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Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Lepsza Teren Natura 2000 to rozległa, płaska dolina rzeczna
Przyszłość Ziemi Ryckiej” zarejestrowane zostało w Kra- piaszczyste wzniesienie i muliste obniżenie. Koryto Wiejowym Rejestrze Sądowym w dniu 10 września 2008 r. prza zachowało naturalny, silnie meandrujący charakter,
Swym zasięgiem obejmuje obszar 3 gmin: Ryki, Stężyca towarzyszą mu liczne starorzecza i zastoiny.
Obszar Lokalnej Grupy Działania jest o bogatym
i Ułęż.
Sieć rzeczną powiatu stanowi Wisła oraz dorzecza potencjale przyrodniczym i kulturowym. Bardzo ważWieprza, objęte obszarem chronionego krajobrazu „Na- nym walorem obszaru objętego LSR jest czyste środotura 2000”. Rzeka Wisła przepływa przez powiat na od- wisko. Obszar działania LGD swoją ofertę turystyczną
cinku 17 km. Dopływami Wisły są rzeki Wieprz i Okrzej- kieruje dla miłośników przyrody, historii, wędkarstwa,
ka. Na granicy z powiatem puławskim swoje koryto kajakarstwa, osób aktywnie spędzających wolny czas.
rzeczne ma Wieprz płynący w kierunku południowym. Na obszarze tym zostały wyznaczone, oznakowaDo rzeki Wieprz swoje ujście mają rzeki: Świnka, Zale- ne szlaki kajakowe, a także oznakowane i zbudowane ścieżki rowerowe. Intensywnie powstają kwatery
sianka, Irenka, Okrzejka.
W południowej części powiatu znajduje się fragment agroturystyczne.
obszaru siedliskowego Natura 2000 „ Dolny Wieprz”.
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Wędrówkę po obszarze objętym LSR rozpoczniemy
od doliny rzeki Świnki i rzeki Wieprz na odcinku położonym na obszarze Gminy Ułęż.
W dolinie tych rzek położona jest malownicza miejscowość Sobieszyn, bogata w historię oraz posiadająca
ogromne zasoby przyrodnicze. Miejscowość Sobieszyn
to gniazdo rodu Sobieskich. Powstała jedna z pierwszych w Polsce szkół rolniczych z fundacji znanego filan-

tropa Kajetana hr. Kickiego, która pełniła ważną funkcję
życia społecznego, kulturalnego. Szkoła funkcjonuje
do dziś. Obok szkoły umieszczone są dwie tablice pamiątkowe dotyczące fundatora szkoły i rolniczej stacji
doświadczalnej. Oprócz oferty oświatowej oferuje wypoczynek, rekreację. Jedną z atrakcji spędzenia wolnego czasu jest stajnia, gdzie można poznać tajniki jazdy
konnej oraz doskonalić swoje umiejętności jeździeckie.
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Szkoła im. hr. Kajetana Kickiego (archiwum LGD)

W dolinie Wieprza oraz na terenach leśnych w pobliżu
szkoły w Sobieszynie-Brzozowej i Podlodowa utworzono Obszar Chronionego Krajobrazu o nazwie „Pradolina Wieprza”. Flora lasów liczy wiele gatunków mchów,
porostów i grzybów. Rosną tu zawilce wielokwiatowe,
kopytniki i paprotki zwyczajne. W Sarnach, Żabiance,
Ułężu, Sobieszynie oraz w dolinie Świnki na Brzozowej
Wólce Sobieszyńskiej i Podlodowie znajdują się duże
kompleksy stawów hodowlanych, które stanowią prawie 7% powierzchni gminy. Hoduje się w nich głównie
karpie.

W zabytkowym dworku Modrzewiowym zgromadzone są pamiątki świadczące o bogatej niekiedy burzliwej historii szkoły.
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Bogactwa przyrody Gminy Ułęż
W Miejscowości Sobieszyn godnym zwiedzenia jest
pałac z końca XVIII w. projektu Piotra Aignera i Stanisława Kostki Potockiego. Miłośnik przyrody znajdzie tu
najpotężniejsze i najcenniejsze drzewo w powiecie Ryckim zwane „Dębem Sobieskiego”, o obwodzie ok. 600
cm. Legenda głosi, że odpoczywał pod nim sam król Jan.

ZDJĘCIE ZA MAŁE!!

Łabędzie na stawie w Sobieszynie

Stawy w Sobieszynie Fot. Agnieszka Pawłowska
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„Pałac stanowiący część zespołu pałacowo-parkowego
(archiwum LGD

W Sobieszynie znajdował się drewniany kościół p.w.
Podwyższenia Krzyża, który w roku 1575 został zamieDąb Sobieskiego (archiwum LGD)
niony przez dziedzica Mikołaja Kłoczowskiego na zbór
ariański . W latach 1883 – 1886, staraniem ks. Feliksa
Majewskiego i fundatora hrabiego Kajetana Kickiego,
wybudowano na Modrzewiowej Górze nowy, murowany kościół parafialny w stylu neogotyckim, wg projektu
Pawła Wójcickiego. Został konsekrowany 1886 przez
Wincentego Teofila Popiel-Chościaka, arcybiskupa warszawskiego. Obok kościoła stoi neogotycka, murowana
plebania.

Plebania w Sobieszynie (archiwum LGD)

Kościół p.w. Podwyższenia Krzyża w Sobieszynie
(archiwum LGD)
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Zespół pałacowo-parkowy w Ułężu (archiwum LGD)

Kościół parafialny Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny
w miejscowości Żabianka gm. Ułęż

W miejscowości Ułęż leżącej nad rzeką Wieprz znajduje się klasycystyczny Zespół pałacowo-parkowy (XIX w.)
który został wzniesiony na początku XIX w. wg. projektu
architekta Jakuba Kubickiego. Budynek jest murowany,
piętrowy z wyższą kondygnacją parterową. Zbudowany został na rzucie prostokąta i jest niejako miniaturą
warszawskiego Belwederu. Jednym z właścicieli był
Adam Cieciszowski – ojciec matki Henryka Sienkiewicza.
Ostatni właściciele Ułęża – Karol Meisner i Irena z Meisnerów Janicka – są pochowani na wzgórzu „Pięciu
Figur” w centrum Ułęża. Nieopodal Ułęża znajduje się
wieś Żabianka, w której warto zwiedzić najstarszy zabytek budownictwa drewnianego na terenie powiatu ryckiego, XVIII- wieczny kościół parafialny p.w. Najświętszej
Marii Panny. Ołtarz główny rokokowo-klasycystyczny
z końca XVIII w. Na terenie gminy znajduje się lotnisko
„Ułęż” – częste miejsce zlotów i wyścigów motorowych.

Rzeka Wieprz zachęca swym urokiem do spędzania
mile wolnego czasu poprzez spływy kajakowe, które
są coraz częściej tu organizowane. W ramach realizacji
projektu współpracy oznakowany został szlak kajakowy
na obszarze LGD od Białek Dolnych do Dęblina. Na tych
terenach powstanie wkrótce infrastruktura turystyczna.

Wieprz okolice Korzeniowa Fot. Mateusz Jaworski

Początek spływu na obszarze LGD rozpoczyna się od
Białek Dolnych przy dworze, który przed II wojną był
własnością Zofii Sikorskiej, córki generała Sikorskiego
i jej męża Stanisława Leśniewskiego – porucznika kawalerii. Z tego dworu w połowie września 1939 roku wyruszył przez Rumunię do Londynu generał Sikorski.
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Rzeka Wieprz w Sarnach – spływ kajakowy organizowany przez Stowarzyszenie LGD „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej”
(archiwum LGD)

Rzeka Wieprz w Sarnach – spływ kajakowy organizowany przez Stowarzyszenie LGD „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej”

Kolejną miejscowością oddaloną trochę od rzeki wybudowana ostatnio nowoczesna pływalnia stała się
jest miejscowość Ryki. Na terenie Gminy Ryki znajdu- miejscem wypoczynku i integracji społecznej.
je się wiele większych i mniejszych zbiorników wodW centrum miasta Ryki znajduje się kościół p.w. Najnych, głównie stawy hodowlane należące do Gospo- świętszego Zbawiciela – zaprojektowany przez Józefa
darstwa Rybackiego w Kocku. Stawy w okolicach Ryk Piusa Dziekońskiego, budowany na planach krzyża
powstały 500 lat temu. W XIX wieku admirał carskiej łacińskiego w latach 1908-1914. Na ołtarzu głównym
floty dobudował kolejne. Stawy mają swoje nazwy. Miej- obraz „Chrystusa na krzyżu w adoracji królów, świętych,
scową tradycją i zarazem atrakcją dla mieszkańców i tu- biskupa, historyków i malarzy” pędzla Leona Wyczółrystów są corocznie obchody „Święta Karpia”. Natomiast kowskiego.
Ryki, położone nad niedużą rzeczką Zalesianką, stanowiły niegdyś osadę pośród wielkich obszarów leśnych
licznie zamieszkałych przez dzika zwierzynę. Z tym faktem kojarzona jest nazwa miejscowości. Od początku
swego istnienia Ryki były wsią królewską i taką pozostały do końca XVIII w.
Dzięki staraniom Stanisława Poniatowskiego herbu
Ciołek Ryki w 1782 r. uzyskały prawa miejskie.
W r. 1810 tracą prawa miejskie.

Pływalnia w Rykach (archiwum LGD)

Głaz – pomnik z tablicą upamiętniającą miejsce dawnej świątyni i miejsce złożenia prochów Stanisława Poniatowskiego –
ojca króla

Kościół p.w. Najświętszego Zbawiciela (archiwum LGD)
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Pałac z XVIII wieku – rezydencja ojca króla Stanisława Poniatowskiego, obecnie dom kultury

Na obszarze gminy Ryki funkcjonuje i mieszka wiele
grup i osób kultywujących dziedzictwo kulturowe oraz
historyczne. Promowanie dziedzictwa kulturowego odbywa się przez organizowanie imprez, podczas których
przekazywane jest młodym pokoleniom. Pielęgnowaniem i przekazywaniem następnym pokoleniom tradycji ludowych i obyczajów zajmują się głównie lokalne
grupy Kół Gospodyń Wiejskich. Jednym ze zwyczajów
jest ludowe Święto Plonów.

„Święto Karpia” (archiwum LGD)

Kolejną atrakcją dla turystów spędzających aktywnie
czas jest oznakowana i wytyczona sieć ścieżek rowerowych. Znaczna ich część przebiega wzdłuż rzeki Wieprz.
1) Pierwsza pętla (czerwony szlak) rozpoczyna się
w Rykach i prowadzi przez Krasnogliny, Bobrowniki,
Sędowice, Sarny, Sierskowolę, Chrustne i kończy się
w Rykach. Trasa czerwona prowadzi w większości po
drogach asfaltowych i jest trasą łatwiejszą, nie wymaga
dużego wysiłku podczas jazdy.
2) Druga trasa – zielona, również długości ok 25 km.
rozpoczyna się w Rykach i prowadzi przez miejscowości Ogonów, Bazanów, Brusów, Leopoldów, Oszczywilk
i wraca do Ryk. Trasa w kilku miejscach prowadzi po

Rzeka Wieprz w okolicach Sędowic (archiwum LGD)

Rzeka Wieprz w Bobrownikach (archiwum LGD)

utwardzonym żwirze i drogach piaszczystych, co dla
amatorów turystyki rowerowej może być sporym wyzwaniem. Przy licznych punktach widokowych i postojowych umieszczono tablice informujące o przebiegu
trasy, zasadach udzielania pierwszej pomocy, zachowania się w lesie i nad rzeką oraz prezentacją występującej tu flory i fauny. W wielu miejscach stworzono
miejsca do grillowania i stojaki na rowery. W Leopoldowie, z wiaty widokowej można podziwiać piękne bagno
z żeremiami bobrowymi, żurawiami i czaplami Cała trasa jest oznakowana. Przy trasie znajdują się także drogowskazy, wskazujące ciekawe miejsca w okolicy
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W miejscowości nadrzecznej Bobrowniki godnymi do
Rzeką płynącą na terenie działania Stowarzyszenia
zwiedzania są:
jest Wisła, na której spotyka się miłośników kajakarstwa,
– Kościół parafialny p.w. Nawiedzenia NMP z 4. ćw. XV żeglarstwa i sportów motorowodnych. Z reguły spływy
w., pierwotnie gotycki, przebudowany po 1637 r., póź- kajakowe i żeglowanie rozpoczynają się od Dęblina
norenesansowy, murowany, tynkowany, jednonawowy, i prowadzą przez tereny objęte działaniem naszego
zawierający wiele zabytków sztuki sakralnej z XVII, XVIII Stowarzyszenia tj. przez gminę Stężyca. Płynąc podzii XIX w.
wiamy malowniczy krajobraz nadwiślański, przybrzeż– Cmentarz żydowski w Bobrownikach – powstał ne plaże. W zasięgu wzroku znajdują się liczne jeziora,
w XIX w. obejmuje powierzchnię 1,8 ha. Na cmentarzu starorzecza oraz przepiękne kompleksy leśne. W nadwizachowało się jedynie 10 nagrobków, zbiorowa mogiła ślańskich wsiach można zwiedzić stare, zabytkowe kooraz kamień pamiątkowy.
ścioły. Dzięki występującym tu walorom przyrodniczym
Z Bobrownikami łączy się wieś Podwierzbie, gdzie i miejscowej florze i faunie tereny te zostały objęte prourodził się Jan Skotnicki wybitny malarz Młodej Polski, gramem ekologicznym NATURA 2000
znany z pejzaży i dzieł o treści bajkowej. W miejscowości tej znajduje się zespół dworski z XIX w. którego
dzierżawcą był Jan Skotnicki, obecnie jest własnością
prywatną nie do zwiedzenia.

Kościół parafialny p.w. Nawiedzenia NMP w Bobrownikach

Wzmianki o miejscowości Stężyca pochodzą z XIV
wieku. Prawa miejskie w latach 1330–1869. Stężyca była
niegdyś ośrodkiem ziemi stężyckiej, będącej częścią
województwa sandomierskiego. W okresie przedłużającego się bezkrólewia po ucieczce z kraju króla Henryka
Walezego od 12 maja do 4 czerwca 1575 r. miasto było
głównym miejscem obrad Sejmu Stężyckiego. Dnia
15 maja 1875 r. miejscowość utraciła prawa miejskie.

Rzeka Wisła z lotu ptaka – obszar gm. Stężyca (archiwum LGD)

W 1979 r. założono Muzeum Ziemi Stężyckiej, w którym gromadzone są: dokumenty, fotografie, numizmaty, narzędzia domowe i rolnicze ilustrujące życie
mieszkańców Stężycy i okolic w minionych latach. Izba
Regionalna mieści się w Szkole Podstawowej im. M. Konopnickiej w Stężycy.
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Starorzecze Wisły Fot. Jakub Wojdat

W Stężycy godnymi zwiedzenia są dwa zabytkowe
kościoły:
Kościół parafialny p.w. św. Marcina Biskupa – najstarszy zabytek ziemi stężyckiej. Zbudowany został w roku
1434 w stylu gotyckim z inicjatywy ks. Jan Wyszka.

W późniejszych latach został uzupełniony elementami
stylu renesansowego i barokowego. Rzeźba w ołtarzu
głównym i stalle pochodzą z XVIII w. ze zniszczonego
kościoła zakonu cystersów w Lubiążu.

Kościół parafialny p.w. św. Marcina Biskupa Fot. Aleksandra Wąsowska

Drugim kościołem w Stężycy jest Kościół filialny po- 1790 r. Stojąca obecnie budowla powstała na przełomie
franciszkański p.w. Przemienienia Pańskiego. Kościół XVIII i XIX w. i jest kościołem filialnym w stylu barokobył niszczony i odbudowywany parokrotnie. Zniszczeń wym. Wewnątrz kościoła znajdują się stare obrazy i rzeźkościoła i zabudowań klasztornych dokonywała najczę- by uratowane z poprzedniej spalonej świątyni. Obok
ściej wylewająca Wisła. Ostatniego zniszczenia przed kościoła znajduje się zabytkowa rzeźba Matki Boskiej
powstaniem dzisiejszej świątyni dokonał pożar w lipcu z 1863 r. W kościele znajdują się relikwie św. Antoniego.

Kościół filialny pofranciszkański p.w Przemienienia Pańskiego (archiwum LGD)
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Innym miejscem integracji i wypoczynku dla mieszkańców i turystów jest „Wyspa Wisła” zlokalizowana nad
starorzeczem Wisły w Stężycy. Istnieje tu możliwość
wypożyczenia rowerów wodnych i kajaków, aby z wody
poznać piękno miejscowego krajobrazu, szczególnie
w porze wieczorowej i nocnej. Uroku całej aranżacji

dodają podświetlane mosty oraz otaczająca wokół
zieleń drzew i krzewów. Przy samej rzece Wiśle mieści
się nowoczesny stadion sportowy z wieloma boiskami,
m.in. z boiskiem do piłki plażowej i boiskiem wielofunkcyjnym ORLIK. Niedaleko od wyspy znajduje się nowoczesny plac zabaw z wieloma atrakcjami dla dzieci.

Wyspa Wisła Fot. Aleksandra Wąsowska

Ścieżka rowerowa i spacerowa na wale nadwiślańskim w miejscowości Stężyca Fot. Michał Wąsowski
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Wyspa Wisła Fot. Jakub Wojdat

Wisła w miejscowości Stężyca Fot. Michał Wąsowski
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Kolejną nadwiślańską miejscowością terenu działania LGD jest Prażmów. Wzdłuż Wisły od Młynek do
Prażmowa płynie Łacha „Stężycka” połączona z „Łachą
Prażmowską”. Jest to kompleks wodny o powierzchni
około 100 ha, miejsce doskonałe dla miłośników wędkarstwa.

Łacha Stężycka (archiwum LGD)

Rozlewisko Wisły w Paprotni
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Jezioro Palenickie. Za jeziorem wał przeciwpowodziowy i piękne rozlewisko Wisły. (archiwum LGD)

W miejscowości Drachalica znajduje się ok. siedmiohektarowe Jezioro „Drachalskie”, mocno zarośnięte
trzcinami, grążelami i „ostem wodnym”.

Jezioro Drachalskie (archiwum LGD)
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W miejscowości Piotrowice znajduje się Jezioro „Piotrowice”, powierzchnia ok. 10ha. Jest to dosyć duży
i mało zarośnięty akwen, do którego od strony południowej przylegają głównie pola, a od północy działki
letniskowe, co uniemożliwia poruszanie się wzdłuż
brzegu. W Piotrowicach znajduje się zabytkowy kościół
– Kościół p.w. św. Jakuba Apostoła w Piotrowicach wybudowany na początku XIX w. następnie został rozbudowany dzięki staraniom ks. Michała Pióro. W świątyni
znajduje się późnorenesansowy ołtarz główny oraz kamień z łacińskim napisem i datą 1642 r., a także wyjątkoKościół p.w. św. Jakuba Apostoła w Piotrowicach
wo cenne, blisko 300-letnie księgi parafialne.
(archiwum LGD)
Na obszarze LGD „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej”
godne zwiedzenia jest miasto Dęblin bogate w historię i tradycje lotnicze prezentowane w Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie. Tu można zobaczyć wiele historycznych statków powietrznych, a w pobliżu zwiedzić
liczne dziewiętnastowieczne fortyfikacje.
Anna Wąsowska

Starorzecze Wisły w miejscowości Długowola

Jezioro w Brzeźcach Fot. Natalia Skotak

