 stacji drogi 

krzyżowej. Droga krzyżowa liczy 500 m. Rozpoczyna się przy moście na strumyku 

noszącym nazwę Cedron, gdzie po lewej stronie stoi krzyż z figurą przedstawiającą 

sylwetkę ukrzyżowanego Chrystusa, a kończy się na wzgórzu „Zimna Góra” - 

liczącym 275,7 m – przy drodze „Działy Wschodnie”. Zwieńczeniem trasy jest kaplica 

Matki Boskiej Różańcowej wybudowana w 2000 r. – w Roku Wielkiego Jubileuszu, w 

którą wkomponowano potężny żelbetowy krzyż z figurą ukrzyżowanego Chrystusa i 4 

pozostałe stacje drogi krzyżowej. Tu też w dolnej części frontowej ściany została 

wmurowana pamiątkowa tablica.  



Zbiornik retencyjno-rekreacyjny w Głuchowie 

Usytuowany pomiędzy malowniczymi polami uprawnymi o delikatnym wzniesieniu. 

Powierzchnia lustra wody 1,6 ha, wysokość spiętrzenia 3,5 m. Można tu spędzić 

wolny czas wędkując, gdyż zalew jest zarybiony oraz zażyć kąpieli słonecznych - 

plaża po północnej stronie. W pobliżu znajduje się lasek Korczak i obelisk Lisa Kuli. 

 

 



 

  



Basen w Wysokiej 

 

W 2021 roku zakończyła się jego rewitalizacja. Przy basenie znajduje się budynek 

socjalny z łazienkami i przebieralniami oraz budynek zaplecza technologicznego. 

Głębokość niecki basenowej jest dostosowana do dzieci i dorosłych (od 0,7 m do 2,7 

m). Zamontowane są zjeżdżalnie i kurtyny wodne. Obiekt posiada własną instalację 

solarną i fotowoltaiczną. W pobliżu znajduje się stadion, Orlik oraz boisko do 

siatkówki plażowej. 

  



Droga Świętego Jakuba (Camino de Santiago) 

 

Trasa pielgrzymkowa prowadząca chrześcijan do hiszpańskiej katedry Santiago de 

Compostela. Ma wiele odcinków i odgałęzień, w niemal wszystkich krajach 

europejskich. Jest łącznikiem różnych narodowości, kultur i wyznań. Szlak 

oznakowany jest znakiem graficznym żółtej muszli na niebieskim tle. Jego fragment 

prze- biega także przez Gminę Łańcut – Rogóżno, Kosinę, Soninę i Kraczkową. W 

Rogóżnie prowadzi obok Świętego Jeziora. Od Świętego Jeziora do krzyża polnego 

na rozwidleniu dróg towarzyszą nam czerwone znaki ścieżki do nordic walking. Dalej 

idziemy drogą polną dochodząc do górnej części wsi Kosina, gdzie skręcamy w 

prawo. Idąc asfaltową drogą przez wieś dochodzimy do centrum miejscowości. Na 

skrzyżowaniu skręcamy w lewo, do drewnianego kościoła św. Sebastiana. Asfaltową 

drogą obok domu bł. Achillesa i stadionu sportowego kierujemy się na zachód. Na 

zakręcie drogi asfaltowej skręcamy w prawo, w drogę gruntową i przechodzimy obok 

drewnianego krzyża. Przez kolejnych kilkaset metrów idziemy prosto, w kierunku 

zachodnim, drogą gruntową przez pola. Na wierzchowinie o nazwie Lotnisko (239 m 

n.p.m.) napotykamy czerwone znaki szlaku turystycznego Kosina - Rzeszów. 

Skręcamy w prawo w kierunku masztu telefonii komórkowej. Za masztem 

opuszczamy czerwony szlak i skręcamy w lewo. Drogą gruntową schodzimy z 

wierzchowiny w dół, a następnie podchodzimy na kolejne wzniesienie, by po 



przekroczeniu drogi utwardzonej kontynuować wędrówkę cały czas prosto, drogą 

gruntową na tzw. Zagumniach. Idziemy wąwozem, następnie wśród sadów 

dochodzimy do pierwszych domów. Mijamy krzyż i dochodzimy do skrzyżowania z 

drogą asfaltową we wsi Sonina, gdzie skręcamy w prawo. W Soninie warto obejrzeć 

znajdujący się jednak nie bezpośrednio przy Drodze - drewniany kościół św. Jana 

Chrzciciela z XVII w., włączony w Szlak Architektury Drewnianej – Trasa nr VII: 

Rzeszowsko-Jarosławska. We wnętrzu znajdują się ołtarze z XVII i XIX w., cenne 

obrazy i rzeźby oraz polichromia ornamentalna z lat 60-tych XX wieku. Z Soniny 

drogą asfaltową kierujemy się do skrzyżowania z ul. Graniczną, następnie w lewo i 

po ok. 300 m skręcamy w prawo, w drogę gruntową, która przechodzi w ul. 

Słoneczną, a tą dochodzimy do drogi wojewódzkiej nr 881 Kańczuga - Łańcut (ul. 3 

Maja). Tym samym jesteśmy na południowym skraju Łańcuta. Przekraczamy 

obwodnicę miasta (ul. Armii Krajowej) i nadal podążamy ul. 3 Maja w kierunku 

centrum, przechodząc wzdłuż ogrodzenia dawnej rezydencji Lubomirskich i 

Potockich do pl. Jana III Sobieskiego. Z pl. Jana III Sobieskiego wychodzimy obok 

dawnej synagogi z 1761 r. i ławeczki braci Cetnarów, burmistrzów miasta Łańcuta, 

na północ do ul. Kościuszki (droga wojewódzka nr 877), którą przekraczamy 

wchodząc na łańcucki Rynek. Ulicą Farną wzdłuż pierzei wschodniej dochodzimy do 

kościoła farnego. Z kościoła św. Stanisława kierujemy się ul. Farną, Dominikańską, 

Bohaterów, a następnie w lewo w ul. ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego i 

dochodzimy do drogi wojewódzkiej nr 881. Na skrzyżowaniu skręcamy w prawo 

kierując się na zachód w ul. Ignacego Kraszewskiego, która doprowadza do wsi 

Krzemienica. Idąc dalej asfaltową drogą w kierunku Kraczkowej przed 

skrzyżowaniem dróg (posesja nr 715) mijamy słupową kapliczkę Bożej Rodzicielki 

ufundowaną przez Jakuba i Mariannę Nycz z Władyków w 1904 r. W jednej z 

oszklonych wnęk znajduje się rzeźba św. Jakuba Apostoła Starszego. Przechodząc 

drogą przez wieś po 2.5 km, w przysiółku Tłoki dochodzimy do międzynarodowej 

drogi E40. Skręcając w prawo idziemy chodnikiem i ruchliwą ulicę przekraczamy na 

przejściu dla pieszych. Po lewej stronie mijamy zajazd z restauracją „Sezam”. Po 300 

m skręcamy w lewo i po kolejnych 300 m dochodzimy do kościoła w Kraczkowej. We 

wsi można spotkać ok. 100 kapliczek i krzyży przydrożnych reprezentujących 

wszystkie możliwe formy i odmiany tego typu zabytków ludowych obiektów 

sakralnych. Prowadzi po nich Szlak kapliczek i krzyży wsi Kraczkowa. 

Najważniejszym zabytkiem jest eklektyczny kościół św. Mikołaja Biskupa. Od 



kościoła przechodzimy drogą przez wieś. Na skrzyżowaniu obok kamiennego Kopca 

Grunwaldzkiego z inskrypcyjną tablicą z 1910 r. i obok drewnianej kapliczki słupowej 

z figurą św. Wojciecha skręcamy w lewo i kierujemy się drogą początkowo asfaltową, 

potem utwardzoną, na południe na wzniesienie (384 m n.p.m.) zwane Maria 

Magdalena. 

  



Gmina Białobrzegi 

 

Gmina Białobrzegi leży niemal w centrum województwa, w odległości ok. 30 km na 

wschód od jego stolicy, Rzeszowa. Od północy sąsiaduje z terenami gminy Żołynia, 

na północnym-wschodzie graniczy z gminą Grodzisko Dolne, na południu sąsiaduje z 

gminą i miastem Łańcut a od zachodu z gminą Czarna. Pod względem 

geograficznym leży na pograniczu dwóch wielkich krain, między Pogórzem 

Karpackim a Kotliną Sandomierską. Od południa rozciągają się wzniesienia Pogórza 

Dynowskiego, na północy wznoszą się wzgórza Płaskowyżu Kolbuszowskiego. 

Wioski tworzące gminę leżą w szerokim na kilka kilometrów, ciągnącym się z 

zachodu na wschód obniżeniu, rozdzielającym te regiony. Nosi ono nazwę Rynny 

Podkarpackiej. 

  



Białobrzeska trasa rowerowa 

 

Białobrzeska Trasa Rowerowa, powstała w 1998r., spotyka się z niesłabnącym 

zainteresowaniem amatorów jazdy rowerem. Rozpoczyna ona swój bieg w 

Białobrzegach Lewych, licząc ok. 15 km długości. Przebiega przez pozostałe 

miejscowości lewobrzeżnej części Gminy: Korniaktów Północny i Budy Łańcuckie, a 

także przechodzi skrajem gmin Żołynia i Grodzisko Dolne. Trasę wytyczono wzdłuż 

obszaru leśnego znajdującego się w obrębie Zmysłowskiego Obszaru Chronionego 

Krajobrazu. Aby dojechać do trasy należy kierować się na północ w kierunku Żołyni. 

Przejeżdżając przez Wisłok dojeżdżamy do skrzyżowania w Białobrzegach, gdzie 

rozpoczyna się pętla trasy. Jadąc drogą w kierunku Żołyni po lewej stronie mijamy 

pomnik przyrody – rozłożystą sosnę, pod którą według miejscowych podań 

odpoczywał Jan III Sobieski, wracając po odsieczy wiedeńskiej. Na następną tablicę 

informacyjną prezentującą ścieżkę rowerową trafiamy w Żołyni Dolnej, w miejscu tym 

trasa skręca w prawo – piaszczystą drogą wjeżdżamy do lasu, po dojechaniu do 

skrzyżowania linii leśnych mijamy kaplicę św. Huberta, wzniesioną przez żołyńskie 

koło łowieckie "Kuropatwa". Jadąc dalej w pobliżu następnego rozstaju dróg znajduje 

się leśna droga krzyżowa, niewidoczna ze ścieżki. Po drodze mijamy kolejne 

przydrożne kapliczki, docieramy do drogi asfaltowej, gdzie skręcamy w prawo. 

Następnie przejeżdżamy przez Zmysłówkę i Opaleniska. Dalej wśród ostatnich 

zabudowań zjeżdżamy w prawo w drogę, która prowadzi w kierunku lasu. 

Przemierzając leśny trakt dojeżdżamy do śródleśnej kaplicy znajdującej się w 

Budach Łańcuckich. Kolejną atrakcją są stawy rybne w Korniaktowie, z wyspą na 

środku jednego z nich. 



 

 



 

  



Białobrzeski Nordic Walking Park 

 

Kolejną z lokalnych atrakcji turystycznych, bazujących na malowniczym 

ukształtowaniu przyrodniczym terenu Gminy Białobrzegi jest Białobrzeski Nordic 

Walking Park, dzięki któremu ta ogólnodostępna forma rekreacji oraz aktywność 

prozdrowotna, stała się niezwykle popularną formą spędzania wolnego czasu i 

elementem dbania o zdrowie wśród mieszkańców. W ramach projektu 

współfinansowanego ze środków UE w ramach działania 4.13 „Wdrażanie lokalnych 

strategii rozwoju” PROW na lata 2007- 2013 - EFRROW: „Europa Inwestująca w 

obszary wiejskie” wytyczono i oznakowano w lesie lewobrzeżnej części gminy 3 trasy 

do uprawiania nordic walking (marsz z kijkami): zielona 6,1 km, czerwona 8,7 km, 

czarna 13,3 km. Wyjście na trasy zlokalizowano na parkingu przy Stawach 

Korniaktowskich. Większość tras poprowadzonych jest utwardzanymi gruntowymi 

drogami i leśnymi ścieżkami. Ponad 3-kilometrowy fragment czarnego szlaku 

przebiega chodnikiem. Na trasach zamontowano tablice zawierające propozycje 

ćwiczeń oraz punkty pomiaru. Oferta skierowana jest nie tylko do entuzjastów nordic 

walkingu, ale również do miłośników biegania oraz narciarstwa biegowego. 



 

 



 

  



Gmina Grodzisko Dolne 

 

Gmina Grodzisko Dolne jest jedną z 114 gmin wiejskich województwa 

podkarpackiego. Położona w powiecie leżajskim, w malowniczym, pagórkowatym 

terenie przeciętym doliną potoku Leszczynka. Administracyjnie podzielona jest na 10 

sołectw. Powierzchnia gminy wynosi 78,42 km2 w tym powierzchnia rolna 76%, 

powierzchnia leśna 23%. Gęstość zaludnienia: 106,16 osób/km2. 

  



Zmysłowski Obszar Chronionego Krajobrazu w Zmysłówce 

 

Teren, który obejmuje strefę porośniętą zespołem m.in. buczyny karpackiej. Znajdują 

się tam m.in. dwa pomnikowe dęby o średnicy 115 i 108 cm w pierśnicy i modrzew 

polski (Larix polonica), w skali niespotykanej na innych obszarach Puszczy 

Sandomierskiej. Stanowisko tego reliktowego gatunku o specyficznych cechach 

rodzimego ekotypu ma duże znaczenie dla nauki i dydaktyki. Do wyjątkowo rzadkich 

roślin należą gatunki „południowe” – pontyjskie, reprezentowane przez mietlicę 

pospolitą oraz submediterrańskie, których przedstawicielem jest wilczomlecz 

migdałolistny. Faunę obszaru reprezentują głównie zwierzęta leśne: sarna, dzik, lis, 

zając i wiewiórka. Najliczniejsze są jednak ptaki: m.in. sowy (płomykówka i pójdźka), 

myszołowy, muchołówki (mała, żałobna i białoszyja), czeczotki, świstunki, kukułki, 

kraski i mysikróliki. Z gadów padalce, jaszczurki (zwinka i zielona) oraz żmije 

zygzakowate. 

  



Zalew „Czyste” 

 

Osobliwością okolicy są liczne zagłębienia polodowcowe tworzące charakterystyczne 

jeziorka i stawy. Największe z nich to niegdyś naturalne jeziorko „Czyste”. Obecnie 

jest ono sztucznie powiększone i zajmuje obszar 8 ha. Położone w ładnej, lesistej 

okolicy stanowi atrakcyjne kąpielisko, miejsce do wypoczynku i wędkowania. Obok 

zbiornika przebiega 28 kilometrowy „Niebieski” szlak rowerowy. 

  



Trasy Nordic Walking 

 

To wspólny projekt zrealizowany przez Stowarzyszenie „Kraina Sanu” – Lokalna 

Grupa Działania i Stowarzyszenie „Dorzecze Mleczki” – Lokalna Grupa Działania. W 

ramach tej współpracy powstała sieć ponad 400 km tras do uprawiania nordic 

walking, na obszarze 1086 km2. Na terenie Gminy Grodzisko Dolne zlokalizowane 

zostały trzy trasy: 

 zielona (łatwa): 5,5 km, 

 czerwona (średnio trudna): 13 km, 

 czarna (trudna): 16 km. 

Warto zaznaczyć, że w projekcie uczestniczyło 10 gmin, które należą do tej sieci i są 

nimi: z powiatu przeworskiego (Adamówka, Gać, Tryńcza, Zarzecze), jarosławskiego 

(Wiązownica, Jarosław), leżajskiego (Grodzisko Dolne, Kuryłówka) oraz gmina i 

miasto Sieniawa. Cała sieć tras w naszej gminie nosi wdzięczną nazwę „Kraina 

Łowców Reniferów”. 



 

 



 

 

  



Szlak rowerowy „Niebieski” 

 

Na terenie gminy istnieje ciekawy, bogaty w walory przyrodnicze, rozciągający się na 

długości 28-kilometrów szlak rowerowy. Przejeżdżając nim można poznać historię i 

piękno ziemi grodziskiej. Prowadzi on przez miejsca pamięci narodowej, kultu 

religijnego i rezerwat przyrody, a kończy się nad zalewem „Czyste”. Podczas 

przejażdżki można zatrzymać się w Zmysłowskim Obszarze Chronionego Krajobrazu 

w Rezerwacie Zmysłówka i podziwiać piękno flory i fauny tego miejsca. Krajobraz, 

przez jaki przebiega trasa posiada liczne symbole i znaki upamiętniające wydarzenia 

z okresu II wojny światowej m.in. Krzyż na „Dziurówce”, który przypomina o działaniu 

w tym czasie drukarni AK, krzyż pod Księżą Górą, który upamiętnia rocznicę bitwy 

pod Grunwaldem w 1410 r. Miejsca te są symbolem wielokulturowości i świadczą o 

interesującej przeszłości Grodziska. 

  



Gmina Rakszawa 

 

Gmina Rakszawa jest malowniczą gminą wiejską, położoną w powiecie łańcuckim, 

pomiędzy Miastem Łańcut, a Miastem Leżajsk, przy drodze wojewódzkiej łączącej te 

dwie miejscowości, w odległości zaledwie 10 minut od autostrady A4 i 25 km od 

lotniska Rzeszów-Jasionka. Jest jednym z regionów charakteryzujących się dużymi 

walorami krajobrazowymi. 

  



Altana rekreacyjna 

 

Na terenie Zespołu Szkół Tekstylno-Gospodarczych w Rakszawie znajduje się 

publiczna altana rekreacyjna z miejscem do grillowania z podjazdem dla osób 

niepełnosprawnych. Obiekt jest zadaszony, oświetlony, ze stołami i miejscami 

siedzącymi dla 50 osób. Obiekt jest ogólnodostępny, a korzystanie z niego 

bezpłatne. 

  



Las Brzeźnik 

 

Wychodząc z przysiółku Potok w Rakszawie, przechodząc przez aleję topolową, 

dotrzemy do lasu potocznie zwanego „Brzeźnikiem”, który znajduje się w centrum 

Rakszawy. Kompleks leśny powstał jeszcze w XIX wieku z inicjatywy Potockich. Ze 

względu na swoje walory krajobrazowe stanowi on ulubione miejsce spotkań i 

spacerów, a stawy znajdujące się w obrębie lasu są jednym z częściej 

uczęszczanych przez wędkarzy. Las Brzeźnik jest też miejscem, w którym odbywa 

się wiele lokalnych wydarzeń, między innymi coroczna Pasjonada, która stwarza 

możliwość wspólnej, rodzinnej zabawy oraz prezentacji własnych pasji i osiągnięć. 

  



Ścieżka dydaktyczna ,,Żelazny Szlak” 

Ścieżka ma długość 30 km i wiedzie przez przysiółki Rakszawy: Dymarkę, Wołochy, 

Kościelne, Rąbany Gościniec, Bieleckówkę, Strachocin oraz miejscowości: 

Rakszawa, Węgliska i Wydrze. Na ścieżce znajduje się siedem przystanków 

oznaczonych tablicami informacyjnymi. Do głównych atrakcji szlaku należą: piec 

dymarski, młyny wodne, cegielnie i kuźnie. Na niektórych odcinkach ścieżka biegnie 

wspólnie z zielonym szlakiem. Trasa biegnie wśród lasów dawnej Puszczy 

Sandomierskiej, jak również sporych odcinkach asfaltowych. Na uwagę zasługuje 

głaz narzutowy upamiętniający wizytę Wincentego Witosa w Rakszawie w 1932r. i 

1933r. Ścieżka przyrodniczo – dydaktyczna ,,Las Dąbrówki – Pod Grabiną” Długość 

ścieżki wynosi 3,5 km. Na trasie znajdują się cztery przystanki. Do głównych atrakcji 

szlaku należą: najstarszy dąb, okazałe martwe sosny, ślady okopów wojennych z II 

wojny światowej, bagniste zbiorowisko olsu. 

  



Ścieżka przyrodnicza ,,Wilczełyko” 

 

Długość ścieżki wynosi około 12 km na trasie znajduje się siedem przystanków. 

Można tu spotkać pomniki przyrody, pomniki upamiętniające miejsce rozstrzelania 

partyzantów, rezerwat przyrody Wydrze, malownicze meandry potoku Krzywy, aleję 

modrzewiową, Dworek Marysin i Pałac w Julinie oraz zabytkowe krzyże i kapliczki. 

Wzdłuż ścieżki rosną drzewa liściaste, głównie buk. Jest ona oznakowana kolorem 

niebieskim. 

  



Szlak Green Velo 

 

Licząca prawie 2 tysiące kilometrów trasa rowerowa, swój bieg rozpoczyna w Elblągu 

(w warmińsko-mazurskim) i kończy w Końskich (świętokrzyskie). Trasa rowerowa to 

projekt, który połączył we wspólnym wysiłku pięć województw Polski Wschodniej – 

warmińsko-mazurskie, podlaskie, lubelskie, podkarpackie i świętokrzyskie. Dzięki 

wspólnemu wysiłkowi Polska Wschodnia zyskała jedną, spójną trasę rowerową, która 

łączy wiele niepowtarzalnych atrakcji, zabytków, krajobrazów, smaków, a nade 

wszystko niezwykłych wrażeń, które pozostają po jej obejrzeniu. Długość trasy 

przebiegającej przez województwo podkarpackie wynosi prawie 460 km. Przebiega 

ona przez powiaty lubaczowski, jarosławski, przemyski, Miasto Przemyśl, 

rzeszowski, Miasto Rzeszów, łańcucki, leżajski, niżański, stalowowolski oraz 

tarnobrzeski. Trasa rowerowa w naszym powiecie przebiega od Brzózy Królewskiej 

przez lasy julińskie, obok Pałacyku Myśliwskiego Potockich, w kierunku Wydrza, a 

dalej do Brzózy Stadnickiej (koło Spichlerza), przez Żołynię, w kierunku Białobrzeg, 

przez Dębinę, Podzwierzyniec, las dębnik itd. Cała trasa jest odpowiednio 

oznakowana, świadczą o tym umieszczone w pasie drogowym pomarańczowe 

tabliczki. Na terenie Podkarpacia znajduje się 48 tzw. MOR-ów czyli Miejsc Obsługi 



Rowerzystów. Można w nich odpocząć przed kolejnym etapem jazdy. W gminie 

Rakszawa MOR znajduje się przy pałacyku myśliwskim w Julinie. 

 

  



Pomnik Wincentego Witosa 

 

Pomnik Wincentego Witosa zlokalizowany jest w centrum miejscowości, w otoczeniu 

zieleni, w bliskości szkół, przy schronisku młodzieżowym na szlaku trasy rowerowej 

„Green Velo”. Przy pomniku znajduje się obelisk z tablicą pamiątkową oraz ławka 

niepodległości zapewniająca dostęp do sieci bezprzewodowego Internetu i sieci 

elektrycznej umożliwiającej ładowanie urządzeń za pomocą przewodu USB. Miejsce 

to upamiętnia lata 1932 i 1933, kiedy miały miejsce dwa wiece z udziałem 

Wincentego Witosa (premier rządu II Rzeczypospolitej w latach 1920-1921, 1923, 

1926 i prezes PSL „Piast” w latach 1918-1931, później PSL w 1935, 1939, 1945 r.) 

Na wiece przybyło odpowiednio w roku 1932-20 tys. ludzi, a w roku 1933- 40 tys. 

ludzi. Były to wydarzenia mające ogromne znaczenie dla społeczności lokalnej w 

tamtym okresie. 

 



 

 

  



Gmina Żołynia 

 

Gmina Żołynia może poszczycić się pięknem krajobrazów, ciszą, spokojem, czystym 

powietrzem, licznymi zbiornikami wodnymi i obecnością lasów, stanowiących 

pozostałości Puszczy Sandomierskiej. Północne tereny gminy wchodzą w skład 

Brzóźniańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, natomiast jej południowo-

wschodnią część obejmuje Zmysłowski Obszar Chronionego Krajobrazu. 

Trasy rowerowe 

 



Przez gminę przebiega znakowany ogólnopolski Wschodni Szlak Rowerowy GREEN 

VELO. Nieprzypadkowo, bo teren ten jest bardzo dobrym miejscem do uprawiania 

rekreacji i turystyki rowerowej: niezwykle malowniczy, z licznymi atrakcjami na trasie i 

z urozmaiconą rzeźbą, co sprawia że na cyklistę wciąż czekają niespodzianki. 

Propozycje ciekawych wycieczek rowerowych wraz z plikami śladów GPX 

prezentowane są na stronie internetowej www.zolynia.pl w dziale „Dla turysty – 

wycieczki rowerowe”. 

 

  



Rezerwat przyrody 

 

Istnienie na terenie gminy dwóch obszarów chronionych, a w jej najbliższej okolicy 

rezerwatów świadczy o wartościach środowiska naturalnego, o bogactwie przyrody i 

niezwykłości krajobrazu. Północne tereny gminy wchodzą w skład Brzóźniańskiego 

Obszaru Chronionego Krajobrazu, w którym znajduje się torfowiskowy rezerwat 

"Suchy Ług" oraz uroczysko "Kudłacz". Południowo-wschodnią część obejmuje 

Zmysłowski Obszar Chronionego Krajobrazu, w którym znajduje się rezerwat 

"Zmysłówka". Uroczysko "Kudłacz" - do miejsca tego najlepiej dotrzeć kierując się 

drogą na wschód obok spichlerza w Brzózie Stadnickiej. W uroczysku obejrzeć 

można śródleśny park i kaplicę Potockich. W parku do dziś widoczne są zarysy 

alejek oraz pozostałości urządzeń wodnych i stawów, w których hodowano pstrągi. W 

pobliżu swoje żerowiska mają bobry. Jest tu olbrzymia tama, żeremia i podcięte 

przez te zwierzęta drzewa. Rezerwat "Suchy Ług" - to położony w południowo-

wschodniej części Brzózy Królewskiej rezerwat torfowiskowy. 



 

 



 

  



Nową atrakcją w Gminie Żołynia jest Stanowisko edukacji przyrodniczej przy Stanicy 

Myśliwskiej Koła Łowieckiego „Kuropatwa” w Żołyni, ul. Białobrzeska b.n. (koło 

numeru 514). Warto również zaglądnąć do zagrody konnej w Żołyni (ul. Białobrzeska 

69C). Na turystów czeka również bardzo dobrze rozwinięta infrastruktura 

rekreacyjno-sportowa, wśród której warto wymienić strzelnicę sportową w Żołyni. 

Sympatycy strzelectwa i nie tylko mogą skorzystać również z oferty Paintball Żołynia 

(www.paintballzolynia.pl) lokalizacja: 50o08’19” N 22o18’36”E. Na lubiących spacery, 

wędrówki nordic walking i biegi czeka oferta przygotowana pod nazwą: „ŻOŁYNIA i 

OKOLICE - TOP10 TRAS SPACEROWO-BIEGOWYCH”. To propozycja tras 

poprowadzonych mało ruchliwymi drogami i ścieżkami, blisko natury – najczęściej 

przez las, ale również przez pola i łąki, w sąsiedztwie najbardziej interesujących 

miejsc i obiektów Żołyni i jej okolic. Trasy nie są oznakowane w terenie, sporządzono 

jednak dokładne mapy ich przebiegu, udostępnione w formacie A4. Wraz z opisem 

atrakcji można je pobrać do wydruku z plików PDF. Na mapach wskazano również 

miejsca gdzie można pozostawić samochód. Z myślą o korzystających z urządzeń 

nawigacyjnych i smartfonów przygotowano pliki GPX i wizualizacje tras w usłudze 

Google Maps. Trasy prezentowane są na stronie www.zolynia.pl w dziale „Dla 

turysty”. 

 



 

  



Lokalna Grupa Działania Ziemia Łańcucka jest jedną z wielu działających w 

Polsce na prawach stowarzyszenia organizacji, powołanych ustawą, które między 

innymi pośredniczą w rozdziale środków z Unii Europejskiej w ramach Programu 

Rozwoju Obszarów Wiejskich w tzw. podejściu LEADER. 

 

LGD Ziemia Łańcucka działa od 2008 roku. W skład LGD wchodzą przedstawiciele 

władz publicznych, lokalnych partnerów społecznych i gospodarczych oraz 

mieszkańcy. Stowarzyszenie ma na celu działanie na rzecz rozwoju obszarów 

wiejskich. 

Gminy członkowskie Lokalnej Grupy Działania Ziemia Łańcucka 

 


