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Rzeczpospolita Polska

Położenie, granice. Rzeczpospolita Polska poło-
żona jest w Europie Środkowej, od zachodu gra-
niczy z Niemcami, od południa z Czechami i Sło-
wacją, od wschodu z Litwą, Białorusią, Ukrainą, 
a jej północną granicę stanowi Morze Bałtyckie 
i Rosja (Obwód Kaliningradzki).

Obszar, ludność, język. Na obszarze o powierzch-
ni 312,7 tys. km, zamieszkuje ponad 38 mln ludzi. 
Językiem urzędowym jest język polski.

Godło państwowe i barwy narodowe. Godłem 
Polski jest biały orzeł w złotej koronie na czerwo-
nym tle, a flaga narodowa  jest biało-czerwona.

Stolica, miasta i podział administracyjny. Stolicą 
Polski jest Warszawa. Do większych miast należą: 
Łódź, Kraków, Wrocław, Poznań, Gdańsk. Admi-
nistracyjnie Polska dzieli się na 16 województw.

Ukształtowanie powierzchni, przyroda. Pol-
ska jest krajem o urozmaiconej rzeźbie terenu. 
Przeważają tereny nizinne, szczególnie w części 
północnej  nadmorskiej i środkowej. Nadmorska 
część to piaszczyste i szerokie plaże nad Morzem 
Bałtyckim. W północnej i zachodniej części nasze-
go kraju, na Pojezierzu Pomorskim, Mazurskim 
i Wielkopolskim, wśród malowniczych wzgórz 
i pięknych lasów, kryje się tysiące jezior. Na po-
łudniu rozciągają się wyżyny i łańcuchy górskie  
Sudety i Karpaty. Polska przyroda to także liczne 
puszcze i lasy, gęsta sieć rzeczna oraz bogata flo-
ra i fauna. Na najpiękniejszych obszarach Polski 
utworzono parki narodowe i krajobrazowe.

Klimat. Klimat w Polsce jest umiarkowany.

Województwo podkarpackie 

Województwo położone jest w południowo-
wschodniej części Polski. Swoim zasięgiem 
obejmuje Pogórze Karpackie oraz Kotlinę San-
domierską. Obszar o powierzchni 17 890 km2 za-
mieszkuje 2,1 mln. ludzi. W skład województwa 
wchodzi 21 powiatów. 
Stolicą Podkarpackiego jest Rzeszów, który za-
mieszkuje 167 tys. mieszkańców. Inne większe 
miasta to: Stalowa Wola, Przemyśl, Mielec, Kro-
sno, Tarnobrzeg.
W województwie znajdują się dwa parki naro-
dowe: Bieszczadzki Park Narodowy i Magurski 
Park Narodowy. Bieszczadzki Park Narodowy 
należy do największych i najstarszych w Polsce.  
Z uwagi na wybitne walory przyrodnicze, wszedł 
w skład powstałego w 1992 r. Światowego Rezer-
watu Biosfery UNESCO „Karpaty Wschodnie”. 
Dla ochrony roślin i zwierząt na obszarze woje-
wództwa utworzono też 10 parków krajobrazo-
wych, ok. 100 rezerwatów przyrody oraz 17 ob-
szarów chronionego krajobrazu i około półtora 
tysiąca pomników przyrody.



Warszawa

Rzeszów



Witamy

Województwo podkarpackie to jeden z najpiękniejszych, najbardziej 
atrakcyjnych turystycznie, a jednocześnie wciąż jeszcze mało znanych 
zakątków Europy. 

To rozciągająca się kraina pociętych w szachownicę pól i lasów Kotliny 
Sandomierskiej, rozfalowanych bieszczadzkich połonin i wzgórz Beski-
du Niskiego, pogórzy: Ciężkowickiego, Dynowskiego, Strzyżowskiego, 
Przemyskiego, wzniesień Roztocza, wreszcie dolin największych na połu-
dniowym wschodzie rzek: Wisły, Sanu, Wisłoka i Wisłoki.

To wymarzone miejsce dla każdego, kto chce uprawiać turystykę aktyw-
ną. Latem można zwiedzać region korzystając z dobrze oznakowanych 
szlaków pieszych, konnych, rowerowych, samochodowych. Miłośnicy 
sportów wodnych mogą żeglować po Jeziorze Solińskim lub wybrać 
spływ kajakowy Sanem. Zwolennicy „podniebnych wypraw” znajdą tu 
dogodne miejsca do szybowania na lotniach i szybowcach. Swoje miejsce 
odnajdą w naszym regionie wędkarze i miłośnicy łowiectwa. Zimą cze-
kają na narciarzy liczne trasy biegowe oraz dobrze przygotowane stoki 
zjazdowe i wyciągi narciarskie.

Zapraszamy do województwa podkarpackiego.
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	 Województwo	podkarpackie	 to	wyjątkowe	miejsce	dla	miło-
śników	pieszych	wędrówek.	Urokliwe	krajobrazy,	czysta	przyroda,	
sieć	znakowanych	szlaków	turystycznych	oraz	liczne	schroniska	 
i	gospodarstwa	agroturystyczne	zachęcają	do	uprawiania	tego	rodza-
ju	turystyki.	Wędrując	tutaj,	łatwo	zauważyć,	że	region	przez	wieki	
był	obszarem	styku	narodów,	kultur	i	religii.	Stąd	wywodzi	się	nie-
powtarzalny	klimat	i	różnorodność	dziedzictwa	kulturowego.	Licz-
ne	kościoły	i	kościółki,	cerkwie	i	synagogi,	pałace,	zamki	i	dwory,	
zabytkowe	zespoły	urbanistyczne,	przydrożne	kapliczki	–	świadczą	 
o	bogactwie	architektury	i	urodzie	tego	zakątka	Polski.	
	 Wytyczone	w	regionie	piesze	szlaki	wiodą	zarówno	górskimi	
(Beskid	Niski,	 Bieszczady)	 i	 górzystymi	 (pogórza:	 Przemyskie,	
Dynowskie,	Strzyżowskie)	traktami,	ale	również	przez	równinne	
obszary	Kotliny	Sandomierskiej	i	Roztocza.
	 Turyści	zamiłowani	w	górskim	krajobrazie	mogą	wybrać	mię-
dzy	innymi	180-kilometrowy	odcinek	głównego	szlaku	beskidz-
kiego	im.	K.	Sosnowskiego	(szlak	czerwony).	Wiedzie	on	przez	
najciekawsze	 miejsca	 w	 Beskidach	 i	 Bieszczadach.	 Piechurów	
wędrujących	tą	trasą	zachwycą	nie	tylko	zabytki	Dukli,	Iwonicza-
Zdroju,	Rymanowa	czy	niepowtarzalne	widoki	z	bieszczadzkich	
połonin,	będą	mogli	też	poznać	unikatowe	gatunki	bieszczadzkiej	
fauny	i	flory.	
	 Niebieski	 szlak	 graniczny	 wiedzie	 wododziałem	 karpackim	
wzdłuż	granicy	państwowej.	Jego	trasa	prowadzi	między	innymi	
na	szczyt	Kremenaros,	gdzie	zbiegają	się	granice	Polski,	Słowacji	
i	Ukrainy.
	 Nie	mniej	 ciekawe	 są	 szlaki	 piesze	 prowadzące	 po	Pogórzu	
Przemyskim	i	Dynowskim.	Szlak	niebieski	od	Sanoka	do	Przemy-
śla	liczy	ponad	100	kilometrów.	Wiedzie	przez	najciekawsze	miej-
sca	Parku	Krajobrazowego	Pogórza	Przemyskiego.	Pokonując	go,	
trafimy	między	 innymi	do	Kalwarii	Pacławskiej,	Arłamowa	czy	
Krasiczyna,	 gdzie	można	 zobaczyć	 renesansowy	 zamek	Krasic-
kich	 należący	 do	 najcenniejszych	 zabytków	 tej	 epoki	w	Polsce.	
Wokół	Przemyśla	wije	się	pieszy	szlak	forteczny,	ukazujący	po-
zostałości	Twierdzy	Przemyśl.	Na	początku	XX	w.	była	to	jedna	 
z	największych	i	najnowocześniejszych	twierdz	Europy	–	stano-
wiła	główne	ogniwo	obrony	cesarstwa	austriackiego.	
	 W	 środkowej	 i	 północnej	 części	województwa	 szlaki	wiodą	
po	terenach	płaskich.	Okolice	Rzeszowa	pozwoli	poznać	100-ki-
lometrowy	 szlak	 okrężny,	 oznaczony	 kolorem	 żółtym.	Rozległe	
obszary	położone	między	Wisłą	i	Sanem	na	północy	województwa	
podkarpackiego	posiadają	bardzo	bogatą	historię.	Można	je	lepiej	
poznać,	wędrując	szlakiem	wzdłuż	„Błękitnego	Sanu”	od	Sando-
mierza	do	Leżajska.

Baza obiektów noclegowych i gastronomicznych: www.podkarpackie.travel.pl
Baza obiektów noclegowych PTTK:		http://katalog.pttk.pl
Wykaz Szkolnych Schronisk Młodzieżowych	(stałych	i	sezonowych):	
www.ptsm.org.pl,	www.ko.rzeszow.pl
Oddziały PTSM:
38-400	Krosno,	ul.Bieszczadzka	1,	tel.	013	432	36	98,	
37-700	Przemyśl,	ul.Lelewela	6,	tel.	016	679	16	18
Podkarpackie Stowarzyszenie Agroturystyczne „Gospodarstwa Gościnne”
ul.	Tkaczowa	146,	36-040	Boguchwała
tel.	017	242	90	58,	692	050	291,	www.agropodkarpacie.pl
Stowarzyszenie Agroturystyczne „Galicyjskie Gospodarstwa Gościnne - Bieszczady”
ul.	Pułaskiego	1,	38-600	Lesko,	tel.	013	469	7266,	www.bieszczady.podkarpackie.pl
Lubaczowskie Stowarzyszenie Gospodarstw Agroturystycznych „Roztocze” 
ul.	Wyszyńskiego	31,	37-600	Lubaczów,	tel.	016	632	11	26
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	 Miłośnicy	 jazdy	 konnej	 doskonale	wiedzą,	 ile	 przyjemności	
przynosi	pokonywanie	na	wierzchowcu	przestrzeni	i	podziwianie	
z	 siodła	pięknych	krajobrazów.	W	województwie	podkarpackim	
jest	kilkadziesiąt	stadnin	i	ośrodków	jeździeckich.	Konie	do	jazdy	
posiadają	również	liczne	gospodarstwa	agroturystyczne.	
	 Najlepsze	 warunki	 do	 uprawiania	 turystyki	 konnej	 panują	 
w	terenach	górzystych,	 szczególnie	w	Bieszczadach	 i	Beskidzie	
Niskim.	Działające	 tu	 liczne	ośrodki	 jeździeckie	oferują	nie	 tyl-
ko	naukę	 jazdy	pod	opieką	 instruktora,	 ale	 także	–	dla	 zaawan-
sowanych	–	wycieczki	i	rajdy	konne.	Chętnym	zapewniają	prze-
jażdżki	bryczką,	w	zimie	kuligi	oraz	skiring	(jazda	na	nartach	za	
koniem).	W	większości	przypadków	właściciele	ośrodków	mają	
uprawnienia	 przodownika	 górskiej	 turystyki	 jeździeckiej	 PTTK	 
i	umożliwiają	turystom	zdobycie	odznaki	Górskiej	Turystyki	Jeź-
dzieckiej. 
	 W	 Beskidzie	 Niskim	 wielką	 popularnością	 cieszą	 się	 Łem-
kowskie	Rajdy	Konne,	które	odbywają	się	 jesienią	i	wiosną.	Na	
Podkarpaciu	można	też	uczestniczyć	w	zdarzeniach	znanych	tylko	
z	filmów	o	Dzikim	Zachodzie	–	 przepędach	dużych	 stad	bydła,	 
z	łapaniem	zwierząt	na	lasso,	ujeżdżaniem	młodych	ogierów	itp.	
	 Szlaki	konne	wytyczone	na	obszarze	Bieszczadzkiego	Parku	
Narodowego	i	w	jego	otulinie	mają	łączną	długość	142	km.	Pro-
wadzą	po	górskich	grzbietach	i	przełęczach,	wiodą	w	doliny	rzek	
i	potoków.	Wędrując	nimi,	można	podziwiać	niezrównane	walory	
krajobrazowo-przyrodnicze	parku.	
	 Również	kluby	jeździeckie	północnej	i	centralnej	części	wo-
jewództwa	 kuszą	 turystów	 licznymi	 atrakcjami	 i	 bogatą	 ofertą.	
Najbardziej	 znane	 to	 stadniny	 w	Julinie,	 Kalnikowie,	 Stubnie,	
Charzewicach	czy	Zabajce,	które	proponują	nie	tylko	naukę	jazdy	
konnej,	ale	 też	wycieczki	w	siodle	 i	na	bryczkach,	wielodniowe	
rajdy,	zajęcia	hipoterapeutyczne,	a	w	zimie	kuligi.

Podkarpacki Związek Jeździecki w Rzeszowie
Zabajka	358,	36-060	Głogów	Małopolski
tel./fax	017	851	77	11,	www.podkarpackizwiazekjezdziecki.com.pl
Większe ośrodki jeździeckie i stadniny: 
Ośrodek Jeździecki „Łukoraj”,	38-516	Tarnawa	Dolna,	Łukowe	105	
tel.	013	466	20	48,	0501	332	571,	e-mail:	biuro@lukoraj.com,	www.lukoraj.com
Ośrodek Górskiej Turystyki Jeździeckiej „U Prezesa”, 38-713	Lutowiska
Chmiel	28,	tel.	013	461	08	34,	www.konie.bieszczady.info.pl
Ośrodek Górskiej Turystyki Jeździeckiej „Połoniny”
38-607	Cisna,	Żubracze	15,	tel.	502	507	802,	www.kwiatkonie.pl
Stadnina Koni „Babski Szwadron”	38-710	Czarna
Lipie	37,	tel.	0607	620	774,	0603	954	971,	www.bieszczady.net.pl/konie
Ośrodek Górskiej Turystyki Jeździeckiej „Stajnia Rumak”
38-232	Krempna,	Kotań	22/1,	tel.	013	441	40	49,	www.stajniarumak.webpark.pl
Ośrodek Turystyki Konnej „Ostoja”,	38-485	Jaśliska,	Lipowiec	2
tel.	013	431	02	35,	0501	739	249,	e-mail:	kusniej@wp.pl,	www.lipowiec.pl
Stadnina Koni Huculskich, 38-542	Rzepedź	69,	tel.	013	467	81	33	
e-mail:	trekkingkonny@wp.pl,	www.ooh.pl/rajdykonne
Stadnina Koni Huculskich „Tabun”, 38-709	Polana	74a	
tel.	0502	341	699	lub	0501	696	325,	e-mail:	tabun@tabun.pl,	www.tabun.pl
Zachowawcza Hodowla Konia Huculskiego Bieszczadzkiego Parku Narodowego 
38-714	Ustrzyki	Górne,	Wołosate,	tel.	013	461	06	50,	500	207	581
e-mail:	zhkh@bdpn.pl,	www.bdpn.pl
Ludowy Klub Jeździecki „Zabajka”, 36-060	Głogów	Młp.
Zabajka	358,	tel.	017	851	77	11,	e-mail:	lkj@zabajka.com,	www.zabajka.com
Stadnina i Klub Jeździecki Leśna Wola, Leśna	Wola	8,	36-060	Głogów	Młp.
tel.	017	873	11	69,	851	67	37,	e-mail:	biuro@lesnawola.pl,	www.lesnawola.pl
Klub Jeździecki „Milton”,	39-200	Dębica,	ul.	Świętosława	182a	
tel.	0888	712	757,	e-mail:	klub_milton@interia.pl,	www.milton.9x.pl
Stadnina przy Ośrodku „Caritas”, Myczkowce,	38-623	Uherce	Mineralne
tel.	013	461	83	70	lub	0605	106	755,	www.myczkowce-caritas.itl.pl
Siedlisko „Brzeziny”, Straszydle	276,	36-042	Lubenia
tel.	0	601	164	259,	0692	495	777,	e-mail:	kolk1@interia.pl,	www.brzeziny.entro.pl
Zakład Doświadczalny Instytutu Zootechniki w Odrzechowej Sp. z o.o.
38-530	Zarszyn,	tel.	013	467	15	15,	467	11	72,	www.odrzechowa.izoo.krakow.pl
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	 San	 jest	 jedną	 z	 najpiękniejszych	 rzek	w	Polsce.	 Przepływa	
przez	Bieszczady,	Pogórze	Środkowobeskidzkie	i	Kotlinę	Sando-
mierską.	Spływ	Sanem	pod	stokami	Otrytu	na	odcinku	Procisne	
–	Rajskie	należy	do	najpiękniejszych	tras	kajakowych	w	Polsce.	
Rzeka	od	swych	źródeł	aż	po	wylot	z	Karpat	pod	Przemyślem	wije	
się	w	obrębie	gór	i	pogórzy,	tworząc	malownicze	przełomy.	Od-
cinek	między	Zwierzyniem	a	Przemyślem	znakomicie	nadaje	się	
do	wypraw	kajakowych.	Poniżej	Przemyśla	San	płynie	spokojnie,	
mijając	historyczne	miasta,	w	których	jest	wiele	ciekawych	i	do-
brze	zachowanych	zabytków.	Można	tu	też	spotkać	prawdziwych	
flisaków,	którzy	w	okolicach	Ulanowa	wożą	turystów	tratwami.
	 Jezioro	Solińskie	jest	największym	w	Polsce	sztucznym	zbior-
nikiem	 wodnym	 i	 jedną	 z	 największych	 atrakcji	 turystycznych	
województwa	podkarpackiego.	Całkowita	długość	linii	brzegowej	
przekracza	 160	 km	 i	 jest	 pełna	 zatok,	 zatoczek	 i	 malowniczych	
„fiordów”,	wciskających	się	w	zalesione	doliny	potoków.	Na	obrze-
żach	 jeziora	 powstały	 liczne	 ośrodki	 wypoczynkowe,	 kempingi	 
i	pola	namiotowe.	W	miesiącach	letnich	odbywa	się	tutaj	wiele	re-
gat	i	imprez	żeglarskich.	Rozległy	akwen	umożliwia	także	uprawia-
nie	różnych	odmian	rekreacji	 i	sportów	wodnych,	między	innymi	
windsurfingu,	kajakarstwa,	wędkarstwa.	
	 Do	wyjątkowych	atrakcji	zalewu	należą	rejsy	spacerowe	statecz-
kami	bieszczadzkiej	floty:	„Trampem”,	„Żubrem”,	„Bieszczadami”	 
i	„Dariuszem”.	
	 Do	uprawiania	turystyki	znakomicie	nadają	się	również	wody	
Wisłoka	i	Wisłoki.

Centralna Baza WOPR,	Polańczyk-Cypel,	tel.	013	466	61	64
tel.	0607	112	112	(alarmowy),	607	384	523	(bosman)
Licencjonowany Ośrodek Szkolenia Żeglarskiego,	38-610	Polańczyk
Równa	26,	tel.	013	466	61	38,	0604	246	569	
e-mail:	ozzkrosno@poczta.onet.pl,		biuro_kozz@op.pl
www.ozzkrosno.republika.pl
Informacje o spływach, regatach, obozach żeglarskich, czarterach jachtów, itp.:	
Komenda	Chorągwi	Podkarpackiej	ZHP,	tel.	017	853	60	27,	e-mail:	zhpchrze@rz.onet.pl
Krośnieński	Okręgowy	Związek	Żeglarski,	tel.	013	432	36	02	
Przemyski	Okręgowy	Związek	Żeglarski,	tel.	016	678	22	60	
Rzeszowski	Okręgowy	Związek	Żeglarski,	tel.	017	853	31	33	
Rejsy statkiem wycieczkowym po Solinie:
Ośrodek Usług Wodnych „Biała Flota” 
Solina-Jawor,	38-612	Solina,	tel.	013	469	18	21,	0604	109	337,	0601	441	017
602	639	818,	e-mail:	bialaflota@op.pl,	www.bieszczady.net.pl/bialaflota
Statek Spacerowy TRAMP w Polańczyku, Przystań	„Atrium-Tramp”
tel.	0603	860	234,	www.bieszczady.net.pl

Ważne adresy dla wodniaków:
Klub Wodny LOK, 37-450 Stalowa	Wola,	ul.	Energetyków	5
tel.	0608	455	475,	0504	744	520
Wypożyczalnia Sprzętu Wodnego
37-700	Przemyśl,	ul.	Dworskiego	81,	tel.	0505	999	789
e-mail:	przemysl_kajaki@op.pl,	www.przemysl-kajaki.republika.pl
Młodzieżowa Szkółka Kajakowa PTTK-LSO,	Klub	POL-SURVIVAL	PTTK
ul.	Matejki	2,	35-064	Rzeszów,	tel.	017	853	67	55,	e-mail:	pspttk@poczta.onet.pl
Klub Kajakowy KOLPING, MOSiR Jarosław, tel.	016	627	17	78,	0501	053	888
Wypożyczalnia Sprzętu Wodnego Piotr Dobosiewicz
tel.	0505	999	789,	e-mail:	przemysl_kajaki@op.pl,	www.przemysl-kajaki.republika.pl
(firma	organizuje	spływy	od	wiosny	do	jesieni,	zapewnia	swobodę	w	wyborze	trasy)
Bractwo Miłośników Ziemi Ulanowskiej im. Św. Barbary
Rynek,	37-410	Ulanów,	tel.	015	876	30	41,	www.flisacy-ulanow.org.pl
Centrum Wypoczynkowo Szkoleniowe „Unitra”
38-610	Polańczyk	ul.	Równa	19,	tel.	013	469	23	31,	fax	013	469	23	82
e-mail:	biuro@unitra.bieszczady.pl,	www.unitra.of.pl
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	 Województwo	podkarpackie	to	kraina	od	wieków	zachowująca	
naturalne	piękno	–	z	wielością	czystych	rzek,	potoków	i	rozległych	
kompleksów	leśnych	bogatych	w	faunę	i	florę.	W	tym	jednym	z	naj-
czystszych	ekologicznie	regionów	Polski	niemal	40%	powierzch-
ni	 zajmują	 lasy.	 Żyją	 tu	 rzadkie	 gatunki	 zwierząt:	 niedźwiedzie,	
żubry,	rysie.	Na	niebie	i	w	koronach	drzew	dostrzec	można	wiele	
rodzajów	 ptactwa.	 Dla	 ochrony	 roślin	 i	 zwierząt	 wydzielono	 tu	
dwa	parki	narodowe,	dziesięć	parków	krajobrazowych	i	około	stu	
rezerwatów przyrody.
	 Podkarpackie	 to	 prawdziwy	 raj	 dla	 myśliwych,	 któ-
rzy	 przyjeżdżają	 tu	 z	 całej	 Europy.	 Większość	 z	 nich	 to	 sta-
li	 bywalcy,	 przedkładający	 łowy	 w	 górskich	 ostępach	 nad	
safari.	 Bujność	 nieskażonej	 przyrody	 i	 gościnność	 gospo-
darzy	 sprawia,	 że	 zabierają	 stąd	 niezapomniane	 wrażenia.	
W	 sezonach	 łowieckich	 polowania	 odbywają	 się	m.in.	 na	 łosie,	
jelenie,	 sarny,	 dziki	 i	 drobną	 zwierzynę.	 Poluje	 się	 tradycyjnie	 
z	ambon,	ale	także	z	podchodu,	podjazdu	i	na	wabia.	Bardzo	atrak-
cyjne	 są	 polowania	 zbiorowe,	 organizowane	 zwykle	 z	 naganką	
i	 psami	 płochaczami.	Rozpoczynają	 się	wcześnie	 rano	 odprawą	
przy	 sygnałach	myśliwskich,	 a	 kończą	wieczorem	przy	ognisku	
degustacją	myśliwskich	dań	i	nalewek.	
	 Dużo	satysfakcji	daje	„polowanie”	z	aparatem	fotograficznym.	
To	 oferta	 skierowana	 do	 turystów,	 którzy	 pragną	 lepiej	 poznać	
przyrodę,	żyjące	tu	unikatowe	gatunki	zwierząt	i	reliktowe	rośli-
ny.	Dla	 takich	 „polowań”	 nie	ma	 żadnych	 okresów	ochronnych	
ani	ograniczeń	czasowych	czy	przestrzennych.	Najlepszą	porą	jest	
jednak	zima.	Brak	liści	na	drzewach	i	zalegający	śnieg	ułatwiają	
tropienie,	dlatego	zimą	najłatwiej	o	spotkanie	ze	stadem	żubrów	
bądź	grupką	płochliwych	łań.	Można	się	także	pokusić	o	pójście	
tropem	kuny,	wilka	lub	rysia.	
	 Podkarpackie	to	również	doskonałe	miejsce	dla	wędkarzy.	Do-
ceniając	akweny	naszego	regionu,	przyjeżdżają	tu	z	całej	Europy,	
by	uczestniczyć	w	prestiżowych	imprezach	wędkarskich	lub	spę-
dzać	urlopy	z	wędką.	
	 Wiele	 dorodnych	 okazów	 ryb,	 w	 tym	 szczupaki,	 sandacze,	
sumy,	leszcze,	karpie,	brzany,	złowić	można	w	największych	rze-
kach	 regionu	 –	Sanie,	Wisłoku	 i	Wisłoce.	Górskie	 odcinki	 tych	
rzek	obfitują	w	najpiękniejsze	pstrągi,	lipienie	i	głowacice.	Wyjąt-
kowo	atrakcyjny	dla	wędkarzy	jest	odcinek	Sanu	od	Zwierzynia	
do	ujścia	Hoczewki.	Wędkujący	tam	muszą	jednak	posiadać	spe-
cjalną	 licencję	wydawaną	 przez	Okręgowy	 Związek	Wędkarski	
lub	strażników	wodnych.
 

Polski Związek Łowiecki -	Zarządy	Okręgowe
35-010	Rzeszów,	ul.	Ks.	J.	Jałowego	25
tel./fax	017	853	35	46,	tel.	017	852	33	60,	www.hunter.npl.pl
38-400	Krosno,	ul.	Ordynacka	4,	tel.	013	432	04	45
37-700	Przemyśl,	ul.	Wybrzeże	Ojca	Św.	JPII	36a,	tel.	016	670	38	87
39-400	Tarnobrzeg,	ul.	Kopernika	15,	tel.	015	822	60	89
Biuro Polowań Dewizowych „Art - Hubert” Sp. z o.o.
ul.	W.	Witosa	35	37-300	Leżajsk,	tel./fax	017	242	17	90,	017	242	61	84
e-mail:art-hubert@wincom.com.pl,	www.polowania.com.pl
Biuro Polowań „Bieszczady” przy Regionalnej	Dyrekcji	Lasów	Państwowych	w	Kro-
śnie, 38-400	Krosno;	ul.	Bieszczadzka	2,	tel.	013	436	44	51,	fax	013	436	43	01
jagd@krosno.lasy.gov.pl,	www.	krosno.lasy.gov.pl
Okręgi Polskiego Związku Wędkarskiego w	województwie	podkarpackim:
(informacje	o	dostępnych	łowiskach	znajdują	się	na	stronach	internetowych	okręgów)
36-113	Rzeszów,	Akacjowa	36,	tel.	017	854	98	01	(02),	850	43	51,	www.pzw.org.pl
38-404	Krosno,	ul.	Jasna	26a,	tel.	013	436	55	68,	www.pzw.org.pl
37-700	Przemyśl,	ul.	Chopina	15a,	tel.	016	678	57	69,	www.pzw.org.pl/43
39-400	Tarnobrzeg,	ul.	Przy	Zalewie	2,	tel.	015	822	46	47
www.pzwtarnobrzeg.najlepsza.pl
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	 Dobrze	rozbudowana	sieć	oznakowanych	szlaków	i	ścieżek	ro-
werowych,	dużo	zabytków,	piękna	przyroda,	liczne	wypożyczalnie	 
i	punkty	napraw	sprzętu	rowerowego	zachęcają	turystów	do	rowero-
wych	wypraw	po	województwie	podkarpackim.	Najtrudniejsze,	ale	 
i	najciekawsze	widokowo	odcinki	zostały	wytyczone	w	Bieszcza-
dach.	Międzynarodowy	 szlak	 „Zielony	 Rower”	 prowadzi	 przez	
najpiękniejsze	zakątki	tego	obszaru.	Główna	oś	szlaku	wraz	z	sie-
cią	oznakowanych	tras	lokalnych	liczy	prawie	1000	kilometrów.	
Część	z	nich	pokonać	można	tylko	na	rowerach	górskich,	jednak	
do	przejechania	większości	odcinków	wystarczy	rower	turystycz-
ny.	Rowerzyści	dobrze	przygotowani	do	wypraw	górskich	mogą	
wybrać	trasy	ekstremalne,	np.	z	Mucznego	do	Tarnawy	Niżnej	(16	
km),	z	Nasicznego	do	Bereżek	(7,5	km),	z	Uherców	Mineralnych	
do	Bóbrki	 (12,5		km)	czy	ze	Średniej	Wsi	do	Baligrodu	(21	km)	
Wśród	najciekawszych	tras	rowerowych	w	Bieszczadach	wymie-
nić	należy	szlak	rowerowy	„Bieszczadzka	Wielka	Woda”,	dzięki	
któremu	można	poznać	okolice	Zalewu	Solińskiego.	Piękne	kra-
jobrazy	będą	podziwiać	rowerzyści,	pokonując	szlaki	wokół	pasm	
Gór	Słonnych	i	Żukowa.
	 Równie	 interesujące	 są	 szlaki	w	Beskidzie	Niskim	 i	 na	 po-
górzach:	 Przemyskim,	 Dynowskim	 i	 Strzyżowskim.	 Wymienić	
warto	szlak	„Między	Zdrojami”	(czerwony)	z	Rymanowa	do	Iwo-
nicza-Zdroju,	trasę	Słonne	–	Rezerwat	„Broduszurki”	–	Wybrzeże	
–	Piątkowa	–	Dylągowa	–	Słonne	 (36,8	 km),	 trasę	 z	Przemyśla	
do	Krzywczy	 i	 Łętowni,	 z	 Przemyśla	 do	Krasiczyna,	Korytnik,	
„Przełomu	Hołubli”.	
	 Najbliższe	 okolice	 Przemyśla	 poznamy,	 przemierzając	 for-
teczną	trasę	rowerową.
	 Środkowa	 i	 północna	 część	 województwa	 również	 nada-
je	 się	 do	 rowerowych	 podróży.	 Trasy,	 choć	 biegną	 przez	 pła-
skie	 tereny,	nie	 są	monotonne,	krajobrazy	szybko	się	zmieniają.	 
W	mijanych	 miejscowościach	 zawsze	 można	 znaleźć	 coś	 inte-
resującego	 –	 relikty	 historii,	 zabytki	 architektury,	 pamiątki	 lu-
dowego	 dziedzictwa.	 W	 pobliżu	 Rzeszowa	 w	 gminie	 Czarna	
został	wytyczony	 „Garncarski	 szlak”.	Trasa	 pełna	 jest	 uroczych	
zakątków,	takich	jak	zielone	śródleśne	stawy	czy	pagórki,	z	któ-
rych	 roztacza	 się	 niezapomniany	widok.	Na	 trasie	można	 zoba-
czyć	 m.in.	 Zagrodę	 Garncarską	 w	Medyni	 Głogowskiej.	 Orga-
nizowane	 są	 tu	 cykle	 kilkudniowych	 warsztatów	 garncarskich	 
i	odbywają	się	zajęcia	dla	turystów	indywidualnych	i	grup	zorga-
nizowanych.	
	 Ciekawe	są	też	trasy	w	okolicach	Pilzna	i	Stalowej	Woli.	Prze-
pięknie	 można	 podróżować	 po	 szlakach	 Roztocza	 w	 okolicach	
Horyńca-Zdroju,	Narola.

Informacje o trasach rowerowych i wypożyczalniach sprzętu:
www.rowery.epodkarpacie.com
www.wrota.podkarpackie.pl/turystyka/aktywna/rowerowa/wypozyczalnie
www.podkarpackie.travel.pl
Niektóre wypożyczalnie rowerów:
Arłamów - Ośrodek	Wypoczynkowy	„Arłamów”	SA,	38-712	Wojtkowa 
tel.	013	461	65	00,	fax:	013	461	65	02,	e-mail:	recepcja@arlamow.com.pl
Cisna - Ośrodek	Wypoczynkowy	„Perełka”,	38-607	Cisna	103	
tel.	013	468	63	25,	fax	013	468	63	25,	e-mail:	perełka@naturatour.pl
Dwerniczek - „Rusinowa	Polana”	Jaga	i	Andrzej	Rusinowie,	38-715	Dwernik
Dwerniczek	9,	tel./fax	013	461	08	48,	e-mail:	rusin@rusinowa.pl
Horyniec Zdrój - Gimmy	Ośrodek	Kultury,	ul.	Sobieskiego	4,	tel.	016	631	31	05
Lesko - „Ranczo	Średnia	Góra”,	38-600	Lesko,	ul.	Osiedlowa	20,	tel.	013	469	68	69	
Medynia Głogowska - Wypożyczalnia	rowerów	„SIWAK”	
przy	Zagrodzie	Garncarskiej,	tel.	609	813	721	
Sanok - Wypożyczalnia	rowerów	„Roweromania”
ul.	Daszyńskiego	2,	tel.	013	463	42	12
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	 Spojrzenie	na	rozległe	równiny	i	zalesione	szczyty	gór	z	lotu	
ptaka	przestało	być	już	tylko	marzeniem,	bo	turystyka	powietrzna	
staje	się	coraz	popularniejsza	i	bardziej	dostępna.	
	 Wspaniale	 ukształtowane	 tereny,	 dobre	 zaplecze	 techniczne	 
i	doskonała	kadra	szkoleniowa	na	Podkarpaciu	pozwalają	amato-
rom	powietrznych	wycieczek	cieszyć	się	z	tej	formy	wypoczynku.	
Region	ma	też	bogate	tradycje	lotnicze,	a	pierwsze	ośrodki	zwią-
zane	 z	 lotnictwem	 zaczęto	 otwierać	 na	 tym	 terenie	 już	w	 latach	
trzydziestych	XX	w.	W	tym	czasie	powstało	lotnisko	turystyczne	
w	Mielcu	oraz	duma	Aeroklubu	Lwowskiego	–	pierwszy	w	Polsce	
stały	ośrodek	szkolenia	szybowcowego	w	Bezmiechowej	k.	Leska,	
znany	z	wielu	ustanawianych	tam	rekordów.	Po	latach	zapomnie-
nia	to	unikatowe	górskie	szybowisko	wraca	do	łask.	Cenione	jest	
za	występujące	nad	nim	 i	w	okolicy	niezwykle	 sprzyjające	pod-
chmurnej	żegludze	prądy	wznoszące.
	 W	 regionie	 działa	 pięć	 aeroklubów	 oferujących	 turystyczne	
loty	 samolotem,	 szybowcem,	 motolotnią.	 Ośrodki:	 rzeszowski,	
bieszczadzki,	mielecki	 i	 stalowowolski	prowadzą	szkolenia	 spa-
dochronowe,	 szybowcowe,	 samolotowe,	 motolotniowe,	 mode-
larskie.	Turyści	mogą	popróbować	wszystkiego,	doznając	wspa-
niałego	uczucia	podniebnej	swobody.	Niezapomnianych	przeżyć	
dostarczają	loty	spacerowe.	Dreszcz	emocji	wywołują	loty	balo-
nem.	Górskie	Zawody	Balonowe	to	najbardziej	widowiskowe	wy-
darzenie	w	Krośnie.	Co	roku	na	początku	maja	niebo	nad	miastem	
wypełnia	mozaika	 różnobarwnych	balonów.	Zawodom	 towarzy-
szą	liczne	koncerty	oraz	nocne	pokazy	balonów.

Aeroklub Podkarpacki,	38-400	Krosno,	ul.Żwirki	i	Wigury	9
tel.	013	43	662	03
Aeroklub Mielecki,	39-300	Mielec
skr.	poczt.	10,	ul.	Kosmonautów	-	lotnisko
tel.	017	788	76	95,	fax	017	788	77	20
e-mail:	biuro@aeroklub.mielec.pl,	www.aeroklub.mielec.pl
Aeroklub Stalowowolski,	Lotnisko	Turbia,	39-430	Zbydniów
tel.	015	844	01	18,	www.asw.stalwol.pl
Aeroklub Rzeszowski,	36-002	Rzeszów,	Lotnisko	Jasionka
tel.	017	853	62	16,	e-mail:	aeroklub_rzeszowski@go2.pl
Aeroklub Politechniki Rzeszowskiej
38-600	Lesko,	Bezmiechowa	Górna	111
tel.	013	468	89	00,	468	89	01,	fax	013	468	89	05
Stalowowolski Klub Paralotniowy,	tel.	0605	60	70	50
e-mail:	klub@bezgrawitacji.one.pl,	www.bezgrawitacji.one.pl
„Pro Wing”,	Bieszczadzka	Szkoła	Paralotniowa,	tel.	0606	294	935
szkolenie:	paralotnie@poczta.bieszczady.pl
info	ogólne:	pro.wing@op.pl,	www.bieszczady.pl/paralotnie
FUP Barbara Sadurska-Bożek,	ul.	Polna	18,	32-090	Słomniki
tel.	0601	746	140,	e-mail:	skyrafal@poczta.onet.pl	lub	info@7fly.pl,	www.7fly.pl
Bieszczadzka Grupa Sportów Extremalnych
ul.	Smolki	1/7,	38-600	Lesko
tel.	0600	710	106,	0606	294	935,	0604	418	115	
e-mail:	bgse@poczta.bieszczady.pl,	www.extremalne.bieszczady.pl
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	 Województwo	podkarpackie	warto	odwiedzić	 również	 zimą.	
Iskrzące	się	w	słońcu	zimowe	stoki	Bieszczadów,	Beskidu	Niskie-
go	 i	Pogórzy	 to	wymarzone	miejsce	dla	narciarzy.	Turyści	mają	
tutaj	 do	 dyspozycji	 dobrą	 bazę	 noclegową,	 liczne	 stoki	 narciar-
skie	o	różnym	stopniu	trudności	i	trasy	biegowe.	W	Sanoku	czyn-
na	 jest	najnowocześniejsza	hala	 lodowa,	na	 skoczni	narciarskiej	 
w	Zagórzu	trenują	być	może	następcy	Adama	Małysza.	Za	wypo-
czynkiem	w	naszym	regionie	przemawiają	długo	utrzymujące	się	
dobre	warunki	śniegowe	oraz	piękny	krajobraz.	Zima	trwa	tu	naj-
częściej	od	połowy	grudnia	do	końca	marca.	Gdy	tylko	przyjdzie	
lekki	mróz	i	sypnie	śniegiem,	miłośnicy	zimowego	wypoczynku	
zapełniają	miejscowe	hotele,	ośrodki	wypoczynkowe	i	wyruszają	
na	narty	lub	snowboard.	
	 Wiodącym	 ośrodkiem	 sportów	 zimowych	 w	 regionie	 są	
Ustrzyki	Dolne.	Do	wyboru	są	tu	trasy	zjazdowe	o	różnym	stop-
niom	 trudności,	wypożyczenie	 sprzętu	narciarskiego	 i	dobre	za-
plecze	hotelarsko-gastronomiczne.	Równie	bogatą	ofertą	 dyspo-
nują	ośrodki	w	Arłamowie,	Lesku,	Karlikowie,	Kalnicy,	Bystrem	
k.	 Baligrodu,	 Iwoniczu-Zdroju,	 Rymanowie,	 Puławach	 i	 wielu	
innych	centrach	narciarskich	zlokalizowanych	w	regionie.	
	 Większość	podkarpackich	stoków	posiada	wyciągi	orczykowe	
lub	talerzykowe,	oświetlone	trasy,	armatki	do	sztucznego	zaśnie-
żania	oraz	ratraki.	
	 Szczególną	zimową	atrakcją	Przemyśla	są	zlokalizowane	nie-
mal	w	centrum	miasta	dwa	wyciągi	krzesełkowe	i	trasy	zjazdowe	
z góry Zniesienie. 
	 W	całym	regionie	do	dyspozycji	 turystów	jest	 łącznie	kilka-
dziesiąt	wyciągów,	dobrze	przygotowane	trasy	wraz	z	zapleczem.	
Przy	 wyciągach	 znajdują	 się	 parkingi,	 wypożyczalnie	 sprzętu	
sportowego,	szkoły	nauki	jazdy	na	nartach	z	gronem	doświadczo-
nych	instruktorów,	punkty	gastronomiczne.	
	 W	Podkarpackiem	są	również	specjalne	trasy	narciarstwa	bie-
gowego.	Najciekawsze	wiodą	 przez	 tereny	 parków	narodowych	 
i	krajobrazowych.	Zimowe	panoramy	pokrytych	uśpionymi	lasa-
mi	 pagórków,	 przycupnięte	wśród	 bieli	 sielskie	 zagrody	wyglą-
dają	jak	ilustracje	bajek.	W	takim	otoczeniu	corocznie	odbywają	
się	wyścigi	psich	zaprzęgów	w	Cisnej,	Lutowiskach,	Arłamowie.	
Wiele	 romantycznych	 impresji	 dają	 też	 turystom	 nocne	 kuligi	 
z	pochodniami.	Mocnych	przeżyć	dostarczają	przejażdżki	na	sku-
terach	 śnieżnych,	zjeżdżanie	z	górek	”na	byle	czym”	 i	podobne	
atrakcje.

Wybrane wyciągi narciarskie:
Arłamów, O.W.	„Arłamów”	S.A.,	tel.	013	461	65	00,	0605	230	342 
e-mail:	ow@arlamow.com.pl,	www.arlamow.com.pl
Kalnica,	38-608	Wetlina,	tel.	0501	170	434,	013	468	47	10
Karlików,	ul.	Stróżowska	19,	38-500	Sanok,	tel.	013	463-26-38,	0606	264	278
e-mail:	karlikow@interia.pl,	www.wyciag-karlikow.pl
Przemyśl,	tel.	016	678	77	84
Puławy –	Kiczera,	Puławy	16,	38-480	Rymanów,	tel.	013	435	90	01,	0888	020	360
e-mail:	tomislawbrozda@o2.pl,	www.kiczerapulawy.pl
Rymanów Zdrój -	tel.	013	435-62-28,	0605	747	207
e-mail:mieczyslawkrukar@poczta.onet.pl,	www.nartyrymanow.republika.pl
Ustrzyki Dolne -	www.ustrzyki-narty.pl,	Laworta,	tel.	013	461	17	85	
Gromadzyń,	tel.	013	461	14	37
Mały Król,	tel.	0601	451	324
Lesko - Huzele,	ul.	Piłsudskiego	7,	38-600	Lesko,	tel.	013	469	62	68
e-mail:	zamek@gat.pl,	www.gat.pl	
„LESKO-SKI” Weremień - Wyciągi,	tel.	013	469	93	45,	tel./fax	013	469	93	55
tel.	kom.	0601	337	666,	e-mail:	weremien@lesko-ski.pl,	www.lesko-ski.pl

Wykaz wyciągów narciarskich: www.podkarpackie.travel.pl
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	 Kto	lubi	ryzyko	i	by	zapomnieć	o	troskach	i	zmęczeniu,	po-
trzebuje	dużej	dawki	adrenaliny	–	powinien	przyjechać	do	woje-
wództwa	podkarpackiego.	Wszyscy	żądni	mocnych	wrażeń	mogą	
skorzystać	 z	 ciekawej	 i	 bogatej	 oferty	 różnych	 podkarpackich	
ośrodków	proponujących	ekstremalną	 rozrywkę.	Najwięcej	 tego	
typu	 przedsięwzięć	 realizowanych	 jest	 na	 świetnie	 się	 do	 tego	
nadających	„dzikich”	 terenach	Beskidu	Niskiego	 i	Bieszczadów.	
Dużej	 przyjemności	 wszystkim	 amatorom	 jazdy	 po	 wertepach	 
z	pewnością	dostarczą	 rajdy	samochodami	 terenowymi.	Do	naj-
bardziej	znanych	należy	organizowany	już	od	kilku	lat	rajd	„Łem-
kowiada”.	
	 Amatorzy	 jazd	 quadami	 czy	 amfibią,	 miłośnicy	 surviva-
lu,	 skuterów	 śnieżnych	 i	 ekstremalnych	 spływów	 pontonowych	
również	 znajdą	 w	 Podkarpackiem	 coś	 dla	 siebie.	 Dużą	 daw-
kę	 emocji	 zapewnią	 rozgrywki	 paintballowe,	 organizowane	
na	 specjalnie	 przygotowanych	 arenach,	 lub	 też	 w	 naturalnym	
otoczeniu.	 Prządki,	 Czarnorzeki,	Orli	Kamień	 koło	 Sanoka,	 Li-
powica	 to	 popularne	miejsca	 do	 uprawiania	wspinaczki	 skałko-
wej.	Sztuczne	ściany	do	wspinania	znajdują	się	 	między	 innymi 
w	Przemyślu,	Rzeszowie	i	Sanoku.
	 Turyści	 odwiedzający	 nasz	 region	 zimą	 także	 będą	 mieli	 
w	czym	wybierać.	Oprócz	popularnych	przejażdżek	na	skuterach	
śnieżnych	coraz	większe	grono	entuzjastów	zyskuje	skiring,	czyli	
jazda	na	nartach	za	koniem.	Bardzo	popularne	są	również	wyścigi	
psich	zaprzęgów.	
	 Coraz	większą	popularnością	cieszą	się	wypady	na	różne	wi-
dowiska,	walki,	inscenizacje	wydarzeń	historycznych.	

Bieszczadzka Grupa Sportów Extremalnych
ul.	Smolki	1/7,	38-600	Lesko,	tel.	0600	710	106,	0606	294	935,	0604	418	115	
e-mail:	bgse@poczta.bieszczady.pl,	www.extremalne.bieszczady.pl
Aktywny Lipowiec,	Lipowiec	2,	38-485	Jaśliska,	tel.	0509	947	770,	0512	123	915
e-mail:	aktywny@lipowiec.pl,	www.paintball.krosno.pl
Quatro Adventure Team,	ul.	Matejki	2,	Rzeszów
tel.	0661	404	808,	fax	017	853	26	27
e-mail:	info@quady.rzeszow.pl,	www.quady.rzeszow.pl
ProAktyw Paweł Pieniążek,	36-046	Zgłobień	15,	k/Rzeszowa
tel.	0608	092	401,	fax	017	871	66	73,	e-mail:	biuro@proaktyw.pl,	www.proaktyw.pl
Klub Miłośników Samochodów Terenowych „Wertep”
tel.	0602	379	327,	e-mail:	zetor@wertep.pl,	www.wertep.pl	
Stowarzyszenie Samochodów Terenowych 4x4,	39-300	Mielec,	ul.	Nowa	34	
e-mail:	klub@4x4.mielec.pl,	www.4x4.mielec.pl
tel.	Prezes	J.	Graniczka	0503	165	035,	Vice	Prezes	K.	Ryba	0602	645	398
Ośrodek Aktywnego Wypoczynku „Olimp”,	38-700	Ustrzyki	Dolne,
ul.	Strwiążyk	28,	tel.	013	461	15	40;	tel./fax	013	461	16	72,	0601	520	660
e-mail:	olimp@ustrzyki.pl,	www.olimp.ustrzyki.pl
Pensjonat i Restauracja „W Starym Piecu...”,	Hoczew	k.	Leska	
tel:	013	468	98	80,	e-mail:	info@hoczew.pl,	www.hoczew.pl
Ośrodek Wypoczynkowy „Nad Sanem” Łukasz Dawidowski
Tyrawa	Solna	1,	38-503	Mrzygłód,	e-mail:	nad.sanem@wp.pl,
www.bieszczady.pl/tyrawa,	tel.	013	462	72	23,	0691	825	138	
Oberża Biesisko,	Przysłup	1,	38-608	Wetlina,	tel.	0502	383	882,	
e-mail:	oberza@biesisko.com,	www.apbiesisko.pl,	www.biesisko.com
Ośrodek Wypoczynkowy w Arłamowie,	Arłamów	38-712	Wojtkowa	
tel.	013	461	65	00,	0605	230	342,	fax		013	461	65	02
e-mail:	ow@arlamow.com.pl,	www.arlamow.com.pl
Wypożyczalnia skuterów śnieżnych,	38-505	Bukowsko,	Wola	Piotrowa	25
tel.	0608	403	129,	e-mail	:	biuro@skutery-sniezne.pl,	www.skutery-sniezne.pl
Centrum Konferencyjno-Rekreacyjne „Nafta-Gaz Sanok”
38-710	Czarna	k/Ustrzyk,	tel.	013	461	61	61
e-mail:	oswczarna@pgnig.com.pl,	ckrczarna@nafta-gaz.sanok.pl,	www.ckrczarna.pl

TURYSTYKA
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STYCZEŃ
„W krainie wilka”	-	Wyścigi	Psich	Zaprzęgów,	Lutowiska	-	Wo-
łosate.	www.wkrainiewilka.pl,	tel.	500	554	533,	696	089	112,
e-mail:	piotr.klek@wp.pl

LUTY
Międzynarodowe Zawody Zimowe w Ratownictwie Górskim 
Laworta	-	Ustrzyki	Dolne	GOPR	Grupa	Bieszczadzka,	
tel.	013	463	22	04,	fax	013	464	98	04,	
e-mail:	bieszczadzka@gopr.pl

MARZEC
Ogólnopolski Bieszczadzki Rajd Narciarski,	Wołosate	-	Ustrzyki	
Górne.	Bieszczadzki	Park	Narodowy,	38-714	Ustrzyki	Górne	19,	
tel.	013	461	03	50,	e-mail:	oie@bdpn.pl,	www.oie.bdpn.pl
Zimowy Rajd Narciarski „Bieszczady”,	GOPR	Grupa	
Bieszczadzka,	tel.	013	463	22	04,	fax	013	464	98	04,	
e-mail:	bieszczadzka@gopr.pl
Turystyczna Droga Krzyżowa - Tarnica,	 
PTTK	Oddział	Rzeszów,		ul.	Jana	Matejki	2	 
tel.	017	853	67	55,	pttk@rz.pl,	www.pttk.rz.pl
PTTK	Oddział	Jasło,	ul.	Floriańska	15
tel.	013	446	33	40,	e-mail:	pttkjaslo@wp.pl,	www.jaslo.pttk.pl

KWIECIEŃ
Ogólnopolski Rajd „Twierdza Przemyśl”,
PTTK	Oddział	Przemyśl,	Waygarta	3,	tel./fax	016	678	53	74,	
e-mail:	pttk_przemysl@poczta.onet.pl,	www.przemysl.pttk.pl

MAJ
Górskie Zawody Balonowe w Krośnie
Żwirki	i	Wigury	9,	www.aeroklub-podkarpacki.pl,	
biuro@aeroklub-podkarpacki.pl,	tel.	013	436	62	03
Ogólnopolski Spływ Kajakowy im. Mariana Plebańczyka na 
Sanie. Stowarzyszenie	Turystyki	i	Rekreacji	Kajakowej	„Duna-
jec”,	tel./fax	012	42716	15;	
ZHP	Komenda	Hufca	Ziemi	Przemyskiej,	tel./fax	016	670	76	76
Ogólnopolski Spływ Kajakowy na Sanie 
PTTK	Oddział	Przemyśl,	tel.	016	678	32	74,	
e-mail:	pttk_przemysl@poczta.onet.pl,	www.przemysl.pttk.pl
Rodzinny Spływ Kajakowy na Sanie,		
Klub Pol-Survival PTTK Rzeszów,	tel.	017	853	67	55,	
e-mail:	pspttk@poczta.onet.pl,	www.pspttk,intertele.pl
Rajdy konne po Bieszczadzkim Parku Narodowym,
Ośrodek	 Informacyjny	 Bieszczadzkiego	 Parku	 Narodowego	 
w	Lutowiskach,	tel.	013	461	03	50,	tel./fax	013	461	03	51,	
e-mail:	oie@oie.bdpn.pl,	www.oie.bdpn.info
Rajdy samochodami terenowymi „Łemkowiada”,	Klub	Miło-
śników	Samochodów	Terenowych	„Wertep”
tel.	0602	379	327,	e-mail:	zetor@wertep.pl,	www.wertep.pl

CZERWIEC
Ogólnopolski Spływ Kajakowy rzeką Wisłoka -	Brzostek,	Pil-
zno,	Kozłów	k/Dębicy,	Urząd	Gminy	Dębica,	tel.	014	676	05	01,	
e-mail:	promocja@debica.regiony.pl,	www.ug-debica.regiony.pl
Ogólnopolski Rajd Karpacki,		
PTTK	Oddział	w	Przemyślu,	tel./fax	016	678	32	74,	
e-mail:	pttk_przemysl@poczta.onet.pl,	www.przemysl.pttk.pl
Ogólnopolskie Dni Flisactwa, Flis „Szlakiem Błękitnego Sanu”
Bractwo	Miłośników	Ziemi	Ulanowskiej	im.	Św.	Barbary,	
tel.	015	876	30	41,	e-mail:	flisacy@poczta.onet.pl,	www.flisacy.ovh.org 

NAJWAŻNIEJSZE
IMPREZY



LIPIEC
Manewry Szwejkowskie w Twierdzy Przemyśl,
Przemyskie	Stowarzyszenie	Przyjaciół	Dobrego	Wojaka	Szwejka
tel.	0602	481	477,	0693	711	942,	0600	851	644,	
e-mail:	info@szwejk-przemysl.pl,	www.szwejk-przemysl.pl
Ogólnopolski Rajd Samochodów Zabytkowych - okolice Prze-
myśla.	Automobilklub	Rzeszowski,	tel./fax	017	853	31	39,	
e-mail:	ar@automobilrzesz.pl,		www.automobilrzesz.pl	
Zlot Rowerowy im. Gen. M. Papały
Gminne	Centrum	Kultury,	Sportu	i	Turystyki	w	Pruchniku
tel.	016	628	80	65,	e-mail:	gckit@interia.pl
Ogólnopolski Spływ Kajakowy na Sanie - Ubieszyn - Ulanów,	
Podkarpackie	Towarzystwo	Krzewienia	Kultury	Fizycznej,	
Rzeszów,	Bardowskiego	2	m.	5,	tel.	017	853	34	69
Bieszczadzki Rajd Pojazdów Zabytkowych - Zagórz
Bieszczadzki	Klub	Pojazdów	Zabytkowych	„Weteran”,	
tel.	013	462	27	10,	668	414	256,	608	053	097,	
e-mail:	tadeusz_pajak@op.pl

SIERPIEŃ
Ogólnopolski Spływ Kajakowy o „Puchar Błękitnej Wstęgi 
Wisły”, Ognisko	TKKF	„Siarka”	Tarnobrzeg,	tel.	0503	047	574
Transgraniczny Wyścig Rowerów Górskich w kl. MTB 
w Komańczy,	Urząd	Gminy	w	Komańczy,	tel.	013	467	70	76

WRZESIEŃ
Rykowisko Galicyjskie,	 Koła	 Łowieckie:	 „Świstak”	 Zagórz,	
„Knieja”	Komańcza,	„Jarząbek”	Sanok,	„Żubr”	Sanok,	
Miejsko	Gminny	Ośrodek	Kultury	i	Sportu	w	Zagórzu,	
tel.	013	462	30	59,	mgokiswzagorzu@poczta.onet.pl
Ogólnopolski Dukielski Zlot Turystów,	
PTTK	Oddział	Krosno	tel.	013	432	11	75,	fax	013	432	12	58,	
e-mail:	pttkkrosno@neostrada.pl	
Ogólnopolski Rajd im. dr Mieczysława Orłowicza,	
PTTK	Oddział	w	Przemyślu,	tel./fax	016	678	32	74,	
e-mail:	pttk_przemysl@poczta.onet.pl,	www.przemysl.pttk.pl
Maraton kajakowy Przemyśl – Jarosław
Klub	Kajakowy	KOLPING,	MOSiR	Jarosław,	
tel.	016	627	17	78,	0501	053	888

PAŹDZIERNIK
Święto Latawca - Weremień k. Leska,
Aeroklub	Bieszczadzki,	tel.	013	469	13	86,	0601	792	641,	
e-mail:	aeroklub@polbox.com,	http://free.polbox.pl/a/aeroklub
Ogólnopolski Rajd „Twierdza Przemyśl” 
PTTK	Oddział	w	Przemyślu,	tel./fax	016	678	32	74,		
e-mail:	pttk_przemysl@poczta.onet.pl,	pttkprzemysl@op.pl
Międzynarodowy Festiwal Łowiecki w Leżajsku,	
Urząd	Miejski	w	Leżajsku,	tel.	017	242	73	33,	
e-mail:	promocja@lezajsk.um.gov.pl,		www.lezajsk.um.gov.pl	

LISTOPAD
Święto Konia - Wola Michowa gm. Komańcza 
Latarnia	Wagabundy,	Wola	Michowa	18,	tel.	0502	472	112,	
e-mail:	latarnia@latarnia.pl,	www.latarnia.pl

GRUDZIEŃ
Nawigacyjno -Turystyczny Rajd Samochodowy – Rzeszów
Automobilklub	Rzeszowski,	tel.	017	853	31	39,	853	31	60,	
e-mail:	radek_mikula@wp.pl,	www.automobilrzesz.pl

TURYSTYKI
AKTYWNEJ
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Polska	Organizacja	Turystyczna
www.poland.travel

 Bircza,	powiat	przemyski
Biuro	Informacji	Turystycznej
37-740	Bircza	116,	tel.	016	672	50	20
e-mail:	bit@bircza.pl	

 Cisna,	powiat	leski
Gminne	Centrum	Kultury	i	Ekologii	Cisna
38-607	Cisna	23,	tel.	013	468	64	65	
e-mail:	informacja@cisna.pl,www.cisna.pl

 Dukla,	powiat	krośnieński
Transgraniczna	Informacja	Turystyczna
38-450	Dukla,	ul.	Trakt	Węgierski	26a
tel.	013	433	56	16
e-mail:	tit@dukla.pl,	www.dukla.pl

 Dynów,	powiat	rzeszowski
Związek	Gmin	Turystycznych
Pogórza Dynowskiego
36-065	Dynów,	Rynek	13,	tel.	016	652	19	90
e-mail:	zwiazek@pogorzedynowskie.pl	
www.pogorzedynowskie.pl

 Horyniec Zdrój,	powiat	lubaczowski
Punkt	Informacji	Turystycznej
37-620	Horyniec	Zdrój,	ul.	Sobieskiego	4	
tel.	016	631	31	05
e-mail:	turinfhoryniec@interia.pl
www.horyniec-zdroj.pl

 Iwonicz Zdrój,	powiat	krośnieński
Centrum	Informacji	Turystycznej,
38-440	Iwonicz	Zdrój,	Plac	Dietla	2	
tel.	013	425	10	87,	e-mail:cit@iwonicz-zdroj.info
www.iwonicz-zdroj.info

 Jasło,	powiat	jasielski
Punkt	Informacji	Turystycznej	PTTK
38-200	Jasło,	ul.	Floriańska	15	
tel.	013	446	33	40,	e-mail:	pttkjaslo@wp.pl

 Komańcza,	powiat	sanocki
Gminne	Centrum	Informacji	Turystycznej
38-543	Komańcza	166,	tel./fax	013	467	70	76
e-mail:	cpiit@komancza.pl

 Krosno,	powiat	krośnieński
Centrum	Informacji	Turystycznej
38-400	Krosno,	ul.	Rynek	5
tel.	013	432	77	07,	pikt@muzeumrzemiosla.pl

 Lesko,	powiat	leski
Bieszczadzkie	Centrum
Informacji	Turystycznej
38-600	Lesko,	Rynek,	tel.	013	469	66	95
e-mail:	bcit@lesko.pl	

 Leżajsk,	powiat	leżajski
Centrum	Informacji	Turystycznej	
37-300	Leżajsk,	Rynek	1A
tel.	017	240	18	18
e-mail:	turystyka@lezajsk.um.gov.pl	
www.mck.lezajsk.pl	

 Lutowiska,	powiat	bieszczadzki
Gminne	Centrum	Informacji	Turystycznej
38-713	Lutowiska	14,	tel.	013	461	03	13
e-mail:	gci@lutowiska.pl

 Łańcut,	powiat	łańcucki,	PTTK	O/Łańcut
37-100	Łańcut,	ul.	Dominikańska	1
tel.	017	225	45	12	

 Polańczyk,	powiat	leski
Centrum	Informacji	Turystycznej
38-610	Polańczyk,	ul.	Wiejska	2
tel.	013	470	30	28
e-mail:	goksit@esolina.pl,	www.esolina.pl

 Przemyśl,	powiat	przemyski	
Centrum	Informacji	Turystycznej
37-700	Przemyśl,	Grodzka	1	
tel.	016	675	21	64,	016	678	53	74	
e-mail:	it.pttkprzemysl@op.pl,	www.przemysl.pttk.pl

 Przeworsk,	powiat	przeworski
Euroregionalne	Centrum
Informacji	Turystycznej
Rynek	1,	37-200	Przeworsk,	tel.	016	648	18	60
e-mail:	ecit@przeworsk.org
www.ecit.przeworsk.org

 Rymanów Zdrój,	powiat	krośnieński	
Biuro	Informacji	Turystycznej
38-481	Rymanów	Zdrój,	ul.	Zdrojowa	45	
tel.	013	435	71	90
e-mail:	biuro_it@poczta.onet.pl	
www.info.rymanow.pl

 Rzeszów,	powiat	rzeszowski
Podkarpackie	Centrum	Informacji
Turystycznej	i	Promocji
35-959	Rzeszów,	ul.	Szopena	51/302
tel.	017	852	00	09
e-mail:	prot@prot.rzeszow.pl
www.podkarpackie.travel.pl

 Sanok,	powiat	sanocki
Sanocko-Bieszczadzkie	Centrum
Informacji	Turystycznej
38-500	Sanok,		Rynek	14,	tel.	013	463	60	60,
e-mail:	citsanok@um.sanok.pl
www.sanok.pl

 Stalowa Wola,	powiat	stalowowolski
Punkt	Informacji	Turystycznej
37-464	 Stalowa	Wola,	 Sandomierska	 1,	 tel.	 015	
844	85	56,
e-mail:	muzeum@um.stalwol.pl
www.muzeum.stalowawola.pl

 Ustrzyki Dolne,	powiat	bieszczadzki
Bieszczadzkie	Centrum	Informacji
i	Promocji	Turystycznej
38-700	Ustrzyki	Dolne,	Rynek	16
tel.	013	471	11	30
e-mail:	cit@ustrzyki-dolne.pl;	
www.cit.ustrzyki-dolne.pl

 Informacja Turystyczna BdPN
38-700	Ustrzyki	Dolne,	ul.	Bełzka	7
tel.	013	461	10	91
e-mail:	eduond@bdpn-ond.pl,	www.bdpn.pl

OŚRODKI ZAGRANICZNE POT
 Austria - Wiedeń
tel.	(+43	1)	524-71-91,	fax	524-71-91-20
e-mail:	wien@pot.gov.pl

 Belgia - Bruksela
tel.	(+32	2)	740-06-20,	fax	742-37-35
e-mail:	bruxelles@pot.gov.pl

 Francja - Paryż
tel.	(+33	1)	42-44-19-00,	fax	42-97-52-25
e-mail:	paris@pot.gov.pl

 Hiszpania - Madryt
tel.	(+34	91)	541-48-08,	fax	541-34-23
e-mail:	madrid@pot.gov.pl

 Holandia - Amsterdam
tel.	(+31	20)	625-35-70,	fax	623-09-29
e-mail:	amsterdam@pot.gov.pl

 Japonia - Tokio
tel.	(+813)	59-08-38-08,	fax	59-08-38-09
e-mail:	tokio@pot.gov.pl	

 Niemcy-Berlin
tel.	(+49	30)	21-00-92-0,	fax	21-00-92-14
e-mail:berlin@pot.gov.pl

 Rosja - Moskwa
tel.	(+74	95)	510-62-10,	fax	510-62-11
e-mail:	moskva@pot.gov.pl

 Szwecja - Sztokholm
tel.	(+46	8)	20-56-05,	fax	21-04-65
e-mail:	stockholm@pot.gov.pl

 Stany Zjednoczone - Nowy York
tel.	(+1201)	420-99-10,	fax.	(+1201)	584-91-53,
e-mail:	newyork@pot.gov.pl

 Wielka Brytania - Londyn
tel.	(+44)	8700	675	012,	fax	8700	6750	11
e-mail:	london@pot.gov.pl

 Włochy - Rzym
tel.	(+39	06)	482-70-60,	fax	481-75-69
e-mail:roma@pot.gov.pl

 Węgry - Budapeszt
tel.	(+361)	269-78-09,	fax	269-78-09
e-mail:	budapest@pot.gov.pl

CENTRA I PUNKTY INFORMACJI TURYSTYCZNEJ
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drogi krajowe
drogi wojewódzkie
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kolejki	wąskotorowe
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zbiorniki	wodne
zamki	i	pałace	(wybrane)
przejścia	graniczne
lotniska
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