
„Zwiedzaj Tarnów i region – pieszo, rowerem i busem”  

Malownicze winnice  

Celem wycieczki jest przedstawienie najciekawszych atrakcji turystycznych 
gminy Pleśna oraz zaznajomienie uczestników wycieczki z dziedzictwem 
kulturowym tego regionu, oraz pokazania min. zabytkowych cmentarzy, 
znajdujących się na trasie przejazdu, a wchodzących w skład małopolskiego 
odcinka Szlaku frontu wschodniego I wojny światowej w Małopolsce.  

Program wycieczki obejmować będzie przejazd przez Tarnów, 
Rzuchowa,Lubinka,Dąbrówka Szczepanowska.  

Pierwszym etap wycieczki obejmował będzie przejazd z Tarnów Dworzec 
PKP pod Cmentarz z I wojny światowej nr 191 w Lubince a następnie 
zwiedzanie znacznie ciekawszego cmentarza nr 192 również w Lubince. 
Drugi etap wycieczki prowadzi do Dąbrówki Szczepanowskie, gdzie znajduje 
się i kolejny cmentarz wojenny nr 193 w Dąbrówce Szczepanowskiej z 
zrekonstruowanymi okopami. 
Trzeci etap to wieża widokowa w Dąbrówce Szczepanowskiej z 
widokiem na całą dolinę Dunajca. 
Czwarty etap to zjazd do Winnicy “Dąbrówka” w Dąbrówce 
Szczepanowskiej. Na winnicy przejmuje nas Gospodarz który zapozna nas 
nie tylko z historią winnicy oraz smakiem własnego wina. 
Piąty etap to powrót do Tarnowa doliną Dunajca. 
 
Przewidywany czas wycieczki to 8 godzin. 
Przewidywany dystans w porozumieniu z uczestnikami wycieczki to 
40 km.  
Trasa zaliczana do łatwych , ze względu na ukształtowanie terenu. 

Przebieg trasy wycieczki:  

Trasa do Dąbrówki Szczepanowskiej:  

Dworzec Główny PKP Tarnów – Radlna – Rzuchowa – Lubinka – Dąbrówka 
Szczepanowska.  

Szlaku frontu wschodniego I wojny światowej w Małopolsce.  

Trasa do Tarnowa:  

Dąbrówka Szczepanowska – Błonie – Zbylitowska Góra – Tarnów Mościce – 
Dworzec Główny PKP Tarnów 
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Opis atrakcji turystycznych na trasie przejazdu: 

Lubinka: 
 
Cmentarz wojenny nr 191 – Lubcza – austriacki cmentarz wojenny z okresu 
I wojny światowej wybudowany przez Oddział Grobów Wojennych C. i K. 
Komendantury Wojskowej w Krakowie i znajdujący się na terenie jego okręgu 
VI Tarnów.Znajduje się w południowo-wschodniej części miejscowości 
Dąbrówka Szczepanowska, w przysiółku Lubcza. Leży na południowym stoku 
wzgórza Lubinka, nad lokalną drogą z Rychwałdu do 
Dąbrówki.Zaprojektowany przez Heinricha Scholza. Pomnik centralny stanowi 
wysoka kolumna z bloków piaskowca, wokół której znajduje się napis o treści 
(tłum.): „Nie zakłócajcie skargą szczęścia zaszczytnej śmierci. Nie myślcie o 
poległych i nie żałujcie naszego utraconego życia. Czcijcie wierność czynu i 
bądźcie wdzięczni za radość pokoju”. Poniżej motyw antycznego hełmu. W 6 
grobach zbiorowych pochowano tu 93 żołnierzy austro-węgierskich i 111 
rosyjskich. 
 
Cmentarz wojenny nr 192 – Lubcza – austriacki cmentarz wojenny z okresu 
I wojny światowej wybudowany przez Oddział Grobów Wojennych C. i K. 
Komendantury Wojskowej w Krakowie i znajdujący się na terenie jego okręgu 
VI Tarnów.Cmentarz znajduje się na wzgórzu, na skraju lasu[2]. Jest jednym z 
większych cmentarzy w okręgu tarnowskim. Zaprojektowany został przez 
Gustava Rossmanna. Ogrodzenie zróżnicowane. Część ogrodzenia tworzy 
kamienny mur, większość w postaci metalowego lub drewnianego płotu 
osadzonego na murowanych z kamienia słupkach. Wejście przez wysoką, 
dwuskrzydłową, metalową furtkę osadzoną na dwóch wysokich, kamiennych 
słupach nakrytych betonowymi głowicami. Elementem centralnym jest 
neorenesansowa kaplica o wysokości 17 m z tablicą inskrypcyjną w języku 
niemieckim. W tłumaczeniu na język polski napis brzmi: Twardzi jak ta góra 
odpieraliśmy najeźdźców; teraz leżymy w wiernych objęciach ziemi, którą 
obroniliśmy. 
 
Dąbrówka Szczepanowska: 
 
Cmentarz wojenny nr 193 – austriacki cmentarz wojenny z okresu I wojny 
światowej wybudowany przez Oddział Grobów Wojennych C. i K. 
Komendantury Wojskowej w Krakowie i znajdujący się na terenie jego okręgu 
VI Tarnów.Znajduje się na wzgórzu Lubinka przy drodze z Dąbrówki 
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Szczepanowskiej do Lubinki. Zaprojektowany przez Heinricha Scholza zespół 
cmentarza wojennego nr 193 składa się z trzech elementów: pomnika i dwóch 
pól grobowych – kwatery żołnierzy austro-węgierskich oraz kwatery żołnierzy 
rosyjskich. Elementem centralnym jest kamienny pomnik z czterema tablicami 
inskrypcyjnymi o treści (tłum.):„Bohaterowie szturmowali to wzgórze bronione 
przez bohaterów; nieśmiertelna sława wieńczy zwycięzców" 
„Dla upamiętnienia zwycięskich walk o wyzwolenie Galicji z wrażej przemocy" 
„18 i 19 lutego 1915 roku krwawiły tutaj za swoją ojczyznę C.K. 2 Tyrolski Pułk 
Strzelców Cesarskich i C.K. Pułki Piechoty nr 14 i 59" 
„C.K.Tyrolskie Pułki Strzelców Cesarskich nr 3 i 4 przełamały tutaj 2 i 3 maja 
1915 r. w niepowstrzymanym natarciu rosyjskie umocnienia" 
Na cmentarzu zachowano fragment okopów oraz leje po pociskach. 
 
Wieża Widokowa - na początku grudnia 2018 otwarto we wsi 16-metrową, 
drewnianą wieżę widokową. Stanęła ona na wzgórzu zwanym Golgota (395 m 
n.p.m.) tuż obok szkoły podstawowej i boiska.Z pięciu kondygnacji (najwyższa 
10,8 m nad ziemią) rozpościera się widok na Tarnów, Wojnicz, dolinę i zakole 
Dunajca, wzgórza Beskidu Wyspowego, a nawet odległe Tatry. Wieża jest 
oświetlona nocą. 
 
Winnica Dąbrówka - położona jest w miejscowości Dąbrówka 
Szczepanowska na skraju Kotliny Sandomierskiej i Pogórza Zachodnio 
Karpackiego w Gminie Pleśna, w odległości 12 km od Tarnowa. Południowe 
usytuowanie stoku o powierzchni 4,3 ha gwarantuje doskonałe 
nasłonecznienie krzewów winorośli, a naturalną ich osłonę stanowi las. Ze 
wzgórz roztacza się przepiękny widok na panoramę Tatr oraz dolinę Dunajca, 
co sprawia, że spędzając czas w winnicy można równocześnie podziwiać 
niezwykle malownicze krajobrazy, właściwie o każdej porze dnia i roku. 
Spacer wzdłuż rzędów winorośli, czy podziwianie zachodu słońca z 
kieliszkiem wina w dłoni, dają poczucie wyjątkowo spędzonego czasu, wśród 
pięknych okoliczności przyrody, z dala od miejskiego zgiełku i trosk życia 
codziennego. 
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Ikona wyjazdu: 

 
Mapy poglądowe : 
Trasa do Dąbrówki Szczepanowskiej: 
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Trasa do Tarnowa: 

 
 
Zdjęcia z wycieczki: 
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Rekomendowane noclegi w okolicy to : 

Domek na Winnicy: Dąbrówka Szczepanowska k109 Domek, 33-115 Dąbrówka 
Szczepanowska 
Camping Dunajcowy: Dąbrówka Szczepanowska 340, 31-115 Dąbrówka 
Szczepanowska  
Dom Weselny w Szczepanowicach: Zakład Handlowo - Usługowy Słupek Lucyna 
Szczepanowie 173 33-114 Rzuchowa 
 

Rekomendowana restauracja to : 
Dom Weselny w Szczepanowicach: Zakład Handlowo - Usługowy Słupek Lucyna 
Szczepanowie 173 33-114 Rzuchowa 
Sklep Spożywczy FHU Urszula Stelmach: Skawa - Wysoka, 33-114 Szczepanowice 
Pizza Damian Górski : Nowodworze 60, 33-112 Tarnowiec 
Zaścianek : 33-101, Vetulani 1, 33-101 Tarnów 
 
Opracowanie na zlecenie TOT: Marek Czosnyka 
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