
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cyklotrasa začíná u rozhledny v Baborowě (1). Pak jedeme ulicí Wiejska směrem Dziećmarów a cestou míjíme dřevěný 
kostel sv. Josefa a Barbory v Baborowě (2), který byl postaven v letech 1700 – 02. Památka je to jedinečná, v barokním 
stylu. V Dziećmarowě navštívíme kostel sv. Michaela archanděla (3). První zmínka o kostele pochází z roku 1307. Po 
válce byl téměř úplně zničen a v roce 1949 byl opraven. Pak musíme kostel objet a vydat se směrem na vesnici Babice. 
Ve vsi Babice doporučujeme zastavit se u sochy sv. Jana Nepomuckého (4). Pojedeme-li pak dále po hlavní silnici, 
přijedeme ke kostelu sv. Kateřiny y (5). V kostele převládá barokní výzdoba. Pozornost zde přitahuje obraz patronky 
namalovaný Josefem Fahnrothem z Vratislavi. Ve zdi obklopující chrám se nachází pamětní tabule připomínající polské 
obyvatele obce Huta Pieniacka v tarnopolském vojvodství, zavražděné ukrajinskými nacionalisty. Hned za kostelem 
odbočíme doleva na polní cestu, která vede do obce Boguchwałów (6). V obci stojí za pozornost na historická povaha 
zástavby: štítové umístění staveb, tvar střešních ploch, červená a grafitová barvy krytiny, utlumené barvy fasád. Dále 
pokračujeme hlavní silnicí směrem na Sucha Psina (7), Czerwonków (8) - a Księże Pole, které má jedinečné 
urbanistické uspořádání obce v evropském měřítku, vesnice postavená v kruhovém půdorysu, tzv. okrouhlice. Na 
křižovatce v Księże Pole odbočíme doleva a pak přijedeme ke kostelu sv. Bartoloměje (9). Pokračujeme dál rovně a 
vjedeme na polní cestu, která vede do Tłustomostů. U hlavní silnice v obci stojí kostel Nejsvětějšího Srdce Ježíšova 
(10). První zmínka o Tłustomostech pochází z roku 1270. Dále doporučujeme zastavit u sochy sv. Jana Nepomuckého 
(11). Když dorazíme na křižovatku, zahneme doleva a zamíříme na Baborów. Cestou míjíme vesnice: Raków s kostelem 
Nejsvětější Marie Panny (12) a sousoším svatých (13), Dzielów s kostelem sv. Mikuláše (14). Dzielów je vesnice s 
uspořádáním ulicové vesnice s vysoce hodnotnou zástavbou, rytmickým uspořádáním usedlostí a dobře zachovalými 
architektonickými detaily. Dalším bodem našeho výletu je radnice v Baborowě (15). Radnice (19. stol.), původně panský 
statek. Budova pochází z roku 1810. V roce 2019 byla dokončena rekonstrukce budovy, která nyní slouží jako kulturní 
zařízení. 
Na závěr výletu doporučujeme odpočinek v městském parku v Baborowě (16). 
 

 

Pokud jste na kole dojeli až k rozhledně – 
BLAHOPŘEJEME! 
Nacházíte se v nadmořské výšce 249 m. 

Pokud přemýšlíte, kam dál, připravili jsme pro vás tip na výlet na 
kole. Během výletu si můžete prohlédnout spoustu památek Gminy 
Baborów. 

 


