
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trasa rowerowa rozpoczyna się przy wieży widokowej w Baborowie (1). Dalej ul. Wiejską kierujemy się w kierunku 
Dziećmarowa, mijając po drodze drewniany kościół pw. Św. Józefa i Barbary w Baborowie (2), który został wybudowany 
w latach 1700 – 02. Zabytek jest unikatowy, w stylu barokowym. W Dziećmarowie odwiedzamy kościół pw. Św. Michała 
Archanioła (3). Pierwsze wzmianki o kościele pochodzą z 1307 roku. Po wojnie prawie dostrzętnie zniszczony i 
odbudowany w roku 1949.  Następnie należy objechać kościół i kierować się na miejscowość Babice. We wsi Babice 
warto zatrzymać się przy figurze Św. Jana Nepomucena (4). Jadąc dalej drogą główną dojedziemy do kościoła pw. Św. 
Katarzyny (5). W okościele dominuje barokowy wystrój. Uwagę zwraca tu obraz patronki namalowany przez Josefa 
Fahnrotha z Wrocławia. W murze otaczającym świątynię widnieje tablica upamiętniająca polskich mieszkańców Huty 
Pieniackiej w województwie tarnopolskim, wymordowanych przez ukraińskich nacjonalistów. Tuż za Kościołem 
skręcamy w lewo w drogę polną, która prowadzi do miejscowości Boguchwałów (6).  We wsi warto zwrócić uwagę na 
historyczny charakter zabudowy: szczytowe usytułowanie budynków, ukształtowanie połaci dachowych, czerwoną i 
grafitową kolorystykę pokrycia, stonowaną kolorystykę elewacji. Dalej kierujemy się drogą główną na Suchą Psinę (7), 
Czerwonków (8) -  oraz Księżę Pole, która posiada unikalny układ urbanistyczny miejscowości na skalę Europy, wieś 
założona na planie koła tzw. okolnica. Na skrzyżowaniu w Księżym Polu skręcamy w lewo, po czym dojedziemy do 
kościoła pw. Św. Bartłomieja (9). Jadąc dalej prosto wjedziemy na drogę polną, prowadzącą do Tłustomost. Przy drodze 
głównej w miejscowości znajduje się kościół pw. Najświętszego Serca Jezusa (10). Pierwsza wzmianka o 
Tłustomostach została odnotowana 1270 roku. Dalej zachęcamy do zatrzymania się przy figurze Św. Jana Nepomucyna 
(11). Dojeżdżając do skrzyżowania skręcamy w lewo, kierując się na Baborów. Po drodze mijamy wsie: Raków 
z kościołem pw. NMP (12) oraz figurą świętych (13), Dzielów z kościołem pw. Św. Mikołaja (14). Dzielów to wieś o 
układzie ulicówki o wysokich walorach zabudowy, rytmiczym ukłdzie zagród oraz dobrze zachowanymi detalami 
architektonicznymi. Kolejnym punktem naszej wycieczki jest Ratusz w Baborowie (15). Ratusz (XIXw.), pierwotnie dwór. 
Budynek pochodzi z 1810 r. W 2019 r. zakończono remont budynku, który obecnie spełnia funkcję obiektu kultury. 
 Na koniec wycieczki proponujemy odpoczynek w parku miejskim w Baborowie (16).  

 

Jeżeli jesteś na rowerze i dotarłeś do 
wieży widokowej – GRATULACJE! 
Znajdujesz się na wysokości 249 m n.p.m. 
 

Jeśli zastanawiasz się gdzie dalej jechać, przygotowaliśmy dla 
Ciebie propozycję wycieczki rowerowej. W trakcie wycieczki możesz 
zwiedzić wiele zabytków Gminy Baborów. 

 


