KONCEPCJA SIECI SZLAKÓW TURYSTYCZNYCH NA OBSZARZE STOWARZYSZENIA LGD „BLISKO KRAKOWA”

SZLAK ROWEROWY nr 3A – przedłużenie szlaku gm. Brzeźnica
FACIMIECH – WIELKIE DROGI 2,3 km
Szlak stanowi przedłużenie szlaku żółtego gminy Brzeźnica prowadzącego przez Paszkówkę do Brzeźnicy,
gdzie znajduje przedłużenie w postaci czerwonego Szlaku Doliny Karpia prowadzącego do Kęt m.in. przez Marcyporębę, rejon Zatora, Osiek; w Paszkówce szlak łączy się lokalnym szlakiem czarnym, łącznikowym do szlaku zielonego
Marcyporęba – Kalwaria Zebrzydowska. Poprzez uprzednio opisany szlak niebieski (trasa 3) oraz niniejszy następuje
powiązanie szlaków gminy Skawina z istniejącymi już znakowanymi szlakami na obszarze doliny Wisły i Pogórza
Wielickiego. Jednocześnie lokalnie poprzez trasę 3A powstają dwie pętle: „mała” wokół Wielkich Dróg oraz „duża”
między Facimiechem – przeprawą promową pod Czernichowem – Brzeźnicą - Paszkówką a Wielkimi Drogami. Pętla
„mała” jest jednocześnie odpowiedzią na lokalną propozycję1 ) trasy wokół Wielkich Dróg uwzględniającą zabytkowy
drewniany kościółek w Sosnowicach, na terenie gm. Brzeźnica. Projekt zmiany i przedłużenia szlaku żółtego uzyskał
aprobatę gminy Brzeźnica2 ) z uzgodnieniem przejęcia szlaku przez gminę Skawina w Wielkich Drogach, na granicy
gmin.

0,0 + 2,36 km Facimiech; węzeł szlaków: trasy nr 2 (szlaku czerwonego) oraz trasy nr 6 (szlaku zielonego);
stanowisko informacyjne S-04.
Z węzła szlaków przy wylocie drogi z Ochodzy, którą prowadzi szlak czerwony (trasa nr 2) jedziemy wspólnie
ze szlakiem zielonym (trasa nr 6) na północ, w kierunku centrum Facimiecha 0,21 km. Na skrzyżowaniu, po przekroczeniu mostu na Sosnowiance, pod sklepem, trasy rozdzielają się. Skręcamy w lewo jadąc asfaltem wśród coraz rzadszej zabudowy Facimiecha. Po 1,0 km droga wyprowadza na most na kanale Łączany – Skawina, za którym skręca i
szerokim łukiem okrąża obszar d. parku podworskiego w Wielkich Drogach, obecnie pozostającego w gestii tamt. Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych. Mijamy od lewej zespół budynków wsp. ośrodka, za którymi przejeżdżamy przez niestrzeżony przejazd kolejowy, a następnie przecinamy „na wprost” drogę krajową 44 (2,21 km). Jedziemy wąskim asfaltem, który wnet doprowadza do skrzyżowania i granicy gminy Skawina.

2,36 km Wielkie Drogi, granica gminy Skawina.
Szlak na odcinku gminy Skawina prowadzi lokalną drogą asfaltową o bardzo małym natężeniu ruchu kołowego, wręcz uspokojonego poprzez zakręty. Droga jest, jak na lokalne warunki szeroka, dobrze utrzymana.
Dalej na terenie gminy Brzeźnica szlak będzie prowadził wąską lecz wygodną drogą z recykliny, na której
obowiązuje ograniczenie szybkości do 40 km/h. Po 0,35 km, za mostem na Sosnowiance trasa skręca w lewo, na wąską
utwardzoną drogę gruntową, która doprowadza pod zadrzewione wzgórze, na którym stoi drewniany kościółek w Sosnowicach. Prowadzi do niego ścieżka zaopatrzona w metalowe poręcze. Spod kościółka zjazd do Sosnowic początkowo szutrówką, następnie asfaltem, praktycznie na skrzyżowanie w Przyśnicy, gdzie zaczynać się będzie trasa nr 3 –
szlak niebieski.

Uwagi, podsumowanie:
- realizacja szlaku winna nastąpić wraz z realizacją tras 2 i 3 po uprzednim uzgodnieniu z gminą Brzeźnica.

zał.
- kilometraż trasy (przy km tr. 3)
- mapa topograficzna 1:10 tys.
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) propozycja pisemna p. Zuzanny Wędzichy otrzymana z LGD „Blisko Krakowa”
) projekt uzgodniono z p. Kazimierzem Mostowikiem – Dyrektorem Centrum Kultury i Promocji Gminy Brzeźnica
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