KONCEPCJA SIECI SZLAKÓW TURYSTYCZNYCH NA OBSZARZE STOWARZYSZENIA LGD „BLISKO KRAKOWA”

SZLAK ROWEROWY nr 5 – POMOCNICZY
RADZISZÓW ZADWORZE - UL. KWIATOWA/JAGODOWA RADZISZÓW CENTRUM 1,5 km
Szlak ma charakter pomocniczy, wskazujący dojazd do centrum Radziszowa i Szlaku Bursztynowego, który
umożliwia dalszą komunikację, w tym do Skawiny (4,3 km) oraz do trasy nr 4, tj. szlaku zielonego. Szlak umożliwia
również wybór trasy przejazdu, np. w drodze do Skawiny szlakiem czerwonym rezygnację z dalszej nim jazdy i skrót
dojazdu z Radziszowa do Skawiny, bez przewyższeń drogą powiatową (ul. Skawińską), którą prowadzi Szlak Bursztynowy. Także dla korzystających z trasy nr 4 może stanowić propozycję dojazdu do szlaku czerwonego (trasy nr 2).

0,0 + 1,52 km Radziszów Zadworze, skrzyżowanie ul. Jagodowej z ul. Kwiatową; trasa nr 2 – szlak czerwony; stanowisko informacyjne S-10 (drogowskazy).
Z widlastego skrzyżowania zjeżdżamy w dół, między zabudowaniami Radziszowa Zadworza, asfaltem ul. Jagodowej. Na zakręcie mijamy skrzyżowanie z ul. Widokową osiągając po 0,37 km skrzyżowanie z ul. Zadworze Górne
(Jagodowa skręca w lewo). Nie zmieniając kierunku jedziemy pod górkę wąskim asfaltem ul. Zadworze Górne, który
nieco meandruje między domami, a od domu nr 40 zaczyna prowadzić faliście, pokonując garby terenu. Mijamy kolejne skrzyżowanie, na którym ul. Zadworze Górne skręca w lewo i nie zmieniając kierunku wjeżdżamy na ul. Wspólną
(uwaga: na lokalnej mapie Radziszowa błędne oznaczenie ulic w odniesieniu do tabliczek z ich nawami w terenie).
Wnet przy jasnożółtej willi od prawej za asfaltem skręcamy w lewo – w ul. Szkolną (prosto ul. Wspólna zamienia się w
drogę gruntową) i zjeżdżamy do centrum Radziszowa. Droga jest tu zdegradowana, zniszczona, lecz na wysokości
szkoły (po prawej) jej nawierzchnia się poprawia. Za zakrętem (po prawej parking) przejeżdżamy obok dawnego dworu Dzieduszyckich osiągając skrzyżowanie z drogą pow.1940K Skawina-droga 52, na wprost kościoła w Radziszowie.
Nie wjeżdżamy na skrzyżowanie, tylko na chodnik po prawej zatrzymując się kilkadziesiąt m dalej przy drogowskazach Szlaku Bursztynowego.

1,52 km Radziszów centrum (Rynek), Szlak Bursztynowy; stanowisko informacyjne S-18 (drogowskazy;
wskazana tablica informacyjna)
Obecne usytuowanie drogowskazów Szlaku Bursztynowego na trawniku między drogą pow. a chodnikiem
(skrótowym dom Rynku) należy uznać za optymalne. Należy je jednak przenieść na wsch. stronę chodnika, tak by było widoczne dla jadących drogą powiatową, czyli Szlakiem Bursztynowym, jak dawało możliwość swobodnego zatrzymania się przy nim. Oprócz drogowskazów stanowisko winno się wyposażyć w schematyczną mapkę szlaków i
tablicę mówiącą o Radziszowie, w tym z informacjami o Izbie Regionalnej w szkole oraz dworze położonych przy niniejszej trasie.

Uwagi, podsumowanie:
- realizacja szlaku winna nastąpić wraz z realizacją trasy nr 2.
- trasa nie wymaga odrębnych uzgodnień; prowadzi drogami gminnymi – uliczkami.

zał.
- kilometraż trasy
- mapa topograficzna 1:10 tys.
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