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Szlak „Januszkowej Góry”  (pomarańczowy) 

 
 

OPIS SZLAKU.  

Szlak „Januszkowej Góry”, to krótka licząca 4,1 km spacerowa trasa umożliwiająca objechanie 
Januszkowej Góry, jednego z najbardziej malowniczych jurajskich wzniesień w gminie Olkusz. 
Januszkowa Góra (449 m n.p.m.) w dolnych partiach porośnięta jest sosnowym borem, a w górnych 
buczyną sudecką otaczającą malownicze, wapienne skały. Planuje się, aby liczący 38 ha południowo – 
zachodni fragment zbocza tej góry objąć ochroną w formie rezerwatu przyrody. 
Na szczyt prowadzi czerwony pieszy Szlak Orlich Gniazd. Z południowej strony szczytu wzniesienia 
rozciąga się widok na ruiny zamku Rabsztyn. Kilkanaście metrów poniżej szczytu znajduje się wejście do 
jaskini Januszkowa Szczelina – jednej z najgłębszych (56 m) jaskiń na Jurze. Jaskinia została odkryta 
jesienią 1970 roku przez grupę olkuskich speleologów. Z racji na głębokie, sięgające 30 m studnie 
i znaczną skalę trudności jaskinia jest zamknięta kratą, aby uchronić przypadkowych turystów przed 
nieszczęściem. Nazwa Januszkowej Góry zwanej także Januszówką według legendy pochodzi od zbójnika 
Janusza, który miał się ongiś schronić w tutejszych lasach. W XVI wieku w „Opisie włości pomorzańskiej” 
pióra Seweryna Bonera (1534 r.) góra nazywana jest Jastrząbką. Warto dodać, że w kwietniu 1863 roku 
w lasach porastających zbocza Januszkowej Góry kwaterował liczący 300 powstańców oddział 
dowodzony przez Anastazego Mossakowskiego.  Rowerowy Szlak „Januszkowej Góry” może stanowić 
dodatkową atrakcję dla turystów rowerowych korzystających z niebieskiego szlaku „Okrężnego” i 
zielonego „Wschodniego”. 
 

WYKRES WYSOKOŚCIOWY.  
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PRZEBIEG SZLAKU. 

Początek Szlaku Januszkowej Góry znajduje się przy asfaltowej drodze do Podlesia Rabsztyńskiego, 
w miejscu węzła szlaków; niebieskiego, pomarańczowego i zielonego. Skręcamy w las jadąc na północ 
leśną drogą, na którą wjazd zastawiają rogatki Nadleśnictwa. Przy drodze są znaki szlaku 
pomarańczowego i niebieskiego. Po stu metrach przy charakterystycznym, rozłożystym świerku szlaki 
skręcają w lewo prowadzącą prosto leśną przecinką w kierunku północno zachodnim (0,1 km szlaku). Po 
przejechaniu 150 m napotykamy czerwony pieszy Szlak Orlich Gniazd, który skręcając w prawo prowadzi 
na szczyt Januszkowej Góry. My jedziemy prosto wspólnie ze Szlakiem Orlich Gniazd. Po 400 metrach 
dojeżdżamy do węzła szlaków. (0,65 km szlaku) Rowerowy szlak niebieski i czerwony pieszy Szlak Orlich 
Gniazd odchodzą w lewo, a my pomarańczowym Szlakiem „Januszkowej Góry” skręcamy w prawo jadąc 
porosłą trawą, leśną linią oddziałową. Droga prowadzi przez rzadki sosnowy las i lekko się wznosi. Po 
przejechaniu 400 m przecinamy leśną drogę i podjeżdżamy pod niewielkie wzniesienie. Wjeżdżamy 
w zwarty, ciemny bór mieszany i po stu metrach szlak skręca łukiem w prawo, nadal lekko się wznosząc. 
(1,21 km szlaku) W tym rejonie pokonujemy kulminacje na poziomie 380 m n.p.m. i rozpoczynamy 
300 m zjazd na północ do skrzyżowania drogi wojewódzkiej 783 z drogą do Podlesia. Przed samym 
skrzyżowaniem szlak skręca w prawo i prowadzi ścieżką do asfaltowej drogi w stronę Podlesia. (1,91 km 
szlaku) Przejeżdżamy tą drogą 500 m do granicy lasu, gdzie skręcamy w prawo, w drogę, a raczej aleje 
starych topól. (2,41 km szlaku) Wjazd jest zamknięty leśnym szlabanem. Droga ma kamienistą 
nawierzchnię i prowadzi lekko pod górę. Po przejechaniu 600 m podjeżdżamy pod zabudowania 
leśniczówki. (3,01 km szlaku) Droga skręca w prawo do leśniczówki, a my jedziemy prosto, trawiastą 
drogą, która od leśniczówki, aż do szosy na granicy Podlesia opada na dystansie 0,4 km o 20 m. (Należy 
uważać, by nie skierować się bardziej w lewo, za droga prowadzącą skrajem lasu, lecz po prywatnych 
gruntach, a kierować się bliżej granicy lasu). Po przejechaniu 400 m jadąc w dół docieramy do asfaltowej 
drogi, gdzie skręcamy w prawo. (3,41 km szlaku) Jadąc 700 m asfaltem docieramy do punktu startu, 
gdzie kończymy wycieczkę. (4,11 km – koniec szlaku) 
 


