
Rok 2020 był dla turystyki w Beskidzie Niskim dość 
łaskawy. Powstało w nim kilka ciekawych obiektów 
turystycznych i również kilka mocno kontrowersyjnych. 
Ciekawa inwestycja rekreacyjna pojawiła się nad brzegiem 
jeziora Klimkówka. To ścieżka rowerowa biegnąca po 
zachodniej stronie zbiornika oraz kompleks urządzeń 
plażowych nad jego brzegiem. 

Pod wodą znalazła się również droga, którą 
pr zem ierza l i  co dz ienn ie  uc z n i owie                 
z Klimkówki, udając się do szkoły do Łosia.      
My przynajmniej w części postaramy się tę 
drogę przejść.  

STARTUJEMY
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Spacer śladami łemkowskich wsi
Klimkówka - Łosie

Naszą trasę zaczynamy w tzw. stanicy nad Zbiornikiem Klimkówka. Dojazd samochodem jest 
niezwykle prosty. Podróżując od Rzeszowa lub Tarnowa drogą krajową nr 28 skręcamy                  
w miejscowości Ropa w lewo, a od Nowego Sącza w tym samym miejscu skręcamy w prawo, 
kierując się na Wysową – Zdrój. Po ok. 10 min  jazdy (9,4 km) skręcamy w lewo nad Zalew .
Klimkówka. Po prawej stronie znajduje się parking, na którym radzimy pozostawić samochód.     
Po krótkim odpoczynku nad wodą, do którego bardzo zachęcamy, zapraszany na naszą wędrówkę 
szlakiem dwóch wsi - starej łemkowskiej Klimkówki, znajdującej się praktycznie przed nami, której 
obrysy skrywa woda zbiornika wybudowanego na przełomie lat 80 i 90 XX w. dla ochrony 
przeciwpowodziowej Gorlic oraz bogatej wsi Łosie, która przed wojną pretendowała na miano 
miasteczka. 

W wyniku przegrodzenia rzeki Ropy tamą, zostało zalanych 
kilkadziesiąt domostw, w których mieszkało ok. 400 osób. Spis           
w 1921 r. wykazał w Klimkówce 87 rzymskich katolików, 367 
grekokatolików i 22 Żydów. W centrum wsi znajdowała się cerkiew 
p.w. Zaśnięcia Bogarodzicy z 1914 r. – budowla murowana                   
o niespotykanej na Łemkowszczyźnie architekturze, zwieńczona 
pięcioma smukłymi wieżyczkami. Wyburzono ją 27 maja 1983 r.        
w ramach niwelowania dna przyszłego zalewu. Mieszkańcom 
Klimkówki obiecano, że ich cerkiew zostanie odbudowana                  
w niezmienionym kształcie. Mimo obietnic cerkwi w takim kształcie 
jak ta zburzona już nie postawiono  a nowy obiekt, obecnie kościół ,
rzymskokatolicki, jedynie w części przypomina oryginał  .

Uznaliśmy, że odnowiona stanica wodna nad Klimkówką jest kapitalnym miejscem, żeby rozpocząć naszą 
wędrówkę z Kilmkówki do Łosia. Chcemy przy tym, by nie był to tylko spacer po niezwykle urokliwym 
zakątku Beskidu Niskiego  ale swoista wycieczka w przeszłość trasą, którą przemierzali niegdyś Łemkowie ,
– mieszkańcy tego terenu - pomiędzy dwoma ważnymi niegdyś wsiami łemkowskimi: bogatą wsią Łosie      
i nieco biedniejszą Klimkówką. Inspiracją była opowieść śp. Włodzimiery Banias Wspomnienia Łemkini/  (
Спомины Лемкыні - YouTube). 



Mijamy wypożyczalnie sprzętu wodnego i po ok. 15 min  dochodzimy .
do ścieżki przyrodniczo-edukacyjnej, która wije się wzdłuż brzegu 
zbiornika. Ma ona długość ok. 600 m i można ją przejść w 20-30 
minut. 

Zlokalizowano na niej 15 tablic edukacyjnych z informacją o ptakach, 
które można spotkać w tej części Beskidu Niskiego. Ścieżka kończy się 
w okolicach Domu Pomocy Społecznej w Klimkówce. 

My jednak kontynuujemy nasz spacer, idąc w prawo asfaltem w dół na zaporę. Pokonujemy biało-czerwony szlaban, ale nie dane  
jest nam pokonać już stalowego ogrodzenia, chroniącego teren zapory. Dlatego też proponujemy skorzystać ze ścieżki biegnącej 
nad zaporą. Nie naruszymy miru instytucji państwowej, a widoki będą niezwykłe, szczególnie jesienią. 

Wejście na ścieżkę znajduje się po 
lewej stronie, kawałeczek za 
kapliczką, z której Jezus Frasobliwy 
rozmyśla nad naszym losem. 
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Patrząc na zbiornik wyobraźmy sobie drogę biegnącą 
pośrodku, my z oczywistych względów nią nie pójdziemy, 
ale skręcając w lewo i trzymając się linii brzegowej, 
kierujemy się na północ nową trasą pieszo-rowerową. 



Skręcamy w lewo, przechodząc przez stalowy mosteczek pomalowany ochronną szarą farbą, pniemy się w górę dość ostrym 
podejściem i wchodzimy w obszar tzw. Pienin Gorlickich. Ścieżka jest  wąska i ze stromym uskokiem, zatem klapki, rowery, bardzo
wózki czy wrotki to rzeczy, których zdecydowanie odradzamy na tym odcinku. 

Przechodzimy wśród starych, gigantycznych buków przez gałęzie których, w okresie 
bezlistnym, widać taflę jeziora i koronę zbiornika, zaś szum wody przypomina 
nadmorskie spacery. Ścieżką wędrujemy ok. 45 min. Końcowy odcinek pokonujemy 
stromymi pochylniami po drugiej stronie terenu zapory. 
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zapora na zbiorniku Klimkówka

ścieżka leśna 
nad iem  zbiornik Klimkówka
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Skręcamy w lewo na drogę asfaltową i znajdujemy 
się już na starej drodze, prowadzącej z Uścia 
Gorlickiego, zwanego  Uściem Ruskim do dawniej
Łosia. Droga ta niegdyś wiodła przez środek wsi 
Klimkówka, a obecnie wije się przez środek jeziora, 
które pozostało za nami na zdjeciu widok zapory od 
strony Łosia

Na moment zatrzymajmy się i przeczytajmy proszę tablicę, przygotowaną przez zarządcę 
zbiornika. Zdjęcie zamieszczamy poniżej. Jest to kompendium wiedzy o Zbiorniku Wodnym 
Klimkówka.



Wokół nas rozpościerają 
się Pieniny Gorlickie. Jest 
to niewielki obszar terenu, 
rozmieszczony po obu 
stronach rzeki Ropy            
i charakteryzujący się 
obok walorów 
widokowych, 
występowaniem skał 
fliszowych. Najlepiej 
widoczne są one w starym 
kamieniołomie, który 
mijamy po lewej stronie, 
idąc drogą  w kierunku 
Łosia. Warto na sekundę 
zboczyć, żeby oglądnąć 
masywne skały dawnego 
wyrobiska.  

Wracamy na drogę i po 15 min. 
przechodzimy przez most nad 
Ropą, z którego widać przełom 
rzeki i skały fliszu karpackiego. 
Kawałeczek dalej (ok. 10 min.) dla 
zgłodniałych możliwość zjedzenia 
dobrej ryby i innych potraw           
w Zajeździe . Pstrąg u Eda

Chyża to drewniana zagroda  
jednobudynkowa, w której pod 
jednym dachem mieściły się 
pomieszczenia  mieszkalne, 
gospodarcze i inwentarskie. 
Strych pełnił funkcję stodoły.

Spacer śladami łemkowskich wsi
Klimkówka - Łosie
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Po posiłku 
kontynuujemy 
wycieczkę, kierując się 
na lewo drogą 
asfaltową, by po ok. 5 
min., po raz drugi 
odbić w lewo do jednej 
z najstarszych części 
Łosia, nazywaną 
Telechówka 
(łemkowskie 
Telechiłka). Po obu 
stronach drogi znajdują 
się  konserwowane ,
lokalną ropą stare 
łemkowskie chyże. 



Po ok. 6 min. po prawej stronie 
widzimy cerkiew greckokatolicką 
pod wezwaniem Narodzenia NMP   
z 1810 r. Za świątynią, przechodząc 
przez bramę-dzwonnicę, znajduje 
się skansen Zagroda Maziarska – 
przykład łemkowskiej architektury 
Łosia końca XIX wieku.

Wozy maziarskie z Łosia 
krążyły nie tylko po 
Galicji, ale docierały na 
Śląsk i do Królestwa 
Kongresowego, na 
Węgry, a nawet na 
Łotwę. Dzięki nim Łosie 
było najbogatszą wsią 
łemkowską. W czasie, 
kiedy w innych wsiach 
pojawiały się pierwsze 
kominy, w Łosiu domy 
były kryte blachą                 
i wyposażone w łazienki. 

Cerkiew greckokatolicka 
pod wezwaniem Narodzenia NMP
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Zagroda Maziarska

Wieś Łosie zasłynęła przede 
wszystkim z maziarzy trudniących 
się obwoźnym handlem mazią          
i smarami, uzyskiwanymi najpierw 
samodzielnie prymitywnymi 
sposobami z suchej destylacji 
drewna, a później kupowanymi      
w okolicznych rafineriach. 
Rozwozili oni swój towar wozami 
zwanymi sekerami, okrytymi 
płócienną budą i zaprzężonymi w 
parę koni. 
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Wóz maziarski



WIDOKI
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Od cerkwi cofamy sie kilkadziesiąt metrów i wchodzimy na żelazny most nad Ropą. Po jego przejściu skręcamy w lewo i idziemy      
ok. 30 min  drogą asfaltową (ok. 1,8 km). Po drodze można podziwiać otaczające wieś szczyty m.in. Łysiec (662 m n.p.m.), Kopa, .
Czerteżyki (628m n.p.m.), Ubocz (617 m n.p.m.) dochodząc do znanej nam już drogi w kierunku zapory. Z tego punktu wracamy        
tą sama drogą, którą szliśmy do Łosia. 
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W tym miejscu kończymy naszą trasę. Jeśli ktoś po nas przyjechał            
to parking jest koło kościoła, a mniejszy koło cerkwi. Pozostałych 
Państwa zapraszamy z powrotem do Kilmkówki, z tym że w początkowej 
części trasy przejdziemy u podnóża Kiczery–Żdżar (610 m n.p.m.). 



WIDOKI
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Rzeźba terenu w tej części Beskidu Niskiego ma charakter gór niskich 
o rusztowo-kratowym układzie głównych grzbietów i dolin. W 
krajobrazie otaczającym dolinę rzeki Ropa występują najczęściej 
wzgórza porośnięte lasami mieszanymi z przewagą buczyny 
karpackiej. 

Rzeka Ropa jest 
największym, 
lewobrzeżnym dopływem 
Wisłoki. Swoje źródła bierze 
przy granicy polsko-
słowackiej na zboczach 
Jaworzynki. Całkowita jej 
długość sięga ok. 80 km. 
Do miejscowości Ropa 
biegnie w kierunku 
północno-zachodnim,         
a potem obiera azymut 
północno-wschodni.  

2,5h  WC
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PRZEBIEG TRASY
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1. Start - Stannica wodna nad Klimkówką
2. Scieżka pieszo-rowerowa nad Klimkówką
3. Scieżka ptasia
4. DPS nad Klimkówką
5. Kapliczka Jezusa Frasobliwego
6. Ścieżka nad zaporą
7. Tablica informacyjna o Zbiorniku Wodnym Klimkówka
8. Stary kamieniołom
9. Przełom rzeki Ropy i skały fliszu karpackiego
10. Telechówka
11. Cerkiew w Łosiu
12. Zagroda Maziarska
13. Ścieżka u podnuża Kiczery-Żdżar
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Źródł: „© autorzy OpenStreetMap”.
Podkład mapowy na licencji Open Database License.
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