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Szanowni Państwo, 

Oddajemy w Państwa ręce przewodnik 
po czterech trasach turystycznych, 
prowadzących przez gminę Luba-

czów, z których „niebieska” przebiega tak-
że częściowo przez gminę Horyniec-Zdrój. 
Zachęcamy w nim do odwiedzenia miejsc 
znanych i cenionych ze względu na szcze-
gólne uwarunkowania przyrodnicze, histo-
ryczne i uzdrowiskowe. Podróżując rowerem 
wyznaczonymi trasami odkryjecie Państwo 
wyjątkowe zakątki, urocze małe wsie, stare 
cmentarze, przydrożne krzyże i kapliczki, 
pomniki przyrody oraz parki.

Walory krajobrazowe, w połączeniu z za-
bytkową architekturą świecką i sakralną 
obu gmin,stanowią o bogactwie tradycji 
i wielonarodowym dziedzictwie kulturowym 
Ziemi Lubaczowskiej, charakterystycznym 
dla dawnych Kresów Rzeczypospolitej. 

Magnesem przyciągającym odwiedzających 
gminę Lubaczów jest także bliskie położenie 
uzdrowiska w Horyńcu-Zdroju z bazą nocle-
gową i rynkiem usług sanatoryjnych. Uzupeł-
nieniem tej oferty jest „Kresowe Jadło” – trady-
cyjne i wyjątkowo smaczne kulinaria, oparte 
na wielokulturowej kuchni, rozwijającej się tu 
na przestrzeni kilku wieków. Gościnność i ser-
deczność mieszkańców zachęca turystów 
poszukujących unikalnych smaków Kresów. 
Szczególnym miejscem prezentacji i degu-

stacji kresowego jadła jest organizowany cy-
klicznie na przełomie lipca i sierpnia Festiwal 
Dziedzictwa Kresów, podczas którego swoje 
wyroby i produkty oferują Koła Gospodyń 
Wiejskich, pszczelarze, gospodarstwa agro-
turystyczne, restauracje oraz producenci 
żywności. Smakoszy zainteresują również 
tradycyjne, lokalne potrawy przygotowane 
w Kresowej Osadzie w Baszni Dolnej. 

Aby poczuć ten niepowtarzalny klimat i at-
mosferę oraz zasmakować tradycyjnych, 
kresowych potraw wystarczy odwiedzić 
gospodarstwa agroturystyczne, lokalne 
restauracje czy też wiejskie gospodarstwa 
domowe. Przekonani, że najlepszym spo-
sobem na spotkanie z atrakcjami opisanymi 
w przewodniku jest jazda na rowerze – pro-
ponujemy aktywny wypoczynek na czterech 
turystycznych trasach rowerowych, które 
powstały z inicjatywy samorządu gminy 
Lubaczów w 2011 r. przy dofinansowaniu 
środków z Regionalnego Programu Ope-
racyjnego Województwa Podkarpackiego 
na lata 2007-2013. W ramach podjętych 
wówczas działań zostały odrestaurowane 
zabytkowe obiekty zlokalizowane przy tra-
sach, pełniące społeczne i kulturalne funkcje. 
Trasy oznakowano, a ciekawe miejsca opisa-
no w przewodniku, na tablicach informacyj-
nych w terenie oraz na stronie internetowej  
www.trasy.lubaczow.com.pl.

Życząc miłego zwiedzania, liczymy na to, że 
wyprawy rowerowe wyznaczonymi trasami 
pozwolą poznać miejsca, do których będą 
chcieli Państwo wracać wielokrotnie.

Szerokiej drogi!

Trasa NIEBIESKA (47 km):  
Lubaczów / Młodów / Borowa Góra / 
Czerwona Figura / Cmentarz Sieniawka 
/ Huta Kryształowa / Radruż / Horyniec-
Zdrój / Wólka Horyniecka / Podlesie / 
Basznia Górna / Basznia Dolna / Borowa 
Góra / Karolówka / Młodów / Lubaczów

Trasa ZIELONA (29km):  
Lubaczów / Dąbrowa / Krowica Lasowa / 
Majdan Lipowiecki / skrzyżowanie przy 
„Pięciu Sosnach” / Krowica Sama / Krowica 
Lasowa / Krausy – Lisie Jamy / Lubaczów

Trasa ŻÓŁTA (25 km):  
Lubaczów / Dąbków / Opaka / Rezerwat 
Kamienne / Szczutków / Dąbrowa / 
Lubaczów

Trasa CZERWONA (20 km):  
Lubaczów / Mokrzyca / Załuże (ze 
zjazdem do Rezerwatu Jedlina) / Tymce / 
Basznia Dolna / Pilipy / Antoniki – Bałaje 
/ Lubaczów

W 2018 roku Stowarzyszenie Inicjatyw Spo-
łeczno-Gospodarczych Gminy Lubaczów we 
współpracy z samorządem gminy Lubaczów 
podjęło się uzupełnienia oznakowania tras, 
wymiany nieczytelnych znaków i tablic. Zak-
tualizowano także powstałe wówczas infor-
macje zarówno na tablicach jak i w przewod-
niku po trasach oraz na stronie internetowej.

Warto podkreślić, że wyznaczone trasy tu-
rystyczne łączą się z innymi szlakami rowe-
rowymi, prowadzącymi przez teren naszej 
gminy, w tym zielona i niebieska ze Szlakiem 
Rowerowym Green Velo, który jest obecnie 
najdłuższą, spójnie oznakowaną linią rowe-
rową w Polsce. 

Dla planujących wyprawy transgraniczne, 
do dyspozycji jest funkcjonujące na terenie 
gminy Lubaczów przejście graniczne Budo-
mierz – Hruszew.

Opisane w niniejszym przewodniku tu-
rystyczne trasy rowerowe biegną według 
schematu przedstawionego poniżej:

Prezes Stowarzyszenia  
Inicjatyw Społeczno- 

-Gospodarczych  
Gminy Lubaczów

Wójt Gminy  
Lubaczów



niebieska
trasa

Kresowa Osada w Baszni Dolnej

www.trasy.lubaczow.com.pl

Trasa przebiega po 
drogach wojewódzkich, 
powiatowych, gminnych 
i leśnych. Oznakowana jest 
znakami drogowymi typu R-1 
z niebieskim znacznikiem. 

Przed wyjazdem na trasę 
należy pamiętać o tym, że jest 
to obszar przygraniczny 
i należy posiadać przy sobie 
dokument stwierdzający 
tożsamość, na potrzeby 
ewentualnej kontroli przez 
Straż Graniczną.  

Dobrą praktyką jest również 
wcześniejsze zgłoszenie Straży 
Granicznej planowanego 
przejazdu przez tereny 
przygraniczne. Telefon 
do placówki Straży Granicznej: 
+48 16 632 85 00. Pamiętajmy 
również o tym, że obowiązuje 
zakaz wchodzenia na pas 
graniczny. 

Przy trasie znajdują się 
4 miejsca przystankowe 
i 3 punkty widokowe.

/PUNKTY PRZYSTANKOWE/

1. Radruż – przy budynku 
byłej szkoły

2.  Horyniec-Zdrój  
– przy Zalewie

3.  Wólka Horyniecka  
– przy świetlicy wiejskiej

4.  Borowa Góra – przy 
świetlicy wiejskiej

/PUNKTY WIDOKOWE/

1.  Huta Krysztalowa  
– na końcu Alei Lipowej

2.  Radruż – po prawej stronie 
drogi w kierunku Horyńca-
Zdroju

3.  Wzniesienie przy drodze 
polnej pomiędzy Basznią 
Dolną a Borową Górą

Lubaczów / Młodów / Borowa Góra / Czerwona Figura 
/ Cmentarz Sieniawka / Huta Kryształowa / Radruż / 
Horyniec-Zdrój / Wólka Horyniecka / Podlesie / Basznia 
Górna / Basznia Dolna / Borowa Góra / Karolówka / 
Młodów / Lubaczów
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długość trasy:

/47 KM//CIEKAWE MIEJSCA/

1. Młodów, ul. Majowa.  
Kapliczka „na Górce” 

2. Karolówka. Kapliczka 
na zakręcie

3. Borowa Góra. Kapliczka 
w pobliżu kościoła

4. Borowa Góra. Kapliczka 
przy wyjeździe 
z miejscowości 

5. Sieniawka. Czerwona 
Figura

6. Sieniawka. Dęby 
Sobieskiego

7. Sieniawka. Cmentarz 
greckokatolicki

8. Huta Kryształowa. Figurki 
przy wjeździe do osady 
i bunkry linii Mołotowa

9. Huta Kryształowa. 
Gorzelnia

10. Huta Kryształowa. Aleja 
Lipowa i punkt widokowy 

11. Huta Kryształowa. 
Pozostałości parku 
podworskiego 

12. Radruż. Gospodarstwo 
agroturystyczne ze 
stadniną koni 

13. Radruż. Punkt 
przystankowy przed 
zabytkowym zespołem 
cerkiewnym 

14. Radruż. Cerkiew 
greckokatolicka 
pw. św. Paraskewy

15. Horyniec-Zdrój.  
Dzielnica sanatoryjna

16. Horyniec-Zdrój. 
Historyczne centrum 
miasta 

17. Horyniec-Zdrój.  
Zalew i punkt 
przystankowy

18. Wólka Horyniecka.  
Punkt przystankowy

19. Kaplisze.  
Pozostałości po tajnej 
wojskowej rampie 
kolejowej 

20. Podlesie. Historyczna wieś, 
dawna kolonia niemiecka

21. Basznia Górna. Kopalnia 
siarki Basznia II

22. Basznia Dolna.  
Kościół, cmentarz 
greckokatolicki i cerkwisko 

23. Basznia Dolna.  
Centrum wsi

24. Borowa Góra.  
Punkt przystankowy

25. Basznia Dolna.  
Kresowa Osada

Kapliczka  „Na Górce” 

Dom Kultury w Młodowie

Kapliczka pw. Jezusa Miłosiernego  
w Karolówce

+

Trasa rozpoczyna się od wyjazdu 
z centrum Lubaczowa (rynek 
miejski) – ulicą Kościuszki w kie-

runku miejscowości Młodów. To jedna 
z najstarszych wsi w gminie Lubaczów 
wzmiankowana w dokumencie loka-
cyjnym Lubaczowa już w 1376 r., wte-
dy jeszcze prawdopodobnie „młoda”, 
co tłumaczy pochodzenie jej nazwy. 
W okresie staropolskim Młodów stał 
się wsią królewską. Z początkiem wie-
ku XVIII mieszkało tu już 270 osób, naj-
częściej byli to rolnicy, ale też bartnicy, 
młynarze, ślusarze i rudnicy. Dwa wieki 
później rozległa wieś liczyła ponad pół 

tysiąca mieszkańców – w tym 70 łacinników 
i 490 unitów. Do dziś zachowała się tu zabyt-
kowa mała architektura sakralna.

Jadąc drogą przez wieś, po około 300 metrach, 
z prawej strony mijamy zabytkową kapliczkę  
św. Floriana na ulicy Majowej (popularnie 
zwanej „na Górce”). 

/Kapliczka „Na Górce”/

W 1914 r. została postawiona w tym miej-
scu figura Matki Boskiej, wykonana przez 
bruśnieńskich kamieniarzy na zamówienie 
Stanisława Lewkowicza, który idąc na woj-
nę, chciał uprosić szczęśliwy powrót. W roku 
1935 pobliski sąsiad Józef Kosior obudował 
figurę drewnianą kaplicą. W latach 50-tych 
mieszkańcy Młodowa, wracając z pielgrzym-
ki z Kalwarii Pacławskiej, przynieśli do ka-
pliczki figurę – Serce Pana Jezusa. Po jej 
poświęceniu, od tamtej pory wierni modlą 
się tu o liczne łaski. 

Wewnątrz kapliczki znajduje się również 
obraz św. Floriana – mieszkańcy Młodowa 
otrzymali go od księdza dziekana Jakuba 
Winiarza – proboszcza parafii św. Stanisła-
wa Biskupa i Męczennika w Lubaczowie. 
Co roku, 4 maja odprawiana jest tutaj msza 
św. w intencji strażaków. W roku 2004 prze-
prowadzono gruntowny remont zabytku.

Kierując się w stronę Karolówki ulicą Szkolną, 
mijamy kolejno: Dom Kultury (dawną szko-
łę powszechną z 1907 r.), Zespół Szkolno-
-Przedszkolny i kościół. Dalej w Karolówce 
mijamy leśniczówkę i po lewej stronie na 
zakręcie widzimy drewnianą kapliczkę pw.  
Jezusa Miłosiernego.

/Kapliczka pw. Jezusa 
Miłosiernego w Karolówce/
Z przekazów ustnych wiadomo, że mieszka-
niec nieistniejącej już wsi Sieniawka – Dymitr 
Żelisko – wyrzeźbił figurę Jezusa Miłosier-
nego z lipowego drewna i ustawił ją przy 
drodze. Budziła ona jednak uczucie strachu 
wśród przechodniów. Ówczesny miejscowy 
leśniczy, by złagodzić surowy wygląd figury 
zlecił ją obudować. W ten sposób powstała 
kapliczka. Dziś wewnątrz obiektu znajduje 
się figura Chrystusa „Ecce Homo”. 
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Przydrożna kapliczka w Borowej Górze 

Kapliczka murowana przy        
wyjeździe z Borowej Góry

Park Niepodległości w Karolówce 
założony w 2018 r.

+
Las bukowy przy drodze  
do Czerwonej figury

Jadąc w stronę Borowej Góry, około 200 m 
za kapliczką p.w. Jezusa Miłosiernego, na 
granicy Karolówki i Młodowa, po prawej 
stronie znajduje się utworzony w 2018 r. 
park upamiętniający 100-lecie odzyskania 
przez Polskę Niepodległości.

Dalej, po prawej stronie drogi, w pobliżu 
przysiółka Zakącie, znajduje się stanowisko 
archeologiczne nr 14 (AZP 100-87/68), w któ-
rym odkryto grób szkieletowy (podkurhano-
wy) kultury ceramiki sznurowej oraz zespół 
zabytków kultury środkowodnieprzańskiej 
(schyłkowy neolit). W ramach badań wyko-
paliskowych, w miejscu wcześniejszego przy-
padkowego odkrycia, odsłonięto nieliczne 
skupiska węgielków drzewnych, a także pro-
stokątną jamę grobową ze szczątkami kości 
ludzkich. Materiały i dokumentacja tego 
znaleziska są dostępne w Muzeum Kresów 
w Lubaczowie. 

Kontynuując podróż, mijamy miejscowość 
Karolówkę – dawniej Burgau – założoną 
przez osadników niemieckich, sprowadzo-
nych tu w czasie kolonizacji józefińskiej. Wieś 
w okresie powstania liczyła 20 gospodarstw. 
5 stycznia 1938 roku mieszkańcy ówcze-
snego Burgau wystąpili o zmianę nazwy  
z niemieckiej na polską „Karolówka”. Nazwa 
powstała od imion trzech obywateli urodzo-
nych w Burgau, bohaterów walk o niepodle-
głość Polski: Karola Sandera, Karola Baumana 
i Karola Świstowicza.

Kontynuując podróż drogą przez las, po 
2,5 km dojeżdżamy do położonej w lesie wsi 
Borowa Góra, gdzie warto zwrócić uwagę 
na dwie kapliczki. Pierwszą spotkamy przy 
kościele a drugą przy wyjeździe ze wsi w kie-
runku wschodnim.

/Kapliczka pw. Matki Boskiej 
Częstochowskiej/
Kapliczka przy kościele pod wezwaniem 
Matki Boskiej Częstochowskiej wybudowana 
została w latach 1926-1927 przez Symeona 
Łysa, który postawił ją po pożarze swojego 
gospodarstwa, zapewne dla ochrony przed 
podobnym nieszczęściem. Krzyż, niegdyś 
umieszczony w kapliczce, przeniesiono do 
miejscowej świątyni. Według innego ustne-
go podania Symeon Łys postawił kapliczkę, 
by nikt nie mógł się w tym miejscu osiedlić, 

dlaczego jednak tak postanowił – pozostaje 
do dziś zagadką. 

/Kapliczka przy wyjeździe 
z Borowej Góry/ 
Pierwotnie przy wyjeździe ze wsi stała 
drewniana kapliczka, wzniesiona jeszcze 
w połowie XIX wieku. Według przekazów 
najstarszych mieszkańców Borowej Góry 
postawił ją w miejscu swojej posiadłości Jan 
Dopira, ojciec dwojga dzieci. By zapobiec 
kłótni między swoim potomstwem, sprawie-
dliwie podzielił majątek, stawiając kapliczkę 
na granicy spadkowych ziem. Z upływem 
czasu wygląd kapliczki zmieniał się, a jej 
drewniana konstrukcja została zastąpiona 
murowaną. Obecnie odbywają się przy niej 
nabożeństwa majowe.

Jedziemy dalej 5 km w kierunku wschodnim 
(mijając kolejno: sosnowe, mieszane i bu-
kowe lasy), aż do skrzyżowania dróg, przy 
którym stoi „Czerwona Figura”. Jest to charak-
terystyczne i zarazem interesujące miejsce, 
służące również jako punkt orientacyjny. Tu 
nasza trasa krzyżuje się z ponadregionalną 
trasą rowerową Green Velo.

/Czerwona Figura/

(GPS: N 50º08’04’’, E 23º16’50’’) Drewniany 
krzyż jest charakterystycznie barwiony na 
czerwono. Jak mówi stara legenda, miej-
sce to było nawiedzane i budziło niepokój. 
Wzniesiony przez mieszkańców krzyż miał 
zatem odganiać złe moce od przechodniów, 
stąd kolor, który według wierzeń przeciwsta-
wia się złu jak obronna tarcza.

Będąc w tym miejscu, warto odwiedzić 
(zgodnie ze wskazówkami i znakami) odległe 
o 1,6 km na wschód tzw. Dęby Sobieskiego 
(GPS: N 50º07’50’’, E 23º18’12’’) i położony 
w ich pobliżu (ok. 500 m na południowy 
zachód drogą leśną przed dębami) zabyt-
kowy cmentarz greckokatolicki ze słynną 
bruśnieńską kamieniarką nagrobną. Jest on 
jednym z niewielu śladów po niegdyś istnie-
jącej tu wsi Sieniawka. Rozległa miejscowość 
ciągnęła się po obu stronach drogi od Pod-
lesia do Huty Kryształowej, z przysiółkami 
Onyszczaki, Stelmachy, Tymosze i Sucholas,  Czerwona figura
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Krzyż Dyhdalewicza

Figurki przy wjeździe  
do Huty Kryształowej

„Dęby Sobieskiego”

+

Cmentarz w Sieniawce   
 - krzyże nagrobne

osadzonymi w widocznym obecnie kom-
pleksie leśnym. Sieniawka swoją nazwę 
zawdzięcza założycielowi Adamowi Hiero-
nimowi Sieniawskiemu, który w XVII w. usta-
nowił wieś na gruntach Baszni. Do czasów 
II wojny światowej miejscowość zamieszki-
wali w większości Ukraińcy. W 1945 r. wieś 
została spalona, a jej mieszkańcy wysiedleni. 

/Krzyż Dyhdalewicza/

W połowie drogi do dębów Sobieskiego, po 
prawej stronie możemy zobaczyć ogrodzony 
kamienny krzyż upamiętniający tragiczną 
śmierć mieszkańca pobliskiej Sieniawki leśni-
czego Juliana Dyhdalewicza w 1919 r. Grób 
zmarłego znajduje się na zabytkowym cmen-
tarzu w Sieniawce.

/Dęby Sobieskiego/

Dwa pomnikowe dęby szypułkowe na tere-
nie dawnej wsi Sieniawka nazwane tak na 
cześć Jana III Sobieskiego, który, jeszcze jako 
hetman, przez teren gminy Lubaczów wypra-
wiał się podczas wojen polsko-tureckich na 
tatarskie czambuły (Bitwa pod Niemirowem 
1672 r.). Z cytowanych w wielu źródłach kró-
lewskich listów wiemy też, że teren ten był 
jednym z ulubionych, wybieranych przez 
Sobieskiego na polowania. Tędy właśnie 
późniejszy król udawał się do Horyńca, gdzie 
prawdopodobnie w miejscu dzisiejszego pa-
łacu Ponińskich stał jego myśliwski zamek. 
Tam też wraz z królową Marysieńką zażywał 
zdrowotnych kąpieli. Faktem jest, że wiek 
dębów ocenia się na ponad 250 lat, co czyni 
bliską prawdy opowieść, jakoby sam Jan III 
Sobieski je tu zasadził. Drzewa te są niezwy-
kłymi okazami przyrody, wartymi szczegól-
nej uwagi. Aktualnie dęby mają 345 cm i 365 
cm w obwodzie pnia na wysokości 1,3 m.

Więcej informacji o szlaku Jana III Sobieskie-
go na pograniczu polsko-ukraińskim można 
znaleźć na: www.sobieski.lubaczow.com.pl 

/Cmentarz w Sieniawce/ 

Na wzgórzu, w sieniawskim lesie zachował się 
greckokatolicki cmentarz założony w XIX wie-
ku. Znajduje się na nim około 100 nagrobków 

z bruśnieńskiego ośrodka kamieniarskiego 
oraz kilka drewnianych krzyży. Najstarsze 
nagrobki datowane są na lata 20 – 30. XIX 
wieku, najmłodsze pochodzą z połowy lat 40. 
XX wieku. Te z początku XX wieku wykonane 
zostały przez miejscowego rzeźbiarza Wasyla 
Gudza (1863-1936), który tu również znalazł 
miejsce wiecznego spoczynku. 

Pochowani są tu polscy i ukraińscy miesz-
kańcy Sieniawki oraz okolicznych wsi. Wśród 
inskrypcji nagrobnych najczęściej spotykane 
to nazwiska rodzin: Borodinów, Hryniaw-
skich, Kulmatyckich, Miarków, Onyszczaków, 
Sztajów, Wasiliuszków, Żdanów.

Wracamy na trasę, przy Czerwonej Figurze 
skręcamy w kierunku północnym, by po 
około 1,6 km na kolejnym skrzyżowaniu 
skręcić w prawo – na wschód w kierunku 
Huty Kryształowej. W tym miejscu odcinek 
trasy niebieskiej ma wspólny przebieg z trasą 
rowerową Green Velo.

Informacja: Droga w lewo prowadzi do Kre-
sowej Osady, gdzie na turystę czeka wiele 
atrakcji historyczno-kulturowych oraz za-
plecze gastronomiczno-hotelowe. Smako-
szy z pewnością zainteresują tu wyjątkowe, 
przygotowane na miejscu z lokalnych pro-
duktów, potrawy kuchni kresowej. Kreso-
wa Osada znalazła się w trójce najlepszych 
produktów turystycznych 2015 roku wy-
różnionych przez Podkarpacką Regionalną 
Organizację Turystyczną, wcześniej uznano 
ją Unijną Perłą Podkarpacia. Obiekt posiada 
certyfikaty Szlaku Podkarpackie Smaki, Szla-
ku Polskiej Gęsiny oraz Miejsca Przyjaznego 
Rowerzystom Wschodniego Szlaku Rowero-
wego Green Velo.

Jadąc w stronę Huty Kryształowej, warto 
zwrócić uwagę na przydrożne figurki po 
lewej stronie drogi.

/Figury/ 

Figury Chrystusa Zmartwychwstałego i Matki 
Bożej postawił na terenie swoich gruntów 
– Piotr Gudzio, właściciel młyna i wielu ziem 
w Hucie Kryształowej. Według legendy fi-
gury przed wojną znajdowały się przy mły-
nie. W okresie powojennym figury zostały 
zabrane przez wysiedlonych mieszkańców,  
a w latach 70-tych XX wieku powróciły na 
swoje miejsce. 
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Huta Kryształowa.  
Dawna gorzelnia

Aleja Lipowa  
fot. Tomasz Mielnik, ziemialubaczowska.com

+

Widok na Wróblaczyn z punktu  
widokowego w Hucie Kryształowej

W niedalekiej odległości od figurek znaj-
dują się dwa sowieckie bunkry, wchodzące 
w skład budowanej w latach 1940-1941 tzw. 
Linii Mołotowa. Jeden z nich zlokalizowany 
jest 300 m w prawo od niewielkiego most-
ku na bezimiennym potoku przed Hutą 
Kryształową (GPS: N50º08’30’’, E23º18’59’’), 
natomiast drugi po lewej stronie drogi, mniej 
więcej na wysokości pierwszych zabudowań 
osady. (GPS: N 50º08’38’’, E 23º18’56’’). 

Kontynuując podróż wjeżdżamy do Huty 
Kryształowej – uroczego miejsca wśród przy-
granicznych kompleksów leśnych. 

Choć po dawnej świetności Huty Kryształowej 
pozostało niewiele śladów, warto wiedzieć,  
że tu właśnie, w manufakturze założonej 
przez Adama Sieniawskiego w XVIII w. po-
wstawały znane na całą Europę kryształowe 
żyrandole, świeczniki i zastawy stołowe, co 
tłumaczy pochodzenie nazwy tej miejscowo-
ści. Do tej pory nie odkryto miejsca, w któ-
rym zlokalizowana była huta. 

Z obiektów wartych obejrzenia w osadzie 
znajdują się: zabytkowy budynek niedziała-
jącej już gorzelni, aleja lipowa i pozostałości 
parku podworskiego. Gorzelnię napotkamy 
na końcu osady po lewej stronie, przed dwo-
ma ostatnimi zabudowaniami. Po przeciwnej 
stronie drogi zaczyna się aleja lipowa – po-
mnik przyrody - prowadząca do pozostało-
ści parku podworskiego. Przy skrzyżowaniu 
z aleją znajduje się miejsce obsługi rowerów 
(MOR).

/Dawna Gorzelnia w Hucie 
Kryształowej/ 
Pokaźnych rozmiarów budynek był dawnej 
częścią folwarku Gołuchowskich, ostat-
nich właścicieli m.in. Baszni. Wzniesiony 
na przełomie XIX i XX wieku jest jednym 
z niewielu zachowanych pamiątek pofol-
warcznych. Jak nakazywał trend budow-
nictwa w tamtym czasie również obiektom 
gospodarczym i przemysłowym nadawano 
estetyczny charakter. Stąd też gorzelnia 
w Hucie Kryształowej posiada płaskie ścia-
ny z podziałem ramowym za pomocą lizen 
oraz żeliwne i żelazne konstrukcje słupów  
i sklepień. Prawdopodobnym jest, że na 
miejscu gorzelni stała dawniej huta krysz-
tałowa, gdyż tam właśnie znaleziono naj-
więcej szkieł, pozostałych po działającej tu 
w XVIII w. manufakturze. 

/Aleja Lipowa/ 

Do dziś zachowały się tu pomnikowe lipy 
w alei prowadzącej do nieistniejącego już 
dworu Andruszewskich w Smolinie (tzw. 
aleja lipowa). W planie katastralnym z 1848 
roku przedstawiona jest ona jako część za-
łożenia dworsko-folwarcznego. Obecnie 
można tu zaobserwować ciekawy proces 
„przekazywania życia” od starych, zamie-
rających drzew na własne pędy odroślo-
we, stąd też młode lipy, odrastające od 
korzeni. Aleja z 62 lipami drobnolistnymi 

w czerwcu 2011 r. została ustanowiona  
w całości pomnikiem przyrody (obecnie po-
zostało 59 lip). W 2016 r. i 2017 r. z inicjaty-
wy gminy Lubaczów wykonano nasadzenia 
uzupełniające w celu odtworzenia charak-
teru alei. Z obu stron graniczy ona z pola-
mi uprawnymi i łąkami, tworząc niezwykle 
malowniczy zielony zakątek. Na końcu alei 
warto spojrzeć na południowy wschód 
w stronę Wróblaczyna, wsi położonej po 
drugiej stronie granicy na Ukrainie. Miejsce 
to stanowi dobry punkt widokowy (GPS: 
N 50º08’15’’, E 23º19’22’’). Przy dobrej po-
godzie, najlepiej z użyciem lornetki, można 
stąd wypatrzeć, po drugiej stronie granicy 
piękną, murowaną cerkiew pw. Przemie-
nienia Pańskiego (1929 r.), zbudowaną wg 
projektu Aleksandra Łuszpińskiego. Ta trój-
dzielna budowla, na planie krzyża, z 2-kon-
dygnacyjnym babińcem i podcieniami przy 
wejściu góruje dumnie nad wsią dawnych 
ziem polskich. 

Aby dotrzeć do parku podworskiego należy 
z punktu widokowego udać się na wschód 
drogą śródpolną, w kierunku kompleksu le-
śnego. Dalej, jadąc wzdłuż południowej ścia-
ny lasu, po ok. 600 m, należy skręcić na połu-
dniowy – wschód, by po przejechaniu przez 
łąkę, dotrzeć na miejsce (GPS: N 50º07’58’’, 
E 23º20’10’’). Alternatywną trasą dotarcia 
do parku jest skręcająca w prawo, ok. 100 
m przed mostkiem na potoku Smolinka za 
Hutą Kryształową – droga pomiędzy lasem 
a polem (1 km), prowadząca do alei kasz-
tanowej, która niegdyś wiodła wprost do 
dworu Andruszewskich. 

/Smolin Andruszewski/

Ostatnim przedwojennym właścicielem 
Smolina był Zygmunt Andruszewski, autor 
obszernych wspomnień zawartych w pa-
miętniku pod tytułem „Smolin”, napisanym 
w latach 1970 – 1981. W 2015 r. pamiętnik 
został wydany przez wnuka autora – Ceza-
rego Andruszewskiego. Pamiętnik opisuje 
dzieje rodziny Andruszewskich od poł. XIX w. 
do 1970 r. 

Z ocalałych akwareli i fotografii, znajdują-
cych się w rodzinnej kolekcji Andruszewskich 
wiadomo, że w Smolinie stał modrzewio-
wy dwór. Był to rozległy parterowy budy-
nek zatopiony w zieleni gazonów. Znany 
z pobytu w nim m.in. Gabrieli Zapolskiej. 

Kielich z Huty Krysztalowej z herbem Mniszech. 
Żródło: zbiory Muzeum Narodowego w Warszawie
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Zespół cerkiewny  
pw. św. Paraskewy w Radrużu

Smolin Andruszewski –  
fot. lata 30. XX w.

+

Dwór w maju 1944 został spalony przez 
nacjonalistów ukraińskich. Śmierci cu-
dem uniknęła rodzina Andruszewskich, 
których o planowanym ataku zawiadomił 
mieszkaniec Horyńca – Ludwik Burek, po-
magając dziedzicom w ucieczce. Do dziś  
na terenie posiadłości zwanej dawniej 
Smolinem Andruszewskim zachowały się 
wystające z ziemi resztki fundamentów 
dworskich. Niemymi świadkami historii 
tego miejsca, oprócz kasztanowej alei, są 
drzewa w parku podworskim. Szczególnie 
warte obejrzenia są drzewa ustanowione 
pomnikami przyrody: modrzew europejski 
(315 cm w obwodzie na wys. 1,3 m), 3 sosny 
wejmutki (kolejno 292 cm, 280 cm, 279 cm 
w obwodach na wys. 1,3 m), dąb szypuł-
kowy (448 cm w obwodzie na wys. 1,3 m).  
W pobliżu drzew rośnie również zdziczały 
krzew parkowy tawuła jarzębolistna. 

Na północ od parku podworskiego, w wąwo-
zie smolińskim imponującą grupę stanowi 
również 13 dębów szypułkowych o pier-
ścieniach od 284 cm do 458 cm w wieku ok. 
300 lat.

Z Huty Kryształowej jedziemy dalej na 
wschód. Po około 300 m, mijamy mostek na 

potoku Smolinka. Po 2 kilometrach droga 
rozgałęzia się w kierunku Wólki Horynieckiej 
i Radruża. 

Na tym skrzyżowaniu trasa prowadzi nas 
w  prawo, w kierunku Radruża. Kontynu-
ujemy jazdę wzdłuż granicy ok. 2 km. Na 
skraju lasu mijamy potok Baszenka i skręca-
my w prawo. Lokalna dróżka prowadzi nas 
do Kolonii Radruż, a następnie wsi Radruż. 
Wieś położona jest przy granicy z Ukrainą. 
Niegdyś istniał tutaj kamieniołom i piec do 
wypalania wapna. Po II wojnie światowej Ra-
druż został podzielony. Większa – zachodnia 
część wsi, z cerkwią i dworem, znalazła się 
po stronie polskiej. Wschodnia, w dużym 
stopniu zalesiona, znalazła się na terenie 
ZSRR i weszła w skład Smolina – obecnie 
terytorium Ukrainy.

Wjeżdżając do wsi, po lewej stronie mijamy 
gospodarstwo agroturystyczne „Procajło” ze 
stadniną koni. Można tu skorzystać z prze-
jażdżki konnej wierzchem lub bryczką, 
a w porze zimowej – saniami. 

500 m dalej, z prawej strony, nieco oddalona 
od drogi stoi drewniana cerkiew z 1931 r. 
pw. św. Mikołaja Cudotwórcy. To trójdziel-

na świątynia z dużą, ośmioboczną kopułą 
nad nawą, obecnie użytkowana jako kościół 
rzymskokatolicki. 

Po kolejnych 400 metrach będziemy mogli 
zatrzymać się przy świetlicy z zapleczem 
kuchennym i łazienką. W sąsiedztwie urzą-
dzono punkt przystankowy oraz miejsce 
biwakowe.

/Zespół cerkiewny  
pw. św. Paraskewy w Radrużu/ 
Znajdujemy się w bliskim sąsiedztwie zabyt-
kowego zespołu cerkiewnego pw. św. Pa-
raskewy - „perełki architektury drewnianej” 
na Ziemi Lubaczowskiej. Zespół znajduje się 
na liście światowego dziedzictwa UNESCO. 
Wzniesiony w XVI w. jest jednym z najstar-
szych tego typu zabytków w Polsce.

Dawniej posiadał on charakter obronny, 
dlatego usytuowany jest na niewielkim 
wzniesieniu. Centralną jego część stanowi 
drewniana cerkiew greckokatolicka, oto-
czona murowanym ogrodzeniem z bramą, 
dzwonnicą i domem diaka. Trójdzielną bu-

dowlę konstrukcji zrębowej, zbudowaną bez 
użycia gwoździ, otaczają szerokie podcienia, 
tzw. soboty. Dach i ściany cerkwi są pokry-
te i szalowane gontem. Namiotowy dach 
zakończony wieżyczką pokrywa wyższą, 
prostokątną nawę, zaś niższe prezbiterium  
i babiniec posiadają dachy dwuspadowe. 
Wewnątrz cerkwi, na ścianie ikonostasowej 
i w prezbiterium zachowała się cenna poli-
chromia z XVII w. 

Zespół cerkiewny otoczony jest kamiennym 
murem, pokrytym gontowym daszkiem. Do 
zespołu należy też dzwonnica z przełomu XVI 
i XVII wieku o dziewięciosłupowej konstruk-
cji, zwieńczona nadwieszoną kondygnacją 
zwaną iglicą. Obok cerkwi znajduje się zabyt-
kowy cmentarz z kamiennymi nagrobkami  
i płytą nagrobną tatarskiej branki. 

Kontynuując podróż, w połowie drogi z Ra-
druża do Horyńca-Zdroju, z prawej strony 
mijamy punkt widokowy, skąd rozciąga się 
przepiękny widok na krawędź Roztocza 
Wschodniego, pagóry Sopotu oraz Płasko-
wyż Horyniecki z panoramą Horyńca-Zdroju. 
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Zabytkowy cmentarz w Radrużu Cafe Sanacja w parku zdrojowym  
w Horyńcu-Zdroju

Według istniejących źródeł początki Horyńca 
sięgają XV wieku. Pierwszym właścicielem 
osady był Piotr Pieczykur z Wilcz, potem wieś 
należała do Lutosławskich, Gorelowskich, 
Telefusów, Stadnickich, a od końca XVIII 
wieku do Ponińskich i Karłowskich. Poniń-
scy władali Horyńcem przez 120 lat, dzięki 
ich staraniom mała osada stała się znanym 
uzdrowiskiem i cenionym ośrodkiem kultu-
ry. Największy rozkwit uzdrowiska nastąpił 
w okresie międzywojennym, kiedy to ostatni 
właściciel Stanisław Karłowski rozbudował 
i rozreklamował Horyniec. 

W 1928 roku otworzył w swojej posiadłości 
nowoczesny zakład zdrojowy. Lata II wojny 
światowej zaprzepaściły dorobek właścicieli, 
doskonale prosperujące uzdrowisko uległo 
całkowitemu zniszczeniu. W latach pięćdzie-
siątych zdecydowano o odbudowie zakładu 
zdrojowego, a w 1976 r. Horyniec uzyskał 
oficjalny status uzdrowiska.

W miejscowości tej możemy również zoba-
czyć mury zespołu klasztornego oo. Fran-
ciszkanów, z terenami przyległymi (szcze-
gólnie urokliwe widoki w okresie jesiennym). 
Utrzymany jest on w stylu barokowym. Bu-
dowę rozpoczęto w 1703 r., którą ukończył 
Mikołaj Stadnicki w 1759 r. Zespół posiadał 
cechy obronne. Dowodem tego są grube 
na 2-2,5 m mury i otaczająca je kopana fosa. 
Niezwykle ciekawym elementem wystroju 

klasztoru jest pochodzący z manufaktury 
w  Hucie Kryształowej żyrandol z 2. poł. 
XVIII w. (patrz: opis trasy – Huta Kryształowa). 

Dojeżdżamy do skrzyżowania dróg w Ho-
ryńcu-Zdroju. Po prawej stronie jest cen-
trum miejscowości, restauracje i pensjonaty 
z możliwością wynajęcia pokoi. W centrum, 
na skrzyżowaniu stoi budynek urzędu gminy 
– dawny pensjonat „Jasna” i Kościół Zdro-
jowy wybudowany w 1818 r. jako kaplica 
dworska, zamieniony później na cerkiew 
greckokatolicką, od 1947 r. jest kościołem 
rzymskokatolickim. Świątynię zdobi cztero-
kolumnowy portyk z trójkątnym frontonem, 
a przy wejściu herb fundatorów – rodziny 
Stadnickich. 

/Park Zdrojowy/ 

W centralnej części Horyńca znajduje się 
Park Zdrojowy, który powstał w latach trzy-
dziestych XX w., kiedy właścicielem uzdro-
wiska była rodzina Karłowskich. Urządzony 
na nowo zachęca obecnie do wypoczynku, 
spacerów nowymi alejkami i ścieżkami oraz 
skorzystania z usług klimatycznej restauracji. 
Na terenie parku i w jego sąsiedztwie znajdu-
je się kilka naturalnych źródeł mineralnych. 

Najbardziej wartościowe z nich to Róża III 
i Róża IV. Nazwa tych źródeł pochodzi od 
imienia księżnej Róży Ponińskiej. Kilkadzie-
siąt metrów dalej od parku w kierunku pół-
nocnym, znajduje się przejście podziemne, 
przystosowane dla osób niepełnosprawnych, 
prowadzące do dzielnicy uzdrowiskowej. 

Mieści się tam „Uzdrowisko Horyniec” 
sp. z o.o. z nowoczesnym Zakładem Przy-
rodoleczniczym oraz doskonałą bazą za-
biegową i hotelową. Biorąc pod uwagę, że 
borowina z Horyńca jest jedną z najlepszych 
w Polsce, warto tu skorzystać z zabiegów 
borowinowych, jak również z oferowanych 
kąpieli siarkowych (uzdrowisko posiada 
jedyny w Polsce basen z wodą siarczkowo-
-siarkowodorową). 

Drugim obiektem tego typu jest nowocze-
sny budynek Centrum Rehabilitacji Rolni-
ków KRUS Horyniec, z bazą hotelową, krytą 
pływalnią z basenem pełnowymiarowym 
i basenem rekreacyjnym z hydromasażami. 
Dodatkowo uzdrowisko dysponuje sauną, 
jaskinią solną oraz urządzeniami do ćwiczeń. 

Wracamy na trasę niebieską i na skrzyżowa-
niu przy wjeździe od Radruża skręcamy na 
południe w kierunku zalewu. Zaraz po skrę-
cie, po prawej stronie mijamy dawny teatr 
dworski Ponińskich. 

Dawny teatr dworski Ponińskich,  
obecnie siedziba GOK

/Dawny teatr dworski/ 

Budynek teatru powstał w latach 1843-1846. 
Reprezentuje on styl późnoklasycystyczny. 
Fasadę teatru zdobią cztery pilastry jońskie 
(nadając jej starożytny charakter) i herb Po-
nińskich. Budynek wzniesiono na prośbę Lu-
dwika Nikodema – syna Leandra Ponińskiego, 
wielkiego miłośnika literatury pięknej. Książę 
Ludwik wystawiał w nim przedstawienia te-
atru rodzinnego, sam często w nich uczestni-
cząc. Występowały tu także zespoły z Wiednia 
i Lwowa. W zabytkowym pałacu mieści się 
obecnie ośrodek kultury, który z powodze-
niem kontynuuje zamierzenia dawnych fun-
datorów. Cyklicznie odbywają się tu słynne 
spotkania teatralne: m.in. Ogólnopolski Prze-
gląd Teatrów Małych Form – Biesiada Teatral-
na i Dziecięca Biesiada Teatralna.

Po lewej stronie znajduje się najcenniejszy 
i najbardziej okazały zabytek w Horyńcu-
-Zdroju – pałac rodziny Ponińskich.
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Pałac rodziny Ponińskich z otaczającym parkiem

Pozostałości po tajnej rampie  
w lesie na Kapliszach (fot. z 2010 r.)

/Pałac rodziny Ponińskich/

Pałac przebudowano w latach 1905-1912, 
według projektu Teodora Talowskiego z XVII-
-wiecznego dworu Telefusów. Zbudowany 
jest z kamiennych ciosów i cegły. Dwukon-
dygnacyjny korpus posiada wysuniętą część 
fasady z balkonem, wspartym czterokolum-
nowym portykiem. Trzykondygnacyjne jest 
skrzydło boczne pałacu. Elewację boczną 
zdobi nadwieszona wieżyczka, kryta da-
chem stożkowym, zwieńczonym herbem 
Ponińskich. W dolnej fasadzie pałacu widać 
dwie tarcze herbowe – Stadnickich Szrenia-
wa i Ponińskich Łodzia. Marmurowy portal 
wewnątrz pałacu pochodzi jeszcze z czasów 
Telefusów. Staraniem Związku Zawodowego 
„Metalowiec” w 1968 r. pałac adaptowano na 
sanatorium „Metalowiec” (obecnie nosi na-
zwę „Bajka”). Pałac otacza 9-hektarowy park 
podworski z alejami starych drzew i dwo-
ma stawami. Nieopodal pałacu zachowały 
się zabudowania dworskie oficyna, stajnia 
i spichlerz. 

Jadąc dalej ulicą Sobieskiego, po lewej mi-
jamy obiekty sportowo-rekreacyjne oraz 
stadion sportowy. Na turystów czeka wyre-
montowana świetlica z kuchnią, sanitariata-
mi i dużą salą świetlicową.

Dojeżdżamy do malowniczo położonego 
zalewu w Horyńcu-Zdroju. Zbiornik wodny 
znajduje się na potoku Radrużka. Tafla wody 
zajmuje ok. 1,5 ha. Miłośnikom wędkarstwa 
polecamy ten zbiornik na łowienie ryb. Przy 

zalewie wybrukowane ścieżki z ławeczkami 
zachęcają, by usiąść i odpocząć, natomiast 
dla osób, które chcą więcej czasu spędzić 
w tym pięknym miejscu przygotowano dwa 
miejsca przystankowe. Można tu postawić 
rowery, rozpalić ognisko i rozgościć się pod 
zadaszonymi altanami. 

Inne ciekawe miejsca kulturowe oraz przy-
rodnicze usytuowane w okolicach Horyńca-
-Zdroju:

W okolicy Horyńca-Zdroju przebiegała 
w czasie II wojny światowej granica niemiec-
ko-radziecka. Dziś pozostały w tym miejscu 
liczne bunkry tzw. Linii Mołotowa.

Jadąc dalej od zalewu w Horyńcu-Zdroju 
w kierunku północno-zachodnim, mijamy 
zabudowania ulic Słonecznej i Zdrojowej, by 
dojechać do miejscowości Wólka Horyniec-
ka gdzie znajduje się murowany kościół pw. 
św. Alberta Chmielowskiego, wybudowany 
w latach 90-tych XX wIeku.Przed kościołem 
przy świetlicy wiejskiej możemy odpocząć 
w specjalnie przygotowanym miejscu przy-
stankowym, z miejscem na ognisko, stojaka-
mi na rowery i zadaszonymi ławkami.

/Stacja przeładunkowa/ 

Wyjeżdżamy z Wólki Horynieckiej w kierunku 
zachodnim, kontynuując podróż przez las, 
z lewej strony mijamy starą bocznicę kole-
jową z szerokim (radzieckim) torem, a na 
skraju lasu przejeżdżamy nasyp z resztkami 
torowiska. 

Kaplisze to dawna wojskowa stacja przeła-
dunkowa, jej nazwa pochodzi od nieistnieją-
cego już przysiółka Baszni (zwanego również 
Czerwinki). Stację zbudowano w latach 50. 
XX w. na potrzeby wojsk Układu Warszaw-
skiego. Dochodził tu z Rawy Ruskiej (przez 
Werchratę, Dziewięcierz, Horyniec-Zdrój) 
szeroki, sowiecki tor (1520 mm) oraz tzw. 
„normalny” (1435 mm), będący odgałęzie-
niem linii kolejowej Munina – Hrebenne. 

+ Kapliczka Leśna w Nowinach 

Horynieckich

+ Rezerwat Jałowców Sołokija 

+ Świątynia Słońca 

+ Diabelski Kamień

+ Liczne cmentarze z bruśnieńskimi 

nagrobkami 

+ Kamieniołom w Bruśnie

+ Cerkwie i dzwonnice 

w okolicznych miejscowościach

Kaplica Leśna p.w. Matki Bożej w Nowinach Horynieckich 
fot. Tomasz Mielnik, ziemialubaczowska.com
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Pastorówka w Podlesiu – zdjęcie z lat 50. XX wieku

Dawny zbór ewangelicki w Podlesiu  
obecnie Kościół filialny Parafii Basznia Dolna

Krzyż Niepodległości w Podlesiu

W skład stacji wchodziła rampa przeładunko-
wa o długości 850 m, budynek gospodarczy 
i nastawnia. Całość była ogrodzona i dozo-
rowana. Stacja miała służyć do ewentualne-
go przeładunku transportów wojskowych 
z ZSRR. Do celów gospodarczych (przeła-
dunek towarów z ZSRR) wykorzystywano ją 
od 1974. Sporadycznie wjeżdżały tu pociągi 
techniczne, a do połowy lat dziewięćdziesią-
tych tor od Baszni służył jako miejsce postoju 
składów towarowych. Utrzymywania obiektu 
w stanie gotowości zaprzestano w 1989 r. 

Odtąd wyposażenie (semafory, urządzenia 
rozrządowe i szyny) stawało się łupem „zło-
miarzy”. Obecnie zobaczyć możemy pozo-
stałości po peronie oraz powoli ulegającą 
degradacji rampę. Las powoli pochłania 
ostatnie pozostałości po stacji i tylko pod 
ściółką można przypadkowo znaleźć pozo-
stałości torowiska.

Kontynuując jazdę, z prawej strony widzi-
my pierwsze zabudowania przysiółka Malce 
(Basznia Górna). Dalej trasa ponownie krzy-

żuje się z potokiem Smolinka. W odległości 
100 m od mostu dojeżdżamy do skrzyżowa-
nia dróg. Z prawej strony rozciąga się Basznia 
Górna, natomiast my skręcamy w lewo do 
Podlesia. Warto obejrzeć całą historyczną 
wieś z zachowanymi obiektami po dawnej 
kolonii niemieckiej, założonej tu w 1783 r., 
o pierwotnej nazwie Reichau. W miejscowo-
ści zachowała się oryginalna wiejska zabu-
dowa dawnej kolonii niemieckiej. W centrum 
wsi, przy drodze, która prowadzi w kierunku 
kościoła i Pastorówki znajduje się drewniany 
krzyż niepodległościowy postawiony w 10-tą 
rocznicę odzyskania przez Polskę Niepod-
ległości, gdzie od 1928 r. Polacy uroczyście 
obchodzili rocznice świąt państwowych. 
W 1998 r. mieszkańcy wsi w miejscu po-
przedniego krzyża postawili nowy.

/Zbór ewangelicki/

Osada powstała w czasie kolonizacji józe-
fińskiej, prowadzonej z inicjatyw Cesarza 
Franciszka Józefa pod koniec XVIII w. Kolo-
niści zasiedlający Reichau przybyli w liczbie 
91 osób z północnych Niemiec. Liczba osób 
stopniowo wzrastała, w drugiej połowie XIX 
w. wieś liczyła już 170 mieszkańców. Z tego 
też okresu w centrum wsi zachował się zbór 

ewangelicki, wybudowany w 1856 r. (użyt-
kowany obecnie jako filialny kościół rzym-
skokatolicki), który swoją funkcję pełnił do 
czasów II wojny światowej. Pod względem 
architektonicznym świątynia reprezentuje 
typową dla swego czasu mieszankę stylów 
z elementami neogotyku i klasycyzmu.

Obok zboru została wzniesiona obszerna 
plebania, w której mieści się obecnie Cen-
trum Edukacyjno-Kulturalne „Pastorówka”. 
W  pobliżu zobaczymy zrekonstruowaną 
w 2017 r. dzwonnicę. Pastorówka w Podlesiu – stan obecny Odbudowana dzwonnica w Podlesiu
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/Cmentarz ewangelicki/
Na skraju wsi ówcześni koloniści założyli 
cmentarz. Do dziś zachowało się tu ponad 
100 nagrobków. Najstarsze pochodzą z lat 
dwudziestych XIX wieku, ostatnie z okresu 
międzywojennego. Z typowymi dla okolicy 
(z niemieckimi napisami), sąsiadują charak-
terystyczne ewangelickie, wysokie obeli-
ski. Rozpoznawalne są nagrobki pastorów: 
Johanna Nikolausa Kaufmanna, Wilhelma 
Walcha i Johanna Labsika. Cmentarz został 
odnowiony w latach 2012-2016 staraniem 
samorządu gminy Lubaczów i potomków 
rodzin osadników niemieckich. 

Opuszczając Podlesie przy zabytkowym 
cmentarzu, w kierunku południowo-
-wschodnim widzimy kopalnię siarki „Basz-
nia II” w Baszni Górnej. Jej historia sięga 
1974 r., kiedy to została uruchomiona. Była 
to pierwsza w Polsce otworowa kopalnia 
siarki z pełnym zamkniętym obiegiem wód 
technologicznych. W 1981 r. została prze-
kształcona w samodzielne przedsiębiorstwo 
państwowe, prowadzące działalność górni-
czo-wydobywczą siarki i funkcjonowała do 
1993 roku. W następnych latach opuszczona 
kopalnia ulegała dewastacji, a tereny wokół 
niej degradacji. Jednak od 2011 r. rozpoczęły 
się prace dotyczące jej reaktywacji. W 2017 r. 
odbyła się uroczystość wmurowania aktu 
erekcyjnego i symboliczne wbicie łopaty pod 
budowę kopalni siarki „Basznia II”. Od tam-
tego momentu trwają bardzo intensywne 
prace przy inwestycji a przedsięwzięcie jest 
obecnie na ostatniej prostej przed rozpoczę-
ciem wydobycia. Kopalnia siarki będzie naj-
większym zakładem produkcyjnym w gminie 

i jednym z najważniejszych w powiecie lu-
baczowskim. Stosowana technologia będzie 
w pełni bezpieczna dla środowiska.

Następnie skręcamy w prawo i jedziemy 
w kierunku północno-zachodnim. Po prawej 
stronie mijamy budynek przedwojennego 
domu ludowego, późniejszej szkoły pod-
stawowej w Podlesiu. Przejeżdżając kolejne 
800 m widzimy byłą szkołę w Baszni Górnej, 
w której Gmina Lubaczów utworzyła Ośrodek 
Promocji Produktów Regionalnych i Trady-
cyjnych, zarządzany przez Kresową Osadę 
w Baszni Dolnej. Jest to wioska tematyczna, 
położona na wschodnim krańcu wsi, nawią-
zująca do historii i tradycji kulturowych Ziemi 
Lubaczowskiej z zapleczem restauracyjno-ho-
telowym.Kresowa Osadaposiada Certyfikat 
Miejsca PrzyjaznegoRowerzystom Wschod-
niego Szlaku Rowerowego Green Velo. Może-
my do niej zjechać skręcając w prawo w ulicę 
Kolejową. Miejsce skrętu oznaczone jest tabli-
cą kierunkową (Kresowa Osada).  

/Kościół św. Andrzeja Boboli/

Dojeżdżamy do Baszni Dolnej, po drodze 
z lewej strony mijając zakład ceramiki bu-
dowlanej – cegielnię. Na wprost widzimy 
kościół parafialny pw. św. Andrzeja Boboli.

Świątynia została wzniesiona w latach 1938- 
-1939. Architektura obiektu nawiązuje do styli-
styki włoskiego średniowiecza, silnie przetwo-
rzonej w duchu architektury lat 30. XX w. (art 
dèco, neoklasycyzm). Cechy stylowe najsilniej 

widoczne są w podzielonej uskokowo fasa-
dzie, zwieńczonej schodkowym szczytem. Po-
środku, nad wejściem głównym umieszczona 
została dużych rozmiarów rozeta.

W kościele jest kilkanaście ciekawych wi-
traży. Wykonane przez krakowskich arty-
stów, należą do najpiękniejszych w diecezji 
i przedstawiają: Chrystusa jako Dobrego 
Pasterza, Zwiastowanie NMP, św. Józefa, 
św. Jadwigę, św. Kingę, św. Jacka, św. Jana 
Kantego, św. Stanisława Kostkę, św. Judę 
Tadeusza, św. Kazimierza, św. Stanisława 
Biskupa Męczennika, św. Andrzeja Bobolę 
i św. Jakuba Strzemię.

Warto również wjechać do centrum wsi, 
skręcając w prawo, w drogę przed boiskiem 
„Orlik” i obejrzeć zrekonstruowane cerkwisko 
w Baszni Dolnej, dawny młyn wodny oraz 
park wiejski z pomnikiem Józefa Piłsudskie-
go ufundowany w 100 rocznicę odzyskania 
przez Polskę Niepodległości.

Basznia Dolna to jedna z większych wsi 
w gminie Lubaczów. Wzmiankowana jako 
Basznia już w 1444 r., w początkach swego 
istnienia liczyła 75 km2. Około 1570 r. zało-
żono tu folwark z dworem starościńskim. 
W  latach 1570-1635 Basznia Dolna była 
głównym ośrodkiem oporu chłopskiego 
przeciw polityce ekonomicznej dzierżawców 
starostwa lubaczowskiego. W XVIII w. Basz-
nię administracyjnie podzielono na Dolną 
i Górną. Przez ostatnie cztery stulecia wieś 
była przede wszystkim ważnym ośrodkiem 
rzemieślniczo-handlowym. Jak podaje Słow-
nik Geograficzny Królestwa Polskiego i innych 
Krajów Słowiańskich: „wieś ta pamiętna jest 
ze względu na zawarcie tam ugody pomiędzy 
konfederatami a Koroną Polską w 1668 r.”

Zrekonstruowane cerkwisko to pamiątka po 
dawnej Baszni, w której, jak podaje cytowany 
wyżej słownik, pod koniec XIX w. żyło 2118 
osób wyznania greckokatolickiego. Stała tu 
niegdyś murowana cerkiew pw. Soboru Naj-
świętszej Marii Panny z 1904 r,. (wcześniej we 
wsi istniała również cerkiew drewniana wznie-
siona w 1644 r.) Murowaną cerkiew w stylu 
neobizantyjskim zaprojektował słynny archi-
tekt Wasyl Nahirny. Dzięki monumentalnej 
sylwetce z pięcioma kopułami świątynia była 
jedną najpiękniejszych budowli w okolicach 
Lubaczowa. Obecnie na cerkwisku pozostał 
krzyż misyjny z 1925 r. wykonany w bruśnień-
skim ośrodku kamieniarskim oraz oryginalne 
schody prowadzące niegdyś do świątyni.

Kościół pw. Św. Andrzej Boboli  
w Baszni Dolnej

Witraż w kościele pw. św. Andrzeja  
Boboli w Baszni Dolnej

Cmentarz ewangelicki w Podlesiu
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Figura św. Mikołaja na cmentarzu 
greckokatolickim w Baszni Dolnej

Krzyż upamiętniający zniesienie pańszczyzny w Baszni Dolnej
Kapliczka św. Jana Nepomucena 
w Baszni Dolnej

/Cmentarz  
greckokatolicki/
Po obejrzeniu centrum wsi wjeżdżamy na 
drogę wojewódzką w kierunku Lubaczowa. 
Podjeżdżając na wzniesienie, po lewej stro-
nie, widzimy zabytkowy cmentarz grecko-
katolicki. Założony on został na początku 
XIX wieku. Znajdujące się tutaj krzyże na-
grobne pochodzą w większości z XIX i po-
czątku XX wieku. Do dziś przetrwało ponad 
czterysta nagrobków, wykonanych przez 
bruśnieńskich kamieniarzy oraz kilka krzy-
ży drewnianych. Na cmentarzu pochowani 
są greckokatoliccy księża, ich rodziny oraz 
mieszkańcy ówczesnej Baszni i okolicznych 
osad. Spoczywają tu również żołnierze pol-
scy polegli w czasie II wojny światowej. Na 
szczególną uwagą zasługuje rzeźba na na-
grobku Teodora Dupira (1928 r.), dzieło słyn-
nego bruśnieńskiego kamieniarza Wasyla 
Gudza (1863-1936) z Sieniawki. 

/Kapliczka św. Jana 
Nepomucena/
Po prawej stronie, naprzeciw cmentarza 
widzimy kapliczkę św. Jana Nepomucena 
i krzyż upamiętniający zniesienie pańsz-
czyzny. Kapliczkę wzniesiono w XIX wieku. 
Zabytek jest murowany i otynkowany. We 
frontowej ścianie kapliczki znajduje się 
otwór wejściowy, a w bocznych ścianach 
przeszklone półokrągłe okna. Niegdyś stała 
tu figura św. Jana Nepomucena. Niestety zo-
stała skradziona. Zastąpiono ją malowidłem 
przedstawiającym świętego, pędzla Anny 
Ślimak z Baszni Dolnej. Do dziś w kapliczce 
zachowały się małe gipsowe świątki, pocho-
dzące z ubiegłego stulecia.

/Krzyż/

Imponującej wielkości kamienny krzyż po-
stawiony został w 1848 roku. Upamiętnia 
on zniesienie pańszczyzny i uwłaszczenie 
chłopów w zaborze austriackim. Krzyż 
wzniesiono w dniu, w którym chłopi z 14 
wsi nie poszli do pracy w folwarku. Widnieją 
na nim napisy w języku staro-cerkiewno-
-słowiańskim. Wykonany został w słynnym 
bruśnieńskim ośrodku kamieniarskim. 
Kontynuując podróż wracamy na drogę 
powiatową w kierunku Baszni Górnej, 

aby po 450 m na wysokości boiska „Orlik” 
skręcić w prawo w drogę polną w kierunku 
Borowej Góry.

/Uwaga/

Trasa do Lubaczowa prowadzi drogą polną 
ze względów bezpieczeństwa, gdyż droga 
wojewódzka prowadząca wprost z Baszni 
Dolnej, przez Piastowo do Lubaczowa, jest 
nieprzystosowana do ruchu rowerowego. 

Na wzniesieniu w połowie drogi między 
miejscowościami Basznia Dolna i Borowa 
Góra znajduje się punkt widokowy, z które-
go można podziwiać malowniczą panoramę 

okolicznych miejscowości. Jest to miejsce 
godne polecenia dla miłośników fotografii 
i nie tylko. Kontynuujemy podróż, w kie-
runku południowym do wsi Borowa Góra, 
w której przy świetlicy wiejskiej można się 
zatrzymać na urządzonym punkcie przystan-
kowym. Stąd wracamy w kierunku Lubaczo-
wa, przez Borową Górę, Karolówkę, Młodów 
dojeżdżamy prosto do granic miasta.

Atrakcje w Baszni Dolnej:

• Kresowa Osada – str. 62
• Rządcówka – str. 62
• Park w Baszni Dolnej – str. 62 
• Cerkwisko – str. 62 



Trasy turystyczne gmin Lubaczów i Horyniec-Zdrój
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żółta
trasa

Lubaczów / Dąbków / Opaka 
/ Rezerwat Kamienne / 
Szczutków / Dąbrowa / 
Lubaczów

Trasa przebiega po 
drogach wojewódzkich,  
powiatowych, gminnych 
i leśnych. Oznakowana jest 
znakami drogowymi typu R-1 
z żółtym znacznikiem. 

Przy trasie znajduje się 
miejsce przystankowe 
w Szczutkowie.

/PUNKTY PRZYSTANKOWE/

Szczutków (przed mostem  
na Lubaczówce przy drodze  
do przysiółka Ruda 
Szczutkowska. 

/CIEKAWE MIEJSCA/

1. Dąbków. Kościół z XIX w. 
– dawny zbór ewangelicki, 
cmentarz, budynek dawnej 
szkoły 

2. Dąbków. Kapliczka św. 
Józefa (naprzeciw kościoła)

3. Opaka. Zespół cerkiewny

4. Opaka. Kapliczki 
św. Onufrego i św. Huberta

5. Opaka. Rezerwat przyrody 
„Kamienne”

długość trasy:

/25 KM/

Kapliczka koło Szrittera w Szczutkowie

www .trasy.lubaczow.com.pl

Trasa rozpoczyna się od wyjazdu 
z centrum Lubaczowa (rynek miej-
ski) ulicą Grunwaldzką, z której 

w  prawo należy skręcić w ulicę kard.  
Stefana Wyszyńskiego i dalej  na połu-
dniowy-zachód w kierunku miejscowości 
Dąbków. Po przejechaniu około 3 km do-
cieramy do centrum Dąbkowa. 

Wieś Dąbków to dawna osada niemiec-
ka, założona w 1783 r. w ramach koloni-
zacji józefińskiej pod nazwą Felsendorf. 
Większość osadników niemieckich wy-
jechała stąd na przełomie XIX i XX w., 
a ostatni z nich wyemigrowali w 1939 r., 
po wkroczeniu na te tereny Armii Czer-
wonej. Wieś zamieszkana była odtąd 
w większości przez Polaków. W marcu 
1939 roku nazwa miejscowości została 
zmieniona na Dąbków. W tej miejscowo-
ści od 1900 r. mieszkał gen. Stanisław Dą-
bek, obrońca Lubaczowa w wojnie pol-
sko-ukraińskiej w 1918 r., bohater wojny 
polsko-bolszewickiej w latach 1919-1921 
i dowódca Lądowej Obrony Wybrzeża 
we wrześniu 1939 r. Rada Gminy Luba-
czów w 2014 r. nadała gen. Stanisławowi 
Dąbkowi pośmiertnie Tytuł Honorowego 
Obywatela Gminy Lubaczów.

6. Szczutków – kapliczka 
i krzyż koło Szrittera

7. Szczutków – punkt 
przystankowy przed 
mostem na Lubaczówce

8. Szczutków – zespół 
cerkiewny i cmentarz

.31
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Zabytkowa kapliczka  
naprzeciw świątyni w Dąbkowie

Dawny zbór ewangelicki 
(obecnie kaplica rzym.-kat.) w Dąbkowie

Zachowany budynek dawnej szkoły 

W latach 1949-1954 miejscowość była sie-
dzibą gminy Dąbków, obejmującej osiem 
gromad: Bihale, Borchów, Dąbków, Dąbro-
wę, Łukawiec, Nową Groblę, Opakę oraz 
Szczutków. 

W centrum wsi po lewej stronie zobaczymy 
dawny zbór ewangelicki. Obok stoi budynek 
dawnej szkoły. Skręcając w lewo, w kierun-
ku pastwisk i pól, dotrzemy do pozostałości 
cmentarza ewangelickiego.

/Zbór ewangelicki/ 

W Dąbkowie, w samym centrum wsi znajduje 
się murowany kościół ewangelicki z 1886 r. 
Dziś pełni funkcję filialnego kościoła rzym-
skokatolickiego parafii św. Stanisława B.M. 
w Lubaczowie. Z inicjatywy mieszkańców 
Dąbkowa i Opaki przeprowadzona została 
jego rozbudowa. W 2014 r. obok zachodniej 
ściany kościoła odsłonięto pomnik – obe-

/Kapliczka/

Wybudowana została najprawdopodobniej 
w 1886 r. przez ewangelickich budowniczych 
kościoła. W okresie wznoszenia świątyni była 
miejscem modlitewnych spotkań wiernych. 
Później przynoszono tu indywidualne inten-
cje do św. Józefa, którego figura znajduje 
się wewnątrz. 

Jadąc dalej przez wieś, po lewej stronie mi-
jamy dom rodzinny generała Dąbka (posesja 
nr 117).

Kontynuując podróż drogą powiatową, do-
cieramy do wsi Opaka. Przejeżdżamy przez 
most na rzece Przerwie, która dawniej za-
silała „staw opacki”. Po lewej stronie drogi, 
rzeczka meandrując, kilometr dalej wpływa 
do Lubaczówki. 

Miejscowość Opaka powstała prawdopo-
dobnie w XV w. W 1531 r. wzmiankowana 
była jako duża osada, nad rozległym stawem 
zwanym „opackim”, stąd najprawdopodob-
niej pochodzi nazwa.

Na skrzyżowaniu, w centrum wsi, można 
skręcić w lewo, by po około 100 m dojechać 
do oczka wodnego z małą architekturą (alta-
na, ławki, grill), gdzie można odpocząć. Nato-
miast skręcając w prawo, po przejechaniu ok. 
100 m obejrzeć zabytkowy zespół cerkiewny 
z XVIII wieku. 

lisk upamiętniający postać gen. Stanisława 
Dąbka oraz mieszkańców Dąbkowa i Opaki 
– ofiary II Wojny Światowej i pomordowa-
nych przez ukraińskich nacjonalistów z OUN- 
UPA w latach 1944-1947. 

/Krzyż niepodległościowy/

W 1920 roku między kościołem a szkołą 
postawiono krzyż ku czci poległej młodzie-
ży w walkach polsko-ukraińskich pod koniec 
1918 roku. W 1996 roku w miejscu starego 
(zniszczonego) krzyża  postawiono nowy, 
pozostawiając tabliczkę z napisem umiesz-
czoną w 1934 roku.

Około 300 m w kierunku południowo-
-wschodnim od świątyni zachowały się po-
zostałości cmentarza ewangelickiego. Moż-
na na nim zobaczyć nieliczne już nagrobki 
o charakterystycznych dla tego wyznania 
formach i inskrypcjach. Cmentarz otaczał 
niegdyś wał ziemny obsadzony lipami – do 
dziś zachowały się jedynie fragmenty ob-
wałowania oraz kilka pomnikowych drzew. 

/Szkoła/ 

Budynek dawnej szkoły został wzniesiony pod 
koniec XIX w. przez kolonistów niemieckich 
i pełnił swoją funkcję do końca II wojny świa-
towej. Po wojnie mieścił się tu posterunek 
milicji obywatelskiej, a w latach 1949-1954 
również siedziba gminy Dąbków. W później-
szym okresie, do lat 90. XX w. funkcjonowała 
tu szkoła podstawowa. W 2012 r. budynek 
został zmodernizowany przez Gminę, obecnie 
wykorzystywany jest przez mieszkańców jako 
świetlica wiejska. Naprzeciwko dawnej szko-
ły, na prywatnej posesji, możemy podziwiać 
zabytkową kapliczkę. 
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Kapliczka św. Onufrego w Opace 

/Cerkwisko w Opace/ 

Dawna cerkiew greckokatolicka, filialna, pw. 
Narodzenia Najświętszej Marii Panny usy-
tuowana była w centrum miejscowości, na 
wzniesieniu górującym niegdyś nad rozla-
nymi wodami stawu. 

Dotychczas zakładano, że powstała w 1756 
roku. Przebudowa cerkwi, dokonana w XIX 
w., nadała jej charakterystyczną sylwetkę 
z malowniczymi kopułami. Po zakończeniu 
II wojny światowej świątynia została opusz-
czona. Spłonęła w nocy z 6 na 7 sierpnia 
2003 roku. W 2005 roku odnowiono urato-
waną przed pożarem towarzyszącą cerkwi 
dzwonnicę - bramę. Prace rekonstrukcyjne 
zrębu cerkwi i renowacja bramy zostały prze-
prowadzone z inicjatywy samorządu gminy 
Lubaczów.

W 2011 r., podczas prac przy rekonstrukcji 
fundamentów i podwalin cerkwiska, odkryty 
został interesujący dokument z 1893 r. Prze-
trwał w stosunkowo dobrym stanie dokładnie 
118 lat. Odkrycie to pozwala zweryfikować 
pewne informacje o dziejach cerkwi w końcu 
XIX w. Dotyczy to szczególnie konkretnego 
czasu wykonania przebudowy świątyni. Nie-
wyjaśnioną pozostaje podana w dokumen-
cie data wzniesienia świątyni, określona na 
1650 r. Źródła archiwalne nie potwierdzają tej 
informacji wskazując na 1756 r. jako na datę 
powstania cerkwi. Zniszczenie cerkwi w wy-

niku pożaru nie pozwala zweryfikować tej 
informacji. Ze względu jednak na pewne ar-
chaiczne cechy konstrukcji świątyni nie moż-
na wykluczyć wcześniejszego niż dotychczas 
zakładano czasu jej powstania. Tłumaczenie 
ruskiej treści dokumentu znalezionego pod-
czas prac przy cerkwisku brzmi:

„Chwała Bogu! Chrystus Zmartwychwstał! 
Cerkiew Narodzenia Przenajświętszej Bo-
garodzicy we wsi Opaka filialna do parochii 
w Lubaczowie należąca, zbudowana 1650 
roku, została Roku Bożego od Narodzenia 

Chrystusa 1893, „tysiąc osiemset dziewięć-
dziesiątego trzeciego”, miesiąca Maja, nowo 
odrestaurowana, t.j. zważona, nowo pod-
murowana, druga główna część tej cerkwi 
„Święte Świętych” („Święty Ołtarz”) i zakry-
stia nowo wybudowana. Miało to miejsce 
za panowania w Świętym Katolickimi i Apo-
stolskim Kościele Jego Świątobliwości Le-
ona XIII Papieża Rzymskiego a w Austriackim 
Cesarstwie Jego Wysokości Cesarza i Króla 
Franciszka Józefa I, za rządów w Eparchii 
Przemyskiej Samborskiej i Sanockiej Jego 
Świątobliwości Najjaśniejszego Pana Juliana 
dr Pepesza, za staraniem parocha Lubaczowa 
i Opaki o. Joana Jabłonowskiego i prowizo-
rów cerkiewnych: Alekseja Juriejko, Alekseja 
Żurawla, Iwana Soliło, Wasilija Kruczko, Na-
czelnika Gromady Iwana Kaczmara, diaka 
cerkiewnego Iwana Jałowego [?], zakrystia-
nina Iwana Banacha [?], ofiarami uczciwych 
parochian, przy pomocy opiekunki Jej Wyso-
kości Marii Hrabiny Gołuchowskiej. Budowni-
czym był Joan Kulmatycki, majster murarski 
Joan Olearnik. Dla potwierdzenia tego pisma 
na wieczystą pamiątkę wystawia się pieczęć 
cerkwi z podpisem własnoręcznym parocha 
zatwierdza się. Dano w Opace w dzień pa-
miątki danej Swobody 3/15 Maja 1893 roku 
Iwan W. Jabłonowski, Radca gr. kat. Lwow-
skiego Metropolitalnego Konsystorza, ruski 
paroch Lubaczowa i Opaki”.

Na placu obok zespołu cerkiewnego znaj-
duje się cmentarz. Spoczywają na nim wy-
znawcy obrządku greckokatolickiego i rzym-
skokatolickiego. Zachowało się na nim wiele 
wspaniałych nagrobków wykonanych przez 
rzeźbiarzy z ośrodka kamieniarskiego w Bru-
śnie Starym. W cmentarnym krajobrazie do-
strzec można również krzyże drewniane oraz 
bardziej nowoczesne wykonane z metalu.

Wracając na trasę od strony cerkwiska, 
skręcamy w prawo i kierujemy się w stronę 
Szczutkowa, po 2 km dojeżdżamy do Osie-
dla Opaka. Na skraju zabudowań, otoczona 
drzewami, stoi kapliczka św. Jana Kantego 
z końca XIX w, wybudowana przez hrabiego 
Agenora Gołuchowskiego. 

Na najbliższym skrzyżowaniu skręcamy w pra-
wo w kierunku Nowej Grobli. Dalej jedziemy 
900 m, a na łuku drogi skręcamy w prawo, 
w leśną drogę. Po 300 m skręcamy w lewo i je-
dziemy początkowo granicą pól i lasu, a dalej 
lasem. Po lewej stronie drogi, przy ścianie lasu 
zobaczymy kapliczkę św. Onufrego, a w lesie 
300 m w lewo - kapliczkę św. Huberta.

/Kapliczka św. Onufrego/ 

Kapliczka św. Onufrego została wybudowana 
w 1931 r. z fundacji Józefa Sikory – leśnicze-
go w dobrach hrabiego Agenora Gołuchow-
skiego. 

/Kapliczka św. Huberta/

Kapliczka św. Huberta patrona myśliwych, 
podobnie jak kaplica św. Onufrego, wybudo-
wana została w 1931 roku z fundacji Józefa 
Sikory jako dziękczynienie Matce Bożej za 
wykonaną pracę: „Zalesienie około 600 ha 
zrębów wojennych i odbudowanie pogłowia 
zwierzyny łownej”. Kapliczkę według projektu 
fundatora wykonał murarz – Jan Żukowicz, 
całość bryły wieńczy krzyż, pod nim umiesz-
czony był wieniec jelenia, niżej znajdowała 
się statuetka Matki Boskiej, a na samym dole 
miedzioryt przedstawiający św. Huberta na 
polowaniu, wykonany przez zakład grawer-
sko-rytowniczy Michała Kopczyńskiego we 
Lwowie. Około 50 cm nad ziemią umiesz-
czona była tablica z  napisem „Cześć św. 
Hubertowi”. Obelisk przetrwał wojnę, ale 
uległ poważnemu zniszczeniu. W 1983 roku 
z okazji jubileuszu 35-lecia Stowarzyszenia 
Myśliwskiego „Cietrzew” kapliczka została 

Cerkwisko w Opace

Cerkiew w Opace, fot. lata 50. XX w.
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Świetlista dąbrowa w Rezerwacie Kamienne

odrestaurowana, w miejsce skradzionego 
miedziorytu umieszczono drewnianą pła-
skorzeźbę dłuta Stanisława Argasińskiego. 
Wmurowano również płytę z napisem „Cześć 
Hubertowi”, pod którą umieszczono akt erek-
cyjny. Przy kapliczce odbywają się uroczyste 
otwarcia sezonów łowieckich, indywidualnie 
odwiedzają ją również myśliwi prosząc pa-
trona o „fart” na łowach.

Po około 1,5 km trasa skręca w lewo, by po 
1 km wprowadzić nas na śródleśną łąkę. Tutaj 
droga biegnie lekko w lewo. Po około 300 
m skręcamy w prawo i jedziemy przez łąkę 
w kierunku lasu. 

Przejeżdżając kolejne 900 m docieramy do 
rezerwatu „Kamienne” (GPS: N50º 06’ 56’’,  
E23º 02’ 28’’). Wjeżdżamy do kompleksu le-
śnego, a po kilkudziesięciu metrach skręcamy 
w prawo wg oznakowania. Jadąc przez rezer-

wat w pogodny dzień, zwróćmy uwagę na 
świetlistą dąbrowę czyli efekt przebijania się 
promieni słonecznych wśród drzewostanu. 

/Rezerwat „Kamienne”/

Rezerwat „Kamienne” został utworzony na 
podstawie rozporządzenia Wojewody Podkar-
packiego z 19 kwietnia 2004 r. Celem ochrony 
rezerwatu jest zachowanie zespołu świetli-
stej dąbrowy (Potentillo albae-Quercetum) 
z licznymi chronionymi i rzadkimi gatunkami 
roślin runa. Rezerwat o powierzchni 8,27 ha 
położony jest na terenie leśnictwa Nowa 
Grobla. Chronione w rezerwacie zbiorowi-
sko świetlistej dąbrowy jest jedynym zbioro-
wiskiem leśnym w Polsce reprezentującym 
kserotermiczne (występujące na siedliskach 
ciepłych i suchych) lasy i zarośla. Głównym 

obszarem występowania tych zbiorowisk są 
śródziemnomorskie obszary Europy. W Polsce 
zbiorowiska te są rzadko spotykane. Drzewo-
stany w świetlistych dąbrowach są umiarko-
wanie zwarte, w związku z czym do dna lasu 
dociera dużo światła. Najczęściej tworzą je 
rodzime gatunki dębów – dąb szypułkowy 
i bezszypułkowy (w rezerwacie Kamienne wy-
stępuje tylko dąb szypułkowy). W domieszce 
występuje sosna zwyczajna. Charakterystycz-
ną cechą świetlistych dąbrów jest bogata war-
stwa krzewów złożona z leszczyny, głogów, 
trzmieliny brodawkowatej, szakłaku, tarniny, 
kruszyny i róży. Świetlista dąbrowa jest naj-
bogatszym florystycznie zespołem leśnym 
Polski. Na niewielkiej powierzchni występuje  
tu kilkadziesiąt gatunków roślin. Do gatun-
ków charakterystycznych dla świetlistych 
dąbrów należą: pięciornik biały, miodow-
nik melisowaty, jaskier wielokwiatowy, 
dzwonek brzoskwiniolistny, kokoryczka 

wonna, ciemiężyk białokwiatowy, pier-
wiosnka lekarska, konwalia majowa. Liczne  
są gatunki średnio żyznych i żyznych lasów 
liściastych: perłówka zwisła, zawilec gajowy, 
kłosownica leśna, turzyca palczasta, lilia zło-
togłów. Z gatunków borowych występują tu: 
borówka czarna, pszeniec zwyczajny, orlica 
pospolita, gorysz pagórkowy. Grupę gatun-
ków nieleśnych reprezentują: traganek sze-
rokolistny, bodziszek czerwony, pajęcznica 
gałęzista, sierpik barwierski oraz krwawnik 
pospolity. 

Rezerwat Kamienne położony jest na wale 
wydmowym o długości ok. 1,5 km i szero-
kości od 30 do 100 m. W bujnie rozwiniętej 
warstwie runa rezerwatu dominuje konwalia 
majowa, a obok wspomnianych wyżej gatun-
ków charakterystycznych występuje wiele 
gatunków chronionych: powojnik prosty, 
naparstnica zwyczajna, lilia złotogłów, pod-
kolan zielonawy, turówka leśna, miodownik 
melisowaty.

Kontynuujemy podróż przez rezerwat, po ok. 
400 m skręcamy w lewo i po kolejnych 500 
m jeszcze raz w lewo. Droga wyprowadza 
nas z rezerwatu. Przez 2 km jedziemy lasem, 
mijając pod koniec tego odcinka byłą leśni-
czówkę, przy której możemy zatrzymać się 
na odpoczynek. Po 200 m dojeżdżamy do 
drogi powiatowej i skręcamy w lewo. Dalej 
jedziemy ok. 2 km, mijając na skraju lasu 
z prawej strony drogi zabytkową kapliczkę 
oraz krzyż (koło Szrittera).

Szczutków – punkt przystankowy
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Zespół cerkiewny w Szczutkowie 
fot. Tomasz Mielnik, ziemialubaczowska.com

/Kapliczka i krzyż  
koło Szrittera/

Na skraju lasu Kruszyna, w linii lipowego sta-
rodrzewia, stoi drewniany dębowy krzyż z fi-
gurą Chrystusa Ukrzyżowanego. Postawiony 
został w 1981 r. w miejscu wcześniejszego 
złamanego podczas burzy. Obok znajduje 
się murowana kapliczka z gipsowymi figur-
kami Matki Bożej i Chrystusa, pochodzącymi 
z ubiegłego stulecia. Wewnątrz zobaczymy 
również obraz ukrzyżowanego Jezusa Mila-
tyńskiego, datowany na 1875 r. Prawdopo-
dobnie z tego okresu pochodzi też kapliczka.

Jedziemy dalej drogą powiatową, by po 750 
m skręcić w prawo – do Rudy Szczutkowskiej 
– przysiółka Szczutkowa. Następnie trasa 
prowadzi nas najpierw gruntową, a potem 
asfaltową drogą w stronę punktu przystanko-
wego, urządzonego przed mostem na rzece 
Lubaczówce w Szczutkowie. Dojeżdżamy 
tam po około 400 m. Miejsce wyposażone 
jest w zadaszone stoły, ławki, stojaki na ro-
wery oraz toalety. Punkt pełni jednocześnie 
funkcję przystani dla miłośników spływów ka-
jakowych (zainteresowani tym sportem mają 
możliwość spływu po rzece Lubaczówce na 
odcinku Wólka Krowicka – Szczutków).

Szczutków jest jedną z najstarszych wsi w Gmi-
nie Lubaczów, istniał już w XIV w. W roku 1388 
jako „Szczytatycze”, za sprawą księcia mazo-
wieckiego i bełskiego Ziemowita IV, szwagra 
króla Władysława Jagiełły, przekazany został 
na uposażenie parafii łacińskiej w Lubaczo-
wie. Przypuszcza się, iż była to osada służebna, 
której mieszkańcy trudnili się wyrobem tak 
zwanych „szczytów”, czyli tarcz bojowych na 
potrzeby zamku lubaczowskiego.

Miejscowość posiada wiele przysiółków: 
Mielniki, Onyszczaki, Prewedy, Sysaki, Ruda 
Szczutkowska. Nazwa tego ostatniego – po-
chodzi od rud żelaza, które były tu wydoby-
wane już w 1531 r. w zakładzie metalurgicz-
nym „Mineria Sczytkowska”. 

Po skręcie w prawo z punktu przystanko-
wego wyjeżdżamy na drogę powiatową, 
mijamy most, następnie skręcamy w lewo. 
Po prawej stronie drogi widzimy zabytkowy 
zespół cerkiewny w Szczutkowie. W skład ze-
społu wchodzą cerkiew pw. św. Wawrzyńca 
z dzwonnicą i cmentarzem greckokatolickim.

Pierwsza znana cerkiew w tym miejscu zosta-
ła wzniesiona z fundacji parafian. Kolejna po-
wstała w 1671 r. ze składek wiernych i w do-
brym stanie zachowała się do początku XX w. 
Jednak, po wybudowaniu w bezpośrednim 
sąsiedztwie nowej cerkwi, stara świątynia 
została rozebrana. 

/Zespół cerkiewny/

W skład zespołu cerkiewnego w Szczutko-
wie wchodzi: cerkiew pw. św. Wawrzyńca 
z dzwonnicą i cmentarzem. Cerkiew wzniesio-
no w 1904 r. z inicjatywy parocha Antoniego 
Jocewa przy wsparciu kolatora i ze składek 
wiernych, a poświęcił ją dziekan lubaczow-
ski Michał Kokurewicz 7 listopada 1905 r. Stoi 
dokładnie tam gdzie jej dwie poprzedniczki. 
Pierwsza cerkiew w Szczutkowie istniała już 
w XVI wieku kiedy powstała parafia ruska, na-
stępną wybudowano w 1671 r. W czerwcu 
1915 r. cerkiew została uszkodzona w trakcie 
działań wojennych. W 1947 r. wykonano prace 
remontowe i od tej pory cerkiew użytkowa-
na jest jako rzymskokatolicki kościół filial-
ny pod wezwaniem św. Wawrzyńca Parafii 
Objawienia Pańskiego w Łukawcu. W latach 
1990–1991 założono nowe ramy okienne, wy-
mieniono szalunek, rynny oraz dobudowano 
ganek. Cerkiew wpisano na listę zabytków 

w 2008 r. Została włączona do podkarpac-
kiego Szlaku Architektury Drewnianej. Obok 
cerkwi zachowała się starsza od niej, słupowa 
dzwonnica odnowiona w 2010 r.

W sąsiedztwie cerkwi, na niewielkim wznie-
sieniu znajduje się cmentarz greckokatolicki, 
założony w XIX w. Zachowały się na nim na-
grobki i krzyże dłuta kamieniarzy z Brusna 
Starego. Na szczególną uwagę zasługuje 
odrestaurowany w 2018 r. nagrobek miej-
scowego nauczyciela Mikołaja Nazarewicza, 
wykonany przez Grzegorza Kuźniewicza, wy-
bitnego rzeźbiarza z początku XX w. Obec-
nie cmentarz jest użytkowany jako miejsce 
pochówku dla mieszkańców Szczutkowa. 

Wracając na trasę, najpierw jedziemy ok. 
2 km przez wieś, mijając z prawej strony 
budynek dawnej szkoły (obecnie świetli-
ca wiejska), a następnie po pokonaniu ok. 
1,5 km lasem docieramy do skrzyżowania 
przy kopalni gazu w Szczutkowie. 

W 1957 r. odkryto w rejonie Lubaczowa 
bogate złoża gazu ziemnego. W styczniu 
1960 r. oddano do eksploatacji daleko-
siężny gazociąg z Lubaczowa do Tarnowa. 
Tak zaczęła swoją pracę Kopalnia Gazu 
„Szczutków”. Dnia 15 marca 1963 r. nastąpił 
samoczynny wybuch gazu, powstał wtedy 
niewielki krater na Lubaczówce, z którego 
wydobywał się słup ognia sięgający 30 m. 
Zanim go ugaszono, płonął kilka miesięcy. 
Obecnie gaz transportowany jest przesyło-
wymi gazociągami wysokoprężnymi w głąb 
kraju. Kopalnia w Szczutkowie jest jednym 
z największych zakładów eksploatacyjnych 
w Polsce, zarówno pod względem zasobów, 
jak też i wielkości wydobycia gazu.

Kapliczka z zabytkowym krucyfiksem 
koło Szrittera w Szczutkowie

Na skrzyżowaniu skręcamy w lewo i jedzie-
my drogą gminną niecałe 2 km w stronę 
Dąbrowy. Po prawej stronie mijamy kościół, 
po lewej odremontowany budynek dawnej 
szkoły – obecnie siedzibę Centrum Integracji 
Społecznej (CIS).

Na skrzyżowaniu przy budynku CIS-u skrę-
camy w lewo. Dalej trasa prowadzi drogą 
powiatową na przemian wśród pól i lasu, aż 
do granic Lubaczowa. 

Z lewej strony, w kompleksie leśnym „Niw-
ki”, znajduje się Zbiorowa Mogiła Pomordo-
wanych w 1941 r. podczas okupacji hitle-
rowskiej, mieszkańców Lubaczowa i okolic 
(dojazd z Lubaczowa ulicami Sobieskiego 
i Lipową) (więcej na str. 44).

Nagrobek na mogile  
Mikołaja Nazarewicza
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Lubaczów / Dąbrowa / 
Krowica Lasowa / Majdan 
Lipowiecki / skrzyżowanie 
przy „Pięciu Sosnach” / 
Krowica Sama / Krowica 
Lasowa / Lisie Jamy / 
Lubaczów

Trasa przebiega po 
drogach wojewódzkich, 
powiatowych, gminnych 
i leśnych. Oznakowana jest 
znakami drogowymi typu R-1 
z zielonym znacznikiem. 

Przed wyjazdem na trasę 
należy pamiętać o tym, że 
jest to obszar przygraniczny 
i należy posiadać przy sobie 
dokument stwierdzający 
tożsamość, na potrzeby 
ewentualnej kontroli przez 
Straż Graniczną. Dobrą praktyką 
jest również wcześniejsze 
zgłoszenie Straży Granicznej 
planowanego przejazdu przez 
tereny przygraniczne. Telefon 
do placówki Straży Granicznej: 
+48 16 632 85 00. Pamiętajmy 
również o tym, że obowiązuje 
zakaz wchodzenia na pas 
graniczny. 

Przy trasie na granicy 
Krowicy Samej i Krowicy 
Hołodowskiej znajduje się 
punkt przystankowy (MOR) 
wspólny dla trasy zielonej 
i Wschodniego Szlaku 
Rowerowego Green Velo. 
Doskonałym miejscem do 
odpoczynku na trasie jest także 
przystanek w lesie za Cetynią 
przy „Pięciu Sosnach”. 

Oznakowano 1 punkt 
widokowy. 

/PUNKT WIDOKOWY/

Krowica Lasowa – wzniesienie  
na zachód od przysiółka Boble

/CIEKAWE MIEJSCA/

1. Las Niwki – miejsce 
martyrologii i pomnik 
pomordowanych w czasie 
II wojny światowej

2. Dąbrowa – Centrum wsi 
3. Skrzyżowanie w lesie przed 

Krowicą Samą – kapliczka  
przy „Pięciu Sosnach”

4. Krowica Sama (Cetynia) 
– kapliczka św. Jana 
Nepomucena

5. Krowica Sama (Cetynia)  
– dawna szkoła

6. Krowica Sama – kościół 
drewniany oraz pomnik ofiar 
UPA i II wojny światowej

7. Krowica Sama – park 
podworski

8. Krowica Sama – cerkwisko 
i cmentarze 

9. Lisie Jamy – kapliczki 
w przysiółku Flisy i na ul. Wąskiej 

10. Lisie Jamy – Centrum 
sportowo-rekreacyjne „Orlik”

11. Lisie Jamy – krzyże „Turki” 
12. Lisie Jamy – cmentarz 

epidemiologiczny

długość trasy:

/29 KM/

.43
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Pomnik w lesie Niwki

Widok z punktu widokowego – wzniesienia na zachód od przysiółka Boble

Początek trasy stanowi wyjazd z miasta 
Lubaczowa ulicą Sobieskiego, na południe 
w kierunku Dąbrowy. 

Z prawej strony widoczny jest las „Niwki”, 
w  którym znajduje się pomnik masowej 
egzekucji hitlerowskiej na mieszkańcach 
miasta i gminy w 1941 r. (dojazd z Lubaczo-
wa ulicami Sobieskiego i Lipową). 

/Pomnik masowej egzekucji  
w lesie Niwki/ 
Początek okupacji niemieckiej w Lubaczowie 
wiąże się z pierwszymi aktami terroru wobec 
mieszkańców. W sierpniu 1941 r. na terenie 
dawnego folwarku na „Niwkach”, w połu-
dniowej części miasta, hitlerowcy rozstrzelali 
około 80 osób z Lubaczowa i okolicznych 
miejscowości. Byli to więźniowie polityczni 
przetrzymywani w lubaczowskim więzieniu. 
W 1944 roku część ciał ekshumowano i po-
chowano w grobach rodzinnych na cmen-
tarzu komunalnym w Lubaczowie. 

We wspólnej mogile na „Niwkach” spośród 
około 80 ofiar zidentyfikowano 27. Pomnik 

został odsłonięty w 1961 r. W roku 2000 
przeprowadzono remont oraz dostawiono 
kamienny krzyż autorstwa Henryka Janczu-
ry - rzeźbiarza pochodzącego z Lisich Jam. 
Wzdłuż alei prowadzącej do pomnika usta-
wiono stacje drogi krzyżowej. 

Jedziemy główną drogą w kierunku Dąbro-
wy. Po opuszczeniu obszaru zabudowanego 
mijamy z lewej strony drogi stary przydroż-
ny krzyż (tzw. „Reisowy”), następnie zakład 
stolarski i bazę Zarządu Dróg Wojewódz-
kich. Kilkanaście metrów dalej stoi kolejny 
zabytkowy krzyż (nazywany „Na Niwie” lub 
„Na Kruszkach”). Ma on interesującą histo-
rię, związaną z wizerunkiem Chrystusa bez 
głowy. Według relacji najstarszych mieszkań-
ców, prawdopodobnie żołnierz wrogiej armii 
ściął szablą głowę w wizerunku ukrzyżowa-
nego Chrystusa, za co poniósł karę. 

Dojeżdżamy do Dąbrowy. W centrum wsi, po 
prawej stronie drogi, widzimy odremontowa-
ny budynek byłej szkoły podstawowej, w któ-
rym swoją siedzibę ma Centrum Integracji 
Społecznej (CIS). Jest on miejscem aktywizacji 
osób bezrobotnych, prowadzone w nim są 
szkolenia, warsztaty i doradztwo zawodowe 
dla mieszkańców gminy Lubaczów. Obok bu-

dynku CIS-u znajduje się kościół filialny parafii 
św. Stanisława BM w Lubaczowie. 

W tym miejscu na rozwidleniu dróg, trasa 
skręca w lewo, do Krowicy Lasowej. Jedziemy 
ponad 2 km lasem sosnowym, mijając po 
prawej stronie przysiółek Dąbrowy – Krausy. 
Po wyjeździe z lasu kontynuujemy podróż 
jeszcze 600 m pod górkę. 

Na zachód od przysiółka Boble, na wznie-
sieniu z prawej strony drogi, w pobliżu Góry 
Modrawa, znajduje się punkt widokowy (do-
jazd drogą polną – 450 m, GPS: N 50º06’04’’, 
E 23º10’22’’). Miejsce to sprzyja nie tylko 
podziwianiu pięknych krajobrazów, ale 
również jest wyjątkowym stanowiskiem do 
fotografowania. Uwagę przyciągają pejzaże 
pól uprawnych i lasów, pokrywających wi-
doczną na południu Górę Modrawę. W krajo-
brazie dostrzec można również użytki rolne 
i zabudowania dwóch miejscowości: Krowicy 
Lasowej oraz Majdanu Lipowieckiego.

Z punktu widokowego wracamy na trasę 
i kontynuujemy podróż przez Krowicę La-

sową, mijamy po lewej stronie drogę do 
Krowicy Hołodowskiej, następnie kościół 
filialny pw. Dobrego Pasterza, po prawej 
stronie remizo-świetlicę, a następnie kilka 
zabytkowych budynków drewnianych po 
obu stronach drogi. Po wyjeździe z terenu 
zabudowanego pokonujemy kolejne wznie-
sienie, by jadąc dalej z góry zobaczyć po pra-
wej stronie drogi Dom Pomocy Społecznej. 
Po przejechaniu 1 kilometra dojeżdżamy do 
Majdanu Lipowieckiego, gdzie przed przy-
stankiem autobusowym skręcamy z drogi 
powiatowej w lewo. Mijamy świetlicę i ko-
ściół, a po kolejnych 400 m wjeżdżamy do 
lasu. Kierując się znakami, jedziemy leśną 
utwardzoną drogą. Po przejechaniu 1,5 km, 
po lewej stronie mijamy tzw. „Czarny Krzyż”. 
Tutaj, na pobliskim rozwidleniu dróg, trasa 
skręca w prawo. 

Po 1 km dojeżdżamy do skrzyżowania z dro-
gą prowadzącą z Krowicy Samej do kaplicz-
ki przy „Pięciu Sosnach”. By dotrzeć do tego 
miejsca należy na skrzyżowaniu skręcić 
w prawo i przejechać około 250 m. (GPS: 
N 50º03’36’’, E 23º12’46’’).
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Kapliczka przy „Pięciu sosnach”

Kapliczka św. Jana Nepomucena 
w Krowicy Samej (Cetynia)

/Kapliczka przy „Pięciu 
sosnach”/ 
Za Krowicą Samą, w lesie na miejscu zwanym 
przez miejscowych „Płomieniem” z jednego 
pnia wyrasta pięć sosen. Drzewa przypomi-
nają ludzką dłoń z rozwartymi nieco palcami. 
Według podania, miało tu miejsce objawie-
nie Matki Bożej. Ukazała się Ona dzieciom 
z Pidłub (należących do wsi Lipowiec), które 
pasły w tych okolicach bydło. Matka Boża za 
pośrednictwem dzieci miała zachęcać do 
modlitwy i pokuty. Wydarzenie datuje się 
na wiek XVIII. Na tym miejscu została wybu-
dowana kaplica i umieszczony obraz Matki 
Bożej Nieustającej Pomocy, wyorany przez 
gospodarza w pobliżu Mestrowej Góry (1 km 
na zachód od przysiółka Cetynia).

Legenda podaje, że między rozgałęzienia-
mi sosen wytryskało źródełko. Woda ze 
źródła miała właściwości uzdrawiające, cze-
go doświadczyło wielu ludzi, m. in. została 
uzdrowiona córka Żyda Biwowska z Kości 
(przysiółek Krowicy Samej), później przyjęła 
chrześcijaństwo. 

Do tej kaplicy przed wojną, w greckokato-
lickie święto Wniebowzięcia Matki Bożej (28 
sierpnia – uroczystość odpustowa w parafii 
Lipowiec, obecnie po stronie ukraińskiej) 
porą popołudniową kapłan z wiernymi 
udawał się procesjonalnie do Sanktuarium 
Matki Bożej na Płomieniu i tam odprawiał 
nabożeństwo do Matki Bożej (Mołeben). 
W 1944 roku kaplica została zburzona przez 
żołnierzy Armii Czerwonej, a obraz Matki Bo-
żej zaginął. Na miejscu nieistniejącej kaplicy 
rośnie teraz barwinek. Tuż obok w 1973 roku 
cieśla - Jan Kuchta wybudował drewnianą 
kapliczkę. Umieszczono w niej obraz Matki 
Boskiej Pacławskiej, obok ustawiono dużą 
figurę Matki Bożej Niepokalanej. 

W kapliczce zawieszano lub układano różne 
wota, będące wyrazem wdzięczności za oka-
zane łaski: obrazki, łańcuszki z medalikami, 
różańce, broszki, tarcze uczniowskie, a od 
dzieci zabawki: koniki, słonie, laleczki, żołnie-
rzyki i inne. Wewnątrz, przy obrazie znajdują 
się zeszyty, w których od lat zapisywane są 
prośby i dziękczynienia ludzi, którzy przyby-
wają tu z całej Polski i z zagranicy.

W listopadzie 2006 r. kapliczka przy „Pię-
ciu sosnach” spłonęła. Okoliczności tego 
zdarzenia nie zostały wyjaśnione. W maju 
2007 r. postawiono w tym miejscu nową, 

nieco większą kapliczkę. Wykonawcą i fun-
datorem obrazu Matki Bożej był Henryk Ni-
zierski – mieszkaniec Krowicy Samej. Gmina 
Wielkie Oczy ofiarowała drewno na budowę. 
Obecnie, skutki pożaru są coraz bardziej wi-
doczne, sosny powoli usychają, dwa wierz-
chołki zostały obcięte, a wszystkie odnogi 
w części wierzchołkowej dla zabezpieczenia 
spięto liną.

Od kaplicy przy „Pięciu sosnach” jedziemy 
w kierunku Krowicy Samej, na wspomnia-
nym wcześniej skrzyżowaniu wracamy na 
trasę, kierując się na wprost 2 km drogą 
leśną, a następnie polną. Przy wjeździe do 
przysiółka Cetynia, po lewej stronie stoi ka-
pliczka św. Jana Nepomucena.

/Kapliczka św. Jana 
Nepomucena/ 
Jest to murowany obiekt, pokryty blaszanym 
daszkiem, zwieńczonym drewnianym krzy-
żem. Wewnątrz kapliczki umieszczono figurę 
św. Jana Nepomucena z krzyżem w dłoniach. 
Nieznana jest intencja budowy ani fundator 
kapliczki. 

Jedziemy na wprost, po 400 m z prawej 
strony mijamy budynek byłej filii szkoły 
podstawowej w Krowicy Samej. Szkoła prze-
stała funkcjonować w 1999 r. Z inicjatywy 
samorządu gminy Lubaczów budynek zo-
stał zmodernizowany i obecnie pełni funkcję 
świetlicy wiejskiej.

Po kolejnych 400 m z lewej strony drogi 
mijamy stary ogrodzony krzyż, schowany 
w cieniu lip. Następnie droga prowadzi przez 
Osiedle Wolności. Przy skrzyżowaniu, z pra-
wej strony widoczna jest aleja lipowa, która 
jest pozostałością po dawnej alei prowadzą-
cej do ówczesnego dworu właścicieli Kro-
wicy. Na jednym z drzew rozpoczynających 
aleję znajduje się kapliczka z Chrystusem 
Frasobliwym. Naprzeciw, widzimy kapliczkę 
z ceramiczną figurą Matki Bożej z Lourdes 
(druga połowa XIX w.). 

Kierując się w stronę Krowicy Samej, po 
przejechaniu około 500 m, z prawej strony 
mijamy zabytkowy modrzewiowy kościółek 
pw. Przemienienia Pańskiego. W bezpośred-
nim sąsiedztwie, tuż za potokiem, stoi nowo 
wybudowana świątynia pw. Miłosierdzia Bo-
żego. Dawniej w tym miejscu istniał krowicki 

zamek. Przy świątyni, na placu kościelnym 
usytuowany jest pomnik upamiętniający 
ofiary UPA i II wojny światowej (odsłonięty 
i poświęcony w październiku 2010 r.). 

/Kościół drewniany / 

Najcenniejszym zabytkiem drewnianej ar-
chitektury sakralnej na terenie gminy jest 
drewniana świątynia pw. Przemienienia Pań-
skiego w Krowicy Samej. Kościół powstawał 
w latach 1932-1933. Został poświęcony 26 
listopada 1933 r. jako kaplica filialna parafii 
w Lubaczowie. Świątynia założona zosta-
ła na planie krzyża, w zwieńczeniu fasady 
znajduje się niewielka wieżyczka na sygna-
turkę, zakończona finezyjnym hełmem. 
Kościół krowicki poprzez swoją architektu-
rę reprezentuje nowoczesne trendy w sa-
kralnej architekturze drewnianej bliższe 
rozwiązaniom stosowanym w kościołach 
murowanych. Fundatorem była Polska Aka-
demia Umiejętności w Krakowie, ówczesny 
właściciel miejscowego majątku dworskie-
go. W głównym ołtarzu znajduje się obraz 
Przemienienia Pańskiego, reprodukcja dzieła 
autorstwa malarza włoskiego Rafaela. Kiedyś 
jego zasłoną był obraz św. Antoniego Pa-
dewskiego, reprodukcji Murilla. Od czasów 
duszpasterzowania ks. dra Franciszka Woro-
nowskiego, w krowickiej parafii w głównym 
ołtarzu, znajdował się jeszcze obraz Matki 

Zabytkowy kościół drewniany  
w Krowicy Samej
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Parafianie przed Kościołem  
w Krowicy Samej lata 30 XX

Kapliczka św. Jana Nepomucena 
w Krowicy Samej (park podworski)

Cerkiew greckokatolicka  pw. św. Michała 
Archanioła z 1870 r. (fot. lata 90. XX w.)

+

z oczkiem wodnym. Aby tam dotrzeć nale-
ży przed sklepem skręcić w prawo i boczną 
uliczką wjechać na teren parku.

/Park podworski i Gminny 
Ośrodek Kultury/ 
Należący niegdyś do Rosnowskich, a potem 
do Federowiczów park stanowi element po-
zostałości zespołu folwarcznego i wpisany 
jest do rejestru zabytków. Po przejęciu ma-
jątku od rodziny Federowiczów przez Polską 
Akademię Umiejętności odrestaurowano 
dworek, przywracając mu w 1931 r. uprzedni 
wygląd. Od tego czasu co roku profesoro-
wie z Krakowa przyjeżdżali tu na polowanie. 
W czasie okupacji dwór zamieniono na szko-
łę. W 1946 r. został spalony przez bandy UPA. 
Osiemnastowieczny wieloosiowy podwor-
ski park usytuowany jest na wierzchowinie, 
częściowo nad strumieniem i na skarpach. 
Zachował się półnaturalny starodrzew dę-
bowo-jesionowy z domieszką lipy i wiązu 
oraz ślady dawnego układu komunikacyjne-
go wraz z promenadą nad stawami. Rosną 
w nim również modrzewie europejskie oraz 
rzadkie okazy klonu polnego. Kilkadziesiąt 
z drzew znajdujących się w parku ma po-
mnikowe wymiary – w tym lipa szerokolist-
na o obwodzie 604 cm, dęby szypułkowe, 
dąb Matuzalem najpotężniejsze drzewo na 
terenie powiatu lubaczowskiego liczące na 
wysokości około 1,3 m ponad 642 cm w ob-
wodzie, oraz inne dęby o obwodach 547 cm, 
413 cm, 390 cm. Znajdujące się na terenie 
Krowicy Samej ogrody geometryczne prze-
budowano na przełomie XIX i XX w.

Park podworski zlokalizowany na granicy 
sołectw Krowica Hołodowska i Krowica Sama 
jest miejscem znaczącym nie tylko dla miesz-
kańców obydwu miejscowości, ale także dla 
turystów krajowych i zagranicznych odwie-
dzających gminę Lubaczów.

Po II wojnie światowej w 1958 r. tuż obok 
ruin pałacu wybudowano szkołę. W latach 
70. dobudowano skrzydło, co zapewniło 
odpowiednią liczbę pomieszczeń eduka-
cyjnych oraz jednozmianowe nauczanie 
dzieci. Staraniem samorządu gminy w 2006 r. 
rozbudowano szkołę i zagospodarowano 
jej otoczenie, poprzez budowę zaplecza 
sportowo-rekreacyjnego. W okresie waka-
cyjnym przy szkole funkcjonuje schronisko 
młodzieżowe. 

 W 1970 r. na terenie parku postawiono 
nowy budynek, który pełnił funkcję kultu-
ralną – znajdowała się tam m. in. sala kino-
wa i biblioteka. W 2010 r. gmina Lubaczów 
przeprowadziła modernizację budynku GOK, 
wzbogacając go o elementy architektury 
dworskiej. Jednocześnie dokonano zago-
spodarowania parku – wykonano nowe na-
sadzenia, powstały alejki spacerowe, ławki, 
pomost, uporządkowano oczko wodne. 

W chwili obecnej budynek Gminnego Ośrod-
ka Kultury służy jako miejsce działalności ze-
społu śpiewaczego „Niespodzianka”, zespołu 
pieśni i tańca „Kresy”, Koła Gospodyń Wiej-
skich oraz Filii Gminnej Biblioteki Publicznej 
w Lubaczowie. 

Przy wyjeździe z parku, nad potokiem Zamiła 
stoi kapliczka z figurą św. Jana Nepomucena, 
postawiona jeszcze za czasów istniejącego 
tu dworu.

/Kapliczka św. Jana 
Nepomucena w parku/ 
Figurę św. Jana Nepomucena do kapliczki 
przyniesiono z cerkwi. Jednak w latach 90. 
XX w. figura została zabrana do miejscowe-
go kościoła parafialnego, natomiast w jej 
miejsce umieszczono kopię. Figury św. Jana 
Nepomucena dość często były stawiane we 
wsiach, gdyż wierzono, że chroni on plony 
i zasiewy przed powodzią i suszą. Często 
„Nepomuki” ustawiano też na skrzyżowa-
niach dróg, przy kościołach oraz potokach. 
Po wyjeździe z parku, przejeżdżamy przez 
skrzyżowanie, kierując się w stronę Krowicy 
Lasowej. Po 200 m, z lewej strony widzimy 
cerkwisko ze zrekonstruowanym fragmen-
tem zrębu dawnej cerkwi greckokatolickiej 
pw. św. Michała Archanioła.

/Cerkwisko/ 

Cerkiew greckokatolicka pw. św. Michała Ar-
chanioła z 1867 należała do największych 
świątyń drewnianych na terenie ziemi lu-
baczowskiej. Jej długość wynosiła prawie 
30 m. Wyraźnie nawiązywała swym stylem 
do ówczesnej architektury murowanej o ce-
chach neobizantyjskich. Początkowo została 
zbudowana na planie krzyża greckiego, jed-
nak po wydłużeniu babińca w 1936 r. straciła 

swoją pierwotną harmonię. Charakterystycz-
nym elementem w ogólnej sylwetce świątyni 
była ośmioboczna kopuła, która wewnątrz 
ozdobiona była polichromią przedstawiają-
cą czterech Ewangelistów. Po przebudowie, 
sklepienie cerkwi zyskało dodatkowe ma-
lowidło ukazujące św. Michała Archanioła, 
patrona świątyni i parafii. Wewnątrz obiektu 
znajdował się ikonostas oraz dwa boczne 
ołtarze z figurami: Serca Jezusowego (po pra-
wej stronie) i Matki Bożej Niepokalanej (po 
lewej stronie). Ścianę świątyni zdobił również 
obraz św. Jozafata Kuncewicza, męczennika. 
Obok cerkwi, z lewej strony postawiona była 
dzwonnica z około 1876 r. Jej drewnianą, 
słupowo-ramową konstrukcję (założoną na 
planie zbliżonym do kwadratu), oparto na 
podwalinach i przykryto dachem brogowym, 

Park podworski w Krowicy Samej

Bożej Nieustającej Pomocy. Według publi-
kacji ks. Michała Huka „Krowica dawniej 
i dziś” po prawej stronie świątyni w ołtarzu 
bocznym znajdował się zabytkowy obraz 
Chrystusa. Nad ołtarzem umieszczony był 
obraz przedstawiający modlitwę Pana Jezusa 
w Ogrójcu. Po lewej stronie znajdował się 
tryptyk z wizerunkami Serca Pana Jezusa, 
Matki Bożej Jasnogórskiej oraz św. Teresy od 
Dzieciątka Jezus.” Od 2010 r. dzięki staraniom 
parafian i samorządu gminy Lubaczów przy 
kościele trwają prace renowacyjne i restaura-
cyjne, mające na celu jego odnowienie oraz 
przywrócenie mu pierwotnego, zabytkowe-
go wyglądu.

Dalej trasa prowadzi nas przez wieś, po około 
300 m po lewej stronie mijamy drogę prowa-
dzącą do przysiółka Lapatyna. Znajduje się 
tam zbór Baptystów, obecnych w Krowicy 
od lat. 

Po prawej stronie na wzniesieniu rozciąga się 
widok na odrestaurowany park podworski 
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Cmentarz w Krowicy Samej (nagrobki rodziny 
Rosnowskich i Lityńskich) 

Cerkwisko w Krowicy Samej
Kapliczka „Misztala” na ul. Wąskiej

obitym blachą. Dzwonnica posiadała trzy 
dzwony. Do zespołu cerkiewnego w Krowicy 
należał również drewniany krzyż z 1938 r., 
który był pamiątką 950 rocznicy Chrztu 
Rusi. W okresie powojennym cerkiew pełni-
ła funkcję magazynu nawozów sztucznych. 
Pogarszający się stan techniczny budowli, 
doprowadził do zawalenia się jej kopuły 
w 1994 r. Ostatecznie w 2000 r. pozostałości 
cerkwi spłonęły. W 2011 r. staraniem władz 
samorządowych Gminy Lubaczów plac po 
cerkwi uporządkowano, zrekonstruowano 
zrąb świątyni, wykonano ogrodzenie i par-
king z miejscem na odpoczynek.

/Cmentarz i krzyże/ 

300 m dalej, po obu stronach drogi położone 
są 2 cmentarze. 

W Krowicy funkcjonują obecnie dwa cmen-
tarze, które są wpisane do rejestru zabyt-
ków. Cmentarz po wschodniej stronie drogi 
został założony w pierwszej połowie XIX w. 
Zachowało się w nim ponad 70 zabytkowych 
nagrobków, w większości reprezentujących 
warsztaty kamieniarskie z okolic Brusna Sta-
rego. Po zachodniej stronie drogi cmentarz 
założono w połowie XIX w. Świadczą o tym 
zachowane stare krzyże z inskrypcjami wyry-
tymi w kamieniu (ok.120 nagrobków). 

Na tutejszych cmentarzach odnaleźć można 
m.in. rodzinne nagrobki kolejnych właścicieli 

Krowicy Samej i Krowicy Lasowej z Cetynią. 
Szczególnej uwagi jest warty Grobowiec 
Rodziny Rosnowskich. Według napisu na 
pomniku nagrobnym pochowani są tutaj: 
„Wincenty z Rosnowa Ogończyk Rosnowski, 
przeżył lat 68, zm. w sierpniu 1843” prawdo-
podobnie był ojcem kolejnego właściciela 
Krowicy – Feliksa Rosnowskiego, który tu 
również spoczywa. Na jego nagrobku czy-
tamy „Feliks z Rosnowa Ogończyk, wł. Orze-
jowic i Krowicy ostatni po mieczu zm. 15.V. 
1880 r”. 

Dalej, pochowana tu jest również kolejna 
dziedziczka wsi – Zofia Skarbek Borowska, 
inskrypcja na jej nagrobnym krzyżu brzmi 
następująco: „Zofia z Rosnowskich Skarbek 
Borowska, wł. Swilczy i Krowicy zm. 20.XI. 
1886. Dzieci: Albert i Marya z Oginiec Fede-
rowiczów, Rosnowskich”.

Warto również zobaczyć nagrobki Rodziny 
Lityńskich i innych osób związanych z kro-
wicką historią. Katarzyna Lityńska, ur. 15.X. 
1864 r. zm. 11. X. 1930 oraz Emilia Lityńska 
ur. 1864 zm.1890 r.

Grobowiec szlacheckiej rodziny Koszowskich: 
„Elżbieta z Królikiewiczów Koszowska, l. 54, 
zm.17.XII. 1849” , „Michał Koszowski, ur.1812, 
zm. 1896”. Swój grób znalazła tutaj również 
rodzina Białkowskich: „Białkowscy herbu Bi-
berstein: Anastazja z Leśniakowskich, l. 96, 
zm. 1880 r. , Bronisława, l. 27, zm. 1885 r., 
Wojciech ur. 1815 r., zm. 3 I.1886 r.. Maria 
Chruścielewiczowa Tokańska, Szymańska 

19.IV. 1882 r.”, „Aleksander Panosiński, ur.   
w Horodle 1842, zm. 1895 r.”.

W roku 2017 gmina Lubaczów wykonała pra-
ce konserwatorskie  przy zespole nagrobków 
rodziny Rosnowskich, Białkowskich herbu 
Biberstein oraz Elżbiety z drugiej połowy XIX 
w. Z kolei w 2018 r. odrestaurowano nagrob-
ki rodziny Lityńskich. 

Na cmentarzu spoczywają również księża 
parafii greckokatolickiej Krowicy Samej, 
ks. Michał Harasowski i ks. Teofil Harasow-
ski, ks. Daniel Rozdolski oraz Antonina Hara-
sowska – żona Teofila. Pochowanych jest też 
tutaj wielu mieszkańców wsi pochodzenia 
ukraińskiego. W 2011 r. gmina wykonała 
wzdłuż drogi stylizowane ogrodzenia obu 
cmentarzy oraz bramy, wjazdy i śmietnik.

Jedziemy dalej 3 km w kierunku Krowicy 
Lasowej drogą powiatową wśród pól, a na-
stępnie przez kompleks leśny. Wśród ostat-
nich drzew skręcamy w prawo na drogę 
gminną i przez przysiółek Boble dojeżdża-
my do drogi powiatowej. Znów skręcamy 
w prawo i jedziemy kolejne 1,2 km, by w lesie 
na skrzyżowaniu skręcić w prawo, zgodnie 
z oznakowaniem w kierunku Lisich Jam. 
Jeszcze 600 m trasa wiedzie lasem, a dalej 
zaczynają się już zabudowania Lisich Jam, 
w przysiółku Misztale. 

Po dwóch zakrętach droga prowadzi w dół, 
do wsi. Zanim jednak zjedziemy, z prawej 
strony drogi widzimy zabytkową kapliczkę 
z pocz. XX w., (oddalona o 100 metrów).

/Kapliczka na Flisach/ 

Ta murowana kaplica stoi przy wjeździe na 
pola. Wybudowana została po I wojnie świa-
towej około 1921 r. z inicjatywy Wojciecha 
Doroty, ówczesnego właściciela gruntu. 
Wewnątrz znajdują się figury Matki Boskiej, 
św. Antoniego oraz liczne obrazy. W 2011 r., 
staraniem samorządu gminy Lubaczów ka-
pliczka została wyremontowana.

Jadąc kolejne 1,5 km, po lewej stronie mi-
jamy wjazd na ulicę Wąską, przy której stoi 
również zabytkowa kapliczka z końca XIX w., 
a oryginały figurek z tego miejsca przecho-
wywane są w miejscowym kościele parafial-
nym – na lewym ołtarzu.

/Kapliczka „Misztala”  
na ul. Wąskiej/ 

Kaplica potocznie nazywana „Kaplicą Miszta-
la” – została wybudowana w 1896 r. Intencją 
budowy była prośba o obdarowanie potom-
stwem. Od czasu jej wzniesienia, w rodzinie 
urodziło się kilkoro dzieci. Kapliczka została 
poświęcona świętej Rodzinie. 

Początkowo w kapliczce znajdowała się 
Grupa Ukrzyżowania z końca XVII w., będąca 
najstarszym przykładem rzeźby drewnianej 
w okolicach Lubaczowa. Obiekty te pocho-
dziły z pierwotnego wyposażenia lubaczow-
skiego kościoła parafialnego, a po moder-
nizacji jego wystroju trafiły do kapliczki na 
ul. Wąskiej w Lisich Jamach, a następnie do 
miejscowego kościoła parafialnego. Kaplicz-
ka została odnowiona w 2011 r. 

Ciekawostką jest fakt, że z domu znajdujące-
go się nieopodal kapliczki pochodził znany 
konstruktor samolotów prof. dr inż. Franci-
szek Misztal (1901-1981). Był współtwórcą 
samolotów PZL-19,-23 i -28 oraz głównym 
konstruktorem PZL-38. Współorganizator 
powojennego Centralnego Studium Samo-
lotów, w którym powstały: CSS-10, -11 i -12. 
Zorganizował Katedrę Budowy Samolotów 
Politechniki Warszawskiej, gdzie utworzył 
pierwszy w kraju zespół naukowy ds. zmę-
czenia konstrukcji płatowców. Skonstruował 
prototyp samolotu pasażerskiego MD-12. 
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Gminny Ośrodek Kultury 
w Lisich Jamach

„Krzyż na mogile”

Zespół boisk „Orlik 2012”  
w Lisich Jamach

Krzyż Turek na granicy 
 Lisich Jam i LubaczowaCmentarz epidemiologiczny

+

Został pochowany na cmentarzu Powązkow-
skim w Warszawie. 

Dalej po 1,7 kilometra dojeżdżamy do 
skrzyżowania z drogą wojewódzką, która 
prowadzi do przejścia granicznego Budo-
mierz – Hruszew.

* W odległości około 2 km od skrzyżowania 
w kierunku wschodnim znajduje się miej-
scowość Wólka Krowicka, założona w XVIII 
w. na gruntach prywatnej wsi Krowica Ho-
łodowska, należących do dóbr królewskich 
Starostwa Lubaczowskiego (początkowo 
nazywana była Wólką Hołodowską). Do po-
łowy XX w. funkcjonowała jako przysiółek 
Krowicy Hołodowskiej. Wieś zamieszkiwa-
na była w większości przez ludność polską, 
należącą niegdyś do parafii łacińskiej w Lu-
baczowie. Narodowość mieszkańców była 
powodem tragicznych wydarzeń z 1944 r. 
Podczas napaści nacjonalistów UPA wieś 
została doszczętnie spalona, a wielu z jej 
mieszkańcy zamordowanych. Pamiątką 
tamtych tragicznych wydarzeń są tablice, 
umieszczone w przedsionku miejscowego 
kościoła. 

 Za skrzyżowaniem z drogą wojewódzką, 
po prawej stronie stoi kościół parafialny 
pw. Matki Bożej Fatimskiej w Lisich Jamach, 
natomiast po lewej – widzimy odremonto-
wany budynek Gminnego Ośrodka Kultury, 
w którym mieści się punkt informacji tury-
stycznej. Jeszcze dalej na lewo ma swoją 
siedzibę Zespół Szkolno-Przedszkolny, z cen-
trum sportowo-rekreacyjnym, halą sportową 
i zespołem boisk „Orlik 2012”.

/Gminny Ośrodek Kultury/

Budynek Gminnego Ośrodka Kultury w Li-
sich Jamach został wybudowany w 1971 r. 
dzięki staraniom lokalnej społeczności jako 
placówka kulturalno-edukacyjna. W 2010 r. 
z inicjatywy samorządu gminy Lubaczów 
obiekt przeszedł gruntowny remont. Po 
remoncie zlokalizowany jest tu punkt infor-
macji turystycznej. 

Przejeżdżamy przez skrzyżowanie i konty-
nuujemy podróż przez wieś ul. Wspólną. Po 
ok. 600 m droga skręca w lewo. Jadąc dalej 
300 m, za zabudowaniami, po lewej stronie 
widzimy stary krzyż na mogile z XVII  w., 
z  okresu najazdów tatarskich na Ziemię  

Lubaczowską (aby go obejrzeć, wskazane 
jest poprosić o zgodę właścicieli posesji). 

/„Krzyż na mogile”/

Po najazdach tatarskich w XVII w. pozostały 
pamiątki w postaci krzyży – tzw. „Turków”. 
Jeden z nich – „Krzyż na mogile” – znajduje 
się w połowie ul. Wspólnej, za zabudowania-
mi, po lewej stronie ulicy, jadąc w kierunku 
Lubaczowa. Po jednym z najazdów ocaleni 
mieszkańcy pochowali w mogile tych, którzy 
zginęli od szabel i strzał tatarskich. Krzyż zo-
stał wykonany z kamienia roztoczańskiego. 
Ma charakterystyczne kształty, pionowe ra-
mię jest wysokie i w górnej części rozszerzo-
ne, natomiast poziome ograniczone zostało 
do krótkich, zaokrąglonych wypustów. Jest 
to najstarszy zabytek w Lisich Jamach. Drugi 
– „Krzyż – Turek” znajduje się przy granicy 
Lubaczowa i Lisich Jam, na wzniesieniu po 
lewej stronie. 

Dalej, po około 1 km dojeżdżamy do skrzy-
żowania z ulicą Sportową, która odchodzi 
w prawo, prowadząc do zmodernizowanego 
w 2018 r. boiska sportowego (około 600 m). 
W pobliskim lasku za boiskiem sportowym 
na wysokości nowej szatni znajduje się 
cmentarz epidemiologiczny. 

/Cmentarz epidemiologiczny/

Na cmentarzu pochowane są ofiary cholery 
– choroby, która dziesiątkowała mieszkań-
ców Lisich Jam i innych miejscowości na po-
czątku XX w. Wspólny grób mają tutaj Polacy 
i Ukraińcy. Do dziś zachowało się niestety 
jedynie kilkanaście kamiennych nagrobków. 

Wracamy na drogę powiatową i skręcamy 
w prawo w kierunku Lubaczowa. Po 300 m 
dojeżdżamy do drogi wojewódzkiej, a po 
skręcie w prawo – do granicy z Lubaczowem. 
Przy drodze wojewódzkiej, na wzniesieniu 
po lewej stronie stoi charakterystyczny 
„Krzyż – Turek”.

/Krzyż „Turek”/

Krzyż zwany Turkiem zlokalizowany jest na 
granicy Lubaczowa i Lisich Jam. Upamiętnia 
ofiary najazdu tatarskiego na okolice Luba-
czowa. Datowany jest na początek XIX wieku. 
Krzyż był rozbity na dwie części. W 1994 r. 
kamieniarz Henryk Janczura scalił go, nada-
jąc mu pierwotny kształt. „Turek” jest jednym 
z najcenniejszych zabytków Lisich Jam.

Tutaj kończy się trasa zielona.
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Lubaczów / Mokrzyca  
/ Załuże (z możliwością 
zjazdu do Rezerwatu Jedlina)  
/ Tymce /Basznia Dolna  
/ Pilipy / Bałaje / Lubaczów

Trasa przebiega po drogach 
wojewódzkich, powiatowych, 
gminnych i leśnych 
– wyznaczona jest za pomocą 
znaków drogowych typu R-1  
z czerwonym znacznikiem. 

Przy trasie nie urządzono 
miejsc przystankowych ze 
względu na istniejące miejsca 
przystosowane do tego 
celu, tj. ośrodek edukacyjny 
w rezerwacie „Jedlina” oraz 
gospodarstwo agroturystyczne 
z placem zabaw w Załużu.  

Miejsca widokowego nie 
wyznaczono, jednak wzniesienia 
przy drodze: z Tymców do 
Baszni Dolnej i  Baszni Dolnej do 
przysiółka Pilipy- na wysokości 
Piastowa, mogą służyć do 
obserwacji terenu.

długość trasy:

/19,5 KM/
3. Załuże – cerkwisko, 

dzwonnica, zabytkowy 
cmentarz komunalny

4. Załuże – figura św. Jana 
Nepomucena na rozdrożu 
w centrum wsi

5. Załuże – gospodarstwo 
agroturystyczne z „Muzeum 
Przyrodniczym i Wsi 
Kresowej”

6. Rezerwat „Jedlina”

7. Basznia Dolna – wieża 
ciśnień – dojazd od strony 
Załuża

8. Basznia Dolna – młyn

9. Basznia Dolna 
– „Rządcówka” w dawnym 
zespole folwarcznym

10. Antoniki – kościół 
– rozbudowana kaplica 
z początku XX wieku 

11. Bałaje – stara szkoła
/CIEKAWE MIEJSCA/

1. Bałaje – pomnik 
upamiętniający 
pomordowanych 
Żydów lubaczowskich 
na „Plebańskim polu” 
(na północ od drogi 
Lubaczów-Załuże przed 
miejscowością Dachnów)

2. Załuże – krzyże 
w przysiółku Czarne i krzyż 
niepodległościowy

Jako miejsca przystankowe przy trasie 
mogą służyć m.in. ośrodek edukacyj-
ny w rezerwacie „Jedlina”, gospodar-

stwo agroturystyczne z „Muzeum Przyrod-
niczym i Wsi Kresowej” oraz placem zabaw 
w Załużu. 
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Pomnik Marszałka Piłsudskiego w parku wiejskim w Baszni Dolnej
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Pomnik na „plebańskim polu”

Za miejsce widokowe posłużyć mogą wznie-
sienia przy drogach z Tymców do Baszni Dol-
nej oraz z Baszni Dolnej do przysiółka Pilipy 
– na wysokości Piastowa.

Początek trasy to wyjazd z centrum Luba-
czowa ul. Mickiewicza, przez most na rzece 
Sołotwie w kierunku Dachnowa i Cieszano-
wa. Na najbliższym skrzyżowaniu obieramy 
kierunek Załuże (w prawo). Jednak zanim 
skręcimy, warto pojechać drogą wojewódzką 
jeszcze 500 m, by dotrzeć do miejsca upa-
miętniającego mord hitlerowców na luba-
czowskich Żydach.

/Na „plebańskim polu” /

Pomnik-Tablica znajduje się na tzw. Polu 
Plebańskim. Poświęcony jest on pamięci 
pomordowanych Żydów w miejscu ich 
zbiorowej mogiły. 8 stycznia 1943 r. Niemcy 
rozpoczęli likwidację lubaczowskiego getta. 
Żydów rozstrzeliwano na kirkucie w Luba-
czowie oraz wyprowadzano z getta w stronę 
Dachnowa. Miejscem egzekucji i pochówku 
były głębokie doły, wykopane przez Rosjan 
w 1940 pod niezrealizowane ostatecznie 
schrony bojowe na linii Mołotowa. Brak jest 
dokładnych informacji o liczbie ofiar. Sza-
cunkowe dane mówią o około 2 tysiącach 
zamordowanych. W 1959 r. dokonano ekshu-

żowanego Chrystusa, miał powstrzymywać 
powietrze niosące zarazę. W niedługim cza-
sie choroba przestała się szerzyć.

Kolejny krzyż w przysiółku Czarne wybudo-
wany został w 1950 r. przez mieszkańców 
wsi Załuże oraz Stefana Czarnego z Brusna, 
w intencji pomordowanych przez żołnie-
rzy Wermachtu w dniu 22 czerwca 1941 r. 
mieszkańców: Załuża – Czarne, Podłęża, 
Dachnowa. W 2016 r. krzyż został odnowiony 
przez gminę Lubaczów. Pamiątkowa tablica 
w hołdzie poległym znajduje się w Kościele 
Parafialnym w Załużu.

Wracamy z przysiółka Czarne na trasę, jedzie-
my 1,5 km, mijamy stary krzyż na górce po 
lewej, a za chwilę – również po lewej – na pry-
watnej posesji, z wydzielonym dojściem, stoi 
krzyż niepodległościowy, postawiony w X rocz-
nicę odzyskania niepodległości przez Polskę. 

/Krzyż Niepodległościowy  
w Załużu/
Ten łaciński krzyż nawiązuje do mocno zako-
rzenionej tradycji, obecnej na lubaczowskiej 
ziemi. Wykonany w ośrodku kamieniarskim 
w Starym Bruśnie, wzniesiony został w 1928 
roku, w X rocznicę przywrócenia Polski na 
mapę świata. Jak wynika z najstarszych 
przekazów – krzyż postawiono na wolnym, 
gminnym placu. Do jego budowy wieś za-
brała się wspólnie. Potwierdza to nawet 
fakt, że zaprawę na podmurówkę pomnika 
rozrabiano na drzwiach od stodoły, użyczo-
nych przez sołtysa. Krzyż po wybudowa-
niu otoczony został opieką przez oddział 
Związku Strzeleckiego oraz mieszkańców.  
W okresie międzywojennym, każdego 11 li-
stopada, odbywały się przy nim uroczystości 
patriotyczne. Chłopcy ze „Strzelca” czwórka-
mi maszerowali przez wieś. Przed krzyżem 
zapalali znicze, oddając hołd Polsce i wal-
czącym za jej wolność. Z upływem czasu 
niezbędne okazały się specjalistyczne pra-
ce konserwatorskie. Staraniem samorządu 
gminy Lubaczów, przy finansowym wsparciu 
Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa 
w Warszawie, krzyż został odrestaurowany, 
a jego otoczenie zagospodarowane.

Kontynuujemy podróż i po około 1 km, mi-
jamy po prawej stronie dom kultury, kościół 
parafialny wraz z zabytkową dzwonnicą – po-
zostałością po dawnym zespole cerkiewnym 

Załuże – krzyż pamiątkowy  
w przysiółku Czarne

macji zbiorowych mogił, a szczątki przewie-
ziono na żydowski cmentarz w Przemyślu. 
Pomnik odsłonięto 27 mają 2008 r. Na tablicy 
umieszczono inskrypcję następującej treści 
(zgodnie z oryginalną pisownią): 

„NIE ZNAMY WASZYCH NAZWISK / LECZ 
ZAWSZE BĘDZIECIE W NASZYCH SERCACH 
/ PAMIĘCI ŻYDÓW Z LUBACZOWSKIEGO 
GETTA / ORAZ INNYCH OFIAR HOLOCAU-
STU / ZAMORDOWANYCH PRZEZ / HITLE-
ROWSKICH NIEMCÓW / W LUBACZOWIE 
I OKOLICACH W 1943 R.” 

Wracamy na skrzyżowanie i jedziemy na 
wschód w kierunku Załuża. Po około 2 km 
mijamy miejscowości Mokrzyca i wjeżdżamy 
do Załuża. Z lewej strony znajduje się droga 
do przysiółka Czarne. Warto tam pojechać, 
by zobaczyć 2 stare krzyże, związane z histo-
rią miejscowości. 

/Krzyż pamiątkowy  
w przysiółku Czarne – Załuże/
Pierwszy (drewniany) krzyż został wzniesio-
ny przez mieszkańców przysiółka Czarne 
w 1915 r. Wybudowany w intencji powstrzy-
mania panującej wówczas epidemii chole-
ry. Widniejący na monumentalnej budowli 
wizerunek z rozpiętymi ramionami Ukrzy-

Załuże – krzyż niepodległościowy

i ponad 100-letni drewniany budynek daw-
nej szkoły (obecnie remontowany z przezna-
czeniem na powstanie izby pamięci w Załużu 
i harcówki).

 /Cerkwisko w Załużu/

Cerkiew pw. Opieki Przenajświętszej Bogu-
rodzicy w Załużu uległa spaleniu w 1984 r.  
Budowla ta   wzniesiona w 1700 r. repre-
zentowała archaiczne formy drewnianej 
architektury cerkiewnej. Świątynia ta cha-
rakteryzowała się wysokim poziomem rze-
miosła ciesielskiego. Nad nawą wznosiła się 
czworoboczna kopuła zrębowa, wzmoc-
niona od wewnątrz konstrukcją ramową, 
analogiczną do rozwiązania zastosowane-
go we wzniesionej sto lat wcześniej cerkwi 
pw. św. Paraskewy w Radrużu. Dziś jedyną 
pozostałością po tej unikatowej świątyni jest 
murowana, parawanowa dzwonnica z 1902 r. 
W północnej części wsi, na niewielkim wznie-
sieniu usytuowany jest cmentarz wyznanio-
wy dwóch obrządków, greckokatolickiego 
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i rzymskokatolickiego. Najstarsze nagrobki 
datowane są na połowę XIX wieku. Cmentarz 
obecnie funkcjonuje jako miejsce pochówku 
dla mieszkańców wsi. 

W pobliżu, z lewej strony drogi (boczna dro-
ga w lewo za szkołą) znajduje się również 
zabytkowy cmentarz z nagrobkami z ośrodka 
kamieniarskiego w Bruśnie. Skręcając w kie-
runku cmentarza zauważymy krzyż z 1850 r., 
wybudowany jako dziękczynienie za zniesie-
nie pańszczyzny. 

/Krzyż pańszczyźniany/

Krzyż na pamiątkę zniesienia pańszczyzny 
w 1848 r. wybudowany 11 maja 1850 r. 
Na krzyżu znajdują się napisy w języku sta-
rocerkiewnym. Do czasu II wojny światowej 
co roku w maju odbywały się przy krzyżu na-
bożeństwa, w których udział brała społecz-
ność ukraińska i polska – mieszkańcy Załuża  
i Dachnowa.

/Cmentarz/

W północnej części wsi, na niewielkim wznie-
sieniu usytuowany jest cmentarz wyznanio-
wy dwóch obrządków, greckokatolickiego 

i rzymskokatolickiego. Najstarsze nagrobki 
datowane są na połowę XIX wieku. Cmentarz 
obecnie funkcjonuje jako miejsce pochówku 
dla mieszkańców wsi.

Kontynuując podróż, 50 m dalej, na rozdro-
żu, po prawej stronie zobaczymy kapliczkę 
św. Jana Nepomucena. 

/Figura Św. Jana 
Nepomucena/
Kapliczki św. Jana Nepomucena stawiane 
były przy mostach, przeprawach rzecznych 
lub na rozdrożach i miały chronić uprawy 
przed zalewaniem. Figurę św. Jana Nepomu-
cena do tej kapliczki przywieziono w 1926 r. 
Ufundowali ją przemyscy biskupi – ówcześni 
właściciele Załuża. Jest ona wyjątkowa ze 
względu na formę. Zazwyczaj ten święty 
przedstawiany jest z krzyżem w prawej dłoni. 
W tym przypadku święty trzyma palce pra-
wej ręki na ustach w geście symbolizującym 
tajemnicę, co nawiązuje do biografii święte-
go i sposobu, w jaki go zamordowano (zginął 
w nurtach Wełtawy za odmowę zdradzenia 
tajemnicy spowiedzi). 

Na rozdrożu trasa prowadzi na wprost, w kie-
runku miejscowości Tymce. 

/Agroturystyka/

Tuż za skrzyżowaniem istnieje możliwość 
zatrzymania się w leżącym po obu stronach 
drogi gospodarstwie agroturystycznym, 
które oprócz oferty noclegowo-caterin-
gowej, posiada mini zoo, atrakcyjnie urzą-
dzony plac zabaw z oczkiem wodnym oraz 
otwarte w 2018 r. Muzeum Przyrodnicze  
i Wsi Kresowej.

Jedziemy dalej 2,3 km i po lewej stronie dro-
gi mamy zjazd do rezerwatu „Jedlina”. Warto 
zjechać 3 km z głównej trasy dla przeżycia 
niepowtarzalnego spotkania z dziką przyrodą. 

Rezerwat leśny „JEDLINA”, utworzony w 1995 
r., nazywany Wielkim Lasem, położony jest 
na terenie Nadleśnictwa Lubaczów. Jego 
powierzchnia wynosi 66,97 ha. Ochronie 
podlega tu zbiorowisko leśne składające się 
z drzewostanów jodłowych o dużym stopniu 
naturalności. Rezerwat jest udostępniony do 
zwiedzania. Dostępne dla turysty są wiaty 
z ławostołami, grill, wędzarnia i boisko spor-
towe. Urządzono tam również miniogród 
botaniczny z najczęściej spotykanymi ro-
ślinami na tym terenie, również chroniony-
mi. Rezerwat posiada dobrze oznakowaną 
i opisaną ścieżkę przyrodniczo-edukacyjną. 
Polecane obserwacji są procesy przemiany 
lasu – wzrostu i rozpadu drzewostanu oraz 
wielu leśnych gatunków flory i fauny. Na 
szczególną uwagę zasługuje drzewostan 
jodły w uroczysku „Wielki Las” a także do-
rodne dęby, buki i sosny. 

Po powrocie na trasę i przejechaniu około 
500 m, z prawej strony drogi widoczna jest 
wieża ciśnień zbudowana na potrzeby kolei. 

/Wieża ciśnień/

Wieża ciśnień w Tymcach stanowi atrakcję 
dla wszystkich szukających niecodzien-
nych obiektów architektury w wiejskich 
krajobrazach. Wybudowana w 1954 r. przez 
„junaków” swoje funkcje pełniła do końca lat 
70-tych. Powstała na potrzeby zaopatrzenia 
parowozów w wodę, przy linii nr 101.

Dalej droga prowadzi nas przez wieś Tym-
ce. Mała miejscowość położona na uboczu, 
z dala od ważnych arterii komunikacyjnych, 
wita rowerzystę ciszą i sielską atmosferą. Mi-
jając kościół i świetlicę wiejską, przy której 

Kapliczka św. Jana Nepomucena

Muzeum Przyrodnicze i Wsi Kresowej  
w Załużu

Wieża ciśnień w Tymcach

Załuże – zabytkowa dzwonnica

znajduje się mała architektura rekreacyjno-
-wypoczynkowa, dojeżdżamy do skrzyżowa-
nia i skręcamy w prawo. 

Jedziemy na południe ok. 2 km, mijamy linię 
kolejową Munina – Hrebenne i po kilkuset 
metrach wjeżdżamy do Baszni Dolnej. Ko-
lejne 0,5 km i jesteśmy na skrzyżowaniu 
z drogą wojewódzką Lubaczów – Horyniec 
-Zdrój. Skręcamy w prawo i zaraz po prawej 
stronie zobaczymy dawny młyn wodny (dziś 
napędzany energią elektryczną). Skręcając 
na tym skrzyżowaniu w lewo po około 2 km 
dojedziemy do Kresowej Osady.
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Kontynuując podróż, mijamy most na rzeczce 
Smolince, której nurt dawniej napędzał młyn. 
Za mostem, z prawej strony drogi widzimy 
park wiejski z oczkiem wodnym, gdzie można 
zatrzymać się na odpoczynek. Stoi tu pomnik 
Józefa Piłsudskiego ufundowany w 100 rocz-
nicę odzyskania przez Polskę Niepodległo-
ści. Po przeciwnej stronie drogi wojewódz-
kiej znajduje się zmodernizowany budynek 
Ochotniczej Straży Pożarnej w Baszni Dolnej, 
która funkcjonuje w ramach Krajowego Sys-
temu Ratowniczo-Gaśniczego. Dojeżdżamy 
do skrzyżowania w centrum wsi. 200 m drogą 
w lewo dojedziemy do zrekonstruowanego 
cerkwiska i Zespołu Szkolno-Przedszkolnego. 

/Cerkwisko/

Od setek lat wśród mieszkańców Baszni, 
liczną grupę wyznaniową stanowili chrze-
ścijanie obrządku wschodniego, dlatego 
też już w połowie XVI w. istniała tu drew-
niana cerkiew. Gdy uległa zniszczeniu, w jej 
miejscu w 1644 r. została wzniesiona, przez 
cieślę Zacharego Smolina z Rudy (przysiółek 
Baszni), kolejna świątynia, nosząca wezwanie 
Soboru Przenajświętszej Bogurodzicy. Obiekt 
sakralny wybudowany z fundacji gromady 
wiejskiej poświęcił prawosławny bp przemy-
ski Sylwester Hulewicz.  Cerkiew była wielo-
krotnie remontowana i przebudowywana.

W 1903 r. z inicjatywy parocha ks. Lwa Po-
łoszynowicza oraz z funduszy parafian, na 
dawnym cmentarzu towarzyszącym starej 
cerkwi rozpoczęto wznoszenie murowanej 
świątyni, którą ukończono i poświęcono 
w 1904r. Niedługo potem drewnianą cer-
kiew rozebrano. 

W wyniku działań wojennych w czerwcu 
1941 r. budowla została uszkodzona, a w la-

w którym umieszczono drewnianą dekorację 
architektoniczną o cechach tzw. „alpenstilu”.

Opuszczamy Basznię Dolną, jadąc dalej, mi-
jamy po lewej stronie tzw. „drogę lipową” 
prowadzącą do Piastowa, przy której około 
300 m na południe jest lekkie wzniesienie, 
które może służyć za punkt obserwacyjny. 
Jedziemy trasą 1,5 km do przysiółka Pilipy (ad-
ministracyjne należy do Młodowa). Kolejne 
1,8 km i znów przekraczamy linię kolejową, 
wjeżdżając do wsi Antoniki. Po prawej stronie 
drogi widzimy kościółek murowany, który po-
wstał w wyniku rozbudowy kaplicy z początku 
XX w. Pierwotna, skromna kaplica w Antoni-
kach wzniesiona została w 1906 r., w okre-
sie intensywnego rozwoju budownictwa 
kościelnego na terenie Archidiecezji Lwow-
skiej. Obecny wygląd świątynia zawdzięcza 
znaczącej rozbudowie w latach 1986-87. 

Jadąc dalej przez wieś, można zatrzymać się 
na chwilowy postój pod wiatą przy świetlicy 
wiejskiej po lewej stronie drogi. 

Mijamy Antoniki i wjeżdżamy do sosnowego 
zagajnika, który po 400 m doprowadzi nas 
do wsi Bałaje, gdzie z prawej strony drogi 
na uboczu stoi stary budynek byłej szkoły 
podstawowej. 

/Szkoła/

Do początku XX w. w Bałajach istniała jedno-
klasowa koedukacyjna szkoła powszechna. 
W latach 1925-26 wybudowano nowy budy-
nek, który pełnił funkcję szkoły powszechnej 
Towarzystwa Szkoły Ludowej, a w okresie 
powojennym do 1999 r. mieściła się tu 4-kla-
sowa szkoła podstawowa. Obecnie, w odno-
wionym przez gminę Lubaczów budynku, 
mieści się Izba Pamięci Narodowej – Dom 
Strzelca im. gen. bryg. Michała Pakosza oraz 
Ośrodek Szkoleniowo-Edukacyjny jednostki 
strzeleckiej (JS 2033).

/Tor kolejowy/

Tutaj, przy granicy wsi z miastem Lubaczów, 
zaraz za przydrożnym zabytkowym krzyżem 
z XIX w. nasza podróż dobiega końca. Na za-
kończenie trasy, która dwukrotnie krzyżuje 
się z linia kolejową nr 101, warto poznać 
ciekawostkę, że pociąg osobowy, jeżdżący 

tach 50-tych XX w., dokonano jej rozbiórki. 
Do czasów dzisiejszych zachował się jedynie 
krzyż misyjny z 1925 r., wykonany w znanym 
bruśnieńskim ośrodku kamieniarskim oraz 
oryginalne schody.

Jadąc 250 m na wprost drogą wojewódz-
ką w kierunku Lubaczowa można dotrzeć 
do zabytkowego cmentarza. Podjeżdżając 
na wzniesienie po lewej stronie widzimy 
cmentarz.

/Cmentarz/

Po prawej stronie, naprzeciwko cmentarza 
widzimy kapliczkę św. Jana Nepomucena, 
a  także krzyż upamiętniający zniesienie 
pańszczyzny. W pobliżu widzimy kościół pa-
rafialny pw. św. Andrzeja Boboli (szczegóły 
w opisie trasy niebieskiej).

Wracamy do skrzyżowania przy parku wiej-
skim i skręcamy w lewo (w ulicę Wiejską).
Jedziemy w stronę osiedla popegeerowskie-
go, gdzie na skrzyżowaniu przejeżdżamy 
na wprost, mijając następnie zabudowania 
dawnego zespołu folwarcznego. Szczegól-
nie godna uwagi jest rządcówka, obecnie 
służąca za dom mieszkalny. 

/„Rządcówka”/

Rządcówka przy dawnym folwarku Gołu-
chowskich w Baszni Dolnej wzniesiona na 
przełomie XIX i XX w. dekorowana jest mo-
tywami zaczerpniętymi z budownictwa tyrol-
skiego. Postawiono ją na wysokiej kamiennej 
podmurówce, z drewnianą werandą. Naj-
ciekawsza jest fasada z wąskim ryzalitem  
i dwuspadowym, naczółkowym dachem, 

Cmentarz greckokatolicki  
w Baszni Dolnej

„Rządcówka”

dawniej na trasie Przeworsk – Bełżec miał 
przydomek „Bałaj” od wsi Bałaje, obok któ-
rej przejeżdżał. Wielu mieszkańców regionu 
z sentymentem wspomina czasy kursowania 
popularnej „ciuchci”.

/Kresowa Osada/

Kresowa Osada w Baszni Dolnej to wioska 
tematyczna, która urzeka swoim pięknem. 
Odwołuje się do wielokulturowości daw-
nych Kresów Rzeczypospolitej, oferując 
możliwość ciekawego spędzenia wolnego 
czasu. To idealne miejsce dla miłośników hi-
storii, tradycyjnego jadła i aktywnej turystyki 
w otoczeniu naturalnej przyrody.

W secesyjnej restauracji dworku ziemiań-
skiego można posmakować oryginalnych 
kresowych potraw. Kresowa Osada stanowi 
jeden z obiektów gastronomicznych Szlaku 
Kulinarnego „Podkarpackie Smaki”.

Smakoszy galicyjskich tradycji gastrono-
micznych zaprasza dawna karczma wiejska, 
w której podczas większych imprez plene-
rowych, posmakować można Kresowego 
Jadła. Odbywające się tu wydarzenia mają 
wysoką renomę w skali całej Polski południo-
wo-wschodniej. Do dyspozycji gości jest tu 
12 miejsc noclegowych, a w pobliskiej Pasto-
rówce kolejnych 8. W pełni wyposażona sala 
konferencyjna to świetne miejsce na organi-
zację szkoleń, bankietów, przyjęć weselnych, 
komunijnych i innych.

Kresowa osada to również oferta dla grup 
zorganizowanych, szczególnie dla dzieci 
i młodzieży szkolnej. To gry terenowe, edu-
kacja przyrodnicza i ekologiczna, warsztaty 
rzemieślnicze: kowalski, garncarski, stolarski 
i manufaktura szkła. Można tu samemu two-
rzyć rękodzieło, potem zabrać je ze sobą lub 
zakupić kresowe pamiątki.

W Muzeum Galerii Lokalnej Historii można 
zobaczyć ekspozycje związane z czasami 
Jana III Sobieskiego i hutą kryształowego 
szkła, stare chałupy oraz stodołę i karczmę 
będące reliktami minionego życia na wsi. 
Miłośnicy aktywnego wypoczynku mają do 
dyspozycji wypożyczalnię rowerów, kajaków 
oraz kijów do nordicwalking. Kresowa Osa-
da posiada Certyfikat Miejsca Przyjaznego 
Rowerzystom Wschodniego Szlaku Rowe-
rowego Green Velo.



Trasy turystyczne gmin Lubaczów i Horyniec-Zdrój
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 „MIKROKLIMAT”
ul. Unii Lubelskiej 8, 37-600 Lubaczów

Tel. +48 16 631 81 61, 516 945 251
kontakt@mikroklimat.net

Cafe SANACJA
Aleja Przyjaźni 3e, 37-620 Horyniec-Zdrój

Tel. 606 146 748

Pensjonat „Hetman”
ul. Aleja Przyjaźni 6, 37-620 Horyniec-Zdrój

tel. 16 631 33 32
www.pensjonathetman.pl

Hotel „U DINA”
ul. Kraszewskiego 3, 37-600 Lubaczów 

tel. +48 16 632-98-60, 632-98-61
tel. kom. +48 608-524-638

e-mail: recepcja@hotel.lubaczow.pl

Ośrodek Szkoleniowo-Wypoczynkowy  
„Dukat”

ul. Mickiewicza 8, 37-620 Horyniec-Zdrój
tel. 16 631 32 65

www.dukat.horyniec.net

Restauracja „Zdrojowa” 
Al. Przyjaźni 4, 37-620 Horyniec-Zdrój

tel. 16 631 31 62

„Gościniec pod lasem”
ul. Sobieskiego 11, 37-620 Horyniec-Zdrój, 

tel. 503 994 014
Oferuje również pole namiotowe i campingi

www.gosciniec.horyniec.net

Hotelik „Centrum”
ul.Aleja Przyjaźni 4, 37-620 Horyniec-Zdrój

tel/fax 16 631 33 92
www.horyniec-zdroj.com

 
Leśniczówka „Nad Zalewem”

ul. Sobieskiego 17, 37-620 Horyniec-Zdrój
tel. 16 631 30 50 , 609 503 458

e-mail: lubaczow@krosno.lasy.gov.pl

Marian Mazurkiewicz. Pokoje noclegowe 
Krowica Hołodowska 33,  

37-625 Krowica Sama
Tel. 608570685

„Wiśniowa Górka” 
Świdnica 1, 37-620 Horyniec-Zdrój

tel 16 631 36 81, 602 521 078
www.wisniowagorka.pl

  Zajazd „U Flisa”
ul. Legionów 2, 37-620 Horyniec-Zdrój

tel. 16 631 31 14
www.flis.horyniec-zdroj.pl

 
Diecezjalny Ośrodek Rekolekcyjno-Oazowy

Werchrata 43, 37-620 Horyniec-Zdrój
tel. 16 631 34 18, tel. kom. 603 059 680

www.parafiawerchrata.iap.pl

/AGROTURYSTYKA/

Agroturystyka i konie POLANKA
Polanka Horyniecka 28,  
37-620 Horyniec-Zdrój 

tel. 16 628 07 97
www.polankakonie.pl 

Jerzy Birnbach
ul. Rolna 9, 37-620 Horyniec-Zdrój

tel. 16 631 33 19

Janina Broda
ul. Kolejowa 9, 37-620 Horyniec-Zdrój

tel. 16 631 33 68 

Maria Faszczowa
ul. Rolna 2a, 37-620 Horyniec-Zdrój, 

tel. 16 631 31 187
 

Edward Hałucha
ul. Mickiewicza 20, 37-620 Horyniec-Zdrój

tel. 16 631 33 17

Michał Juzwa
ul. Krótka 1, 37-620 Horyniec-Zdrój

tel. 609715631 
 

Emilia Greń
ul. Rolna 1, 37-620 Horyniec-Zdrój

tel. 16 631 33 11
 

Barbara Ważna
ul. Myśliwska 132, 37-620 Horyniec-Zdrój

tel. 16 631 32 84

Bożena i Leszek Załuscy
Załuże 221, 37-600 Lubaczów 

tel. 607546559

Jadwiga Zaremba
ul. Wojska Polskiego 28, 37-620 Horyniec-Zdrój

tel. 16 631 32 79 

Kresowa Osada
Restauracja, noclegi, Miejsce Przyjazne Rowerzystom

Ul. Kolejowa 16, 37-621 Basznia Dolna
tel. 500 738 500, e-mail: kresowaosada@op.pl

/PUNKTY INFORMACJI TURYSTYCZNEJ/

Urząd Miasta Lubaczów
Ul. Rynek 26, 37-600 Lubaczów

Centrum Informacji Turystycznej
Tel. 16 632 80 10, e-mail: poczta@um.lubaczow.pl 

www.lubaczow.pl

Urząd Gminy Lubaczów
ul. Jasna 1, p. 22, 37-600 Lubaczów

Tel./fax: 16 632 16 84 w. 32 
e-mail: urzad@lubaczow.com.pl

www.lubaczow.com.pl

/RESTAURACJE I NOCLEGI/

Więcej ofert na stronie: www.ziemialubaczowska.com




