Lato w Regionach - propozycje wycieczek - Jura
Znacie Lato w regionach? Startujemy z cyklem programów z województwa śląskiego, w którym razem z
Kasią i Maciejem z Ruszaj w Drogę pokażemy Wam najciekawsze miejsca w naszym regionie.
Oglądajcie TVP3 Katowice w piątek (12.08.2016) o 18:00 lub w niedzielę o 12:10 TVP3 Regionalna
(pasmo ogólnopolskie). Już dziś mamy dla Was zwiastun pierwszego odcinka ze Szlaku Orlich Gniazd.

Olsztyn
Naszą dzisiejszą rowerową wycieczkę rozpoczynamy w podczęstochowskim Olsztynie, będąc tutaj
koniecznie trzeba poznać historię górujących nad miasteczkiem ruin zamku, jednego z piękniejszych
Orlich Gniazd, ciągnących się przez całą Jurę Krakowsko-Częstochowską. Najprościej można to zrobić z
pomocą audio przewodnika, który możemy bezpłatnie wypożyczyć w znajdującym się na rynku punkcie
informacji turystycznej (Olsztyn, Pl. Piłsudskiego 15).
Miasteczko to jednak nie tylko imponujące ruiny. Warto w nim również odwiedzić Kościół św. Jana
Chrzciciela, Olsztyńską Szopkę, czyli Betlejemowo pod Strzechą, w którym lokalny artysta Jan Wewiór
zgromadził już kilkaset własnoręcznie wykonanych kolorowych figurek, atrakcja ta znajduje się tuż przy
Rynku na ul. Kuhna 1.
Jeżeli chcecie nieco więcej czasu poświęcić na zwiedzanie atrakcji Olsztyna polecamy zdobyć szczyt Góry
Biakło (jurajski Giewont), z której rozpościera się jeden z najbardziej spektakularnych widoków jakie
możemy zobaczyć na Jurze. Polecamy również wycieczkę do rezerwatu Sokole Góry oraz dowiedzenie
Gór Towarnych.
Opuszczamy Olsztyn Jurajskim Szlakiem Rowerowym Orlich Gniazd udając się w kierunku Przymiłowic.
Tuż za zamkiem ukaże nam się Spichlerz z XVII w przeniesiony tutaj z Borowna, pełniący obecnie
funkcję restauracji. Proponujemy również nieco zboczyć z Rowerowego Szlaku Orlich Gniazd i odwiedzić
Kamieniołom Kielniki z urokliwą Jaskinią w Kielnikach dotrzemy tam trzymając się niebieskich znaków
ścieżki dydaktycznej, która rozpoczyna się tuż obok Spichlerza.
Zrębice

Jadąc dalej Jurajskim Szlakiem Rowerowym Orlich Gniazd docieramy do Zrębic, gdzie koniecznie chociaż
na chwilę powinniśmy zatrzymać się przy drewnianym kościele Św. Idziego – to jeden z najciekawszych
zabytków drewnianych Jury Krakowsko – Częstochowskiej. W Zrębicach opuszczamy Jurajski Szlak Orlich
Gniazd i dalej będziemy podróżować Pieszym Szlakiem Orlich Gniazd tak by nim dotrzeć do Złotego
Potoku.
Złoty Potok
Tuż przed Złotym Potokiem powita nas przepiękna Aleja Klonów, a za nią ukażą się nam zabudowania
Zespołu Parkowo Pałacowego w Złotym Potoku. To tu możemy podziwiać piękny park ze stawem
Irydion, Pałac Raczyńskich oraz Dworek Zygmunta Krasińskiego, w którym obecnie znajduje się
muzeum naszego wieszcza narodowego. Docieramy następnie do Stawu Amerykan od którego biegnie
przez Złoty Potok ścieżka pieszo – rowerowa, ale zanim na nią wyruszymy proponujemy posilić się
jedynym w swoim rodzaju pstrągiem złotopotockim, możemy go skosztować nad Stawem Amerykan, w
hotelu Kmicic lub w Pstrągarni do której niebawem dotrzemy. Za Stawem Amerykan czeka na nas
Jaskinia Niedźwiedzia, następnie docieramy do drewnianego młyna Kołaczew, który stoi przy stawie o
nazwie Sen Nocy Letniej, tuż obok możemy zobaczyć źródło Spełnionych Marzeń. Ścieżka przecina
drogę i prowadzi nas bezpośrednio nad stawy najstarszej w Europie pstrągarni. To tutaj w roku 1881
hrabia Edward Raczyński założył hodowlę pstrąga tęczowego przywiezionego ze Stanów Zjednoczonych.
Pstrągarnia zasilana jest przez rzekę Wiercicę, której źródła znajdują się kilkadziesiąt metrów dalej. My
naszą ścieżką docieramy do nich, noszą one nazwę źródeł Zygmunta i Elżbiety. Za źródłami docieramy
do skrzyżowania dróg i udajemy się w prawo w kierunku Siedlca, ale zanim tam dotrzemy czeka na nas
jeszcze jedna atrakcja to jedna z wizytówek Jury Krakowsko-Częstochowskiej - Brama Twardowskiego.
Siedlec
Lokalną drogą docieramy do Siedlca. To tu czeka na nas Jaskinia na Dupce oraz Pustynia Siedlecka.
Proponujemy kierować się do schroniska młodzieżowego (ul. Szkolna 8), w którym jest punkt informacji
turystycznej aby w nim wypożyczyć audio przewodnik i z nim w bardzo komfortowy sposób zwiedzić
okolicę m.in. również Jaskinię na Dupce i Pustynię Siedlecką. Po wizycie na pustyni wracamy do
schroniska po nasze rowery, możemy tutaj przenocować lub Szlakiem Orlich Gniazd wrócić do Olsztyna.

Żarki
Dzisiejszą wycieczkę rozpoczynamy w Żarkach – urokliwym miasteczku zlokalizowanym obok
Myszkowa. Historia miasteczka od wieków wiązała się z kulturą żydowską. Przed II wojną światową
ponad połowa mieszkańców była pochodzenia żydowskiego, dzisiaj zachęcamy do zapoznania się z nią
w trakcie spaceru Szlakiem Kultury Żydowskiej, pomocnym w tym będzie nam audio przewodnik który
bezpłatnie wypożyczymy w punkcie informacji turystycznej (zlokalizowany jest w Domu Kultury, ul.
Moniuszki 2). Szlak poprowadzi nas po najważniejszych miejscach w miasteczku związanych z ludnością
żydowską (synagoga, charakterystyczna zabudowa, getto, kirkut). Po spacerze po mieście zapraszamy
Państwa do zwiedzenia Starego Młyna (ul. Ofiar Katynia 5) to multimedialne Muzeum Rzemiosł
Dawnych zlokalizowane w ponad stuletnim elektrycznym młynie. Zrewitalizowany obiekt stał się jedną z
największych atrakcji turystycznych Żarek, zapoznamy się w nim z takimi zawodami jak: młynarstwo,
szewstwo, piekarstwo czy kołodziejstwo. Jeśli Wasza wycieczka odbywa się w środę lub sobotę
koniecznie musicie zawitać na tutejszy targ. Żareckie Jarmarki bo tak nazwano ten największy w
województwie śląskim targ na wolnym powietrzu odwiedza ponad 10 tys kupujących, a produkty
można wybierać w 500 stanowiskach, teren na którym odbywa się targ ma powierzchnię 1,5 ha i
obejmuje m.in. zespół zabytkowych stodół. Nieopodal Żarek w dzielnicy Leśniów znajduje się
Sanktuarium Matki Bożej Patronki Rodzin, które również proponujemy odwiedzić. Z Żarek Gościńcem
Mirowskim, na którym obecnie poprowadzony jest czerwony Rowerowy Szlak Orlich Gniazd udajemy
się w kierunku Mirowa.
Mirów
Zanim jednak dotrzemy do Mirowa proponujemy na chwilę zatrzymać się na wzgórzu Parchowotka –
tuż za Żarkami, oprócz wspaniałego widoku na okolicę (Żarki, strażnica w Przewodziszowicach,
sanktuarium w Leśniowie, zamek w Mirowie) znajdują się tutaj umocnienia linii obronnej B1 i możemy
zobaczyć kilka dobrze zachowanych schronów bojowych. Gościńcem docieramy do Mirowa, nad
niewielką wsią góruje bryła zamku – jednego z najbardziej malowniczych na Szlaku Orlich Gniazd.
Zamek powstały za czasów Kazimierza Wielkiego, a zniszczony podczas Potopu Szwedzkiego obecnie
jest w fazie rewitalizacji. Dzisiaj zamek możemy podziwiać tylko z zewnątrz więc po obejściu go dookoła
ruszamy dalej do kolejnego zamku, ale przed nami spacer po najbardziej spektakularnym odcinku
Szlaku Orlich Gniazd – Grzędzie Mirowskiej. Ten niespełna 2 km odcinek pomiędzy Mirowem a
Bobolicami, to urokliwe pasmo skalne, które usiane jest efektownymi ostańcami, są one uwielbiane

przez wspinaczy skałkowych. W Grzędzie Mirowskiej poprowadzono ponad 100 dróg wspinaczkowych.
My idziemy Szczytem Grzędy i za chwile ukaże się nam Zamek w Bobolicach.
Bobolice
Widok odbudowanego zamku w Bobolicach wszystkim zapiera dech w piersiach. Powstały w XIV wieku
zamek po wojnach w XVII i XVIII w popadał w coraz większą ruinę aż do 1999 roku kiedy to zamek
nabyła rodzina Laseckich i po wieloletnich pracach zrekonstruowała zamek, który od 2011 roku został
udostępniony turystom. Zamek można zwiedzać również w środku, zwiedzanie odbywa się z
przewodnikiem, bilety są do nabycia w pobliskiej Restauracji Zamek Bobolice. Opuszczamy Bobolice
bramą Laseckich i kierujemy się Szlakiem Orlich Gniazd na miejscowość Zdów a następnie Podlesice.
Góra Zborów, Jaskinia Głęboka
Góra Zborów w Podlesicach, zwana też Górą Berkową, to niezwykle malownicze oraz popularne wśród
turystów wzgórze w środkowej części Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej, o wysokości 462 m n.p.m.
Rezerwat przyrody nieożywionej o nazwie „Góra Zborów” oprócz głównego wzniesienia obejmuje także
pobliską Górę Kołoczek. Rezerwat zajmuje powierzchnię 45 ha. W wyniku procesów krasowych,
związanych z działaniem sił przyrody na skały wapienne, utworzyły się tutaj liczne ostańce, leje krasowe
i jaskinie. My zapraszamy do jednej z nich Jaskini Głębokiej. To przygotowana do zwiedzania jaskinia o
długości 175 m i głęboka na 16,5 m. Bilety wstępu do jaskini oraz rezerwatu Góra Zborów należy nabyć
w Centrum Dziedzictwa Przyrodniczego Jury (Podlesice 83), tam też zlokalizowany jest punkt informacji
turystycznej, w którym polecamy wypożyczenie audio przewodnika i z nim zwiedzanie tego pięknego
miejsca. Podlesice posiadają bogatą ofertę noclegową i gastronomiczną, więc z uzupełnieniem kalorii
oraz noclegiem nie powinno być kłopotu. W szczególności polecamy jednak restaurację Szlaku
Kulinarnego "Śląskie Smaki" - Zajazd Hetman w Lgocie Murowanej.

Smoleń i Pilica
Jedną z malowniczych miejscowości, w której rozpoczynamy jednodniową wycieczkę po Jurze
Krakowsko-Częstochowskiej jest Smoleń. To jeden z mniej znanych zakątków tej części woj. śląskiego

jednak mogący pochwalić się ruinami gotyckiego Zamku Pilcza powstałego prawdopodobnie już w XIV
wieku. Zamek jest jednym z warownych obiektów Szlaku Orlich Gniazd. W roku 2016 ukończony tu
został remont murów a zamek został oddany do zwiedzania turystom. Szczególne polecamy wejście na
basztę zamkową, z której rozpościera się chyba jeden z najładniejszych widoków na Jurę.
Będąc w Smoleniu - nie można przegapić leżącej między Smoleniem a Domaniewicami, Doliny Wodącej
- miejsca, gdzie znaleźć można charakterystyczne elementy krajobrazu jurajskiego - ostańce wapienne z
ciekawymi grupami skalnymi oraz jaskiniami.
Po wizycie w Smoleniu, ruszamy do znajdującej się kilka kilometrów dalej Pilicy. Głównym punktem
miasteczka jest rynek, do którego trafić jest najłatwiej. Przed wiekami na placu rynkowym stał ratusz.
Obecnie został on zrekonstruowany. Obowiązkowym punktem trasy po Pilicy jest pałac z parkiem
pałacowym. Udając się w jego kierunku, warto zatrzymać się w znajdującym się przy Rynku - Kościele
pw. Św. Jana Chrzciciela. Jest on rezultatem wielu przebudów, w wyniku których pierwotny kształt
budowli uległ gruntownym zmianom. Kościół posiada przede wszystkim cechy gotyckie oraz barokowe.
Po wizycie w tym miejscu docieramy do pałacu. Pozostaje on w rękach prywatnych jednak warto
zobaczyć jego dobrze zachowane fortyfikacje w obrębie parku kryjącego w sobie takie ciekawostki jak 6
metrowa w obwodzie lipa, zwana lipą królowej Elżbiety. Sam pałac stanowił w zamierzchłych czasach
własność właścicieli Zamku Pilcza w Smoleniu. Oprócz pałacu w miasteczku znajdziemy sanktuarium
umieszczone na Międzynarodowym Szlaku Maryjnym, do którego możemy udać się po odwiedzeniu
pałacu. To klasztor oo. franciszkanów wraz z Sanktuarium Matki Bożej Śnieżnej Opiekunki Rodzin, w
którego wnętrzu znajduje się aż 9 ołtarzy a kościół otacza ogród różany.
Jedną z największych ciekawostek Pilicy jest fakt, że od lat słynie jako miejsce wypieku opłatków.
Wróćcie tu koniecznie przed świętami lub już dziś odwiedźcie wytwórnię opłatków (Biskupice 48a)
znajdującą się tuż obok sanktuarium.
Podzamcze i Góra Birów
Czas ruszyć dalej do Podzamcza, kolejnego punktu na trasie naszej wycieczki.
Podzamcze to jedno z najpopularniejszych miejsc Jurzy Krakowsko-Czestochowskiej. To tutaj znajduje
się największe Orle Gniazdo - Zamek Ogrodzieniecki, a właściwie jego niewykłe ruiny usytuowane na
Górze Janowskiego na wysokości 515,5 m. n.p.m. Pod sam zamek prowadzi asfaltowa droga, jeżeli
podróżujecie rowerem nie będzie problemem podjazd pod główną bramę Zamku, gdzie znajduje się
Infomacja Turystyczna. Tutaj znajdziecie mapy i przewodniki.
Jeżeli przyjechaliście tutaj bez wcześniejszego umówienia się z przewodnikiem nic straconego! Z punktu
informacji turystycznej wypożyczyć możecie audioprzewodniki i z nimi zwiedzić Zamek Ogrodzieniecki
lub wybrać się na pieszą wycieczkę na Górę Birów. Jeśli dysponujecie smartfonem - audiowycieczki
pobrać można również ze strony: www.slaskie.travel
Zamek Ogrodzieniecki w przeszłości wielokrotnie przechodził z rąk do rąk, by w pierwszej połowie XVI
wieku znaleźć się w rękach rodu Bonerów, należącego do najbogatszych i najbardziej wpływowych w
ówczesnej Polsce. Niestety budowla padała też ofiarą najazdów i katastrof, które powodowały coraz
większe zniszczenia. W 1655 r. - w czasie potopu - stacjonujące tu wojska szwedzkie spowodowały

pożar, który strawił znaczną część zamku. W latach 6. i 70. XX w. zamek zabezpieczono w formie ruiny,
udostępniając go turystycznie. Przed odwiedzeniem Zamku warto zapoznać się z kalendarzem
wydarzeń - organizowanych jest tu szereg imprez związanych z Zamkiem m.in. turnieje i pokazy
rycerskie oraz wieczory z duchami kiedy to nawet nocą zwiedzanie Zamku z przewodnikiem dostarcza
mocnych wrażeń.
Po zwiedzaniu Zamku i powrocie na główną drogę dojazdową do Zamku - łatwo dostać się można na
znajdujący się około 1,5 km dalej - Gród na Górze Birów. Wzgórze znajduje się na północ od ruin
Zamku. W 2008 roku przeprowadzono rekonstrukcję kamienno-drewnianego Grodu Królewskiego,
stylizowanego na słowiańską twierdzę. Osada istniała tutaj do połowy XIII w.
Na Grodzie Birów kończy się nasza niesamowita wycieczka. Kolejne atrakcje Jury KrakowskoCzęstochowskiej zostały odkryte - gratulujemy!
Jeśli chcesz ułożyć swoją własną wycieczkę skorzystaj z planera podróży (zielony plecaczek).
Aby to zrobić wystarczy, przeglądany w danym momencie obiekt dodać do "Planera podróży" (przycisk pod
opisem obiektu). Po wybraniu pierwszej atrakcji, w kolumnie obok ("W pobliżu") znajdziesz podpowiedzi jakie
inne interesujące obiekty znajdują się w jego najbliższej odległości.
Tak skomponowaną wycieczkę możesz następnie wydrukować i zabrać ze sobą jako Twój indywidualny
przewodnik.
Zanim zobaczysz wszystko na własne oczy, możesz zerknąć na wirtualne wycieczki.

