
Winnica Zawisze

Siemiechów, kościół MB Gromnicznej

Cmentarz wojenny nr 177 z I wojny światowej

1 2 3Zakliczyn  Wesołów  Wróblowice  Wielkie Góry   
Siemiechów  Brzozowa  Zakliczyn 26,8 km

trudna

Widokowa trasa poprowadzona z  urokliwego Zakliczyna w  pasmo pogórzy. Częścio-
wo pojedziemy specjalnie wybudowaną dla rowerzystów drogą wzdłuż Dunajca (Velo 
Dunajec). Na trasie czekają nas dwa wymagające podjazdy – na Wielkie Góry i z Sie-
miechowa na południe. Towarzyszyć im będą szybkie widokowe zjazdy. Większość dróg 
to asfalty. W dużej mierze pojedziemy za znakami szlaków rowerowych i pieszych. Po 
drodze spotkamy ciekawe przykłady gotyckiej architektury drewnianej – w Siemiecho-
wie i w Brzozowej oraz zabytkowe zespoły klasztorne – w Kończyskach i w Zakliczynie. 
Warto też odwiedzić winnicę Zawiszę.

Przebieg trasy:
0,0  A  Zakliczyn – startujemy z rynku. 

Cechą charakterystyczną tego klima-
tycznego miasteczka, jest zabudowa 
w  postaci drewnianych, parterowych 
domów o  specyficznej konstrukcji 
„dziewięciosłupowej”. Budynki stawia-
no szczytami do drogi, zwieńczone są 
dachami naczółkowymi, z  okapami wy-
datnie wysuniętymi nad chodniki.

B  Kościół pw. św. Idziego i  Matki 
Bożej Różańcowej – obecną świąty-
nię wzniesiono w  latach 1739–1768 na 
fundamentach poprzedniej z  częścio-
wo zachowaną kaplicą św. Józefa. Jest 
to budowla w  stylu późnobarokowym 
z  XVIII-wiecznym ołtarzem głównym 
i XV-wiecznym ołtarzem w kaplicy.

Winnica Zawisza
Właściciel winnicy – Mariusz Chryk, to 
w środowisku winiarzy z dorzecza Dunaj-
ca niemal instytucja. Prezesuje stowarzy-
szeniu tarnowskich winiarzy, prowadzi 
winnicę i  szkółkę winorośli, doradza przy 
zakładaniu nowych plantacji, a  jego wina 
zdobywają medale na każdym konkursie, 
na którym się pojawią. Pierwszą niewielką, 
kilkuarową winniczkę założył w 2005 roku 
przy domu w Wesołowie kolo Zakliczyna. 
Dwa lata później powstała znacznie więk-
sza uprawa w niedalekiej Brzozowej, o po-
wierzchni niemal 1 ha. Ta ostatnia winnica 
zajmuje dobrze nasłoneczniony stok o wy-
stawie południowej i południowo-zachod-
niej i  została obsadzona zarówno odmia-
nami przerobowymi, jak i  deserowymi. 
Uprawia się tu: solaris, johanniter, helios, 
riesling, muskat ottonel, doral i  chardon-
nay na wina białe, oraz pinot noir, cabernet 
cortis, cabernet carol, cabernet carbon, mo-
narch, regent, rondo, rathay, rösler i caber-
net sauvignon na wina czerwone.
Kontakt: Winnica Zawisza
Wesołów 200 k. Zakliczyna
32-840 Zakliczyn, tel. 14 66 53 201,  
691 671 838, www.winorosl-mch.eu

3,0  Od tego miejsca, przez kolejne 5 km, 
pojedziemy drogą rowerową wzdłuż Du-
najca, tzw. Velo Dunajec.

9,5  Rozpoczynamy stromy podjazd na 
Wielkie Góry.

15,6  C  Siemiechów, kościół pw. Matki 
Bożej Gromnicznej – drewniana świąty-
nia w  stylu późnego gotyku, z  początku 
XVI w. W XX stuleciu dobudowano do niej 
murowaną kaplicę. We wnętrzu zachowa-
ły się późnogotyckie elementy oraz poli-
chromie z XVI–XVII w.

Za kościołem rozpoczynamy kolejny stro-
my podjazd.

18,9  D  Brzozowa, kościół pw. św. Mi-
kołaja Biskupa – drewniana późno-
gotycka świątynia z  początku XVI w. 
Jednonawowa budowla zwieńczona 
jest wieżą z  barokowym hełmem. We 
wnętrzu oprócz XVIII-wiecznego wypo-
sażenia znajdują się iluzjonistyczne po-
lichromie z XIX w.

25,2  E  Kończyska, klasztor Sióstr 
Bernardynek – neogotycki zespół 
klasztorny wzniesiono pod koniec 
XIX w. Jest to klasztor kontemplacyjny 
z  papieską klauzurą. Otacza go wysoki 
mur oraz ogród. W kościele znajduje się 
ołtarz główny z około 1900 r.

26,0  F  Zakliczyn, klasztor Fran-
ciszkanów – zespół klasztorny w  stylu 
barokowym wybudowano w  latach 
1641–1650. Wyposażenie wnętrza ko-
ścioła pochodzi z XVII–XIX w. Na uwagę 
zasługuje także otoczenie klasztoru. Na 
dziedzińcu mieści się grota Matki Bożej 
z Lourdes usytuowana w otoczeniu po-
mnikowych lip drobnolistnych.

37,1 km
trudna

Pleśna  Lubinka  Janowice  Dąbrówka Szczepanowska  
 Szczepanowice  Rzuchowa  Świebodzin   

Słona Góra (403 m n.p.m.)  Pleśna

Atrakcyjna, choć wymagająca trasa poprowadzona wśród wzgórz Pogórza Ciężkowickie-
go. Pojedziemy w większości asfaltami o średnim ruchu, poza jednym, około czterokilome-
trowym odcinkiem na Słoną Górę. Po drodze czekają nas strome podjazdy wiodące z głębo-
ko wciętych dolin rzek Białej i Dunajca. Wiele miejsc widokowych zapewni nam panoramy 
na rozciągające się wokół pasma pogórzy, Beskidu Wyspowego i doliny Dunajca. Przy do-
brej pogodzie, z wieży w Dąbrówce Szczepanowskiej zobaczymy nawet Tatry. Atrakcjami 
będą cztery winnice usytuowane przy trasie lub w niewielkim od niej oddaleniu.

Przebieg trasy:
0,0  Pleśna Startujemy z centrum miej-

scowości.
A  Pleśna, kościół pw. Wniebowzięcia 

NMP – neobarokowy, z  lat 1924–1930. 
We wnętrzu znajdują się m.in. XVII-wiecz-
ne ołtarze barokowe i ambona. 
Od tego miejsca rozpoczyna się niespełna 
2-kilometrowy podjazd.
6,1  B  Wzgórze Lubinka (412 m n.p.m.) 

z  cmentarzami z  okresu I  wojny świa-
towej: nr 191 – na którym spoczywa 93 
żołnierzy armii austro-węgierskiej i  111 
żołnierzy armii rosyjskiej oraz nr 192 – 
z  neorenesansową kaplicą, wokół której 
pochowano 358 poległych z armii austro-
-węgierskiej i 217 z rosyjskiej.
Winnica Gierowa
Nazwa winnicy pochodzi od przysiółka 
Janowic, gdzie jest zlokalizowana. Win-
nica ma zaledwie 0,40 ha i uprawia się 
tu zarówno Vitis Viniferę – Pinot Noir, jak 
i odmiany hybrydowe, takie jak: Seyval 
Blanc, Solaris, Muscaris, Jutrzenka, Bian-
ka, Saint Pepin.
Kontakt: Winnica Gierowa,
Janowice koło Zakliczyna
C  Janowice, zespół pałacowo-parko-

wy – pałac w stylu angielskiego neogoty-
ku z XIX w., usytuowany jest w otoczeniu 
rozległego parku z licznymi zabytkowymi 
drzewami. Obecnie pałac znajduje się 
w rękach prywatnych i służy jako obiekt 
rekreacyjno-hotelowy. 
Winnica Janowice
Odpowiednie warunki klimatyczne po-
zwalają na uprawę odmian winorośli kla-
sycznej – vitis vinifera (Pinot Noir, Pinot 
Noir Précoce, Chardonnay, Siegerrebe, 
Auxerrois), jak i  odmian hybrydowych 
(Rondo, Regent, Solaris, Johanniter, Sey-
val Blanc), a niezwykłe położenie winnicy 
i  zapierający dech w  piersiach widok na 
dolinę Dunajca sprawia, że uchodzi ona za 
jedną z najpiękniejszych winnic w Polsce. 
Organizowane są tu degustacje win. 
Kontakt: Winnica Janowice
Janowice, 33-115 Janowice
tel. 604 413 265, www.winnicajanowice.pl
Winnica Uroczysko
Plantacja o powierzchni 0,8 hektara znaj-
duje się na wyniosłym południowym zbo-
czu ponad płynącą poniżej rzeką Dunajec.
W Winnicy Uroczysko uprawia się: seyval 
blanc, jutrzenka, hibernal, pinot gris i tra-
miner na wina białe, oraz regent, rondo, 
monarch, cabernet cortis,cabernet cantor, 
pinot noir i zweigelt na wina czerwone.
Kontakt: Winnica Uroczysko
Janowice k. Zakliczyna
33-115 Janowice, tel. 516 495 359

16,2  Rozpoczynamy stromy, około kilome-
trowy, podjazd do wieży widokowej w Dą-
brówce Szczepanowskiej.

17,4  D  Dąbrówka Szczepanowska, 
wieża widokowa – podświetlana nocą 
drewniana konstrukcja ma około 16 m wy-
sokości i  składa się z  pięciu kondygnacji. 
Rozciągają się stąd atrakcyjne panoramy 
na Beskid Wyspowy, a nawet Tatry.

18,5  Winnica Dąbrówka
Południowe usytuowanie stoku gwaran-
tuje doskonałe nasłonecznienie krzewów 
winorośli, a  naturalną ich osłonę stanowi 
las. Ze wzgórz roztacza się przepiękny wi-
dok na panoramę Tatr oraz dolinę Dunajca. 
Kontakt: Winnica Dąbrówka, 
Dąbrówka Szczepanowska 94, 
33-115 Dąbrówka Szczepanowska  
tel. 534 030 430, www.winnicadabrowka.pl

Winnica Zadora
Jej nazwa pochodzi od rodziny Chrząstow-
skich herbu Zadora, którzy byli właścicie-
lami wsi przez okres 400 lat do połowy 
XIX w. Uprawia się tu dość spory wachlarz 
szczepów. Są to: johanniter, solaris, orion, 
phoenix, merzling i  ortega na wina białe 
oraz regent, rondo, acolon i  pinot noir na 
wina czerwone. Obok domu gospodarzy 
znajduje się budynek mieszczący piwnicę 
do wyrobu wina oraz salę degustacyjną.  
Kontakt: Winnica Zadora
Szczepanowice 215, 33-114 Rzuchowa  
tel. 502 714 696, www.winnica-zadora.pl

AS Winnica Rubinowa
Kontakt: AS Winnica Rubinowa
Świebodzin 30, 33-114 Pleśna
tel. 668 662 385
28,2  Rozpoczynamy stromy, ok. 3-kilome-
trowy podjazd na Słoną Górę (403 m n.p.m.).

32,0  E  Cmentarze wojenne na Słonej 
Górze – nr 175, 176, 177 – zabytkowe 
cmentarze z okresu I wojny światowej, na 
których pochowano łącznie 117 żołnierzy 
armii austro-węgierskiej i 97 żołnierzy ro-
syjskich.
Ze Słonej Góry zjeżdżamy, początkowo ła-
godnie, a w końcowej fazie, stromą drogą 
aż do rzeki Białej i Pleśnej.

35,2 km
trudna

Ciężkowice  Polichty  Gromnik  Golanka   
Rzepiennik Strzyżewski  Dąbry  Ciężkowice

Kolejna trasa przebiegająca przez tereny Pogórza Rożnowskiego i Pogórza Ciężkowic-
kiego, rozgraniczone rzeką Białą. Nie należy do łatwych. Składa się na przemian z bar-
dzo stromych, ale krótkich odcinków oraz długich i płaskich lub co najwyżej  łagodnie 
nachylonych, biegnących widokowymi szerokimi grzbietami. Przez znaczną część tra-
sa prowadzi szlakami rowerowymi, niestety, miejscami słabo oznaczonymi w terenie, 
nawet na istotnych skrzyżowaniach dróg. Te newralgiczne punkty zostały wskazane w 
poniższym opisie.

0,0  A  Ciężkowice. W centrum miej-
scowości uwagę zwraca średniowieczny 
układ urbanistyczny z rynkiem, na któ-
rym stoi murowany ratusz z XVIII/XIX w.

0,5  B  Przy ul. 3 Maja znajduje się Mu-
zeum Przyrodnicze im. Krystyny i  Wło-
dzimierza Tomków. Największą atrakcją, 
choć położoną poza naszą trasą, jest 
rezerwat przyrody Skamieniałe Miasto. 
Warto odwiedzić także Park Zdrojowy.

Z rynku zjeżdżamy ul. 3 Maja do drogi wo-
jewódzkiej nr 977. Skręcamy w prawo, w 
kierunku Tarnowa. Przejeżdżamy długim 
mostem na Białej, pod którym niebawem 
będziemy przejeżdżać ul. Jastrzębską.

1,8  Z ul. Jastrzębskiej odbijamy w pra-
wo, w wąską i bardzo stromą z początku 
ul. Leśną. Trzymamy się zielonego szlaku 
rowerowego.

6,5  Rozwidlenie dróg. Skręcamy naj-
pierw w lewo, a po przejechaniu ok. 100 
m w prawo, w odchodzącą lekko w  górę 
wąską drogę asfaltową.

7,6  Zostawiamy zielony szlak rowerowy, 
skręcamy w prawo i od tego miejsca podą-
żamy za czarnym szlakiem rowerowym.

8,6  Wiata – miejsce odpoczynku, odejście 
pieszego szlaku zielonego na Suchą Górę.

10,3  Stąd, Jadąc na wprost, dotrzemy do 
winnic Kuźnia i Demeter.

Trzymając się naszej trasy i czarnego szlaku 
rowerowego, tuż przed transformatorem 
skręcamy w lewo, w polną drogę. Na pierw-
szym ostrym łuku tej drogi, obok sterty 
śmieci (!) odbijamy w prawo, w ledwo wi-
doczną ścieżkę. Wkrótce jednak w niewiel-
kim zagajniku osiągamy drogę gruntową.

Winnica Kuźnia
Podstawowe uprawiane szczepy na wina 
białe, to solaris i johanniter, a na wina czer-
wone – bolero, monarch i cabernet carol. 
Obok nich znajduje się tu także niewielka 
doświadczalna plantacja odmian desero-
wych. Gospodarze zapraszają do odwie-
dzenia swojej winnicy, a także piwnicy, 
gdzie odbywa się wyrób wina.
Kontakt: Winnica Kuźnia
ul. Narutowicza 8, 33-180 Gromnik
tel. 501 279 131

Winnica Demeter 
Szczególnie cenione są tutejsze wina białe, 
które zaliczają się do ścisłej polskiej czo-
łówki. Gospodarze zapraszają do odwie-
dzenia winnicy. Na miejscu jest wygodna  
altana i grill.
Kontakt: Winnica Demeter
ul. Majora Sucharskiego 3, 
33-180 Gromnik, tel. 509 693 311

15,1  C  Gromnik. Drewniany kościół 
konstrukcji zrębowej zbudowany 
w 1727 r. Nieopodal znajduje się XIX-
-wieczny dwór, położony powyżej ładnie 
utrzymanego parku. Obecnie mieści się w 
nim urząd gminy.
W Gromniku od ronda dalsza trasa biegnie 
na krótko ruchliwą ul. Krynicką (DW nr 977), 
a następnie skręcamy w drugą przecznicę w 
lewo, w ul. Przychockiego.

17,8  Skręcamy w lewo, w wąską, dro-
gę asfaltową. Jadąc na wprost drogą 
wojewódzką 980, możemy dotrzeć do  
Rzepiennika Marciszewskiego, w którym 
znajduje się winnica Rupiówka.

Winnica Rupiówka
Jedna z najmłodszych winnic małopol-
skich, założona w 2017 r. Uprawiane są tu 
odmiany na wina białe i czerwone, m.in. 
maréchal foch, regent  bianca, hibernal, jo-
hanniter, seyval blanc, solaris swenson red
Kontakt: Winnica Rupiówka
Rzepiennik Marciszewski 82
33-180 Rzepiennik Marciszewski
tel. 502 399 663, www.winnicarupiowka.pl

25,2  Przed przystankiem autobusowym 
po lewej stronie skręcamy w prawo, do 
Rzepiennika Strzyżewskiego.

27,9  Rzepiennik Strzyżewski – aż do Cięż-
kowic doprowadzi nas niebieski szlak pieszy.

29,3  D  Ukryte w lesie miejsce egzekucji 
364 Żydów, rozstrzelanych przez hitle-
rowców w czasie II wojny światowej, wię-
zionych uprzednio w gettach w Rzepien-
niku i Bieczu. Do zbrodni tej doszło 11 i 14 
sierpnia 1943 r.

30,1  E  Cmentarz 18 partyzantów z od-
działu „Regina 2” – części batalionu „Bar-
bara”, uczestniczącego w bitwie pod Jam-
ną (25 września 1944 r.).

32,3  F  Ciężkowice-Rakutowa, Austriac-
ki cmentarz wojenny nr 141 z  I  wojny 
światowej. Pochowano na nim 33 żołnie-
rzy austriackich, 60 żołnierzy niemieckich 
oraz 255 żołnierzy rosyjskich, którzy pole-
gli 2 maja 1915 r.

35,2  Ciężkowice – koniec trasy.

Winnica Manru położona jest w Kąśnej 
Dolnej koło Ciężkowic. Miejscowość ta 
znana jest przede wszystkim z muzeum 
Ignacego Jana Paderewskiego. Do tych 
wątków starali się nawiązać założyciele 
winnicy. Jej nazwa – Manru – jest bowiem 
tytułem jedynego dzieła operowego słyn-
nego kompozytora. Gospodarze zapra-
szają do winnicy na degustacje i po zakup 
wina po wcześniejszym uzgodnieniu.  
Kontakt: Winnica Manru,  
Kąśna Dolna 25, 33-190 Kąśna Dolna 
tel. 603-545-711, www.zwolenik.com

Rowerem  
Dolina Dunajca
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