
Przebieg trasy – miejsca cenne turystycznie i przyrodniczo
W miejscowości Mokrus kończy się sieć tras rowerowych Gminy Ogrodzieniec. W Siamoszycach trasa łączy się z projektowaną 
trasą rowerową na ternie Gminy Kroczyce i biegnie przez wzgórze Bieńkówka (436 m. n.p.m.).  Następnie trasa przebiega w okoli-
cach zalewu zlokalizowanego na rzece Krztynia w miejscowości Siamoszyce. Zalew jest zbiornikiem przepływowym o powierzchni  
20 ha. Na jego terenie występuje zorganizowane kąpielisko dopuszczone do kąpieli, rekreacji i uprawiania sportów wodnych. Po-
wierzchnia zalewu łącznie z plażami wynosi 23,88 ha. Dalej trasa biegnie drogą asfaltową, a w miejscowości Przyłubsko – drogą 
leśną obok ośrodka Ciechan-Zdrój. Ośrodek wypoczynkowy Ciechan-Zdrój nad zalewem w Siamoszycach obejmuje ponad 5 ha 
zalesionego terenu. Klasę I czystości wody potwierdzają robione regularnie badania.  Na terenie ośrodka funkcjonuje: camping 
oferujący miejsce dla 300 namiotów oraz przyczep campingowych, 50 m zjeżdżalnia do wody, kajaki, rowery wodne, łodzie, 
molo, strzeżone kąpielisko, wypożyczalnia rowerów górskich, boisko do piłki nożnej i siatkowej.  W okolicach ośrodka zlokali-
zowany jest pierwszy punk widokowy na trasie. Punk roztacza widok na dwa zalewy zlokalizowane na rzece Krztyni – jeden 
dla wędkarzy, drugi przeznaczony do ogólnodostępnych kąpieli. W tym miejscu trasa łączy się ze szlakiem Żółtym – Szlak 
Zamonitu. Szlak Zamonitu łączy Dąbrowę Górniczą z Porajem; zaczyna się w dzielnicy Dąbrowy Górniczej - Gołonogu 
i dalej biegnie przez Pogorię, Ząbkowice, Łękę, Niegowonice, Hutki Kanki, Podzamcze, Giebło, Kroczyce, Zdów, Bobo-
lice, Gorzków, Złoty Potok, Zaborze, aż do Poraja. Znakowany jest kolorem żółtym. Całkowita długość szlaku wynosi  
102 km, z tego na obszarze Jury – 76 km. Główną atrakcją turystyczną szlaku są ruiny Zamku Ogrodzieniec w Podzamczu. 
Następnie trasa przebiega w ciągu drogi powiatowej, na tym odcinku projektuje się budowę ścieżki rowerowej. Trasa 
biegnie kolejno do miejscowości Zefirek gdzie przebiega w ciągu drogi asfaltowej gminnej w kierunku Przybyszowa,  
a następnie drogą gminną w kierunku centrum Kroczyc.
- W Kroczycach stoi XIX wieczny Kościół p.w. św. Jacka i Marii Magdaleny, główny ołtarz wykonany jest z kalcytu w kształcie  
  Groty z Lourdes. 
- Tereny znajdujące się pod opieką Zespołu Jurajskich Parków Krajobrazowych „Orlich Gniazd” zajmują 10 346 ha,
  co stanowi 94% powierzchni Gminy Kroczyce. 
- Na trasie znajduje się pomnik przyrody – Lipa na placu Kościelnym w Kroczycach, której wiek szacuje się  
  na ok. 500 lat.
  
Dalej trasa biegnie: ulicą Przybyszów – utwardzoną drogą gminną, ulicą Spacerową oraz ulicą 
Jeziorki a następnie drogą polną łączy się z miejscowością Lgotka. W tym miejscu zlokali-
zowany jest trzeci punkt widokowy, będący nieużytkiem wśród lasów. W pobliżu punktu 
widokowego płynie rzeczka, miejsce jest ciche i zapewnia wypoczynek z dala od zgiełku  
i ruchu ulicznego.  Następnie trasa biegnie drogą polną do czwartego punktu widokowego, 
a kolejno drogą polną nieutwardzoną do granic Gminy Włodowice-Morsko. Pomiędzy 
Morskiem a Podlesiami, na skalistym wzgórzu znajdują się ruiny zamku nazywanego 
w średniowieczu Hąkowcem. Punkt Widokowy w Morsku jest najbardziej atrakcyjny 
pod względem walorów krajobrazowo-przyrodniczych. Znajduje się w paśmie Skał 
Kroczyckich, z widokiem na stok narciarski w Morsku. W końcowym odcinku 
trasa łączy się z istniejącym Jurajskim Szlakiem Rowerowym Orlich Gniazd oraz 
projektowaną siecią tras rowerowych na terenie gminy Włodowice i Zawiercia.



Ogólna charakterystyka Gminy
Gmina Kroczyce położona jest na południu 
Polski w rejonie Wyżyny Krakowsko-Czę-
stochowskiej w woj. śląskim. Obszar gminy  
- 110,15km2. Ludność - 6,4 tyś. mieszkańców 
zamieszkujących w 19 miejscowościach  
w gminie, tj.: Biała Błotna, Browarek, 
Dobrogoszczyce, Dzibice, Gołuchowice, 
Huta Szklana, Kostkowice, Kroczyce, Lgota 
Murowana, Lgotka, Piaseczno, Podlesice, 
Pradła, Przyłubsko, Siamoszyce, Siedliszo-
wice, Siemięrzyce, Szypowice, Trzciniec.
Gmina Kroczyce to niepisana stolica 
Jury Krakowsko-Częstochowskiej. Jej 
tereny stanowią jeden z najciekaw-
szych fragmentów wyżyny Krakowsko- 
Częstochowskiej, nazwanej „perłą 
polskiego krajobrazu”; atrakcyjna 
pod względem turystyczno-krajo-
znawczym ze względu na mnogość 
występujących tu ostańców skalnych, 
jaskiń, szeregu malowniczych tras  
i szlaków turystycznych, wiodących 
przez najciekawsze rejony Jury. 
Miejscowe warunki  sprzyjają ak-
tywnym formom wypoczynku takim 
jak: rekreacyjne kolarstwo szosowe, 
jazda konna, narciarstwo, uprawia-
nie wspinaczki skałkowej, spor-
tów wodnych, biegów terenowych  
i wiele innych. Nasze okolice to 
piękny, niepowtarzalny krajobraz 
z tajemniczymi ruinami, fanta-
stycznymi ostańcami, uroczymi 
przełomami i dolinami, z bogatą 
historią.

Rezerwat „Góra Zborów”
Zespół Jurajskich Parków Krajo-

brazowych zajmuje powierzchnię  
10364 ha, która w 94% należy do 

Gminy Kroczyce. W obrębie Zespołu na 
terenie naszej gminy wyróżniono obszary 

podlegające szczególnej ochronie, są to: 
Park Krajobrazowy „Orlich Gniazd”

Obszar chronionego krajobrazu stanowiący strefę 
ochronno-otulinową parku.

Rezerwat Góra Zborów - rezerwat przyrody nieożywionej o po-
wierzchni 45ha. Obejmuje dwa najbardziej skaliste wzgórza - Górę 
Zborów i Kołoczek. Występują tu interesujące formy skalne: iglice, 
turnie oraz zwietrzenia krasowe w postaci grot, jaskiń i zapadlisk. 
Spotkać tu również można ciekawą roślinność kserotermiczną.  
W szczytowej partii Kołoczka rośnie goździk siny (roślina alpejska) 
oraz na południowych stokach Góry Zborów mącznica lekarska.
Góra Zborów jest jednocześnie najwyższym wzniesieniem w byłym 
województwie częstochowskim (462m n.p.m.) i stanowi znakomity 
punkt widokowy.

Jaskinie
Jaskinia Głęboka - długość 160m, deniwelacja 16,5m, 
wysokość otworu 380m n.p.m. Jaskinia turystyczna, ogól-
nodostępna, poziomy układ korytarzy. Zwiedzanie bez 
trudności. Szata naciekowa została zniszczona w wyniku eks-
ploatacji kalcytu. Jaskinia znajduje się w Kruczych Skałach. 
 
Jaskinia Wielkanocna - długość 70m, głębokość 16m, 
otwór pionowy, wysokość otworu 380m n.p.m. Jaskinia 
rozpoczyna się pionową studnią o głębokości 12m. Do-
stępna wyłącznie przy użyciu sprzętu alpinistycznego. 
 

Jaskinia Piaskowa  -  d ługość 60m, wysokość otwo-
ru  365m n.p.m.  ja sk in ia  o  rozw in ię c iu  p ionowym. 

Jaskinia Wielka Studnia Szpatowców - długość jaskini 58m, 
głębokość 36,5m, wysokość otworu 405m n.p.m. Na głębokości 
17m znajduje się 19 metrowej głębokości studnia. Jaskinia pio-
nowa dostępna wyłącznie przy użyciu sprzętu alpinistycznego. 
 
Jaskinia Sulmowa - długość 46m, głębokość 11,5m. Ja-
skinia o rozwinięciu pionowym, występują studnie 3m i 5m. 

 
Jaskinia w Kroczycach - długość jaskini 60m, deniwelacja 
11m, wysokość otworów 395m i 401m n.p.m. Jaskinia o rozwi-
nięciu pionowym. Odkryta w 1937 r. przez poszukiwaczy kalcytu. 
Odkryto w niej kości ludzkie i zwierzęce oraz fragmenty cera-
miki. Ciekawostką jaskini jest to, że odkryte kości były zalane 
częściowo polewą naciekową. Wiek wykopaliska określany jako  
2000 lat. Przypuszcza się, że jaskinia była cmentarzyskiem, do któ-
rego przez górny otwór-komin wrzucano zwłoki w czasie epidemii. 
 
Jaskinia Żabia - długość jaskini 59m, głębokość 18,5m, wysokość otworu 
406m n.p.m. Jaskinia ma charakter studni, dostępna jest wyłącznie przy 
użyciu sprzętu alpinistycznego. Występują tu kawałki wapienia i kalcytu. 
 
Jaskinia Berkowa - długość 54m, wysokość otworów 
ok. 405m n.p.m. Jaskinia trudna do zwiedzania ze względu na zaciski. 
Posiada dwa otwory po przeciwnych stronach Góry Kołoczek.

Zbiorniki wodne
Dzibice - kompleks 4 zbiorników wodnych zlokalizowanych na rzece 
Białce. Jedno z najatrakcyjniejszych miejsc dla wędkarzy. Dwa zalewy, 
w tym jeden dostępny do kąpieli 
(niezagospodarowany). W sezonie 
można wynająć kajaki, łódki itp. na 
przystani przy zalewie. Powierzchnia 
34ha. Właściciel: Skarb Państwa. 
 
Biała Błotna - kompleks sta-
wów rybnych zlokalizowanych 
na rzece Białce. Powierzchnia 
48,03ha. Właściciele prywatni. 
 
Przyłubsko - dwa zalewy zloka-
lizowane na rzece Krztyni, jeden 
dla wędkarzy, drugi ogólnodo-
stępny do kąpieli. Powierzchnia 
12,5ha. Teren niezagospodaro-
wany, własność Skarbu Państwa. 
 
Siamoszyce - zalew zlokalizo-
wany na rzece Krztyni. Zbior-
nik przepływowy, powierzch-
nia 20ha, zorganizowane 
kąpielisko. Nad zalewem położony 
jest Ośrodek Wypoczynkowy Cie-
chan-Zdrój dopuszczony do kąpieli, rekreacji i uprawia-
nia sportów wodnych. Powierzchnia łącznie z plażami 23,88ha. 

Wspinaczka
Skały Kroczyckie
Na zachód od Kroczyc rozciąga 
się pasmo wzniesień, które z racji 
znajdujących się na nich wielu 
ostańców skalnych nazwano Ska-
łami Kroczyckimi. Najwyższym 
z nich jest Góra Zborów-Berko-
wa o wys. 462m n.p.m., będąca 
jednym z największych skupisk 
skał wapiennych na terenie Jury. 
Przybrały one różnorodne kształty 
przypominające postacie ludzkie 

i zwierząt, budowli. Znajduje to 
odzwierciedlenie w nadawanych 
skałom nazwach np. Zakonnica, 
Duży Wielbłąd, Biała Baszta. Na 
północ od Góry Zborów wznosi 
się Góra Kołoczek z pokrytym 
lasem grzbietem, którego grań 
tworzą przepiękne ostańce z Wiel-
kim Dziadem na czele. Pomiędzy 
obydwoma górami wije się wiele 
dróg i ścieżek, a z uwagi na bardzo 
interesujący i malowniczy teren 
poprowadzono tu kilka szlaków 
turystycznych, ułatwiających po-
ruszanie się w terenie i dotarcie 
do najciekawszych miejsc.

Skały Podlesickie
Skały Podlesickie tworzą masywy 
skalne usytuowane na zachodzie 
sołectwa Podlesice. Największym 
skupiskiem ostańców w tym rejo-
nie jest Góra Sulmów, na szczycie 
której znajduje się znana i często 
odwiedzana przez wspinaczy Biblioteka. Znaczną powierzchnię obsza-
ru Skał Podlesickich pokrywają lasy z wieloma wąwozami, dolinami  
i grupami większych i mniejszych skał, ukrytymi często w gęstwinach. 
Orientacje w terenie ułatwiają dwa szlaki: czerwony - biegnący od 
drogi Kroczyce-Żarki przez Górę Sowią i Apteka, oraz zielony omija-
jący od południa Górę Sulmów i biegnący w kierunku zachodnim do 
Skał Rzędkowickich.

Najatrakcyjniejsze miejsca do wspinaczki:
W Górze Apteka - Ruskie Skały, Wiszące Ogrody, w Górze Sulmów: 
Biblioteka, Turnia Motocyklistów, Góra Popielowa-Jastrzębnik, Góra 
Słupsko-Wielbłąd Kostkowicki, Góra Kołaczek: Góra Okrętu, Dziewice, 
Tata, Mama, Głowa Cukru, Góra Zborów: Wielbłąd, Cyrk, Filar Wy-

klętych, Młyny, Turnia Blocheńska, Sfinks, Skały Morskie: Gips, Góra 
Łężec: Skała Tygrysów, Minaret, Okiennik Wielki.

Zabytki sakralne
Kościół Rzymsko-Katolicki św. Jacka i Marii Magdaleny  
w Kroczycach, ul. 1-go Maja 2, 42-425 Kroczyce, tel. (34) 315 20 15 
Msze: święta - 7:50, 9:30, 11:30, 
17:00, dni powszednie - maj, czer-
wiec: 7:00, 18:00; październik, 
listopad: 7:00, 17:00; pozostałe 
miesiące: 7:00, 7:30. Odpusty: 22 
lipca, 17 sierpnia. 
Kościół parafialny z 1893/5 roku. 
Ołtarz główny wykonany z bryły 
kalcytu w kształcie groty z Lour-
des, w bocznych nawach obrazy  
z XVIII wieku. Plebania murowa-
na i zabudowania gospodarcze  
z przełomu XIX i XX wieku. Cmentarz parafialny przy ul. 1-go Maja  
z początku XIX wieku. Kaplica cmentarna z końca XIX wieku.

Kościół Rzymsko-Katolicki M.B. Częstochowskiej w Pradłach 
ul. Batalionów Chłopskich 3, 42-425 Pradła, tel. (34) 315 21 14. 
Msze: święta - 8:00, 10:00, 12:00, dni powszednie - 7:00, maj - 18:00, 
październik - 17:00.  Odpust: 26 sierpnia. W nawie głównej kościoła 
kapliczka z 1928 r. Kolejne części kościoła dobudowywane w latach 
1934, 1939 - chór, 1957 - zakrystia. Wygląd ostateczny - 1972 r., remont 
generalny w 1984 r. Plebania drewniana z 1935 r. Parafia ustanowiona  
w styczniu 1934 r. Cmentarz parafialny przy ul. Wyzwolenia powstał  
w 1934 r.

Parafia Rzymsko-Katolicka w Sokolnikach Kaplica Miłosierdzia 
Bożego w Dobrogoszczycach 
Dobrogoszczyce, 42-425 Kroczyce, Msze: niedziela - 14:30. 
Odpust w Niedzielę Miłosierdzia Bożego (pierwsza niedziela po świę-
tach Wielkanocnych). 
W kaplicy znajdują się relikwie św. Siostry Faustyny Kowalskiej.

Kaplica w Przyłubsku 
Przyłubsko, ul. Spacerowa. Msza Święta w Niedzielę o 14:30. 

Legendarne postacie 
Legenda o „Malarskim - jurajskim Janosiku”
W drugiej połowie XIX w. Zjawił się w okolicach Skarżyc i Okiennika 

Dużego (Gmina Kroczyce) człowiek 
nazwiskiem Malarski. Był to znany 
miejscowy rozbójnik, który nigdy 
nie zabijał tylko płatał ludziom figle, 
choć czasem bolesne. Postępował 
podobnie jak pieniński Janosik, 
bowiem grabił bogatych i rozdawał 
biednym. Malarski był mistrzem 
kamuflażu i zawsze potrafił wybrnąć 
z obławy. Lecz i na niego przyszedł 
czas. Pokonano go jego własną 
bronią, bowiem jeden z żandarmów 
przebrał się za żebraka i w tym stroju pojmał go i zastrzelił. Odtąd 
zjawa Malarskiego pojawia się na drodze do Kroczyc płosząc konie 
przejeżdżających jeźdźców i furmanów. 

Szkrzypkowa skała
Okolice skał Podlesickich w pobliżu Morska to na ogół skalne, piasz-
czyste lub leśne pustkowia. Rzadko można tam ujrzeć wsie, osady  
a nawet pojedyncze domostwa. Jeszcze rzadziej pokazują się ludzie. 
Do niedawna okolica ta ożywiała się późnym wieczorem za sprawą 
Skrzypkowej Skały. Tuż przed zapadnięciem zmroku na jej trudno 
dostępnym wierzchołku zjawiał sie skrzypek w czerwonym ubraniu 
i rozpoczynał granie. W krótkim czasie tłum ludzi zapełniał podnóże 
skały. Smętna melodia skrzypiec odrywała ludzi od wykonywanych 
zajęć, przerywała nawet modlitwę. 
Wszyscy tańczyli bez opamiętania 
do utraty tchu. Skrzypek rozpływał 
się w powietrzu i znikał bez śladu 
dopiero wtedy, gdy zaczynało świ-
tać. Każdy z tańczących wiedział, 
że był to diabeł wcielony w postaci 
skrzypka, ale mimo to nikt, kto sły-
szał jego muzykę, nie mógł się jej  
w żaden sposób oprzeć. Dziś fałszy-
wy skrzypek nie pokazuje się już tak 
często. Jednak miłośnicy przyrody, 
którzy lubią wieczorem zapuszczać się w ustronne, zaciszne miejsca 
twierdzą, że w oddali dochodzi ich mało słyszalny dźwięk skrzypiec. 
Czyżby Skrzypek na nowo przypomniał sobie o nas?

Adresy instytucji
Urząd Gminy
42-425 Kroczyce, ul. Batalionów Chłopskich 29, tel. (34) 315 21 50-5
e-mail: kroczyce@kroczyce.pl

Urząd Stanu Cywilnego
42-425 Kroczyce, ul. Batalionów Chłopskich 29, tel. (34) 315 21 50-5

Komunalny Zakład Budżetowy
42-425 Kroczyce, ul. Batalionów Chłopskich 25, tel. (34) 315 20 13

Bank Spółdzielczy
42-425 Kroczyce, ul. Batalionów Chłopskich 34, tel. (34) 378 77 22

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „SKALMED” 
w Kroczycach
42-425 Kroczyce, ul. Batalionów Chłopskich 33, tel. (34) 315 20 10

Przychodnia Lekarska Medycyny Rodzinnej i Specjalistycznej, 
ul. Armii Ludowej 16, Kroczyce, tel. (34) 315 20 12

GOPR - Grupa Jurajska
42-425 Kroczyce, Podlesice 5, tel. (34) 315 20 00

Posterunek Policji
42-425 Kroczyce, ul. Batalionów Chłopskich 23, tel. (32) 673 82 05

Gimnazjum w Kroczycach
42-425 Kroczyce, ul. Sienkiewicza 7, tel. (34) 315 21 04 
gimnazjum.kroczyce@gazeta.pl, www.gimkroczyce.edupage.org

Szkoła Podstawowa
Pradła, ul. Batalionów Chłopskich 14, 42-425 Kroczyce 
tel. (34) 315 21 07, sppradla@gazeta.pl; www.sppradla.jur.pl 

Szkoła Podstawowa
42-425 Kroczyce, ul. Kościuszki 29, tel. (34) 315 20 16 
spkroczyce@gazeta.pl; www.szkola.kroczyce.net 

Szkoła Podstawowa
Siamoszyce 53, 42-425 Kroczyce, tel. (34) 315 20 25

Szkoła Podstawowa
Dzibice 62, 42-425 Kroczyce, tel. (34) 3155 555

Przedszkole Publiczne w Kroczycach
42-425 Kroczyce, ul. Sienkiewicza 5, tel. (34) 315 20 50 
przedszkole@kroczyce.pl, http://przedszkole.kroczyce.net/

Gminna Biblioteka Publiczna w Kroczycach
42-425 Kroczyce, ul. Sienkiewicza 5, tel. (34) 315 20 50

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kroczycach
42-425 Kroczyce, ul. Batalionów Chłopskich 29, tel. (34) 315 21 50 
do 5 email: gops@kroczyce.pl

Poczta Polska S.A., Urząd Pocztowy Kroczyce
ul. Batalionów Chłopskich 14, tel. (34) 315 20 90

Apteka św. Józefa, ul. 1 Maja 3, Kroczyce, tel. (34) 315 53 01

Apteka, ul. Batalionów Chłopskich 31, Kroczyce, tel. (34) 315 20 29

Gmina Kroczyce

Urząd Gminy
42-425 Kroczyce 

ul. Batalionów Chłopskich 29 
tel. (34) 315 21 50-5

VEGA Studio Adv., Tomasz Müller
82-500 Kwidzyn, ul. Grudziądzka 22/3A

www.grupavega.pl
e-mail: biuro@grupavega.pl

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na 
realne potrzeby.

Siec tras rowerowych dla centralnej części Jury Krakowsko-Częstochowskiej 
w Gminie Kroczyce.

Gmina Kroczyce

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.
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Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na 
lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.silesia-region.pl


