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sfiak] sączcścią PIzyrodni.fegÓ SrIak! PUszcfy saidonr ersk e]
Wyk.n..ego W ramach projek1u .Kanalifacja R!clr! T!ryStycfie!Ó
ra obsr.ze Nal|ra 2000 w P!srczy Sandonr ersk
"l
]ea fow.ie!o !ŚpÓl. e z Nad eśnclwem Ko b!sfolva

SznnowuPłŃsrwo'
oddoierrydo Poństwodyspozyci;oz"o|owone 'sz|o\r
Z wiellq przyiennościq
lury.tyli rowerowei, przebiesolqce Ptzez rorciekowsze ro\q'kr gnrry l(o'rruszowo Przv sz|okocl *ylonone fostoły c1lety m.eisco pos|oiowe w|oz z ma,q
orchilekturq.
Dużoczęic qniny zo.m.'q liczre 7ogo.nikii |o5' *.óte s|onowiqpozoslolosci
P.szczv Sóndórnierskie.Jesr ro dos|,onoleniejsce d|o tulys|ów mieszkonców,
^tórzv bedo noq|i zoznoć cszy spokoiu o.oz kontoktu z plzylodq Większo
czest t.reno* 'noidui" się no obszo.7e NATURA 2000 oroz w gronicoch obszo.'
Ro7|eg|elere.
chronioneool.roiobrozu:Mie|ecko Głogowsko- |.'o|buszowsliego'
Iosów.
PlZeieżdżoiqc
nv |esnesó slorbnicqw'e'u pomnikó- przylodyi roz|egłych
lrosy rowerowe turyslo zoboczy tolze I'czre ob ekry orcl^:lekloniczne soktolne
Ko|buszowoposiodowszel|.ewolr-nki,oby sloć się nie|scem1ie |y|kosoboh o.
niedzielreqo wypoczyrku, o e i cooz errycr wycieczek
Serdeczniezoploszom oo ooktyvon'o u.oków nosze' Grriny' życzę mi1ego
pobytuoloz wsponioVch doznoń podczos ie| zwiedzonio.
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WsĘp
oirok'
GminoKo buszowoieslmieiscem
tokże
niesiety
iUryslycznie'
cyinyrn
.]est
doi/chczos nieznono tUtyslom,zorówno
mieszkoiqcymno iei rerenie,iok i przyiezdnym' Myś|qco olrokciochturystycznych no opisl,wonym lerenie wymienimy głównie Muzeum Kutury Ludowel
- skonsenw Ko buszowe!oroz połoc
Tyszkiewiczów w Weryni' A iest wie e
mieisc' W kożdeioPisywoneimieisco.
wościznoidziemy cościekowego, coś,
co przykuie noszq uwogę'

dołqczyć do Ęch otrokcii ko|buszow.
ski skonsen,pork I poloc w Werynl
(z licznymi pomnikowymidrzewomi),
oroz poiedyncze pomniki przyrody
w Weryni, Swierczowie, Kolbuszowei,
Bukowcu'Ciekowym obiektem,choć nie
będqcymprzy irosie, będq feżoPis)Ą'Vo
źródłotzeki Ni|'
ne w tekście

FoLder iesi głównie przewodnikiem
dlo rowerzystypo opisywonymterenie.
slworzony zosiołd|o nich iz myś|q
o nich. Trosy podoiq oktuolnykilome
D|obgo tez zrodziłsię Pomysłwyiycze- korz przebywony vzez rcwerzys|ę'
nio lros rowerowych no ierenie gminy W nowiosochpodowonesq kiomelry
Ko|buszowo,oby pokozoćiei nojcie- w odwrotnymkierunku.Mieisco,gdzie
kowsze zokqtkl. Szonso zoslolo wy- hoso zrnlenioswói kietunekoznoczone
sq
korzyslono i s]v/otzonyzosloł prolekt sq sfrzołkq()), Podoneod|egłości
przyb|]żone
i
podone
z
dokłodnościq
fuchu
iuryslycznego
no
,,Ko'rollzocio
obszorze Noturo 2000 w Puszczy Son
5 0 - 1 0 0m .
domierskiei,,.Proielt sworzony wspó|
Nowo Dębo,
nie przez nod|eśnic|./r'o
M]e|ec, Rudnik' Głogów Mołopo|ski,
Kolbuszowo oroz M!zeum KLJliury
LUdowel
]GminęKo buszowo'Pows|onie
w ien sposób ,,Sz ok PrzyrodniczyPuszmoiqcyno długości
czy Sondomierskiel
około 300 km polqczyć ścieżkiprzy'
rodnicze, miejscoodpoczynku i zielone
k|osy z terenu beneficienlów proiektu

w iedenszlok.

No ierene gm ny Ko buszowo
opisywone trosy łqczq nolcie
kowsze przyrodniczomielscol
okolice rezerwotu,,Zobtocie",
ścieżkę przyrodniczq,,Bioł.
kówko,, w Nowe-1Wsi, ścieżkę
przyrodn|czą,,Swierczówko,,
w swie|czowie,f]e|onqk osę
w Świerczo
llzy nod|eśnicwie
!Vie. Worio |eż w }ym mieiscu

The communeof Kolbuszowois o ploce oitrocuve for tourisis.Unforlunoiely,
so for il hos nof been known to the
touristsboth living in iis territory ond
trovellingin it. Thinkingobout ihe tourisr
ottroctionsin ńe describedoreo, we wi||
moinlymeniionlhe Museumof FolkArt
- ihe heritogepork in KolbLrszowo
ond
ihe po oce of lhe Tyszkiewiczlomily in
Werynio.And thereore o lof of ploces.
ln every described ploce you wilL find
somethinginteresting,someihingwhich
will drow your otlenlion.

the pooce in Werynio (withnumerols
monument
treet ond singlemonumenls
of noiurein Werynio, Swierczów, Ko|bu.
szowo ond Bukowiecore worth odding
to ńese o roclions'The spring of the Ni|
River olso described in the record will
be on inlerestinglhing, but noi locoled
on ihe iroil.

The brochureis moinly o gridebook
for bikers in the described oreo. i wos
creoted for them ond consideringthem.
The routesprovide lhe cuffent mileoge
covered by lhe biker. The kilomekes in
Therefore,the ideo of creotingcycle ro- the opposiledireclionore given in lhe
uteshos emergedin ihe oreo of lhe com' brockets. The ploces where the rouie
muneof Kolbuszowoin orderfo presenf chongesiis direclionore morkedwlih
poris.The possibility on onow ()). The givendisioncesore
ils mosilnieresiing
wos used ond the proiect"Chonneling opproximoteond wiih lhe occurocy
of lhe iourisl movemenl in ihe oreo of o f 5 0 i 0 0 m .
Noruro 2000 in the Sondomierz Primevol Foresl"wos creobd. The proieclwos
mode togelherwith lhe foresrinspectoroies in Nowo Dębo,Mie|ec,Rudnik,Gło.
gów Mołopo|ski,
Ko|buszowoond the
Museumof Fo k Art ond the commune
of Kolbuszowo.This woy'The Noturol
Troil of lhe Sondomierz PrimevolForest"
will be creorcd, which will connecrnoturol roules,rest ploces ond sreen closses
30O km |ongin fhe oreo of ńe Proiect
beneflciories
lntoone iroil.
ln the ierriloryof ńe communeof Ko.
buszowo the described routes connect
ihe mosl iniereslingnoturol ploces: lhe
vicinity of ńe ,,Zobłocie,,reserve, the
nofuro| po|h ,,Biolkówko', in Nowo
Wieś,ńe no|Uro poń ,,Świerczówko,,
in Świerczów the greenc|ossln the fo.
resi inspectoro|ein swierczów' The heri.
ioge pork in Kolbuszowo,the pork ond
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THrnotmcoloun:srur

Koton n,ąsy;t.lltgltsxt
Przebieg trory:
Ko|buszowo- Domotków- Przedbórz
HutoPrzedborsko PorębyKUpieńskie
Kupno- Bukowiec Kolbuszowo.
,
roso przeE ego growne orogom
osfoltowymi (jedynie nlewielki odc nek
drog lesi so pozbowionyw Przedborzu

Ko buszowo ' Domofków Przedbórz
Huto Przedborsko- PorębyKupieńsk]e'
Kupno- Bukowiec Ko buszowo.
The rolle mony iokes o coLrrseolong
ospholtroods
lonlyoshortpodofrherood
ls nol coveredw]lh t in Przedbórz Mo|.
ców]'

hosy:łednio - ki|kopodiozdów,
Trudność
n e sprowo qcycn rowerzysromspecor

ńe roue dil{iculty:medlum severo|
rphillsecuonswhichdo notcousebikers

trosy:32,20 km'
DłUgość

Theroub |engń: 32.20 km'

Czos przeiozdu:3 4 godziny

The ridinglime:3 - 4 hoLrrs.

OLBUSZOWA
II
I

I
I
DoMATKilVu

-J-

\

I
I
I
I
I

\t--i---a
Lr,

'-

\
(

-ź.,

KUPNO

t

I surowlrc
\

PRZEDBÓt

\

\lvnr\|\

\

I

'-\-r

I\^ xorsuszowł
\

I

+r

a-

-'-

\

'--'

.a-),,

I
I

w Posce' Skonsen€ z y no lrosieogó|no.
Drewnioiel
polskiegoSzlokr Architektury
http:,r/wwwpodkorpockie.pllszlok,z
(zdi.2, 3)
siorr.php
3,30 {28,90)km no ekkimzokręcie
w lewo opuszczonos zielonypieszyszlok
furysĘczny,kbry skręcow prowo między
domomi (znokiskfętu- s|rzołki widocz.
ne no słUpieoświeeniowym)'My pdzi+
my dolei drogq osfoltowq.
) 4,0o (28,2o)km- skrzyżowonieznoki drogowe prowodzq nos no prowo
do Nowei Wsi, no lewo do Domotkowo
Troso rowerowo skręcow Lewozo zno'
bierze poczq|ek
komi No skrzyżowoniLJ
łqczqcy
sz|ok niebieskl
(3
sklzyżowonie
szok
czerwony
],ó5]km
0'55
pfzyrodniczo
dydoktycznq
zbiegu
ulic
ze
śc]eżkq
z ul. Krokowskq No rogu
Ws]'
M]lomypo
Nowei
Żeźbq
sioi kop|iczko z x|x wiecz^ą
,,Biołkówko,,w
Drogo bie
(zdl'
nowq
koplicę.
l
|ewe
silonie
NePomUceno
św'.]ono
]
nodolnik
gn
prosto
1700
m.
Mllomy
(3
e
ok.
],25]km
skrfyżowon]e
) 0,95
komó
owei.
kierunek
te|efonii
z ul. Woskq. Tutoizmieniomy
r 5,70 (2ó,50)km - skr.),żowonie
ozdy wieżdźolqcw u|' Wokkq' Wi.
w
no
rzecz
Domotkowie Skręcomy w prowo,
dzlmy zobudowonio Fundocli
spoF
zoslowioiqc
cenltum wsi po lewei strc
KuhuryFizycrnei iSporlu: stodion
iowy i hobl www.horclkolbuszowo.nociuioi ieź możemyodpoczqć
egiwp
w zoc szrJ osu otoczoiqcegosiodion lub
w holelowelkowlorni.lodqc u. Woskq
miiomyogródki dziołkowe'
2,óa Q9,óo)kn - SkonsenMuzeum
KulturyLudowei w Kolbuszowei (www
muzeumkolbuszowo'pl)Mieisce,z kióf+
go znono lesi Kolbuszowo.Jego poczqiki
do
sięgoq l9Z0 rokL],zośudostępniony
l918'
zwiedzoniozosbł w roku
obeimUie zosięgiemdw]e grupy
etnicznezomieszkuiqceniegdyś
Puszcfę sondomierskq] LosG
wioków i Rzeszowioków, No
ogó|neipowierzchni2ó ho zgr}
modzono ponod 50 różnychbo
dowli, oroz okolo 20 000 zobyt
ków ruchomych, Ko|buszowski
skonsen no eży do nolpiękniel
99Ęl9nych iego ryPU obiek|ów

Poczqiek swói troso bierze w rynku
w Kobuszowel' spotykomy się przy |o.
blicy ze schemotycznymprzebiegiem
wszyslkich szoków towerowych no ie
renie grniny Kolbuszowo. Przez tynek
biegnie |okźesz|ok zie|ony pieszy PTTK
z Tuszowo Norodowego do Boru pod
Glogowem Mołopokkim' Przez pewien
odcinekobo sz|okiidq wspó|nie.
0,00 (32,20)km- opuszczomy rynek
wyieżdżoiqcw s|ronęsędziszowo Moloposklego. Przez rondo i ul. Pikudskiego udoiemy się w sironę Sędziszowo.
Mllomy siore, XLX- wieczne drewnlone

The roule stortsin ihe nrotkeisquore in
Ko buszowo.YoL.rmeetoi the boord wlth
the schernoiiccoufseofollthe cycle rouies
in ihe oreo of Kolbuszowo.Thegreenwoking routeof PTTK(ihePolishTourisiAssco
ciotion)fromTuszów Notodowy io Bór oi
G|ogów Mołopolskioko rlns |hlough|he
mofkelsquoreBo|hroutesrunĘether for

the routeof ńe no|ionolTroi|of Wooden
- http://wwwpodkorpockie.
Architectufe
(photo2, 3)
p/szlok/śoń'php
-lhe sreen wolkins
(28.90)km
3.30
iourist route leoves LJson the slighi curve on the left, which turns risht be

0.00 {32.20)km- you leovelhe motket
squoregoingin ńe direc|ionolsędziszów
ond
Mołopolsk]'You possthe roLrndobou|
Pikudski Sireei ond you heod for Sędziszów You go posi ihe old ]9ih ceniu'y
o'55 (3l 'ó5)km - ihe crossroods'w]th
KrokowskoSireei. On fhe corner of lhe
slreelslhere is o shrinewilh lhe l9th cen'
tury sculptureof Sl. John of Nepomuk
(phoioll
- thecrossroods
wlth
) 0.95{31.25)km
WolskoStreet.Hereyou chongeihe direction of the roulegoing inlo Wolsko Street.
You see thebuildingsofthe Foundotionlor
the PhysicclCuhureond Sporl: lhe sporls
siodiumond the holel - ww.hotelkolbuszowo.noclegiwpl - you con oko resl
here in ihe quiel poce of the loresi suror ]n ihe ho|elcofó'
roundlngihe s|odiL.]m
Go ng o ong Wokko Sreei, you possgorden plot.
2'ó0 {29'ó0)km |heHeriiogePork|he
Museumof FolkArt in Kolbuszowo(www
muzeum.kolbuszowo.p
I. The ploce Kobuszowois fomousfor.ltsbeginningsdote
bocl to lvlu t)utrl wos openeoror vrlr
lors in I978. li jnclldes brr'oethnlcgrouPs
living once in the SondomierzPrimevol
Foresl:Losowiocyond RzeszowiocyOver
50 differenrbuildingsond oboul 20,000
rnovobe hisloricmonumenlswere collec|ed in ńe Jotoloreo of 2ó ho' The Kolbu
szowo heritogepork belongsto rhe most
beouiifullylocoted obiecis of lhls lype ln
Poond. The heriiogepork is locotedon

l\'een the houses (the tutning morking
- the orrows - visibleon ńe |omp post'
You go on olong the osphohrood.
t 4.00 128.20)km- lhe crossroodsrood signs leod LJsio lhe righl lo Nowo
Wieś,to |he |efi|o Domoików The cyc|e
routeiuris efi folowing ihe signs The ted
iroiIbeginson ńe crossloodsconneciing
ihe b ue lroi with lhe noturoond didoctic
,,Biolkówko',in Nowo W]eś'on the
poth
leftyou go posi ihe new chope. The roLJle
runssirolghifor oboLJl1,700 m You poss
of mobilecomm!nicouons.
ihe tronsrnilier
' 5.7o {2ó'50)km the cro}
sroods]n Domoików.YoUiufn fi.
ght leovingthe viLlogecenireon
the left You con see the porish
churchbuilt in the 1980s. After
300 m you reoch the nexl cros)
ó.00 {2ó'20)km- thecros.
sroods.The rood signs leod us
stroightolong lhe rood ro Trze
śniothrough Zopo|e, bui |hey

,ł
,]

.i:a;:fl
n e. W doczny kościół porofiony' w prowo. .Jedz1emy
wśródzobudowoń,
wybudowonyw lotochB0 rychXX wie
po ó0 m doiezdżomydo mieisco,gdzie
ku'Po 300 m dolezdżomy
do nosiępnego mozemy skręcićw ewo w drogq' kióro
poprowodzinosdo m eiscowości
C]erPisz
(bez znoków) Tuioi znoiduie sę sztucz
) ó'00 (2ó,20)km- skrzyźowon]e.
Znokidrogoweprowodzqnosprosrodrc ny zbiornik{1,5ho) no rzeceTuszymko,
go do Trześnl
przezfapo e, zaśw |ewo nieco do|ei doleżdżomy
do Komionki'
rzq nom skręc]ćw |ewo' co iez czyni My ledziemydoleizo znokomirrosy
my W s|ronęodwrohq znoki
9,20 (23,00)km mieisceposioowe
pokozuiq nom kierunekw ewo - iesteśmy
w Hucie Przedbonkiei przy
do Trześni,
no prowo do Bukow budynkunleisiniejqceszkoly,gdzie znol
co. Jedziemydrogqmolowniczo du e się mielscedo odpoczynku.Możemy
opodoiqcq w kierunkuwidocz
iechoć|eźdo e], do mie sco rozwidenio
dróg (po ok r'00 m), W prowo drogo
- lesieśrnyprowodzi do Huccko i Niwisk, w lewo
) 8'00 (24,20)km
w Przedborz! No skrzyrowo- do ririeiscowoścl
Leszcze'Przed |osenrpo
iu kop|iczkoz figurqśwJono ewel stronlesioi przysionekoutobLJsowy.
Nepomuceno z przelomLJ XV ll
Zo nim znoidoiesięłoko,no kiórei źródło
wieku. Troso prowodzi nos
beze plynqcy prz,"z Kolbuszowq Nll.

9 20 (23.001km ihe porkinspoce
you ore in PrzedborskoHuro ot ihe buil
dlng of rhe formerschoo whereihereis
o p oce lo resi.You con coniinueour cyc
lng io lhe poce where ihe rood d vides
(oherobout 400 m) The rood leods ro
Huciskoond N wiskoon lhe rightond ro
t
8.00 (24.20)km- you ore in Przed- ihe vi oge of Leszczelo ihe lefi. Thereis
bórz. on the crosvoods ihere i5 o shlin-" o bus siop ol rheforesion rheleh
wih the figlre of St.John of Nepomuk side Behlndit therels o meodow
fromtheiurnofihe 18lhond l9lh cenlLrry. whereihereis o springolthe Ni
The rorteleodsyou rlght You go befween RlverwhlchflowsthroushKobu
the bu]|dings,ofrer óO m you reoch the szowo. Appo,enily,lhe ploce ls
ploce whereyou con turnleh intorherood nor impresslveThe olreody flo
whlch eodsyou io lhe vllogeof Cierpisz wing streorntorcesiiswoy under ( wi h o ulih es g n t . n i h i s p o c e t h e rseo n the rood leodlngio Leszcze.
(l s ho)on ihe Tuszym
reservolr
I you wonl io conlinueyo!r irip
orrificiol
ko R ver,o lihlefurtheryo! set lo Komion- o|ong the described łoule,you
hove lo reilrn lo Przed
ko. Youfolow ihe slgnsoftheroute.
rnokeyou iurn lefi whot you do In the
oppositedirecrionihe signsshow you the
on ihe |.
direcfionon ihe |efito Trfeśnio,
ghi io BukowiecYou go oong rherood
p ciuresqueyleodlngdo*n in ihe dlreclon of thevi|ogeof Przedbórzwhlchyou
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Mieisce z pozoru nie pozoslowiowloże
nio' PlynqcyiUźpo|okplzedziero się pod

iest szkoło Podsbwowo im ]onko Zowi.
w okresie
szy. Urodzi|się w PrzedborzL.r/
I wolny śwotoweidziołolwmie]scowych
Chcqc reo|izowoćdo|eiplzeiozd opisy. struk|Uroch
Armii Kroiowei Noslłpseudo
wonq |rosq musimywr&ić do Przedba nim ,,Lis,,iw ] 943 roku,wroz z |ącznicz
kq Borborq Kossechubeprzeprowodzil
l0'30 (2l,90)km_ lesteśmy
znowu no nieudony zomoch no Włodzimerzo
skrzyżowoni!z kop ]czkqśwJono Nepo
Ho ickiego w Ko buszowei' Złopony
przez Niemców popelniłsomobóistwo,
muceno.jedziemy proslo.
l0'80 (2l,40]km- lekk]zoktęl,zo nim nie chcqc wyiowićto]emnicAK.
- po proweisl'onie
lośnies|orydqb z zowieszonq mołqko'
I l,B0 (20,40)km
pliczkq z flgurq ChrystusoFrosobliweso. spory budynekremizy OchotniczelSiro
Nieco doiei po |eweistronieno wzgórzu zy Pożarnei'Mieścisię lU teźświet|ico
porofio|ny.
wznosi się kościół
oroz lilio MieFkiei i PowioroweiBiblioreki
l l , l 0 ( 2 l , l O ) k m- k o ś c i óp|o r o f i o | n yPubliczneiw Kobuszowei obok remizy
w Przedborzu p w. św Józefo onodek zdrowio oroz sklep.
Rzemieś|niko' Wybudowony
l2,50 (l9'70)km skrzyżowon
e z dr+
w lotoch 1972 1979. Porolio gq woiewódzkq Sędziszów Ko|buszowo'
lstnieieiednokw Przedborzuod ledzierny prosio' No skrzyźowon]U
storo
1925 roku, kiedy to posiowiono f]gLJloprzydroźno
oroz iob1iceinformocyi
p w, św.]óz+ ne o fo|workuCyziówko (wwwcyziowko,
dlewnlonykośció|
b, zniszczonyw okresiellwoiny pll oroz toriokufirmy,,Dremex".
świoiowei(zdi,4]
] 3,ao (l8,80]km- iodqĆproslo,przed
(20,801km
I 1,40
miiomybo. osem drogo zmienio nowierzchnię,
iskosportowemieiscowegoklubu pozostowloiclc osfolt wspomnieniem.
, po 100 m widoczno Po prowei stroniernomy&orly kompleks

- you ore bockot the
10.30 (21.90)km
crossroodswllh rhe shrife of Si. John of
Nepomuk.You go stroighrforword.
10.80 (2l.aOlkm ihe sisht curve,
behindit thereis on old ook growingwlih
ihe smoI honging shrlnewith the figure
ot Worried Christ A iitle tudherthereis
o porkhchurchon ihe hillonthe eh side.
l l . l 0 ( 2 1 . 1 O ) k-r nt h e p o r i s hc h u r c h
in Przedborze of St. Joseph the Cro
ftsmon. lt wos buili berween 1972
1979. However lhe porish hos been
in Przedbórz s]nce 1925 when the
wooden church of Si. loshep wos erec
ted, which wos deskoyed during the
SecondWorld wor (photo4)
1 1 40 (20.80)km- you poss the sporis
field of the oco club "Hurogon,"ofier
100 m lhereis iheJonekZowiszoPrimory
Schoo|' He wos born in Przedbórz ond
during ihe Second World Wor he octed
in ihe oco slruciureof the Home Army.
His nicknomewos "Lis"ond in 1943 he
ond Borboro Kossechube,o womon lio
son officer,mode on unsuccessfuonempi
on Wlodzimierz Ho icki in Ko bLrszowo.
Coughtby the Germonshe commitiedsuicide os he did notwont lo reveolsecrets
- on the rlghtiefe ls
I l.B0 (20.40)krn
quiteo big buildingof the Vobnrory Flre
Brigode (VFBI.There is olso o common
roomond lhe bronchof ńe Townond Po
vioi Pubic Libroryin Kolbuszowo Nexr io
|hefire slotionńe|e is o med]co|
cenre ono o snop.
I2 50 (l9.ZOlkm- thecrossro
ods wirh ihe voivodeshiprood
hom Sędziszów to Ko buszowo'
YoLr9o slroightforwofd On ihe
crossroodsthere is on old rood
figure ond informoiionboords
.! oboLJ|lhe form of Cyz]ówko
e (wwwcyziowlop )ond thesow'
i m,I of the Dreme' compony.
..iti

|eśny'
Po 1300 m zzo osu wy|onlo się budynkl' obok znoldulesię rernizoosP
No przeciw boiskopilkorskiei mielscedo
wspomnlonyiorlok.
wiezodpoczynkuno nosrei lrosie.Mleisce io
15,10 {17,1O)km z powroiem
no
lze
dżomyno osfo|t,przed nomi mosl
iest tokżedogodnym do wycieczki (p]e.
ce Tuszymko rzeko mo 38 km dlugości szei)do rezerwotu,,Zob]ocie"(zdi, ó)
Rezerwoi przyrody,,Zobłocie" zostol
] swoieźródlobierzew pob|iżUBUkowco'
w 1999 roku,po|ożonyies|no
i
noi
utworzony
No|eżydo iednychz noiczys|szych
gmin:
4
Ko|buszowo,GlogówMo.
terenie
|epieizorybionychrzek w woiewództwie
Śwl|czo
i Sędziszów Mołopo|ski'
łopo|ski,
podkorpockim.No Tuszymceutworzono
539,B1
ho {iedenz w]ększych
w
Ko
obeimuie
dwo szlucznezbiorniki relencyine
podkorpockim]'
Chroni
(ok.
hol
w
woiewódŻ\i/ie
1,5
mionce(ok.7 hol iCierpiszu
goiunków
|ęgowe
licznych
s|onowisko
znoiduiew Wsłoce {zdj'5)
swoie Uiście
) l5,20 {]7,0O)km skrzyżowonie p|okówwodnych,o |okżenoturolnezbiG
downei Puszczy Son.
no ewo drogo prowodzi do Bukowco, rowisko roś1inne
ieren downego
Obeimule
domierskiei
No skrzy
w prowodo PorqbKupleńsk]ch,
z Kolbuszowei.
Rybnego
Gospodorsh,ro
zowoniufiguroz 1927 rokuz nopisem
iczne ścieŹki
prowodzq
Do
rezelwotu
,,Kuczci ichwoleBogo".
szokLJ|Ub
Ń]e
mo
n
esiely
i
drogi
eśne,
l5'óo (ló,ó0)km lobico informuie
i),m
cennym
przyrodniczei
śc!eżk]
w PorębochKupieńsk]ch'
nos,źeies|eśmy
Po
Drogo w prowo prowodzl nos
I8,90 (l3,30) km drogow lewo.lesi
do przysiółkoKolczunk]' Wieś
gęsie
ono
skróiem' którego moźno dokonoć
losy,
o|ocfoiq
od połUdn]o
do Kupno.My jednokledziemy
przez
w
drodze
Prze eżdzamy drogq
znokomilrosy.
doleizo
wioskę
e
18,20 (1a,00)km mieisce ) 19,50 (12'70)km- skrzyżowon
do
Bud
doiechoć
przy
Prosio
możno
dróg'
przystonkowe' Jesieśmy
downei szkoe podstowowei Głogowsk]ch,w prowo do Brotkowic
szok prowodfi
miesz i rezerwotu,,Zobłocie,,,
w PorębochK!Pieńskich,
KLrpno.
Zonim ednok
w
prowo,
do
nos
w
drewnionym
czqcei się s|oryrn,

You go olong the rood throughthe vif
13.40 (lB 80)km- soing srroightlorthe
rood
chon-t"s.zo
word, in frontof the forest
(la oo)1.- rheresrpoce.You
on ihe
ges ńe surfoceos ospho|tfin]shes'
ofe
o|
ihe
folmerPrimoryschoo 1nPolęby
forest'
After
l,300
r]ghińere is o dense
which ]s in |he od wooden
from
Kupieńskie,
emerses
m the rnenlionedsowmil
Ńeorby
there]s o file stoi]onof
bLJi|ding'
behindihe foresi.
field is ocotedoppoThe
{ootbol
(lZ.lO)km
you
ro
the
rhe
VFB.
retLJrn
15.10
ihe
ploce
io
resl olong our rouie.
is
o
bridslie
ond
honl
of
'rs
ihere
ospholtrood, l'r
ge on theTuszymkoRiver- ihe riveris 38 Thispoce 1solso convienientfor trips(wol
km long ond iis springsore close io Buko- klng)lo the ,,Zoblocie,,reserve(photoó)
wos cr*
The noturo reserve,,Zobłocie.
wiec. lt belongsto one of ihe c eonesrriol4
locored
in
lhe
oreo
in
1999
lt
is
o|ed
loi
ol
Flsh
in
ihe
S!bcorpoihion
verswith o
Moło.
Głogów
Ko|buszowo,
creoied
communes:
Two
reservoirs
were
Voivodeship.
on theTuszymkoRlver1nKomlonko(oboui polski,swi|czo ond Sędz]szów Mołopo|.
7 hol ond Cierpisz(obourL5 hol. t ioins ski.ll coversihe oreoof 539.81 ho (one
of the bigger ones in lhe SLJbcorpoihion
the W]słokoRiver(photo5)
Voivodeship) | proieclshotchingploces
00)km
the
crossroods
)
15.20{17
of numerousspecies of woier blrds ond
rood
leods
to
Bukowlec,
on the eh the
ol ńe for
fhe
o|so no|!roIp|onicommUni|ies
Poręby
K!pieńskie'
on
on |he righ|to
|łcovels
Folest.
Pr]mevoI
1927
mer
sondomjerz
is
o
figure
from
crossroodsthere
prevlous
Fishing
Form in
the
"To
ptoise
the
oreo
of
worship
ond
with the words
forcsl
polhs
ond
A
lol
of
Kolbuszowo.
"
cod
Unfortunoielly,
to
the
reserve.
roods
leod
(ló'óo)km
the
boord
informs
]5'ó0
!s tho|we ole in PorębyKupieńskie.The ńele is no hoi|or noluro|polh in ńis vo|U
rood on ńe righl |eodsyou to ńe hom|et
18.90 (13.30)km- theroodon theleft.
of Korczunki.Thevillose is sunoundedby
ll
is o shoriculwhich you con use on lhe
denseforesiin lhe south.
woy to Kupno. However,you foLlowrhe
signsot ihe rouie.
- ihe crossroods
) 19.50 (12.70)km
YoU con gei io BUdy Głogowsk]egoing
oheod ond on lhe rlghiio Brot
srrolghr
',Zobłocie,, The
kowice ond the reserve
roLr|e
leodsyou rlghilo Kupno.Yetbe{ore
you go lhere,stopol lhe foresle_
r,s |odge in Poręby Kup eńskie
for o momeni.Ńexi to i| ihere s
on obe|iskereciedin l9ó9 com.
memorolingthe soldiersof the
Home Army ond the Peosonis'
Borollonsflghilngin ihis region
behłeen|he 30ih ond lhe 3lsi
oI Jly 19Ą4 YoLrllrn to KLJpno
(phoio7).

iom poiedziernyfoflzymo]mys]ę chwię
plzy |eśn]czówce
w Poręboch KLrpień
sklch.W iei poblirustoiobe lskpomiqtko
wy' wfniesionyw ]9ó9IokU, poświecony
żołnielzonr
AK i BCh, wo|czqcychw iym
reioniew dnloch 30
3l ipco 194r'
.^L

ś|'...^-., ']^ |. ^.^ l..]i 7l

Wsp]nomyslę niecopod górę' Po pro
wel sironieok 100 m od drogi, sioi so
moinegospodorslwo'Przy k|órym rośnie
drrewo, ze siorq kopiczkq.W oddoli
wldoczne iez insioocie srociiironsformo
lorowelw Widelce
,l0 {]2,]o)km trosow lewo,któ.o
wiedze wspomniony
skró|.Dro
go nodo biegn]epod górę. Wi
doć luźw oddolifobudowon]o
I i kośció]w
Kupn]e,

r

22,20 (r0,00)km le

steśmyw Kupnie' no sklzyfo.
won]U dróg' W prowo doi+

dziemydo drosi koiowei nr
, zośw Lewo doledziemy do

c e n l r u mw s i s | l ę c o m y w e w o ,

po chwil drogo odchodzqcow prowo,
któro teżnos poprowodzido drogi nr 9.
My nodol edziemy zo rnokoml proslo
Zo skrzyźowon]em
ok. 50 m f]|iobib iote
k w Ko|buszowei,zo chwi|ęsk ep
23' l0 (9,l0)km _ kośc
ó| porofio|ny
p w św Jono Chrzc]cie|ow Kupnie
lzdi. B) Wybudowony w sryl! neoso'
r/ckimw loioch 1914'1920.Wewnqtrz
kościoło
znoiduiesię ciekowy neoromoń.
sk ołtorzwykononyw 1925 rakl qzez
znonego rzeszowskiego komieniorzo
TodeuszoJon]ko W oioch ó0 . vch
wykonono po|ichromięwnętrzo' o |okze
dwo boczne ołtorze'obok kościoło
noi
brdynek przedszkoloporofioneso onro
rzonegow 1994 roku Przy koście|e
znoi.
duie s]ętokżeonodek rekoekcyny' Przed
colym kompeksemrozegly poc zobow
(zdi'9)'
23'20 {9'0o)kmDomstroźoko
(]93ó r)budynek'w iego
Przedwoienny
sqsiedztwiebudyneksiorei, prredwojen
nel szkoly.Zo nim nowoczesny,kolorowy
kompleksZespołuszkół (zdi l0)

You go up o llflle.On the rightside obc
ut 100 m fromthe rood therels o soliiory
form nexi lo whlch o tree grows behlnd
ihe old shrine.Inlhe dlsloncethe inslolo
llonsofihe tronsformer
slotionin W delko
2 0 . 1 0 ( 1 2 . 1 o ) k -mi h e f o o di o r h el e h
The rood
whlch s ihe meniionedshortcut.
stiLlrunsup The buildinssond the church
ln Kupnois olreodyseenin ihedisionce.
- you ore in Kup
; 22.20 (10.00)km
f you go righi,you
no ot lhe crossroods.
wll ger lo lhe sioie rood no. 9, bul if you
go lefi, you wil gei 10 ihe cefrre o{ rhe
villoge.You turnleh, ofiero momenrrhere
iso roodleodinsrighiwhlch
wilokoioke
yÓU to the lood no' 9 You coni]nue|o||o
wing ihe signssifoighioheod.Aboui 50
rn behlndthe crossroodsrhereis o bronch
oi ihe ibrory in Ko|buszowoond ńe shop

Insldethe churchlhere is on inietesring
neoromonic
o tor modein 1925 by TodefromRze
uszlonik,o fomousstonemoson
szów Lnthe 19ó0s ihe po|ychromyof the
insidewos modeond oko two side olrors.
Nexr to rhechurchlhereis o buidingof
rheporlshklndergorren
openedin 1994
Nexi io ihe churchihere is o so o reireot
centre.In frontof rhesroup of bulldlngs
ihereis o spociousploysround(photoS)
- the Firefishrer's
23.20 (9.00)km
Club
to
ihe
The
buildlns
doted
bock
{photo9).
pre'worperiod(l93ó) ond nexito i |he
buidingofrheod pre'worschool.Behind
il ihere is o modern,colourfu grorp of
schools(phorol0).
) 2ó.2o (ó'00)km
oft.r
o ong rideyou getio Bukowlec.
On rhecrossroodsyou lurn r ghi
in thedirectlon
of thev loge centre. On the left the rood leods
you lo Przedbórz ond Poręby

2 3 . 1 0 ( 9 . l 0 l k mt h e p o r i s h c h u r cShto. f
- you
l o h n i h e B o p t s tKi nu p n ol .i w o s b L r l l t i n l h e ) 27.20 (5.001km
to the crossroods lo ihe voi
neogolhlc
si),e bel'ween
l9l4 ond I920

J

.:d

*E
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) 2ó.20 (ó,00)km_ po dłuższei|eź'
dzie doieżdżomydo Bukowco'No skrzy'
żowoniuskręcomyw prowo w kierunku
centrurn
wsl. W lewo drogo prowodzi nos
do Przedbolzo] PorqbKUp]eńskich'
) 27,20 (5,00Jkm_ doieżdżomydo
skrzyżowonioz drogq wo]ewódzkq Ko
buszowo- Sędziszów No wProsi drogo
do Domotkowo. No lewo do
Przedborzoi dole]do Sędziszc
wo, wlewodo Ko buszowei.Przy
skrzyźowoniu
ko|orowybudynek
szkoly podstowowel {zdl.l ll,
po drLJgie]sironie s|oro kuźnio'
Zo szkołqwidoć nowq kopicę,
nieco do ei kilkuseilerni,pomni
kowy dqb' Drogq woiewódzkq
iedzlemyw sironę|'o|buszowej'
ze iodqc no poczqlku

zgóry' poiemwspinolqcs]ępod górę, mi
iomy niewieki los, osiqgomywzniesienle
29,4a Q,8a|kn - zokręidrogi w ewo'
Przy nim odchodzqcodrogo po no w stro
nę Kupno i Bukowco'
29,ó0 (2'40)km- gospodorsh"r'o
,,Roz
łogi,,,c]ekowykompeks,mie!sceogn]
skowe. Z doo widoć iuż zobudowonio
Ko|buszowei,zośno prowo Ko|buszowei
Górnei i |osweryński'Zjeżdżanyz góry
drrgq do miosro,miioiqcpo lewei sironie
s|owy Gospodorcl.'o Rybnego' Przeleż
dźomyprzez mostno rzece Ni wieżdźo'
my u ]cq Piłsudskiego.
Pętlozomyko się'
f powroiem
32,20 (0,00]km iesieśmy
w rynku.Koniectrosy.

il!

3

ship rood bejween Ko|buszowoond Sę
dziszów. n froniihereis o rood io Domor
kóW on |he ]ehto Pzedbórz ond further
fo sędziszów, on the eh to Ko|buszowo'
On ihe crossroodsthercis o coourful bu
iding of the primoryschoo{phoiol1),on
the olher side the old forge. Behind ihe
schoolthereis o buildingof the new cho
pel, ond o littlefurthero severohundred
yeorold ook tree.Youtokethevoivodeship
rood towords Kolbuszowo.While going
down ot ihe beginningond thencllribing
up, you posso lilte wood ond reocho hil
29.40 12.80)kn rhecurveleh. Nexi to
it thereis o rurol rood leoding for Kupno
form,
29'óo |2'40)kn- the,,Rozłogi"
poce, o bonflrepoce. From
oi inieresring

o|or ńere you con see the bui|dingsof
Ko buszowoond on ihe rlghiKolbuszowo
Górno ond the Werynio foresi' You go
down the rood to the town possing ihe
pondsofihe FishingFormon the efl.Cros
sing ihe bridgeon ihe Ni Riveryou get to
Piłsudskiego
sireei The |oopc|oses'
- we ore bockin the .ł
32.20 (0.00)km

morkeisquore.The end of the

Kotonnłsy:zroxy

TxtnouncoLoun:
cnrrx

Pr'rbĘ hoqa Kolbuszowo Ko|buszowo The JoU|€ cours€: Ko|buszowo- Ko|bu
-WerynioGórno _ Kłopówko- Werynio- Ko|bu szowo Górno - Kłopowko
szowo' Trosoprzebiegoglówniedrogorni Kolbuszowo.
Theroufemoinlyrunso ong
osfoltowymi,
iedynieodcinekw Ko buszo osphoi roods,onlyo poriin Kolbuszowo
wei Górnei, ze wzg|ęduno ruch|iwośćGórno' becouseol the trofficon the no.
drogi kroiowei nr 9 możno przebyć ono|rood no. 9. you shou|dgo on ńe
żw' drogqzo rzekq,|ubchodnikiem
bi+ soco||edrood behindńe riveror o|ong
gnqcympo lewejskoniedrogikroiowei. ihe povemenllocotedon the leftside of
Trudność
hosy: łednio - kiIkopodioz.
dów, nie sprowioiqcychrowetzysicm ńe route diftcu|ty:medium. severo|
specio|nych
klopotów.
uphillseclionswhichdo notcousebikers
Długość
hosy:] 7,20 km'
czos PrŹeiozdu:2 - 3 godziny'

:l
t

'---

Theroutelengńl 17'20 km.
lheńding time:2 - 3 hours'
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Ari n it).You poss ihe roundoboutnomed
ofier]ózef Koro Lubomirski'nex|io ]t|he
no 2, o rood to the
Pubic Kindergorten
Prelobet
ploniond on od, blg bLrilding
of
rhe previoushospitol(cLrrrently
rhe Locol
Sefhe|pHouse)'Golng o|ongńe rood
towordsPrefobeilhereore the remons of
ihe Lubomirskipolocewiththemooton ihe
lefi behindihe buildinss.
l .l0 {l ó. ] O)km- you crossthe blidge
on ihe Górnionko R]ver'YoUcon go o ong
the rood behindthe riveror lhe povernenl
o|ong ńe s|reomfor obou| 2 km Abou|
150 m furthertherels on od crosswiih
the 19thcenturyfigureof Chrisl.You go
beveen thebuildlngs
oflhevillogeof KobuszowoGórno'
2.50 (l4.7olkm- rhe Villose Culturo
Cenier of Ko buszowo Górno, o blonch
of theTownCuturo Cenlrein Kobuszo
,,Górniocy,,
wo, lhe seotof thefo|kgroup
A lłilefLrr|har
ihe kindergorienond ihe Pri
mory schoolnomedoftertheGrey Ronks
) 3.10 (14 lO)km- you tLJrnlefi ot
lhe old dolrt you crosslhe bridge on the
Riverond youlurn|owordsihe
Górn1onko
Woików
YoUgo sifo]ghioheod,
homletof
m
you
cross
ihe roiLroodwhere
ofier500
you shouldbe uery coreful.On rhe right
the church in Kolbuszowo Górno en er

o,0o (l7,20lkm wyieżdzonyz rynku,
kieruiqcsię zo znokom w kietunkuRze
szowo Troso przekroczo most no rzece
Nil pozonowioiqczo nomi rynek m oslo.
Po |eweisitonie kompeks Zespolu Szkół
nr I oroz bLrdynek
siorei oficynydworskiel
(w niei biuro Muzeum KulturyLudowei).
Miiomy rondo im .JózefoKoro|oLubomir
skiego,przy n m PrzedszkolePublicznenr
2, drogo do zoklodu Prefobeioroz siory,
dużybudynekdownego szpito|o(ob' Sro
dowiskowy Dom Somopomocyl.Jodqc
drogq w s|ronęPrefobelupo ewei sironie
fnoldUlq s]ę reszt
zo zobudowon]omi
kj zołożeniopołocowego Lubomrsk]ch
l' l0 (ló'lO)km prze|ezdzanyvzez
mostnorzeceGórnionko Mofenry lechoć
drogq zo rzekq Lubchodn]kiemwzd]uż
potokuok. 2 km. Ok 150 m do ei story
krzyżz XX - wiecznq figLJrqUklfyfowo.
nego Chrystuso'Jedziemywśródzobudo.
woń wsi KoLbuszowoGórno
2,54 ll a,70lkn CenrrumKllrurywsi
w Ko|buszowei
Górnei, {il]oMielskiego
DomL,Kulturyw Kobuszowel,siedzlbo
Nieco dozespołuudowego
"Górniocy,'
lei przedszkoleoroz Szkoto Podsiowowo
im szolych szelegów'
w ewo
) 3,]0 (]4'lO)km- skręcomy
no \Ąysokośc]
fobudowoń siorei m eczol
ni, miiomymostno Górnionce i iedziemy
w kierunkuprzysiółkoWolków Jedz]emy

drogq,po 500 m miiomyprze
lozd koeiowy'no którymnoleźy ó,1o (] l,lo)km
zochowoć noLeż},lq
osiloŹność,

żegnomyKo|buszo
(iob|ico)'
wq
Górnq
Po plowel siron]e wyłonio się
doieżdżomydo
ó,70 (l o'50)km
kościół
w Ko|buszoweiGórne ,
pierwszych
zobudowoń
Klopówk , Drogo
5,50 (l ],70]km doieżdżomy
w dó| aż do skrzyzc,
noPn]owo
zlezdżo
do ostregozokrętu Wdoki s|o'
iq się coroz bordziel ciekowe
7,40 (9,80)km po prowei srronie
|zdi 12) Z góry spogqdomy wldoczne spore wyroblsko piosku.
no w]eśroziocfolqcq s]ę w do|
nie oroz zobLrdowon o cegielni

To Potęzno' p]oszczysiowydmo przez
lotowybieronoby,łoprzez |udzi,

5 50 (lI 70)km you ge o rheshorp
curve.The visiosbecomemoreond more
(photol2).From obove you
intefesrins
look ot the vi oge spreodlngln
;
0.00 {17.20)km you eoveihe morket the voley ond the buidingsof
squore folowing ihe signs lowords Rz+ thebrlckyordond o minein Kup
-ł
szów Becouseof your sofetyyou shoud
go o ong lhe povementon the left side
ó . l 0 ( l ] l o ] k m y o us o yg o .
of the rood. The roLrlecrosseslhe bridge odbye to Ko|buszowoGórno
on the Nil River leoving rhe morkei squ' (rheboord).
ore of the town behind you. On the efi
ó 70 (l0'50)km- you ge| to
therels o Group of Schoos no I ond the flrstbuidings]n Kłopówko.
the buildlngof the od ollhouseof lhe The groduoly goes down unril
monor (theof{icesof the Museumof Folk
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Aą

- budynek
7,90 (9,30)km
downeiszkoły w prowo odchodzi drogo leśno,o z niq
w Kłopówce,
obecnieśw]ei|ico
Mieiskie zielony pieszy szlok turyslycznyw kierungo DomuKultur/w Kolbuszowei.
Noprze ku Zembrzy'Po około20 m łowkii sto|ik
do odpoczynku,o po 30o m śory,pomni.

- skrzyżowonie
) 8,óo |8,óo)km
dróg. kowy dqb.
W prowodrogoprowodzinosdo Widel- l l,l0 {ó,lo)km- wyieżdżomy
z |osu,
ki, w |ewodo Weryni,gdziesięUdoiemy odsłonioiqsię nornpięknewldoki no po
(zdi.r 3).
zo znokomi
ludnie' Przy sprzyioiqceiPogodzie widoć
- mieisceprrysronkowe dobłze wzgórzo Pogórzy Korpockich'
B,8O{8,40)km
- tUmożemy
niecoodpoczqćpod |osem, worlo mieć przy sobie |ornekę'Zouwo.
Upoioiqc5ięspokoiem
i ciszq.Po Prowei żomytokżepierwszezobudowonio W+
s|ronierozciqgoiqsię osy, które kryiq ryni.
sloreslowyrybne.Obecniecennoostoio ] |,ó0 (5,ó0)km- storydqb z kop|icz.
kq' Miiomy gęste zobudowonio wsi, co

Po odpoczynkuledziemyw doiszqdro krok sioi s|orykrzyż,czosomi s|orydom.
gę.Czekonoswspinoczko'
W do|eplynieprzez wieśpoiok sonno'
9,5o |7,7a|kn. doieżdżomy l2,90 (4,30]km- no wzgótzu po pro.
do losu.No iegoskroiurozwidle wei stroniesloi kościół
porofio|nyzbudo
niedróg,Komienisto
po 1200m wonyw loloch1982- 1985.
doprowodzinos do |eśniclwo ] 3,]0 (4,lO]km- dom sirożoko,
świ+
Kłopówko,o do|eido stodniny ||icoidom |Udowyzizbq pomięci'Po dru'
giel slronie sfkoło podstowowoim kpi'
Mustongw Werynl.
- koniecwspi- ,]ózefoBotofeso'
i0,70 |ó,50}km
noczki - sklzyżowoniedróg
]ózef Boiory Urodził się w Welyni
|ewodrogo do szkólki |eśnei, w l9]4 roku' Był kopitonemWo]sko
,4

- on therightsideńele
7'a0 (9.8o)km
is o big sondquorry.li is o big sonddune
dugoutby peopleformonyyeors.
- thebuidingof theold
7.90 (9.30)km
ńe commonroomof
schoo|in Kłopówko,
in Ko|buszowo
o|
ńe Towncu|hJroIcentre

ńe crossroods'on the |eftthereis o rood
io lhe nlfsery,lhe forestrood leodstn lhe
righttogeńerwiih ńe wo|kinglourislrouie
towordsZembrze.Aher obout 20 m benchesond o toblefor therestondofler300
m on old, monumeniolook ree.
^...Ań|
ThA.lr^^ól
^ńń^l
ła
l l.l0 (ó.]0)km- you |eoveńe {orest,
(8.ó0)km
thecrossroods'on
ńe begutifulvis|osemerge in ńe south'
) 8.óo
the righttherood |eodsyou to Widełki,on When ihe visibiliryis sood, rhe hilk of
the lefi io Werynio where you follow the theCorpoihionFoothikcon be seen.t ls
good t hovebinocu|orswińyou' Thełirs|
sisns{phorol3).
buildingsol Werynio ore olso seen.
B.B0 {8.40)km the porkinsploce
l ] 'ó0 l5.ó0)km - the o|d ook treewith
here you con rcsl o liflleol the foreslen'
ioying ihe peoce ond sience. On lhe ri the shrine.We poss fhe closely erecrcd
ght side thereis o loresiwherefish ponds buidingsof the viloge wlth od crosses
ore hidden.Curren t the voluobleworer lrom lime lo time,somelimeson
old house. The Sonno sheom
you
Hoving bken o rest,
con continue flows throughthe villose ot the
boliom.
ihe irip. Climbingwoih for you.
r2.90 (a.30)km- on ihe hill
9.50 17.7Alkn - yolr sel io the toresi.
on
ńe .ish| side ńere is o Po
On łs vergethereis o rood fork.Thestony
you
lodge
in
rish
church built beh,reenl9B2
rood wi I leod
io ihe foresier's
then
to
the
1
9
85.
Kłopówkoofter l,200 m ond
(4'lo)km- ńe firefighe.
in
Werynio.
]3'l0
Muslongstudlorm
l0'Z0 (ó,50)km- theend of c|]mbing
is cenfre,ihe comrnonroomond
,)\

sko {no prowo) oroz do Ko|buszówei
(w lewo). No wprostdrogo poprowodri
nos do połocuTyszkiewiczów.
- ledziemydrosq wa
14,40 (2,80)km
iewódzkq wzdłuźporkudworskiego'No
zokręcie miiomystorqkop|iczkęz figurq
św Jono Nepomuceno(zd]'l5J, kiLko
dziesiqtmeilów do el po ewei stron]eod'
słoniosię p|oc ze śodionemłód eśnym
i koleinymmieFcem prrysionkowymlro
lr',óo (2,ó0)km po p|owe] silonie
komp|eksbudynkówZespołuSzkółAgro
techn]czno- Ekonomicznych'Mieścisię
on w storymdworsklmporku Obok bu
dynku szkĄ przy porkingu stoi storo
kop ico grobowo Tyszkiewiczówz lB73
roku' obecnie pięknie odresfoUrowono
(zd]'l ó].

AK, o po
Poskiego, żolnierzemZWZ
i Nie.
wolnie łqcznikiemWiN (Wo|ność
zowisłość)'
W grudniu 1947 rck,.)a|esz.
|owony przez Urfqd Bezpieczeńsiwo'
był więziony i kotowony przez 3 oto'
się
W poździerniku1950 roku odb1,.ło
rozprowo, skozulqco kopiiono Botorego
Wy
no podwóinq korę śmierci.
rok wykonono w w]ęz]eni! no
Mokotowiew morcul95l rokr.
14,00 (3,20)km po prowel
s|ron]ewłód zoroś] krzyżz pc
stoclqChrysiusononroowono no
blosze(zdi.la)
)
14,10 (3,rOlkm- skrzy
żowonie z drogq woiewódz
kq prowod.qcq do Sokolowo
sklegoi doei do Leźoi.

the folk house with the commemoroting
room.on lhe otherside theteis o primory
schoo|nomedofterCoptoinJózef Botory'
Józef Boiory wos born in Werynio ]n
l9l4 He wos o copto]nof ńe Po|ish
Army, o sodier of the Union of Armed
Strugge - lhe Home Army ond ofterthe
wor o iioison officer of WiN (Freedom
ond lndependence).ln December 1947
hewos orrestedby thePubllcSecurityond
wos imprisonedond torturedlor 3 yeors.
ln Ociober 1950 iherewos o trlolsenlen
cing Coptoin Boiorylo the doube copito
punishment.
The senlenciewos executed
in fhepfionin Mokoiówin Molch l951'
1a.00 {3.201km- on the rlght side
omongihe bushesihereis o crosswilh the
fisureof Chrisl pointedon the metolsheel
(phorol4)
t 14.10 (3.lolkm - ihe crossfoods
with the voivodeshiprood eoding ro So
kołów Mołopokki ond furtherto Leżojsk
(on the risht)ond io Kolbuszowo(on the
leh).The rood stroightoheodwi Lleod you
io ńe po oce of $e Tyszkiew]czfomiy'
14.40 (2.80)km you go olons ihe vG
roodolongthemonorpork.On
ivodeship
the curve the old shr ne wirh the flsure of
doSt.JohnNepomuk(photol5l,severoL
zen meiersfurtheron lhe leftsideihe ploce
W]thihe śodlurnin the folestond ihe nex|
lestpLo€ e on your rolt ernerge'
l4 óO (2 óo)km- on therightiheleore
bulldlngsof lhe Group of Agrotechnicol
ond EconomlcSchook.li is hc
usedin iheod monorpork.Nexi
to the school buildlng, oi the
porkinq ot ihere is on old tomb
chopeiof the Tyszklewiczfomlly
from I B/3. At presentii ls beou
iifu|yrestored(Photrló]'
14.80 (2.40)km- on ihe old
ook iree growjng nexi io lhe
rood there is o shrinewiih the
poinrins of ihe Mother o{ God

14,80 |2,4a)kn - no siorym dębie
rosnqcymprzy drodze koplczko z oL
rozem Motki Boskiel Cfęs|oĆhowskiei

lzdt.tt).
- w p,owod,osodo
15,00(2,20)km

Zorębek- poczqlekkoeinejtrosyrowero
wei (trosozó]to)'
15,20 (2,00)km no skroiulosupo le
wei sironiekop iczko.
15,50 (1,70)km droso do cmentorzo
komunonego'Jodqcniqniecow głqbcie
kowo ponoromono północny zochód.
i5,70(1,50)km iedziemynodoldra
gq' U]cq Sokołowskqz pięknymwldo
kiem no Kolbuszowqziezdżony do cen
) ló,óo {0,ó0]km skręcomyw uL]
cę Kościuszki'Dojeżdżomydo rondo,
skręcomyw prowo, jodqc Przez mosi no
Niiu.
17,20 (0,00)km ]esieśmy
w rynku'
T! kończysię noszo iroso'

rromuzęsrocnowolpnoro /]
15.00 (2.201km on therjghiihe rood
to Zolębek-the beginningofthe nextcyc.
- on rheedse ol thefo
1s.20 (2.001km
reston the leftihere is o shrine.
15.50 (1.70)km lhe rood to ihe com
muno cemelery.Going olong it o litle
fuiher there is on intereslingponoromo
iowordsnorth- west,
15./0 (l.50) km- you silllso olonsthe
rood. Yol go oong SokołowskoSreet
withlhe beoulifulvlstoof Kolbuszowointo
) ló.ó0 (0'ó0)km - we |Urn in|o
Kościusfkisheei' When we gei |o ihe
roundobout,we turn rlghr ond go olong
thebridgeovertheNie.
- you ore ln themorkei
17.20 (0.00)km
squore.Hereihere is ihe end of your troi .

THrnourrcoloun:nro
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Przebieg hosy: odeiścle(łqcznik)Brze" The routecourse:

zówko'Nowoweś.
Trosoprzebiego
drogqosfoltowq.
Trudność
trosy:łotwo
Długość
hosy:3,5Okm
Czosprzeiozdu:0,5 godziny.

]eoving(o connecto|)
Brzezówko.

Therouiesoesolonstheospholt
rood.
Theroutedifficulty:
eosy.
Theroute|engń:3 50 km.
Theridinglime;0.5 on hour.

;IEZKA EDUKAC JNO,I
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0,00 (3,50)krn- pocz.tiektroso bierze
we ws] Brzezówko
Przy sk'zyżowon]U
tulol przebieso nlebieskotrosow kierun
ku DomotkowoI Przedborzo
0,50 (3,00)km iedziemynowqdrogq,
i po kikunosiuminuiochnoirofomyno
plesry szlok zleony, prowodzqcyz Ko,
bUsfowelw sironęNiwisk'
- mostekno rzeczceNi],
0,ó0 (2'90)km
Worio sięfo|rzymoći przy rzećsię ko bu.
szowskieizece w rymmieiscu.
M omy zobudowono mielscowośc]
\owo W]eś.Do]ezdzomydo skrzyżowo.
t
2,20 (1,30)km skrzyzowonte
z dfogq powioiowq Kolbuszowo Tuszymo Noprzec w budynek siorel
szko|y ] remizo strożocko,.Jedziemy
2'30 1l'20)km- zokięidrog' ]edziemy
w |ewo,zośw ptowo drogo prowodz]do
3,00 l0'50)km doieżdzomydo ]nii
Po prowel śronie eśniczówko
Nowo W eś
(0,00)km
doiezdzomy do
,3,50
sKrfyfowono f droqq prowodzqcq do
Hucjsko No sklzyżowonilobelisk'My
skręcomy
w prowo do porkinouściezki
',B]olkówko',Tu kończy się noszo |roso,
o e nie mlrs]kończyćfwiedfon e
Sciezkoprzyrodntczo-edL,kocyinoB ol
kówko skłodosię z dwóch zomkniętych
iros' DtLrższo
oznoczono estkoloremz]e
lonymimo dłUgość
4 krn'No El
pizeDyce preszo porrzeELr
emy
około2 qodz Króiszo troso mo
dtugość
okolo l,5 km i ozno.
czono est koloremczerwonym.
Scieżkęmożnopokonoćzorów
no piesro iok i rowerowo.

0 00 (3.50)knr the besinninsof rhls
rourels oi ihe crossfoods
in thevlloge of
Brzezówko- here there]s o b]Lreiroi io
wolds Domotkówond Przedborze'
0.50 (3 00)km you so olongihe new
'ood ond ofis € V go| minltesyo! ge| to
the greenwolklng routerunningfronrKol'
buszowoiowordsNiwlsko.
0,ó0 (2,90)km.thebridgeovertheN1|
Rivef.li ls worih sioppingond lookingol
i.,1 ihe riverin Ko buszowoln ihis ploce.
You go posi some bulldlngs]n Nowo
,' .r,1 Wieś'YoUgei lo lhe crossroods'
>
2.2O 1130)km- ihe croxroods
wiih ihe povioi rood Kolbuszowo Tuszy
mo. Opposlrerherels on o d bulldns of
rheod schoo ond o firestodion.
Yor go

ii-,

leil.

2.30 {l 20lkm- rhecurveof the rood.
You go efi, butthe rood turnsrightond
eodsto thehometco ed Borek.
3.00 (0.50)km- yoLrsei io ihe border
of the forest- on ihe rightside ihere s o
foresiers odge n Nowo Wieś'
3 s0 {0 00)km- you gei io the crossro
ods w th therood eodinsto Hucsko.On
ihe cfossroodsihereis on obe isk You turn
r ght to the polk ng ot of the "B]olówko',
polh.Here,your rouiefinishes,
bui yolr
vlslidoesnoi hovelo end.
pothofB oł
Thenoiuloond educoi]ono
kówko consistsof wo c osed rouies.The
longerone morkedsreen ls 4 km lons.
You needobout2 horrsto wolk oong i.
Theshorierrouieis oboli I 5 knr
lons ond ii is morkedred.The
poth con be done bolh on foot
ł:

t
;

il
ll

!

yłrow
Tsr nout cor.oun:

KotoR TMsY: żoł'TY

Przebieg hosy: odeiście (łqcznik] Therouljecourse:eoving(o connecior)
Werynio- Zorębki(Mechowiec],
Werynio Zorębki(Mechowiec]'
Trosoprzebiegodrogqosfotowq,iedy Therouteleodsolongtheospholtrood,
nie iei poczqtekw Weryni no dłlgości only iis beginningin Weryniois nol
prowie400 m pozbowiony
iestosfoltu. coveredwiih osphoholongihe disionce
ol olmostr'00 m
Trudność
frosy:łofuo.
Therouiedifficulry:
eosy.
Długość
trosy:5,50 km.
Theroutelength:5.50 km.
Czosprzejozdu:1 godzlno.
Theridingrime:I hour.
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0.00 (5.50)kmon the voivodeshiprood
Ko|buszowo Sokołów Mołopokki you
turninio the food |eoding1oZorębek(the
rood sisn, thesignsof ihe route).You ride
L l0 (4.40)km- the end of rhe forest.
On ihe righttereore gofden lots.The firsi
bui|dings
of Zorębekole seen'
2'l0 (2'40)km ńe o|d chope|{pho
toI 8).
- the crossroods,
t
2.40 (2.10)km
on the leftthereis o rood to Kolbuszowo,
sroighroheod io rhesioterood no. 9 ond
{urther
to Cmolos.You iurn right.The rood
leodsyou eosilydown.
4.1 (1.40)km the doublecurveond
the nonowing of the rood on the bridge.
Behinditrhereis on od cross(photol9).
5.5 (0.001km
ihe crossinss in
Mechowiec. The rood stroight oheod
-E Leedsyou to Płozówkoond Kopcie, on
ihe leftto Cmolos, on the rightto Dziko
wiec. On ihe crossroodsthere is on old
shrinelrom rhemiddleof the 19ih cenrury
(phot 20).
Here yor shoud see the routesof olher
cycle routes.One of them eods to the no
turolpothof,,Dymorko,,in Płozówko'
0,00 (5,50)km- no drodze wofewadz- My skręcomyw prowo. Drogo
Drogo prowodzi
prowodzi
kiei Ko|buszowo- Sokołów Mołopokki nos łogodniew dół,
sklęcomyw drogę prowodzqcq do Zo.
4,l (l,40]km- podwóinyzokręti zwe
rębek(znokdrogowy,znok]irosy)'Wież. źeniedrogi no mos|ku.Zo nim storykrzyź

re).
kdt.

r,ro (4,40)kmkontec
tosu. 5,5 {0,00)km- skrzyżowoniew M+

Po |eweistronieogródkidziołko chowcu. Prostodrogo prowodzl nos do
we, widoćpierwszezobudowo. Płozówkii Kopci, w ewo do Cmoosu,
nioZorębek'
w prowo do Dzikowco' No skrzyżo.
- storokoplicz- woniu sioro kop|iczkoz poł, X|X wieku
2,10 (2,401km
ko kdi.l B).
lzdi.20).
- sk,zy Tutoi powinnlśmysPo|koó irosy ]nnych
)
2,a0 {2,10)km
żowon]e'w lewodrogodo Ko
szloków towerowych'Jeden z nich prc
buszowei, prosio do szosy kro-

ig)veinr 9 i do ei do Cmoosu.

tą

pżylodniczei ,,DymoF
wodzi do ścieżki
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