
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z Weseli wyruszamy po lokalnej trasie na Dobieszów (4), który jest najwyżej położoną wioską w gminie Nowy Jiczyn. Po 
drodze przejedziemy pod dwiema turbinami wiatrowymi, które zadziwią nas swoją wielkością. W Dobieszowie, na 
skrzyżowaniu pojedziemy w lewo i wjedziemy na trasę rowerową nr  6139. 

Po trzech kilometrach dojedziemy na skrzyżowanie „Na Čardě“ i pojedziemy w prawo po ścieżce nr 6225. Po pięknych 
drogach leśnych dostaniemy się na rozdroże „Bejchovec kříž“ (5). Trasa rowerowa nr 6225 biegnie dalej do Partutowic, 
gdzie znajduje się „Wiatrak Marszalka – młyn Partutowice” (możliwość posiłku), ale my pojedziemy w odwrotnym 
kierunku. 

Po drodze głównej przyjedziemy do gminy Lubomierz (6) i do Spalowa (7). W Spalowie znajduje się Wiatrak Ballera, 
prawdopodobnie najmniejszy zachowany młyn holandskiego typu w Czechach, który został postawiony w roku 1929. Po 
zwiedzaniu gminy Spalow pojedziemy po drodze nazywanej „Młynica” aż do doliny, którą biegnie rzeka Odra. Droga ze 
Spalowa jest bardzo stroma, także na pewno spodoba się amatorom adrenalinowych przejażdżek.  

Przyjemne orzeźwienie i odpoczynek czekają nas po zjeździe w dół doliny – na miejscu pielgrzymek „Skale Panny 
Maryi“ (9). Do skały dostaniemy się przez rzekę Odrę i po prawej stronie, w pęknięciu skalnym znajduje się pomnik 
Panny Maryi. Ze skały wypływa źródlana woda, która zmęczonym cyklistom zapewnia upragnione orzeźwienie. 
W pobliżu miejsca pielgrzymek możecie odwiedzić jedną z miejscowych restauracji.  

Nasza następna wyprawa będzie prowadziła po drodze do Klokoczówka. Przed gminą Klokoczówek, po lewej stronie 
znajduje się bardzo ciekawy pod względem geologicznym pomnik przyrody – Zbiór fałd w Klokoczówku (10). 

Przyłączymy się do szlaku rowerowego nr 503 i możemy spokojnie cieszyć się płaskim przejazdem doliną rzeki Odry do 
Oder. Jeśli nie będziemy jeszcze zupełnie wyczerpani ilością doświadczeń, warty obejrzenia jest jeszcze zabytek 
techniki „Młyn wodny Wesselsky” (13). Młyn wodny jest publicznie dostępny i umożliwia między innymi noclegi dla 
rowerzystów. 

Proponowana wycieczka jest odpowiednia dla średnio doświadczonych rowerzystów. Całkowita długość trasy to 33 km. 

 
Jeśli dojechaliście na  
rowerze aż do tego punktu – 
gratulujemy! Z oderskiego rynku  
pokonaliście 235 metrów wysokości terenu! 
 
Jeśli zastanawiacie się, gdzie jeszcze pojechać, przygotowaliśmy 
propozycję na wycieczkę rowerową, na której możecie podziwiać 
płaskowyże Oderskich wzgórz i zobaczyć wiele innych atrakcji.  


