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W Cieniu Sosny
Nazwa miejscowości, która jest obecnie siedzibą gminy Sosnówka
należy do nazw o charakterze topograficznym, oddających właściwości
terenu. Słowo to oznaczało w przeszłości - zapewne w XVI w., gdy nazwa
się kształtowała - teren, który charakteryzował się występowaniem
sosny. Sosna zarówno była jak i jest charakterystycznym elementem
lokalnego krajobrazu, dlatego też posłużyła do urobienia nazwy
miejscowości a obecnie także nazwy gminy I jej wizerunek umieszczono
w herbie gminy. Trzy szyszki oznaczają liczbę parafii w gminie a „igły”
symbolizują liczbę miejscowości należących do gminy. Sosna obecnie
pełni ważną rolę wżyciu codziennym mieszkańców Gminy Sosnówka.
Aby skosztować nalewki sosnowej lub Innych wyrobów z sosny,
a także zobaczyć zabytki I ciekawe miejsca z terenu Gminy Sosnówka
zapraszamy Cię do wyprawy szlakiem „W Cleniu Sosny”. Jadąc przez
lasy sosnowe, które stanowią 35% powierzchni gminy skorzystaj
z możliwości delektowania się czystym, świeżym powietrzem
przepełnionym zapachem sosny.
Przewodnik niniejszy zawiera podstawowe informacje turystyczne,
opis trasy rowerowej z określeniem odległości na trasie. Wskazuje na
ciekawe m iejsca o charakterze kulturow ym , historycznym
i przyrodniczym. Eksponuje fotografie ważniejszych obiektów.
Przedstawia propozycje miejsc do odpoczynku.
Przebycie opisanej trasy nie wymaga specjalnego przygotowania
kondycyjnego czy technicznego, ani też szczególnego wyposażenia.
Wystarczy sprawny rower I chęć spędzenia kilku godzin w kontakcie
z naturą.
Życzymy Państwu udanych wypraw rowerowych po naszej Gminie.
Do zobaczenia na szlaku!

Lokalne usługi turystyczne
» Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych wżeszczynce
Żeszczynka 41, Tel.: 506124 536; www.zeszczynka.pl
•Wycieczki z przewodnikiem • Spotkania biesiadne
» Gospodarstwo Agro i Ekoturystyczne „Michałówka”
Dębów 20, 21-518 Sosnówka, Tel.: 606 277 243 lub 691 070 940
• pokoje do wynajęcia • parking • pole namiotowe • mini Zoo
•wynajem rowerów • studio rekreacji
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O km Dębów
Wyruszamy z pod Wiejskiego Centrum Aktywności Społecznej,
mijamy Gospodarstwo Agro i Ekoturystyczne „Michałówka" - posiadające
wiele atrakcji turystycznych. Jedziemy drogą asfaltową w kierunku
północnym do miejscowości Motwica. Szlak wiedzie nas przez
malownicze I spokojne okolice. Przejeżdżamy przez Pogorzelec,
zbliżamy się do skrzyżowania, z którego skręcamy z pierwszeństwem
w prawo. Przed nami jeszcze zakręt w prawo I zakręt w lewo, za którym
wjeżdżamy do Motwlcy.
Ciekawe miejsca na trasie
•

•

Cmentarz wojenny z czasów I wojny światowej z 1915 roku
w Pogorzelcu
Obszar natury „Zanikające bagna"

4,7 km Motwica
Po 50 metrach dojeżdżamy do skrzyżowania, na którym skręcamy
w lewo. Jedziemy ok. 350 metrów dojeżdżając do znajdującego się po
lewej Kościoła p.w. Narodzenia Najświętszej Maryl Panny, który warto
zwiedzić. Robimy przerwę, rowery możemy zostawić tuż obok przy
Wiejskim CentrumAktywności Społecznej.
Ciekawe miejsca na trasie

•
•
•
•

•
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Grota Matki Bożej znajdująca się przy kościele w M otw icyzXX w.
Figura przydrożna Św. Jana Nepomucena z XVIII w.
Figura przydrożna Matki Boskiej z Dzieciątkiem z XVIII w.
Kapliczka murowana z 1885 roku ufundowana przez Wawrzyńca
Popieiewicza
Kościół p.w. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Motwicy
(pierwotnie cerkiew unicka)

Po zwiedzeniu tej niezwykle atrakcyjnej wsi wracamy do
skrzyżowania, przez które przejeżdżamy prosto w kierunku Czeputki.
Jedziemy drogą o nawierzchni asfaltowej, która za ok. 600 metrów
zmienia się w gruntową. Po lewej stronie mijamy cmentarz. Trasa jest
momentami dość męcząca, ale rekompensatą są wspaniałe krajobrazy.
Za 1,1 km docieramy do rozwidlenia dróg, skręcamy w lewo i jedziemy
cały czas prosto, przez niewielki las nigdzie nie skręcając. Polna droga
gruntowa doprowadzi nas do Czeputki.

9,75 km Czeputka
Jesteśmy w Czeputce. Po lewej stronie mijamy zabytkową
drewnianą kapliczkę p.w. Św. Antoniego, na którą warto zwrócić uwagę.
Przejeżdżamy prosto przez skrzyżowanie dróg polnych. Zanim
wjedzlemy na drogę asfaltową, po lewej stronie znajduje się widoczny
budynek Wiejskiego Klubu Kultury, gdzie możemy zrobić kolejną
przerwę. Po odpoczynku wjeżdżamy na drogę asfaltową. Jedziemy
prosto, opuszczając wieś udajemy się w kierunku Romanowa.
Ciekawe miejsca na trasie

•

Drewniana Kapliczka
p. w. Św. Antoniego w Czeputce
(pocz.XXw.) ►

11,7 km Romanów
W Romanowie pokonując jeszcze 200 metrów dojeżdżamy do
skrzyżowania, na którym ustępujemy pierwszeństwa I skręcamy w prawo
do Muzeum Józefa Ignacego Kraszewskiego. Rowery pozostawiamy na
parkingu i można rozpocząć zwiedzanie. Warto również przespacerować
się przez zabytkowy park wokół muzeum oraz obejrzeć kapliczkę p.w.
Św.Anny.
Ciekawe miejsca na trasie
•

Obelisk - ku czci żołnierza poległego w obronie ojczyzny, w walkach

•

Pałac Kraszewskich, obecnie Muzeum J.l. Kraszewskiego

w1939r.
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Po zwiedzeniu atrakcji i małym odpoczynku wsiadamy na rowery.
Wyjeżdżając z parkingu skręcamy w prawo i kierujemy się do wsi Lipinki.
Po 350 metrach dojeżdżamy do skrzyżowania, na którym skręcamy
w lewo i jedziemy 2 km zgodnie z kierunkowskazem prowadzącym do wsi
Wygnanka. Na końcu wsi skręcamy w prawo. Jadąc dalej prosto nigdzie
nie skręcając, kierujemy się do Lipinek.

16,2 km Lipinki
Dotarliśmy do Lipinek. Jedziemy jeszcze przez wieś 1,95 km
i docieramy do Wiejskiego Centrum Aktywności Społecznej w Lipinkach,
gdzie możemy zrobić kolejny przystanek by odpocząć. Będąc
w Lipinkach warto odwiedzić tutejszą kaplicę p.w. Jezusa Miłosiernego,
wybudowaną na początku lat osiemdziesiątych. W tym celu jedziemy
dalej jeszcze 800 metrów szosą w kierunku północnym i docieramy do
kaplicy.
Ciekawe miejsca na trasie

•
•

Kaplica p.w. Jezusa Miłosiernego w Lipinkach
Drewniana kapliczka z 1917rwPrzechodzie

▼

y
i

Po zwiedzeniu kaplicy wyjeżdżamy ze wsi jadąc 50 metrów do
skrzyżowania z drogą krajową nr 63. Ustępujemy pierwszeństwa,
skręcamy w lewo i jedziemy kolejne 400 metrów, po czym skręcamy
w prawo z drogi nr 63 w leśną drogę gruntową. Ta doprowadzi nas do wsi
Przechód.

21,7 km Przechód
Pokonujemy 2 km jadąc przez las i otaczające nas pola
i łąki. Dojeżdżamy do wsi Przechód. Na samym początku miejscowości
zatrzymujemy się przy znajdującym się po lewej stronie budynku
Wiejskiego Centrum Aktywności Społecznej, przy którym planujemy
odpoczynek. Po odpoczynku jedziemy jeszcze 150 metrów drogą
gruntową docierając do skrzyżowania z drogą asfaltową. Warto
zatrzymać się i obejrzeć drewnianą kapliczkę z lewej strony drogi.
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Po zwiedzeniu kapliczki skręcamy na skrzyżowaniu w lewo. Za 20
m etrów dojeżdżam y do kolejnego skrzyżow ania z drogą
podporządkowaną po prawej stronie. Skręcamy w tę drogę, kierujemy się
do Żeszczynki. Opuszczamy wieś I możemy tu nieco przyśpieszyć.
Pokonujemy ok. 1,5 km drogą asfaltową, dojeżdżamy do skrzyżowania,
na którym skręcamy w prawo, następnie jedzlemy jeszcze 3,5 km. Po
obydwu stronach drogi towarzyszy nam różnorodność rozległych pól
i łąk. Po drodze przejeżdżamy przez wieś Sapiehów, tutaj możemy
również zrobić krótki przystanek przy budynku Wiejskiego Centrum
Aktywności Społecznej - miejsce wypoczynkowe dla turystów
korzystających ze szlaku (ławki • stół • stojaki na rowery)

26,9 km Żeszczynka
Wjeżdżamy do Żeszczynki, wsi mającej wielowiekową tradycję
I kulturę. Jadąc mijamy po lewej stronie cmentarz. Jedzlemy jeszcze 500
metrów i wjeżdżamy na skrzyżowanie, przez które przejeżdżamy prosto.
Za 300 metrów docieramy do Ośrodka Kultury, Tradycji i Edukacji, który
jest ciekawym obiektem do zwiedzenia i zapoznania się z kulturą regionu.
Następnie jedzlemy jeszcze 500 metrów I docieramy do kolejnej atrakcji
turystycznej, Kościoła p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego.
Ciekawe miejsca na trasie
•
•

Ośrodek Kultury, Tradycji i Edukacji
Kościół p.w. Podwyższenia Krzyża Św. w Żeszczynce

Po zwiedzeniu Kościoła zawracamy i kierujemy się w kierunku
skrzyżowania, przez które wcześniej przejeżdżaliśmy. Na skrzyżowaniu
skręcamy w prawo i jedziemy ok. 900 metrów w kierunku skrzyżowania
z drogą krajową nr 63. Przejeżdżamy przez nie prosto zachowując
szczególną ostrożność. Wjeżdżamy na drogę gruntową jadąc cały czas
prosto nigdzie nie skręcając, przez otaczający nas jeden
z najpiękniejszych lasów w okolicy. Przejeżdżając przez las
zachowujemy ostrożność, droga miejscami jest kręta i wyboista. Ten
odcinek jest jednym z najładniejszych a zarazem najtrudniejszych. Po
przejechaniu 3,8 km dojeżdżamy do skrzyżowania z drogą o nawierzchni
asfaltowej „Wisznice - Hanna". Ustępujemy pierwszeństwa
i przejeżdżamy przez skrzyżowanie prosto zgodnie z kierunkowskazem
do wsi Rozwadówka.
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34,6 km Rozwadówka
Jesteśmy w Rozwadówce. Przez wieś jedziemy prosto nigdzie nie
skręcając. Dojeżdżamy do skrzyżowania z drogą podporządkowaną po
prawej stronie. Skręcamy w prawo zgodnie z kierunkowskazem do
Kościoła Św. Mikołaja. Tak jedziemy400 metrów i docieramy do celu.
Ciekawe miejsca na trasie
•

•

Kapliczka murowana z 1818 roku w Rozwadówce, ufundowana przez
Teodora Jasieńskiego - dziedzica Rozwadówki, uczestnika
powstania styczniowego.
Kościół parafialny p.w. Św. Mikołaja w Rozwadówce (pierwotnie
cerkiew unicka)

Po kolejnym odpoczynku oraz zwiedzeniu atrakcji w tej wsi, zawracamy
kierując się do skrzyżowania, na którym skręcamy w prawo. Za ok. 200
metrów skręcamy w lewo i jedziemy 1,4 km przez wieś dojeżdżając do
następnego skrzyżowania, które przejeżdżamy skręcając w lewo.
Kierujemy się do skrzyżowania z drogą „Wisznice - Hanna” I skręcamy
w prawo. Jedziemy jeszcze ok. 2 km już nigdzie nie skręcając do
skrzyżowania w miejscowości Sosnówka.

40,5 km Sosnówka
Na skrzyżowaniu skręcamy w lewo I dojeżdżamy do Gminnego
Ośrodka Kultury. Sosnówka jest centralną miejscowością gminy.
Znajdują się tu najważniejsze Instytucje społeczne i publiczne działające
na terenie Sosnówki tj.: Urząd Gminy, Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej, biblioteka, Urząd Pocztowy, bank, Ochotnicza Straż Pożarna
oraz Gminny Ośrodek Kultury. W centrum wsi znajdują się również sklepy
spożywcze, apteka oraz ośrodek zdrowia. W pobliżu działają także
pozostałe sklepy. W Urzędzie Gminy działa Punkt Informacji Turystycznej
- można tu uzyskać wszelkie niezbędne Informacje. Można też
skosztować miejscowej nalewki sosnowej oraz produkty lokalne
wyprodukowane z drzewa sosnowego.
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Ciekawe miejsca na trasie
•

Pomnik, na którym widnieje napis: „Hołd pamięci poległym
bohaterom w latach 1914 - 1920, 1939 - 1945 Za Wolność Naszej
Polskiej Ojczyzny składa społeczeństwo G RN Sosnówka”. Obiekt
powstałok. 1964r. Został wzniesiony ku czci ofiar terroru z I i II wojny
światowej.

•

Pomnik ku pamięci poległych mieszkańców wsi Sosnówka
rozstrzelanych przez hitlerowców w czasie II Wojny Światowej
w dniu 16.XII. 1941 r. Obiekt został wzniesiony w 1962 r.
Pomnik Józefa Piłsudskiego. Na pomniku znajduje się lista osób
poległych na polu chwały w latach 1918 - 20 pod wodzą Józefa
Piłsudskiego. Obiekt został zniszczony w 1939 roku a następnie
odbudowany przez Związek Kombatantów R.P. i społeczeństwo
Gminy Sosnówka.Obiekt znajduje się przed Urzędem Gminy
Sosnówka. ~w

•

Historia zabytków
Muzeum Józefa Ignacego Kraszewskiego w Romanowie

Romanówto dawnaposiadłość Sapiehów. W1802 r. mająteknabyliAnna i Błażej
Malscy. Wiatach 1806-1812, rozebrawszy drewniany dwór, postawili nowy- murowany,
kiasycystyczny. Wychował tu się Józef Ignacy Kraszewski. Dziadkowie ze strony matki
opiekowalisię nim do 15rokużycia, pilnując także edukacjiwnuka, któryuczyłsię wBiałej
Podlaskiej, potem w Lublinie. W1827r. pisarz wyjechał z Romanowa i później wracał tu
już tylko jako gość, ciągle tęskniąc za swoim domem z dzieciństwa. Kraszewski
Romanówopisywałwswoich dziełach.
Dziś dwórma kształt z II połowyXIX wieku, gdypo dziadku Malskim i ojcu Janie
KraszewskimmajątekobjąłKajetan, najmłodszybratpisarza.
Po ostatniej wojnie odrestaurowano go wlatach 1959-62 i zorganizowano wnim
muzeumbiograficzne Kraszewskiego.
Obecnie w Muzeum możemy oglądać ekspozycję stałą, która prezentuje dzieje
życia i twórczości Kraszewskiego, pokazuje wszechstronnie pisarza, z uwzględnieniem
jego dokonań w dziedzinie nie tylko literatury, ale też zainteresowań muzyką,
malarstwem, historią, archeologią, kolekcjonerstwem.
Wraz z dworem zachował się park z przełomu XVII i XVIII w. Jego wioski,
kwaterowy układpołączonyz francuską zasadą usytuowania dworu„międzypodjazdem
i ogrodem” pozostaje czytelny do dziś, choć w głównej alei świerkowej pozostało tylko
kilka niebotycznych olbrzymów. Kwatery parku obwiedzione są szpalerami grabowymi,
wśród których z rzadka występują wyniosłejesiony i lipy. Do parku wiedzie neogotycka,
bardzocharakterystyczna bramaz 1870r.
Dziś wparku strudzeni turyści, którzyprzybywają do Romanowa mogąza drobną
opłatą rozniecić ognisko. Wparku znajduje się również ławeczka, na której znajduje się
siedzącapostaćpoety.
W ogrodzie zachowała się kaplica p.w. Św. Anny. Została wzniesiona wraz
z dworem. Kaplicę wkształcie rotundywybudowano wstylu kiasycystycznym. Wjej cokół
wmurowano prostokątne epitafia rodzinne przodków pisarza w układzie
chronologicznym.
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Kościół parafialny p.w. Św. Mikołaja w Rozwadówce (pierwotnie cerkiew unicka)

Świątynia wykonana z drewna. Posiada cechy stylu bizantyjskiego.
W środku obrazy i wyposażenie z XVII-XIX w. W ołtarzu głównym (przerobionym
z carskich wrót z ii poi. XIX w.) znajduje się obraz Św. Antoniego Padewskiego
z Dzieciątkiem, z widokiemzespołu katedralnego wPadwie. Wbudynkujestikona Trzech
Ojców oraz pounicka monstrancja i puszka. Lichtarze cynowe: trzy pary
późnobarokowychzXVIII w. i para klasycystycznych z Ipoi. XIX wieku.
Kościół powstał w XVIII w. z inicjatywy księcia Ksawerego Sapiehy. W 1875 r.
zmieniony w świątynię prawosławną. Po uzyskaniu niepodległości utworzono kościół,
wzniesiony w 1911 r. na miejscu unickich cerkwi parafialnych. Poświęcony w 1918 r.
W1919r. utworzonoparafię.
Na placu przykościelnym znajduje się dzwonnica, dwa krzyże oraz figurki Matki
Bożeji Chrystusa.
Kościół p.w. Podwyższenia Krzyża Św. w Żeszczynce
(pierwotnie cerkiew unicka)

Kościół wzniesiony w 1720 r. w formie kaplicy. Był świątynią unicką oraz
prawosławną. Ołtarz wykonany z drzewa sosnowego. Wnętrze kościoła posiada
barokoweelementywyposażenia.
Przed kościołem znajduje się osiemnastowieczna dzwonnica z drzewa
sosnowego. Na placu przykościelnym stoją 3 krzyże. W 1923 r. postawiono krzyż
upamiętniający powstanie parafii katolickiej. Dwa pozostałe to krzyże misyjne,
postawione wlatach 1960i 1973.
Świątynia posiada bogatą historię. Około 1690 r. został zbudowany drewniany
kościół. Żeszczynka była parafią unicką. Budynek stał po stronie południowej drogi
wiodącejprzez wieś, zaśpo stroniepółnocnejznajdowałsię cmentarz grzebalnya na nim
kapliczka wzniesiona przez Zofię Sapieżankę. We wsi wybuchł pożar, który pochłonął
również kościół. Wówczas Józef Kampiński - dziedzic sąsiedniej wsi Sapiehów
rozbudował kapliczkę i odtąd służyłajako kościół parafialny. Cmentarz przeniesiono za
Zapole. Po upadku powstania styczniowego parafia była prześladowana. 75-letni
proboszcz ks. LudwikŁąckizastraszonyprzez władze carskie przeszedłnaprawosławie.
Parafianie tak łatwo się nie poddali. W 1874 r. w cerkwi pojawiły się nowe sprzęty
świadczące o prawosławnym charakterze kościoła, zmieniony został również rytuał
nabożeństwa. Parafianie zwrócili się do księdza z prośbą o przywrócenie charakteru
unickiego, nie zostalijednak wysłuchani. Usunęli z plebani rzeczy księdza, a z cerkwi to,
co byh prawosławne. Carskie wrota wynieśli na drogę, w zamian umieszczając swoje
świętości. Kościół zostałzamknięty. Gdyludzie nie mogli wejść do świątyni, spuszczono
przez okno wkołysce na sznurach kobietę, która otworzyła od wewnątrzdrzwi wejściowe.
Do akcji weszło wojsko carskie. Wkrótce zostało rozkwaterowane w sąsiednich wsiach.
W 1874 r. mimo oporu mieszkańców zamieniono kościół na cerkiew prawosławną.
Dopiero w 1919 r. została wznowiona parafia katolicka w Żeszczynce. Patronem parafii
zostałŚw. Jan Chrzciciel.
Parafia posiada wiele zbytków ruchomych z XVII-XIX w.: figura Chrystusa
Zmartwychwstałego, Ołtarz Główny, Ołtarz Wielki, Obraz Matki Bożej z Dzieciątkiem,
ornaty, monstrancja, Ikona Chrystusa Pantokratora (władcy i sędziego wszechświata),
figurkianiołków, koronyz obrazu, obraz„Ostatnia Wieczerza", krzyżprocesyjny, żyrandol,
relikwiarz.
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Mapa topograficzna, będąca treścią niniejszego opracowania, jest materiałem państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, prowadzonego przez Głównego Geodetę kraju na podstawie ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne
Osoby korzystające z tych materiałów nie mają prawa do ich zwielokrotniania.sprzedawania, udostępniania ub w inny sposób wprowadzana do obrotu lub rozpowszechniania ich treści w całości bądź we fragmentach,
w szczególności do ich przesyłania w systemach i sieciach komputerowych lub jakichkolwiek innych materiałów teleinformatycznych.
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Europejski Fundusz Rolny n a rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
Europa inwestująca w obszary wiejskie
Operacja „Utworzenie i promocja lokalnego turystycznego szlaku rowerowego - „W Cieniu
Sosny”” realizowana przez Gminę Sosnówka w ramach LSR dla obszaru BLGD w ramach
działania 4.1/413 „W drażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie operacji
odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Małe projekty”
mająca na celu wzrost atrakcyjności turystycznej Gminy Sosnówka poprzez wytyczenie
i oznakowanie turystycznego szlaku rowerowego oraz promowanie dziedzictwa kulturowego,
przyrodniczego i historycznego Gminy Sosnówka poprzez wydanie i rozpowszechnienie
folderu
Projekt współfinansowany je s t ze środków Unii Europejskiej
w ramach Osi 4 LEADER
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

