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Podziękowania kierujemy do p. mgr Natalii Czachor, była 
ona  opiekunem naszej grupy. Wiele razy spotykała się z 
nami, by omawiać poszczególne tematy i kierować nas na 
właściwy szlak. 

 
Jako temat projektu wybraliśmy promocję szlaków 

rowerowych w Tuchowie i okolicy, gdyż cała nasza „piątka” 
lubi jeździć na rowerze i odkrywać uroki tuchowskiej przyrody 
i historii. Chcieliśmy pogłębić naszą wiedzę i zachęcić do 
jazdy naszych kolegów i znajomych. 

 

Prace nad projektem rozpoczęliśmy w marcu. Kolega Maciek 
zrobił ulotkę i wypisał Tuchowskie szlaki rowerowe:  

Trasa rowerowa nr 1 „Legionistów” 
Długość: 20 km 
Tuchów Rynek – Łowczów – Buchcice – Łowczówek – 
Zagórze – Meszna Opacka – Tuchów. 



Trasa o małym stopniu trudności w większości prowadzi 
drogami asfaltowymi o małym natężeniu ruchu. Trasa o 
relaksowo-refleksyjnym charakterze, z punktami widokowymi 
i licznymi cmentarzami z I wojny światowej. 

Trasa rowerowa nr 2 „Klasztorna” 

Długość: 16 km 
Tuchów Klasztor o. Redemptorystów – Wołowa – 
Bistuszowa – Burzyn – Kielanowice – Klasztor. 

Trasa w większości prowadzi drogami gruntowymi, małe 
natężenie ruchu, na trasie liczne odcinki widokowe. Trasa 
o średnim stopniu trudności. 

Trasa rowerowa nr 3 „Krajobrazowa – pasma Brzanki” 
Długość: 27 km 
Tuchów Rynek – Burzyn – Jodłówka Tuchowska – 
Lubaszowa – Siedliska – Burzyn. 

Trasa prowadzi drogami asfaltowymi i gruntowymi (małe 
natężenie ruchu), duże pofałdowanie terenu. Trasa o 
dużych walorach widokowych i dużym stopniu trudności z 
możliwością skracania trasy, łagodnymi zjazdami. W 
większości prowadzi zalesionymi obszarami parku 
krajobrazowego (najwyższy szczyt widokowy 534 m n.p.m. 

Koleżanki Agnieszka i Emilia stworzyły plakat, który 
pokazywał jakie jest poprawne wyposażenie roweru i 
rowerzysty. Nie możemy zapomnieć o światłach, 
odblaskach i kasku. Rowerzysta powinien być widoczny na 
ulicy i dostosowywać się do znaków drogowych. 

Kiedy kwietniowa pogoda pozwoliła na rowerowe 
wycieczki Krystian, Kamil i Maciek wyruszyli na wyżej 
wymienione Tuchowskie szlaki rowerowe. Efektem tych 
wyjazdów była prezentacja multimedialna, w której 
Krystian zamieścił zdjęcia zrobione przez chłopców. 



 Podsumowując, uważamy, że tuchowskie szlaki 
rowerowe są ciekawe krajobrazowo i historycznie. 
Naprawdę warto zrezygnować z komputera czy telewizora, 
by kilka godzin spędzić na rowerze. 

 Wiedzę na temat Tuchowskich szlaków rowerowych 
wykorzystaliśmy z książki p. Józefa Kozioła pt. ”Tuchów i 
okolice” oraz Internetu. 

 

 

 
 


