Trasa Szczawnica - Krzeszowice
2014-08-28

Trasa: Szczawnica- Tylmanowa – Ochotnica –

Lubomierz – Mszana Dolna – Kasinka Mała –
Myślenice – Skawina – Tyniec (Stopień
Kościuszko) – Kryspinów – Morawica – Chrosna
– Brzoskwinia – Nawojowa Góra - Krzeszowice
Mała logistyka:
-

dystans - 155,8 km
czas wycieczki - czas od 06:30 – 18:00
czas jazdy 08:32:00 h
średnia prędkość jazdy 18,6 km/h
temperatura otoczenia: z rana 12 oC w cieniu a w
południe 25 oC w cieniu

Na starcie z „trenerem” (prowiant się przydał)

Już na starcie widoki były zachwycające

Mgła opadnie ( i będę jechał w „deszczu” czy też się podniesie

I tu koniec przyjemności – wjeżdżam w nieznane

Ściągać buty czy szukać innej drogi?

Czas zmienić kierunek…

Czas na zmianę kierunku…

Pierwszy długiiiiii podjazd – i stromy

tylko po to żeby zawrócić (to tam spanikowałem) – lokalni przewodnicy mnie zniechecili

I czas na posiłek☺

i jazda w dół „bez trzymanki”

(tu mam fajny filmik☺)

Ale warto było

I wjazd na długa prostą… (przedarłem się przez dzicz☺

I zawsze jest z kim pogadać i pochwalić się☺

Uff, jak superowo – chłodno i z górki

A ten to mnie prawie rozjechał ( a tablice rejestracyjne są rozpoznawalne przy tej kamerce☺

I czas przekroczyć Rabę – zgodnie zplanem (Pcim)

I czas na uzupełnienie zapasów i małe co nieco

I wreszcie Stróża – i spotkanie ze znajomymi☺

I w Myślenicach – warto tam pojechać. Urocze miasto

Wzdłuż Zakopianki jest sporo równoległych dróżek

Kierowałem się na Wilczy Głód ze względu na kolejny punkt na mapie☺

Jazda „na skróty” okazała się nimałym wyzwaniem (błoto, błoto i błoto)

I gdzie teraz?

I teraz na Skawinę

Już blisko więc należy mi się mała nagroda☺

I rynek w Skawinie

I na Tyniec – choć nie bez przeszkód

Trasa był łatwa – wystarczyło popatrzeć kto i jak jedzie

I klasztor po drodze

i wreszcie Wisła

I kładka w Tyńcu przez Wisłę☺

I trochę szaleństwa po drodze

I jeszcze Nawojowa Góra – przedsionek Krzeszowic

Jeszcze przejazd przez Tory Kolejowe

Jeszcze tylko „procentowe” co nieco (chyba się należy☺)

I domek☺☺☺☺

Doświadczenia:
1. Sakwa – mam super sakwę z porządnego materiału. Ale okazało się, że z mocowaniem
były małe kłopoty. No i niestety ale jedna kieszeń się podarła. Przyczyna – zbyt ciężki
akumulator (zdjęcia w tekście)
2. Po drodze lokalny informator zaproponował mi zakup mapki turystycznej ale pewien
swoich map nawet nie popatrzyłem – skutek: patrz punkt 3
3. Po drodze spanikowałem trochę i w konsekwencji zmieniłem trasę z Ochotnicy.
A przecież tam był fajnie oznakowany zielony szlak i wystarczyło dobrze popatrzeć
4. Dwa bidony wystarczają na jakiś czas ale w jednym zalecam czystą wodę mineralną –
świetnie nadaje się do przecierania oczu z potu☺☺
5. Wziąłem w trasę mały akumulator z przedłużką zapalniczkową z gniazdem USB – super
sprawa. Mogłem ładować kamerkę (dwa akumulatory starczają „tylko” na 8 godzin)
6. Lekkie posiłki typu bułka z masłem i dżemem (dwie) oraz duże jogurty (trzy) i pięć jabłek
(„wyżebranych” ☺ )w pełni mi wystarczyły
7. Opona kewlarowa – nie była potrzebna ale ją mam i byłem szczęśliwy, że jakby coś to ją
będę miał
8. Całość „ładunku” waży chyba z „tonę” – cały rower ciężko podnieść
9. Zabrałem sporo niepotrzebnych rzeczy w tym:
a) Klucze do piwnicy (po kiego czorta mi one w Szczawnicy)
b) Dodatkowa nawigacja ? – przecież mam ładowarkę (i akumulator) więc po co ?
c) Zapasowy strój (może i fajnie byłoby się wykapać i przebrać ale gdzie i kiedy jak
ciągnie do domu – nie waży ale zajmuje miejsce)
d) Zapasowe buty – w sumie jakby padało i potem przestało to by się przydały ale…
10. Średnia prędkość jazdy okazała się wyższa niż zakładałem – trochę pomogła sama trasa
„z górki” ale od Lubomierza wiało „w twarz” do końca drogi. A miał być wiatr południowy
(fajne są te prognozy pogody )
11. Jak zwykle bywa drogi lokalne są prawie wcale nieoznakowane
12. „Cztery litery” – jest wiele rozważań w intrenecie. Z moich doświadczeń:
a) Bezwzględnie płukać strój w delikatnych płynach i dobrze wypłukać przed suszeniem
b) Dobrze ustawić cztery litery na siodełku. Wymaga to kilku jazd próbnych po około 50
km. Raz trochę z przodu siodełka, raz z tyłu a raz w środku☺. I wybrać jaka pozycja
najlepsza (uwaga: utrzymywać tą pozycję podczas całej jazdy próbnej)
13. Ubranie – kilka czapeczek, „zimowa, opaska na czoło i przewiewna, np. chusta; bo z rana
zimno i wilgotno a w południe upał
14. „Lokalna” informacja techniczna – prawo ograniczonego zaufania Potrafią wprowadzić
w błąd mimo, że trasa bywa dobrze oznakowana
15. Zweryfikować listę kontrolną części zapasowych i nie tylko – niezbędnik (również obok):
a) Linki: hamulcowa i linka przerzutek
b) Kilka śrubek (komuś odkręciła się śrubka tylnej przerzutki), tylna i przednia oś,
c) Dętka, łatki, klocki hamulcowe, opona,
d) Nawigacja GPS
e) Obowiązkowo lusterko (zawsze trochę jeździmy drogami)

Niezbędnik
Opona kewlarowa
„ładowarka
Peleryna przeciwdzeszczowa

i

„zbędnik” ☺
Oliwa do łańcucha
Oliwa do „Amora”
butki

Dodatkowa
nawigacja (mam
w telefonie
komórkowym)

Jedna
zapasowa
dętka + łatki
wystarczy

Rękawiczki na
„zimowe dni”
Zapasowe lampy i baterie
(byle nie za dużo)
Kamizelka odblaskowa
Zapasowa dętka (jedna☺)

Linki, wianki, klucze imbusowe
- i nie tylko - niewiele ważą

