Jura … nie tylko agroturystyka
Jurajska Organizacja Turystyczna 2008r.

Trasa rowerowa nr III
Mirów - Zdów - Mzurów - Trzebniów - Żarki - Góra Włodowska – Mirów
Jura w pigułce tak najkrócej można scharakteryzować tą trasę. Jechać będziemy widokowymi grzbietami a
chwilę później głębokimi dolinami, czy też podnóżem jurajskiej kuesty, a po drodze miniemy trzy Orle
Gniazda, pustelnię w Czatachowej, wspaniały klasztor w Leśniowie i zabytkowe Żarki.
Wycieczka na około
dystans
czas samej jazdy (tempo rodzinne!)

7h
51km
4:15h

nr

miejsce

km

h:mm

opis

1

Mirów

0,0

0:00

Wycieczkę rozpoczynamy z parkingu pod zamkiem (przy drodze do Bobolic)
Ruszamy szutrową drogą wzdłuż południowych stoków Grzędy Mirowskiej,
do Zdowa będzie prowadził nas czerwony szlak rowerowy.
Dla sprawniejszych rowerzystów polecam ścieżkę wiodącą od północnej
strony, bezpośrednio pod skałami. Na chwile obecną (2008r.) zamek nie
jest dostępny dla zwiedzających, parkingi w Mirowie są bezpłatne.

2

Bobolice

1,6

0:10

Na szczycie górki, w centrum Bobolic zaczyna się asfaltowa droga, którą
podążamy zgodnie ze znakami czerwonego szlaku rowerowego.
Z tego miejsca skręcając w lewo po 200m dojedziemy pod odbudowywany
zamek w Bobolicach. W czasie weekendów można wejść na odbudowaną
basztę bramną.

3

zjazd z asfaltu

2,8

0:15

Za ostatnim domem w Bobolicach skręcamy z asfaltu w prawo i leśną,
miejscami piaszczystą drogą jedziemy czerwonym szlakiem
rowerowym do skrzyżowania w centrum Zdowa.
Uwaga – lasem równolegle do piaszczystej drogi biegnie wąska ścieżka, po
której rowerem jedzie się bardzo wygodnie, natomiast na skraju lasu przed
Zdowem warto skręcić w prawo i 20m dalej w lewo, co pozwoli ominąć
bardzo piaszczysty odcinek przy cmentarzu.

4

Zdów centrum

4,6

0:23

Na skrzyżowaniu koło przystanku PKS skręcam w lewo, szlak którym
jechaliśmy do tej pory niebawem odbija w prawo, my jedziemy dalej prosto
bez znaków! asfaltową drogą wspinającą na dość strome wzniesienie.
Na końcu podjazdu polecam przystanąć na chwilę i pooglądać panoramę
Skałek Kroczyckich i kotliny Zdowa.

5

Bliżyce zjazd w lewo

6,6

0:35

W Bliżycach skręcamy w lewo na pierwszą szeroką szutrową drogę, kilkaset
metrów dalej szuter przechodzi w less (po deszczach bywa ślisko) i droga
widokowym grzbietem prowadzi nas wśród pól.
Poruszamy się bez znaków! wybierając zawsze najwyraźniejszą drogę,
trzymając się cały czas grzbietu wzgórza. Na samym szczycie, przy
niewielkim lasku (widoczne za nim są zabudowania) skręcamy w lewo i
łagodny kamienisty zjazd doprowadzi nas do poprzecznej asfaltowej drogi

6

asfalt przed Antolką

9,6

0:51

Na asfalcie skręcamy w prawo, pod górkę, dalej bez znaków! cały czas
prosto aż do poprzecznej drogi. Z tego miejsca rankiem jest jeden z
najładniejszych widoków na Grzędę Mirowską z ruinami dwóch zamków

7

droga nr 789

11,0

0:54

Bezpośrednio przed szczytem kolejnego wzniesienia dojeżdżamy do
poprzecznej ruchliwej drogi i zachowując maksymalną ostrożność jedziemy
nią bez znaków! na wprost

8

Tomiszowice zakręt

11,3

0:56

Uwaga bardzo niebezpieczne miejsce!!! na ostrym zakręcie opuszczamy
„na wprost” główną drogę i wąskim asfaltem zjeżdżamy do Kacina. Tu dalej
„na wprost”, za domami asfalt przechodzi w szutrową drogę wiodącą
łagodnie na wzgórze. Przy pierwszych zabudowaniach Mzurowa skręcamy w
lewo i dalej wąskim asfaltem koło wiejskiej szkoły docieramy do centrum
wsi. W dalszym ciągu poruszamy się bez znaków!
Jest to bardzo malowniczy i spokojny odcinek, w niektórych miejscach
widoki jak w Beskidzie Niskim.

9

Mzurów

14,1

1:11

Na poprzecznej drodze za szkołą skręcamy w lewo na główną drogę i czeka
nas teraz szybki zjazd, bez znaków!

10

Mzurów zakręt na dole

15,1

1:13

Na dole przy kolejnych domach w pobliżu przystanku PKS, skręcamy w
prawo na szutrową drogę. Za zabudowaniami kończy się szuter i zaczyna
się typowa lessowa błotnista i dziurawa polna droga. Tu może pojawić się
trochę problemów z nawigacją, ogólnie należy się trzymać dna i lewego
zbocza Doliny pod Damiakiem. Bez znaków!
Nie będę opisywał atrakcji, dolinę po prostu trzeba zobaczyć samemu!
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11

Gorzków

18,2

1:32

Szczęśliwie docieramy do cywilizacji, czyli pętli PKS na końcu Gorzkowa
Starego, gdzie skręcamy w lewo i zniszczonym asfaltem, którym biegnie
czarny szlak rowerowy wspinamy się na kolejną górkę.
Co jakiś czas warto się obrócić, widoki są tego warte!
Sprawnym rowerzystom mogę polecić drobną modyfikację – na pętli
utrzymując kierunek jazdy jedziemy na wprost w wąski wąwóz
Międzygórze. W miejscu gdzie już nie da się jechać należy przedrzeć się
przez krzaki na sam szczyt i stamtąd czarnym szlakiem pieszym możemy
dotrzeć do pkt 13 – jednak to naprawdę bardzo ciężki odcinek!!!

12

Gorzków skrzyżowanie

19,7

1:40

Szybkim zjazdem docieramy do poprzecznej drogi tu zgodnie ze znakami
się zatrzymujemy (kiepska widoczność na skrzyżowaniu) i następnie
zgodnie z czarnym szlakiem rowerowym przecinamy je na wprost.

13

Ludwinów kapliczka

21,8

1:51

Przy sklepie i dużej kamiennej kaplicy skręcamy po skosie w lewo i polną
drogą rozpoczynamy łagodny podjazd. W lesie na zjeździe należy bardzo
uważać na duże kamienie/uskoki niewidoczne w wysokiej trawie.
Na tym odcinku prowadzi nas czarny szlak pieszy

14

Trzebniów boisko

23,0

2:01

Przy boisku na skraju Trzebniowa skręcamy w lewo i asfaltową drogą
jedziemy do centrum wsi. Czerwony szlak pieszy. Przejeżdżając przez
wieś należy koniecznie zwrócić uwagę na zanikający już bardzo
charakterystyczny układ drewnianej zabudowy!

15

Trzebniów sklep

24,0

2:06

W centrum wsi przy charakterystycznym sklepie GS-u skręcamy w prawo
na żółty szlak pieszy (nie ma go na starych mapach!) i piaszczysto
kamienistą drogą rozpoczynamy dość długi, ale łagodny podjazd.

16

Czatachowa pustelnia

26,2

2:23

Na szczycie wzniesienia, za ostatnimi zabudowaniami Czatachowej
położona jest malownicza pustelnia z nowym kościółkiem. My skręcamy w
lewo i leśną drogą prawie cały czas w dół zgodnie ze znakami czarnego
szlaku rowerowego podążamy w kierunku następnego pkt.

17

Dolina pod zamkiem

28,2

2:34

Na końcu zjazdu w szerokiej dolinie czarny szlak rowerowy skręca w
prawo i po krótkim podjeździe w lewo przez śródleśne pola doprowadza nas
w pobliże ruin. Na tym odcinku przeszkodą są powalone drzewa.

18

Przewodziszowice ruiny

29,0

2:39

Na leśnej polanie wznosi się samotny ostaniec zwieńczony ruinami
strażnicy w Przewodziszowicach, po zwiedzeniu tego miejsca szybkim
zjazdem piaszczystą leśną drogą czarnym szlakiem rowerowym
dojeżdżamy do pierwszych zabudowań Przewodziszowic.

19

Przewodziszowice studnia

29,8

2:42

Spod studni i rozjazdu szlaków ruszamy jeszcze brukowaną kamienną
drogą przez wieś, za zabudowaniami zaczyna się wąski asfalt, którym
wkrótce dojeżdżamy do Klasztoru w Leśniowie.
Po zwiedzaniu czarny szlak rowerowy prowadzi nas przez zabytkowy
zespół stodół wprost na rynek w Żarkach.

20

Żarki rynek

32,3

2:53

Warto poświęcić trochę czasu na dokładniejsze zapoznanie się z historią i
zabytkami Żarek, które poza powszechnie znanymi tradycyjnymi
jarmarkami (środa/sobota) odbywającymi się na terenie zespołu stodół, czy
dwoma zabytkowymi kościołami mają liczne obiekty związane z kulturą
żydowską. Ich poznanie znacznie ułatwia dobrze oznakowany i opisany
szlak kultury żydowskiej.
Z rynku bez znaków! kierujemy się ul. Piłsudskiego koło kościoła wprost
do następnego pkt.

21

Żarki rozjazd 792 i 789

32,9

2:56

Rozjazd głównych – my przejeżdżamy drogę 792 (pod górkę) na wprost w
szutrową drogę bez znaków!. Początkowo wiedzie ona lekko pod górkę, za
wyrobiskiem cegielni popada w dół i łagodnym łukiem równolegle do
krawędzi kuesty wiedzie na wschód. Po obfitych deszczach na odcinku
około 200m może być spore błoto (przerwa w szutrze). Jest to odcinek
bardzo ciekawy pod względem nauk przyrodniczych, na skraju cegielni
możemy poznać specyficzną budowę kuesty (kontakt jury środkowej i
górnej), przy odrobinie szczęścia znaleźć wspaniałe skamieniałości. Na tym
niewielkim obszarze mamy również kolosalne zróżnicowanie biotopów od
kserotermicznych zarośli po torfowiska i niewielkie oczka wodne.

22
23

Jaworznik Poręba
droga 792

36,3
37,3

3:13
3:18

Na poprzecznym bardzo zniszczonym asfalcie w lewo, bez znaków!

24

Jaworznik mostek/PKS

38,8

3:22

Koło przystanku, bezpośrednio przed małym mostkiem skręcamy w wąską
asfaltową drogę w prawo, bez znaków! Droga na skraju lasu przechodzi w
szuter, który przez kolonię domków letniskowych doprowadzi nas nad
śródleśne stawy.

Na głównej drodze w prawo, uwaga okresowo panuje tam duży ruch,
bez znaków! Uwagę zwraca trochę nietypowe jak na Jurą duże
zgrupowanie stawów hodowlanych zasilanych ze źródła bijącego pod skarpą
nieco na północ od drogi, oraz praktycznie całkowicie płaskie obszary łąk i
pastwisk. Ma to związek z budową geologiczną przedpola kuesty,
zbudowanego z nieprzepuszczalnych iłów.
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25

Jaworznik grobla

40,7

3:28

Przejeżdżamy groblą na wprost i dalej wyraźną leśną piaszczystą drogą
wybierając najbardziej wyjeżdżony dukt, cały czas delikatnie w prawo, aż
do przejazdu pod CMK, skąd szutrem do poprzecznej drogi. Bez znaków!

26

Góra Włodowska

42,1

3:36

Na asfalcie skręcamy w lewo i zgodnie z czarnym szlakiem rowerowym
przejeżdżamy przez rozległą wieś.

27

45,6

3:54

Na poprzecznej drodze w lewo i ignorując szlak który skręca w prawo
przejeżdżamy wiadukt nad CMK.

28

Góra Włodowska
główna droga
Cmentarz przy CMK

46,5

3:57

Bezpośrednio za wiaduktem skręcamy w prawo na równoległą drogę.
Będąc w tym miejscu koniecznie należy poświęcić chwilę na zapoznanie się
z tablicą informacyjną i odwiedzić ten jeden z większych cmentarzy Iwojennych Jury. Jego unikalność polega na tym, iż są tu pochowani
żołnierze ze wszystkich armii walczących na tym terenie.
Z niej skręcamy w lewo na leśną drogę, która utrzymuje się cały czas w
pobliżu skraju lasu. Na piaszczystych rozstajach z krzyżem jedziemy
prosto, cały czas bez znaków!

29

skraj lasu skręt w lewo

47,8

4:02

Przy poprzecznej ścianie lasu (rozległe pola po lewej), skręcamy w lewo i
jedziemy bez znaków! polną drogą równolegle do lasu.

30

droga 792

48,2

4:04

Przecinamy asfaltową drogę i cały czas piaszczystą leśną drogą podążamy
na wprost bez znaków! Na skraju lasu po lewej miniemy leśniczówkę
Gorzelnia skąd utrzymując kierunek jazdy polną drogą docieramy do
pobliskiego Mirowa.

31

Mirów

51,0

4:15

Koniec trasy.

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. Dla osób jeżdżących regularnie swobodnie można zmniejszyć czas przejazdu o 25-30%.
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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