Z Zakliczyna na Pogórze Rożnowskie
14Zakliczyn
Wesołów Wróblowice Wielkie Góry Siemiechów
Brzozowa

14

Zakliczyn

Suma podjazdów: 550 m
Przewyższenie: 210 m
Drogi przez las: 2,0 km

Drogi asfaltowe: 21,7 km
Drogi utwardzone
i gruntowe: 0,3 km

Oznaczenie trasy w terenie:
3,2 km
2,6 km
2,6 km
bez szlaków: 11,6 km

26,8 km
trudna

Przebieg trasy:
0,0 A Zakliczyn – startujemy z rynku. Cechą charakterystyczną tego
klimatycznego miasteczka, która
przez wieki nadawała mu oryginalny
charakter, jest zabudowa w postaci
drewnianych, parterowych domów
o specyficznej konstrukcji „dziewięciosłupowej”. Budynki stawiano szczytami do drogi, zwieńczone są dachami
naczółkowymi, z okapami wydatnie
wysuniętymi nad chodniki.

Drewniana zabudowa w Zakliczynie

B Kościół pw. św. Idziego i Matki
Bożej Różańcowej – obecną świątynię wzniesiono w latach 1739–1768 na
fundamentach poprzedniej z częściowo zachowaną kaplicą św. Józefa. Jest
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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
Dunajca niemal instytucja. Prezesuje
stowarzyszeniu 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 większa uprawa w niedalekiej Brzozowej, o powierzchni niemal
1 ha. Ta ostatnia winnica zajmuje dobrze nasłoneczniony stok o wystawie
południowej i południowo-zachodniej
i została obsadzona zarówno odmianami przerobowymi, jak i deserowymi. Uprawia się tu: solaris, johanniter,
helios, riesling, muskat ottonel, doral
i chardonnay na wina białe, oraz pinot
noir, cabernet cortis, cabernet carol,
cabernet carbon, monarch, regent, ron-

Informacje praktyczne
Najbliższe sklepy i serwisy rowerowe:
El-Domex, Zakliczyn, ul. Piłsudskiego 33,
tel. 14 628 48 29
MiroSport, Roztoka k/Zakliczyna 17a,
tel. 737 538 200
Najbliższa stacja kolejowa
do miejsca startu:
Tuchów (22 km), Bogumiłowice (25 km)
Najbliższe trasy: 16. Po pogórzu Ciężkowickim
z widokiem na Dunajec, str. 67

Winnica Zawisza

Widokowa trasa poprowadzona z urokliwego Zakliczyna w pasmo pogórzy. Częściowo pojedziemy specjalnie wybudowaną dla rowerzystów drogą wzdłuż Dunajca (Velo Dunajec). Na trasie czekają nas dwa wymagające podjazdy – na Wielkie
Góry i z Siemiechowa na południe. Towarzyszyć im będą szybkie widokowe zjazdy.
Większość dróg to asfalty. Tylko około 1,5-kilometrowy odcinek przyjdzie nam
pokonać drogą gruntową. W dużej mierze pojedziemy za znakami szlaków rowerowych i pieszych. Po drodze spotkamy ciekawe przykłady gotyckiej architektury
drewnianej – w Siemiechowie i w Brzozowej oraz zabytkowe zespoły klasztorne
– w Kończyskach i w Zakliczynie. Warto też odwiedzić winnicę Zawiszę, przy której
prowadzona jest szkółka winorośli.
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Na przedpolu Beskidu Niskiego
Bobowa

Jeżów

Suma podjazdów: 600 m
Przewyższenie: 210 m
Drogi przez las: 700 m

Chodorowa

Stróże

Drogi asfaltowe: 21,7 km
Drogi utwardzone
i gruntowe: 0,3 km

Szalowa

Bobowa

15

Oznaczenie trasy w terenie:
3,2 km
2,6 km
2,6 km
bez szlaków: 11,6 km

29 km
trudna

Winnica Zawisza

3,0 Od tego miejsca, przez kolejne
5 km, pojedziemy drogą rowerową
wzdłuż Dunajca, tzw. Velo Dunajec.
9,5 Rozpoczynamy stromy podjazd na
Wielkie Góry.
15,6 C Siemiechów, kościół pw. Matki
Bożej Gromnicznej – drewniana świątynia w stylu późnego gotyku, z początku XVI w. W XX stuleciu dobudowano
do niej murowaną kaplicę. We wnętrzu

Siemiechów, kościół MB Gromnicznej

Zakliczyn, klasztor Franciszkanów
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zachowały się późnogotyckie elementy
oraz polichromie z XVI–XVII w.
Za kościołem rozpoczynamy kolejny
stromy podjazd.
18,9 D Brzozowa, kościół pw. św. Mi-

kołaja Biskupa – drewniana późnogotycka świątynia z początku XVI w.
Jednonawowa budowla zwieńczona
jest wieżą z barokowym hełmem. We
wnętrzu oprócz XVIII-wiecznego wyposażenia znajdują się iluzjonistyczne
polichromie 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 Franciszkanów – zespół klasztorny w stylu
barokowym wybudowano w latach
1641–1650 z fundacji ówczesnego
właściciela Zygmunta Tarły. Wyposażenie wnętrza kościoła pochodzi
z XVII–XIX w. Na uwagę zasługuje także otoczenie klasztoru. Na dziedzińcu
mieści się grota Matki Bożej z Lourdes
usytuowana w otoczeniu pomnikowych lip drobnolistnych.

Rosochatka z Jodłową Górą, pasmo Jaworza i Postawnego, Chełm, Maślana
Góra – widokiem tych gór Beskidu Niskiego będziemy mogli się zachwycać podczas proponowanej tu wycieczki rowerowej. Nie zabraknie nam też innych, całkiem oryginalnych atrakcji turystycznych, takich jak dwór obronny w Jeżowie czy
Sądecki Bartnik. Dlatego warto przyjechać do Bobowej i poznać jej najbliższe okolice. Pokonanie prezentowanej trasy nie powinno przysporzyć trudności osobom
odbywającym od czasu do czasu nieco dłuższe eskapady rowerowe, choć w tym
przypadku będą musieli zmierzyć się z dwoma uciążliwymi podjazdami. Trasa biegnie wyłącznie po drogach asfaltowych, najczęściej o znikomym ruchu samochodowym. Tylko częściowo pokrywa się ze szlakami rowerowymi, przydatna więc
będzie dobra umiejętność posługiwania się mapą.
Przebieg trasy:
0,0 A Bobowa. Niewielkie miasteczko położone nad Białą, na skraju Pogórza Ciężkowickiego. Wycieczkę rozpoczniemy od centrum miejscowości.
Na północ od rynku znajduje się kościółek św. Zofii wybudowany z kamienia
w XV wieku. W jego bryle zachowało się
wiele typowych detali dla architektury
gotyckiej. Najcenniejszym jest ostrołukowy portal zachodni, umieszczony
w schodkowym obramieniu.
Bobowa była niegdyś znana z tradycji koronkarskiej. Piękne, unikatowe
dzieła bobowskich koronkarek obejrzeć
można w Galerii Koronek Klockowych
w sali Centrum Kultury i Promocji Gminy w Bobowej (ul. Grunwaldzka 18).

Kościółek św. Zofii w Bobowej

Wnętrze synagogi w Bobowej

Winnica Chodorowa

do, rathay, rösler i cabernet sauvignon
na wina czerwone.
Kontakt: Winnica Zawisza, Mariusz Chryk
Wesołów 200 k. Zakliczyna
32-840 Zakliczyn
tel. 14 66 53 201, 691 671 838
www.winorosl-mch.eu
mariusz.chryk@winorosl-mch.eu

Do II wojny światowej Bobową zamieszkiwała liczna społeczność żydowska.
Miasto było szeroko znanym ośrodkiem
chasydyzmu. Przy ul. Żydowskiej mieści
się synagoga z 1756 r., odremontowana na początku XXI w. Wewnątrz uwagę zwraca polichromia oraz uznawana
za jedną z najwspanialszych w Polsce
oprawa ha-kodeszu (szafy ołtarzowej).
W 1993 r. Synagoga została odzyskana
przez Gminę Wyznaniową Żydowską w
Krakowie. Obecnie sporadycznie odbywają się w niej nabożeństwa, zwłaszcza
w obecności pielgrzymujących tu chasydów z różnych stron świata.
www.malopolskiszlakwinny.pl
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