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Tęgoborze  Znamirowice  Tabaszowa  Przełęcz  
św. Justa  Świdnik  Zawadka  Tęgoborze

Niezwykle malownicza i widokowa trasa na pograniczu Beskidu Wyspowego i Pogórza 
Rożnowskiego. Trasa jest wymagająca, czekają nas na zmianę podjazdy i zjazdy. Trud 
wynagrodzą nam jednak piękne widoki, szczególnie na Jezioro Rożnowskie. Trasa 
wiedzie drogami o  średnim ruchu samochodowym, jedynie krótki, 500-metrowy 
początkowy odcinek prowadzi ruchliwą drogą krajową nr 75. Przez połowę wycieczki 
będą towarzyszyły nam szlaki rowerowe oraz piesze.

22,0 km
trudna

Przebieg trasy:
0,0  Tęgoborze. Miejsce rozpoczęcia 

i  zakończenia trasy. Dogodny parking 
przy terenach rekreacyjnych nad Jezio-
rem Rożnowskim. 
Pałac w  Tęgoborzu A  – zbudowany 
w stylu klasycystycznym na początku XIX 
w. Obecnie pozostaje w rękach prywat-
nych i  jest niedostępny do zwiedzania. 
B Cmentarz wojenny nr 353 – jeden 

z  400 cmentarzy zbudowanych podczas 
I  wojny światowej w  Galicji Zachodniej. 
Składa się z  dużego centralnego krzyża 
oraz pięciu małych mogił. Spoczywają na 
nim 2 żołnierze austriaccy i 4 rosyjskich.
C Jezioro Rożnowskie – zbiornik wod-

ny powstały w  1941 r. w  wyniku spię-
trzenia wód Dunajca. Na Małpiej Wyspie, 
dawnym grodzisku, znajduje się siedlisko 
ponad 160 gatunków ptaków. Jest on 
również atrakcyjny turystycznie: w Zna-
mirowicach znajduje się przystań jachto-
wa, a w Gródku nad Dunajcem plaża.
4,8  D  Most Stacha – ciekawa atrakcja, 

do której musimy lekko zboczyć z  naszej 

trasy. Kamienny most o  wysokości 13 m 
i długości 20 m został zbudowany w latach 
1968-71 własnoręcznie przez Jana Stacha, 
który nie miał dojazdu do domu. Jest to 
największa na świecie tego typu budowla 
zbudowana przez jednego człowieka.
5,9  E  Drewniany kościół św. Mi-

kołaja w  Tabaszowej – wzniesiony 
w  1753  r  w  Tęgoborzu, przeniesiony 
w obecne miejsce w 1982 r. Jest to bu-
dowla o konstrukcji zrębowej. Wewnątrz 
rokokowe ołtarze z 2. połowy XVIII w.
11,5  F  Drewniany kościół na Prze-
łęczy św. Justa – zbudowany w 2. po-
łowie XVII w. w miejscu, gdzie według 
legendy znajdowała się pustelnia św. 
Justa. Wewnątrz wyposażenie z  po-
przednich świątyń znajdujących się 
w  tym miejscu, m.in. gotycka rzeźba 
Matki Bożej z Dzieciątkiem z XV w.
12,4  Jodłowiec Wielki. Dawna szkoła 
szybowcowa, funkcjonująca w  latach 
1933-48. W jej miejscu znajdują się dzisiaj 
kapliczka, wiata i tablica informacyjna.
18,3  Winnica Zawadka

30,4 km
trudna

Nowy Sącz  Dąbrowa  Zbyszyce  Sienna   
Jelna  Klimkówka  Nowy Sącz

Widokowa, ale przy tym dosyć wymagająca trasa poprowadzona z Nowego Sącza na 
północ. Pierwsze 6 km to rekreacyjny odcinek, który pojedziemy drogą rowerową, tzw. 
Velo Dunajec. Dalsza część trasy to mozolne podjazdy i zjazdy. Nie zabraknie przy tym 
miejsc widokowych na dolinę Dunajca i rozlewające się wokół Jezioro Rożnowskie. 
Atrakcjami po drodze będą zabytki – dwory, kościół, spichlerz oraz ruiny zamku. Trasa 
w całości wiedzie asfaltami, niestety częściowo ruchliwą drogą wojewódzką.

Przebieg trasy:
0,0  Nowy Sącz, ruszamy z parkingu 

pod zamkiem. Jedziemy Velo Dunajec na 
północ.
A  Nowy Sącz, ruiny zamku – gotycką 

twierdzę wzniesiono w XIV w. za pano-
wania Kazimierza Wielkiego, a następnie 
przebudowano w stylu renesansowym. 
Pożary, powódź, a w ostateczności wojna 
doprowadziły ją do ruiny. Pozostałością 
po dawnej budowli jest zrekonstruowana 
Baszta Kowalska, którą można zwiedzać.
B  Nowy Sącz, Stare Miasto – wyróż-

nia dobrze zachowany średniowieczny 
układ urbanistyczny z dużym rynkiem, 
oraz eklektycznym ratuszem. Nieopodal 
znajduje się gotycki kościół pw. św. Mał-
gorzaty z XIV w. oraz Dom Gotycki z XV/
XVI w. – obecnie muzeum. Pamiątką po 
społeczności żydowskiej jest synagoga z 
1780 r., przebudowana u schyłku XIX w.

7,3  Rozpoczynamy pierwszy wymaga-
jący podjazd.
11,5  Winnica Gródek
12,5  D  Zbyszyce, kościół pw. św. 
Bartłomieja – gotycka świątynia z po-
czątku XV w., odnowiona w XVIII stule-
ciu. We wnętrzu częściowo zachowały 
się renesansowe i neobarokowe po-
lichromie.
13,2  E  Zbyszyce, dwór Szujskich – 
parterowa, klasycystyczna rezydencja 
z przełomu XVIII i XIX w., odnawiana w 
1970 r. Obecnie siedziba DPS-u. 
Przed nami kolejny stromy podjazd.
14,2  Punkt widokowy na Jezioro Roż-
nowskie
F  Jezioro Rożnowskie – str. 84
19,7  Jelna – po prawej drewniany XIX
-wieczny spichlerz. 
Rozpoczynamy kolejny widokowy pod-
jazd, a następnie zjazd w dolinę Dunajca.
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Winnica Zawadka
Winnica powstała pod wpływem marzeń o zdro-
wym i spokojnym życiu oraz z chęci poznawania 
ludzi pozytywnie patrzących na życie. Jej spe-
cjalnością są lekkie wina białe, które charakte-
ryzują się znaczną świeżością, nutami owoco-
wymi i mineralnymi. Właściciele zapraszają do 
spontanicznych lub zaplanowanych wizyt, 
chętnie opowiedzą o produkcji win i przed-
stawią efekty swojej pracy.
Kontakt: Winnica Zawadka,  
Zawadka 1, 33-312 Tęgoborze 
tel. 502 391 867, winnicakamieniec.pl

Winnica Gródek
Winnica usytuowana jest na urokliwym cyplu 
i wzgórzu otoczonym z trzech stron wodami 
Jeziora Rożnowskiego. Uprawianych jest tu 16 
odmian. Produkowanymi tu winami cieszyć się 
można zarówno zimą – w klimatycznej atmos-
ferze wykończonego drewnem i ogrzewanego 
kominkiem wnętrza, jak i latem – na obszer-
nym tarasie, z którego roztacza się przepiękny 
widok. W winnicy organizowane są imprezy 
plenerowe, warsztaty degustacji wina, kuli-
narne i inne.
Kontakt: Winnica Gródek
Zbyszyce 4, 33-318 Zbyszyce
tel. 667 942 105, www.winnicagrodek.pl  

Winnica Fritz
Winnica usytuowana jest na zboczu tzw. Win-
nica jest przedsięwzięciem charytatywnym, 
zysk ze sprzedaży pochodzącego z niej wina 
zasila fundację MADA, która pomaga oso-
bom dotkniętym autyzmem. Poza produkcją 
wina w gospodarstwie wytwarzane są także 
nalewki oraz inne ekologiczne przetwory z 
uprawianych tutaj owoców, warzyw i ziół.
Kontakt: Winnica Fritz
ul. Leśna 77, 33-395 Chełmiec 
www.winnicafritz.pl

http://www.winnicafritz.pl/

