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„Handzlówka - smak i zdrowie” to publikacja dla każdego, kto ceni piękne 

widoki, lubi tradycyjną kuchnię i poszukuje warunków do pieszych czy też 

rowerowych wędrówek. Mamy do zaoferowania dwie trasy spacerowo-rowerowe 

wytyczone pomiędzy malowniczymi pagórkami, na drogach o niskim natężeniu 

ruchu. Znajdą Państwo przy nich miejsca opisane w folderze m.in. punkty postoju, 

schronisko,  punkty widokowe,  muzeum, stadninę koni oraz wyciąg narciarski. 

Wydawca:  Stowarzyszenie Promocji i Rozwoju Wsi Handzlówka

Zespół redakcyjny: Niepubliczne Gimnazjum w Handzlówce, samorząd wsi Handzlówka 

Zdjęcia: archiwum gminy Łańcut, sołectwa Handzlówka, uczniów Niepublicznego    
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Gimnazjum, prywatne

Projekt współfinansowany przez

Trasa Rowerowa „Zachodnia”, nazywana też solarną, została wytyczona 

w 2016 r., częściowo pokrywa się z Gminną Trasą Rowerową oraz Szlakiem 

Historycznym im. płk. Lisa Kuli. Natomiast Trasa Rowerowa „Wschodnia” wiedzie m.in. wokół 

najwyższego wzgórza powiatu łańcuckiego – Patrii,  pokonanie jej na rowerze wymaga sporo wysiłku 

i odpowiedniego sprzętu. 

Folder jest owocem dobrej współpracy i zaangażowania miejscowych środowisk: przedsiębiorców, 

organizacji pozarządowych, samorządu wiejskiego oraz Niepublicznego Gimnazjum w Handzlówce. 

Wspólnie od kilku lat pracujemy nad wykorzystaniem i wypromowaniem potencjału turystycznego 

naszej miejscowości.

Dzięki zgłoszeniu gimnazjum do programu „Z PZU po lekcjach” rozpoczęliśmy projekt w ramach, 

którego stworzyliśmy stronę internetową sołectwa, wytyczyliśmy nowe odcinki trasy rowerowej, 

utworzyliśmy kolejne punkty postoju dla turystów, opracowaliśmy logotyp miejscowości, zdobyliśmy 

cenne doświadczenie, które pomoże w przyszłości. 

Szczególne podziękowania należą się Fundacji PZU. W 2016 r. Fundacja podjęła decyzję 

o współfinansowaniu projektu pt. „Produkt Turystyczny Handzlówka”. Wsparcie tej organizacji jest 

cennym wkładem w rozwój młodzieży oraz lokalnej społeczności, a także zachętą do dalszych działań.  

Z poważaniem
sołtys Handzlówki

Jakub Czarnota



Zjazd z drogi wojewódzkiej 877 Dynów - Łańcut, na malo-
wniczą drogę gminną Gościńczyk prowadzącą m.in. do 
wyciągu narciarskiego, letniego i zimowego schroniska, 
stadniny koni,  punktów widokowych oraz stadionu.  

 Handzlówka to miejscowość położona niecałe 10 km na południe od Łańcuta na pograniczu 

Pogórza Dynowskiego i Pogórza Rzeszowskiego. Zabudowa wsi jest rozlokowana przy drodze powiatowej 

i na pagórkach po obu stronach rzeki Sawa. Od zachodu graniczy z miejscowością Wola Rafałowska, od 

południa z Zabratówką i Tarnawką, od wschodu z Husowem, natomiast od północy z Albigową.
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Handzlówka

Dynów 25877

Łańcut 10877

Albigowa - Honie

Wola Rafałowska

Handzlówka
Centrum 

3km

Warto wiedzieć

Powierzchnia:        
Liczba mieszkańców:       
Najwyższy szczyt:       
Rok założenia:        
Pierwotna nazwa:       

1178 ha 
1558

Patria 418 m n.p.m.
1381

Langynaw 

 Z Rzeszowa do Handzlówki najszybciej dojedziemy kierując się na wschód drogą krajową 94. Na 

skrzyżowaniu koło cmentarza w Łańcucie należy skręcić w prawo w drogę wojewódzką 877  do Dynowa. Ze 

stolicy Podkarpacia do Handzlówki można też dojechać dłuższą, ale za to malowniczą trasą prowadzącą 

przez tereny Pogórza Dynowskiego. Wyjeżdżając z Rzeszowa wystarczy wybrać kierunek południowy do 

Tyczyna, czyli trasę numer 878. Z Tyczyna do Handzlówki dojedziemy drogami lokalnymi i drogą 

wojewódzką 877.
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Punkty widokowe

 Patria jest najwyższym punktem powiatu łańcuckiego. Położona jest na granicy Handzlówki 

i Husowa, między lasami Bąkowiec i Gaj. Na północnych stokach wzgórza, wśród leśnych rozpadlin 

Bąkowca znajdują się źródła potoku Sawa, na wschodnich potoku Husówka, na północnych natomiast 

źródła  strumienia zasilającego Sawę. Na szczycie znajdują się pozostałości po wyrobisku gliny.

Patria (418 m n.p.m.)  

 Nazwa związana z górzystym ukształtowaniem terenu. Przysiółek rozciąga się wzdłuż końco-

wego odcinka drogi powiatowej Albigowa-Handzlówka. Punkt znajduje się na pograniczu sołectw 

Handzlówka i Husów. Ze względu na bliskość Lasu Bąkowiec oraz lasu znajdującego się w obrębie 

Hyżnieńsko - Gwożnickiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, punkt jest popularnym miejscem postoju 

samochodów należących do zbieraczy grzybów i miłośników pieszych wędrówek po lesie. Z punktu 

widokowego Góra roztacza się piękny widok na domostwa rozrzucone po stokach okolicznych wzgórz.

Góra  (397 m n.p.m.)

 Szczególnie okazale prezentuje się od strony zachodniej i południowej, górując nad doliną Sawy, 

w której rozlokowana jest znaczna część zabudowań Handzlówki. Przez Patrię przebiega droga Dwór 

łącząca Handzlówkę i Husów. W pobliżu szczytu biegnie droga powiatowa Husów - Tarnawka. 

Najpiękniejsze i najciekawsze widoki roztaczają się z południowych stoków wzgórza, z malowniczo 

położonych pól Handzlówki, w odległości od kilkunastu do kilkuset metrów od szczytu.

Wzgórze Patria to jeden z najpiękniejszych 
punktów widokowych w powiecie łańcuckim.
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Warto zobaczyć
Placówka prowadzona przez Stowarzyszenie 

Promocji i Rozwoju Wsi Handzlówka. Zgromadzony 

w niej zbiór eksponatów nawiązuje do historii wsi, są to 

m. in. stare dokumenty, fotografie, ubiory, przedmioty 

gospodarstwa domowego, narzędzia. W muzeum 

można zakupić „Żywot chłopa działacza” autorstwa 

Franciszka Magrysia, książkę opisującą wieś od 

połowy XIX wieku do lat 30-tych XX wieku.    

Muzeum mieści się w budynku starej plebanii 

z 1910 r. znajdującej się na stoku na wschód od 

kościoła. Plebania została wybudowana równolegle 

ze świątynią. Wykonano ją z cegły i ozdobiono tynkowanym detalem architektonicznym. Na uwagę 

zasługuje staranny wystrój elewacji w postaci boniowania, pilastrów oraz obramień okiennych. 

Usytuowany w centrum wsi na wzniesieniu 

w zakolu rzeki Sawa i ujęty przez jej dwa lewobrzeżne 

dopływy. Pierwszy kościół spalili Tatarzy w 1624 r. 

Kolejny, drewniany z około połowy XVII wieku został 

rozebrany tuż po 1900 r. Obecną świątynię wzniesiono 

w latach 1903-08, według projektu Franciszka 

Stążkiewicza z udziałem budowniczego z Łańcuta 

Franciszka Lencznarowicza. Neogotycki, orientowany 

kościół wymurowano z cegły i częściowo otynkowano. 

Posiada on trzy nawy i trójbocznie zamknięte 

prezbiterium. Jego fasada zaakcentowana została 

kwadratową, czterokondygnacjową wieżą. Wewnątrz 

świątyni znajduje się główny, neogotycki ołtarz 

wykonany w 1947 r. przez rzeźbiarza z Handzlówki 

Andrzeja Magrysia oraz ołtarze boczne z początku 

XVIII wieku (przeniesione ze starego kościoła).

W centrum wsi w pobliżu Ośrodka Kultury stoi 

neogotycka kapliczka postawiona w miejscu 

starego kościoła z figurą św. Jana Nepomucena.

Kościół parafialny p.w. św. Piotra i Pawła

Muzeum Regionalne

Kapliczka

Handzlówka  -  smak i zdrowie
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Warto zobaczyć

Usytuowany w centrum wsi w miejscu skrzyżowania drogi 

powiatowej z drogą prowadzącą do kościoła. Wzniesiony w 1910 r., 

zniszczony przez Niemców podczas I I  wojny światowej,  

odbudowany przez mieszkańców wsi w 1959 r. Obok niego znajduje 

się neogotycka kaplica postawiona w miejscu starego kościoła ze 

znajdującą się wewnątrz figurą św. Jana Nepomucena.

Pomnik Grunwaldzki 

Urządzone w Lesie Bąkowiec, na południowo-wschodnim 

krańcu wsi, przy granicy z Husowem. Wykonała je słynna wiedeńska 

firma budowlana Gramlik. Woda z tego miejsca płynęła bez pomocy 

pomp aż do Zamku w Łańcucie. 

Ze starych, nieużytkowanych 

obecnie urządzeń zachował się system kilkunastu studzienek oraz 

murowany zbiornik przeznaczony do gromadzenia wody. Nad 

wejściem do zbiornika umieszczona została płyta z inskrypcją 

„Wodociąg ten założył Roman hr. Potocki Trzeci Ordynat na Łańcucie 

w roku 1893”. Wokół ujęć zachowały się pozostałości dawnego parku 

leśnego oraz modrzewiowy dom z około 1910 r., w którym niegdyś 

mieszkał nadzorca wodociągów Morawski.

Ujęcia wodociągowe  

Teren rekreacyjny usytuowany w pobliżu drogi powiatowej za rzeką Sawa, niedaleko dróg gminnych 

Okop i Doły. Miejsce odpoczynku dla rowerzystów i spacerowiczów przemieszczających się po trasie 

rowerowej. Poeta ludowy, tkacz i pisarz wiejski z Handzlówki - Franciszek Magryś podarował tutejszej 

młodzieży 15 arów własnego pola, aby w dni wolne od pracy i nauki mogła mile i pożytecznie spędzać czas. 

Stało się to w 1927 r. Wybudowano 

wówczas obszerną scenę widowiskową, 

która służyła miejscowym artystom czy 

też  festynom i  różnym zabawom 

wiejskim. Na otwarcie parku przybył 

nawet hrabia Alfred Potocki z Łańcuta. 

W parku wybudowano także altanę oraz 

w czasach powojennych żelazny mostek 

nad strumykiem. W 2000 r. park został 

gruntownie odrestaurowany. W 2013 

częściowo utwardzono teren, park 

wzbogacił się o ławki i stoliki do gry 

w szachy. Obiekt jest także miejscem 

zabaw tanecznych, dożynek wiejskich 

i spotkań towarzyskich. 

Park im. Franciszka Magrysia  



Znajduje się w centrum wsi w pobliżu Ośrodka 

Kultury. Siłownia jest dostępna dla wszystkich  

niezależnie od pory dnia i roku. Składa się 

z następujących urządzeń: a) surfer i twister – 

wzmacniających koordynację ruchową, aktywu-

jących mięśnie bioder oraz stawów biodrowych, b) 

orbitrek i biegacz – pobudzających ruchy bioder, 

barków, ramion oraz nóg, c) wioślarz – wzmacniający 

mięśnie nóg, ramion i górnej partii pleców, d) poręcze 

i podciąg nóg – wzmacniające mięśnie ramion oraz 

mięśnie brzucha, e) rower i jeździec – wzmacniają 

wydolności serca i płuc, poprawia koordynację 

ruchową oraz wzmacniają mięśnie nóg, ramion, górnej partii pleców. Siłownia to nagroda dla Handzlówki 

za wygraną w konkursie „Nestle Porusza Polskę” zorganizowanym w 2016 r. z okazji 150-lecia firmy.   

Siłowania Plenerowa „Nestle” 

Instalacja umożliwiająca w łatwy sposób doładowanie baterii w smartfonach, tabletach i innych 

urządzeniach mobilnych. Składa się m.in. z panelu słonecznego, regulatora LCD oraz wtyczek do 

większości urządzeń dostępnych  na polskim rynku. Oświetlenie i akumulator umożliwiają korzystanie 

z niej także w nocy, dzięki czemu jest dostępna całą dobę. Instalacja działa od 2016 r. dzięki finansowemu 

wsparciu Fundacji BZ WBK w ramach projektu „Tu mieszkam, tu zmieniam”  i  pracy mieszkańców sołectwa.   

Solarna ładowarka 

Miejsca znajdujące się przy trasach rowerowych, składające się z elementów małej architektury tj. 

ławek, koszy na śmieci i stojaków na rowery (pełna lista miejsc na str. 8-9). Ich lokalizacja często pokrywa się 

z punktami widokowymi. 

Punkty postoju dla turystów 
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Plac Ośrodka Kultury, 
rozpoczęcie letniego 
sezonu turystycznego 
w Handzlówce. To wła-
śnie tutaj znajduje się 
siłownia plenerowa, 
solarna ładowarka 
urządzeń mobilnych 
i jeden z punktów po-
stoju dla turystów. 

Maj 2017 r.

Handzlówka  -  smak i zdrowie
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B Suszarnia owoców, 
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Cmentarz

Bank Spółdzielczy Łańcut (kasa)

Ujęcia wodociągowe z XIX wieku



Wola 
Rafałowska

Honie

Śleb
odów

ka

Zabratówka
Błędowa 
Tyczyńska

Krzywa

Górnica

Gaj

Las Bąkowiec

S
zp

et
ny

 D
ół

S
a
w

aOkop

D
ro

g
a
 p

o
w

ia
to

w
a

G
ościńczyk

Chyrów

Kisałówka

K
lu

zó
w
ka

B

Albigowa

S
ko

tn
ik

Dwór

Doły

Filia

Pod G
aj

ZC

Husów

Wyciąg Narciarski STAŚ

Gościniec Nad Sawą  

Stadion piłkarski GROM SZiK

Stadnina koni Hucuły Team

Miejsce postoju dla turystów

Solarna ładowarka urz. mobilnych

Wypożyczalnia Rowerów STAŚ

Siłownia plenerowa Nestle

Parking

Muzeum Regionalne

Kościół p.w. św. Piotra i Pawła

 Kapliczka z figurą św. Jana Nepomucena

Schronisko STAŚ

Punkt widokowy

Mapa turystyczna Handzlówki

Pomnik Grunwaldzki

Trasa Rowerowa Wschodnia (szutrowa)

Trasa Rowerowa Zachodnia (szosowa)

B Suszarnia owoców, 
agroturystyka BECLA

Park im. F. Magrysia

Z Zagroda Handzlowianka

C Chata Bogulinka

Rzeźbiarz

Cmentarz

Bank Spółdzielczy Łańcut (kasa)

9



10 Handzlówka  -  smak i zdrowie

Wyciąg orczykowy z trasą zjazdową o długości 450 metrów. Atuty wyciągu: dostosowany do 

umiejętności każdego narciarza, dobrze przygotowana trasa zjazdowa, oświetlenie umożliwiające zabawę 

na stoku także po zmierzchu, łatwy dojazd drogą wojewódzką Łańcut-Dynów, a następnie Gościńczykiem, 

parking oraz zaplecze m.in. gastronomia, toalety, wypożyczalnia sprzętu narciarskiego (m.in. narty, kaski, 

buty, deski, sanki).

Wyciąg Narciarski i Schronisko STAŚ  

Istnieje możliwości zorganizowania zajęć na stoku, dla osób które nigdy nie jeździły na nartach lub chcą 

poprawić swoje umiejętności pod okiem instruktora. Z wyciągu można korzystać także w lecie zjeżdżając 

tzw. mountainboard czyli na desce z kołami będącej odpowiednikiem deski snowboardowej.  

Zlokalizowane przy wyciągu narciarskim schronisko od 2016 r. jest czynne także w sezonie letnim. 

W zimie jest zapleczem dla miłośników sportów zimowych, przytulnym miejscu w którym można się 

zagrzać, skorzystać z toalety, zamówić przekąski oraz zimne lub ciepłe napoje.

W sezonie letnim (maj-wrzesień) jest czynny 

w weekendy, miłośnicy pieszych i rowerowych wycieczek 

mogą zakupić tu napoje i przekąski, wypożyczyć rowery, 

odpocząć i skorzystać z toalety. W Schronisku STAŚ można 

także zamówić nocleg dla maks. 12 oraz zorganizować 

imprezę okolicznościową dla maks. 50 osób. 

Przy Schronisku STAŚ działa wypożyczalnia sprzętu
sportowego i turystycznego. W zimie można tu
wypożyczyć narty, deski snowboardowe, kaski, buty, 
natomiast w lecie rowery oraz mountainboard. 

Handzlówka 72A (Gościńczyk) +48 601-800-810 www.stasiu.com.pl

W 2006 r. wyciąg zakupił Piotr Musz. Nowy właściciel zadbał o wytyczenie drogi dojazdowej od strony 

Gościńczyka, budowę oświetlenia, wykonanie parkingu, budowę schroniska oraz nowych stacji i sterowni, 

poprawę stanu tras zjazdowych. Dzięki tym inwestycjom wyciąg spełnia wysokie standardy i jest miejscem 

chętnie odwiedzanym przez miłośników zimowych sportów. 
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Obiekt funkcjonuje od 2015 r., świadczy usługi hotelowe 

i gastronomiczne. Są tu także organizowane warsztaty, imprezy 

okolicznościowe, wydarzenia artystyczne oraz konferencje.

Gościniec nad Sawą

Handzlówka 268C +48  737-805-829 www.gosciniecnadsawa.pl

Na terenie obiektu znajduje się także Sala Zabaw „Bajkolandia” 

zapewniająca najmłodszym świetną zabawę, a rodzicom chwilę 

wytchnienia. Dzieci do 12 r. życia znajdą tam plac zabaw, kącik 

malucha i interaktywną podłogę „Magiczny Dywan".  

 Na terenie Gościńca znajduje się klimatyzowana sala balowa 

i konsumpcyjna, sala zabaw dla dzieci, SPA oraz pokoje noclegowe. 

Od piątku do niedzieli czynny jest bar oferujący zimne i gorące 

napoje, dania gorące, fast foody oraz przekąski. 

Goście mogą liczyć na pełne wyżywienie tj. śniadania, obiady, kolacje i przekąski. Posiłki są serwowane 

na miejscu, ale na życzenie klienta istnieje możliwość dowiezienia ich we wskazane miejsce poza obiektem.

Osoby zainteresowane dłuższym pobytem w Handzlówce 

mogą skorzystać z oferty noclegowej.  Gościniec Nad Sawą 

dysponuje pokojami 2, 3, 4 i 5–osobowymi o standardzie 

hotelowym tj. połączonych z łazienką, telewizją oraz Wi-Fi,  

w których można zakwaterować maksymalnie 40 osób.

Goście mogą korzystać także ze SPA tj. sauny
suchej, sauny parowej oraz bani z zimną wodą. 
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10 lat temu rodzina Szotów założyła hodowlę koni huculskich. Dawniej 

wykorzystywano je do przenoszenia ciężkich ładunków nawet po wymagających 

górskich ścieżkach. Współcześnie konie huculskie są zagospodarowywane w celach 

turystycznych (górskie przejażdżki, zaprzęgi) oraz medycznych (hipoterapia). Osoby 

zainteresowane konną wyprawą po Handzlówce mogą skorzystać z usług stadniny. 

Stadnina Koni „Hucuły Team”

Właściciele organizują krótkie wycieczki dla dzieci. Z pewnością będzie to nie tylko niezapominana, ale 

również bezpieczna przygoda dla najmłodszych, ponieważ  hucuły  słyną  z  inteligencji  i  łagodności. 

Handzlówka 127 (Chyrów) +48 17 226-42-63 facebook.com/HucylyHandzlowkaTeam
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 Rodzinna firma z Handzlówki założona przez Alinę 

i Wacława Beclów. Państwo Beclowie swoją pozycję na rynku 

budują od lat 90-tych. Ich działalność opiera się na surowcach 

z własnego gospodarstwa oraz na naturalnym bogactwie 

Podkarpacia i okolic. Z warzyw, owoców i ziół powstają w 100% 

naturalne herbatki owocowe, mieszanki ziołowe, suszone warzywa 

i owoce. Bez sztucznych dodatków i dodatkowych aromatów. Firma 

od lat dokłada wszelkich starań, by dary natury naszego regionu 

służyły polepszaniu zdrowia i samopoczucia klientów.

             Obecnie w ofercie posiadają ponad 80 produktów, 

w tym 24 produkty BIO, sześć rodzajów herbat owocowo-ziołowych oraz 

kilka mieszanek warzywnych. Można je kupić bezpośrednio, korzystając 

z ich internetowego sklepu firmowego (sklep.becla.pl). A także 

„polować” na nowości, jaką są np. naturalne płatki zbożowe z owocami – 

mieszanka śniadaniowa, niesiarkowane i bez konserwantów.

 AWB jest laureatem nagrody „Polski Producent Żywności 2006” za „Suszone jabłko z cyna-

monem”. Ich „Suszona śliwka węgierka” uzyskała Perłę 2011 jako nagrodę za najlepszy polski regionalny 

produkt żywnościowy. Firma posiada certyfikat PL-EKO-01-5971 na produkcję ekologiczną i obrót, 

wystawiony przez Polskie Towarzystwo Rolnictwa Ekologicznego EKOGWARANCJA, akredytowane przez 

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Ich wyroby nie zawierają żadnych sztucznych aromatów i dodatków. 

Nie są również poddawane kandyzowaniu, żadnym zabiegom konserwującym i sterylizacyjnym: 

chemicznym, radiacyjnym, mikrofalowym. W 2015 r. otrzymała honorowy tytuł Ambasadora Marki 

Podkarpackie Smaki za działalność wiele wnoszącą w propagowanie tradycji kulinarnej województwa.

Handzlówka  -  smak i zdrowie

Handzlówka 3 (Filia) +48 17 226-42-38, +48 500-151-511 www.becla.pl
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Odwiedzając Handzlówkę warto spróbować miejscowej kuchni, opartej na starych i sprawdzonych 

recepturach. Jej walory doceniło nawet Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zamieszczając na Liście 

Produktów Tradycyjnych takie wyroby jak ser biały z Handzlówki, serownik (sernik) handzlowski, masło 

domowe z Handzlówki, handzlowską serwatkę wielkanocną, handzlowską bułkę pszenną i ogórki kiszone 

z Handzlówki. 

Przetwory robione są z warzyw i owoców, które pochodzą z ich grządek czy sadów, a klienci cenią sobie 

przyrządzane według tradycyjnych przepisów, bez polepszaczy i konserwantów. A są to m.in. chleby 

z własnego wypieku (razowy, chleb pieczony na liściu kapusty, chleb wiejski), bułki drożdżowe (rogaliki, 

kapuśniaki), proziaki, sery (gomółki, serek smażony, twaróg wiejski), masło wiejskie, placki (pijany Izydor, 

sernik smażony, sernik z brzoskwiniami, piernik z maślanki, makowiec) i ciastka (grzebyki, rożki z jabłkami, 

rurki sołtyski) przetwory (grzyby marynowane, ćwikła z chrzanem, ogórki kiszone, ogórki w musztardzie, 

sałatki warzywne, rewelka czyli pikantny sos z cukinii, sałatka z buraczków ćwikłowych z papryką, domowy 

przecier pomidorowy), naturalne soki tłoczone na zimno (jabłkowy, różany, z aronii), syropy (malina, czarna 

porzeczka, aronia, agrest, kwiat czarnego bzu), suszone jabłka, suszone herbatki ziołowe i owocowe oraz 

powidła (śliwkowe), dżemy (malinowe, truskawkowe, agrestowe, z czarnej porzeczki, z aronii), konfitury 

(z płatków róży, pigwa w soku własnym) i marmolada (z jabłek) oraz miody. 

 W ofercie „Zagrody Handzlowinka” znajdziemy również pierogi ruskie, pierogi z kapustą 

i grzybami leśnymi, uszka z pieczarkami, gołąbki tradycyjne, gołąbki siekane, kluski, kopytka, racuchy, 

krokiety z kapustą i naleśniki z powidłem śliwkowym.

Zagroda Handzlowianka 

Na straży kulinarnej tradycji stoją kobiety zrzeszone w „Zagrodzie Handzlowianka”. Stowarzyszenie od 

2007 r.  działa na rzecz rozwoju obszarów wiejskich, a szczególnie produkcji i sprzedaży żywności 

o znakomitych walorach smakowych. Najczęściej są to produkty i przetwory domowe, których przepisy 

oparte są na starych recepturach przekazywanych z pokolenia na pokolenie. 

Handzlówka 267 (Centrum) +48 603-860-163 www.handzlowianka.pl
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Krzysztof Pelc to utalentowany artysta, 

dla którego rzeźba jest pasją. Jego prace 

można spotkać na  wystawach i kier-

maszach zarówno w kraju jak i za granicą. 

Chętnie tworzy rzeźby o tematyce 

religijnej np. figury Chrystusa Frasobli-

wego lub Maryi, płaskorzeźby Świętej 

Rodziny, Maryi, Jana Pawła II oraz krzyże. 

Nie jest mu obca tematyka inna niż 

sakralna, Krzysztof Pelc wyrabia pamiąt-

kowe tablice na zamówienie  m.in. 

orkiestr, straży pożarnych, szkół, stowa-

rzyszeń i innych podmiotów. 

W okresie wielkanocnym dużym powodzeniem cieszą się 

formy na baranki z masła wykonywane z drzewa jaworowego. 

Foremki są bardzo precyzyjnie dopracowane, mają różne 

wielkości i wzory do formy dołączona jest instrukcja obsługi. 

Maślany baranek z Handzlówki jak się jednak okazało jest 

znany w wielu miejscach w Polsce, a nawet za granicą.

 Niedaleko Schroniska STAŚ znajduje się 

„Chata Bogulinka” , czyli gospodarstwo 

rodzinne Bogumiła i Aliny Socha. Pan Bogumił 

w chwilach wolnych od pracy poświęca się 

działalności  twórczej .  Za pomocą piły 

motorowej tworzy monumentalne rzeźby 

ptaków i roślin. Pan Bogumił rzeźbami zajmuje 

się od 30 lat, jak mówi talent dostał od Pana 

Boga, a reszty nauczył 

się już sam. Rzeźbiarz 

chętnie dzieli się wie-

dzą na temat robienia 

rzeźb i  lepienia figurek 

z gliny. Na miejscu 

można „od ręki” zaku-

pić małe rzeźby, te 

większe póki co są 

robione wyłącznie na 

zamówienie. 

Rękodzieło

Handzlówka  -  smak i zdrowie

Handzlówka 118 (Gościńczyk) +48 695-145-280

Handzlówka 316A (Doły) +48 502-969-763 



www.handzlowka.com.pl/wies.handzlowka

fot.: Kamil Rajzer

Prace wyróżnione w Szkolnym
Konkursie Fotograficznym
„Moja Handzlówka”

fot.: Amelia Cieszyńska

fot.: Jowita Jaroń

fot.: Amelia Cieszyńska
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