Jura … nie tylko agroturystyka
Jurajska Organizacja Turystyczna 2008r.

Trasa rowerowa nr VII
Klucze - Chechło - Hucisko - Bydlin - Jaroszowiec - Pomorzany – Klucze
Malownicza trasa pozwalająca na poznanie południowego krańca Wyżyny Częstochowskiej.
Mimo iż ogólnie jest dość łatwa to nie zabraknie kilku dość stromych podjazdów, a i piasku na niektórych
odcinkach będzie sporo, wszak to okolice sławnej Pustyni Błędowskiej.
Wycieczkę naprawdę watro wydłużyć o 2km odwiedzając pobliski Rabsztyn.
Wycieczka na około
dystans
czas samej jazdy (tempo rodzinne!)

7h
42km
3:40h

nr

miejsce

km

h:mm

opis

1

Klucze UG

0,0

0:00

Wycieczkę rozpoczynamy w centrum Klucz przed Urzędem Gminy, w
bezpośrednim sąsiedztwie jest wiele miejsc parkingowych.
Początkowo chodnikiem/ścieżką wzdłuż drogi 791 prowadzi nas
niebieski szlak rowerowy.

2

Klucze Papiernia, szkoła

1,9

0:05

Po lewej mijamy zakłady papiernicze i za budynkiem szkoły (koniec
zabudowań) skręcamy w lewo na piaszczystą drogę wyprowadzającą nas
nad brzeg stawów. Za grupą zabudowań szlak prowadzi szutrową drogą
zamkniętą starym szlabanem, następnie na sporym placyku przy starej
bazie materiałowej w prawo do lasu i cały czas bardzo piaszczystą! leśną
drogą podążamy w kierunku Pustyni. Ten fragment mimo oznakowania
niebieskim szlakiem rowerowym, jest uciążliwy i trudny nawigacyjnie,
w wielu miejscach szlak niknie.
Z tego względu raczej zalecam objazd asfaltem bezpośrednio do Chechła.

3

Pustynia Błędowska

5,7

0:30

Przecinamy poprzeczną wąska asfaltową drogę i dalej na wprost
niebieskim szlakiem rowerowym w kierunku widocznych zabudowań.
Chcąc zobaczyć pozostałość po Pustyni Błędowskiej należy na asfalcie
skręcić w lewo i po 400m dojedziemy do ruin bunkra obserwacyjnego.
Przed nami rozpościera się największy obecnie otwarty obszar piasków.

4

Chechło

6,6

0:33

W centrum Chechła skręcamy w prawo (obok dużego pawilonu
handlowego/baru), do końca wsi jedziemy asfaltem, dalej niebieskim
szlakiem rowerowym typowo jurajską bardzo kamienistą polną drogą
rozpoczynamy dość długi podjazd. Na szczęście szybki równie kamienisty
zjazd rekompensuje wysiłek. Ze wzgórza bardzo rozległy widok na
pogranicze Zagłębia, oraz znaczną część Środkowej Jury.

5

Rodaki

10,1

0:53

W Rodakach (małe skrzyżowanie z wysepką po środku), skręcamy w prawo
(zgodnie z czarnym szlakiem, który jednak po chwili skręca w lewo), a my
cały czas główną drogą przez centrum wsi. Przecinamy drogę 791 i dalej
asfaltową drogą docieramy do Ryczówka. Bez znaków!

6

Ryczówek

12,1

0:59

Skręcamy w lewo w pierwszą asfaltową drogę prowadzącą przez wieś na
szczyt wzniesienia z charakterystycznym białym budynkiem górującym nad
wsią (zbiornik wody pitnej). Trzeba trochę pokręcić mocno pod górę
wąskimi wiejskimi uliczkami. Za wspomnianym budynkiem zaczyna się
szutrowa, dalej polna droga w dalszym ciągu wspinająca się wśród pól i
sporych nieużytków aż do ruin samotnego gospodarstwa. Bez znaków!
Warto od czasu do czasu zatrzymać się, odpoczywając pooglądać widoki,
mimo że skałek brak jest to jedna z ładniejszych okolic tej części Jury.

7

Skraj lasu pod Ciesneciem

14,3

1:14

Kilkaset metrów za opuszczonym gosp. na skraju lasu skręcamy w prawo
niewyraźną leśną drogę (po prawej młodnik), na skraju sporej polany (na
wprost zalesione wzgórze), skręcamy w lewo i ostrożnie zjeżdżamy do
Huciska. We wsi cały czas głównym asfaltem aż do zakrętu w lesie.
Bez znaków! odcinek wymagający uwagi i ostrożności na zjeździe.

8

Zjazd z asfaltu za
Huciskiem

16,4

1:21

Za wsią droga prowadzi wzdłuż lasu i na zakręcie opuszczamy asfalt
wjeżdżając „na wprost” w wyraźną lekko piaszczystą szeroką leśną drogę.
Jedziemy nią cały czas prosto wybierając najbardziej rozjeżdżony wariant,
a na poprzecznej drodze (żółty szlak pieszy) skręcamy w prawo.

9

Droga do Złożeńca
(kapliczka)

17,9

1:28

Po lewej mijamy miejsce pamięci narodowej, przecinamy asfalt Pilica –
Kwaśniów i dalej na wprost szutrowy podjazd zgodnie z czerwonym
szlakiem rowerowym.
Na zjeździe koło ośrodka AMiG należy uważać na spore dziury!
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10

Krzywopłoty centrum wsi

19,9

1:37

Na skrzyżowaniu skręcamy w lewo zgodnie z czerwonym szlakiem
rowerowym główną asfaltową drogą. Należy uważać na szlak, który po
ponad 1km skręca w prawo na wąski asfalt prowadzący przez podmokłe
obniżenie terenu (strzałka na cmentarz).

11

Bydlin pod zamkiem

21,7

1:43

Miejsce warte dłuższego postoju
- ruiny zamku/zboru/kościoła w Bydlinie i umocnienia z I WŚ,
- na cmentarzu pod zamkowym wzgórzem kwatera poległych legionistów.
W dalszym ciągu prowadzić nas będzie czerwony szlak rowerowy, trasa
dość urozmaicona, za mostkiem w Bydlinie początkowo kawałek leśną
drogą, dalej aż do następnego pkt asfaltem.
W Cieślinie warto zwrócić uwagę na młyn i figurę św. Nepomucena stojącą
pośrodku małego stawu po lewej stronie koło kościoła.

12

Golczowice

26,5

2:03

Mostek na Białej Przemszy, centrum Golczowic i rozjazd szlaków.
W dalszym ciągu poruszamy się czerwonym szlakiem rowerowym
początkowo leśną asfaltową drogą, prawie na szczycie wzniesienia
skręcamy przy szlabanie w prawo i kontynuujemy podjazd leśną ścieżką,
trawersując zbocze Ostrej Góry. Wysiłek wynagradza rewelacyjna szeroka
droga prowadząca w świetlistym bukowym lesie. Za zjazdem w prawo i na
drodze prowadzącej między zabudowaniami Jaroszowca a lasem należy
bardzo uważać na potłuczone szkło!

13

Jaroszowiec kościół

29,7

2:21

Mijamy po lewej kościół, przecinamy drogę do Klucz i za boiskiem
sportowym rozpoczynamy podjazd leśną drogą, niestety nie odpoczniemy
na zjeździe, który jest bardzo piaszczysty i wymaga sporej uwagi.
Za zjazdem szlak w mało widocznym miejscu skręca w prawo!
Przy kościele zaczyna się ciekawa ścieżka edukacyjna po Stołowej Górze

14

rozjazd szlaków pod
Bogucinem

31,9

2:36

Zgodnie z czerwonym szlakiem rowerowym skręcamy w prawo i
jedziemy polną drogą wzdłuż granicy lasu. Przed zabudowaniami Czarnego
Kamienia trochę piasku, później krótki podjazd polną drogą.

15

Bogucin Mały
rozjazd na Rabsztyn

34,6

2:53

Z tego miejsca warto wydłużyć wycieczkę o 2km by obejrzeć ruiny zamku
Rabsztyn. Dojedziemy do niego czerwonym szlakiem rowerowym,
powrót tą samą drogą.
Opuszczamy dotychczasowy szlak i skręcamy zgodnie ze znakami
zielonego szlaku rowerowego w prawo, by szutrową drogą przejechać
Bogucin Mały i mijając po prawej Syborową Górę dojechać do głównej drogi
nr 791 (Olkusz - Klucze)

16

Droga 791

36,0

2:59

Bardzo ostrożnie! przecinamy asfalt i po krótkim zjeździe rozpoczynamy
podjazd polną drogą w kierunku Pomorzańskich Skałek. Ze względu na
położenie i piękną panoramę są one ulubionym miejscem „imprezowym”
okolicznej młodzieży, przez co musimy uważać na znaczne ilości szkła.
Na zjeździe do wsi uwaga na spory uskok przy granicy lasu.

17
18

Pomorzany
Pomorzany zjazd do lasu

37,4
38,3

3:09
3:13

Na asfalcie w prawo.

19

Klucze UG

42,3

3:37

Koniec trasy

Koniec wsi, droga skręca w prawo, my za zielonym szlakiem
rowerowym mijamy szlaban i wjeżdżamy na wprost w leśną drogę.
Dalszy etap to leśne momentami dość piaszczyste drogi, szlak w kilku
miejscach jest zbyt rzadko znakowany, warto zerknąć na mapę. Za
pierwszym zabudowaniami skręcamy najpierw w lewo, na poprzecznej
drodze w prawo i ostrożnie chodnikiem (duży ruch!) do ronda w centrum.
Na nim w lewo i mijając po prawej Biedronkę docieramy do UG.

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 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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