Gminny Ośrodek Kultury w Gródku nad Dunajcem

Trasa 23 : Bochnia - Kopalina (4,5 km) - Nowy Wiśnicz
(8 km) - Borówna (15 km) - Lipnica Murowana (20 km) Pogwizdów (36 km) - Bochnia (45km)
Za zgodą Małopolskiej Organizacji Turystycznej prezentujemy mapy szlaków rowerowych w naszej okolicy, przedstawionych
w publikacji "Małopolska na rowery" www. narowery.visitmalopolska.pl - autora materiałów: arch. MOT.
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Atrakcje na trasie:
1. Kopalnia Soli w Bochni - założona około 1248 roku. Dawna własność królewska. W 1995 roku została udostępniona
do zwiedzania i utworzono w niej uzdrowisko. Więcej informacji: na stronie internetowej Kopalnia Soli w Bochni.
2. Bazylika świętego Mikołaja w Bochni- wzniesiona w 1440 roku. Obecną architekturę neogotyku uzyskała w 1905
roku.
3. Zamek Kmitów i Lubomirskich w Nowym Wiśniczu- jedno z najcenniejszych w Polsce dzieł wczesnobarokowej
architektury rezydencjonalno-obronnej.
4. Dworek "Koryznówka" w Nowym Wiśniczu- drewniany, zbudowany w XIX wieku. Miejsce chętnie odwiedzane
przez Jana Matejkę. Obecnie muzeum pamiątek po artyście.
5. Kościół w Nowym Wiśniczu- okazała świątynia o wczesnobarokowej architekturze z XVII wieku, odnawiana.
6. Konkurs palm wielkanocnych w Lipnicy Murowanej- odbywa się w każdą niedzielę palmową począwszy os 1958
roku.
7. Kościół świętego Leonarda w Lipnicy Murowanej- jedna z najstarszych i najlepiej zachowanych gotyckich
świątyń drewnianych w Polsce. Pochodzi z 1500-1502 roku. Wewnątrz cenne polichromie, tryptyk z 1500 roku oraz
tak zwany Słup Światowida. Obiekt wpisany na listę Światowego Dziedzictwa Kultury UNESCO.
8. Kościół świętego Andrzeja Apostoła w Lipnicy Murowanej- z 1363 roku z dobrze zachowaną bryłą gotycką.
Wewnątrz rzeźba Matki Bożej z dzieciątkiem z około 1370 roku.
9. Kościół świętego Szymona z Lipnicy- zbudowany w 1648 roku w stylu późnobarokowym, w miejscu domu
rodzinnego patrona świątyni. Warto zwrócić uwagę na relikwiarz w kształcie monstrancji neogotyckiej z relikwiami
świętego Szymona z Lipnicy.
10. Dwór Ledóchowskich w Lipnicy Murowanej- zamieszkiwany w latach 80 tych XIX wieku przez siostry
Ledóchowskie: błogosławioną Marię Teresę i Urszulę- późniejszą świętą.
11. Drewniany kościół w Pogwizdowie- z końca XV wieku jest jedną z najstarszych świątyń w Małopolsce. W latach
1896-1913 został przebudowany - zburzono wówczas wieżę i przedłużono nawę. Barokowe ołtarze pochodzą z XVII
wieku.
Opis do trasy 23 pochodzi z publikacji "Małopolska na rowery" www. narowery.visitmalopolska.pl - autora materiałów: arch.
MOT.
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