
Załącznik Nr 1 

 

Trasa wycieczki rowerowej – około 13 km. 

 

1. START i META: teren nad zalewem w Koprzywnicy (przy wieży widokowej).  

Wyjeżdżamy parkingiem przy ulicy Floriańskiej.  
 

2. Jedziemy niecałe 5 km ulicą Floriańską do Beszyc Górnych. Po drodze będziemy mogli 

podziwiać szlak turystyczny z rzeźbami: Pielgrzym, św. Florian, św. Hubert, św. Walenty, św. 

Franciszek, bł. Wincenty Kadłubek, św. Jakub Apostoł, św. Anna, Dorota Ogrufina. 
 

3. W Beszycach Górnych przy sklepie skręcamy w prawo, mijamy świetlicę wiejską, następnie 

jedziemy około 2,3 km w kierunku Niedźwic. 
 

4. Z Niedźwic udajemy się przez Trzykosy w kierunku Gnieszowic. Trasa do pokonania ma około 

2,2 km. W Trzykosach zachował się przedwojenny stary młyn, który od połowy XX wieku nie 

był już wodny lecz napędzany elektrycznie. 
 

5. W Gnieszowicach skręcamy w prawo w kierunku ulicy Floriańskiej. Tym razem odcinek który 

mamy do pokonania to około 1,1 km. Po drodze mijamy leśniczówkę. 
 

6. Trasa od skrzyżowania leśniczówki z ulicą Floriańską to odcinek prowadzący nad zalew i miejsce 

mety. Do pokonania ostatnia prosta; około 2,5 km.  
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