Jura … nie tylko agroturystyka
Jurajska Organizacja Turystyczna 2008r.

Trasa rowerowa nr VI
Podzamcze - Siamioszyce - Giebło - Ryczów - Hutki Kanki – Podzamcze
Zamek Ogrodzieniec u stóp, którego rozpoczynamy trasę to największe i najbardziej znane z Orlich
Gniazd, dodatkowo zabytkowe kościoły w Gieble i Rodakach, oraz liczne ciekawostki przyrodnicze m.in. 4
krasowe wywierzyska zachwycą swym unikalnym pięknem podczas tej wycieczki. Warto poświęcić trochę
czasu na dokładniejsze zwiedzenie okolic Ryczowa, szczególnie Strzaszykowej Góry i Wielkiego
Grochowca, do których bez problemu można dojechać z proponowanej trasy.
Wycieczka na około
dystans
czas samej jazdy (średnie tempo)

6h
49km
3:04h

nr

miejsce

km

h:mm

opis

1

Podzamcze

0,0

0:00

Wycieczkę rozpoczynamy na ryneczku w Podzamczu, czerwonym
szlakiem pieszym udajemy się w kierunku Karlina. Leśna droga jest
mocno piaszczysta jednak z boku wiodą wąskie ścieżki, którymi można
piasek ominąć. Po drodze przejeżdżamy pod skałami Suchego Połcia i
zrekonstruowanym średniowiecznym grodem na Górze Birów, skąd
rozpościera się ładny widok na Zamek Ogrodzieniec i tereny po których
będzie przebiegała trasa naszej wycieczki.

2

w prawo na Kiełkowice

3,1

0:12

Spora leśna polanka na dnie doliny z krzyżującymi się drogami. Szlak
biegnie dalej prosto, a my skręcamy bez znaków! w prawo by
kamienistym podjazdem wyjechać na skraj lasu, dalej prosto asfaltem aż
do pierwszej asfaltowej drogi w lewo.

3

Kiełkowice
koło fermy strusi

4,0

0:16

Na rozjeździe skręcamy w lewo w kierunku widocznej w dolince fermy
strusi (można ją zwiedzać), droga biegnie cały czas otwartym terenem
wśród mało zwartej zabudowy. Przecinamy poprzeczny asfalt i szutrową
drogą zjeżdżamy do Starych Kiełkowic. Na kolejnej poprzecznej drodze
skręcamy w prawo zgodnie z zielonym szlakiem pieszym.

4

asfalt do Pilicy

6,5

0:22

Ostrożnie przejeżdżamy drogą Plica – Żerkowice, zielony szlak pieszy
prowadzi początkowo polną, następnie leśną momentami piaszczystą
drogą. Z grzbietu porośniętego bukowym lasem wzgórza czeka nas dość
szybki kamienisty zjazd, następnie ponownie piaszczysty odcinek skrajem
Doliny Więcki. Przy domach na asfaltowej drodze w lewo, zgodnie z
zielonym szlakiem pieszym.

5

Siamioszyce
skrzyżowanie

9,2

0:31

Na skrzyżowaniu w prawo, bez znaków!
Z tego miejsca skręcając w lewo wąską drogą między domami dojedziemy
do potoku Więcka i źródeł krasowych.

6

Siamioszyce
zjazd na szlak

9,5

0:32

Po lewej stronie widzimy zalew w Siamioszycach, jednak przed jego
brzegiem skręcamy z asfaltu w prawo na polną drogę wspinającą się w
stronę lasu – żółty szlak pieszy.

7

granica lasu

10,0

0:35

Na granicy lasu szlak skręca w prawo dalej trawersując wzgórze na skraju
lasu, my wjeżdżamy w las na wprost i pniemy się cały czas pod górę
wybierając najbardziej wyjeżdżoną drogę. Bez znaków!

8

leśny asfalt

10,7

0:40

Na szczycie lekko po lewej stronie zobaczymy cel tego odcinka, którym jest
asfaltowy placyk otoczony bogatym bukowym i mieszanym lasem.
Stąd leśną asfaltową drogą rozpoczynamy serię szybkich zjazdów i trochę
mniej przyjemnych podjazdów. Droga jest zamknięta dla ruchu jednak
należy uważać na ciągniki w czasie zrywki drzewa, a ostre zakręty często
pokryte są piaskiem i opadłymi liśćmi. Bez znaków!

9

zjazd z asfaltu

13,7

0:50

Po kolejnym zakręcie na szybkim zjeździe, po prawej prześwituje skraj
lasu, przed nami głęboka dolinka, a za zakrętem asfalt biegnie dalej prosto
(zaraz za zakrętem jest po prawej asfaltowa zatoczka/mijanka).
W tym miejscu skręcamy ostro w prawo by nieutwardzoną leśną drogą
zjechać na dno dolinki widzianej z asfaltu, za szlabanem w prawo i dnem
dolinki aż do poprzecznej szutrowej drogi. Bez znaków!

10

początek szutru

14,3

0:53

Na szutrowej drodze w prawo i pod górkę w stronę zabudowań, aż do
kolejnej poprzecznej drogi szutrowej (nad domami). Bez znaków!

11

szuter żółty szlak

15,2

0:56

Na poprzecznej szutrowej drodze w lewo zgodnie z żółtym szlakiem
pieszym. Kilkaset metrów dalej na źle oznakowanym rozjeździe szlak
skręca w prawo lekko pod górę dalej szutrem wiodącym rozległą doliną
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wśród uprawnych pól. Szuter przechodzi w wąski asfalt, którym
dojeżdżamy koło studni do centrum Giebła. Tam w prawo pod górę.
Po lewej za niewielkim stawem XIX dworek

12

Giebło
kościół / cmentarz

17,8

1:04

Kościół jest jednym z najstarszych zabytków sakralnych Północnej Jury.
Za kościołem żółty szlak pieszy skręca w lewo i kamienistą drogą
początkowo wzdłuż cmentarnego muru sprowadza w głąb leśnej dolinki.
Tam w lewo i cały czas delikatnie w górę jedziemy dnem leśnej dolinki.
Na granicy lasu zgodnie ze szlakiem w lewo do zabudowań.

13

asfalt

20,8

1:17

Na początku asfaltowej drogi szlak skręca w prawo w kierunku doskonale
widocznego Zamku Ogrodzieniec. Kierujemy się bez znaków! asfaltową
drogą, na poprzecznej drodze w prawo.

14
15

droga 790
skręt w stronę lasu

21,8
22,0

1:19
1:20

Ostrożnie na wprost przecinamy ruchliwą drogę Pilica – Ogrodzieniec.

16

Kocikowa skrzyżowanie

24,2

1:28

200m za boiskiem na skrzyżowaniu opuszczamy asfalt skręcając w prawo
na szutrową drogę biegnącą w stronę lasu. Bez znaków!

17

szlaban

24,4

1:29

Na granicy lasu mijamy szlaban i wygodną leśną szutrową drogą
rozpoczynamy bardzo delikatny podjazd. Na szczycie wniesienia między
rzadkimi bukami widoczne będą niewielkie skałki, a po prawej skraj lasu i
kolejny szlaban. Za nim w lewo i polną drogą wzdłuż drewnianego
ogrodzenia dojedziemy do poprzecznego asfaltu. Bez znaków!

18

asfalt

26,3

1:37

Na asfalcie w prawo niebieskim szlakiem pieszym do studni, gdzie w
lewo czerwonym rowerowym i poprzecznej asfaltowej drodze w prawo
tak by po lewej mieć sosnowy las.
Na skraju lasu na samotnej skale wznoszą się ruiny niewielkiej strażnicy
obronnej w Ryczowie, a po lewej stronie widoczne są skały wieńczące
Straszykową Górę. Okolice noszą nazwę Ryczowskiego Regionu
Skałkowego i praktycznie na każdym wzniesieniu mamy okazałe ostańce.
Na skrzyżowaniu w pobliżu centrum Ryczowa skręcamy w lewo i jedziemy
niebieskim szlakiem rowerowym. Z tego miejsca możemy wygodną
polną drogą dojechać na szczyt Straszykowej Góry, natomiast za ostatnimi
domami Ryczowa po prawej stronie drogi znajduje się jeden z ciekawszych
ostańców tej okolicy – Grochowiec Wielki, naprawdę wart odwiedzenia.

19

Żelazko centrum

31,3

1:52

Z centralnego placyku w Żelazku podążamy czarnym szlakiem pieszym
początkowo szutrową drogą wyprowadzającą ponad wieś, a dalej leśną
drogą wspinającą się na zbocza Świniuszki. Na szybkim zjeździe
prowadzącym skrajem wąwozu należy uważać na spore dziury i wymycia.
Przy pierwszych domach Ryczówka szlak skręca w prawo i doprowadza nas
na skraj wąwozu dnem którego płynie niewielki potok Minóżka.
Za potokiem ostrożnie przekraczamy drogę nr 791 i zgodnie ze szlakiem
docieramy do centrum Rodak.

20

Rodaki
skręt czarnego szlaku

35,3

2:09

Małe skrzyżowanie z klombem po środku, my za znakami niebieskiego
szlaku pieszego skręcamy w prawo.
Po prawej mijamy drewniany pochodzący z początki XVIIw. kościółek.

21

Rodaki
odejście szlaku za pętlą

36,4

2:13

50m za niewielką pętlą opuszczamy szlak, który wiedzie polną drogą na
wzgórze i skręcamy w lewo na szutrową drogę biegnącą nad dnem
rozległej doliny. Bez znaków!
Po drodze wspaniałe widoki na Górę Chełm i zachodnie krańce Pasma
Smoleńsko-Niegowonickiego

22

granica lasu

37,6

2:17

Na skraju lasu rozpoczyna się zielony szlak rowerowy, którym ominiemy
strome i chronione rezerwatem wzgórze Chełm. Na asfalcie we wsi
skręcamy w prawo na czerwony szlak pieszy.

23

Hutki - Centuria
za zalewem

40,7

2:27

Za malowniczym mini zalewem w jarze Centurii skręcamy w prawo i
leśnymi piaszczystymi drogami prowadzi nas żółty szlak pieszy.
Po prawej stronie miniemy głęboki piaszczysty jar, warto na chwilę się
zatrzymać by zobaczyć kolejne źródła nietypowo jak na Jurę bijące u
podnóża piaszczystej skarpy.

24

Krępa

43,7

2:39

25

droga 791

45,2

2:46

26

Podzamcze Rynek

49,1

3:04

Ośrodek rekreacyjny Krępa, tu zgodnie z żółtym szlakiem pieszym w
prawo wzdłuż coraz głębszej dolinki z leniwie płynącym potokiem,
docieramy do źródeł Bełkotek. Stąd częściowo utwardzoną leśną drogą do
poprzecznej asfaltowej drogi na 791
Ostrożnie przecinamy asfalt i w dalszym ciągu żółtym szlakiem pieszym
leśnymi drogami przez Lachowiznę docieramy na skraj rozległych pól nad
Ogrodzieńcem. Przejeżdżamy na wprost asfaltową drogę w kierunku
widocznych zabudowań Podzamcza.
Koniec trasy, pozostało jeszcze zwiedzić Zamek Ogrodzieniec...

200m od asfaltu skręcamy w lewo w kierunku widocznego lasu i samotnego
kasztanowca. Polną drogą bez znaków! dojedziemy do pierwszych
letniskowych zabudowań Kocikowej Woli (Czarny Las), skąd początkowo
szutrem, dalej asfaltem jedziemy dnem doliny. Po prawej mijamy spore
boisko.
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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.
Podczas przejazdu trasy polecam posługiwanie się doskonałą mapą Gmina Ogrodzieniec 1:30 000
Wydawnictwa Copmass, która w pełni obejmuje przedstawioną trasę

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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