Jura … nie tylko agroturystyka
Jurajska Organizacja Turystyczna 2008r.

Trasa rowerowa nr IV
Pilica - Smoleń - Dłużec - Udórz - Otola - Wierbka – Pilica
Prosta technicznie wycieczka dla miłośników pięknych krajobrazów i historii, prowadząca wschodnimi
obrzeżami Jury. Poza bogactwem zabytków w Pilicy i pobliskiej Dolinie Wodącej, zawitamy do rzadko
odwiedzanej Doliny Udorki z ruinami zamku i dwoma grodziskami. Na trasie leżą dwa zabytkowe
drewniane kościoły, oraz znaczna ilość tradycyjnych przydrożnych kapliczek słupowych.

Wycieczka na około
dystans
czas samej jazdy (średnie tempo)

7h
57km
3:20h

nr

miejsce

km

h:mm

opis

1

Pilica - rynek

0,0

0:00

Startujemy z Rynku w Pilicy, gdzie bez problemu możemy pozostawić
samochód. Udajemy się do SE narożnika rynku, zgodnie z drogowskazem
na Wolbrom. Na skrzyżowaniu za Biedronką na wprost mając po lewej
zalew na Pilicy i szereg mniejszych zbiorników, cały czas drogą asfaltową
bez znaków! Na tym odcinku mijamy m.in. zespół parkowo-pałacowy w
Pilicy, zrujnowany cmentarz ewangelicki i kirkut, oraz źródła Pilicy.

2

Zjazd z asfaltu

2,6

0:08

Na łuku drogi zjeżdżamy z asfaltu na lewo w drogę prowadzącą do lasu.
Dalszy odcinek to dość uciążliwy prowadzący lekko pod górę piaszczysty
leśny dukt, na rozjazdach zawsze wybieramy najwyraźniejszy trakt, w
okolicach gajówki droga skręca lekko w lewo zmieniając dotychczasowy
azymut. Bez znaków!

3

Brzuchacka Skała

4,3

0:17

Docieramy do ładnie wyeksponowanych leśnych skał, gdzie zgodnie z
niebieskim szlakiem pieszym skręcamy w lewo i pniemy się pod górkę
wąską leśną drogą. Na rozległych mocno pofalowanych polach przed
Złożeńcem szlak trochę kluczy, by sprowadzić nas do szutrowej drogi
biegnącej skrajem lasu. Skręcamy na niej w prawo.

4

Złożeniec

6,6

0:28

Ostrożnie przecinamy poprzeczną drogę asfaltową i dalej wąską leśną
drogą asfaltową utrzymujemy kierunek jazdy. Czerwony szlak rowerowy

5

Smoleń
parking pod zamkiem

8,5

0:36

Z parkingu pod zamkiem zgodnie z żółtym szlakiem pieszym okrążamy
po prawej podnóże wzgórza zamkowego. Z miejsca gdzie żółty szlak
wprowadza na ruiny zamku, my skręcamy w prawo (czarny szlak
łącznikowy) i wąską ścieżką przez zarośla tarniny docieramy do narożnika
lasu, skąd kontynuujemy zjazd zgodnie z niebieskim szlakiem pieszym.
Oczywiście polecam zwiedzić ruiny Zamku Smoleń, który jest chyba
najładniej położonym z Orlich Gniazd, a jego historia podobnie jak dzieje
całych dóbr pilickich należy do najciekawszych w regionie. Zamontowano
klamry ułatwiające wejście na niedostępny niegdyś zamek górny, z którego
szczególnie jesienią i wiosną roztacza się wspaniały widok.

6

pod Zegarowymi

9,8

0:40

Wyjeżdżamy z lasu i koło ostatnich zabudowań skręcamy niebieskim
szlakiem pieszym w prawo polną często błotnistą drogą wiodącą w dół
Doliny Wodącej. Zależnie od warunków pogodowych i kondycji możemy
wejść bardzo stromym podejściem na masyw Skał Zegarowych, gdzie poza
2 jaskiniami i licznymi schroniskami skalnymi, mamy relikt
średniowiecznego założenia obronnego, oraz jedne ze wspanialszych
formacji skalnych na obszarze Doliny.

7

Biśnik

10,7

0:43

Błotnistą drogą docieramy do charakterystycznej skały Biśnik stanowiącej
rodzaj rygla skalnego przedzielającego Dolinę Wodącą. U jej podstawy
znajduje się jedno z najstarszych stanowisk osadniczych na Jurze, a na
szczycie skały posadowiona była średniowieczna strażnica. Po drugiej
stronie masywu jest dość ciekawa Jaskinia Psia.
Spod Biśnika wyruszamy dalej niebieskim szlakiem pieszym polną
drogą prowadzącą skrajem lasu. Przy granicy lasu zaczyna się wąski szuter
mijamy szlaban i jedziemy dalej głęboko wciętą doliną.
Po lewej na niedostępnych wzniesieniach Grodzisk znajdował się główne
centrum osadniczo-obronne dla całego zespołu osadniczego Doliny Wodącej

8

koniec Dol. Wodącej
(szlaban)

12,1

0:49

Mijamy szlaban przy niewielkim parkingu, za nim w prawo i kilkaset
metrów dalej dojeżdżamy do skraju lasu i początku wąskiego asfaltu,
którym bez znaków! jedziemy między zabudowaniami Czarnego Lasu.
Na skraju lasu warto piaszczystą drogą zjechać 100m do Źródeł Tarnówki.
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14,7

0:59

Na poprzecznej drodze asfaltowej skręcamy w prawo i po około 150m w
lewo na wąską asfaltową drogę prowadzącą pod górę. Bez znaków!

10
11

Domaniewice
główna droga
droga Bydlin-Wolbrom
Lgota

16,8
18,4

1:06
1:12

Na skrzyżowaniu (poprzeczna droga asfaltowa) w lewo, dalej bez znaków!

12

Dłużec kościół

20,3

1:19

Przy drewnianym XVIIIw. kościele św. Mikołaja i Wawrzyńca (o znacznie
starszym rodowodzie) skręcamy w lewo (po prawej ciekawa kapliczka na
małej górce) i jedziemy zgodnie z niebieskim szlakiem pieszym.

13
14

Dłużec droga 794
zjazd z drogi 794

21,5
22,1

1:21
1:23

Na głównej drodze w lewo – uwaga na spory ruch,

15

25,4

1:33

Za stromym zjazdem przy sklepie skręcamy w prawo na czarny szlak
pieszy.

16

Kąpiele
sklep za zakrętem
Kąpiele skręt w lewo

25,9

1:35

Za mostkiem zgodnie z czarnym szlakiem pieszym skręcamy w lewo na
rewelacyjny wąski asfalt biegnący dnem doliny. Po prawej mijamy dwa
niewielkie kamieniołomy, a w koło nas roztaczają się wspaniałe widoki.

17

Dol. Udorki skraj lasu

27,3

1:40

Kończy się asfalt, czarny szlak pieszy wprowadza nas szutrową drogą w
głąb Doliny Udorki. Po prawej biegnie głęboko wymyte koryto Udorki
okresowo prowadzące znaczne ilości wody, oraz ciekawe, najdalej
wysunięte na wschód jurajskie ostańce Północnej Jury.

18

Dol. Udorki pod
zamkiem

29,4

1:48

Skrzyżowanie szlaków, tablica informacyjna.
Nad nami na stromym skalistym cyplu wcinającym się w głąb doliny
wznoszą się pozostałości tajemniczego zamku Udórz wzniesionego na
miejscu dawnego grodziska. By dojść z rowerem do ruin należy pojechać
jeszcze 100m w dół doliny, a następnie w prawo i betonową drogą stromo
w górę. Na wypłaszczeniu skręcamy w pierwsza wyraźną leśną drogę w
prawo i szerokim łukiem docieramy przez wały grodziska do ruin zamku.
Po zwiedzaniu dalej czarnym szlakiem pieszym szutrową drogą jedziemy
w dół doliny mijając po prawej skałę z wysokim krzyżem.

19

Dol. Udorki skraj lasu

30,6

1:52

Na skraju lasu mijamy szlaban i dalej zgodnie z czarnym szlakiem
pieszym wąskim asfaltem podążamy do centrum wsi.
W Udorzu warto zwrócić uwagę na zachowane tradycyjne budownictwo, na
wzgórzu po prawej stronie doliny w latach 90-tych XXw odkryto jedno z
największych grodzisk na terenie woj. śląskiego.

20

Udórz, wieś

31,6

1:56

Na poprzecznej drodze w prawo i za stawami koło starych zabudowań
podworskich w lewo. Prowadzi nas czarny szlak rowerowy.

21

Chlina

33,4

2:02

W Chlinie koło charakterystycznej kapliczki skręcamy w lewo, by zgodnie z
czarnym szlakiem rowerowym wąskim asfaltem przekroczyć dolinkę.

22

skręt w lewo

34,3

2:05

Na płaszczowinie ponad wsią opuszczamy szlaki i dalej bez znaków! w
lewo wąską asfaltową drogą jedziemy w dół w kierunku widocznych
zabudowań i poprzecznej drogi biegnącej Doliną Pilicy.

23
24

droga Pilica-Żarnowiec
skręt w lewo

35,6
35,7

2:09
2:10

Na głównej drodze ostrożnie w prawo, bez znaków!

25

Wola Libertowska

36,4

2:12

26
27

Otola szkoła
Dobraków, stary kościół

41,5
43,7

2:29
2:37

28

Wierzbica, koniec wsi

47,9

2:50

29

Wierbka

51,2

3:05

9

Na kolejnym skrzyżowaniu przy budynku szkoły skręcamy w lewo, w
dalszym ciągu bez znaków! Warto zwrócić uwagę na zachowaną w
niektórych miejscach tradycyjną architekturę, oraz wspaniałą panoramę na
południowe zbocza Pasma Smoleńsko-Niegowonickiego.

Za stacją benzynową skręcamy bez znaków! w pierwszą asfaltową drogę
w prawo. Ten etap prowadzi gorszymi wiejskim asfaltowymi drogami przez
rozległe wsie położone wśród mocno pofalowanych pól.

Po około 100m skręcamy pierwszą poprzeczną drogą w lewo, przejeżdżamy
przez mostek na Pilicy, bez znaków!
We wsi za mostkiem na pierwszej poprzecznej drodze w lewo i po 100m w
prawo asfaltową drogą wśród pól rozpoczynamy łagodny podjazd.
W dolince można skręcić w lewo (droga do Wierzbicy) i po kilkuset metrach
za mostkiem znajduje się ciekawa kapliczka. Ogólnie w tych okolicach
należy dokładnie się rozglądać, jest tu bardzo wiele bogato zdobionych,
rzeźbionych, niestety obecnie unikalnych już, kapliczek słupowych.
W Otoli koło dużego budynku szkoły skręcamy w lewo, bez znaków!
Przy uroczym drewnianym, trochę zaniedbanym XVIIIw. kościółku
skręcamy w lewo. Jedziemy dłuższy czas bez znaków! asfaltową drogą
wśród pól, mijając zabudowania Wierzbicy.
Na zjeździe za wsią przed mostkiem na Pilicy skręcamy w prawo.
Polna lessowa droga wzdłuż Pilicy za pierwszymi domami przechodzi w
asfalt, który doprowadza nas do centrum Wierbki, bez znaków!
Po drodze pozostałości młyna wodnego i kilkanaście ciekawych
tradycyjnych budynków.
Centrum Wierbki, warto wjechać na niewielkie wzgórze nad miejscowością
gdzie znajdują się ruiny XIX pałacu, a we wsi liczne budynki stanowiące
pozostałość po XIX kompleksie przemysłowym.
Z Wierbki jedziemy bez znaków! boczną drogą asfaltową prowadzącą
przez Dobrą aż do samej Pilicy.
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30

Pilica Rynek

56,9

3:22

Koniec trasy jednak nie naszej wycieczki, teraz czeka nas zwiedzanie Pilicy.
Żelaznymi pkt są:
- zespół parkowo-pałacowy,
- kościół farny,
- klasztor OO Franciszkanów i Sanktuarium MB Śnieżnej,
- ruiny kościoła Kanoników Regularnych
- wzgórze św. Piotra,
- pozostałości dzielnicy żydowskiej,
- Rynek wraz z zachowanym układem urbanistycznym.

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 wrzesień 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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