
trasa wokół młynów 
z gminy Koprzywnica

link do trasy w google maps:
https://bit.ly/3hSeOQ5



TRASA WOKÓŁ MŁYNÓW KOPRZYWIANKI
Zapraszamy na wyprawę wokół dawnych młynów z gminy
Koprzywnica położonych przy rzece Koprzywiance.
Proponujemy wycieczkę rowerową z kilkoma
niespodziankami po drodze.

Jak się przygotować?
Na wyprawę warto ubrać się wygodnie i wziąć rower
przystosowany do jazdy po nierównym terenie (np. polne
drogi). Jest to wycieczka na ok. 2 godziny, do przejechania
będzie 14 kilometrów. Warto mieć telefon/tablet z
dostępem do internetu i GPS, aby móc wziąć udział w
szukaniu strytek geocachingowych rozmieszczonych w
różnych miejscach, które będziecie mijać po drodze.

Jak przebiega trasa wyprawy rowerowej?
Z rynku w Koprzywnicy ruszamy na zachód jadąc ulicą 11
Listopada, by następnie ul. Floriańską przejechać Cegielnię  
i wjechać w las. Trzymamy się drogi "pątniczej"
prowadzącej do Sulisławic. Po dojechaniu do Beszyc
skręcamy w prawo w stronę Niedźwic. Jadąc tą drogą
dojeżdżamy do mostu w Niedźwicach. To nasz                    
 1 przystanek - most w Niedźwicach zbudowany na
ruinach młyna, zniszczonego przez Niemców w lipcu
1944 r. Zerkając przez barierki mostu można bez
problemu dostrzec resztki zastawy i murów dawnego
młyna, który stał w tym miejscu. 
UWAGA! 
w tej okolicy ukryta jest skrytka geocachingowa:
https://coord.info/GC9G35K
Zachęcamy do jej poszukania!
Aby dotrzeć do następnego punktu wyprawy musimy się
cofnąć 90 metrów w kierunku Beszyc, aby po chwili skręcić
w lewo w polną drogę. Jedziemy nią przez cały czas mając
po lewej stronie rzekę Koprzywiankę. Po przejechaniu 1,5
kilometra dojeżdżamy na 2 przystanek - most na rzece
Koprzywiance w Trzykosach. Zachęcamy by się przy
nim na chwilę zatrzymać i posłuchać szumu rzeki.
Następnie przejeżdżamy przez most i jedziemy prosto
raptem 300 metrów. I o to przed nami 3 przystanek -
most na młynówce w Trzykosach! Może Was to
zdziwić, że w tak niedalekiej odległości równolegle do
siebie są usytuowane dwa mosty - czyżby płynęły tu dwie
rzeki? Tak kiedyś rzeczywiście było - choć nie były to dwie
różne rzeki, a jedna, tylko z odnogą - tzw. młynówką.

Czym są młynówki? To przekopane lub naturalne
rozgałęzienie rzeki, doprowadzające wodę do turbiny
młyna. Na terenie gminy Koprzywnica młynówki już nie
pełnią swojej dawnej roli - młyny od końca lat 90. XX w. są
nieczynne. Dodatkowo po II wojnie światowej, w
większości zaczęto korzystać w nich z napędu
elektrycznego. Młynówki nieoczyszczane - zarosły i się
zamuliły. Dziś w części z nich płynie jeszcze woda, ale
akurat ta w Trzykosach jest praktycznie wyschnięta. Czy
wiecie dokąd kiedyś doprowadzałą wodę? Sprawdzimy to
jadąc dalej. Po przejechaniu mostu na młynówce
skręcamy w prawo i po chwili wyjeżdżamy na główną
drogę prowadzącą przez wieś. Jedziemy znów w prawą
stronę, kierując się na wschód. Po przejechaniu ok. 220
metrów główną drogą po naszej prawej stronie ukazuje
się 4 przystanek - budynek dawnego młyna w
Trzykosach. To jego turbinę zasilała niegdyś młynówka.
Młyn jest najlepiej zachowanym młynem na terenie gminy
Koprzywnica - obecnie w rękach prywatnych. W czasach
PRL zarządzał nim (jak i młynem w Koprzywnicy) lokalny
GS, czyli Gminna Spółdzielnia "Samopomoc Chłopska". 
Ruszamy dalej w drogę, by dosłownie po chwili wjechać do
Gnieszowic. Jest to wieś, która "zlewa" się z Trzykosami.
Poza tabliczkami z nazwami miejscowości nie widać
wyraźniej granicy między sołectwami. 
Niedługo potem po naszej prawej stronie mijamy sklep
spożywczy - za nim po przejechaniu 130 metrów
natrafiamy na skrzyżowanie. Skręcamy w prawo i
kierujemy się w stronę pól i lasu. Po przejechaniu 500
metrów po naszej prawej stronie ukaże się polna droga -
wjeżdżamy w nią! Jest ona dość wyboista, więc warto wziąć
na to poprawkę.
Na końcu tej polnej drogi czeka na nas niespodzianka!
Dźwiękowo przenosimy się w szum wodospadu... 
Co tak zatem szumi? To nasz 5 przystanek - zastawa na
rzece w Gnieszowicach! Aby ją dobrze zobaczyć musimy
podejść do brzegu rzeki. Jaką rolę pełniły ( i nadal pełnią w
różnych miejscach) zastawy? Dawniej - na terenie gminy
Koprzywnica - były częścią infrastruktury młyńskiej.
Zastawy, stawidła, zapory - miały za zadanie spiętrzać
wodę, regulować jej bieg i przekierowywać wodę do
młynówek lub jeśli znajdowały się bezpośrednio przy
młynie - na turbinę.

UWAGA! 
w tej okolicy ukryta jest skrytka geocachingowa:
https://coord.info/GC9G35W
Zachęcamy do jej poszukania!
Jeśli uda nam się podejść wzdłuż rzeki za zastawę, naszym
oczam okaże się mała odnoga Koprzywianki - młynówka,
która dawniej zasilała młyn w Koprzywnicy, a współcześnie
skierowana jest do dużego zalewu w Koprzywnicy.
Pojedźmy zatem wzdłuż tej młynówki!
Wracamy polną drogą spod zastawy i kierujemy się w
prawo w stronę lasu. Po chwili mijamy most na rzece w
Gnieszowicach. Po dosłownie 50 metrach, tuż przed
granicą lasu musimy odbić w lewo - w wyboistą, polną
drogę. Będziemy nią jechać kilometr zanim dotrzemy do
ścieżki rowerowej wzdłuż koprzywnickiego zalewu. Jeśli
więc czujecie, że do dla Was za trudna trasa - można
alternatywnie pojechać prosto przez las aż do
skrzyżowania z drogą "pątniczą" Cegielnia-Beszyce
(jechaliśmy nią na samym początku wyprawy) i skręcając w
lewo przejechać przez Cegielnię, by na wysokości sklepu
ABC skręcić w lewo - nad zalew. Obydwie drogi prowadzą
nas na 6 przystanek - zalew w Koprzywnicy.
Stworzony w latach 90. XX w. duży zalew pełni obecnie
funkcję łowiska wędkarskiego. Położony obok mniejszy
zalew, w lecie napełniany jest rzeczną wodą i służy jako
kąpielisko. Charakterystycznym punktem jest drewniana
wieża widokowa. To koło niej, przy małym zalewie, mieści
się budka ratownicza, a na niej mapa rzeki
Koprzywianki. Polecamy się jej uważnie przyjrzeć.
Pokazuje cały bieg rzeki Koprzywianki od jej źródeł w
Górach Świętokrzyskich aż do jej ujścia pod
Sandomierzem. Czy wiecie, że jeszcze w latach 30. XX w.
Koprzywianka uchodziła do Wisły w zupełnie inym
miejscu? Ale o tym dowiedzie się przy okazji naszej trzeciej
trasy - wokół regulacji Koprzywianki :)
UWAGA! 
w tej okolicy ukryta jest skrytka geocachingowa:
https://coord.info/GC7B2BM
Zachęcamy do jej poszukania!
Z tego punktu jesteśmy już o krok od końca naszej
wyprawy. 200 metrów od mapy jest nasz 7 przystanek -
młyn w Koprzywnicy. Zniszczony częściowo podczas II
wojny światowej, w prawej części funkcjonował jako młyn.



Co to jest Geocaching?
Jest to międzynarodowa zabawa w poszukiwanie
„skarbów” za pomocą odbiornika GPS. Myślą przewodnią
jest odszukanie ukrytego wcześniej w terenie pojemnika, a
następnie wpisanie się do dziennika znalezień (Logbook).
W Polsce jest już ponad 50 000 ukrytych skrytek!
Nadrzędną ideą zabawy jest zachęcenie jej uczestników
do odwiedzenia miejsc, w których ukryte są skrytki.
Niektóre miejsca wybrane przez chowających są trudno
dostępne, mało znane, rzadko odwiedzane, a przy tym
atrakcyjne i jako takie uznane za godne pokazania innym
uczestnikom gry.

Wskazówki do geocachingu - „Samouczek”
Zlokalizowanie skrytki, czyli pojemnika geocache jest
możliwe dzięki posiadaniu współrzędnych geograficznych.
Słowem „geocache” określa się ukryty pojemnik
przeznaczony do szukania. Oprócz angielskiego słowa
"geocache" w Polsce stosuje się wymiennie takie nazwy jak
"skrzynka", "skrytka" albo "kesz".
Najczęściej zakłada się skrytki w atrakcyjnych turystycznie
miejscach (zabytki, przyroda, historia). Liczy się też pomysł
na ich zamaskowanie w terenie. Skrytki mogą być różnej
wielkości – od malutkich pojemników mniejszych od
naparstka po olbrzymie skrzynie mogące z powodzeniem
pomieścić człowieka. Im więcej pomysłowości tym skrytka
lepiej oceniana przez innych. Czasami znalezienie
końcowej skrzynki poprzedzone jest wykonaniem
określonych zadań – np. zebraniem informacji z innych
miejsc lub rozwiązaniem zadań logicznych. Niektóre mogą
być prawdziwym wyzwaniem i może zająć kilka miesięcy
zanim poszukiwacz odnajdzie końcową skrytkę.
Podstawowym wyposażeniem skrytki jest "logbook" - czyli
papierowy dziennik wpisów. Własnoręczne umieszczenie
wpisu w logbooku jest podstawą do uznania skrytki jako
znalezionej. Jest to jedna z elementarnych zasad
geocachingu. Oprócz logbooka umieszcza się w środku
różnego rodzaju przedmioty lub pieczątki pozostawione
przez poprzednich znalazców, mające służyć wymianie.
Możesz je wziąć, ale pamiętaj, by pozostawić w zamian coś
o podobnej wartości. Nie mogą to być jednak przedmioty,
których rozprowadzanie jest nielegalne lub niebezpieczne
oraz produkty łatwo psujące się. 

Szukając skrytki zwróć uwagę na jej atrybuty – zawierają
pomocne informacje, które ułatwią jej odszukanie. 
Po odnalezieniu skrytki wpisz się do dziennika znalezień
(nie zapomnij uzupełnić wpisu również w aplikacji bądź na
stronie internetowej), wymień fanty, a następnie odłóż
pojemnik na swoje miejsce, aby kolejne osoby mogły go
odszukać. Nie niszcz pojemników – niektóre z nich
wymagały dużego nakładu pracy założyciela skrytki.

Mapa skrytek – aplikacja geocaching
Aby szukać skrytek w terenie potrzebne jest urządzenie,
które posiada GPS i dostęp do internetu. Może to być
tradycyjny lokalizator lub telefon. Dane skrytki znajdziesz
za pośrednictwem oficjalnej aplikacji Geocaching
(niektóre treści są płatne) lub całkowicie darmowej
aplikacji c:geo. Można również korzystać z mapy
geocaching w wersji internetowej.

www: 
geocaching.pl – portal dla polskich graczy
geocaching.com – portal międzynarodowy

więcej informacji:
https://geocachingwarszawa.org/do-pobrania/



mapa rzeki Koprzywianki

mały i duży zalew w Koprzywnicy

młyn w Koprzywnicy

pozostałość po młynówce

młyn w Trzykosach

most nad młynówką w Trzykosach zastawa w Gnieszowicach

most - ruiny młyna w Niedźwicach

most nad rzeką w Trzykosach



START

META

mapa trasy wokół koprzywnickich
młynów:
14 km



skrytka geocachingowa 
nr GC9G35K

ruiny młyna w Niedźwicach mapa dojazdu z rynku w Koprzywnicy 
do mostu w Niedźwicach:
7,5 km

START



mapa dojazdu od mostu w Niedźwicach
do mostu na rzece w Trzykosach:
1,5 km

most na rzece Koprzywiance 
w Trzykosach



mapa dojazdu od mostu na rzece 
do mostu na młynówce w Trzykosach:
0,3 km

most na młynówce 
w Trzykosach



mapa dojazdu od mostu na młynówce  
do młyna w Trzykosach:
0,5 km

młyn w Trzykosach



skrytka geocachingowa 
nr GC9G35W

zastawa w Gnieszowicach mapa dojazdu od młyna w Trzykosach
do zastawy w Gnieszowicach:
1,3 km



skrytka geocachingowa 
nr GC7B2BM

zalew w Koprzywnicy mapa dojazdu od zastawy w Gnieszowi-
cach do zalewu w Koprzywnicy:
2,7 km



mapa dojazdu od zalewu w Koprzywnicy
do młyna w Koprzywnicy:
0,2 km

młyn w Koprzywnicy

META


