
 

Lesko i okolice 

Warto zobaczyć: 

W LESKU:  

 Zamek Kmitów z XVI w. (nie ma 

możliwości zwiedzenia wnętrz, 

ponieważ mieści się w nim obecnie 

ośrodek wypoczynkowy). 

 Park otaczający zamek, wraz 

z amfiteatrem, w którym odbywają się czasem 

imprezy i koncerty. Największą i najbardziej 

znaną imprezą jest Piknik Country 

w Bieszczadach, który ma miejsce co roku, na 

początku lipca. 

 

 Kościół parafialny pw. Nawiedzenia NMP 

z XVI w. - kościół w stylu gotyckim, z kamienia 

i cegły, z barokowym wnętrzem. 

 Ratusz z XIX w. Nad wejściem umieszczony 

jest szlachecki herb pierwszych właścicieli 

Leska – Kmitów. 

 Synagoga z XVIII w. - w jej 

środku można zobaczyć salę 

modlitewną, dawny babiniec i celę 

więzienną. Obecnie w synagodze 

mieści się Galeria Sztuki Bieszcza-

dzkiej Grupy Twórców i Muzeum 

Żydów Galicji. 

 Kirkut - jeden z najstarszych 

cmentarzy żydowskich w Polsce 

(z XVI w.). Na powierzchni 3 ha 

położonych jest ok. 2000 macew. 

Obecnie brama wejściowa jest 

zamknięta (ze względu na przypadki 

wandalizmu), ale jeśli się chwilę przed 

nią postoi, często przychodzi mieszkający 

w pobliżu pan, który ma klucze 

 Cmentarz wojskowy z czasów I wojny św. 

W zbiorowych mogiłach zostali tu pochowani 

żołnierze, którzy polegli w walkach w okolicach 

Leska lub zmarli od ran w szpitalach. Wśród 600 

ofiar byli żołnierze różnych religii i narodowości, 

m.in. Niemcy, Austriacy, Węgrzy, Serbowie, Rosjanie. 

 Źródełka Mineralne – są pozostałością po istnie-

jącym przed I wojną św. punkcie zdrojowym. 

Znajdują się tu studnie 6 źródeł, figura Matki 

Boskiej z napisem „Uzdrowienie Chorych” oraz 

kamień upamiętniający śmierć J. Piłsudskiego. 

 



Ze Źródełek warto zrobić sobie spacer utwardzoną drogą, przez pola, 

w stronę szosy Lesko – Ustrzyki Dolne, na pobliski Kamień Leski. 

 Kamień Leski – położona już w obrębie 

miejscowości Glinne (3 km od centrum Leska) 

duża skała piaskowcowa, objęta ochroną jako 

pomnik przyrody nieożywionej. Kamień Leski 

owiany jest wieloma legendami, które 

wyjaśniają jego powstanie – np. przy udziale 

diabła, chcącego zrzucić skałę na mieszkań-

ców Leska lub przez zamienienie się w skałę 

wyrodnej córki przeklętej przez umierającą 

matkę. 

 Baszta - wzgórze nad Leskiem (421 m n.p.m.), przez które prowadzi 

trasa spacerowa nad San. Ze szczytu wzgórza (które jest niestety 

już trochę zarośnięte) rozpościera się panorama na szczyty 

Bieszczadów, dolinę Sanu i okolice Leska. 

 Czulnia - zalesiony szczyt (576 m n.p.m.) górujący nad Leskiem. 

Prowadzi tędy zielony szlak turystyczny – z Leska przez Kamień 

Leski, Glinne i Czulnię do Zwierzynia (czas przejścia ok. 2 godz.). 

 

 Basen Aquarius – kompleks sportowy 

obejmujący m.in. baseny kryte (pływacki, 

rekreacyjny z hydromasażami, rwąca 

rzeka, zjeżdżalnie, brodzik) oraz 

siłownię, saunę, bar. W budowie jest 

basen zewnętrzny – planowane otwarcie 

w połowie lipca 2016 r. 

 

W OKOLICY: 

 Szybowisko i Ośrodek Sportów 

Zimowych na Weremieniu koło Leska - 

organizowane są tu loty szybowcem, 

lotnią i paralotnią, widokowe loty nad 

okolicą, a na wiosnę - Święto Latawca. 

 Wypożyczalnia drezyn rowerowych 

na stacji kolejowej w Uhercach 

Mineralnych. Przejażdżkę można odbyć 

w dwóch kierunkach - Ustrzyk Dolnych 

lub Zagórza, na jednej z najpiękniej-

szych tras kolejowych w Polsce, 

liczącej ponad 140 lat. 

 Szybowisko Bezmiechowa. W Bezmiechowej Górnej już w okresie 

międzywojennym utworzono ośrodek szybowcowy. W 1938 r. 

Tadeusz Góra odbył stąd rekordowy lot szybowcem, pokonując 

prawie 600 km i lądując pod Wilnem na Litwie. Obecnie mieści się 

tu Akademicki Ośrodek Szybowcowy Politechniki Rzeszowskiej. 

Można tu także zobaczyć oswojone ptaki drapieżne i krukowate. 

 Ruiny zamku „Sobień”. To pierwsza siedziba 

rodu Kmitów, założycieli Leska. W XV w. był tu z 

wizytą król Władysław Jagiełło z żoną Elżbietą 

Granowską (poślubioną w Sanoku). Z platformy 

widokowej wśród ruin rozciąga się panorama 

doliny Sanu. Na wzgórzu znajduje się rezerwat 

przyrody "Góra Sobień". 

 Bieszczadzki Poligon Paintballowy WATAHA 

w Jankowcach – miejsce na imprezy plenerowe, imprezy 

z pirotechniką i gry terenowe, poligon i strzelnica paintballowa. 



 Ruiny klasztoru karmelitów 

w Zagórzu. Barokowy kościół 

i klasztor Karmelitów Bosych 

z XVIII w. wznoszący się na wzgórzu 

nad Osławą, został zniszczony w wy-

niku pożaru. W ostatnich latach ruiny 

są zabezpieczane, wybudowano także wieżę widokową, z której 

rozpościera się piękny widok na okolicę. 

 Droga Krzyżowa do ruin klasztoru 

karmelitów w Zagórzu – jest 

jednocześnie galerią bieszczadzkiej 

sztuki, ponieważ każdą stację wykonał 

inny artysta, każda jest też wykonana 

inną techniką. Za materiał posłużyły 

drewno, kamień, metal, a nawet 

podkłady kolejowe. 

 W Zagórzu warto też zobaczyć: 

cerkiew prawosławną p.w. Św. Michała 

z XIX w. (wewnątrz znajduje się 

ikonostas) oraz skocznie narciarskie. 

 Miejsce pamięci na Gruszce - miejsce 

pamięci z czasów II wojny światowej na wzgórzu Gruszka, między 

Leskiem a Tarnawą Dolną. W lipcu 1940 r. Niemcy rozstrzelali tutaj 

112 więźniów, przywiezionych z Sanoka. 

 Ogród Biblijny w Myczkowcach przy wejściu 

do Ośrodka Caritas jest ciekawym połączeniem 

historii biblijnych i roślin. Na powierzchni 80 

arów, wśród ponad 110 gatunków roślin przedsta-

wione są sceny ze Starego i Nowego Testamentu. 

 Park miniatur w Myczkowcach.  

W Ośrodku Caritas znajduje się 

Centrum Kultury Ekumenicznej czyli 

skansen miniatur cerkwi greckokato-

lickich, prawosławnych oraz kościołów 

z terenu południowo - wschodniej 

Polski, Słowacji i Ukrainy. 

Zgromadzono tu 140 makiet świątyń, wykonanych w skali 1:25. 

 Mini zoo w Myczkowcach. Niewątpli-

wą atrakcją Ośrodka Caritas jest mini 

zoo, w którym mieszkają głównie 

zwierząt kopytne (jelenie, daniele, 

lamy), a także ptaki egzotyczne. 

Znajduje się tu też konny Ośrodek 

Jeździecki, w którym można skorzystać z jazdy rekreacyjnej 

i hipoterapii. 

 Zapora wodna w Myczkowcach wraz 

z elektrownią została wybudowana 

w latach 1955-60. Utworzono w ten 

sposób sztuczny zbiornik wodny 

o powierzchni ok. 200 ha. Jezioro 

Myczkowskie jest zbiornikiem wyrównawczym dla Jeziora 

Solińskiego i reguluje przepływ wody w Sanie. 

 Kamieniołom w Bóbrce - nieczynny kamieniołom 

piaskowców na stoku góry Koziniec (522 m n.p.m.). 

Ze szczytu kamieniołomu rozciąga się piękny 

widok na Bóbrkę, część Jeziora Myczkowskiego 

i Solińskiego oraz Solinę. Na południowym stoku 

góry utworzono rezerwat przyrody "Koziniec". 



 Kościół w Średniej Wsi - najstarszy 

drewniany kościół w Bieszczadach pw. 

Wniebowzięcia Matki Bożej (II poł. XVI 

w.). We wnętrzu można zobaczyć stacje 

Drogi Krzyżowej, które wykonał jeden 

z najsławniejszych bieszczadzkich 

twórców - Jędrek Połonina. 

 Punkt widokowy w Polańczyku – rozpoś-

ciera się stąd piękny widok na Jezioro 

Solińskie i Bieszczady. Polańczyk ma 

status uzdrowiska, stąd duża jest tu 

liczba sanatoriów i ośrodków wczasowych. 

 Zapora w Solinie - jedna z największych 

atrakcji Bieszczadów. Zapora o długości 

664 m i wysokości 82 m spiętrzyła wody 

Sanu, tworząc sztuczny zbiornik  o naj-

większej w Polsce pojemności. Zapora 

pełni także rolę deptaka. W sezonie letnim 

z przystani obok zapory odpływają statki spacerowe. 

 

 Źródełko w Zwierzyniu. Grota cudownego 

źródełka jest w miejscu owianym 

legendami. Do II wojny światowej 

istniejąca tu studnia była miejscem kultu 

religijnego, ale dopiero niedawno 

wzniesiono grotę, chętnie odwiedzaną 

przez pielgrzymów i turystów. Wielu z nich wierzy w uzdrawiające 

właściwości wody. 

 Droga Krzyżowa do źródełka 

w Zwierzyniu. Do groty źródełka 

prowadzą kapliczki Drogi Krzyżowej. 

Jest to także malownicza trasa 

spacerowa wzdłuż płynącego tutaj 

spokojnie Sanu. 

 

 Bunkier w Zwierzyniu. Bunkier z czasów 

II wojny światowej, zbudowany przez 

Rosjan w latach 1940-41, wchodzący 

w skład systemu umocnień zwanych Linią 

Mołotowa. 

 

 Baligród. Warto zobaczyć rynek 

z charakterystyczną ozdobą w postaci 

pomnika - czołgu T34/85 oraz niedawno 

odremontowaną i udostępnioną do 

zwiedzania cerkiew greckokatolicką pw. 

Zaśnięcia Najświętszej Marii Panny. 

 

 Muzeum Przyrodniczo – Łowieckie „Knieja” w Nowosiółkach. 

Bogata kolekcja okazów prezentujących bieszczadzką faunę, m.in. 

różnych ssaków, płazów, gadów, ptaków. Znajdują się tu także 

trofea myśliwskie, poroża jelenia i sarny 

oraz wystawa fotografii. W pobliżu 

muzeum rozpoczyna się ścieżka 

przyrodnicza (4 km), na której można 

poszukać śladów żubra, rysia, czy 

niedźwiedzia. 



 Pałacyk w Olszanicy. Romantyczny 

pałacyk z 1905 r., wybudowany 

na miejscu dawnego dworu obronnego, 

otoczony parkiem i malowniczą fosą. 

Obecnie mieści się tu ośrodek 

wypoczynkowy. Są też m.in. basen, 

boisko i szachy ogrodowe. 

 Greckokatolicka cerkiew w Stefko-

wej. Cerkiew pw. św. Paraskewy 

wybudowana w poł. XIX w. We wnę-

trzu warto zobaczyć pozostałości 

ikonostasu. Od 1947 r. pełni rolę 

kościoła filialnego parafii w Olszanicy. 

 Muzeum Przyrodnicze Bieszczadz-

kiego Parku Narodowego w Ustrzy-

kach Dolnych. W muzeum można 

obejrzeć ekspozycje przedstawiające 

historię i współczesność Bieszczadów, 

środowisko przyrodnicze regionu 

(m.in. roślinność, zwierzęta, klimat), a także historię życia na Ziemi. 

 Muzeum Młynarstwa i Wsi 

w Ustrzykach Dolnych. W ponad 100 

– letnim budynku, mieszczą się 

świetnie zachowane maszyny i urzą-

dzenia do mielenia zboża, a także 

eksponaty związane ze wsią i rolnic-

twem. Znajduje się tu także ciekawie urządzona restauracja, 

w której można skosztować regionalnych potraw. 

 Skansen w Sanoku. Jedna z najwięk-

szych atrakcji regionu i jednocześnie 

największy skansen w Polsce. 

Na szczególną uwagę zasługuje 

zrekonstruowany Galicyjski Rynek, 

na którym często odbywają się 

jarmarki i pokazy rzemiosł. Powodzeniem cieszy się też tutaj 

(szczególnie wśród dzieci) drewniana kręgielnia. 

 Muzeum Historyczne w Sanoku. 

Muzeum mieści się w średniowiecznym 

Zamku Królewskim. Wśród kilku 

stałych wystaw szczególnie godne 

polecenia są: "Sztuka cerkiewna" 

(piękna kolekcja ikon z XII - XX w.) oraz Galeria Zdzisława 

Beksińskiego. 

 

 

Inne atrakcje: 

 Spływy pontonowe w Bieszczadach, BTK PAWUK, Zagórz, ul. 

Wolności 25, tel. 721 215 453 (www.zielonyponton.pl) 

 Bieszczadzki Klub Turystyki Konnej – „Stanica”, Adam Rymarowicz, 

Lesko, Al. Jana Pawła II 42, tel. 607 333 136 i na facebooku 

 Wataha Paintball, Jankowce 159, tel. 690649005 i na facebooku 

 Park linowy Solina, przy wejściu na deptak prowadzący do zapory 

w Solinie, tel. 603 635 616 (www.parklinowysolina.pl) 

 Kręgielnia Bowling Club w Sanoku, ul. Bema 1b,tel. 13 464 00 76 

(www.bowlingclub.sanok.pl) i na facebooku 

http://www.zielonyponton.pl/
http://www.parklinowysolina.pl/
http://www.bowlingclub.sanok.pl/


Polecamy regionalne specjalności 

Sery 

Bacówka u Nikosa w Wańkowej „Czar 

PGR”. W każdej chwili można odwiedzić 

bacówkę, ponieważ gospodarz jest 

na miejscu. Na werandę wynosi różne 

sery i po degustacji można zdecydować 

się na kupno. 

Piwo 

Bieszczadzki Browar „Ursa Maior” 

w Uhercach, w którym można kupić 

regionalne wyroby – przede wszystkim 

oczywiście piwo, które jest niepastery-

zowane i niefiltrowane, a także wziąć 

udział w zwiedzaniu Bieszczadzkiej 

Wytwórni Piwa połączonym z degustacją. W Browarze organizowane są 

także koncerty, spotkania, wystawy i inne wydarzenia kulturalne. 

Miód 

Bieszczadzkie Gospodarstwo Pasieczne w Manastercu k. Leska – 

można tu się zaopatrzyć w różnego rodzaju naturalne miody 

i ziołomiody. 

 

 

 

Restauracje, kawiarnie, bary: 

Lesko: 

Restauracja Szelców i tuż obok „Słodki Domek”, ul. Piłsudskiego 37, tel. 13 

469 60 80 

Pizzeria „Roma”, plac Konstytucji 3 Maja 17, tel. 13 469 65 66 

Pizzeria „Moniuszko”, ul. Moniuszki 9 - "Prochatka", tel. 697 186 181 

„Świat Pierogów”, Pl. Konstytucji 3 Maja 

Restauracja "Ratuszowa", ul. Rynek 12, tel. (13) 469-86-32 

Bar "Magda", ul. Piłsudskiego, tel. (13) 469-80-88 

„Zajazd U Kmity”, Postołów k/Leska, tel. (13) 469-81-76 

Łączki: 

Restauracja ”Gawra”, Łączki 80 tel. 13 469 66 55 i +48 888 959 959 

Hoczew: 

Restauracja „Salamandra”,  Hoczew 155,tel. 13 469 43 78 

Bezmiechowa Górna (szybowisko): 

Restauracja „Kamionka”, Bezmiechowa Górna 111 (wysokość 631 m n.p.m.), tel. 

697 186 135 

Ustrzyki Dolne: 

Restauracja „Piwniczka”, Rynek 17, tel. 609 707 738 

Karczma i Muzeum w Młynie, ul. Fabryczna 12, tel. 13 461 13 12 

 

https://www.google.pl/search?espv=2&biw=1600&bih=775&q=szelcow+telefon&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LWT9c3LEmpKsswitfSz0620k_Oz8lJTS7JzM_Tz87LL89JTUlPjS9IzEvNKdbPSCyOL8jIz0u1ApMAWvHFp0AAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwi8hNT6sujNAhUFxxQKHZPWD4MQ6BMIkwEwEQ

