
Stanowisko  

1-od  początku mostu Fabryki Baworowo do końca  muru po lewej stronie (znak na 

murze) 

2-od końca  muru po lewej stronie (znak na murze)do początku kamiennego mury po 

lewej stronie (do małego progu wodnego) 

3-od początku kamiennego mury po lewej stronie (od małego progu wodnego)do mostu 

drogowego (przy urzędzie pocztowym)  

4-od początku mostu drogowego (przy urzędzie pocztowym) do schodów nad rzeką po 

lewej stronie (taśma biało czerwoną) 

5-od schodów nad rzeką po lewej stronie (taśma biało czerwoną) do czterech świerków 

po prawe stronie(oznaczone taśmą) .  

6-od czterech świerków po prawe stronie(oznaczone taśmą) do słupa betonowego 

energetycznego. 

7-od do słupa betonowego energetycznego do końca mostu betonowego z barierki biało 

niebieskimi. 

8-od końca mostu betonowego z barierki biało niebieskimi do ostatniego dużego dębu po 

lewej stronie poniżej ujścia potoku. 

9-od ostatniego dużego dębu po lewej stronie poniżej ujścia potoku do końca zakrętu 

znak na wierzbie po lewej stronie.  

10-od końca zakrętu znak na wierzbie po lewej stronie do małego dębu nad samą rzeką.  

11- od małego dębu nad samą rzeką do ujścia potoku Grabiszycowskiego po lewej 

stronie.  

12-od ujścia potoku Grabiszycowskiego po lewej stronie do czterech topól włącznie.  

13-od czterech topól włącznie do pierwszego zakrętu znak na drzewie. 

14-od pierwszego zakrętu znak na drzewie do brzozy po lewej stronie znak na drzewie.  

15- od  brzozy po lewej stronie znak na drzewie do Kępy krzaków znak taśma biało 

czerwoną. 

16-od Kępy krzaków znak taśma biało czerwoną do znaku na drzewie taśma biało 

czerwona. 

17-od progu wodnego do małego progu poniżej mostu drogowego 50m znak na drzewie 

taśma biało czerwona.  

18-od poniżej mostu drogowego 50m znak na drzewie taśma biało czerwona 

Do ujścia młynówki. 

19-od ujścia młynówki do metalowej kładki. 

20-od metalowej kładki do znaku na drzewie taśma biało czerwona.  

21-od znaku na drzewie taśma biało czerwona do tabliczki z numerem stanowiska.  

22-od tabliczki z numerem stanowiska do  znaku na drzewie taśma biało czerwona. 

23-od  znaku na drzewie taśma biało czerwona do taśmy .                                                

24-od taśmy do taśmy kończącej sektor. 

 


