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ięgnij po nawigator rowerowy 
- tu znajdziesz propozycje wy-
cieczek po najbardziej interesujących  
i najciekawszych trasach. Opis zawie-

ra wiele informacji krajoznawczych, prak-
tycznych oraz ciekawostek. Każdą wycieczkę 
ilustruje schematyczna mapa, która ułatwi 
Ci ocenę długości i stopnia trudności trasy. 
Opis wycieczek uzupełniają: krótka charak-
terystyka tras, najbardziej malownicze pano-
ramy, a także liczne fotografie. 

Potrzebujesz szczegółowej mapy 
turystycznej?
Zajrzyj do środka naszego przewodnika. 
Mapa z bogatą i aktualna treścią ułatwią  
Ci poruszać się po każdym szlaku.

Chcesz opracować sobie trasę w domu?
Sięgnij po płytę z mapą i prezentacją multi-
medialną przewodnika. 

Ruszaj w drogę!!!!!

Blisko  180 km tras 33,5 godz. zwiedzania
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Egzemplarz bezpłatny
 

Trasa 1 
(0 km) Puchaczów » (4 km) Dratów » Dąbrowa  
» (11 km) Uciekajka » (17 km) Rogóźno » Jez. Krzczeń  
» (25 km) Radzic Stary » Wólka Nowa  
» (36,5 km) Zawieprzyce 

Ten szlak to doskonała lekcja historii o wielokulturowej tradycji Pojezierza Łęczyń-
sko-Włodawskiego. Pokonując tę trasę można dokładnie przyjrzeć się typowej pol-
skiej wsi, jej przeobrażeniom, gdzie obok nowo powstałych domów wciąż możemy 
obserwować perełki dawnej architektury ludowej. 

Warto zwiedzić:
Puchaczów

Późnobarokowy Kościół pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny z 1778 r., 
z kunsztownym wnętrzem, zaprojektowany przez architekta Józefa Gringenbergera 
i stanowiący perełkę barokowych budowli na terenie Pojezierza. 

Kolumna ceglano-kamienna z poł. XIX w. (najprawdopodobniej z 1848 r.). Przy-
pomina „po wsze czasy”, że mieszczanie Puchaczowa są wolnymi ludźmi. Kolumna 
umiejscowiona jest w zabytkowym parku w cen-
trum Puchaczowa. 

Dratów
Cerkiew pw. św. Mikołaja - wzniesiona 

wg projektu Wiktora Iwanowicza Syczugo-
wa. Stanowi jeden z nielicznych przykładów 
budownictwa sakralnego w województwie 
lubelskim w tzw. „stylu rosyjskim”. Cerkiew 
można zwiedzać przed i po nabożeństwie, 
które odbywa się raz na dwa tygodnie. 

Cmentarze nieopodal cerkwi - przypo-
minające o burzliwej historii tych terenów. 

Zawieprzyce
Zespół Parkowo-Pałacowy obejmujący: 

Oficynę Barokową - wzniesiona w XVIII w. Obecnie mieści się tu Szkoła Podstawo-
wa im. Marii Skłodowskiej-Curie.
 
Kopiec z Krzyżem - kolumna zlokalizowana u podnóża wzgórza zamkowego, wy-
budowana przez Atanazego Miączyńskiego jako wotum wdzięczności za powrót  
z odsieczy wiedeńskiej w 1683 r. Kaplicę Zamkową - barokowa kaplica wzniesiona 
w XVII w., jest najlepiej zachowanym i najciekawszym pod względem historycznym 
obiektem na terenie zespołu pałacowo-parkowego.
 
Lamus - wzniesiony na początku XVII w. Obecnie znajduje się w nim Izba Regional-
na i Galeria Sztuki, w której prezentowane są prace lokalnych artystów. 
 
Oranżerię - wzniesiona przez rodzinę Ostrowskich na początku XIX w. Służyła jako 
budynek, w którym uprawiano egzotyczne rośliny lub jako ogród zimowy, w którym 
wypoczywali ówcześni właściciele.

TRASA 2
(0 km) Łęczna » (7 km) Nowogród » (13 km) Kijany 
» Stawek » Ludwików » Kol. Łuszczów » Piotrówek 
» Ciechanki Krzesimowskie » (32 km) Łęczna 

Trasa wiedzie przez zachodnio-centralną część Powiatu Łęczyńskiego. O atrakcyj-
ności tego szlaku decydują kompleksy leśne, obszary rozległych polan,  malownicze 
– charakterystyczne dla tej części Wyżyny Lubelskiej – tereny rolnicze, jak również 
interesująca historia pobliskich wsi i miasta Łęczna. 

Warto zobaczyć:
Łęczna

Plac Kościuszki, stanowiący centrum Starego Miasta. Klasycystyczny Ratusz  
z czterokolumnowym portykiem o trójkątnym szczycie, który do I wojny światowej 
pełnił funkcję wartowni. 

Kijany
Kościół pw. św. Anny - wybudowany w stylu barokowym, jednonawowy. Wewnątrz 

można zobaczyć organy sprzed 1781 r. 
Pałac Rodziny Sonnenbergów - neorenesansowy budynek, wybudowany według 

projektu Apoloniusza Pawła Nieniewskiego przez niemiecką rodzinę Sonnenbergów na 
zrębach wcześniej istniejącego tutaj zamku. Charakterystycznym elementem jedno-
piętrowego pałacu są dwa posągi bogini mądrości Ateny i bogini urodzaju Demeter, 
wykonane w Charlotenburgu pod koniec XIX w., usytuowane na filarowo-arkadowym 
portyku oraz zbudowana na planie ośmioboku z galerią dla orkiestry, sala balowa. 

Cmentarz Parafialny - jest tu pochowany Józef Skłodowski, dziadek Marii Skłodow-
skiej-Curie, polskiej noblistki w dziedzinie fizyki i chemii. Znajduje się tu także mogiła 
pięciu uczestników Powstania  Styczniowego z 1863 r. z oddziału Kazimierza Bogdano-
wicza, oraz mogiły upamiętniające  żołnierzy poległych w I i II wojnie światowej. Warto 
również zwrócić uwagę na symboliczny pomnik z 1990 r., poświęcony kpt. Zdzisławowi 
Brońskiemu, słynnemu „Uskokowi”, dowódcy WiN podziemia na Lubelszczyźnie, pole-
głemu 21 maja 1949 r. w pobliskiej Dąbrówce (obecnie Nowogród). 

Trasa 3 
(0 km) Łęczna » (5 km) Ciechanki Krzesimowskie/Łęczyńskie 
» (9 km) Łańcuchów » (11,5 km) Wólka Łańcuchowska 
» (17 km) Ciechanki » (18 km) Łęczna 

Trasa wiedzie głównie przez tereny położone w gminie Milejów, najbardziej zalesionej 
części Powiatu Łęczyńskiego. Właśnie ten, pełen pięknych widoków, obszar sprawił, 
że wzdłuż doliny rzeki ustanowiono Łęczyński Park Krajobrazowy. Dolina Wieprza sta-
nowiła od dawna oś osadniczą, zarówno na tym terenie, jak również na sąsiadujących 
obszarach, a Łańcuchów i okolice zalicza się do najstarszych siedlisk zamieszkałych 
przez ludzi.     

Warto zobaczyć:
Łańcuchów

„Dwór murowany z 1903-1904 roku w Łańcuchowie. Został wybudowany przez Marię  

Rynek II - powstał w poł. XVII w. w związku z intensywnie rozwijającymi się jar-
markami. Jego układ jest odmienny niż układ rynku średniowiecznego: ulice wychodzą 
z naroży oraz ze środka poszczególnych boków. 

Rynek III - zbudowanym około 1800 r. w związku z rosnącymi potrzebami jarmar-
ków na bydło i konie. 

Synagoga - barokowa, z zachowanym renesansowym wystrojem. Mieści się tu Mu-
zeum Regionalne. 

Kościół pw. św. Marii Magdaleny - zbudowany w stylu tzw. renesansu lubelskiego. 
We wnętrzu możemy podziwiać pięć ołtarzy – wśród nich ołtarz główny z elementami 
rokokowymi. Na uwagę zasługuje bogate wyposażenie, w tym relikwiarz barokowy z 
1662 r., krucyfiks barokowy z drugiej połowy XVII w., tablica konsekracyjna z 1639 r. 
Dzwonnica przykościelna o charakterze późnobarokowym, wzniesiona z cegły na planie 
czworoboku na przełomie XVIII-XIX w. 

Dom Mansjonarski - późnobarokowy budynek, nad stromą doliną Świnki, (przezna-
czony dla duchownego, noszącego kościelny tytuł mansjonarza i otrzymującego z tego 
tytułu określone dochody). Ufundowany w 1639 r. przez Adama Nosowskiego. 

Zespół Dworsko - Parkowy Podzamcze w skład którego wchodzą:
Dwór - prawdopodobnie wybudowany z drewna na miejscu jednej z wcześniej istnie-
jących budowli zamkowych w okresie, w którym właścicielem Łęcznej był Ludwik Gra-
bowski tj. w latach 1854-1879.
 
Oficyna - dwukondygnacyjny budynek na planie prostokąta, z dwoma ryzalitami od 
wschodu i zachodu został wybudowany równolegle z murowaną częścią dworu praw-
dopodobnie w latach 80 - tych XIX w. według projektu Adolfa Schimmelphenninga. 

Spichlerz - trójkondygnacyjny budynek na planie prostokąta, murowany z cegieł, obu-
stronnie tynkowany, nakryty dwuspadowym dachem. Naroża spichlerza opięte są nie-
otynkowanymi pilastrami. Okna dolnych kondygnacji zwieńczone są szerokimi opaska-
mi. Szczyty zdobią ceglane fryzy arkadowe.   

Nadwieprzański Park Krajobrazowy – został ustanowiony w 1990 r. Obszar parku wynosi 
4432 ha, natomiast jego otulina jest trzykrotnie większa. Rzeka płynie tu wśród malow-
niczych, stromych zboczy (o wysokości dochodzącej do 25 m). W licznych miejscach po-
kazują się białe zbocza kredowe. Nasłonecznione rejony obrastają  rośliny ciepłolubne, 
w tym wiele gatunków chronionych i rzadkich m.in. storczyki, lilia złotogłów, grzybień 
biały i grążel żółty, zawilec wielkokwiatowy. Lasy, głównie sosnowe, zwłaszcza w części 
południowej zajmują ponad 40 % obszaru parku, natomiast łąki i pastwiska – ok. 30%. 

Nowogród
Aleja okazałych, stuletnich lip drobnolistnych. 

i Jana Steckich  w stylu zakopiańskim według projektu jednego z najwybitniejszych 
polskich architektów – Stanisława Witkiewicza, ojca słynnego malarza, filozofa i pisarza 
Stanisława Ignacego Witkiewicza (Witkacego)”.

Łańcuchów
Kościół pw. Jana Chrzciciela z l. 1812-1817  

w stylu barokowo-klasycystycznym z elemen-
tami neogotyckimi.  We wnętrzu kościoła znaj-
duje się późnobarokowy obraz Matki Boskiej 
z Dzieciątkiem i piękna polichromia wykonana 
przez Stanisława Teysseyra, Józefę Wnukową  
i Jerzego Wolffa. 

Cmentarz – ulokowany w centrum wsi. 
Znajduje się na nim mogiła uczestnika powsta-
nia styczniowego, Romualda Kostowskiego  
i groby mieszkańców, zamordowanych przez 
hitlerowców 27 marca 1944 r. Naprzeciwko 
cmentarza możemy zobaczyć kopiec ziemny  
z krzyżem. Jest to zbiorowa mogiła ok. 80 żołnierzy austriackich i niemieckich oraz  
50 żołnierzy rosyjskich z 1915 r.; z boku kopca znajdują się groby oficerów. 

Trasa 4 
(0 km) Cyców » Bekiesza » Małków » Przymiarki 
» (15,5 km) Świerszczów » (17,5 km) Kol. Świerszczów 
» (19 km) Ostrówek Podyski » (21 km) Garbatówka » (26 km) Kopina 
» (31 km) Cyców

Szlak wiodący przez miejscowości i tereny Gminy Cyców zaliczany jest do jednego  
z ciekawszych na Pojezierzu Łęczyńsko-Włodawskim. Na atrakcyjność obszaru składają 
się duże kompleksy leśne i rozległe torfowiska. Wszystko to sprawia, że miejscowości 
Gminy Cyców posiadają predyspozycje do rozwoju rolnictwa ekologicznego i zakładania 
gospodarstw agroturystycznych.

Warto zobaczyć:
Cyców

Cmentarz wojenny - pochowani są tu 
bohaterowie wojny polsko-bolszewickiej.  

Świerszczów
„Jezioro Świerszczów” - rezerwat 

wodno-torfowiskowy. Ponad 12,25 ha 
obszaru jeziora i pas torfowisk znajduje 
się pod ścisłą ochroną. Przy brzegu jezio-
ra i w zagłębieniach terenu wypełnionych 
wodą można spotkać siedliska owado-
żernych roślin chronionych – pływaczy. 
Na otwartych przestrzeniach torfowisk 
rośnie niebiesko kwitnący kosaciec sy-
beryjski.

Kopina
Drewniane budynki z połowy XX w. oraz figury, z których najstarsza pochodzi  

z 1905 r.

 

Trasa 5 
(0 km) Cyców » (10,5 km) Nadrybie Dwór 
» Wólka Nadrybska (pętla) » Nadrybie Wieś » Kaniwola 
» (17 km) Rozpłucie Pierwsze » (20 km) Piaseczno 

Trasa wiedzie przez wschodnią część Powiatu Łęczyńskiego. O atrakcyjności trasy 
świadczą malownicze krajobrazy i lasy. Na trasie możemy zatrzymać się w jednym  
z wielu gospodarstw agroturystycznych. 

Trasa 6
(0 km) Milejów » (2 km) Klarów » (6 km) Jaszczów 
» (9 km) Łysołaje » (21 km) Wólka Bielecka 
» (29,5 km) Kolonia Ostrówek » (32 km) Ciechanki » Łęczna

Trasa wiedzie przez teren gminy Milejów, który zaliczany jest do jednych z najład-
niejszych obszarów na Wyżynie Lubelskiej. Atrakcyjności dodają mu malownicze 
krajobrazy, duże kompleksy leśne i przepiękna dolina Wieprza. 

Warto zobaczyć:
Milejów

Kościół pw. Wniebowstąpienia Najświętszej Marii Panny - świątynię, zaprojek-
towaną w stylu eklektycznym, wykonał Konstanty Hendiger. Przy kościele znajduje 
się dzwonnica z trzema dzwonami. Całość okala stary mur z żelazną bramą. 
Budynek cukrowni - powstał w 1907 r., obecnie budynki po dawnej cukrowni są 
wykorzystywane przez prywatne firmy. 

Jaszczów
Góra Arianka - według tradycji jest grobem arian. Informację tę potwierdzają 

wykopaliska, w trakcie których znaleziono szczątki trumny i kości ludzkich. 
Dwór - drewniany, parterowy budynek na planie prostokąta, od frontu z gan-

kiem i dwoma kolumnami  został zbudowany przez Ludwika Kickiego, syna hrabie-
go Onufrego. Dwór jest usytuowany w parku, w którym rosną m.in. dwie pomni-
kowe lipy i modrzew. 

Łysołaje
Dwór w stylu eklektycznym  

- wybudowany około 1904 r. Otacza 
go przepiękny, naturalistyczny park. 

Kolonia Ostrówek
Zabytkowy pomnik - odsło-

nięty w 1986 r., upamiętniający 24 
mieszkańców zamordowanych przez 
Niemców 9 kwietnia 1944 r. 

Ciechanki
Kopiec upamiętniający wyda-

rzenia z 14-15 sierpnia 1920 r. 
Wzniesienie „Murowany Słup”  
– w jego pobliżu rozpościera się  
widok na jeden z najpiękniejszych 
zakątków Nadwieprzańskiego Parku 
Krajobrazowego.

Wato zobaczyć:
Wólka Cycowska  

„Jezioro Uściwierz” - obszar ochrony siedlisk, perełka ekologiczna Pojezierza 
Łęczyńsko-Włodawskiego. Ten duży, trudno dostępny obszar, obejmuje 7 płytkich 
(0,7- 6,6 m), eutroficznych jezior o powierzchni od 0,7 do 256,3 ha oraz otaczające 
go niskie i przejściowe torfowiska z cennymi gatunkami roślin. Cały kompleks jest 
doskonałym miejscem dla fotografów. W powietrzu, na toni wodnej i w oczeretach 
da się zaobserwować rzadkie gatunki ptaków: czaplę siwą, remiza, rycyka, kulika 
wielkiego czy błotniaka stawowego.

Narybie Dwór
Aleja lipowa - dojazdowa do dawnego dworu licząca ponad 40 potężnych lip 

drobnolistnych. 

Kościół Parafialny pw. Matki Bożej Królowej Świata - zastąpił niewielką, wzniesioną 
w latach dwudziestych ubiegłego wieku, kaplicę ewangelicką. 
 

Długość 42 km
Trudność trudny

Czas 6 godz.

Długość 32 km
Trudność średni

Czas 6 godz.

Długość 18 km
Trudność średni

Czas 4,5 godz.

Długość 31 km
Trudność średni

Czas 6 godz.

Długość 20 km
Trudność średni

Czas 4 godz.

Długość 37 km
Trudność średni

Czas 7 godz.
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Twój pomysł, europejskie pieniądze



Powiat Łęczyński

1 : 75 000
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Legenda
- lasy

- rzeki, jeziora

- drogi krajowe

- drogi 
  wojewódzkie

- drogi powiatowe

- inne drogi

- koleje

- granica powiatu

- granica gminy

- szlaki rowerowe

- nocleg

- baza 
  gastronomiczna

- muzeum

- aktywny 
  wypoczynek

- hot-spot

- obiekt sakralny


