
Niedziela Palmowa w Lipnicy Murowanej

1 Nowy Wiśnicz  Lipnica Murowana  Chronów   
Uszwica Porębska  Poręba Spytkowska  Brzeźnica   
Łazy  Wiśnicz Mały  Nowy Wiśnicz

37,4 km
trudna

Liczne podjazdy i zjazdy sprawiają, że trasę tę można uznać za trudną. Wspinać się 
będziemy m.in. na Lipczonkę czy Górę Południową. Ich wysokości oscylują około 
300 m n.p.m. Ułatwienie będzie stanowiła w większości asfaltowa nawierzchnia 
dróg. Jednak kilka krótkich odcinków przyjdzie nam pokonać drogami szutrowy-
mi i gruntowymi. Największym atutem trasy jest jej widokowy charakter, a także 
zabytkowe kościoły, w tym jeden wpisany na Listę UNESCO, dwory, urokliwy ry-
nek oraz piękny renesansowy zamek. 

0,0  Nowy Wiśnicz, ruszamy z cen-
trum miasta. Kierujemy się na południe. 
Przed nami dość długi mozolny podjazd.

6,4  A  Lipczonka, osiągamy najwyż-
szy punkt na trasie Nowy Wiśnicz – 
Lipnica Murowana. Przed nami piękna 
panorama na Lipnicę i  znajdujące się 
dalej pasma Beskidów.

8,3  Lipnica Murowana, rynek – otacza 
go parterowa, w większości drewnia-
na zabudowa. Domy stoją szczytem do 
drogi, wiele z nich posiada charaktery-
styczne, wsparte na słupach podcienia.

B  Kościół pw. św. Leonarda – jeden 
z najcenniejszych drewnianych kościo-
łów w kraju, z XV w., wpisany na Listę 
UNESCO. Z tego okresu pochodzą naj-
starsze zachowane polichromie. Cen-
nym średniowiecznym zabytkiem jest 
także płaskorzeźba Zaśnięcie NMP.

C  Dwór Ledóchowskich – neokla-
sycystyczny budynek z około 1830 r. 
Tutaj mieszkały wyniesione na ołtarze 
Maria Teresa i Urszula Ledóchowskie. 
Obecnie mieści się w nim muzeum.

9,0  Przed nami kolejny wymagający 
podjazd, a następnie zjazd.

14,8  D  Chronów, kościół pw. Ducha 
Świętego – powstał w 1685 r. Wyposa-
żenie wnętrza jest głównie barokowe.

16,0  W prawo odbicie do winnicy  
Chronów.

Winnica Chronów
W hektarowym gospodarstwie założo-
nym w 2012 r. Produkowane są tu wina 
wyłącznie wytrawne. Do dyspozycji 
gości są dwa niezależne apartamenty. 
Można tu uczestniczyć w winobraniu, 
wziąć udział w degustacji lub pospace-
rować między rzędami winorośli.
Kontakt: Winnica Chronów
Chronów 209, 32-720 Chronów
tel. 691 974 741, www.winnicachronow.pl

17,2  Opuszczamy asfalt skręcając 
w  lewo, w gruntową drogę. Za wieżą 

triangulacyjną skręcamy w lewo, a po 
100 m w prawo. Łagodnym zjazdem 
opadamy do Uszwicy Porębskiej.

20,8  Rozpoczynamy długi podjazd na 
rozległy i widokowy grzbiet Góry Połu-
dniowej.

26,7  Długim, w wielu miejscach widoko-
wym zjazdem opadamy do Brzeźnicy.

29,8  W prawo odbicie do Winnicy Nad 
Dworskim Potokiem

Winnica Nad Dworskim Potokiem
Należąca do Uniwersytetu Jagielloń-
skiego winnica w Łazach koło Bochni 
zalicza się do najlepszych w naszym 
kraju. Tutejsze wina zdobyły wiele mię-
dzynarodowych i krajowych wyróżnień 
i jako pierwsze w Polsce weszły do ofi-
cjalnej sprzedaży. Obok winnicy znaj-
duje się nowoczesny budynek winiarni 
z własnym laboratorium. Wydział Far-
macji UJ organizuje tu zajęcia dydak-
tyczne z zakresu enologii.
Kontakt: Winnica Nad Dworskim  
Potokiem, Rolniczy Zakład Doświad-
czalny Uniwersytetu Jagielońskiego
Łazy 2, 32-765 Rzezawa 
tel. 14 612 78 12, www.winnica-uj.pl

30,0  E  Brzeźnica, kościół pw. św. św. 
Piotra i Pawła i św. Stanisława Bisku-
pa – pochodzi z 1632 r. W XIX w. uległ 
rozbudowie. We wnętrzu zachowały 
się ołtarz główny z 1776 r. oraz XVII
-wieczne organy.  

30,4  Przed nami najtrudniejszy odci-
nek trasy – ponadpółkilometrowy, dość 
stromy podjazd, po którym czeka nas 
widokowy odcinek.

37,4  F  Nowy Wiśnicz, zamek – jedna 
z najpotężniejszych twierdz magnac-
kich w Polsce, wzniesiona w XIV w. 
Stanowiła siedzibę rodów magnackich 
Kmitów i Lubomirskich. Budowlę wy-
różnia wczesnobarokowa architektura 
z elementami renesansowymi. Zamek 
można zwiedzać.

G  Nowy Wiśnicz „Koryznówka” – 
drewniany XIX-wieczny dworek wznie-
siony przez Leonarda Serafińskiego, 
obecnie stanowi muzeum pamiątek 
po Janie Matejce.

Zamek w Nowym Wiśniczu
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Iwkowa  Połom Mały  Kąty   
Drużków Pusty  Wojakowa  Iwkowa

Wymagająca, ale bardzo widoko-
wa trasa prowadząca przez wzgó-
rza wokół Iwkowej. Jest to kraina 
sadów śliwkowych, które są tutaj 
produktem regionalnym. Każdego 
roku we wrześniu odbywa się tu-

taj Święto Suszonej Śliwki. W okolicy uprawia się 
również winorośl – tu szczególnie zapraszamy do 
Winnicy Nowizny. Trasa prowadzi w większości 
po drogach asfaltowych o średnim ruchu samo-
chodowym. Pojedziemy również leśnymi drogami 
przez pasmo Sołtysich Gór. Przez całą trasę towa-
rzyszyć nam będą szlaki rowerowe Gminy Iwkowa 
– żółty i czarny, a także na krótkich fragmentach 
Karpacki Szlak Rowerowy.

Przebieg trasy:
0,0  Iwkowa. Miejsce rozpoczęcia i zakończenia 

trasy. Dogodny parking przed drewnianym ko-
ściołem. 

A  Drewniany kościół Nawiedzenia Najświęt-
szej Marii Panny – wzniesiony pod koniec XV 
wieku na miejscu starszego kościoła. Jednona-
wowy, o konstrukcji zrębowej. Wewnątrz cenne 
wyposażenie, w tym ołtarze z  XVII  w. i rzeźby 
grupy Ukrzyżowania na belce tęczowej z XV  w. 
Kościół jest obecnie nieużytkowany.

6,5  Winnica Nowizny
Winnica oferuje wina białe wytrawne i półsłodkie 
oraz czerwone wytrawne. Dla gości zaplanowano 
oprowadzenie po winnicy oraz prezentację mul-
timedialną na temat uprawy winorośli, produkcji 
i spożycia wina. Dodatkowo odwiedzający mogą 
zobaczyć hodowlę danieli, zabawić się w parku li-
nowym i skorzystać z oferty gastronomicznej.
Kontakt: Winnica Nowizny, Połom Mały 60,  
32-862 Porąbka Iwkowska, tel. 607 578 156,  
14 684 48 14, www.winnicanowizny.pl 

Połom Mały, Droga krzyżowa i krzyż jubileuszo-
wy B . Widokowe miejsce z panoramą na Beskid 
Wyspowy, Beskid Sądecki i Pogórze Rożnowskie.

10,5  C  Kąty, Dwór Sławików, ławka Jana Kar-
skiego – w miejscowości Kąty upamiętniono 
kuriera Polskiego Państwa Podziemnego Jana 
Karskiego. Po nieudanej misji w 1940 r. został on 
pojmany przez Gestapo. Następnie po bezsku-
tecznej próbie ucieczki został przewieziony do 
szpitala do Nowego Sącza, skąd został uwolniony 
przez żołnierzy WZW. Od lipca 1940 r. do lutego 
1941 r. ukrywał się w dworze w Kątach. Z okazji 
75 rocznicy tych wydarzeń wytyczono szlak uwol-
nienia Jana Karskiego z  Marcinkowic do Kątów 
i ufundowano ławkę jego imienia.

14,3  Wojakowa, kościół Wniebowzięcia Najświęt-
szej Marii Panny D  – zbudowany w latach 30. XX 
w. z wykorzystaniem prezbiterium starego kościo-
ła. Z dawnego wyposażenia pozostała kamienna 
chrzcielnica oraz barokowy ołtarz z łaskami słyną-
cym obrazem Matki Boskiej z Dzieciątkiem. 

E  Pasmo Szpilówki – pasmo górskie zaliczane 
obecnie do Pogórza Rożnowskiego (według daw-
nego podziału autorstwa Kondrackiego pasmo 
było częścią Pogórza Wiśnickiego). Z parkingu z 
wiatą rozciąga się wspaniały widok na południe. 
W tym miejscu możemy zboczyć z trasy i wybrać 
się na wieżę widokową zlokalizowaną na szczycie 
Szpilówki. Prowadzi do niej czerwony szlak space-
rowy. Po przejechaniu ok. 500 metrów od parkin-
gu możemy po raz kolejny opuścić trasę i udać się 
wraz ze znakami zielonego szlaku spacerowego 
do kaplicy św. Urbana, gdzie według legendy w X 
w. mieszkał węgierski pustelnik o imieniu Urban.

25,8 km
trudna
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