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Plan wyprawy 
 

Czwartek (7 czerwca) 

- wyjazd z Sandomierza do Suśca o godz. 8:00  

- trasa: 140 km (postoje: Radomyśl, Pysznica, Dąbrowica, Harasiuki, 

Aleksandrów, Józefów) 

- rozlokowanie się w domkach na Campingu pana Zbigniewa Długosza 

- w zaleŜności od warunków pogodowo-czasowych: spacer na Szumy 

- ognisko/grill 

 

Piątek (8 czerwca) 

- wycieczka rowerowa dookoła gminy Susiec 

- wieczorem ognisko/grill 

 

Sobota (9 czerwca) 

- wycieczka rowerowa do Zwierzyńca 

- wieczorem powtórka dnia poprzedniego ☺ 

 

Niedziela (10 czerwca) 

- wyjazd z Suśca do Sandomierza, godz. 8:00 

 

 

W planie równieŜ spacer na Szumy. Wybór dnia uzaleŜniony od 

warunków pogodowo-czasowo-piłkarskich (w piątek o 18:45 pierwszy 

mecz Polski na Euro 2012). 
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Trasa nr 1 

 

Długość: ok. 140km 

Przebieg: Sandomierz – Radomyśl – Pysznica – Dąbrowica – Harasiuki – 

Majdan Nowy – Aleksandrów – Józefów – Susiec 

 

 

 

Opis trasy: 

WyjeŜdŜamy z Sandomierza i Ŝwawo pedałujemy, miejmy nadzieję – z 

wiatrem ☺ Zatrzymujemy się średnio co 20km na krótki popas i 

rozprostowanie kości. 

W zaleŜności od warunków pogodowo-czasowych zajedziemy w dwa 

ciekawe miejsca (wymagane nieznaczne zjechanie z trasy): Górecko 

Kościelne (znajduje się tam urokliwa kapliczka na wodzie) i kamieniołom 

w Józefowie (w tym roku będziemy mieli okazję poobserwować okolice z 

wybudowanej niedawno wieŜy widokowej). 
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Trasa nr 1 

Dokoła Gminy Susiec 

 

Długość: ok. 80km 

Przebieg: Susiec – Rybnica – Rebizanty – Huta Szumy – Paary – Narol – 

Podlesina – Maziły – Łosiniec – Kunki – Ulów – Łuszczacz – RóŜa – 

Ciotusza Nowa – Majdan Sopocki – Nowiny – las... las... – Borowe Młyny – 

las... las... - Susiec 

 

 

 

Opis trasy: 

Trasa rowerowa prowadzi w duŜej mierze po mało uczęszczanych szosach 

gminnych, po drogach bitych (szutrowych) oraz gruntowych. Występują 

krótkie odcinki drogi piaskowej. Jest trasą charakterystyczną dla Roztocza. 

Wiedzie przez Puszczę Solską, wsie, pola i wzniesienia oraz wzdłuŜ rzek.  

(źródło: Traseo.pl) 
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Z Suśca do Rebizantów pojedziemy asfaltem, lekko z górki. W Rebizantach 

skręcimy w lewo i popedałujemy wzdłuŜ Tanwi przez Hutę Szumy do 

miejscowości Paary. W Narolu pamiątkowa fotka na tle pałacu Łosiów. 

 

 
http://www.mojeroztocze.pl/galeria/narol-palac-losiow/palac-losiow-881.html 

 

Z Podlesiny do Łosińca poprowadzi nas czerwony szlak rowerowy. 

 

Łosiniec to wieś powstała w XVI wieku, nieco później została włączona do 

Ordynacji Zamojskiej. Znajduje się tu drewniana cerkiew św. Michała 

Archanioła – obecnie kościół parafialny Opieki św. Józefa Oblubieńca NMP. 

 

 
http://www.polskaniezwykla.pl/web/gallery/photo,131750.html 
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Kolejny interesujący punkt na trasie to Wapielnia - największe wzniesienie 

na Roztoczu Środkowym (386,5m npm). Spokojnie, spokojnie – 

planujemy tylko przejechać obok ☺ 

 

W Majdanie Sopockim będziemy mogli pomoczyć nogi w zalewie . 

 

 
http://www.foto.roztocze.net.pl/displayimage.php?album=22&pos=15 
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Trasa nr 3 

Zwierzyniec 

 

Długość: ok. 80km 

Przebieg: Susiec – Oseredek – Majdan Sopocki – Nowiny – Hamernia – 

Długi Kąt Stanisławów – Szopowe – las... las... las... – Zwierzyniec – 

Florianka – Górecko Stare – Józefów – Hamernia – Oseredek – Susiec 

 

 

  

Opis trasy: 

Z Suśca wyruszamy do Oseredka i polną (ale szeroką i ubitą) drogą 

kierujemy się w stronę Majdanu Sopockiego, a następnie do Nowin i do 
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Hamernii. Skręcamy w prawo, dojeŜdŜamy do głównej drogi, którą 

będziemy musieli kawałek przepedałować do Długiego Kątu. W 

Stanisławowie zrobimy sobie pamiątkowe zdjęcie przy... a to będzie 

niespodzianka ☺ 

 

Dalsza droga prowadzi głównie lasem, do samego Zwierzyńca mamy pod 

kołami asfalt i ogólnie bajeczka. Atrakcje w naszym miejscu docelowym: 

kościół „na wodzie” pw. św. Jana Nepomucena, muzeum Roztoczańskiego 

Parku Narodowego oraz niechybnie browar ☺ Po zwiedzeniu powyŜszych, 

pyknięciu pamiątkowych fotek oraz nabyciu napojów nierzadko ciekawych 

skierujemy się w stronę stawów Echo. W przypadku sprzyjającej pogody 

pobyczymy się troszkę na plaŜy; moŜe uda nam się wypatrzyć hasające po 

przeciwnej stronie koniki polskie (stawy Echo wchodzą w skład „Ostoi” - 

rezerwatowej hodowli tych pociesznych stworzeń). 

 

    
         http://www.lubelskie.pl/index.php?pid=182             http://wolnedni.pl/places/5389-browar--zwierzyniec 

      
      http://www.museo.pl/content/view/1368/299/         http://www.tenpieknyswiat.pl/2007/04/26/stawy-echo 
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Drogę powrotną zaczniemy Gościńcem Floriańskim wedle Ŝółtego szlaku 

rowerowego prowadzącego od zwierzynieckich stawów przez Floriankę do 

Górecka Starego. Nazwa osady Florianka została nadana na cześć 

legendarnego protoplasty rodu Zamoyskich, Floriana Szarego. Według 

legendy, to tutaj miał zostać raniony przez niedźwiedzia, a jego siostra o 

imieniu Janka opatrywała mu ponoć rany pod rosnącym tu dębem, 

równieŜ zwanym Florian (7,4 m obwodu). We Floriance znajduje się 

siedziba hodowli koników polskich. W związku z faktem, Ŝe Florianka leŜy 

na terenie RPN – nie moŜna się do niej dostać samochodem! 

 

 
http://pl.wikipedia.org/wiki/Florianka 

 

Wieś Górecko została załoŜona w XVI wieku przez Andrzeja Górkę, parę 

lat później Jan Zamoyski włączył miejscowość do Ordynacji Zamojskiej. Po 

sprowadzeniu w XVII wieku franciszkanów wieś została podzielona na 

Górecko Stare i Górecko Kościelne. 

 

Dalsza droga prowadzi czerwonym szlakiem rowerowym do Józefowa, a 

stąd juŜ tylko 14km do Suśca. Po drodze zwiedzimy kamieniołom w 

Nowinach. 

 
http://start.lasy.gov.pl/web/zwierzyniec/ 
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Trasa nr 4 

 

Długość: ok. 140km 

Przebieg: Susiec – Józefów – Aleksandrów – Majdan Nowy – Harasiuki – 

Dąbrowica – Pysznica – Radomyśl – Sandomierz 

 

 

 

Opis trasy: 

WyjeŜdŜamy z Suśca z samego rana ☺ i po prostu wracamy do 

Sandomierza... 
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Zapraszamy!!! 
 

 

 

 

www.bike.sandomierz.org 

 

 

 

 
Opracowanie: FAramka 


