
trasa wokół przekopu 
Koprzywianki

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



TRASA WOKÓŁ PRZEKOPU KOPRZYWIANKI
Zapraszamy na wyprawę wokół regulacji rzeki
Koprzywianki, czyli zmiany ujścia i koryta rzeki na ostatnich
16 kilometrach jej biegu, którą zrealizowano w latach 30.
Proponujemy wycieczkę rowerową z niespodziankami.

Jak się przygotować?
Na wyprawę warto ubrać się wygodnie i wziąć rower
przystosowany do jazdy po nierównym terenie (polne
drogi, dawne koryto rzeki). Jest to wycieczka na ok. 3
godziny, do przejechania będzie ok. 22 km (nie licząc
ewentualnego powrotu do Koprzywnicy). 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 południe jadąc ul.
Rzeczną, by następnie skręcić w lewo w ul. Armii Krajowej.
Dojeżdżamy do mostu na rzece Koprzywiance. Przed
mostem skręcamy w lewo na wał przeciwpowodziowy. Po
przejechaniu 180 metrów dojeżdżamy do ważnego
miejsca w historii rzeki Koprzywianki. To nasz 1
przystanek - miejsce zmiany biegu rzeki, czyli miejsce,
w którym w 1938 roku przekierowano bieg Koprzywianki
do nowowykopanego, sztucznego koryta. Obecnie to
miejsce poznać można po gęstych drzewach
podpowiadających, którędy dawniej biegła rzeka.
Niedaleko  tego miejsca znajdowało się niegdyś bardzo
popularne miejsce kąpielowe zwane "pod belem". 
UWAGA! 
w tej okolicy ukryta jest skrytka geocachingowa:
https://coord.info/GC9G36J
Zachęcamy do jej poszukania!
Aby dotrzeć do następnego punktu wracamy wałem do ul.
Armii Krajowej i ją przecinamy. Jedziemy dalej wałem
wzdłuż rzeki. Po 500 metrach po lewej stronie czeka na
nas 2 przystanek - kładka na tzw. "spalonym
moście". Zachęcamy, by się przy niej na chwilę zatrzymać.
W tym miejscu rzeka płynie już sztucznym korytem.
UWAGA! 
w tej okolicy ukryta jest skrytka geocachingowa:
https://coord.info/GC9G36B
Zachęcamy do jej poszukania!

Z kładki kierujemy się drogą odchodzącą prostopadle od
wału w stronę rynku w Koprzywnicy. Dojeżdżamy do ul.
Sandomierskiej. Pomiędzy domami nr 20 a 18 szukamy
polnej drogi - to dawne koryto rzeki Koprzywianki!
Skręcamy w nie w lewo. Po chwili mamy już 3 przystanek
- wierzby w dawnym korycie! Popatrzcie jakie piękne.
Obecnie trudno sobie wyobrazić, że tędy kiedyś płynęła
rzeka, ale tak właśnie było. Dawnym korytem kierujemy się
dalej prosto, przecinając ul. Tarnobrzeską. Po chwili
dojeżdżamy do ul. Piaskowej. Skręcamy w nią w lewo
objeżdżając następnie z prawej strony Łysą Górę -
dawniej piaskowe wzgórze, potem kopalnię piasku,
obecnie sztuczne jeziorko ukryte w zalesionych wzgórzu.
Wokół Łysej Góry płynęła kiedyś Koprzywianka. W tym
miejscu trzeba zachować czujność, najlepiej zerkając w
mapę. Polnymi drogami, częściowo dawnym korytem,
częściowo wzdłuż miedz między sadami dojeżdżamy na 4
przystanek - ruiny dawnego młyna Zagórnego. To
jeden z dwóch młynów wodnych, które po regulacji rzeki w
1938 r. przestały działać. Po tym pozostało wspomnienie
w postaci samotnej wierzby i resztek murów oraz lokalne
nazwy: młyn na Skroczynach, na radzieckim polu,
dworskich łąkach, młyn Zagórny lub Krzcin (dwie ostatnie
nazwy pojawiają się na dawnych mapach topograficznych).
UWAGA! 
w tej okolicy ukryta jest skrytka geocachingowa:
https://coord.info/GC9G361
Zachęcamy do jej poszukania!
Mijając wierzbę z lewej strony ruszamy dalej. Jedziemy
przez moment dawnym korytem, by po chwili odbić w
lewo. Tą polną drogą dojedziemy do ul. Zarzecze. Tu
skręcamy w prawo, kierując się w stronę Błonia.
Dojeżdżając do głównej drogi w Błoniu, skręcamy znów w
prawo. Przejeżdżamy całe Błonie, kierując się w stronę
Ciszycy. Po drodze, już za ostatnimi zabudowaniami, po
prawej stronie mijamy nasz 5 przystanek - miejsce po
dawnym młynie w Błoniu! Tu znajdował się drugi z
dwóch młynów, które zaprzestały działalności po regulacji
rzeki. Nie ma po nim oczywistych śladów, poza młynówką,
która niegdyś przecinała prostopadle drogę i płynęła w
stronę Świężyc. Obecnie wygląda jak rów melioracyjny. To
nią płynęła kiedyś rzeka. Jadąc dalej docieramy do Ciszycy.  
Tu na pierwszym skrzyżowaniu skręcamy w lewo. Jedziemy 

cały czas prosto, aż dotrzemy do końca drogi. Skręcamy w
prawo, by po chwili skręcić w lewo. Mocno krętą drogą
docieramy do polnej drogi prowadzącej wzdłuż wału
wiślanego. Jesteśmy już bardzo blisko Wisły. To w tej
okolicy jeszcze 85 lat temu Koprzywianka szukała ujścia do
większej rzeki - Wisły. Jadąc drogą wzdłuż wału docieramy
po 1 kilometrze do mostku nad dawnym korytem
Koprzywianki. To 6 przystanek - okolice dawnego
ujścia rzeki Koprzywianki. Obecnie koryto wypełnione
jest wodą, tworząc malownicze, podłużne jeziorko pokryte
rzęsą. Warto na chwilę przerwać wyprawę i przejść się
kawałek wzdłuż jeziora. Nie zobaczymy stąd dawnego
ujścia, ponieważ kryje się za wałem. Aby je zobaczyć
musimy ruszyć dalej. W tym miejscu opuszczamy już
gminę Koprzywnica. Odtąd będziemy jechać po terenach
gminy Samborzec. Po 600 metrach docieramy do wału w
Bogorii Skotnickiej. Możemy na niego wjechać i popatrzeć
na dawne ujście Koprzywianki. Aby ruszyć dalej zjeżdżamy
z powrotem do Bogorii i jedziemy dalej wzdłuż wału, mając
go po prawej stronie. Mijamy po drodze trzy rozjazdy, na
których każdorazowo trzymamy się prawej strony. W ten
sposób dojeżdżamy do wsi Ostrołęka. Tu trzymamy się
głównej drogi. Za Ostrołęką jedziemy dalej przez wsie
Zawierzbie, Koćmierzów i Zawisełcze. Na tym odcinku
jedziemy już szlakiem Green Velo - można wypatrywać
jego oznaczeń. Szlak doprowadza nas na 7 przystanek -
ujście rzeki Koprzywianki do Wisły. Zatrzymajcie się na
moście. Widać stąd dobrze, jak Koprzywianka wpływa do
Wisły. 
UWAGA! 
w tej okolicy ukryta jest skrytka geocachingowa:
https://coord.info/GC9G366
Zachęcamy do jej poszukania!
Jeśli chcielibyście podejść bezpośrednio do ujścia, to
prowadzi tam ścieżka, którą znajdziecie za mostem po
prawej stronie.
Chcąc wrócić do Koprzywnicy, można skorzystać ze szlaku
Green Velo. Po dojechaniu do drewnianego mostu na
Koprzywiance w Sośniczanach, trzeba odbić na Błonie.
Taka trasa wyniesie dodatkowe 17 kilometrów.
Możliwe, że w przyszłości będzie można na całej długości
nowego koryta skorzystać ze ścieżki na wałach usypanych
wzdłuż Koprzywianki.



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/



okolice dawnego ujścia rzeki

okolice dawnego młyna w Błoniu

ujście Koprzywianki do Wisły

dawne koryto Koprzywianki

Łysa Góra

kładka na "spalonym moście" ruiny dawnego młyna Zagórnego

wał przy miejscu przekopu rzeki

miejsce przekopu Koprzywianki



mapa trasy wokół zmiany biegu 
rzeki Koprzywianki:
21,8 km

START

META



skrytka geocachingowa 
nr GC9G36J

miejsce zmiany koryta rzeki mapa dojazdu z rynku w Koprzywnicy 
do miejsca przekopu rzeki:
0,9 km

START

dawne koryto 
wał Koprzywianki



skrytka geocachingowa 
nr GC9G36B

kładka na "spalonym moście" mapa dojazdu z miejsca przekopu rzeki
do kładki na "spalonym moście":
0,7 km

dawne koryto 
wał Koprzywianki



dawne koryto 
rzeki Koprzywianki

mapa dojazdu z kładki nad rzeką
do dawnego koryta rzeki:
0,8 km

dawne koryto 
wał Koprzywianki



ruiny młyna Zagórnego

mapa dojazdu z dawnego koryta rzeki 
przez Łysą Górę 
do ruin młyna Zagórnego:
1,9 km

skrytka geocachingowa 
nr GC9G361



okolice dawnego młyna w Błoniu mapa dojazdu z ruin młyna Zagórnego
do miejsca po młynie w Błoniu:
3,2 km



okolice dawnego ujścia 
Koprzywianki do Wisły

mapa dojazdu z miejsca po młynie 
w Błoniu do dawnego ujścia rzeki:
4,6 km

dawne ujście Koprzywianki
do Wisły



skrytka geocachingowa 
nr GC9G366

ujście Koprzywianki do Wisły mapa dojazdu z dawnego ujścia rzeki 
do obecnego ujścia do Wisły:
9,7 km

META


