Jura … nie tylko agroturystyka
Jurajska Organizacja Turystyczna 2008r.

Trasa rowerowa nr I
Olsztyn - Zrębice - Małusy - Mstów - Kusięta - Olsztyn
Prosta technicznie i nawigacyjnie trasa idealna dla osób rozpoczynających poznawanie Jury na rowerze.
Wycieczka pozwala na zapoznanie się z północnym skrajem Wyżyny Częstochowskiej i jego największymi
atrakcjami, jakimi są bez wątpienia okolice Olsztyna z Sokolimi Górami, oraz Mstów i przełom Warty.
Z proponowanej trasy warto nieco zboczyć by zobaczyć również:
- ścieżkę geologiczną, kamieniołom Kielniki w Olsztynie,
- drewniany kościół św. Idziego w Zrębicach,
- klasztor i zespół zabytkowych stodół w Mstowie,
- rez. Zielona Góra i Jaskinię w Zielonej Górze z ciekawymi formami naciekowymi.
Wycieczka na około
dystans
czas samej jazdy (średnie tempo)

6h
42km
2:25h

nr

miejsce

km

h:mm

opis

1

Olsztyn

0,0

0:00

Startujemy z Rynku w Olsztynie, asfaltową drogą w kierunku Sokolich Gór
prowadzi nas niebieski szlak rowerowy. W czasie weekendu należy
uważać na dość znaczny ruch samochodowy. Po lewej stronie mijamy
bardzo charakterystyczne skaliste wzgórza Lipówki i Biakło nazywane
często Małym Giewontem.

2

Sokole Góry

2,3

0:04

Bezpośrednio za leśnym parkingiem i przystankiem MPK skręcamy w lewo,
dalej prowadzi nas niebieski szlak rowerowy jednak tym razem będzie
to piaszczysta leśna droga biegnąca u południowych podnóży Sokolich Gór.

3

pod Jodłową Górą

2,3

0:17

Skraj lasu i pól, skręcamy w prawo niebieskim szlakiem rowerowym
podjeżdżamy polną drogą w kierunku widocznych zabudowań Biskupic.

4

Biskupice

6,1

0:22

Biskupice, droga asfaltowa, skręcamy w lewo na zielony szlak
rowerowy, który wiedzie asfaltową, a w Zrębicach szutrową drogą

5

Zrębice

10,3

0:32

Zmieniamy szlak, od tego miejsca aż do Mstowa prowadzi nas niebieski
szlak pieszy „Warowni Jurajskich” we wsi skręcamy na polną drogę w
lewo ku widocznej na górce charakterystycznej kaplicy św. Idziego.
Gorąco polecam odwiedzić również drewniany kościół św. Idziego
znajdujący się w centrum Zrębic, z pkt nr 5 należy pojechać na wprost
asfaltem zgodnie z pieszym szlakiem czerwonym „Orlich Gniazd”

6

Skałki Idziego

12,1

0:38

Mijamy wspomnianą kapliczkę, za szczytem wzniesienia 50m po lewej
stronie szlaku znajduje się „cudowne źródło św. Idziego”, my podążamy
dalej piaszczystą polną, leśną drogą dalej prowadzi nas niebieski szlak
pieszy. Po prawej w lesie widoczne ciekawe skałki.

7

Przymiłowice

13,9

0:46

Miejscami kamienista leśna, a dalej prowadząca skrajem lasu droga
wyprowadza nas koło ostatnich zabudowań Przymiłowic gdzie w pobliżu
stacji benzynowej przecinamy ruchliwą drogę nr 46. Na skraju pól warto
zboczyć trochę w lewo z drogi, widać tam bardzo ładną panoramę Sokolich
Gór. Cały czas poruszamy się niebieskim szlakiem pieszym.

8

Mały Kamyk

14,7

0:48

Po przecięciu drogi 46 niebieski szlak pieszy sprowadzi nas leśną drogą
w dół poprzecznej doliny, należy uważać na zjeździe, w dole jest
piaskownica, w którą wjeżdża się ze sporą prędkością.

9

Turów

17

0:55

Na poprzecznej szutrowej drodze skręcamy w lewo, zgodnie ze znakami
niebieskiego szlaku pieszego. Kawałek trasy będzie prowadził asfaltem,
następnie za dużą rozdzielnią energetyczną jedziemy polną drogą wzdłuż
torów kolejowych. Ten fragment jest dość słabo oznakowany, należy
kierować się w stronę widocznych zabudowań Turowa.

10

Turów za torami

17,4

0:56

W Turowie skręcamy na asfalcie w prawo, a za przejazdem kolejowym
skręcamy w lewo i wygodną szutrową drogą mijając po prawej stronie
Małuskie Góry podążamy do Małus. Dalej zgodnie z niebieskim szlakiem
pieszym, warto zwrócić uwagą na zmianę otaczającego nas krajobrazu.

11

Małusy

20,6

1:07

Przejeżdżamy skrzyżowanie na wprost i około 200m za nim skręcamy po
skosie w lewo, za zabudowaniami zaczyna się początkowo piaszczysta
polna droga prowadząca widokowym grzbietem. Przed Mstowem na Małych
Górach przecinamy jabłkowe sady, należy uważać na kamienistym
zjeździe. W dalszym ciągu poruszamy się niebieskim szlakiem pieszym.
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12

Mstów

24,2

1:21

Wąska droga między zabudowaniami doprowadza nas do głównej drogi nr
786, tu skręcamy w lewo i boczną drogą, którą biegnie niebieski szlak
pieszy dojeżdżamy do rynku.

13

Mstów rynek

25,3

1:24

W Mstowie koniecznie należy odwiedzić klasztor MB Mstowskiej (z rynku w
prawo zgodnie z czerwonym szlakiem pieszym), położoną w jego
pobliżu Skałkę Miłości, oraz pozostałość po zabytkowym zespole stodół
położonych na południowych zboczach wzgórza górującego nad Mstowem
(są one doskonale widoczne z klasztoru, a dojechać tam najprościej uliczką
odchodzącą z SE narożnika rynku, koło szkoły).
Po zwiedzeniu miejscowości w dalszą trasę ruszmy z SE narożnika rynku
asfaltową drogą zgodnie ze znakami czerwonego szlaku pieszego.

14

Siedlec

27,2

1:31

Skrzyżowanie, po prawej murowana kapliczka, my jedziemy wąską
asfaltową drogą na wprost zgodnie z czerwonym szlakiem pieszym.
Warto zwrócić uwagę na leżącą po prawej stronie Dolinę Warty.

15

Siedlec-Podlesie

28,2

1:35

Koniec asfaltu, skręcamy po skosie w lewo i na kamienisty podjazd, w
dalszym ciągu czerwony szlak pieszy.

16

Przeprośna Górka

29,5

1:43

Przed nami Sanktuarium św. Ojca Pio, a po prawej stronie Grodzisko.
Polecam „pokręcić się” po okolicy, widoczna jest stąd ładna panorama
Częstochowy i Przełom Warty. Z parkingu przed sanktuarium skręcamy pod
kątem 90st w lewo w kierunku widocznej poprzecznej drogi. Bez szlaku!

17

szuter

29,8

1:44

Na poprzecznej drodze szutrowej w prawo i czeka nas przyjemny zjazd,
jednak proszę się nie rozpędzać!, kawałek za granicą las skręcamy w lewo.
Na tym odcinku poruszamy się zielonym szlakiem rowerowym.

18

budynek przepompowni

30,6

1:46

Po lewej stronie na zakręcie znajduje się niewielki samotny budynek
przepompowni, za nim skręcamy ostro w lewo! w wąską asfaltową
drogę wiodącą pod górę, bez znaków!

19

skręt w lewo

31,3

1:50

Po prawej stronie mijamy nowo powstałe domy, gdzie dołącza czerwony
szlak rowerowy, jedziemy cały czas asfaltem, na rozjeździe w lewo.

20

zjazd z asfaltu

31,7

1:52

Kawałek za szczytem łagodnej górki zgodnie ze znakami czerwonego
szlaku rowerowego skręcamy w prawo w szeroką szutrową leśną drogę.

21

przejazd przez asfalt

34,1

1:57

Cały czas jadąc wygodną prowadzącą w dół leśną szutrową drogą
przecinamy asfalt do Srocka. Prowadzi nas czerwony szlak rowerowy.
Za łagodnym podjazdem na skraju lasu warto zwiedzić rez. Zielona Góra z
ciekawymi ostańcami i niewielką Jaskinią w Zielonej Górze z unikalnym
zespołem kolumn naciekowych.

22

Kusięta

36,8

2:06

Od rez. Zielona Góra szeroką drogą przez wiadukt nad torami kolejowymi
docieramy do zabudowań Kusięt i na asfalcie skręcamy w lewo pod górkę
zgodnie ze znakami czerwonego szlaku rowerowego.

23

Kusięta zjazd na szlak

38,3

2:10

Kawałek przed szczytem podjazdu koło budynku szkoły opuszczamy
czerwony szlak i skręcamy w prawo na zielony szlak rowerowy, który
polną drogą wyprowadzi nas na Sowią Górę. Stąd rozpościera się wspaniała
panorama na okolice Olsztyna, Sokolich Gór i ostańce pobliskich
Towarnych. Szlak sprowadza szybkim zjadem do sosnowego lasu, ten
odcinek nie jest zbyt dobrze oznakowany, a podłoże jest mocno
piaszczyste. Ostatecznie wyjeżdżamy na szutrową drogę za zabudowaniami
Olsztyna, na niej w lewo, na asfalcie w prawo i dalej prosto aż do rynku.

24

Olsztyn

42

2:24

Rynek w Olsztynie, czyli koniec trasy. Jeżeli czujemy niedosyt gorąco
zachęcam do pokręcenia się rowerem między skalistymi ostańcami okolic
Olsztyna i zwiedzenie krótkiej, ale bardzo ciekawej geologicznej ścieżki
edukacyjnej prowadzącej do nieczynnego kamieniołomu na Kielnikach.

Trasę na zlecenie Jurajskiej Organizacji Turystycznej – www.jurajska.org.pl
opracował
Michał Demel - www.jurapolska.com

Powyższe dane liczbowe proszę traktować jako wartości orientacyjne, zależne od dokładności wyskalowania licznika
rowerowego, czasy przejazdu są typowe dla osób o średniej kondycji. W odniesieniu do typowych wycieczek
rekreacyjno rodzinnych należy je wydłużyć o 20-25%. Stan aktualny na sierpień 2008.

Propagowany sport może być niebezpieczny dla zdrowia lub życia.
JOT i autor nie biorą odpowiedzialności za ewentualne wypadki zaistniałe podczas jego uprawiania.
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Schemat trasy wykonany na mapie Jury
Wydawnictwa Compass – www.compass.krakow.pl
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