Konkurs #wartabike2020
Miejsca warte zobaczenia
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Czerwonymi punktami zaznaczone
są miejsca odwiedzane
przez uczestników konkursu
#wartabike2020.
Klikaj na podkreślonych nazwach
przy czerwonych punktach,
zostaniesz przeniesiony do opisu
wybranego miejsca, wśród wartych
odwiedzenia podczas wycieczek
rowerowych. Pamiętaj szczególnie
w okresie jesienno-zimowym
o kasku oraz kamizelce odblaskowej
bądź odblaskowych elementach
na odzieży oraz rowerze.
strona główna
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Agnieszka Banaszak

Piękna śródleśna rzeczka zakola
rzeki Kocinki,
piaszczyste skarpy
sięgające
wody,
woda
bardzo
czysta;
bardzo
fajna
rzeka
dla miłośników kajaków oraz piękne
miejsce dla wypoczynku i kąpieli.
Malownicza
wieś
na
prawym
brzegu Warty, piękny Załęczański
Park Krajobrazowy, dużo ścieżek
rowerowych, ogromny i tajemniczy
las, wspaniałe miejsce dla miłośników
zbierania grzybów oraz fantastyczne
miejsce dla wypoczynku i kąpieli. Przy
rzece Warta mała łódka, którą można
przedostać się na drugą stronę rzeki :)
Agnieszka Banaszak
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Adam i Wiktor Chrzanowscy
Rezerwat geologiczny Szachownica to
miejsce, do którego dotarliśmy w ponad
godzinę i które zachwyciło nas swym
urokliwym klimatem lasów bukowych oraz
jaskiń. Teren 12,70 ha zwiedziliśmy wzdłuż
i wszerz, wspomagając się wskazówkami
miłego leśniczego. Jaskinia Szachownica
o długości ok. 1000 m. położona jest
na
Wyżynie
Krakowsko-Wieluńskiej,
w Gminie Lipie, na terenie Załęczańskiego
Parku Krajobrazowego. Posiada całkiem
spore komory, które powstały podczas
wytapiania się wód lodowca. Wejście do
niej jest ogromne, więc nie trudno go
przeoczyć. Korytarze jaskini przecinają

się ze sobą pod kątem zbliżonym do
prostego, tworząc charakterystyczna
siatkę. Stąd nazwa rezerwatu. Nie każdy
z was wie, że jaskinia zajmuje drugie miejsce
w Polsce pod względem liczebności
zimowego miejsca hibernacji dziesięciu
gatunków nietoperzy!!! Naszym zdaniem
jest to idealne miejsce dla osób aktywnie
spędzających czas oraz najciekawsza
propozycja wycieczki w gronie rodziny
i przyjaciół. Eksplorując rezerwat poznamy
nie tylko wspaniałe miejsce w naszej
okolicy, ale także odreagujemy stres
minionych dni.
Adam i Wiktor Chrzanowscy
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Antoni Górnik
Zdjęcia
zostały
wykonane
na
Wiatrakowej Górze w miejscowości
Działoszyn. Wiatrakową Górę warto
odwiedzić, gdyż stamtąd rozwija się
widok na panoramę Działoszyna,
dolinę rzeki Warty z Raciszynem oraz
na miejscową cementownię. Jest to
wyjątkowe miejsce ponieważ tutaj
tworzyła się historia Polski. Wiatrakowa
Góra podczas II Wojny Światowej
była punktem, gdzie polscy żołnierze
bronili linię rzeki Warty strzelając do
niemieckich wojsk nadciągających od
strony miejscowości Raciszyn. Aktualnie
Wiatrakowa Góra jest miejscem kultu
religijnego tutejszej parafii. Wierni
Działoszyna wybudowali Kalwarię na
pamiątkę 1050. ROCZNICY CHRZTU
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POLSKI oraz 100. ROCZNICY
ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI.
W południowej części Wiatrakowej
Góry znajduje się niewielka pasieka
uli. Jest także lasek, w którym można
zbierać grzyby. Wszystkim polecam to
wyjątkowe i ciekawe miejsce.
Antoni Górnik
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Kurhany Książęce
w Przywozie położone
blisko drogi prowadzącej
z Przywozu do Łaszewa
wzdłuż Warty. Miejsce
przybliża historię tych
okolic. Kurhany datowane
są na II-V w. n.e.,
co sprawia, że są
niesamowitą pamiątką
tamtych czasów zachowaną
do dnia dziszejszego.
Tama w Kamionie
zlokalizowana kilkadziesiąt
metrów po prawo od
mostu w Kamionie (jadąc
od strony Działoszyna)
świetne miejsce
na zrobienie pamiątkowego
zdjęcia, do którego
prowadzi wąska, urokliwa
ścieżka z działkami
po prawej stronie i rzeką
Wartą po lewej. Rowery
na drzewie, drzewa
zlokalizowane przy drodze
wyżej wymienionej
(bliżej Łaszewa, przed
górką) obowiązkowy
przystanek przed dalszą
wycieczką. Parę rowerów
przyczepionych do drzew
wywołuje uśmiech. Kto
je przymocował oraz jaki
miał cel? To pozostaje
zagadką również dla
mieszkańców tych terenów.

Marta Jajczak
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Irma Ostrycharz

Nasze
bogactwo!
Kamieniołom
w Lisowicach. Przykład geologiczny
skał jurajskich.

Góra Zelce zdobyta! Wapienne ostańce
i jaskinie! To trzeba zobaczyć! I tylko 2 km od
Bobrownik.

Najlepszy
wypoczynek
w
podróży!
Bobrowniki - “przy sklepie” można odetchnąć
podziwiając urokliwą Wartę oraz zaopatrzyć się
w pobliskim sklepie na dalszą drogę.
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Przystanek: kompleks parkowo –
zamkowy.
Siemkowice to malownicza miejscowość
w powiecie pajęczańskim. Znajduje
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się tam dwór obronny otoczony fosą
– siedziba rodu Karśnickich. Wokół
można podziwiać park, w którym
znajduje się 700 - letnia lipa, drzewo to
jest najprawdopodobniej najstarszym
tego typu drzewem w Polsce.
Przejeżdżając można spotkać tu wielu
wędkarzy, którzy relaksują się podczas
wędkowania w tutejszych stawach.
Alicja i Lena Koj

Alicja i Lena Koj
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Ruiny kościoła w Wydrzynie
- kościół na wyspie
O samym miejscu trudno natrafić
na jakiekolwiek informacje.
Po fundamentach można jedynie poznać
pierwotny kształt kościoła, który niegdyś
był kościołem parafialnym.
Wybudowany w XV w., po zniszczeniu
odbudowany w 1718 r. 17 kwietnia
1832 r. uległ spaleniu.
Dla mnie niezwykłe jest samo położenie
ruin. Mało tego, że jest na całkowitym
odludziu, w dodatku na wyspie.
Fosa wokół ruin została odtworzona
w 2019 roku.
Piotr Kuś

Piotr Kuś

wróć do mapy

Agnieszka Mordal
Przepiękny krajobraz: bujne lasy, soczyste
pola ciekawa roślinność wprawiają w zachwyt
niejednego zwiedzającego.
Bardzo polecam
Agnieszka Mordal
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Bartosz Mordal
Malownicza wycieczka do
serca Załęczańskiego Parku
Krajobrazowego. Przepiękny
krajobraz:
bujne
lasy,
soczyste pola i bielące się
skały wprawiają w zachwyt
niejednego zwiedzającego.
Polecam
Bartosz Mordal
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Kamil Mordalski
“Kładka w Lelitach”
Podczas tej wycieczki najwspanialszym
momentem jest przejazd kładką nad rzeką
WARTA. Wokół tego miejsca jest dużo
zieleni, wspaniały odgłos płynącej rzeczki
zmusza do przystanku w tym miejscu
i podziwiania piękna tego miejsca.

“Most nad rzeką Warta
w Załęczu Wielkim”
Krótki opis miejsca:
- Most znajduje się zaledwie 20 km
od Cementowni Warta (jadąc przez
Bobrowniki, następnie drogą w pobliżu
Żabiego Stawu),
- lokalizacja mostu nad rzeką Warta
w Załęczu Wielkim:

Krótki opis miejsca:
- Kładka znajduje się zaledwie 1 km 51°05’28.4”N 18°41’09.4”E
51.091222, 18.685944
od Cementowni Warta,
- lokalizacja kładki w Lelitach:
Co jest w nim wyjątkowego:
Most znajduje się w sercu Załęczańskiego
51°05’47.1”N 18°55’38.4”E
Parku
Krajobrazowego.
Pozwala
51.096417, 18.927333
na
dostanie się do Nadwarciańskiego
Grodu,
do
Źródełka
Objawienia
Co jest w nim wyjątkowego:
Kałużach lub dojazd do Załęcza
Kładka znajduje się w sąsiedztwie starego, w
Małego.
nieczynnego młyna.
Dlaczego warto je odwiedzić:
Urokliwy most nad rzeką Warta, płynące
Dlaczego warto je odwiedzić:
Warto zobaczyć ogromny budynek młyna kajaki, pływające kaczki, śpiewające
ptaki wpływają na to, iż atmosfera w tym
wraz z zabudowa gospodarczą.
miejscu jest wyjątkowa. Po zmroku most

jest
klimatycznie
oświetlony.
“Wariacja
rowerowa
na drzewach”

Krótki opis miejsca:
- Trasa Przywóz - Łaszew – wzdłuż
rzeki Warta,
- lokalizacja wiszących rowerów
na drzewach:
51°07’33.5”N 18°41’01.8”E
51.125972, 18.683833

Co jest w nim wyjątkowego:
Wyjątkowy w tym miejscu jest pomysł
z wiszącymi kolorowymi rowerami
na
drzewach – podziwiają dzieci
i dorośli.
Dlaczego warto je odwiedzić:
Miejsce położone jest blisko
Kurhanów Książęcych. Znajduje się
na terenie
Załęczańskiego
Parku Krajobrazowego. Podczas
jednej wyprawy można zaliczyć kilka
ciekawych miejsc. Warto odwiedzić

to miejsce, gdyż związane jest
z tematyką rowerową. Wiszące rowery
wzbudzają zainteresowanie wśród
podróżujących, szczególnie młodych
rowerzystów.
Kamil Mordalski
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Paweł Nąckiewicz

Zdjęcie w ramach konkursu rowerowego. Zostało wykonane na drogach polnych za Działoszynem.
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Piotr Noga
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W poszukiwaniu źródeł Amazonki...
Jak
niesie
wieść
gminna,
w naszej okolicy znajdują się źródła
Amazonki...

Nie chciałem uwierzyć, więc
sprawdzam news.
Jadąc od Krzeczowa w okolicy
Kochlewa jest miejsce, gdzie
wspomniane źródła podobno się
znajdują. Przyjechałem na miejsce.
Okazało się, że istotnie źródła są,
jednak już przed laty, te nazwane
zostały źródłami św. Floriana. Pośród
drzew teren jest płytkim rozlewiskiem,
gdzie znajduje się kilka miejsc, gdzie
z ziemi wydobywa się woda.
Wyglądem
przypominają
misy
z gotującą się piaskową zupą. Woda
w nich jest tak zimna, że przy nich
Bałtyk jest gorący jak Adriatyk....
i właśnie się obudziłem zdając sobie
sprawę, że z tą Amazonką... to jednak
FAKE NEWS.
Piotr Noga

Piotr Staszczyk
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Wycieczka rowerowa – “Jura Krakowsko - Częstochowska”. Trasa: Częstochowa - Zamek w Olsztynie
Wyjazd z Częstochowy,
Plac Biegańskiego
Cel: Zamek w Olsztynie
Odległość: 43km (pętla)
Trasa: Częstochowa: Śródmieście –
Stare Miasto – Zawodzie – Mirów
– Srocko – Kusięta – Olsztyn –
Częstochowa: Zawodzie – Stare
Miasto – Śródmieście
Ruszamy z placu Biegańskiego
w kierunku przeciwnym do Jasnej
Góry. Alejami docieramy do placu
Daszyńskiego, z którego wjeżdżamy
w ul. Mirowską. Po lewej stronie
mijamy Stary Rynek, a następnie
przejeżdżamy mostem nad Wartą.

Dojedziemy do kościoła oraz sklepu
PSS, za którym skręcamy w prawo
i drogą polną wjeżdżamy na punkt
widokowy nad kamieniołomem oraz
parkiem miniatur sakralnych. Znajduje
się tutaj również pomnik papieża Jana
Pawła II (prawdopodobnie najwyższy
na świecie).

Kiedyś zaopatrywały one w wodę
pobliską Koksownię, a w latach
powojennych znajdowało się tutaj
lotnisko szybowcowe. Ossona to
najwyższe wzgórze w Częstochowie.
Po kręceniu na górze jedziemy do
drogi na Srocko, z której odbijamy na
czerwony szlak doprowadzający nas
do Rezerwatu Przyrody Zielona Góra.
Dalsza droga prowadzi Szlakiem
Orlich Gniazd do Kusiąt, gdzie
przed remizą skręcamy w stronę Gór
Towarnych. Stamtąd już prosto do
Olsztyna.
W Olsztynie mijamy cmentarz ofiar
II Wojny Światowej, na którym
w 18 mogiłach spoczywa 1968 ofiar
hitlerowskiego terroru. Na terenie
Ciekawe miejsca na trasie:
- Plac Biegańskiego (Częstochowa)
cmentarza stoi pomnik przedstawiający
- Kościół pw. Św. Jakuba Apostoła
scenę pożegnania ludzi idących
- Ratusz Miejski
na śmierć. Natomiast docelowym
- Pomnik Marszałka Józefa Piłsudskiego
punktem naszej wycieczki jest Zamek
- Stary Rynek (Częstochowa)
w Olsztynie, a właściwie jego ruiny,
- Park Miniatur Sakralnych (Częstochowa)
- Kamieniołomy (Częstochowa)
bo do dziś zachowały się tylko mury
- Góra Ossona (Częstochowa)
części mieszkalnej, wieża kwadratowa
- Rezerwat Zielona Góra
i cylindryczna, a także fragmenty
- Góry Towarne (Kusięta)
murów budynków gospodarczych.
- Cmentarz Ofiar II Wojny Światowej (Olsztyn)
Zamek w Olsztynie jest dostępny do
- Zamek w Olsztynie
- Kamieniołom Kielniki (Olsztyn)
zwiedzania. Zdecydowanie polecam
- Góra Lipówki (Olsztyn)
Następny punkt naszej wycieczki wspiąć się na jego mury i spojrzeć na
- Góra Biakło (Olsztyn)
to Góra Ossona, na szczycie której okolicę – Jura zachwyca!
- Cmentarz Żydowski (Częstochowa)
znajdują się nieczynne zbiorniki. Z zamku udajemy się do Kamieniołomu
- Katedra (Częstochowa)

Kielniki, a później w stronę Góry
Lipówki oraz Biakło, która ze
względu na krzyż znajdujący się na
jego szczycie zwana jest Jurajskim
Giewontem. Zjeżdżamy z góry
i udajemy się w stronę Biskupic.
Mijamy
wyschnięte
zbiorniki
pokopalniane i za parkingiem skręcamy
w pierwszą szutrową drogę w prawo.
Jadąc nią powoli zbliżamy się do
Częstochowy. Po dotarciu do drogi nr
46 proponuję skręcić przed nią w lewo i
jadąc lasem dojedziemy do torów. Przed
nimi skręcamy pod most a następnie
tak jak prowadzi nas droga omijamy
hutę. Na pierwszym rondzie jakie
napotkamy kierujemy się na wprost. Po
około 300 metrach skręcamy w lewo
w ulicę Złotą, przy której znajduje się
Cmentarz Żydowski. Jest to jeden z
największych kirkutów w Polsce.
Jedziemy dalej prosto aż do
ul. Legionów skąd odbijamy w lewo
i dalej aż do trasy nr 1. Potem obok
trasy aż do przejazdu pod nią i do
ścieżki rowerowej. Na wprost widzimy
Galerię Jurajską, za którą znajduje się
następny nasz cel – Katedra. Potem już
tylko krótka jazda miastem do placu
Biegańskiego, gdzie nasza rowerowa
pętla się zamyka.
Piotr Staszczyk
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Dobrawa Tasarz
Na miejsce warte zobaczenia Dobrawa
wybrała były kamieniołom w pobliżu
Lisowic. Jest to dość ciekawy widok
na skałki wapienne, a przy tym w
miarę blisko Działoszyna. Dlatego też
wydaje się, że jest to ideale miejsce
na
popołudniową
przejażdżkę

rowerową. Polecając zwiedzanie
najbliższej okolicy chciałabym zachęcić
do poprawiania swojej kondycji,
a uroki mijanego po drodze krajobrazu
"odwdzięczą" się wprawiając nas
w dobry nastrój oraz odrywając
od natłoku codziennych spraw.
Dobrawa Tasarz, lat 11
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Zdjęcie wykonane na drodze
między Grądami a Patrzykowem.
Droga przemierza przez las, dzięki
czemu nie jesteśmy narażeni
na duży ruch uliczny. Jadąc
leśną dróżką możemy podziwiać
różnorodną
roślinność,
która
rozwinęła na naszym terenie. Droga
ma wiele pobocznych odbić bogatych
w ciekawe krajobrazy oraz trasy.
Kamil Włodarczyk

Kamil Włodarczyk
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Tomasz Nąckiewicz
Plaża w Międzywodziu 23.09.2020r
Może powinno to być bliżej, ale jeśli Ktoś ma
ochotę dojechać do samego Bałtyku na zachód
słońca to można to zrobić też na rowerze - jazda
po piaskach też jest fajna.
Tomasz Nąckiewicz

Zapraszamy na eko-wycieczkę rowerową
wzdłuż działoszyńskich wiatraków, wzdłuż
kolorowych wiosną okolicznych pól, lasów
oraz biegających saren z pobliskich zalesień.

Dziwnów
Międzywodzie
Kamień Pomorski

powiat kamieński
woj. zachodniopomorskie
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Amelia Tasarz
Zakole rzeki Warty LisowiceBobrowniki.
Niezwykle
ciekawym
miejscem
w Załęczańskim Parku Krajobrazowym
jest rezerwat geologiczny “Węże”
obejmującym górę Zelce. Góra jest
dziurawa niczym ser szwajcarski.
Na szczycie dominuje krajobraz
jurajski widać wapienne skałki. Jan
Samsonowicz badając Zelce odkrył
tutejsze jaskinie. Zejście na dół może
być niebezpieczne. Przy moście
w Lisowicach znajduję się super
miejsce
gdzie
możemy
sobie
przyjechać z całą rodziną pograć
w siatkówkę i zrobić sobie grilla. Super
miejsce polecam.
Amelka Tasarz
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