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spacer z cyklu „Lasy i Doliny Małopolski”

SKARBY DOLINY CEDRONU
I SKAWINKI
26 września 2021 r.
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Start: Wola Radziszowska Most (przystanek autobusowy)
Meta: Radziszów (przystanek autobusowy/stacja kolejowa)
Jak dojechać? autobusem KMK nr 253 z Czerwonych Maków
Jak wrócić? autobusem KMK nr 263 z Radziszowa lub pociągiem
Wola Radziszowska Most (KMK) – Doliną Cedronu – Wola Radziszowska (kościół drewniany z XV w.)
- Garcowiec – Zachorzyny (punkt widokowy) – Drożdżownik (331 m) - punkt widokowy –
Zawodzie – Kiełek (293 m) – Radziszów (KMK/PKP)

trasa ok. 10 km; pkt do odznak: OTP: 10

Warte zobaczenia:
Dolina Cedronu
Dolina Cedronu leży w obszarze Natura 2000. W wodach potoku żyje
małż skójka gruboskorupkowa lubiący czyste wody, co świadczy o dobrej jakości wód Cedronu.
Zanim jednak potok Cedron dopłynie do Woli Radziszowskiej, przepływa przez Kalwarię Zebrzydowską zwaną Polską Jerozolimą i stąd
bierze się jego biblijna nazwa.
Wieś Wola Radziszowska jest rozłożona po obu stronach tego potoku
o górskim charakterze, a jej brzegi spinają kładki wybudowane przez
mieszkańców.

Wola Radziszowska
To wieś znana z pięknego XV-w. drewnianego kościoła pw. Wniebowzięcia NMP, będącego na Małopolskim Szlaku Architektury Drewnianej i zarazem na papieskim szlaku pielgrzymim. Nazwa wsi ustalona została w XVI w., ale pochodzenie osady jest znacznie starsze
i sięga czasów piastowskich, a pierwsza wzmianka o niej pochodzi
z 1234 r.
Idąc doliną, wzdłuż meandrującego potoku Cedronu w kierunku Kalwarii Zebrzydowskiej dochodzi się do granicy gminy Skawina z powiatem wadowickim. By pozostać w miejscowości Wola Radziszowska
trzeba skręcić na północ i wspiąć się na wzgórze Górki, skąd rozciąga
się piękny widok w stronę Kalwarii Zebrzydowskiej z klasztorem
oo. Bernardynów i górą Żar oraz na Lanckoronę i kościół w Leńczach.

Chorzyny czyli piękne widoki ze wzgórza
Spacer Chorzynami dostarcza przyjemności, gdyż można stamtąd
podziwiać widoki na północ - na pagórki Polanki Hallera i Jurczyc,
a dalej na dolinę Wisły i Skawinę, oraz na południe na Radziszów
z lasem Bronaczowa i wzniesieniami Wytrzyszczka i Bukowa.

Radziszów
Radziszów to wieś położona nad Skawinką na Pogórzu Wielickim.
Pierwsza wzmianka o osadzie "villa Radessow" pochodzi z 1105 r.
Przez wieki należała do różnych właścicieli czy to Benedyktynów
z Tyńca czy też po kasacji zakonu w Tyńcu do prymasów, a następnie
została sprzedana ziemiańskim rodom takim jak rodzina Dzieduszyckich, Orzechowskich czy Dębińskich.
Nad miejscowością od wschodu wznosi się szczyt Wytrzyszczek, będący dobrym punktem obserwacyjnym.

Dolina Skawinki
Skawinka to rzeka o długości około 34 km. Wypływa spod Bieńkowskiej Góry w Beskidzie Makowskim. Na długości 7 km przecina Radziszów, a na zachód od Skawiny wpada do Wisły.
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