
Punkt obserwacyjny na górze Kokocz

Tuchów  Zalasowa  Wola Lubecka  Kowalowa  
Ryglice  Bistuszowa  Tuchów 34,2 km

trudna

Wymagająca, ale bardzo widokowa trasa poprowadzona wśród malowniczych 
wzgórz Pogórza Ciężkowickiego. Startujemy w Tuchowie, jednym z najstarszych 
miast w regionie, malowniczo położonym w dolinie rzeki Białej. Stąd rozpoczynamy 
stromy podjazd. Takich przewyższeń na trasie będzie sporo. Pokonamy je w całości 
drogami asfaltowymi. Po drodze liczne punkty widokowe, w tym najsłynniejszy na 
całym pogórzu – góra Kokocz (434 m n.p.m.). Rozpościera się z niej widok na pa-
sma pogórzy, Beskidy, Tatry, Kotlinę Sandomierską, a nawet Góry Świętokrzyskie. 
Południowa część trasy wiedzie przez Park Krajobrazowy Pasma Brzanki. Oprócz 
winnic atrakcjami będą zabytkowe budowle, m.in. okazały kompleks sanktuarium 
w Tuchowie oraz drewniany kościółek w Kowalowej.

Przebieg trasy:
0,0  Startujemy z dużego parkingu 

w  Tuchowie, przy drodze wojewódz-
kiej nr 977, nieopodal sanktuarium.

A  Tuchów, Sanktuarium NMP 
Tuchowskiej – monumentalny zespół 
klasztorny wzniesiono w stylu baro-
kowym w XVII w. Miało to związek 
z  rosnącym ruchem pielgrzymkowym. 
Pierwszy kościół w tym miejscu istniał 
już w XI w. Obecna świątynia z baro-
kowym i późnobarokowym wyposa-
żeniem wnętrza skrywa XVIII-wieczny 
ołtarz główny z cudownym obrazem 
Matki Bożej Tuchowskiej.

Przed nami wymagający podjazd na 
wzgórze z krzyżem i cmentarzem wo-
jennym.

Winnica Rodziny Steców
To jedna z największych plantacji wi-
norośli w Małopolsce. Położona jest w 
Tuchowie koło Tarnowa. Początki win-
nicy sięgają 2007 roku. Obecnie zaj-
muje ona areał 8 ha, a w planach są ko-
lejne 2 ha. Winnica ulokowana jest na 
wyniosłym, dość stromym południowo
-zachodnim zboczu, na wysokości oko-
ło 300–330  m n.p.m. W nasadzeniach 
dominują takie odmiany jak: seyval 
blanc, bianca, aurora, hibernal, jutrzen-
ka, johanniter, solaris, i muszkat odeski 
na wina białe oraz regent, rondo, ma-
rechal foch, leon millot, cabernet cor-
tis i bolero na wina czerwone. Wyrób 
wina odbywa się na miejscu, w  win-
nicy. Wina trafiają przede wszystkim 
do gastronomii – restauracji, hoteli, 
winebarów – a także do specjalistycz-
nych sklepów winiarskich. Gospodarze 
zapraszają do zwiedzania winnicy i na 
degustacje po wcześniejszym kontak-
cie telefonicznym. 
Kontakt: Winnica Rodziny Steców
Wołowa 60, 33-170 Tuchów 
tel. 602 725 783, rstec@wsn.pl 
www.winnicarodzinystecow.pl

6,6  B  Zalasowa, kościół pw. św. 
Jana – neoromańską murowaną świą-
tynię wzniesiono w latach 1844–1848. 
Jednonawowa budowla skrywa 
późnorenesansowy bogato zdobiony 
ołtarz główny z początku XVII w.
10,4  Możliwość odbicia do winnicy 
w Woli Lubeckiej.

Winnica Piwnice Antoniego
Ta niewielka winnica znajduje się 
w miejscowości Wola Lubecka koło Ry-

glic. Bezpośrednio nad nią wznosi się 
wyniosła góra Kokocz (434 m n.p.m.). 
Za rok powstania winnicy można przy-
jąć 2005 – obecnie zajmuje ona ponad 
30 arów i liczy około 1200 krzewów 
winorośli. Uprawia się tu dość urozma-
icony wybór szczepów. Są to głównie 
białe odmiany: seyval blanc, solaris, jo-
hanniter, muszkat, aurora, bianca oraz 
jutrzenka. Wśród odmian czerwonych 
dominuje stary francuski mieszanie 
cascade, wykorzystywany głownie na 
wina różowe. Inne uprawiane tu czer-
wone szczepy, to: regent, rondo, caber-
net cortis i monarch. Obok winnicy mie-
ści się niewielka sala degustacyjna na 
30 osób. W gospodarstwie znajdują się 
także sad owocowy, plantacja borówek 
oraz pasieka.  
Kontakt: Winnica Piwnice Antoniego
Wola Lubecka 15, 33-162 Wola Lubecka
tel. 608 017 274, 
www.piwniceantoniego.eu
antonimarcinek@.wp.pl

13,1  C  Kokocz (434 m n.p.m.) – jeden 
z lepszych punktów widokowych na 
Pogórzu Ciężkowickim; dogodne miej-
sce wypoczynkowe z wiatą. Na górę 
prowadzi stromy podjazd, a następnie 
ostry, około trzykilometrowy, zjazd.

20,6  D  Kowalowa, kościół pw. Nie-
pokalanego Serca NMP – drewniana, 
jednonawowa świątynia o konstruk-
cji zrębowej, wybudowana w XVII w. 
w  Ryglicach. Po II wojnie światowej 
przeniesiona na obecne miejsce; grun-
townie odnowiona.

27,1  E  Ryglice, w prawo odbicie do 
barokowego zespołu pałacowo-par-
kowego (około 500 m w jedną stronę) 
i zabytkowego spichlerza. Obecnie pa-
łac pełni funkcję szkoły.

Rowerem w Dolinie  
Bialej i Pasmie Brzanki
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