
Rajd na Roztocze

26-29 maja 2016

...czyli Susiec po raz trzynasty!



Plan wyprawy

Czwartek (26 maja)

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

- trasa: 145 km (postoje: co ok. 20km)

- rozlokowanie się w domkach na Campingu pana Zbigniewa Długosza

- ognisko/grill

Piątek (27 maja)

- wycieczka rowerowa do Starego Dzikowa

- wieczorem ognisko/grill

Sobota (28 maja)

- wycieczka rowerowa do Kniazi i Bełżca

- wieczorem powtórka dnia poprzedniego

Niedziela (29 maja)

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

- trasa: 145 km (postoje: co ok. 20km)

W planie także spacer na Szumy. Wybór dnia uzależniony od 

warunków pogodowo-czasowych (zapewne piątek lub sobota). 



Trasa nr 1

„Wte”

Długość: ok. 145km

Przebieg: Sandomierz  –  Radomyśl  –  Pysznica  –  Zarzecze  –  Ciosmy  – 

Biłgoraj – Aleksandrów – (Górecko Kościelne) – Józefów – Susiec

http://www.gpsies.com/mapOnly.do?fileId=xnbkwvmptiutbkkp

Opis trasy:

Głównym celem trasy jest... oczywiście dotarcie do celu :-) W związku z 

tym wyjeżdżamy z Sandomierza i żwawo pedałujemy, miejmy nadzieję – z 

wiatrem  :-) Zatrzymujemy  się  średnio  co  20km  na  krótki  popas  i 

rozprostowanie kości.

Zwiedzania  ciekawych  obiektów  praktycznie  nie  będzie  (obserwacje 

otoczenia będziemy przeprowadzać z poziomu siodełka).

Tuż za Aleksandrowem, przy rzece Szum, znajduje się cmentarz wojenny. 

Od tego punktu zwolnimy nieco tempo. Zajedziemy na zupkę do karczmy 

w Górecku Kościelnym, zwiedzając uprzednio urokliwą kapliczkę na wodzie 

oraz zaporę na rzece Szum.



Trasa nr 2

Stary Dzików

Długość: ok. 82km

Przebieg: Susiec – Borowe Młyny – Borowiec – Obsza – Moszczanica – 

Stary  Dzików  –  Ułazów  –  Stary  Lubliniec  –  Ruda  Różaniecka  –  Huta 

Różaniecka - Susiec

http://www.gpsies.com/mapOnly.do?fileId=pdpynmouanwwqmjf

Opis trasy:

Z Suśca pojedziemy na Borowe Młyny drogą nieasfaltową przez las. Tutaj 

chwila  przerwy  nad  Tanwią.  Następnie  szlakiem  przez  Borowiec  do 

Olchowca i do Obszy. Dalej pojedziemy przez Wolę Obszańską  prosto do 

Moszczanicy, gdzie znajduje się drewniana cerkiew św. Michała Archanioła. 

Kolejny  punkt  to  główny  cel  naszej  wycieczki  –  Stary  Dzików,  gdzie 

zwiedzimy murowaną cerkiew św.  Dymitra.  Kolejna cerkiew (drewniana) 

czeka  nas  w  Ułazowie.  Następnie  niemstówkami,  czyli  łąkami 

sąsiadujacymi z Niemstwem, dojedziemy do Lublińca. Dalej lasem, aż do 

Rudy Różanieckiej, gdzie zatrzymamy się na popas w Dębowym Dworze – 

restarturacji  przy  zalewie.  Ostatni  odcinek  trasy  to  powrót  przez  Hutę 

Różaniecką i Rybnicę.



Trasa nr 3

Kniazie - Bełżec

Długość: ok. 55km

Przebieg: Susiec – Paary – Narol – Chlewiska – Łazowa – Kniazie – Lubycza 

Królewska – Szalenik – Bełżec – Podlesina – Łosiniec – Wólka Łosiniecka - 

Susiec

http://www.gpsies.com/mapOnly.do?fileId=cjkitirrhwsntjsz

Opis trasy:

Wycieczka  krótsza,  ale  nie  mniej  ciekawa.  Najpierw  pojedziemy  przez 

Paary do Narola, gdzie znajduje się Pałac Łosiów. Następnie polami, lasami 

dojedziemy do Kniazi. Znajduje się tam murowana cerkiew św. Paraskewii 

orazzabytkowa drewniana dzwonnica. Kolejny postój w Lubyczy Królewskiej 

(sklep). Dalej pojedziemy szlakiem Green Velo do Bełżca, gdzie znajduje 

się niemiecki obóz zagłady oraz drewniana cerkiew św. Bazylego.

Powrót  do  Suśca  przez  Chyże,  Podlesinę,  Maziły,  Łosiniec  i  Wólkę 

Łosiniecką.



Trasa nr 4

„Nazad”

Długość: ok. 145km

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

Kurzyna Mała – Ulanów – Podwolina – Stalowa Wola – Kotowa Wola – Orliska 

– Sandomierz

http://www.gpsies.com/mapOnly.do?fileId=mlacdebmzxdjdplf

Opis trasy:

Trasa „nazad”,  podobnie jak  trasa „wte”,  będzie  polegała  na sprawnym 

przejechaniu z punktu A do punktu B (czy raczej z punktu B do punktu A).

Po drodze zwiedzania tyle co kot napłakał. Obiad w Ulanowie.



Zapraszamy!!!

www.  bike  sandomierz  .pl  

Opracowanie: FAramka
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