W dniach 19-20 maja członkowie i sympatycy Wiślańskiego Koła Cyklistów "Góral"
zrealizowali kolejną wycieczkę w tym sezonie. Tym razem celem był Kraków. Grupa licząca 12
rowerzystów wyruszyła w sobotni, pogodny poranek z centrum miasta. Wyprawę poprowadził
Jurek Chmiel - przewodnik beskidzki z wiślańskiego Koła Przewodników.
Trasa do Krakowa była bardzo urozmaicona pod kątem topograficznym i terenowym.
Wiodła głównie bocznymi drogami, przez małe miejscowości. Jechaliśmy w większości po asfalcie,
ale też po trawiastych ścieżkach wałów przeciwpowodziowych i brukach krakowskiej Starówki. W
planie była też przeprawa promowa przez rzekę Wisłę w miejscowości Brzeźnica. Z nieustalonych
do dziś przyczyn zastaliśmy opuszczone szlabany z informacją o zamknięciu...
Profil trasy wymagał kondycji. Pokonywaliśmy liczne wzniesienia Pogórza Śląskiego i
Wielickiego z długim podjazdem do miejscowości Wyźrał. Trudy wspinaczek rekompensowały
malownicze widoki i panoramy Beskidów: Małego, Makowskiego, Żywieckiego z ośnieżoną
jeszcze Babią Górą.
Jadąc spokojnym tempem dotarliśmy około godz. 14 do Krakowa. Po obiedzie i
zakwaterowaniu wyruszyliśmy na rowerowe zwiedzanie miasta. Z punktu widzenia
wszechobecnego tłoku okazało się bardzo praktyczną i szybką formą zwiedzania. Udało nam się
odwiedzić:
– Rynek Główny i jego otoczenie
– Stare Miasto
– Kazimierz
– Kopiec Kraka (Krakusa) 269 m npm
– Wawel
– Błonia
Drugiego dnia w drodze powrotnej zwiedziliśmy dodatkowo Opactwo Benedyktynów w
Tyńcu. Niestety, słoneczna pogoda zaczynała się zmieniać i przed Bielskiem wjechaliśmy w
deszczową nawałnicę. Przydrożne drzewa i krzaki posłużyły za przymusowe schronienie.
Ostatecznie wszyscy uczestnicy bezpiecznie i w dobrej formie wrócili do domu.
Nie licząc pięciu "złapanych gum" i drobnych awarii wyprawa była bardzo udana.
Przyniosła nam kolejne turystyczno-rowerowe doświadczenia. Chętnych zapraszamy do
uczestnictwa w kolejnych wyprawach Wiślańskiego Koła Cyklistów "Góral".
Trochę statystyki:
Dzień 1: przejechane ok. 140 km, 740 m przewyższeń
Dzień 2: przejechane ok. 130 km, 960 m przewyższeń
Ważniejsze miejscowości na trasie: Bielsko-Biała, Kęty, Wieprz, Tomice, Brzeźnica, Tyniec.
Opracował:
Boś Mariusz
sekretarz WKC "Góral"

