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Okolica,  w  której  mieszkam jest  bardzo  malownicza.  Dzielnica
Wyczerpy  zlokalizowana  jest  w  pobliżu  Mirowskiego  Przełomu
Warty,  stanowiącego  granicę  między  Wyżyną  Częstochowską
a Wyżyną  Wieluńską.  Piękne  widoki  zachęcają  do  wycieczek
rowerowych. 
Jedną z moich ulubionych tras postanowiłam opisać i zachęcić do
jej pokonania. 

Plan trasy
Długość trasy - 27 km



Wycieczkę rozpoczynamy w okolicach  Domu Pomocy  Społecznej
przy  ul.  Kontkiewicza  (A).  Następnie  skręcamy  w  ul.  Norwida
i dojeżdżamy  do  rzeki  Warty.  Jedziemy  ścieżką  wzdłuż  rzeki.
Po przejechaniu  ok. 1,5 km,  po  lewej  stronie  zobaczymy  Górę
Sołek  (B).  Jest  to  wzgórze  o wysokości  254  m  n.p.m.,
w przeważającej części pokryte lasem.  Na wzgórzu rozgrywane są
zawody w kolarstwie przełajowym.

Góra Sołek

Jadąc  brzegiem  rzeki  podziwiać  możemy  meandry  Warty  (C).
Meandry  (zakola)  to  "wygięcia"  koryta  rzeki,  tworzące  zakręty
i pętle. Warta na tym odcinku jest bardzo wąska, czasem trudno
ją dostrzec zza gęstych szuwarów.

rzeka Warta



Widoki są naprawdę wspaniałe, aż trudno uwierzyć, że cały czas
jesteśmy w mieście.

rzeka Warta

Kontynuując  jazdę  wzdłuż  rzeki,  dojeżdżamy  do
ul. Zawodziańskiej. Jedziemy przez most na Warcie, a następnie
w prawo  w  ul.  Mirowską.  Po  ok.  1  km  skręcamy  w  lewo
w ul. Głogową i  dojeżdżamy do ul.  Legionów. Skręcamy w lewo
i po ok. 700 m po lewej stronie widzimy Górę Ossona (D). Na jej
szczycie  znajduje  się  skała  wapienna  z  ołtarzykiem  oraz  ruiny
obiektów  przepompowni  (m.in.  zbiorniki  na  wodę  wykute
w skale). Widok z Góry Ossona zapiera dech w piersiach. Ponieważ
jest to najwyższe wzniesienie w Częstochowie (316,7 m n.p.m.),
możemy stąd podziwiać panoramę całego miasta oraz części Jury.

Góra Ossona



Skalny ołtarz na Górze Ossona

Jadąc dalej ul. Legionów, po ok. 1 km po prawej stronie ujrzymy
Górę  Prędziszów  (E),  trzecie  co  do  wielkości  wzniesienie
w Częstochowie (298,2 m n.p.m.). Na wzgórzu znajduje się kilka
jaskiń z największą Mysią - bardzo niebezpieczną, o długości 80 m
i głębokości 20,5 m.

Góra Prędziszów



Dojeżdżamy  do  końca  ul.  Legionów  i  skręcamy  w  lewo,
w ul. Brzyszowską. Jadąc cały czas główną drogą (przejeżdżamy
przez  Srocko),  w miejscowości  Brzyszów skręcamy w prawo  na
Olsztyn,  zgodnie  z  drogowskazem.  Wjeżdżamy  do  Kusiąt.
Ok. 150 m  przed  przejazdem  kolejowym  skręcamy  w  prawo.
Po ok. 1 km docieramy do Jeziorka Krasowego (F). Jeziora krasowe
to  niezwykła  rzadkość  w  Polsce,  występują  jeszcze  tylko  na
Wyżynie  Lubelskiej.  Powstają  w  leju  krasowym,  który
w plejstocenie  został  przykryty  kilkumetrową  warstwą
nierozpuszczalnych osadów - glin i piasków polodowcowych, które
jednocześnie  są  nieprzepuszczalne  dla  wody.  Jeziorko  krasowe
w Kusiętach  to  zaciszne,  piękne  przyrodniczo  miejsce,  gdzie
możemy zatrzymać się i odpocząć przed dalszą drogą.

Jeziorko Krasowe w Kusiętach

Po  krótkim  odpoczynku  wracamy  na  główną  drogę  w  kierunku
Olsztyna.  Po  przejechaniu  ok.  1,3  km,  zjeżdżamy  leśną  drogą
w prawo  i  dojeżdżamy  do  Gór  Towarnych  (G).  Jest  to  grupa
malowniczych,  pokrytych  wapiennymi  skałami  wzniesień
o wysokości  343  m  n.p.m.  Znajduje  się  tam  punkt  widokowy,
z którego doskonale widać pobliski zamek w Olsztynie, okoliczne
wzgórza i lasy oraz Częstochowę.



Góry Towarne

Po kolejnych 2 km docieramy do Olsztyna. Miejscowość ta słynie
przede wszystkim z ruin XIV-wiecznego zamku (H), wybudowanego
w systemie  tzw.  Orlich  Gniazd  -  warowni  strzegących  granic
Królestwa  Polskiego.  Ruiny  dostępne  są  dla  zwiedzających,
u podnóża zamku można zjeść smaczny posiłek i ugasić pragnienie
w licznych punktach gastronomicznych.

Ruiny zamku w Olsztynie



Nieopodal  zamku,  po  jego  południowej  stronie  (od  ul.  Kaspra
Karlińskiego) możemy zobaczyć Słoneczne Skały (I). Jest to grupa
wapiennych  skał  tworzących  "mur"  o  długości  ok.  100  m
i wysokości  8  –  15  m.  Są  one  bardzo  popularne  wśród  osób
zajmujących się wspinaczką skalną.

Słoneczne Skały

Jedziemy  ok.  2  km drogą  na  Biskupice  (ul.  Küchna).  Po  lewej
stronie zatrzymujemy się na parkingu przy  Rezerwacie Przyrody
Sokole  Góry  (J).  Rezerwat  zajmuje  powierzchnię  216  ha
i obejmuje  skupisko  jurajskich  wzniesień,  które  stanowią
wapienne wzgórza przykryte lessem. Główne wzniesienia osiągają
ok. 400 m n.p.m. i są to: Góra Sokola, Góra Setki, Pustelnica oraz
Puchacz.  Góry  Sokole  kryją  w  sobie  kilkadziesiąt  jaskiń,  wśród
których  najsłynniejszymi  są:  Jaskinia  św.  Maurycego,  Koralowa,
Pod  Sokolą  Górą,  Studnisko,  Olsztyńska  i  Wszystkich  Świętych.
Rezerwat  jest  idealnym  miejscem  zarówno  dla  zwolenników
spokojnych  spacerów,  jak  i  miłosników  ekstremalnych  wrażeń:
kolarstwa górskiego, wspinaczki, eksploracji jaskiń.

Rezerwat Sokole Góry



 Rezerwat Sokole Góry

Rezerwat Sokole Góry

Rezerwat  Sokole  Góry  jest  ostatnim  punktem  proponowanej
przeze  mnie  wycieczki.  Jeżeli  kogoś  bardzo  zmęczyła
przemierzona  trasa,  do  Częstochowy  może  wrócić  z  Olsztyna
autobusem MPK, które w sezonie letnim (w weekendy) uruchamia
specjalną  linię  autobusów  wyposażonych  w  przyczepę
dostosowaną do przewozu rowerów.


