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...czyli Susiec po raz dwunasty!



  
 

Plan wyprawy 

 

Czwartek (4 czerwca) 

- 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 (5 czerwca) 

- wycieczka rowerowa do Zwierzyńca 

- wieczorem ognisko/grill 

 

Sobota (6 czerwca) 

- wycieczka rowerowa po Puszczy Solskiej 

- wieczorem powtórka dnia poprzedniego ☺ 

 

Niedziela (7 czerwca) 

- 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 – Jarocin – Ciosmy – 

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

 

 

 

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 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. 

 

        



  
 

Trasa nr 2 

Zwierzyniec 

 

Długość: ok. 80km 

Przebieg: Susiec – Grabowica – Majdan Sopocki – Ciotusza Stara – 

Stanisławów – Szopowe – Majdan Kasztelański – Zwierzyniec – Florianka – 

Górecko Stare – Józefów – Hamernia – Nowiny – Oseredek – Susiec 

 

 



  
 

Opis trasy: 

Z Suśca wyruszamy od razu pod górę – na jej szczycie znajduje się wieża 

widokowa, a więc pierwszy postój ☺ Następnie przez Grabowicę kierujemy 

się w stronę Majdanu Sopockiego – tutaj chwila przerwy nad zalewem. 

Dalej przez Ciotuszę i lasem do Stanisławowa. Fakultatywnie zajedziemy 

do Piekiełka na wzgórzu Kamień. Dalsza trasa powiedzie przez Szopowe i 

opcjonalnie do Majdanu Kasztelańskiego, gdzie przy rzece Szum znajduje 

się stary młyn. Stąd prosta droga do Zwierzyńca. 

W miejscu docelowym oczywiście obowiązkowa wizyta w browarze ☺ oraz 

przy kościołku na wodzie. Obiad zjemy tradycyjnie w Karczmie Młyn. 

Przy wyjeździe ze Zwierzyńca znajdują się urokliwe stawy Echo, które 

wchodzą w skład „Ostoi” - rezerwatowej hodowli pociesznych stworzeń 

jakimi są koniki polskie. 

Dalej czeka nas najprzyjemniejszy odcinek całej trasy (droga wyłączona z 

ruchu samochodowego): szlak rowerowy przez Floriankę do Górecka 

Starego. We Floriance znajduje się hodowla konika polskiego, a w Górecku 

Starym – źródlisko „Stok”. 

Powrót przez Józefów, Hamernię i Nowiny, gdzie na rzece Sopot (a jakże 

by inaczej!) występują małe szumy ☺ Ostatnim punktem do zwiedzenia 

będzie cmentarz wojenny w Błudku. 



  
 

Trasa nr 3 

Puszcza Solska 

 

Długość: ok. 80km 

Przebieg:  Susiec – Oseredek – Nowiny – Hamernia – Józefów – Borowe 

Młyny – Zamch – Stary i Nowy Lubliniec – Ruda Różaniecka – Huta 

Różaniecka – Susiec 

 

 



  
 

Opis trasy: 

Sobota to dzień, kiedy podziwiać będziemy głównie walory przyrodnicze 

Roztocza – zarówno z siodełka, jak i z wysokości. 

Pierwsza część trasy to zwiedzanie dwóch kamieniołomów – jeden w 

Nowinach, drugi w Józefowie. W pierwszym znajduje sie platforma 

widokowa, a przy drugim – takaż wieża. 

Druga część trasy to wnikliwe bądź mniej obserwacje Puszczy Solskiej z 

poziomu siodełka. Trasa idealna na rower – zero samochodów, a i nieco z 

górki ☺ 

Zanim dojedziemy do Zamchu – przekroczymy dwie rzeki (Sopot i Tanew 

w Borowych Młynach – tutaj popasik). 

Na odcinku Zamch – Lubliniec odetchniemy nieco od wszechobecnych 

lasów po to, by za chwilę powrócić do puszczy. W drodze do Rudy 

Różanieckiej miniemy przyjemne dla oka stawy. 

W Rudzie będziemy mogli posilić się w Dębowym Dworze. 

Powrót do Suśca lasem przez Hutę Różaniecką (ruiny cerkwi) i Rybnicę. 



  
 

Trasa nr 4 

„Nazad” 

 

Długość: ok. 145km 

Przebieg: Susiec – Józefów – Pisklaki – Księżpol – Gózd Lipiński – 

Harasiuki – Dąbrowica – Ulanów – Zarzecze – Pysznica – Stalowa Wola – 

Kotowa Wola – Orliska – Sandomierz 

 

 

 

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.bikesandomierz.pl 

 

 

 

 
Opracowanie: FAramka 


